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Nüsha$ı her yerde S kuruştur IZMi'R 
Per~embe TELGRAF : ANADOLU- IZMİR 

TELEFON: 2776 F:NTER,VASYONAL FUARINA 
HAZIRLA.VINJZ 3 1 ADRES: ikinci Beyler aokatmda 

Temmuz ANADOLU •azeteıi idarehaneai lmıirin benliğini gösteren güzel fuar bu sene 
yine bütün diinyaya mevzu olacak, yüz binlerce 
vatandaş bu şene de fuara ko,acaktır. Siz de 
hazıı'1anınıı ! 

1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

N~tre~~!"iyenyaztlar l'eriverrımezl-~~~~~~~-"~~~~-::::~~~-:;İ;--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 31 lNCI Yll. 
No. 8605 Günü ıre mi nüıhatar 2s kuruttur. Her gün sabahlan ( zmir) de çıkar siyasi gazetedir. ·rı/ AtUSTOS-20/EYLÜf; 

-Ruzveltin çok 
manidar bir 
konuşması 

Çörçilin nutkunu okuma· 
dım, dedi 

1 Bir suali de manasız 
bulduiunu söyledi 

\' :ı•ington, ~O (A.A.) - Rci~icum. ı 
hur füızvelt, dlinkü gazeteciler top
laııtı·nnd:ı Uzak ~arka nid 8iı·a<I me
seleleri görli~mekten imtina 'etmi•tir. 
Ruzı·elt, gazetecilerin, · 

- Amerika icin Avrupa mı. ~·ok
"l Uzak şark meselelerinin mi daha 
milhim teliikki edilm.osi liizımdır? 

Hindiçinin m erkezi Saigondan bir manzara 

l l il il l l l lll lll lll l 111111111111111111111111111111 11111111 
• Asya da Şeklindeki suallerine- kar.1 hu su

ı.liıı manasız olduğunu, bu ·iki \•azi
·t arasında mukao·ese )'apılam11·a - Japonya da 

Şark t'pheı inde, şoselerd e ilerliyPn Alm a n motörize kuvvetleri cağını söylemi~tir. . Japonların davaları ne 

[
--------- --, V v•tkı• r 4\ :.rnıeakiben gene gazetecilerin, Şimdi Siyam aleyhine 

1 
• 1 ı S ti 

1 
Çörcil ta_rafından irade~ilen · nutuk- şekil gösteriyor? Almanlara göre ovge ere gou re ta Amerıkanın harbe gırmek iiz.ore neşriyat Var 

S l l A l k d ı•--- olduğu hakkındaki sözleri (izerinde 1

--- --- ovyet er ey u e a ar ---=ı fikri sorulunca; Japon. Fransız anlaş- I 'l' I s· f 
S t t b l S 1 k - Bu bey·anatı okumadım. l ıngı ızıer ıgam etra ln• Ovye ece - dayanır arsa mo ens mın masının esas arı "ı' - Cevabını vermiştir \'e müteakip d hazırlıkta imişler 

bu••su•• akı•m ---- bernnatt:ı uzak sarktaki ~icaret kon- Tok~·o, 30 (A.A.) - Pasifik mem- . a , 
Hl'tı'erı·zme nı'baget verı·ı. takası muha- trolü neticegi hakkında bir şey söv_ lekctleı· ara•ındaki müna.;ebatı tetkik Sıngapuı:, 3.0. ~A.A.) -. Nasıl ge-

lemiı·ece"'ini fakat ı'apon"a u"zeı·: 1 d b' t kkül.. l'd" .. b' çenlerde Hıııdıçınıye karsı ıapon mat-. .. , • , • , ın- e en ır eşe un mı uru ır b t · tt b 1 • • d' 

kalmıştır ml•ş olacak, dı'go'r rebelen•nde de bir faz~·i~ meyzuubah• olmadığı- makale neşrederek Fin, l\Iançuko ' un ı ne~rıya. a u. ~nmuş ~se, ~ım ı 
ııı bıldırınıstır. H' d' .. S ,1 d FT . d 1 . ele Tok) o radJ osu Sı~ am hakkında bu-

' . · , ın ·~mı, aJ .an • ı ıpı~ a. a aı ına, na benzer nesril'ata başlamıştır. 
\ a~ın~ton.' .30 (A:A.) .-. Kongre 

1 
llia_Jezy:ı ve Ilı:·ma~yayı ıhtıva eden Bu rr.dyo, ğ0{ı yirmi dört s:ıatta Si-

Balta şehri Ruslardan 
zaptedilmiştir 

Sovgetler bütün cephe
de taarruza kalktılar 

Alm anlar son mevzile- ınilme;osıllerının verdiklen hır habere dogu A;ı.ı·adakı muşterek menf111ıt Yam hakkında •ıı iddiaları ,<erdetmis
göre Ruzvelt, fiy-atl:ırın mürakabesi sahasının mahiyeti hakkında demi~- tir: 

rinden çıkarıldılar i~in kongreden selahiyet i~tiyecek- tir ki: . . . ı - lngiliz kıtaları, Siyam hudud-
- Bu mılletler, Japonya ıle hem- ]arına doğru ilerlemektedir. 

19 · lngiliz gemisi batı· 
rıldı, bir muhrip ha

sara uğratıldı 
Her1in, ;ıo (A.A.) - Almmı tehli

ği: 

Düşmanın Smolen>liin 'arkında i
hata edı miı nlaıı Hus Jiun·etTerllıi kıır 
tarmak i~iıı cenherlerimizi acmak hu

- Devamı dördilntil .. hifed"' -

Peten · 
Bugün orduya bir nutuk 

~irad edecek 

Ağır • t d• l 000 ahenk olmalı Ye bu suretle Asya ır- 2 _ İngj]iz harp gemileri Siyam sa-
zayıa ver l er, • • kının •erbestisi temin edilebilir. Asy11 hili açıkl~rında dolaşmakta?ır. . 

74 tayyare kay- Bulgar Başvekılı milletleri siyaseten ve iktısaden müs- 3 - Sıyamda !Julun~n dü~man. Çın 
takil olınnlıdırlar. Halbuki bu mil- unsurl:ırı va,ntasıyle şıddetlı Anıiio -

bettiler F•J f !etlerden bazıl arı Asyalı ' olmıyan Sak"oıı taz~·iki yapılmaktadır . 
i\I 1 O mili ll b d k ı - Devamı 4 iiııcü sahifede -

tihb~;~t0~cir~~u~~~At~bliği ~ovyet is- ~ ıi:.!:;~~~~;~c:Y:;,i;~~~ _:'.. - 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
29 temmuz günü kıtalarımız No- M • 'd k 

vorvehey;. "·e\·eı . Smolensk Ye Zito • acarıstana gı ece Beri in, . 30 _<A.A.) Al Amerikanın ikt\,a -
mir ı-tikametler;nde muharebeler B . . - h - Bura sıyagı nuı1ı manya di haj·atının b:ışlıcn 
yapmı~l~ rdır. l\Iuharebeler bir haft:ı U zıgarete sıgası e em· fill 0 r i, c<'nu bi ~n:~r' amili Avrupa ve bil-
Smolensk i~tikametinde çok •idd tr • f ·r ka memleketlerı u - hassa Almanyadır. 
olmıı~tur. Ve düşman biri biri~' t ~- ı mıye verı ıyor zerinde doların gi{ - Cenubi Amerika için Alman resmi mah -
eden mukabil hücumlarımızlaı a ·~ tikce tnhakkiim et - d fillerine nazaran, Bir 
zilerlnden çıkarı lmrntır Dü~m an m~\· mekte olma~ını dik- ne ÜşÜnÜyor? !eşik Amerika bun _ 
z~yiafa uğramıştır. · · ' agır katle takip eylemek- dan istifade ederek 

J?iğer mınta klarda keşif faaliyet- tedir]{'r. . B AM j U AYA para ikrazı vesair yol 
len ve mevzii mu~arebeler olmuştur. .. Bııradakı kanaate , ER KAı B R !arla buralarda iktı~a· 
Hava kuvvetlerimız kara kuvvetleri- gore, Almanya - ce - NÜFUZ EDiYORMUŞ di nüfuz tesis eyle -
mizle is!ıirliğ i yaparak muhtelif nok- mıbi Amerika ara - mek arzusundadır. 

Vilki ~a l~rd~ d.üşman birliklerine darbeler s~ndaki ticaret müııa;ehetleri . bil- ~ıı sıırelle cenubi Amerikayı siyasi nU-
S'k• , :ıo (AA) _ V:ı1ıd 1 V'lk' ınclırmıştı.r. 27 ve 28 temm uz gün leri . lıılkuvve mevcııllur. vakıa İııgı ltere fuzuna nlnn Rıızvelt, buralarını, ken· 

ir~;! ~~~:;i;' ı,ir ııı;lt;kta demişti~ ki'. ı haı:a kıı"."et~el'imi~ 74 ~I.man tayya. ıı:ınıı şimdi alılukn alt~ııa almıştır. eli tasavvurlarına alet yapmak iste • 
-· Son..tler ev1ı1le kadar darnnır- re.<ı d ılşUrmüşlerd ı r. Bızım .zayiatı- ~ a~at; ablukadan en zıya de müte- mektedir. 

D · · .. . d · • essır olan memleketler Latin Ameri- .. . . . 
- evamı 4 ncu sahıfe e - -De•amı ikmel .. hlfecle - kn meml k ti 'd' ç'ıı k" b. Boyle bır vazıyet.le en zısade zarar .o e erı ır. n ·ıı cenıı ı .. • . . . 

gorecek olan Llıtın Amerıkadır. Fılha-

_j_A_s_k_e_.-i_~_a_z...;;;iy_e_t_,,_ 
Novograd mıntakasın

dan bahse başlandı 

IRANIN BOKREŞ ELCiSi kika bu memleketlerle mübadele yapa-
~Ukreş, 30 (A.A.) _ Üç seneden- cak bir A\'l'up:ı memleketi knlmamış

~rı Iranın Bükre~ elçisi bulunan ~foh tır. Bu iti~1rla Almanya, Latin Ame
~ın .. Rays'. hu. defa_lranın Vi~i elçiliğine rikıı iktisadiyatının hüyük bir tehlike-
a;. ın edılmıştir. ;·e maı·ıız olduğu kanaatindedir. 

o. N. B. ue göre 
Basarabya 

1 Bulırar batvekili Filof 
Almanlar bir muvaffakıyet kazanmışa benziyorlar. Sofya, ao (A.A.) _ Y!ırı ı-eı<mi ola

Artık tamamen Rumen
lerin elindedir 

Leningrad bölgesindeki kuvvetlerin de fena rak bildirildiğine göre, Bulgar ba.veki 
ti Filofun ağustosta Budapeşl.eyi ziya- Fi' l _, k. f k 

\ · Mare,al Peten . vaziyette kalmış olması muhtemeldir reti ihtimali vardır. ın er ue es ı opra -
Bı·rliıı, :ıu (A ,\,) - rı. _ •. H. \'i-<i- · . ı Bu ziyaret iki de\' let arasındaki / fm l d 

ılen lıilıliriyol': ı:ad~n g:.zetesinde_n:. ·- . kilometre şımali şarkiy.o. doğru ih·r- ılostluğun bir tczaht r ii olarak kalmı- arını a ış ar ır 
~!ar•il)·:ıcl:ı giintilliı te,kilatının lıil- S~\·yctler son on ırunun tcblıg!erın- !erler<{' ~l oskov·a ~. Lenıngrnd çift yacaktır. Buna, büyük bir {'hemmiyet Bertin :ıo, (A.A.) - D. N. B. A -

clirdiiıinc ıriir<>. i8gal 'altında olmıyan de :Sınoleıısk, Ncı·el \'e ~ıtomırde!l denıır~·ol~ınu kesebılırl er. Halbuki bu latfolunmaktadı r. jnnsı dünkü Alman tebliği hnkkındn 
Fransaılu lıolşı.•viklere kar;ıı harp i<'iıı h:ıhıwdcrJerken ?irden bıre .Novoır- yol, Lcnı~grad. mı.nta.ka•ındak i Rug Çünkü iki devl{'t, Avrupa cenubi ~ar askeri mnhfillcr<l'.'n :ılrlığı ~u m:ılümatı 
li•teı ,. 1500 giinüllii ı·ıızılmı~tır. rı_ıddıın l>.ıh,clı:rıı~ Jerdır. Bnı a-ı L_e- kuYvetlerının bırı cık ıkma l yoludur. kisinde yeni kıta -nizamına dahil mem- ne~relnıektedir: 

Pnri,, :ıo (A . .\.) _:_ )fal'n gaz~tıısi- ııırıgrnda 160 kı lomctre mesafedefü~· · Bund~~ı .!°ahrum kalneak biı:_ordu - ıeketl<>r arasınd a bulunmaktadırlar. Şark cephe•iniıı cenup mıntaka~ııı-
niıı v~rıliği bir hanı>re görP, Fran<ıı Bh.uııdaıbı 5:ı_knn mfafnka, Atlmkan l ıırdınkml u. nıın1 tl~u.v u1~ zorl

1
uk!Gnra 1!1 nS~buz kalma- dRa Akkekrına1n şehrinin i~gııli üz.orin<' 

ll'jil'onunııı ·ıı k r·ı . "nümiizdeki ı mre ıı· mm·n a ıye azaıı ı arı ~ı ı ı ıma ı vnrc ır. er~ı ı ıı·yaya o- -- umeıı ·ıt" arı Ilıısaralısanın kurtn. 
lınftu lıar~~cıt ~.ıı:~{(~~. B~ Jejiyonun merkniıırleılir F:i(er Almanlar 50-60 - o .. ,,amı dördUnrü ıahifede - rılmıı<ını tnmnml.ıımış_Iıırclır., . 
lesisi ınfintı>f'bE-tiJ-]e :ıı temmuzda ma- 1 $AR E.T ı.tR Beş. haftalık hır m'.ıddP: ır:nd<' Al-
reşal l'f'Wll ıızıııı lılı· nutuk !rn<l t>de - r ' Atlantı•k muha- mnn \ C Rumen kıtalutı tm.ıfınrlnıı Ro-
rt•ktir manya bn~vekili ve orıhı kıım:ınd:ıııı ge . Almanlar b • • • Lokantalardan şikayet neral Aııtone~konı.:ıı kıım:ında,ında G 1 A t k re esi için r:ıpılan h:ırekntia biilün Basarııbvn •mera n onea o 

A• Ege Lokantalardan t iki.yeller artmak- Ruslardan geri ıılınını~tır. Ukranr~ - mnnda<ındaki kunetler e<ki Ru~ _ Fiıı 
tadır: . . nııı Kur~r1"11izde lıa•lıoa limanı olan hududunu 3 noktadan g~mi~lcr ve 

llerlenıekten İngiltere - Kanada ara- 1 - Lokantaların -bılhaua ıc;l<i ıa- Ode"ı ile Akkermaıı ara~ındıı ktı8 ııeu- :\ftırmaMk istikam;tiııde ilerlemek -

Ziraat Vekaleti müste
şarı oldu 

Ankara, :ıo (A.A.) - Ziraat \·e
kiıl€ti mil3t~şnrlığıııa ziraat umum 
miic1liı·ii Alıiılirı Ep:r tayin edilmi '!İl'. 

A * . · ıı- ı· . 'ADOLU - Ahid in 1-.ııe, mı ı rıı ı 
t'l_Iri~leyj nıüt akıp lznıir ziraat. mek~
!ıını t<' i. eden ı·e yorulm. z bır azım 
·~~ lııı nıii•.,cseyi lıugün menı.leketin 
l !ik•ek Tıir ilim müe , .-e,;i halın~ ko
Yan, ınnııınııs l'C e\'ilmi: bir .-ah•i -
}'N1!r. 

- Pnamı 4 ncU n hifede -. . 

tıl.an lokantaların - temizliiine kafi ~ıı ile ınesafe ıınca)( fiO kilometredir. tedirler. So\'yetlerin mezkür hattın 

Vaz geçtl•ıer sın da bir anlaşma ını\ıotarı;la iitina . ıröıt~rilaı~~?kte~ir. Bin;ıeıı;ıle~·h Odesa nrtık harp 'nhıı<ın gerisinde ve önündeki Mihkumlnrına 
.i - Yemek fiatlerı eıaı ıtıl>;or.yle <1an ııznk deği1cllı'. \'e arazinin aı"L ettiği miiskülıita rağ-

Londra, 30 (A.A.l - &aliıhiyetli pahalıdır. Fakat ı.und11n da urfına- men Rusların 1940 nlınd~ 3 ayda ele 
bir 111enbadan ökl'ellil\liğine göre, At- zar Porsiyonlar çok az verilmekte- J.}<ıı'i•tı dahn 20 temmuz ta r ihli teb ge~irebildikleri arazi beş haftndn ıapt 

Bir Jsvirr. e g .. a~etesinin lanlik mııliarebesinlıı bir ' eok safhala- di~. Pahalılıkla azlık, yeınekte yan tlğde, Alman ve Rumen kıt:ılannııı Ea- ı·<· i<tiı'dad edilmisdr 
-;- rı ü?.er inc\e nıiiessiı· olacak mahiyott" yana ritmemelldir. gaı·nbyad;ın kalkarak dü~man nıııka\'e. 

çok mÜhiın makalesi ~c\cledilen \~ ingiliz -· Kanaçla ba~riye 3 - Meııve fiatlııfl çok ucuzladıi• metinl kırdıktan sonra Din;·e,;ter neh- Diin gece :.Joskovn, Almıın kuY\'ct· 
Bern, .'O. ·(A' .. ~.) _ bYiçreli !;'as- nezaretleri ara,ıniln ceror:ın ed•ıı mi\- halde, lokantalııırın meyvelere koy· rinin sağ sahilinde Ru<ları takibe bas- teri tnrttfındnn tekrar bomb..~rdımarı 

" , " . znkereler sona ~rmi~tir. duk•arı flat, yilkaektir. I:ıdıkları bildiriliyorclu. Cenubi Ukran edilmistir. )fo<korn, Rıı<yaııın mühim 
yona! Çaytung ıra1.etesi neşrettiği Kanada, 'ene sonundan e\'\·ııJ ıır . HiilAaa ; İzmir ıribi biiyük bir şeh- yada Almnıı , R ıımeıı, )!acar, Slov-ıık cnrlii<t~i merkezlerinden biıidir ve bi-
hir makalP<le diyor ki: harp gembini kullaııac.ıık 26 bin !\işi- rın ıniitemadiyen ifliyen lokaııtala- kıtalnrı ~kilmekte olan dil~maııı ıoim- rinci rl~recec!e bir demiryolu ntisak 

_ Son Alman beyanntı IJ.Ö~le _ lik bir bahriye kadrosu yiicude getir - rı.nda: bütün bu itler~e daha fazla di öyle bir tsrdla takip ediyorlar ki, nekla"ıdı r. Frıın<:ıda Paris ne i<e, Ru,., 
· meği derpi: etmektedir . Her nokladıı bır dıkkat ve ko~trol ıbrazı zarureti nup. cenahı geni~ bir cephede Karadeni yada ::\faıkorn odur. Bundan ba~ka, 

ıJyor ki, Ahn:ınlH ::\fQ<kornya doğ- tam biı· anlnsnıaı·a yarıldığı sanılmak· vardı~.. ze yakla~maktadıı'. • lo~ko,'tl, Rlls nehir yollarının da mU.. 
ı ı~~-~D:e;va:m:;:ı :d:ö~~~~.ı:E.'!:_~6-~_ .. !i!_~h-!~~e~d·~"""~' 'tadı•, • · · tt Şima lde mare~nl Ma:ıınerhayın ku - hiın bir iltisak nokt~ıdır. ·ı ._ ___ 

• 



~Ariffr.. 2 (A.NADOLlJ) 

ti i\ Sivrisinek gene lzmirde fırınların ÖnÜil- r--. ~Aktı 
~ PJ artıyor d .. ··ı • t ~Ol- ..u.r 

Sovyet Rusyaııın "'TIKETDIBSIARDLIER.· . ~.t~~~~cac:e~~i~i~1 K.y.a~ş~~.~: v.o e goru en vazıye ';:Bilmeceler 
Londra büyük elçi - Rusya zafer- ı 1 tb k d 
si )laiski, bugün Diğer taraftan A- zmırde ma~ot atma usu u ta ı e ı- M k d ••ıh k tt b 
Londra belediye;ıini den emı•n l™!rika ve İngiltere - lememektedır. Buna ı;e~p'. mazot bu- er ez e ve mu 8 8 8 U mev• 
ziyaretinde irad et _ nin japonyaya karşı lunamamasıdır. Halbukı bılhaRsa, sıt-
tiği bir nutukta, Rus aldıkları tedbirler ma milcadeleRi için kullanmakta. ~IVC& zuda 'dikkatli olmalıyız 
ya ve lngilt renin s· p . r t gunun mühim bir ri~li olan 2 bin lon depoların dıbıııde 
müsterek 7-'lfere olan ır arıs 1 gaze e, meı1ele,;i halindedir. kalmııı ko.nı !f1:1ZOt mevcuttur. Sulan- Bir iki giinclen beri İzmir fırınla - kat me~ul veya hatalı her kim olur
iııaııını bildirerek ez- Vişi hükumetine Nev:vork Tavmis dırnıak smctı~·l hunları kullanmanın nnda, adet~ gayri tabii biı· y-aziyct :ıa olsun, asıl meRele, halkın ekmek 
ciimle demiştir ki: h ·· d" gaz~teRi, bu tedbir - p:k iilfı miimkiiıı olduğu · ö~·lennıekte- lahaddüs etmiş ve fırınlarııı ününde ihtiyacının muntazam ve normal şe-

- İstikbal hakkııı ucum e ıyor !erin teRirlerini ve e- dır. . . Lehacüm haşlamıştır. Halk, ihtiyacı kilde idare edilemediği, halkın bu 
da kehanette bulun - hemmiyetini mevzuu Bir müddettenherı lz~u~~ ve Kar~.ı- olan ekmeği alabilmek için uzun yüzden ıııkıııtı çektiğidir. Dün ımat 
mak doğru değilıliı-. v bahis eden bir yazı - va~ada m~zotlam~ u.~t~lunun tatbık müddet beklemek, ya:ı: giinü balık 10 buçuk sularında bazı fırınların 
Fakat iki &en• iip - ı eni bir arap devle- !lında, bunların, ja- ~dılmemesınden sıvrıRm~kl~r pek ço- istifi halinde beklemek z11ruretinde önünde büyük bir tehacüm gözükü
hem voktuı:. · Birine, fi mi kurulacak? ponyanın bütün Pa - ~aıı:ıı;ıt~.ıd-. .. K1~.r}.~yak~dadkeıl~muceamdeul:l~ı~- kalmrniır. yordu. Akşamları da ekmek bulabil-
si Son·etlerin . ar·- sifikte kara ve deniz ıresı mu ur ugu, muca k'!' . ' k Haber alclığımıza göre, Bornova- mek adeta bir talih işidir. İ~mire ı1on 
:;ılmaz bir ~ekilde Sov de atıl' kalmasını te - nın e.line birer filit ma ıııeRı verm_e · da da ,·aziyet a.,•ııiclir. Sebebi ,-oru - giinlercle muayyen ekmek sarfi~atı 

A 'k t 1 • . 1 k ·ık ~ctım suretıvle Karşırnkada dolaştırmakta . t k h 1 . yet hükümetiniıı ıır - merı a gaze e erı mın ec ce. 1 " . • •· d k" . . hınca hakiki ve ciddi biı· neticeye haddiııı aşırıp çı ·an sey.ya ge muı 
ka,.ıııdu b"tılunduğu ve olduğunu nıınınkta ve bunlar, evlerın f~al~r\ıı a1 ·ı bo;ıvrı .. - vaı·mak inıkfrnı hulunamamaktaclır. tle değildir. Bu işle ·iluyct mi, bele-

BugÜ~ de size kısa ve kolay bazı 
bilmeceler vereceğim .. 

-1-
- Sen cahilsin .. Sen ve senin mü

dafaa ettiğin zümr~ bizden değildir. 
..:... Benim cehlimi ölçmek için se

nin elinde ne ölçün var? Sen ki, bu
lanık ıftlda bal\}c avlıyanlardansın .. 

- Biz senin cemaziyelevvelini bi
liriz .. 

- Açtırma kutuyu, söyletirsin kö· 
tüyü .. 

Bilin bakayım, bu münakaşayı ya
<;>anlar kimlerdir? .. 

-2-
Bir hadiseden aylarca önce: 
- Sen, bir nur kadar gÜ7el, bir 

ruh kadar parlakıın. talinin ><onuna ka _ J t ve şöyle ıle~ıektedir: ~ineldeı:e f~li~ a
1
t.ma' at. ıse ~r c e }! m

1
u- İzmird~ ıı 0 hriıı ihtiyacını kar~ılıya - diye mi. toprakofi;; mi, başka teşek-

d 1 aponuaua a B~ _ (',·,ıı·p demokra - ~adeleııın ıyı ıır. ~e .ıce 'e;e~egı.nc e~ı cak miktarda hem un, hem arpa ve küller mi. her kim 'Ulakaclar olacak-
clıır nıiica e e ·e ek - 'I ·ı . ·. n makı"ııe- kimRe iimitvar degıldır. İzmırın şımdı-vaııı edeceği, ikinci ·i Rı erı, 1 .ıpo , . . . k .... 1 . 1 buğdayın mevcudiyeti malüm bulun- sa olmalı ve derhal bugünkii vaziye- ;çin .. 

- Işığı senden alıyorum da onun 

i:-:~. zaferin Ruslanıı pu" sku" ru" uorıar sinin İicari mali Rı- ye kadar Rıvrısıne goru mıyen yere - (ltığuna göre, bu me elecle fırıncıya Le bir ııih~ret veıilmelidir. Hatta - Seviyorum seni.. 
ol:ıc:ığıdır. / ~ai biitii;ı ~istemle~·i- r!nde hile hu muzır hayvanhır lir<>miş mı, fahrikalara mı. yokRa başkaları- yalnız tzmırle kalmamah, kazaların, _Hele ben, hele ben! 

PAI:/STF: J.:SF:X HAVA: ne öldürücii darbeler indirmek için tır. ıu~ mı 1-ıit-ap .etmek 1:1.zım geldiğinde ııahiyelerin, köylerin ihtiyacı da a- Ayni hadiseden bir kaç yıl sonra: 
Parisle çıktın yeni Tan gar.etesi, Hin bütün kuvvetlerini kullandıktan ba!!ka • .. 000 

•• .., cidden mliteı·eclclicl buluııııyorıız. Fa- dını aclım \'C ısrarla t-akip rılilnıelidir. _ Ne kadar aldanmışım?.. Nt> 
<liçini üzerindeki Vi!ii - japon anlaşma yolllar ihtiyar edemezler.» . Ôrnekkoyde koy konagı müthiş hayal sukutuna uğrattın be-
:--ına tema;; ile Fnınsıır. müstemlekı> Bu yaıı japonyaya ka!·ş.ı Amerı.ka- .. .. - . ·., M h ı • O ni!.. 
imparatorluğuıııııı tehdicl cdilcliğini da beslenen hi,;sin ifades:cıı~-. Vaktıyle Örnek koyunde .l'-ar~ıy.~k~ .nahı) 1 

. a su va zıye tı - Bir de bana sor bakalım.. Nı-
ynıarak diyor ki: Kaliforniya hakkındaki bır Japon eme- müdürLi Orhan lrkın ve. koy ıht~yar ~, bahtsız insanmışım! 

- Vi i kabine. inde derh:ıl cleğisiklik linin uyandırdığı ~üpheden ,'onra Çin yetinin t€şebbü'1 ve alakalaı:ı ~le koy - Gözün körolsun. 
zarureti vardır. Vişinin ,.;iyasi pre'n.'ibi hadise~i ve nihayet son hareket, ~mc koııağıııın temel a~nıa. ~el'nsımı yapıl- --------- - Çenen tutulsun da patla, emi?. 
IP!demek, nbretnıek ve tahrikte bu - rikalıları bü>ıbütün kııdırmışlır. Ja - mı~ ve kurban keRılmıştır. .. ı• • •• •• h ı•• Haydi, bu konuşanların da kimler 
ltınmamaktır. Fakat arhk buna <levanı ponya Amerikaya karsı ham ipek .ih- i\Iera,;ime. if'>lir~.k :~<~~n ~oy .~rnlkıı:a llCJr ve UZUm ma SU U olduklarını söyleyin bakayım! 
etmemelidir ve zaten edilemez de .. Çün racatını kontrol altıııa almışsa da şım- hitaben nahıye muduru ~oz soylemı!). _ 3 _ 
kü bu Riyasete devamın sonu, bütün di Amerikada bu ipeğin ·:toku vardır. hayırlı ve uğmlu te~ennı):a~ı!ıda bu - nefı·s olacaktır - Ne o; ağzın kulaklarına varı-
inıparatorluğun elden çıkma;ıı ve milli Hem de bu ipekle yapılan ı!jleı-, parasiit \unmt1!5 ve halkın sevınderı ıçınde me- yor? 
birliğin zernlini intac edebilir. Bina- ele rlahil olmak iizere, sun'i ipekle yapı- rasime nihayet Yerilmi!5tir. Bu seneki kuru üzüm ve incir rekolteleri hakkında kısaca malumat - Ne olacak; moruktan vurdum 
eııaleyh böyle bir birliği temsil edecek labilmektedir. Kaldı ki Amerika hunu ooo--- vermiştik. Tahminlere göre bu sene kuru üzüm rekoltesi 45-50 bin oapeli ... Sinemaya gidiyorum. Bu -
\'eni bir hükumet kurulmalıdır. lç ve haşka taraftan da ithal edebilir. ZABIT.' ADA ton, kuru incir rekoltesi de 40 bin ton kadardır. Mahsulün sergilerde JÜn kalabalık olur, malum ya!.. 
dıs Yazivetimiz o kadar vahimdir ki YENi BiR MÜSTAKII,, DEFDET M bulunduğu sıralarda tabii bir arıza olmadığı takdirde bu seneki - Nah enayi!.. Geçen haftaki fili-
mareşal ·Pet~nin cbı·hal milli bir blokı; Tas Ajansına göre, İngiltere Suriye, "t•e•e•a•s•=•=•: üzüm ve incir rekolteleri yukarıdaki miktarlardan aşağı düşmiyeceği 'lli kaçırdın ... Orada bir artist vardı, 
etrafında toplanması zarureti vardır.> Lübnan ve Maverayı ÜrcHinden mi.i Yankesicilik: gibi her iki mahsul de fevkalade nefis olacaktır. İncir mahsulü, fazla görmelisin; ne jestleri vardı!.. Yarı 

Hunu Pnriste çıkan bir gazete yaz- rekkep Ye Emir Abdullahın ~·iyasetiıı- İzmirli çingene Üzeyir oğlu Ce- sıcak ve lodos, bazen sıcak ooyrazdan hoşlanır. Mahsul mıntakasın- bobstil amma .. 
maktadır. Paris maddeten ve manen de müstakil bir Arap devletı knrmak mal Uysal Tirede Dere mahalleRin- dan alınan haberlere göre bu sene mevsi~ inc~r mahsulünün hoş- - Lakırdıyı kes, benimki geliyor .. 
Alman nüfuzu altıııdadır Lava! de Pa istemektedir. de bir fırından ekmek almakta olan !andığı şekilde geçmiıtir. Üzüm mahsulü de gene mevsim icabı iri .\1 şu kitapları da bizim mahalle 
l'İst~dir Demek ki Alma~ya ve Lava!. HOPKlNS M~, !<Ol'~D.4: . bakkal Hüseyin Güçerin cebinden taneli, sarı renkte, çok lezzetli v~ !!'Üzeldir .. İncir mahsulünün 20 bakkalına veriver .. 
\'i~i hükunı~tiııiıı Hindiçiııi etrafında Röyteı· muhabırıne gore,. Amerık~ı yankesicilik suretiyle 26 lira çaldı - Ağustos tarihinde, üzümün de 25 Ağustosta lzmir piyasasına getiri- - Seninkinin yanındaki arkadaşı-
japon~·a ile yaptığı anlaşmadan mem- cumhur reisi Ruıveltin şah;;;ı mümessı- ğından tutulmuş , adliyeye verilmis- lip satışa çıkarılacağı söylenmektedir. la da ben fitim vallahi imanım .. 
ntııı değildir. Bu ~ebeplcdir ki, Parisli li olup bir kaç gün evvel Londrada tir. Bu yıl ihracat mahıullerimize hariçten fazla talep vardır. Bu iti- Düşünün karilerim acaba bu mu-
\!, zete. \'isi hükümetiııe çatmakta ve Amerikan yardımı hakkında beyanatta Hıraızlık: barla bütün mahsullerimizi iyi fiatlerle s~tmak mümkün olacaktır. havere kimlerin arasında geçiyor? 
nıareşala akıl öğretnı ktedir. ~Iaama- bulunan Hopkinfl, şimdi ~~oskovaya Tirede Yenice mahallesinde çin - Sovyetler memleketlerine de mahsul ihracı mukabilinde idhali.t eşya- - 4 -
fih. bunun tevlid ed~bil"ceği neticderi gitmhıtir. Bu ziyaret, Amerıkan yar- gene Ali kızı 50 yaşınd-a Dudu Ça - 11 getirtmek mümkün olacağı anlaıılmaktadır. " Bir mecliste: 
rlr zaman ~ö,:terrcektir. dımınııı eRaslı surette te\'>li edileceği yır ile Süleyman kızı 30 yaşında - Evet, bendeniz de ayni fikirde-

A . .lfE.'R/KADA Al\ ISLb'U: zannını uyandırmaktadır. şehriban Kuzu, Tahtnkale mevkiin- L• ) vim .. Her şeyden evvel kendimize 
"'evvork Pot gazete<ıi. japony:ınııı ele Hasan oğlu manifaturacı B. Asım T ereyag'oJ 1 ıman ar "\.İd menfaat mülahazalarından, şah-

~o.ı \"aziydiııe temasla; M ht ı•t Şişkin in dükkanından yarım top as- T '. ·i iş kaygılarımızdan uzak durmalı-
- Şayet japonya, kendisinin ,;ebe- u e 1 tarlık bez ve Bn. Emine Şikinin evin- Son günlerde yüksek evsı edilecek yız .. Bu bizim mutlak ve sarsılmaz 

lıh·et verdi 'i me~elenin halli icin km·- f h l k den de on parça iç çam-aşırı çalmış, Münakalat Vekfıleti, htaııhul ve tz- 'rensibimiz olmalıdır .. 
' 'tc ba · nıı:ırnksa hnmz. Btİ husu~- uar maçlarına azır l kaçarken zabıtaca tutulmuşlardır. fiate satılıyor mir limanlarının tevsii için bu yıl üç Ayni şahıs, kendi müessesesinde: 
ta Anıerikadn fikir ayrılıgı ,·oktnr. b l Çocuğu dövmüt: . . . l , . . , . d· - N~ münasebet a efendim; evveli. 
_,J iic:1drleve mecbur kalır><ak. hu plan, aş ıyor lkiçeşmelikte Behçet oğlu Meh- Yilayc fiyat mürakabc komısyonu, rı:ıl:,. : 11 ıraSsarfede~~ktır. ~'~1 p~ra a~ can, ~onra canan!.. Bunun alt tarafı 
her ı>yin iistliııde tutulnıalıdıı·. > Ağustos ve Eylül 1941 a.) larıncla med, sebebsiz Yunus oğlu 7 yaşında dün öğleden onra ticaret odas.ı ~~~o- b:1" ıs~~ amsun ımanı ıçın ( e sar lakırdıdır monşer ... Her şeyden önce 

(;azete hundan :<oııra. İngiltere, A- .zmırde Istanbul, Ankara, !çel Ye Adnanı döverek yaraladığından za- nuncla vali B. Fuad Ttıkflalın reıslıgın- 0 unaca_ ır. . .. 1 . . 1<endini düşünmiyen daima kaybe-
t . t ı t de toplanmıs fİ'"at mi.irakabe icleri Aldıgımız malumata gore, zmır lı meı-ika \·e Çin arasında uzak sarkta i:ı:mir ınuhtelitleıi arasında yapıla- Jı aca LU umuş ur. " • ., .. . el be . t . 1 der .. 

nı·,·cut iş b!rliğinin bir ittifak halinde cak muhtelit takımlar futdol müsa- Sarhoşluk: üzerinde müzakerelerde bulunarak lu- manı:°ın ltdız;~n zam.a~ ad~kkr!~ cnlllZ en- Bu tipin kim olduğunu da aşağı 
·ı · · t kt b .. h. t · k d k f b ı ı Al. kt M d" . dd · ı zumlu bazı kaı-arlar almıQtır. memış o ugu naz,ırı. ı a..., a ınınış, k h · ı anını ıs eme· e. unun mu ım esır- ba ahırına iştirake ece· ut o cu ar sanca a esu ıye ca e. ınc e . .b. te • "t f' , t d tarak makineleri ile liman derinlikle- vu arı ta min edemezmııiniz? 
.eı i olacağını. ('saret altındaki nıem- asağıda gösterilmiştir Bu futbolcul'Ur H•ılil oğlu Niyazi fazla sarhoR olarak Peynır gı ı reyagı Ra ış ıya ı a . . k . . - S -

k 1 · ' - • ·· .. · · ' · ' ' • f" · t ·· k be k · ·yo ı ca tetkik rının taraııara temızlenmesı muvafık i" ·et erde yeni iimitl<'r uyandıracağını ;) Agu•tos 1941 salı gununden ıtıba- nal'a atını· ve \'aka lanmıştır. ı) a mura a omı:ı m n .. .. .. · . A . . . .. Bir yerde üç kişi var. Bunlardan 
• · .·ız.maktaclıı·. h h ft ı b ··· E ı k · ettirilmektedir Son günlerde tenevağı- gorulmuştur. yrıca lıman ıçın luıum-rell el. a a ,;~ ı ve perQem e gun- srarcı ı · · , 1 1 · ikisi, dig" er üçüncüye hitap edı"yor- _ 

· tl8 d ... b 1 k'.. Al K 1 ~··k·· - 1 Ah 1. nınkilosubazıdükkanlarda180kuru-lubazımocerntesisattavücu(egetı- ar: -

Sovgetlere göre 
- Baştarafı 1 inci salv.fede -

ııı ız 51 ta.\•yaı eclir. 28 temmuz ı;-ı>ce
·ı .\loskova üzerine yaptıkları hava 
::kınında Almanlar evvelce bildiril
diği üzere 9 değil, 10 tayyare kay
betmi. !erdir. 

)[oskova, 30 (A.A.) - Bugün ö~
le üzeri neşredilen SoYyet tebliği: 

Sovyet kuvvetleri, Nevel, Srnolensk 
Ye Zitomir mıntak-.ılarında anudane 
bir surette dövüşmeğe devam etmiş
lerdir. Kara kuvvetlerimizle işbirliği 
yapan hava kuvvetlerimiz düşmanın 
zırhlı cüzütamlarına ve topçularma 
ıı :rbcler indirmişlerdir. 

ıerı ~aa e aş ama uzere - emene ..,u ru og u mec ın . . ff"" rilecektir 
~ancak stadyumunda antrenöı· Va - üzerinde zabıta memurları Larıtfın- ~~ sa~ılmaklaclı~:- H~lbukı bu teı.e ue ' - Efendimiz, bütün ümidlerimiz 
nap Oz.ıltayın nezaretinde çalışacak- el-an 23 ~antigram esrar bulunmu~. za- hıç bır ;:;elıep go:;terılememektec!ır. ---,ooo--- zatıalinize bağlıdır. Bir emrınız, 
ıar ve spor levazımlariyle birlikte bıtaca ınii.,;aclere edilmiştir. 000 T. Ofı•ste bendenizi ihyaya ve meaud etmeğe 
cayiıı edılen gün ve antta ~tadyum- r \ ORMAN YANGINI ki.fi gelecektir .. Her zaman her yer-
ıa bulunacaklardır. 1,ahkık~-t devamdadır de yüksek lütufkarlığınızdan bahse-

Gelecek oyuncular ıunlardır: ı• L A"' N Ödemişin Beydağ nahiyc~inde Akte- - derler. Bendenizin de buna imanım 
Altaydan Fikret, Şahap, Ali, Ra- pc kö~:u hud.udu clahilind~ kasapbaşı Toprak Mahsulleri ofisi müfettişle- var.. . • 

if, Omer, Selaheddin, S-aim, İlyas, .- mevkıınde hır orma. ı.ı yan.gın .. ı çıkmış, r·ind!>n B. Namık Erci\.·es Ankaradan - Keza, kulunuz da bütün varlı· 
Ba.~w Birlifji lzmiı .ııınt"kıı.~ı ı k d h) d k - ' · Hakkı, Tahsin, Hilmi, 50 c e ·ar arazi a ı ın e ı gur!!"en ça- şehrımize gelmiş, Toprak Mahsulleı-i ğımı efendimizin bir iıaretlerine 

Altmordudan Necati, Nuri, Halil, Ri11asetiııde 11 : lıları yanmıştıı·. Yangına .~ebebıyet ve ızmir şubesi mudürlüğündeki ihtilas amade kılıyorum. Yarsa, yoksa, za-
Sait, Hüseyin, Namık, Adil, Fehmi. Azaya verilecek muvakkat kart- renler araştınlmaktadır. ve emniyeti suiü;timal, zimmete para tıilinizıiniz. Mürüvvetinizden, ilice-

Karşıyakadan: Hikmet, Cahit. l:ırda e><as tutulmak üzere Birliği- --- geçirmek ·uçlarından tahkikata başla- naplığınızdan fÜphe etmek mümkün 
Göztepeden Hakkı, Namık, Fuat, mize mukayyed arkadaşların nıüm- .---r Açık muhabere mıştır. ·- -~- müdür? .. Çoluk çocuğumla ebediyen 

Reşat, Abdullah, Halit,. . ..,.. 000 duacınız olacaiız .. 
kün olduğu kadaı· ı:ıüratle ttd ve 1 'k. B" d kik 

Ateşten Salih, Ferit • Selçuktan bize 10 imza i e şı ayet- BiR o·· Ku·· zu· N YAPTIKlARI ır a a sonra, her ikiai de ka-
Demir,;pordan Ruhi, ~fehmııd, ·oyadlarını, hakiki işlerini mınta- name gönderen karilerimize. pıdadırlar; birisi söylüyor: 

\li. ·r. kanımı bilı\iı-meleri ve il.çer tane Mektubun~zu ~erh_al vilayet ma- Urlanın Denizli köyünde Raşid oğlu - Ne mübarek adam! ... Söylerler-
cle ve ika fotoğrafı göndermeleri ka:nına .~e~dı ettık. Icabına bakıla- Mustafa Ozbalan, tarlasında otlıyan di de inanmazdım. Allah ömrünü art-

Sovyet Rusyada 
Yeni Silah Merakı 

ehemmiyetle rica olunur. cagı tııbııdır. kendi öküzünün ansızın hücumu ile sağ tırsın .. 
---------------•1 -ANADOLU- dizi ,.e kalça kemikleri ırılmak sure- Diieri ce~ap veriyor: 

Salihli -Uşak maçı 
.... 

tile ağır yaralanmış, 1zmir memleket -- Ne munaaebetl .. Onun ?e .mal 
hastahanesine getirilerek tedavi altına oldugun~ anla~ırl~rd.~ d~ be~ ıhtımal 
alınmıştır. vermezdım .• Şımdı gordum, ınandım. 

1 
- I Canı cehenneme l ... BELED YE ENCUMEN Soruyorum karilerim; acaba içe· 

Belediye encümeni dün öğleden son- ride il~ ~~h:'-v.ere~e1!. ıonra ne oldu 
ra belediyede toplanmış, imar sahasın- da bu ıkı kışı şımdı boyle konuşuyor

YAZAN : Mütehassıs Tayyareci T.A. 
Büyük harµten sonra kurulan Sov-ıhav-ada kullanmak ve bütün haı;ım

yet RuRyanın kızılordusu şahsi bakı- !arı karşısında tasavvur edilmiye
mından heı· türlü imkanlara malik cek sürprizlerle meydana çıkmak 
ve ayı:;ını i·tediği kadar, ~·irmı mil- 1 emeliyle sivil· tayyarecilik teşekkül
·oııa varıncaya kadar çogaltabilecek 1 ıerini ilk mektep sıralarına kadar 
lıir l:ömertlikle işe girişebilirdi. Böy- 1sokabildi. Çalıştı, didindi ve nihayet 
le bir ordunun eline verilecek iliih-11935 senesinde yaptığı büyük bir ha
l ar ise, kızılor<luya mira kalan va- va manevrasiyle, bu sah'ada hazır -. 
sıtal:ırın dilşiik evsafından çok daha lanmış bulunduğunu yeni yeni siJah
başka kudret ve kabiliyette olduğu larını teşhir etti. 
takdirde işe yarıya bilirdi. Runu tak- İnkar edilmez bir hakikattir ki; 
clir etmenin büyük mazhariyetlerini, paraşütçüleri ve bunu müteakip ya- "" 
Sovyet Rusya gençliği başlangıç ola- pılan ikinci ·bir Kief manevrasındaki iki takım, Salihli kayma kamı ile bir arada 
rı>.k havai-arda idrak etti. Ve işte kı-1 havadan atılan tankların indirme Geçen hafta Uşakta yapılan ve dosu ve azası tarafından kar ılan -
zılorclunun ;eni silah merakı da bu imkanları b!itiin dünya efkarı umumi- 2-2 berabere. kalınan Gürbüzler - mış~ardır. 
noktadan filizlenmel(e başladı. yesini gıcıkladı. Bilhass~ Alman as- U~-ak ';l'~ra~ ıdman yuı du futbol ma- Uç bin kişilik bir seyirci önünde 

ır d 1 ··t h. k • k 1 "dd tl" t k"tl 1 çının ıkıncı karşılaşma;;ı bu hafta o,ynanan bu maç çok seri ve heyecan-
er ~ey en. evve n:ı~.u ~.na ı. s~- erı ma. anı ar.ı Aşı e ı en ı er. e Salihlide yapılmıştır. lı olmuş ve neticede Salihli Gürbüz-

yıda tayyarecı ve para~utçu yetıştı- bu ı.ren ıharp sılahının muvaffakı - Misafirler Salihliye cunıarteı;i gü- !er yurdunun 1-3 galibiyetiyle neti-
r<>rek bir i tikbal harbinde ordusunu yetsizliğe uğrıyacağını ileri sürer - nü gelmiş ve isl'a yanda kulüp ban- celeıımiştir. 

ken, kendisi paraşütlü kıtalar ve ha
:---- DOKTOR ----~ıva piyadelerini hazırlamak gayreti- • 

Ali Agah ne kapıldı. Böylece Sovyet Rusy-anın 
bu yeni silah buluşu müthiş bir kuv-

da ve yukarı mahallelerde yapılacak lar? 
bazı kanalizasyon ve kaldırım inşaatı
için kararlar a1mıştır. ------ 000 

Manisa da 

Çimdik 

VALi ANKARADAN DÖNDO 
BUGUNK.0 PROGRAM Manisa (Hususi) - Manisa kaza-

7 .30 program, 7 .33 müzik: hafü !arının yemeklik ve tohumluk buğ -
program (Pl.), 7 .45 ajans haberleri, day işlerini hükfimet merkezinde aliı-
8.00 müzik: H-afif programın deva- ka<larlarla konuşmak üzere Ankara
mı (Pi.), 8.30-8.45 evin saati, 12.30 ya gittiğini evvelce bildirdiğim vali 
program, 12.33 müzik: saz eserleri, Bay Faik Türel ile C. H. P. vilayet 
12.45 ajans haberleri, 13.00 müzik: idare hey' eti reisi B. Kenan Çapan 
hafif türküler, 13.15-14.00 müzik: şehrimiz.e döndüler. 
karışık program (Pi.), 18.00 prog - Akpınar su711 
ram, 18.03 müzik: radyo caz ve tan-. Manisaya getiriliyor 
go orkestrası (1. Özgür ve Ateş Bö - Akpınar su~·t:nun Mani aya geti -
cekleri), 18.30 Serbest 10 dakika , rilme:ıi için etüdler hitama ermi~ ye 

18.40 müzik: piyasa şarkıl·arı, ı !J.00 ameliyata başlanmıştır. Şehrin RU
Konuşma ( derdleşme saati), 19.15 ~uzluğu bu suretle birnz azaltılmış 
müzik: radyo caz ve tango orkestra- olacaktır. 
sı programının devamı, 19.30 ajans Maniıada sıcaklar: 
haberleri, 19.45 müzik: yurttan ses- ~'J:anisada görülmemiş dereced{' 
!er, 20.15 radyo gazetesi, 20.45 mü- ~ıcak hüküm süı·mektedir. 
zik: fasıl hey'eti, 21.00 zira-at tak- .---------------. 
vimi ve toprak mahsulleri borsa§ı, MAZARf•K 
21.10 müzik: fasıl hey'eti programı-
nın devamı, 21.25 konuşma (san'at-

Çocuk Hastalıkları Mütehassısı 

Hastalarını Pazardan mada her 
gün İkinci beyler sokağında. (84) · 
numaralı muayenehane.sinde kabul 

>ve tedavi eder. 

vet olarak elinde bulunmaktan ziya
de hasımlarının eline geçmiş oldu. 
Ve Almanyanın hemen hemen her 
cephede muvaffak olan hava baskın

. • karlarımız konuşuyor), 21.40 müzik 
Temiz hava, nefis yemek, mükemel servıs opera musikisi (Pi.), 22.30 ajans 

Caz orkestrası İncir
altı plajında 

-Devamı ~ nıU ıahifede -

"k haberleri, 22.45 müzik: cazband 
yüksek bir mÜzı (Pl), 22.55-23.00 yarınki program Her Pazar: 15.30 dan 19 a kadar l•••••••••••••lll!l•••••••••••' ve ~epanıı. 
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zmu- ...,'!'azım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
.. ~her kılosuna 40 kuruş tahmin edilen 637 Ton Sığır eti 12/ 8/ 94l 

gunu saat 16 da kapa ı zarf asuliyle eksiltme ile satın alınacaktır. 
i\luhammen bedeli -254800- lirıı olup ilk teminatı -13942- liradır. 
Şartname.~ı her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli gıin ve Haatten bir gaat önceye kadar teklif mektupla

rını mnkhıız karşılığı Fındıklıda Satın alma komisyonuna vermeleri. 
27 31 5 10 

fzmir Levazım :Amirliği Satın Alma Komisyonundan: . 
1 - Beher kılosuna 12 kuru~ fiat tahmin edilen 199500 kılo pa

tate< 13-8-941 ~rşamba günü saat 16 da kapalı zarf u•ııliy
le ek•iltme ile satın alınacaktır. 

2 - - Muhammen bedeli 23940 lira olup ilk teminatı 1795 lira 50 
kuruştur. • 

3 - Şar~.namesı her gün komi;;yoııda görülebilir. hteklilerin bel
lı gun ve muayyen saattan evvel bir ~aat önceye kadar tek
lif mektuplarını makbuz karşılığı fındıklıda satın alma ko -
mi~·oı111na vermeleri. 27 31 5 10 

İzmir 1evazım amirliii satın alma komiayonundan : 
1 - Beher kilosuna kırk iki kurus tahmin edilen löO ton sığır eti 

kapalı zarfla eksiltmeye konm-uştur . 
2 ihale ·i 12-8-941 salı günü saat on beşte Tophanede ıstanbul 

levazım amirliği satın alma komisyomında yapılacaktır. 
:ı - ilk teminatı 1400 liradır. 
4 - gvsaf ve şartname>i komisyonda görülür. Taliplerin kanuni ve

,sikahm ile teklif ınektuplannı ihale saatıııdan lıiı· "aat evvel 
komi yona \·ermeleri. 2x 31 5 11 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 ~ Pazıırltkla 100 _ 120 ton sun'i vazelin $alın alınacaktır. 
2 - Beher kilo,una tııhm;n NliJcn fiyat 150 kuruş olup teminatı 

16750 liradır. 
3 - Şartnamesi dokuz lira mukabilinde komisyondan alınmak -

tadır. 
4 - İhalesi 6-8-941 çar~anba günü saat on beşte yapılacaktır. 
5 - Talip olanların Ankara M. :.ı. V. satın alma komisyonuna mü. 

racaatları. 25-28-31-2 
İzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan: 

;\liktarı 

20000 Kilo Linyıt maden kiimürii 
150 Kilo (:ar 

:ıooo Kilo (,:ubuk makarna 
.ıooo Kilo Kuru fasulye 
fiOOO Kilo .\1-akarna 
GOOO Kilo .\yaktan sıgır eti 
6000 Kilo Ayaktan sığır eti 

20000 Kilo Kuru ot 
~0000 Iüo Odun 

6000 Kilo Ayaktan sığır efr 
4QOO Kilo Ayaktan sığıı· etı 

10000 Kilo Linyit kömürü 
10000 Kilo Makarna 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı on üç kalem yiyecek, yakacak ve 
yem ayrı ayn pazarlılka satııı alınacaktır. 

Taliplerin l-Ağu<tos-941 cuma günü saat 15,:ıo da teklif edecek
leri fiat üzerinden verecekleri yüzde onbeş teminat katiyeleri~·le biı'
likte kışlııda izmir levazım amirliğı satın alma komisyonuna mürıı

c-anllan. • • 
iz mir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 
1 - Karter ııiller marka bir adet traktör yedek par~alariyle 

birlikte kapa!~ zarf U>ııli~le yapılan eksiltmesinde talip 
~ıknıadığından pazar ·la -.ılıı alıııacaktır. 

2 l'azarlık 5-Agu.stos-941 :-.nlr günu ı;:ıaut 15,:30 da kı~lada iz
mir leY~1zın1 amirliği satın aln1a komh~yonunda yapılacak

tır. 
3 - Şartname i komi.yanda göriileuilir. 
·1 Taliplerin teklif ed~cekleri fiat IİZl'rını en ~· üzde j'eclı 

uuçuk teminao muvakkata .ılınac:ıktıı. 
lı Pazarlığa iştırak eıleceklcr kanuni vcsikahıı ı ve teminat 

muvakkııtalariyle uirliktc ihale saatinden ene! konıi.•yona 
müracaallan. 

~~~.....::.~ ~~~~~~~~~~~~--~~~ 

İzmir levazım a-mirliii ıatın alma komiıyonundan: 
1 - 28-7-!J.11 tarihınde ih·alesi yapılacak 15 ton sadE>-.r~ın talıp 

çıkmadığıııduıı tekrar pazarqkla alınacaktır. . 
2 - lhalc~i ü-8-!J41 ~arşamba giinü >ııat 10 da ınaltepe a,;kerı s-a-

t1n alma kumi~yonunda yapıJacakLtr. lı..v:-:af \'t.' şartnanıe~i 
mezkur kom <yonda görülebilir. 

:ı - Tutarı 25500 liı-adır. Kat'ı teminatı 3825 liradır. ___ _ 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alm;-Komiayon-;;;;dan: 
ı - :ıo ton sabun pazar.ıkla •atın ıılınac.ıktır. :\luhamnıPtı b,edeli 

11800 lıradtr. 
2 \;lartname \'e evsaf topkapı maltPpe<ındeki as. "ı. ~ı komis

vonuncla gorülebilır. 
Pazarlık 4-8-!!41 pıızarte•i günü saat 15 de komi<yon lıiııa
sıııda yapılacaktır. 

" " 
4 - Kat'i teminatı 1770 liradır. 

lzmir levazım amirllği satın alma komiayonundan: 
ı - 28-7-941 tarıhınde ihalesi }· apılan elli bin liralık gaz yağına 

tıı ip çıkmadığından tekrıır pazarlıkla 8atın alınacaktır: 
2 - lhale~ı 5-8-941 salı günü saat 15 de topkapı ına ltepesınde 

askeri satııı alma komisyonunda yapılacaktır. 
:; Evsaf ve şartııamesi mezkur komisyonda görülebilir. 
4 - Kat'i teminatı 7500 liradır. _____ ·--------

İzmir Levazım Amirliği Satın Alm:Komisyonundan: 
1 - :l8-7-941 tarihınde ihale;i yapılan 50 bin liralık gaz yağı

na talip çıkmadığından pazarlık ı a satııı alınacaktır. 
:.! - lhale·i 5-8-941 salı günü ~aat 1;; te topkapı rnaltep~sinde 

askeri sı•tm alma komisyonunda y-a.pılacaktı.r. Ev;af ve 
şartname nıezkıir komby0ııda görülür. 

3 - Kat'i teminat 7506 liradır. 
-,-~~~~~~~-:---=--:-~--:-~~-·~ 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
~1iktan Cinsi Tahmin edilen tutarı 

l20j)O kilo 
30000 lfüo 
:lGOOO kilo 
24000 kilo 
20000 kilo 
2·1000 kilo 

120000 kilo 
21000 kilo 

'reminaı 

Bulgur 
Pirinç 
Kuru fasulye 
::iadeyağı 
Sabun 
Toz şekerı 
Patates 
makarna 

gksıltmenin 
şekli 

9660 Llira 
12300 Lira 

8640 Lira 
'4800 Lira 
8600 Lira 

11760 Lira 
!1600 Lira 
7f!20 Lira 

O• 
ihale tıırih \'e saıııı 

muvakkata 
Li. Krş 
724 00 Pazarlık 1 Ağustos. 94- Sııat 10 da 
!J22 50 Pazarlık .J Agu;los 9-11 Sıtat 10,30 d·a 
648 CTO Pazarlık 4 Ağustos !J41 Saat 11 de 

2610 00 Pazarlık 4 Ağustos 941 Saat 11,30 da 
64r, 00 Pazarlık l Agustos ı 941 Saat 15,30 da 
882 00 n zarlık 1 Ağustos 1941 Saat 16 da 
720 00 l'.Lzarlık 4 Aıtustos. 941 Saat 16,30 da 
5!l4 00 Paz·arlık ·1 Ağustos 941 Saat 17 de 
Yuk-a11d:ı cıııs \C mıktarı yazılı 'ekiz kalem yiyecek mad.deieri ay-

rı ayrı 28-Tem-!l41 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltme>ınde talip 
çıkmadııııııdıın pazarlık hizalarında yazılı taıih gün ve saatlerde 
kışlada izmir levazım amirliği sat n alnın komi,yonuncla yapılacaktır. 

Temin'(ltları hizalarında yazılıdır 
Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. . 
Pa~arlğa iştirak edecekler kanuni vesikalan ve temınat muvakka

talarıyle b rlikte belli gün ve saattn komisyona müracaatları. 

(ANADOLU) 

İzmir levaı:tm am.ıiıiı aat1n alma komi.svonundan ı
llk":nı 

1 ~00 Kilıı ya(aklıR' panııık 
840 Kilo yataklık pamuk 
Yukarıda cin< ve miktarı yazılı iki kalem yataklık pamuk ayrı ayrı 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin l-Ağusto•-941 cuma günü saat onbeşte numuneleriyle 

birlikte kışlada izmir levazım amirliği •atın a ima komisyonuna mü
racaatları. 

.As. Fb. lzmir SL. Fb. Sa. Al. 
Ko. Rs. den: 

1 - Açık eksiltme ile satın alınacak olan aşağıda yazılı üç kalem 
kösele için 28-7-941 gününde yapılan eksiltmeye talip zuhur etmediğin
den münaka.,ıı on giin uzatılarak 8/ 81941 cıımn günü saat on beşe bırakıl-
mıstır. . 

'2 - Talipler şeraiti öğrenmek için her gün münakasaya girmek için 
de 1"'1li edilen gün ve saatta Halkapınarda silfıh fahrik:ısında mliteşekkil 
komisyona miirnc'flntlnrı. 

1750 
150 
100 

Kg. siyah ynğlı kösele 
Kg. Siyah vakete 
Kg. heyaz meşin (2995) 

As. Fb. lzmir SL. Fb. Sa. Al. 
Ko. Rs. den: 

1 - Açık eksiltme ile satın alıııacak olan aşağıda yazılı iki kalem 
k<·rcst~ için 2!1-7-94.~ gününde yapılan eksiltmeye taHp zuhur etmediğin
den munakasa on gun uzatılarak 8-8-941 cuma günü saat on dörde bıra
kılmıştır. 

2 - Talipler ~eıaiti öğrenmek için her gün ve münakasaya girmek 
için de belli edilen gün ve saatta Halk:ıpınarda silah fabrikagındaki satın 
alma komisyonuna müracaatları. 

24000 acı. 4X6X55 :65 meşe veya dişbudak yarma"1 
20 metre 3 parmak 2,5X25X400 çıralı çam tahtası (2994) 

Askeri Fabrikalar lzmir silah 
fabrikası müdürlüEünden 
Fabrikamız ihtiyacı için altı marangoz ve iki demirci ustası alınacak 

tır. Gerek marangoz ve gerekse demircilerin usta derecesinde ehliyet ve 
b.ilhassa araba imal işlerinde ihtisası olması ve a>kerlikle ilişikli olmaması 
lazımdır. 

Yapıl;ıcak imtihand.'l gösterecekleri ehliyete göre yevmiye!ııri tesbit 
edilecektir. Taliplerin Halkapınarda silah fabrikası müdürlüğüne milra-
caatları. 31-4-8 (2993) 

İstanbul Belediyesinden 
Atatürk bulvarıııııı Atatürk köprüsünden itibaren 500 metrelik kısmı

nın toprak tesviy~si makadam şose ve granit bordur inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 34186 lira 37 kuruş ve ilk 
teminatı 2563 lira 98 kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri ge
nel husu•i ve fenni şartnameleri proje k~şif hüliisasiyle buna müteferri 
diğer evrak 171 kuruş mukabilinde belediye fen işleri ll!ildü r lüğünden ve
rile<:ektir. ihale 718, 941 Perşembe günü saat 15 de Daimi encümende ya
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihin
ien sekiz gün evvel Belediye Fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacak 
!arı feııni ehliyet 941 yılına • ait Ticaret odası vesikaları imzalı şartname 
ı·c kanunen ilırazı lazım gelen diğer vesaık ile 2490 numaralı kanunun ta
ri f:ıtı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 
de kııdur Daimi encümene vermeleri liizımdır. 23 26 31 4 (2782) 

lzmir Defterdarh2ından: 
1000 lira lx•deli muhamminli İzmir körfezinde kfün ve Hazineye ait 

Kırdeııiz \'oli mahallinin l , 3/ !l41 tarihinden 28/2/944 tarihine kadar üç 
>ene mıldcletle Balık avlama hakkının taliplerine ihalesi için ikinci defa 
yapılan mıizayede ve pazarlık müddetleri zarfıııda talip zuhur etmediği na
zarı dikkate alınarak mezkür Voli mahallinin 600 lira bedel mukabilinde 
yeniden 19/ 7/ 9H tarihinden itibaren ve 15 gün müddetle müzayedeye çı
karılması komisyonu mahsusunca kararlaştırılmış olduğundan Ağustosun 
dördüne müsadif pazartesi günü saat H de ihalesi icra edilmek üzere mü
zayedeye vazedilmiştir. 

Taliplerin yevmi mezkürda 'jo 7,5 depozito akçelerini hamilen Defter
darlıkta müteşekkil komisyona müracaatları ve daha fazla malO.mat isti
yenleriıı müzayede gününden evvel Defterdarlık Varidat müdürlüğüne mü
racaatla şartnameleri almaları ilan olunur. 19 23 27 31 (2768) 

Gümrükler muhafaza satın al- . 
ma komisyonundar:ı: 
9 ağustos 941 cumartesi günü saat 11 de 46 bin lira muhammen bedel

le 5 bin çift er kundurası kapalı zarf usulü ile alınacaktır. İlk teminatı 
3450 liradır. Şartnııme ve numunesi komisyonda her gün görülebilir. İs
teklilerin kapalı zarflarıııı eksiltme saatıııdan nihayet bir saat evveline 
kadar istanbulda Galata mumhane caddesinde 52 numralı binadaki satın 
alma komisyonuna vermeleri. 21 26 31 4 2745 

Vilayet daimi encümeninden: 
ilkokullar için 1534 lira 25 kuruş muhammen bedelle yaptırılacak 

olan 18 kalem defter ve ·evrakı matbua 20 gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. Şaıtn-ame ve numune her gün maarif müdürlü· 
ğünde görillebilir. İateklilerin 115 lira 67 kuruş teminat makbuzla· 
riyle ihale günü olan 11 Ağustos 1941 pazartesi günil saat 11 de en-
cümene müracaatları ilan olunur. 26 31 5 10 2915 

Ayvahk BaQ-yüzü köy muhtar
hğından: 

Ayvalığııı Bağyüzü köyünde tahminen 7 bin metre 2 pusluk 3 bin m.ıt
re 1,5 pusluk ve bakayesi - ve 3 çeyrek pusluk olmak üzere 2500 ila 3000 

metre ki ceman 12500 ila 13000 metre arasıııda eski su tesisatına ait 
müstamel demir borular kapAh zarf usulü ile 18-7-941 tarihinden itioo
ren 21 gün müddetle müzayedeye konıııuştur. 

Borular Bağyüzü köyünde teslim edirecektir. 
Talipler tarafıııdan verilecek fiyat boruların cinsine göre beher met-

re uzunluğuna hesap edilecektir. ' 
Yüzde 7,5 hesabisle pey akçası 938 liradır. 
Taliplerin 6 ağustos 941 çarşanba günü saat on altıya kadar pey akça

lannı veya teminat ile birlikte teklif mektuplarını Bağyüzü köy muhtar-
lığına vermeleri ilan olunur. 22 25 28 31 (2831) 

- · ------·· s.r.nlri a 

Vilayet daimi encümeninden: 
Bir yıllık kıı·a h.-ıl~li 

Lira Cinsi Mevkii 
110 Badem. ;r,eytiıı 

.\1 ikla11 
:ı76 ağaç Balç.vva ılıcaları arazi•i dahi

linde. 
105 Badem 274 > Narlıderede yeni köy altında 

Urla şosesi üzerinde 
15 Zeytin 71 • Karşıyaka Sıığukkuvu mevki -

inde 
10 Zeytin 28 > Bucada Üç kuyular mevkiinde 
10 Zeytin 8 > Emrez tımarında 

5 Taı·la ır, döniim Emrez tımarında 
ldarei hususi;·<'i viliiyet<> ait olup yukancta cins \'e miktarı yazılı ağac 

!arın mahsulü iki yıl müddetle kirnya \'erilmek üzere 31/7/ 941 tarih ıı
den 14 181941 tarihine kadar on beş gün müddetle nçık artırmaya çıkarıl
mıştır. Talip olanların kira şartlarım öğrenmek üzere her gün M. H. nıii 
düriyetine müracaatları ve pey sürmek istiyenlerin de ihale tarihi olan 
14-8-941 perşenbe günü saat on birde yüzde yedi buçuk depozito mak -
buzla11 ile birlikte vilayet daimi encümenine müracaatlaı·ı ilan olunur. 

Devlet Dimir Yollarından: 
İstanbul Edirne hattı üzerinde kilometre 270-278 arasında hat kenarııı 

da vagona teslim şartile ve muhammen bedeli 8125 lira olan 2500 M3. taş 
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Eksiltme 18-8-941 pazartesi günü 
saat on birde Sirkecide 9 işletme binasında A. E. komisyonunca yapıla -
caktır. İsteklilerin 609.38 lira muvakkat teminat ile kanuni vesikalarıııı 
ihtiva edecek kapalı zarflaı·ını ayni giin smıt ona kadar komisyona ver
m,..leri lfızımclır. Şartnameleı· paı·asız olarak komisyondan vernmektedir. 

:ıı-2-1-6 (2940162!18) 

D. Drıııi.-1101/nn 8 inci İ§ll'/ıııe koıııisyoıı1111daıı: 
idaremizin Nazilli deposu ile Ortaklar, Denizli, Dinar, Manii<:ı, Alaşe

hir sundurmalarıııa 31 5 '1942 tarihine kadar gelecek miktarları ve mu,. 
hammen bedelleri a~ağıda yazılı kömürlerin tahmil vo tahliye işleri ayrı 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhaleleri 11-8-9.U pazartesi gilnü saat 
on beşle Alsancak işletme binasında .ırasiy\e komi•yonumuzca yapıla -
caktır. 

!steklilerin hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuzları ile 
muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. Şartnameleri işletme ka
leminde görülebilir. 

Tııhmini kömür miktan 
Tahmil Tahliye 

5000 
Mevkii 

Nazilli Deposu 
Nazilli Deposu 

.\Iuh:ımm<'n he<foli 
Lr. Krs. 
1250 
1200 

) 
) 

.\I. Tt'minntı 
Lr. Kr~. 
J 8!) 71'; 

Ortaklar sundurması 7ii00 
Ortaklar sundurması 

Denizli • 2500 
Denizli • 
Dinar sundurması 2000 
Manisa sundurması 2000 
Manisa sundurması 

Alaşehir sundurması 7000 
Alaşehir ~unduı·ması 

6000 

10000 

3000 

4000 
--

2500 

8000 

22:;0 3fı6 
2500 

112,1 J~ö 
rn50 

450 33 
2200 ) 211 

62fi 

2100 ) :ıo1 
2000 ) 

lzmir Emrazı sariye hastanesi 
başhekimliP'inden: 
Anadolu gu·'.ete~inin ı~, 7-9-t 1 ı ar ıh \ ~5!Jl numarasında açık ek iltnı~ 

ile alınacakları ilan edilen cins, ıııikt, r \'e teminatı asağıda yazılı 5 ka
lı>m erzak Ye kok kömürü açık ·k,iltmelerinin bitiş tarihi olan 22 7 19-11 
ta.-ihinrleıı itibaren bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. İsteklilerin her p:ı 
zartesi günü emrazı sııriye hastahanesinde saat on birde toplanan komis· 
yona mm·akkat teminat makbuzları ile lıirlıkle miiracaatları. 

:\Iuvakkat 

2ii 

63 

75 
88 

50 

in~i 
Miktarı 

Kilo 
Tutarı 
Kuru~ 
180000 
111000 
126000 
145000 
286000 

Teminatı 
Kuruş 
13500 
:\!l075 

1 l 
l~knıek 
Koyun eti 
Tosya pirinci 
Sadeyağı 
Kok kömürü 

15000 
nooo 
:ıooo 
1000 

ton J 10 

lzmir belediyesinden: 
Kültürpark ada gazinosu yanındaki 

şaşa! suyu paviyomınun bir sene müd
detle ~iraya verilmesi, yazı işleri mü
dürlüğündeki şartnamesi veçhile açık 
artırmaya konulmuştur. Muhammen 
bedeli 50 lira muvakka teminatı 3 li

9450, 
10875 
21450 

Doktor 

Behçet Uz 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
ra 75 kuruştur. Taliplerin teminatı öğ- Ha.stalannı 11,80 dan bire kadar 
leden evvel iş bankasına yatırarak mak Beyler 10kaiında Ahenk matb&Ul 
buzları ile ihale tarihi olan 6-8-941çar 11 .. v~a:,:n,::ı.:,:n,::d;a:.,:lı::,:a:,:b~n:,:1.,:Ml:::::e:,:,;r;.· _____ _ 
şanba günü •at 16 da encümene mü -
racaatları. 22 26 31 5 -------------• r • • Kulak, burun ve boğaz 

Halia Zeytnn:raiından mamul 1 hastalıkları mütehassısı 
Ömer Muharrem DOKTOR OPE~~TOR 
Çamaşır Sabunu Dahi Oke 

lıWıci Beyler eokai• No, (80) 
Ha.talarmı laer ılla l.!iled .. IOWa 

Jıuılıe} Te tabwl Her. 

TOPTAN KiLOSU 

48 Kuruştur 
~::======-=:.---- -iiiiiiiiiii~. 

• 

Otel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Eae bölgesinin en muhtuıem biricik müeses sidir 
MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SORATll SERV~S 



' 
SAHiFE 41 ------- '{ANADOLU)' 

( ' Milli Şef ve Bayburtlular 
Amerikada 
Kara liste usulü !.~~~. ~!rA.ıtre~.!~~~.!~n- O O 

Bey~~d.~O(A.A.)-Milnş~ di~rhnttmın bir rnm~ın~ Lü~k ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ 
fin Bnyburdıı gelişlerinin yıldönü- \'a~ington. 30 (A.A.) - Hariciye bir şimendifer k:ıw sı vuku ;bulmuş, 

• müsteşarı \'el ıs , <'f>nubi Amerikaya ait bir marşandiz treni tiinel methalinde 
mii buglin Parlak şekilde kutbn- \ ' f' mihverle ticaret y:ıpnn ·46 firmanın yoldan <:ıkmıştır. Bir kıı<,> rngoıı dev-
mış ı:e btitlin şehir Lav!·ükl:ırl:ı do- isminin k:mı lisii'ye yaZ11dığını bildir- rilmi~ w altı vagon vrıcli.re ym·; l'lan-. 
n:ıtılmı ş!ır. mi. tir. Ynpılac:ık iahkikatn göre>, ile- mıştır. Tünel nı<'ihalindeki bekri ku-

ı...:.;.:;.;.~...:.-----------• ı:"irl~ hu list<'ye yenileri .rnzılabilecek Hibesi ve b:ırnknl:ırı ymınıış :ıskt>ı·ı bek. 

Ask A v • t veya bunlıırdnn bazıları çıkarılabilecek çi il<' tren şefi ölmliştiir. Diğ-<'ı' t:ır·nft:ı eri azıye tir. Vel. beyanatında, kara lis~nin he- katardan ayrılan lokomotif yoluna de 
. • • definin, garp nısıf küresinin sulh ve vam ederek ayrı bir marşandiz treni-

- Baş tarafı 1 ıncı ıahifede - i;.tikrarını baltalamak için fesadçı un- ne çarpmış ve bunun da yoldan çıkma-. 
1-an demiryolundan da istifade edile- surlarla birleııen Amerikalıların im - -~ına ~ebep olmuştur. Makinist bir mu
bilir~e de, simdıy~ kadar ikmal işinin tiyazlarınd:ın mahrum t'tmek olduğunu cize e'ICri olarak kurtulmuştur. Hattın 
dığer hattan yapılma!'n, Sibirya Y.~- sö~·lemiştir. 18 Rantta açılncağı iahmin ediliyor. 
hımın ihtiy-acı karsılamadığını da go.; ooo 

terebilir .. Fakat Almanlar birinci HIRVATLARIN SOFYA 
hattı ele geçirirlerse burad:ı.n 100 I I " I 
kilometre şimalde bulun-an diğer hat- ELÇ l G Şanghay, ~O (A.A.) - Giimriik ida 

ı d re . .;i, :iaponyn, Mançuko ve japon işgali tı cl:ı. ele geçırmeğe çalışacak ar ır. Sofya 30 (A.A.) - Hırvatbtanın haricindeki yerler i~in de ihracat, ruh-v takdirde Lenıngrad mıntaka~ı kuv- . ' . . .. . . 
1 

. . . . . 
tl · · ·· ... k b' bere düsmek teh ılk Sofya elçısı bugun şehrınııze ge - >ıatı)esı vermemektedır. 

v1_ek erı OU) u ıdr çeınar () h~alde ,.a n11·~ Btılgar hükumeti müme11c;illeri Bu tedbir bilhac;~a makine, akmmı, 
ı ·e.,ıne maruz ur · ' • "' .,, ' · · . d ı · h 

cenubi şarkıye çekilerek diğer kuv- ile Bulgar _ Hırvat cemiyeti aza<:ı ma enler, gıd~ :na~~e erı, u~uba:. 
vetlerle bırıeşip ikinci bir müd.afaa tarafından karşılanmıştır. P?mtık, pa~uk ıp.lıg.ı ve mnmul.ıtı ve 
hattı kuracak, ,yahud da büyük Al· h.ım pamuga .şamıldır. 
man kuvvetlerini yukarıda tutmak HOLLANDA PETROL TAS· 000 

ŞANGHAYDAN iHRACAT 

Başvekilimiz 
·Ankarada 

Ankara, 30 (A.A.) - Başvekili

miz Dr. Refik Saydam bugün Hnat 

Asker ailelerine yar~ım 
Aııkar:ı, 30 <Telefonla) - Esaslı riniıı e'a. tutularak onlardan da bir 

bir şekilde yardım yaı1ılınas ı :cin me- miktar para a!ınma;:;ı .c~hetine ~idil_me-
.. · si muhtemelclır. Dahılıye Vekaletınce 

mur \'<' musialıdem manşlnrından mu- hazırlanan rn Meclisin ilk içtimaında 
ayyen bir miktar kesilmesi \'e serbest konuşulacak olan lil.yihada bu esmılar 
me~lek sahiplerinin de kazanç vergile- vardır. 

9,20 de İstanbul<lan şehrimize dön- • 

müş ve istasyonda Büyük Millet Gençlerımizde havacılık aşkı 
Meclisi rei~i ile Vekiller, Parti U- İstanbul, ~O (Telefonla) - Bu se- kafile halinde kamplara sevk edilmek-
mumi i<lart' heyeti azası, m bn~lar, ne, şehrimizde hava gedikli okuluna tedir. llk otuz kişilik kafile buglin hn-
Vekiiletl<'r ~rkanı, Ankara valisi \evkalade rağbet artmış, şimdiye kadar nıcl:ın hareket etmiştir. 
ve emniyet müdürü tarafından · 350 ~<'nç kaydedilmiştir. Bu gençler, 
k:ırşılaıımı'3laı-dır. 1 
SON DAKiKA: 

Iranda bulunan 
Almanlar 

Lehistan ·Rusya 
.anlaşması 

Ofiye göre 

Finler 

için ' mukavemet aereceleri tukenin- FIYEHANELERI Sovyet Rusyada Yeni 
ceye kadar bulundukları noktada <9 h k 
harbedeqeklerdi.f. Fakat fikrimizce Loııdra, 30 (A.A.) - Hollanda- ~utı mera ı İngiltere, İranın ciddi 

Dün Londrada imza 
olundu 

Şimal mıntakasında son 
günlerde ne şartlar 
altında ilerlediler? 

~ovyetlerin birinci şeKil kolları en nın Londr:ı. elçisi, Hollanda Hindista- - Baştarafı 2 nci sahifede - Londra, 30 (A.A.) - Lehistan -
doğrusudur. Çünkü hiç bir yerden nınd-aki ı1etro1 tasfiyehanelerinin lü- I b' "ti" h"cum kıt-nl:u"v , surette nazarı dikka- Sovyet Rus:ı:a anlaşması bugün saat Vişi, :JO (A.A.) - Ofi Ajansı Hel-
ikmal görmiyecek olan büyük bir or- ztımund:ı tahrip edileceğini bildir • 1 arbını tdı ~ar~~uilldu" u • ' 

1
•• tini celbetti on beşte imzalanmıştır. Bu anlaşmaya sin kiden bildiriyor: 

(~U uzun müddet dayan~maz ve tes- ~i tir. e aşar ıgı gor .. u.. .. .. " ~ . . göre 1939 yılınd~ Sovyet Rusya ile Al- Lad~ga gölünü_n şarkında Fin taar-
lım olabilir. Daha şımdıden burad-a- ş Kızılordunun ıkıncı merakı buyuk Londra, 30 (A.A.) - Snlahıyetlı manya arasında ımz:ıl:ınan anlasma ne ruıu bılhassa çetın sartlar altında vu-
k~. k\ıvvet.ıe~in. müşkill ~i!-° vazi~·ete 

000 
çr.plı tnnkl:ır üzerinde görülmekte - b~r. ka~ıı~kta~ öğrenildiğine göre, İn- 1 ~i~~sin~~. Rusya~a ~it. olan arazi de - ku bulmuştur. Finliler, müstahkem hat 

duetüklerı ıddıa olıınabılır.. F aknt A. Ege !' Almanları nskerA manevraların- gılız hukumetı Iranda çok fazla Alman gışıkllgı ıptal egılmıştır. tı yardıktan sonra düşmanın ateşe ver 
buraya kadar ileriye gelen kuvvetleri cır. ' . . n • · .. 

1 
k h' e or- ikamet etmesine müsaadeye devam e- diği Kareli ormanları içinde 170 kilo-

geri atmak için ovyetlcrin ellerinde 8 ta f 1 · c· aahifede _ do m:ıhzm laı mı gorere za ır_ ~ . dildiği takdirde böyle bir hareketin Anlaşmaya göre, Polonya üçliııcü metre ilerlemek mecburiyetinde kal -
kuvvetli mukabil taarruz yapac-ak - aı ra 

1 ın 1 
. . dul-arından çıkarılmasını emrettıklerı fran menfaatleri bakımından arz ede- bir diğer devi-etle Rusya aleyhine bir mışlardır. Bu sırada sıcak tahammül-

lıir ku ·,·etleri bulunuyona vaziyet . A~len İ~~irli olan Bay A~ı~lın .Ege, ağır tank işini diğer bütun Avrupa ceği tehlike htl'ıusund:ı. lr:ın hükumeti anlaşma yapmıyacaktıı·. Her iki dev- süz bir halde idi. :\Iilyonlarc:ı. sivrifıi
dt'ği)r. n.ksi takdirde bur ada ki kuv- ı<ladı tahsı~ı~den ~on:a Halka ı zıra~t devletleri makul bularak ağır fank nin ciddi l'urette nazarı· dikkatini celp !et Almanyaya karşı harpte k:ırşılıklı nck, nefes almağa imkan bırakmıyor-
\' tler için tehlike y:ırın daha büyük mektebi alısıne gıtmış ve orasını. bı- . d nrfıııazar ettikl~ri hal- etmiştir. yardımda bulunacaklardır. du. Azim müşküla~'l rağmen Finlller, 
olabilir. Smolenskte ise, Alman teb- rincilikle bitirdikte~ "onra Bursa zıra: ~:ı~:ıatın on 

51
' • • .. ... • OPKj SKOVA Sovyet topraklarınd:ıki mevkuf L€h en ziyade tercih ettikleri tabiyelerini 

Jiğinde de itiraf edildiği veçhile Ru ·- nt mektebine muallım ?lmuştur. ~ynı cıe, Sovyet ~u~ya kendı g~ıuşü v: H ıNS MO DA tiler serbest bırakılacak, bunlardan yani devriye muharebelerini tatbik 
!ar mukabil hücumlar yapmaktadır- zam:mda B~ır,;a mu:ıllım mektJ:bınde ordusunun ıhtıyaçlarını hı!'\sederek Londrn, 30 (A.A.) _ Röyter Ajan- Lehliler kumandasında bir ordu te~ki- ile ileı·lemiş, !'\On<;uz ormanları geçmiş-
hır. Fakat Almanlar bu hlicumların. ele muallim~~k y~pm~şt~r: Umun:ıı. harp doksan tonluk tanklar inşn"ına ehem sının zannettiğine göre, Rei<~icumhur line .mfü~aade edilecektir. !er ve ~rn arad~ cHi!lmana kar$ı çok 
akim kaldığını bildirmektedir. ı' başlaması uze~ıne. ıh:ı) at z~bıtı. ola- mivet verdi ve Alman sanayiinin ha- Ruz\'eltiıı ingilteredeki hususi mümes- Sıyas~ münag:betı.er iad~ ve k:ır.·ı • ~uh~elıf h~rekat vapmrn, zararlar ver-

r~k cepheye gı~mış :~ ~a~bı~ bıt~e- zn~lamakta bulunduğu yetmiş tonluk !'!ili Bay Hopkinq :Moskovaya muva>1a- lıklı "lçıler teatı edılecektır. dırmışlerdır. 
Cenupta i ·e Ode anın 200 kilomet- sıyle tekrar Bursacla~ı \:~z~.fesı~e don- . . ı lat etmiştir. ---000-- -

re şimalinde Baha şehri Rumen ve lmü se de, B.urs.anın ış~a!ı u:.crıne A~- tanklardan yırmı .ton daha fazlasın ·- - Radyo gazetesinden: 
Alman kı'.ıvvetleri tarafınd-ıın h~gal eJkaraya gıtmış ve mıllı. mucadelenın hazırlamak suretıyle Avrt~pa~-a~ Al· AMERIKANIN GÖNDERECEGI :\Ievzuu bahis esirler 250 bin kişi Kanadada 
dilmistir. ,;onuna kadar da orada k~lm~ştır. man tanklarına karşı aynı -sılahla kadardır. Ayrıca Rusyanın Polonyayı 

~ \ \ ~ İstirdadı !Tiüteakıp 1zmır zı~aat J?:k mukabele edebilecek kudrette yega- MADDELER işgalinden sonra Rusyaya gitmiş mül-
Amerika ajansları Rus kuv\'etleri. lehine gelmış ve 1928 de tetkıkat .ıçın 1 • k kendini korumuş ol_ tecilerin sayısı da o kadardır. Bu suret Büyük bir fabrikanın 

nin bütün cephelerd~ mukllbi! hiicıı- ~önderildiği Almanyadan avdetınde ne ordu .. o a.r~ 1 t"-!" k t Londra, 30 (A.A.) - İngiliz iaşe le 500 bin kişilik ehemmiyetlice bir 
ma gect 'ki . . h b . kt iseler Ziraat Vekaletinde vazife. almıştır. du. Bugun ıçın A man ~0• 01 u ı a- nazırı irad ettiği bir nutukta iaşe va. kuvvet foşkil olunabilecektir. geçirdiği hadise 

• 
1 

.. e.rını a er verm".. e . . Müe!'lsesat müdürlüğünü, umum mü - !arının ağır tanklar gerısınde ~-'8.p - ziyetini tetkik ederek demiştir ki: .. .. 
ele bu muhım hareket, henuz .hıç hır clür muavinliğini, yüksek ziraat ensti- tıkları şiddetli hücumların diğer cep - Birleşik Amerikıanın göııderece- Anlaşmanın imzasından ı:;onra Ha- Ottava, 3o (A.A.) - Dun oğleden 
ba~k~ ~aynak ta~afınd-an t~yıd _edil~ tü~ü idare müşavirliğini yapmış ve son helerde olduğu gibi kat'i ve tam bir ği yiyecek maddeleri, peynir, sütten ı·iciye Nazırı Eden Avam Kamara!'!mda sonra matbuat toplantısında Kanada 
memı. t~r. Bu .. ayıanın Smoı~nskdekı .rn da umum mi.idür olmuştur. ff k t d - . gidememi . ol- mamfil maddeler, domuz yağı, konser- beyanatta bulunarak· mühimmat nazırı geçen perşembe J 
mukabıl taarruzdan çıkmış olması Abidin Ege idari hayatında enerji- muva a ıye e ogru ~ ve ıet ton balığı ve kuru meyveden · ' .. ·· 300 k ' 'l'k A 'd G b k K ht ıd . b' ı h 'ht' t ' ' · b 1 b plerinden biri ' • • gunu • ışı ı vrı a e e am-mn :m~ .. 1r ve ın~ena ey J ıya - :-dyle, takıpçiliği ile, memlekete ve mil- masının aş ıca se e . _ mürekkeptir. - İngiltere krallığının 939 ağu~to- an e aid bü ük bir fabrikoavı i al et 
:.ı telakkı!lı daha dogrııdur. Jete bağlılığı ile daima muvaffakıyet- olarak da, Sovyet ordusundakı agır ooo sundanberi miinakit olan ve Le - ~ y . . Y .. . • şg 

x ler gös~rmiş ve bu arada zirai eıoer- tankların mevcudiyeti ve yckunbrı- 1 • i hi~tmun taksimine ait bulunan muka- tıklermı ve 3 gun ellerınde bulun -
Al l •• !Pr yazmak suretiyle de ziraat kiltüp- f la oluşu gösterilebilir. mralıda ilk okul veleleri hükümsüz addettiğini alakadar durduktan sonra pazar günü öğleden 

man ara gore hiln i~e hi~me.tleı- etmiştir. . . . nı~uazşekildeki kesif ve muazzam Ankara, 30 (Telefonla) _ Adliye devletl~re. bir nota ile bildirdik. sonra kendi rızalariyle terkettikleri-
- Bat tarafı 1 inci sahifede - Yem vazıfesınde de hem!!erımız Abı- . ·ı~hl d h' t girmiş Vekllleti 1mralı adasında bir ilkokul Demıştır. ni bildirmiştir. Bunu bir düHman sa-

din Egeye muvaffakıyetler <lileriz. yenı 81 a -ar yanın a ızm~ e . açma~ karar vermiştir. Vekalet bu x botaJ· hareketi olduğu zann;d'ldig-·n· 
susnndn yaptığı te~bbfüı akim kalmıs- daha başkalarının mevcndıyetı hak- · 'f V k'l . bild' ' · ' 1 1 1 

t • • • . kararını Maarı e a etme Jrtn_lŞ, MalOI harp esı·rı--rı·nı·n beyan eden mühimmat nazırı demiş-11 • • .. _ V. ViLki kında kat'ı hır malOmatımız yok. ve okul için öğretmen tayinini istemiş- U . . 
f'.u harek_a~ es_nn~ında duşmaııa agır • Ç"11kü Sovyetlerin kızılordusiı . her tir Adada bu okul teessüs edince mah tır k :ı 

zayı~t v~~dı~ılm.ıştır. Şark mıı~?ıka~n _ Bat tuafı ~ inci aa~e~e - ci~ett4frı. bir -arça olsun esrarını ku~lar okutulacaktır. ' mu"badalası• - l\.IeıSuller tevkü edilmi.~ veya e-
da ~e. dıı,reı belgelerde harek,ıt plan lar;ıa Hitlerizme mhayet verılmış ola- ~ • _. clilecektir. Kanadada malik bulundu-
mııcıhıncc de\'am etmektedir. ktı muhafaza f.dıyor. Yalnız şu \:ar kı, • b bil ilk f b 'k d" t k 

rn r. b' 1 . ~ b'lh ta•, C AMERIKADA ASKERi S kholm 3 O(A A) Al gumuz u en y a rı a un e -. • .. . . . . _. Vilkiye göre, Sovyet Rusya kuvvet,, hava t:ı. ıye erın"'e ve ı assa B a- • to , · . . - manya . _ 
. Hu u. 

1 teblı~de de bıl~lırı~dıgı vcı:: Jeri- Alman ilerleyişini durdurabilirler- renin tanklara karşı olan mücadele- HAREKAT DEVAMDA ile İngiltere arasında malfıl harp rat ı,:alışmaga başlamıştır. 
h~le ~iman denızaltı gemılerı ~uv~·etlı ~e. Almanya bir çoklarının tahmin et- )erinde ııilah merakı bjr d-aha kendi- esirlerinin tayy-arclerle mübatlele e - X;---

bır hıma.ı·e altında bulunan hır dıi~ - tikleri zamandan çok evvel hezimete · .. i b ı Vasington, 30 (A.A.) - Gelen ha- dilmesi, alakadarların arzusu muci - Türkiye •Siyam ticaret man deniz kafilesint' hücum etmiş ve _ nı gosterm ş u unuyor. . 
muhriblerle korvetlerin ve kruavzörle Uıı.'~~a~~~~ır.30 (AA) - Amerikan Vakıa tanklar büyilk bir hareket kb~lrleret gl~rke,b.Ekuvahtö~r khuüvvetleri 60 hince tahakkuk etmek üzeredir. mÜzakerelerİ 

· 'del ti' kabel · • v:ı: • · · · . . . l'k 1 kl b ab ı ome re ı ır cep epe cuma gec -
000 rın ~ 1 

e 
1 

• mu. . .t>sı~e ragm~~ Ajan!'ılarının Mo!'lkovadan aldıkları ha- kabılıyetıne ma 1 0 ma a e: ~r, mişlerse de ı:lağıtılmışlarpır. 1938 de .____ Ankara, :w (Telefonla) - Bugün 1 ~ 6500 tonluk 
19 ınB~ılı7: tı~~ret gem.ı~~ bcrlere göre, Sovyetler şimdi bütün elt>manlım da çelik levhalar lÇinde resmen if"lll edil,.,.,iQ olan l\.ıatapale f INLANDIYANIM f Nr!ILTERE .,o>hı·ı'mı'z.n. Siyamdan bı'r tı'caret he"etı' ııı batırmı~lardır. ır ıngılız muhrıbı h .. · d k b'l h"i ) d ı B 1 · · · · ·.. , •. " · · 11 "' · "' J 

ile lıir koı·\·et t tahrip e-clilmistir. ls- cep e. ı~efın e :;u 1a 1 ı l cum :ıra mahfuz bulunmaktoa ır ar .. un e.ık~ ş~hrı ıshtırdad o1lunmu~tu1r. Ilır. ç_o
1
1' .e- ELÇiSiNiN_ YEN.1 VAZI f f S.1. gelmiştir. Heyet a1:1kadarlarla derhal 

kocl'anın ootı sahilinde 6 bin· tonluk g('{'mı!! u unma acır ar. karşı hıırbedecek tayyarenın ma ı- sır ve arp ma ı,enıesı e e geçırı mış- temasa geçmiş ve konuşmalara başlan-
hir ·ticaret ge~isi butırılmı~tır. Savııs • neli tufcnkleri hiç bir tesir yapamaz tir. Helsinki, 30 (A.A.) ltimada m_ıştır. ~nlaşmalar iyi net.ice verlr~e, 
ıay.rarelerimiz dün gece İngilterecle J aponya da Ancak tayyareler üzerinde oldukça 000 değer nıenbalard-an haber verildiğine Sıyam bız~ çay ver<;cek, hız de ona ıh-
hir liman tesi ~ atı ile ingiltereniıı - Baıtatafı ı inci sahifede - büyük ça;lı makinelitüfenklerin veya Japonya • Hindistan blo. göre, İngiltere ile diplomatik münase- racı~~ müs:ıad<' edılen mallard:ın ve-
.lışarkcl·ıncla t.'ltn:alre ı.ı:ııe.rdanlarıııı bom. 4 - Siyamdaki ingilizlerin ınga- küçük çaplı topl-arın bulundurulma- k meselelerı· batın kesilmesi üzerine Dubl:nde bir l'<'Cegır. . 
ıır ım:tn (' mı!'! ere ır. .. d 'l . b 1 tı e . . 

• ııura gon. erı mesı as am~ş r: • 511 zarure1i \'ardır. işte Sovyet Rmıya elçilik tasavvurunda olan Fınlandıya Ordu terfi listesi 
frik:mııı şimal sııhili aı.~ıklarıııda ı ·n

5
e tıg· Sı:rnb1?1 : h r an Surıyenın ııkıbe- havacılığı tayy:ı.ı·eleri iizerine top Shinf1!

1
ild, 3ob'l(d~·~1d·~--. - l.r~. habeHı: ndl~n hükumeti, Londra elçiqinl buraya ta-

. . ı ı rı.rn ı ır. . . me a ı e ı ırı ıgınc gore, ın ıs- . . . .. . Ankara, 30 (Telefonla) - 30 ağu~-·:ın:~ı~ ve .. ıtalyan pıl~~ . b.ombard~~'.~ı~ •. Bütün b_:ı iddialar, ingapurdn ka - yerleştirırken bunları daha zıyade tandaki japon matlubatının bloke edil- y~n et~e~ ıçın Irlanda hukumetı nez. tosta forfi edecek ordu mensuplarının 1 ·~.'J .ııeleıı To?~ıı~ şım.ılıncle b~I} ~ık 1 tı.ren manasız telakki edilmekte ve İn· hava.rl-a kara arasında ve tanklara mesi üzerine Hind - japon ticari mü - dındc ıstımzaçtıa bulunmuştur. terfi listesi milli müdafaa vekaleti ta-
lıır petı:o~ ~em! 1• 

1 ~dı b1 ?tırmıtştlar, hbır ıa- giltere ile Si:ram arasındaki dostluğa karsı olan mticaclelelcrde kullanma- nasebatı durmu~tur. Geçen sene Hin- ooo rai'ınd:ın hazırlanmaya başlamıştır. 
~ gemısını ı e cı c ı surf' e asara ı · t ı kt d B · t k " · 

1 
• 675 206 t ı· 

ıığr:ıtmıslarılır. ı~are 0 .u~m~. n ır. u vazıre ar - ğı düşünmüştür. Tankların tanklara dıstanc an Japonyaya , s er ıı:- BU DENIZAL Ti KiMiNDiR? Liste hazırlandıktan sonra, yüksek ta" ' \ ' \' ı HJ<;ıınd~lkteı ıngılıbz ~kattlı hareketı Ş·tııdt!~: karsı muharebesi, tayyarenin tayya- lik ~hracatlyakptıtlmışt~.thBulpta lm6lu6kaoboıol . . . v' ılike arz .edilecektir. 
1 . 1 . h . . d .· . . . ngı re, a" a arına verı mısen : . . . , h . aynı meme e en ı :ı a , , Vişı, 30 (A.A.) - Ofı ajansı :ı- ooo .\ a.ı"ıı .\ atrn cıv.ırın akı ıııgıtız hiç bir hak ve imtiyazın kendisine ve- re ıle muharebe.~ı gıbı normal \:e er t l'n 'di. 

~~kerı b~rak:ıhırı ~la tam mı~'ıaffakı- rilmesini istememektedir. Fakat ken- z·aman beklenen netic~· i verir. Fakat 
8 Ş~d: karşılıklı blokeden sonra, an- şiııgtondan bildiriyor: Alman Ataşe mili teri 

~tetle" .~?t1;:ıkeıwnlıt,ıfrr2u8zlar29~atpılmı;ı- flİ:'line verilmiyen hak ve imti.razların tayyaren~n bLr tanka karşı olacak cak paraları verilmiş olan malların ih Ayan bahriye kom iilyoııu bugün Erzurum, 30 (A.A.) - Almanya-
ır . .:ııı'Ye\ ~ ana ne a - emmuz l baskalarına wrilmesin muhaliftir ı t k ı .. d d'I kt' ı b f 

gecesi dU!-lman ask ri i<'.<ıisatı bombar- c a ." ' . · k d'J · iaaıruzunda Ye bi hassa opunu ·u - racına.musaa e <' •1 El«'.e ır. . nesrettiği bir raporda bahriye nazırı nın Tahran ateşemi iterl ugün re a· 
ılıman edllmiştir. hBul clıhedt, bfdşk~l~rgı.~1.e S~y~emı fı~ ~t!' )anarak yapacağı muharebede mu - Halı<lhazhırda,h Hı.nld!stt~n vet Japl onya K 'oks n beyanatından bah~etmekte katinde iki h-nricis·c memuru olduğu 

D" h f'l 1 b Al ece er e o ugı ı ı - 1 k d arasın a er angı 1ır ıcare an aşma n u · - ld h 
1 

. t. b'I uşmnn a\•a ı. o a:ı u ~ece, - <!ilen muaherlelerde dahi ta!'\rih edil ~ va{f-akıyet şansı ne c ereceye a ar ı:ıı yoktur. dir. Amiral bu beyanatında, bir Ame- ha e şe rimize ge mış ve o omo ı -
man tolpradklarına hıç hır tam ruz Y!IJJ- mistir. Bu esassız şayialarla japonya lehinde olcaktır. Bu husus merak e- Pekin 30 ·(A A ) _ Milli Çin hU - if 'd k .. G 

1 
d le yoluna devam etmek üzere Erzu-

ntamış ar ır · h" 8. d t l'b tt . . . ' . · · ·-· . r an torpı osu apı.:ınının roen an 
· mutadı veç ıle ıyam an me a ı a a dllebılır. kumetı bugün neşrettıgı hır karama- ki k d' . h" 

1 
rumdan ayrılmıştır. . r . ,lhulun~k için yol mu arıyor? lşte ~ark cephesinde bnşlıyan Sov- me ile ingiltere ve A.merik~nın bloke aç:. ~rında en .~~ın~ ucu.m ece - ··--------------• 

Almanlar ılerlemekfen x . vet _Alman mllcadelesinde Sovyetler kararına karşı. muka~ıl tedbıı:_ almıştır~ cegını zanneyh;dıgı bır denızııltısına A N A O Q L U 
A69ada ' toplu tayyarelerini tanklara karşı !~:Y~!n~a.tı~\1::ıel~~1~1 • ~a~:!.1 ~~n~ıl~ üç bomba salladığını bildirmiştir. ~·••••••~ 

vaz geçtiler - Baıtarafı 1 üaci p.bifede - kullanarak bu düşiinceyi halletmeğe tabi tutulacaktır. ooo-- Sahibi ve Başmuharriri 
- Bat tarafı 1 inci sahifede - tına aJınm~ş ve . boyundunıklanm ç-alışıyorlar. F asul eye narh lstan bul • Ankara hava HA y DAR R o ş T o o K TEM 
rudaıı doğruya yürümekten vı>· kırmaga ugaşan Japon}·aya mıı1ıale- Öyle tnhnıin edilebilir ki, tankla· Y ı · .. 
Rusyanın içind derinlere dalm:ık fet etmektedirler. Boyunclurulcl.~rı k . l . l di-er mücadele Ankara, 30 (Telefonla) - Ticaret seferleri • geniş ıyor --.. --
fjkrindeıı rnz geçmi~lerdir. imdi izale etmek japon.yaııın vazifesidir,. ra a:şı açı mış 0 an g • v~,aleti, alakadarların mUracaatları- A k .,

0 
(AA ) D , t h Umumt Neşriyat Mildürü 

T_okyo, 30 (A.A.) - japon istiht rn mü.dafna s:ıfhalnrı (Yanında.. ta}- nı naz:ın itibara alarak, kuru fasul- n ara, "' · · - e\ .e a- HAMDI NOZHET ÇANÇAR 
lmanyn, umumi knrga~alık :ıra - 1 1 k d h yolları tay\•areleri pazar günle arat l'ervi:ıinin dün gece geç vakit yarelerin topbriy e o aca · mu f.ı a- y:ıya narh konmasına müsaade etmiş- va • · ' • - •• 

. ıncla tabi.\·evi muwıffakı.\·etler el- t - · 19 ·ı ı H' dl ı ı kk'"l · d da 24 Ag'uutoota•ı ı't'ba --.. --ı•~ret igı ~emmuz .tar! ı i ın ç ·,leleri kal'i tesirli bir netice ~ ınasa tir .. Bu iş i~in ~ir komisyon te~e u rın en maa , .., ., ' ı -
cfo dmeğe çnlışıyoı·. Vaziyet, Rıı. :ıı hakkınclakı Fraıı ı~ - J-Up~n anl.~ş-ı bile, tanka karşı müdafaaya. bır yar- t>tmış-, tetkıklerıne başlamıştır. ren simdi ki seferleri haricinde her Abone : !~.,•t1~~':, Kr. 
hııılud lıôlgelPrinin biılayette kolay ma~ı~ın .1?'1uka~ldeme!lınde ~oyle cum dımda bulu}1!1'1ak imkanlarını kaç~r- gün ·Ankara _ ı~tanbul seferi yap:ı -
olan i~galiııdeıı sonra uyanan limit- le \:ardıı.. k u·· .1 t ) .1 lÜc h. Saçlarınızı cakhrdır Yabancı memleketlere 27 lira 

«Fransız Hindiçiniiıi emniyeti, t.eh- mıync!l ·tır. ~o~ e ,op_ at a n e • .. .. ' • · •• 
tere artık te\·afıık dmemf'kt~rlir. ~üd edildig~ i takdirde> hez ve f;f:Jri ta.yyarelerin yel'irJ,e hafi,f Dokulmekten. ~e . kepekl~r~~':' Ankaradan hareket saat 15,25 de, - .. --

Simrli Almanlnl'ln ikmRl ve mu- kurtarın '- ile! ı t b - ta 1 b ld . 8 10 l d ld h lkı·n • B yler So'-ak · .Anl:ı:jmanın eiiaııl.:.ırı ~unlardw: ve ufal· pike bombardıman tayyare- ~.., c ın ze. ~ ıı - ,;tan u an ıse •: < .a. ,ır . are ane : cı e .. 
\'n!'lala ııokt:ıları arasında yüzlerce 1 - Hindiçininin mi.işterek miiqa.- cilerinirı Joılanıimasındaki' faydayı rantbıi ·~.de e~e~ ııtiyorıanıs ooo---

ilomctr lik yollar vardıı· Eu yol- I · · ·k· h"k' t • · b' ı· · ' • d 1 CONDELIK TAKViM 
• ~11+!'.l ıçm :1 l lı ume it ·er~ ış ı~. 1- Alman ordıı~m tecriibe etmiş bulun- SPB ORlN yu~an;§ıau - ~--. ıı. e § n- \': lıtr dii.~man çeteleri ile daimı .• e- l{ı y.apmagı karşılıklı okırak rınhhııd k d B k 

1 
So . tlerin ·k u 1360 ' · 11 1 ~ecep' (i 

kild tehdill Nlilmektedil' .... Iuva .ı- e.\ !erler. ma ta ır. a -a ım, ' · Vl\ e ş.aı. ........ ~ . . · '/ ' • • ~, , . . . .1 

ı, bir ~ok ııoktal.mlan kesilmekte- 2 - 1 hiı:liğini tatbik etme · ''11 cephesindeki tanklara karşı bu Yenı Kullanınız. M.e~n~~ olaca~ıınıa Belgrad, 30 ((.ı\_.A.~ - Bir Belgrad EVKAT' 
dir. ('o f:ıal olan Rus hava kuvvet. icahetlen tedbirlerin alınma ı htt<:u·ı' tabiye sistemleri ne gibi biı· hasıla Hamdi Nüzhet Çan çar g~zete. ~!liıı '.Atinada.ıı d~ar~ tlc~~~~a s. D. 1 1 1 ı s. D. 
1 ri de durmadan bu yolu lıom- i.anln. mal ara mevzu olııeııkiır. elde eW>cek'tir Ve ancak ondan ;1on- - " ~ gore,. ~ıın saat 10 ı a ~ ennc e u un S b h ~ 55 Akşam 19,~7 
b:Hdınıaıı etmektedir. Almanlar 3 - .Eu hükiimler. kabul ettirilme- · .' · i · ikecifor , Sıhhat Eczah,ıpesi 1 Yıına~ıstanda n:ı. er~ezı J{oren.tte ~l- IA~ a : ' · y' atıı 
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· l ,l

7 için inidi en mühim me.-;ele, ileri 1erini ic.abeltirecek vtıziyet mevcudlradır kı kat 1 .k,.-ıra~ı~ P . .. ve~.n. tamir mnk uzere şiddetlı bır zelezle hıssedıl- µıle :1 ,~O 
po,..tnlarln üsler arasıııdaki murn- olduğu miiddetce muteber knlacak: toplu tayy11reler ·Jerıne mı donmu~ K~ralb - imiştir. Şimdiye kadar alınan haber- ikindi ;16,16 l•sak 2,S:! 
ıılan temin etmektir. tır. · bqlunaca.ğı ):>elli olaC!!ktır. . - · __ _ -···- ·- . lere göre ~7. ha al' olmu.~tur. 1~:_:~ .. ==:::=!-: . .....,:;~::::::: .. :ı::::'._:ı:J 


