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Nüshası her yerde 5 kuruştur _ 
Cumarteıi TELGRAF: ANAOOLU - IZMIR 

TELEFON : 2776 
5 ADRES : ikinci Beyler aokaf mda 

Temmuz ANADOLU aa:zet .. ıi idarehanesi 
1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 

Erzurum 
Dün Atatürk gününü kutladı 

80 nrtı YII, 
N11. 8579 

BASILMIŞTIR 
N<'tttdilmlyE'n yazılar aerl verilmezl-......;:0...iliİlll!!.'--;;-e~~~~,;,.;.~~~.p~!1f'""'~l-~~~~~;,:=....,-.::"~.,._-1~;;"=~~~!'--I 
Günü ll';ç;;ı;;ıı~ 25 kuruştur. Her gün sabahları 

Erzurum, 4 (A.A.) - Dün l::rzur umlular, Ebe· 
di Şef Ata lürkün ı nllli kurtulıq hareketine baıla
ınak ÜLett Erzuruma ııe ı ' ;,,:n 22 lnri yıldönümil· 
nü kutlulamıtlardır. Bu miinaaebdl" nutuklar lra· 
dedilmiş v" merasime, kıt aatı.-. Lir geçid ream:yle 
n ihayet verilmqt ir. 

Türk ordusu vatan nlüdaf aasına hazırdır 
Başvekil dün bir nutuk iradederek 
dahili ve harici siyasetimizi anlattı 

r MECLİS-, 
Bir ~ylık yaz tatili yaptı 

Suriyenin bizim için ehemmiyeti fazladır. Netice ne 
olursa olsun Suriyelilere karşı sempatimiz bakidir 

'Aı>kara , 4 ( Huıu•il - Büyük Türk-A lman muahedesi bir devre
Millet Meclisi bupnkii içt'ınamı 
müteakip, 4 Ağuıtoı pazartesi nin acil ihtigacınz sun'I şekilde tat-
.gü.nU saat 15 de toplanmak üzere k k d d 

S. Arıkan, Refah faciası 
hakkında izahat verdi 

15 deniz subayı, 48 erbaş, 63 e r, 16 hava talebesi 
ve gen1i mürettebatından 25 kişi vazife 

uğrunda şehid düştü 

Lir a lık •az tatili ya m4tır. mine garıyaca a •i /er en değil-

, ,<"M••tt f•kl D Y dir. Tabii ve deva111lı bir vaziyetin 
u e 1 er e ifade ve lesbifini tazammun eden 

' 

rizor ve Tüdmü- esastı vesikalardan biridir. ıtaıua 
•. zaptettiler ile 928 an/aşınamız meridir. 

Amerika ordusıı sekiz Ruslar, şimdi bir top ve dört mitralyözle n1üceh- Almanlar müh1'm vesika- L h v S t et le · 
h · · 1 v b e e ovye ç e rı 

misline çıkarıldz ez yenı tıp tayyare kul anmaga aşlamışlardır lar ele geçirmişler r de fa r t e mi ler 
N'"vy.ırk, .ı tA.A.) _ \'aııdd \'Hı<', Bııı:lin_ grlc~.h~?erlere ve 'k; iıır~.lmakt:ırlır. J.etoııynda ilerliycn Alm~n , F 4 (AA ) _ Alman r • l\! ·k _a tye e g Ç - ~ , 

ıstiklal g(iııü bayramı mün:ı5ebetiyl<> fııı_r~.m,_tı, lılgıl_erııır giirr, illl'k rep- kıtaları, Letony:ı-Sov~·rt Rusya hu-, n.".~: 11 • • • esmı .·o, o.~~: 4 (A.A.\ -.Sn, ı r. Fa· 
he"ncl<•l,ı ıı -hrı ,·n1.i;:et rn <>nr~ti'' dıırlunn kadar varmışlardır. Almnn l'clılıgı. b.ı~ trblıg,. . , . . 

irad ttiği bir nu!ukt.~ ezcümle söyl« toplanabilir - 0<'vamı dördiin<'ü aahif .. cı., _:_ Yolların f"ıı:ı!ığına rnğmen Sov~·et . ,, t.emmuz W<'Csı kıtnia~ımız Borı -
demiştir : Finlan<liynnm >imalinde :\l ıı': • • _ .. kıt:ılaruıııı lıiitün crphe. bo.nınc'.1 takic ~olf· ı.'tık:;nıetincle \ 'C Krenemet~. · 

- l n ı:lltereııin snyiınlıin mah;ull~- mnn•k lıölgrsintle \:c l'emılıund•ı K:ı- ır • • • .,.. binr !nsılasız det·nm cdıım~kledır. "ı:ıın.ı . ı arn:ıpol mın1akasındn d~ıs. 
rini alabilmesini \'C beka lıulm:ısıııı r(']i lıiilke~iıını'ki harrkiit hnkkıııd:ı Kazım Dırikıo cena Tayy:ır<·lN:İrıi?- nıcml~ketin ic.crlc- :nc:ıı!nı .ı~ıotörlü ye zırhlı k!l,\'\'.c,t~erı~r 

t fom fn i~in hnrıı donanmamızı d~rhal y<•ni IJiı· ın:ıllinı:ıt :l'Oklıır • ı·irw bd:ır ım·mı~l<>r w rıc':ıt h:ılındP· •• ,ı ı ~ıcldcllı mııh:ırebrlrı \tıııırıı:e 
J;tıllanm~l'f!IZ l ı.~ll'f!dl!'. l~ı;ilterenin y:ı- J 't .. . ' . s• 1 t b ld 0f'vamı dördiindi sahİff'df' ·- - D<'vamı dördiincü ıahiff'~ d --
AA1!1~:; ı hızım h urrıyetimızııı muhnfoz~- fo Lon.lra ,·r Amerikacla nutuklar ir:ıcl ".rnn> :ı V~ 1.ctonya toprakbrı;ı" ze f s an u an 

, ı ı~.n de elzemdir. Kaylredecek rnkıt olunmu.~ur ı..onclrnda Amerikan seri- el''! '1nıalc (!ogru olan Alman h:ırr • T k f' t b' ı 
yokuır. :r~hlike İİ<tiiıııUıctp dola"YOI'. ri \'ayl:ınd .\'l i:ı;;e ıı:ızırı lı!rcr 1ıutuk katı.nın, Smyrt kıt:ılannın mukm·p. getlr'ıld'ı 1 opra o IS e ır. suiistima 
Ümidle~ı h~kikat ncldctmcnin zanınııı ı·ermişlerrlir. nwtıııo rnğmrn inki<:ıf ettiği :ınb<ıl-
g~m.iştır. K:ır:ı': r~~7ti ~n~ındır. Reş~- Lndh«rg ric nııtkıında Ilolşe\ iklere -.---- ________ ;,.._ __ _ 

rı)ctın mli~erek :ıkıl>< tının esaret mı, hikunı jj,, kr.ıııiiııigtlere yardım etmek. s· 15 b. ı· 
h Urr lyct mı ot;acağı hnkltmda karar •c hükümctı., cinayet işliycceğ;ni stiy. 1 ~. AR ~T. '9tR Cenaze merasimi, bu- ır memur ın ırayı 
vermek kudrctınc s:ıh:p bulunu,·oynz. lem iştir. .. ,.., -- · - '"' - · - ·· -= b 

\·nşington. 4 (A.A.) - Harbiye nn- Rll. y:ını gitmcF iiz ~ re Am~rikıın gün ütün lzrnirlile· b d 
2,rı Simoon ŞU lx'rmı:ıtt:ı tulunmu.,tur: miihendislerinin yolıı rıl:tığı bilcliril- Bir ölüm karşısında rin iştirakile yapı- ce ı· ne ı· n •. r ını· ş! 

-- Amori.k:ın orrlusıınıfa mevcud pi- mekterlir 
~·adc gahr:ı lopçul:ırmdnn 2 ı "eri tan); · • • , General Kıi. zıın Di.lk, bugün sev· lacaktır . 
<lnfi tnlınnı ieşkil edilmiştir. llnnlar Japon kabınes1 tekrar diğ i İzmir toprakların<:la hbeiliyetin ' 

!!:! milimetrelik pni kuvvetli topl:ırln d kucağına ve~'liyor. Onu· lAl'IY:>nl.'ırı.n Dünkü sayıda ziyaını bliyük Barlarda .hıır gece uüzle"CB ıı·ra sarf eden' iki •. ınilcehhezdir. flıı yeni topların Am~r;. toplan J hemen kaffesi, b~dan 'müt~~~ırdır ~]r ' teeuü~le haber verdli'imu U 1.. ~· 
nn odusıınrl:ı ilk dcfıı kııll:ınılrtığın: •rokyo 4 ( A.A.) - B~ı sabah j:ı. ve huna' irr.-nmıık is temeınekted \r . e ıki valimiz Genera\ Kazım Di· , 

1.'INl yorı .m ııont·:ıııı~ nazırlar lıev'etı topl.anmış. BöylÜ, biri' ölü~e • bahtiyarlık)) de- •ikin cenazea', buglin çok b"- " apa' rtma• . tuta o Naodet· za· bıtanın uganıklıg"' 1 ''• .· 
Amerikan g ~·'l kurmay J,aşknnı tır. R:ıhal•ız bn1 uıt!!n. b~~vek .ıl .l~p • mek lıhıın .• Repimiz faniyiz. Bu.gün Yük bir ıevıri ile bağ{, bulund~- il\, ~." t ' 

M:ır. ~al (le Amerıknn orclu,unun sekiz lnn~ı)o.~ işt!rak rtıııem'.ştı!· f!ar~cıy.e ~artz , yarın •yokuz. Marifet •ag ı~en i u lzm!r topraklarında gömül- sau·es· , ..... e .-' .Jtakagı &18 verdı' . ' .. 
n:ı .1 nrurılrrak bir m iyon 400 hin nazırı -0ntrhın')'0»8 l '.azıyftı~ ın kı • • '!•anlara, ıhi lle te kendini ~vd.re- ltU 1J . 
kı ')I' cıknrılılığını. G1 lıa\':ı muharebe ~afı hakkındn iz·~b:ıt \erı:nı~ ~ e Al· bılınek, "~"vermek eserler• yaşat · tnek iiure t~hrimi~., get.'rilmif-
lıi~li~j S"rulııı fqkil olıınduğıınu söyle- İnatı. İtalvan ,.~ ~ovret ?Uyuk lçile- ınak , faydalı olmak, 'i ş yapmak ve tir. Cenaze, mülki, aıkeri rüesa 'foprnk 1'.1?115uJlerl 6!i~Jt~ (iu))(ı, Za ~!oı:a " fietar t nltına :ıltnrnı tır 
mıştır. • riylr '.·nptıin görfömelerı a~latm. ışt~r. ç.alı şmaktır. ~ahıaları ebedilef t!ren· Parti erki.nı , müdürler, lzınu'. inde birınıııs~1*!~> d~~°" tılm~ Tahkı t 'Mrtliz de,·nı:ı1 ~tmekte bulun• 

Ank • (R G B • ı •tımoka ,ar:ı' a "t ı d ı r 0 d · d ,.c ha"d'M ile şlakıılı lıu f~ındilğn tesbıt dua..nd•:.: • b hLı>usta :fazla mnlılnı~ı . arn, ' .) - ugun Ame- Bunu müteakip•' " . , ' n'. er ve arkadan ra'h111etle an ırana ' - eyamı or üncu aalilfode - - l a N "~ n.,, 
rıknnın i·tiklal bayramı miinasebetiy- mi§tir. itte bıııılardır. ** • olunan Ofid ıııemurr ımn an ecdet - Devamı dördilncü sahifede -

• 



,..::~tt~l~t~F~.~2 __________ -__ -:,_-__ -__________ ~-------.-~----:----~~------~----:=----:---(A:::A~-o_o_L_U_>~~----~~~~~~----~~--~--~---:"~--~-----------rt_._e·-~--~ 

Başvekilimizin Nutku l,_F _ı K_R_A_.I Gaz v mazot buhranı 
- Baş tarafı birinci aahifede - tahmin buyura ağınız veçhile ç.ok na- KA p •t •k t BUGONKO PROGRAM 

mağa matuf calışmalarla ve müdafaa ziktir. Suriyenin coğrafi vaziyeti, em-
1 

azım aşa gı ) çe a j;'9 ıyo r 7.30 Program, 7.33 :\Tüzik: Hafif 
vasıtalarımızıiı tekemmülü için her fır- niyetimiz bakımından haiz olduğu prngram (pi.), 7.45 Ajans haberleri, 
->attan i~tifade etmekle hülasa edilebi- ehemmiyet ve sonra orada biribiri i1e Zeynel Besim 5 UN -----·------ ~.00 :.lüzik: Hafif progr •. mın devamı 
lir. Cıtmhuri\·et hükumetinin karsısın- çarpışan iki <levletin bizimle ayrı ayrı t . d"I d""". t kd" d b 1 d" t (pi.). 8.30/8.45 E\"in saati, rn.!30 Pı·o-
ıln bulnnrıuiumuz müstesna vazfyet~ olan münasebetleri bu nezaketin dere- Öldüğünü haber aldığım u':"an, Mazo tomın e 1 eme ıuı a ır e e e ıue o O- gıı:~·a .. t~l· AıJ~a.3113."' h. ıa~.7:irkl€:l'l·,T1ü4r.kQ·co.c pl\llailkzlıa.kı··': Türk vahın v~ Tiirk milletinin ~-Uksek cesini göstermeğe kafidir zannederim. hissim muhakem~y.e yer :::erme.dı. ~u . _, ~ • 

menfaatlerini biinyesine en uygun bir Bu hadisele~·i~ı akibeti ı~e olur:a ol>:un. ölümd~, her f.anı.nı~-~abıı ~k~betın- bu" sıerı·nı•n ı' ~ıeıı·ımesı• ı'mkansız hale gaıecek R:yası>ticumhur bnndosu, 14.45 Müzll,: 
. ~kilde temin için s:ırfettiğ.i emekler Suriyenin bızı!n için lıa~z .oldug~ı e~l'm-ı de.o _zıy~de nıkbın~ıgı~, neşenın:. ~?-- y il Tlirkc:-e plfıklar, 15.00 15.30 Milzik: 
iyi tıNİ\ . IC'r vermiş ve ta.wibinize miyet değişm1,.1Pceı:('i gıbı Surıyelıler.e munıyetın, .. v~.fakarlıgın ve ~utuıı. ic" m·ızot tedarikinde hayli mii~kü- Dan· miiziği (.pi.), 18.00 Progrnnı. 
nı:ızh:ır olmuştur. bütün bu çalışmalar karşı olan sempatimize d halel gı>lmı- bu~lar~an ustun ol~rak, ha_y~tı o}- kan~Yaı~~~ıl~~·ı~~iı;~e~~i;~~ed ~ı~~:otci~;k~ la~~ n~a~·uz kalmaktadır. ·Haber· ve- 18.0:1 :\füzik: Karışık şarkılar, 18.30 
e,.;n:unda milletimizin gösterdiği yük- yecektir. . 1 dugu g. ıhı.· kabul e~ı~. ha~I~tının hır r·ı'ldı'g"•ı"ne .,

0 
.. 

1
.e, ."u"ı·atle mazot temı'n Ko .. nu. şma: :\I mlekct posta. ı, 18.40 

AN Soı'l ET 'ICJHA RE d h d bı oldum danı si<ldet ke.slıetmis; halk yaka - ,.. ·' ,;ek lıirlik ve derin anlayış manzarası ALM •• • " .. ,- an a ın ı amı_n_ı gorur gı _ _ · · cdı'lemedı·;;,1• takdı·ı·de beledı·,.,, oto. :\.~uzık: Radyo caz .. o.rkcstrası, 19.00 t 
1 

B d h dagdagalı cak gaz, bazı mües,.;e.seler ele makine- ,., J - • Cumhuriyet hükumetinin vazifesini çok BES : en, onun ıçın, a a .. . ' bu··.··lerı'nı'n ~. eı~·ı·s·lerı'ne clev•.lmı he_ h.onuşma, l!J.15 :\Iuzık: Radyo caz or-• S t ı h · d h .. "lt""I"" d h '"mullu bır !eri i ·in mazot \'P benzin \"e gaz ic- ~ ~ • kol:ı~ la)$lırılığı gibi i.~tinad ettiğimiz Alman - • <ıV} mu ıare l!. ı muvace- . a a guru u u, a a ş1:': .. .. miıı edememcğe başlamıstır. men hemen iınkfınsız hale gelecek ke_stra ı progra~nının ~ev~!1ı!, 1~.~0 
km·vl't "-'1\'esinde vatanın ~elamet ve re h{':ıiııde Türkiye, siv:ı.,etiııiıı ve coftra-1 ölüm bekliyordum. Bu olumun ma- '"e n1nzb:ıhaıla d" btız ı'maJ olıııı~mı- A.ıaıı:-:. hu~rkrı, 19.4'> ..\1. u~ık :_Cıfi .. e · - · t ı .. : b ı h tt h '· · t" ı LT d" h Iümdür• fa \"erilen nıallımatn güre. nakliyat • .- - . ... " ,. ., f:ıhı için en sriiç işlerin zamanında ve fi mevkiinın .a ııı ıt'a ı .o.an u ı a- .ııye ı ne o a.,. ır_ ~meç ~. ' meselesi de fikdanda amil olmakt-:ı- yacağ-ınıl:ın şehirde buz sıkın'ı. 

1 
baş f'.ısıl, 20.1,ı Radyo gazete·ı, ~0.4o.)1u-

muvaffakıyelle görülebileceğini de bir reketi derhal ıttihaz ve ılanda tereci- kat duygum, hala ve hal~, general go·· . te'·ncekt'ıı·. zık: .un_utulnıuş şarkılar, 21.0_0 Zırnat 
· · · · 'k' b · b' · "b afra ke dır. Petı·•-•l .s.·ı·ı·ketleri, na\·lun >.·itk:ek- "-kere dah:~ ı'shat etmistir. düd etmemiş ve hükümetınız, on mua- Dırı .·n asıt ır ınsan gı. '. 5 • - t k m ve Topral mah ullerı borsa ·ı 

· h !iği :el.h' biv)p mal getirtmekten imli- DPlediye, vnziyeti \'ilfıy<;t kaıı_a- ~a ·vı 1 .. • • • .' ' •• •• • •• • • Mt•mlekt>timizin nsayfai verindedir. hl'deden doğan \'aziyet önünde bitaraf- sesi iltihabından can verışını avs~- na göstc : ~ıekteclirler. liı·fe :ılakadar nı:ıkanı:ıt-:ı hi!dirmı~. d. 10 ..\fuzık ... D~_nle.>ıcı ı. tek~eı ı, 21.4~ 
Büviik ..\Ieclisiniu verd

0

iği }ilk- lığımızı Almanya. Sovyetler birliği lamın alış vüııatinden çok daha genış •fı Konuşma (Gunun mcselelerı), 21.5J 
sek ve ye-rinde kararlar sayesinde her ve diğer devlefü.'r-1' resmen }"bli~ etmi~- 1 bulmakt:ı- ısrar ediyor. _ . !:eledi ~ e ıle otohii><ler ve mezbaha ' · . Iiizik: Radyo salon orkestrası, 22.ao 
hangi bir isimizd-e de müşkülümüz yok- tir. Bu hattı hareket. ahdı \'azıyetlere O benım ne babam, ne agabeyı?'- ....ae- Ajan~ haberleri, 22.45 Müzik: Radyo 
tnr. Buhranlı günlerin icap ettirdiği uygundur ve Tiirkiye menafii bakı-· di; her İzm,'rlinin olduğu gibi benım Çeltı•k ekı·mı· Fecı· bı·r kaza ~alon orkcstra.ıı programının devamı, 
tcclbirleri almak ve elimiZ<leki vasıta- mından en doi!Tu Ye hayırlı bir yol- de, Manastırda doğmuş, naşını top- 22./ifi 2::.011 Yarınki progı-nm ve kn-
larl:ı. azami ha,;ıla elde etmek için c;a- dur. . .. raklarına vakfedecek kadar doğum 
lı maktayız_ Daha lüzumlu görülecek HAKKIMIZDA S(ff[,[~\ 1RX soz. yerime bağl~mm~ş; temiz,. gü~el, n~- Bı'r çocuk ag'W açtan 
tedbirler olıırsa onu da Büyü . }!illet J,ER: cip, sempatık bır hemşerımdı. Ka- Ziraat Vekaleti mahal· . 
::'lfeclisinin tnsvibiııe nrzetmekte gecik- Arkadaşlarım! zıın paşada İz~"rlilik aşkının 11?" l' d k'kl k d" k öld" 

panış. 

---000>----

Ordu ma filleri toplan· 
mi~·ecegız. Gene bu gc~en aylar zarfında muht~_ mdrhalesine yükselişini, hepimız, ın e tet ı. er yaptıraca uşere u . 

ALTI AYJ,JK HAS DÖXD;'RfJCiJ lif devlet arlamlannın sö.\'lcdiklcri derin bir hayretin gururla mümte- z·... u 
1 
. .-

1 
t' I ··ı~ . t . I . Puzarycl'inıle Yıldırım K('mal ılk tıya. çaQ-ırıldı 

. 1 . . • f ı· . "' J" •• d .. d"k o Ege ,ıı.ı,ıt .e,.ıe ınccn vı ,ne e geeıı l j .... d r • b' k"Z' olmtı· ~, . o el ··1 1 • b' ı·-· 1 . b HA.D SEI.ER: nutukla, ıııyaı;ı aa ıyctın mu ıım ana- zic heyecanı ıçın e gor u . , b" ... 1 k·. 1. ·d k"I · it.ki ·in rn u onun e ıecı ır " .• ı ~ ~.ı- r n maııı .erı ır ıgı zmır şu c-
. tt' B 1 • · . . d d" ·· b" h ıı \ a~.ıc a <1za ,n a e ı en çe ı erı 1 1 . - t .ı .. ·erf'k 

0 
.. 1 :\Iuhtercm arkad:ı!!lar ! ::,ırını teşkıl e ı. >tın arın unıumı ma- bölgesırı n vec e uşmuş ır ayra- k · . '... . . . y b' , ..:ınc a lır yavru agaç an uuı< - -;i, birliğe men ·up malul -.ub,ıyları 

Hal'ici ;;ivaS<'timiz.hakkında \'Ükııek ııaları iiwriııde te\'akkuf etmiyerek nı Ege bölgesi de paşanın sevdalı k~lı~un 1"~ ~l:i'ı~n:tme~ıııe -~~-gu~ _ır/e-!miiş ve anası da yaralanmı ·tır. !l-
7

·!Hl çarşanha giinü saat 
15 

ele 
lıuzurıınuzcfa vaki ,;on maruz:ıiımclan her birinde biz~ ait olan kı,;ımların hl b:~ takdirkarı oldu; bu karşılıklı 

1
1 c ete 0

1
< c~:nkı '.'

1
e. oı~~ı~1~ 011 aı~h1111 -ı Pazm·;ı»l'inıle !J51 ııci ;:;o]rnkta.1 nu-

. · .. · k' d ld'"" · ,· . , bb · ıı· · · b .. c ıııı utu an e\ıa ~ c zaı.n .ırın ma a - 1 1 t .. b k". Ib ·ahımin 7 pari.ı lıina~ında toplantıya dant et-hcri :ıltı ava rakııı bır zaman geçlı. otedenben ta ·ıp e ege ıgımız :;ı~·.ı,, - muha etın son tece ısını, ugun, l .. 1 t ·\.ı't . t ft' . . . ·ı:- . t z· mara ı eve e u uı,ııı c ,ı ı .~ı·?tı"• .. Bu toplantıda bı'ı·lı'k merke -
Diiıwanın gc"irdi«i bııhr:ın içinde ha- tim izde hiç bir kimııeve dokunan cihet tabutunun önünde döktüğümüz gö- eı ıtnc e .. el~ 1

1 
':e. e bısı 11 çııı vı .~),,e . 1,ı-ı \":t~ındaki oğlu :\I:ın ·uı", o~·namr:l, üzere "' ~ 
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.. .. • .. • .. 1 . h··· .. . G 1 D''k nrn nımurerıııııı ıırnar:ıgonuerıe-j ·b.· 1 ...... -. d· ·· ,., c.1 .-
1

· · 1 t l Ak · ·· dı,;elerın te:ıkubıı :ıdeta bas doııdürücu olmadıgını p-osteren soz erın mu .uıp- nul ya~ları verıyor. enera ırı , J· t il .
1
. t .. t . 

1 
, . , 

1 
. ıııı ıgı c_ın<tı ag,ıcın ,ııı muva;r,., ı.csıı ı zıııc e op -an:tn unıı..mı ongrcnın ır-

. d '-"I b" f'k' . hd t" 1 . k . . d ııe' eı (ha \ ,lJı ıı ı m.ısını \e :ı ııı.t- ' b t . t. v ·ı· ·el· lıktıcn . r... t h kk d kil almakta ve bu on altı aylık lcr arasın a uı e ır ı · ır va P ıne efe er dıyarının ıymetını sonra an , 1. .1 .. · V ki'! t . JI . ,,a~· e ııııs ve on me H' .• ıı '~ ' tıhaz e~tı •ı mu arreJ"a a ın a 
c~vı zarfındaki . iva~i ve a>ık •ri faa- re ile teskil rttiğini ve bunun dünya takdiY edenlerden değildir; bu ııe- f ·:

1 
'ı .~;rı0.1 t.ın e '1 e e ~ 0 anm:ısı lıaş a. ağı talil ara dü ·mü~tlir. , Bahçe kongreyr istir ak eden muı"ıhhas t:ı-

l'v<'tfer bö\•le kı;:a bir zamana madde- muk:ıdderatı için hayırlı bir :ıl:lmet ol- bepledir ki biz de onun «kadrini '· c ıı ı nııs ıı. icinde lıtıluıı:ın çocuğun :ıııneııi 2!) .ra- rafınclan izahat VArilecektiı-. 
ic•n sığm11'

0

acak k:ıdar hacim ve ehem- duğunu ehemmiyetle zikret'mek iste- senki musallada bilip» karşısında ilk 000 ~ında Ki'ımilc oğlunun dü>ılüğüııii gö- ooo---
miyet itibariyl<' hayret \"C-rici bir man- rim. Tarih bir gün Jm .mua_zzam ~.ÜC_:'l- defa <'..s~f, saf -~l ~ağlıyo~» değiliz_. Yapık cak köprü ve yollar ı·liııre kurtarmak . maksaıliyb duvar- At f ı· d" d .. 
zara güstermekteılir. ılele esnasında Turkıyenın rol unun Bu olumle Turkıye mumtaz hır . . . . • dan atlamış ve faknt :ıyaklnrından a- ·ı nan OD U 

Son zamanl:ırd:ı bizden uznk saha- ne kadar in~ani ve ne derce hiisnüni- devlet adamını, izmir büyük bir ço· \'alı_ n~~~vını I~krenı Ya!~nkaya .-!katlanmış \'C imdadına gidememiştir. Uir müddet evvel istaııbtüa gitmi 
l:ırıla celX'van eden Ye fak:ıt in'ikiUnrı ,·etle meshıı olduğunu kaydedecektir. cuğunu kaybetmiş oluyor; felaketin ili!! rıeı~lıgııı~e toplanan vılaret daı- :.\lansur şicldctle ukut ettiğinıl •n ka- olan : hrimiz İhracat ve İdhalatçılar 
hütiin diin}·a ile IX'raber memlek~timiz_ İ·'akat daha bugün hayat mücadeles; iki katlı ve 1'ki başlı oluşu bunda~- mı eı.~cı~~enı, Urla :J!:ıdÖmler. yolu'.ı- fa tası patlaıııı ve d>rhal illııı[i~tiir. birliği umumi k:1lihi Atıf fnan diin öğ-
d' de kendilerini hkıettiren harp fa- biitiin şiddetle devanı ederken sarfot- dır ve bu yüzdendir ki kara habE'rın ela koııı l1 nıe~ıfezleııj le · d.~nı~~ ~. ~~- - ledeıı ~oıını Tırh:ııı vapuriyle avdet 
C:nları nih:ı~·(~t Tiirkiyemizi hN· tara- 1iğiI)'IİZ me~ai. do,;tluklarımıza \'e taah- kararttığı göniiller, hazin zulnıetinin tal ):oıu!ıdakı RahmnnJ.:ır kopr•mıııun GENÇ HEVESLiLERE ALA· >tnıi~tir. 
fınd:ııı rı>Yiren nrngııılarlıı tfı yaıııba- lıii<llerimize \"erdiğimiz kı.\'111!'!, :::özü- ifadesini, dünden beri, matemli t:ımırntı~le ~1eııenıen. - Ber!?a•:ıa. yn. ------....--·---- ----
~ımıza k:ıılar. okuldu, geldi. müze olan ,;adnkntimiz, meıleniyet cliiı.ı_ yüzlerimizde bulmu~tur; Kazım pa- lt~ıı~~ !JJO. metre 'luliın_~lc hır 'l-'tınaıl FRANGA KEMAN DERSLERi fzmir Belediyesinden: 

Rnlk:ın har-;?kfıtı ve bunu takiben \a~ı önline aı:ık alınla cıkm:ımızı tcmın şanın bizi canevimizden vuraıı ölü- clıv .• ı:ın.ın ınşaatıı~ın. nıuııak:ısaıa <' 1 -ı VERiLiYOR , ı _ Hulfı i bey cadde inde geri ka-
ll':ık hı1rli~el<'l'İ. :::iuriye \'eka,\"il Ye <'n tmis buluııuyoı·. mü, batka hiç bir mahiyet ta~ımasa kaıı nı.ı. ıııı kaı"lılaştırmı$tır. ilan döşcnmemis kı.mının Belcdiy 
nihav t dün~ nııın iki muazzam urdu- TV Rli' -- A./,.IIA.\" DOSTJ,[;(';[': dahi, yalnız ve sadece bu yönden fz. 000 

, ., • M hterem anne ve babanın, ço _I verilecek kesme taşlıırln yeniden dö-
ıırn bi:ım:ı:ı hamlelerle birihirinin Alman devlet i-eisi Hitler 4 mayıs mirlHeri tah"at ka~unlarına isy~~ et: Japon ha/kının verdlf!l cukl:rını bu huıusta teşvik etmeleri, 1 .ettirilmesi işi ile Banka altından iti-

kaı:şı~ı~_n dıken A~man : ,S?\Td mu- !arihli nutl_'!-'.ncla Tür~ _ Alnı.an do~tl.u- t:rmeğe kafi g?ldı; art~~-- sevgılıle~! l modern musikimize de büyük hiz- baren 860, 805 ve 89~ s_:ıyılı sokaklarda 
h:ııı ebe"ı lııı " ıı a~ farın .ı~ıı larca anı- guna verdıgı kırm"'lı tebanız ettırır- aramızdan çekıp alan olume tab.ı para ar u· mevcud döşemeler sokule k esaslı su-
!:ıc~k ~ar,!~_etlf•riııclen.~lir .. Bu ı:rnazz~R1 hen m.emleke~imiz. iı:i.n_ k_ııllanılı~ı keli- bir hadise. olarak bakn:ıı~oruz; on.d~n Tokvo, .ı (A.A.) _ Hııber VNilcli- m~-1;~· gün saat 18-20 cumartesi gün- rette t:ımirleri. Fen i !eri müdü;liiğün-
ıııJ, ,_.;:~t. l:.ı: onun.de, Tm:kı~:e._;!Y?~~tın- mel::~ Hari~ıYt' -~ ~-kılını_ıı de ~ı~e. a~·- nefret ed yoruz, on':1 ı~tı~~aha '.?-~~k ğine gii!' . jnpon halkının Çin harbi leri: 17.20 Pazaı: günleri: 9-12 ye dek! ke~if \'e ;;artnameşj veç~ıle açı~ 
del.ı ı.'t.ı~ı·arı \ !' h<>ıl:ı bırlıgı~ıı ıs~at zettı~ı ve_çhılı> hu tun Tur~ mıllelı~ı~ buluyo~uz, o~a ~ıasımızın butun lıaşladığındıınlH>ı·i japoıı ordusu için kadar güzelyalı lnönü caddesi 41 ekıııltmeye konulmuştur. Keşıf ~delı 
l'tın~k ı ·ın geı:en kaııuı~usanıd: sız.e kalbıne hı tap eılı>n \:e kalbıııcle hakıkı kudretıyle _ zalım .. dıyoruz.. . A Verdiyi paranın miktarı 200 milyur. nci sokak 18 numaralı evde kabul 16fi2 linı. ao kuruş muvakkat temına~ı 
rnkı olan nı;ırn:r.atım~-~clıme kelı~-e~ı- rııake.sler bulan krlın~ele; olmuştur: Halkçılıgın '?uşah?a~ tımsalı Ka- Yeni uıılnıuştur. Bu para muhtelif şe- edı'lir. 3 5 7 12:: lira !J5 kuruştur. Taliplerin temı-
~ıe tekrar etmeklıgım: ~ı!gunun Bıı ~iir~i.idı;n _k~_nılıle_:_ıne ~arnr~tlı zım paşa, ebe.dıyete ıntı~al ederken, killercte t<:'berrü suretiyle verilmiştir. ___ _ ___ nalı öglcden evv~ lş .Bankası?a. yatı-
ıcaplarına ~ılım mu_tab~kat~na ılave ve- t~ş~~kilrlı>ı:ıı;ı• lıı_ldı.rmegı bır v~cı~ etten ve kemık~en ~arlı~ını, ruhunu ı KAI:ıtBlll~U, • fC/tA .HEJ!UP.U'- rarak mııkbuzlarıyle •.h~_le tarıhı olan 
~. a ka~·tlN~ılec<>k -~ı" bır cıhet olmnclı- lıılınm. 1:,zıı:ı .h~:ısıyat~~ı'I. ela Dtıyı~~ ruhuna aapladıgı bolgenrn to~rakl";- [(A RABU m ·s /(RA il!EMU RLU- r; UNDAN~ 16.7.941 Çar~~mba gunu saat 16 da 
gtnı rehanız Ptfııır. ..\lm:ın mıllf'tı !çın aynıdır. Onıın . .;o- rı?~ karıştırmak arzusunu ~ost.~rdı .. (,['. TJJAı r_. ı Karaburnn Z.irant Bmıka. ıııa 24 Encümene muracaatları. 

Sayı!_ı arka~la~larını:. . . .. • 1.üne v~ clos_tlııg~na k.ıyn~et veren '!.e ".'ılayetin yolları, ~ekte'?lerı, koyle- Karahııl"llr Ziraat Banka:ııııa 5!30 lira 8,1 kuruş \'e bunun l!l/12 ıı:{8 ta- 2 -.- Baı·?aros )1ah:ıllesi 351 sayılı 
.. füı~un ~I . ıze altı ~j <:H~I ><oy!eılı- ınedenıyct alemıncJnkı ynbek meYkıı- rı, kasabaları, tek ıfade. ıle, taşı top- lira 66 kuru ve hııııun 21 3/!l~9 tari.I rihindeıı itibaren et, !J faizi ;ıe icra ,:;okagın gerı kalan 50 Metre kısmında 
ır·~ı :~ozJerı tekrarla hı~ap ed:~ıon~~=. n" hiirm.et eden t~ir mill~tiz. Aydınlat- rağı « Kazım pata» .. d.ı_ye haykıı:ır,- hinden it;baı·en r, n faizi ile icra ma,-ıına.~rııfl:ıııııı vernıeğc borclu Karabu- kanalizasyon yaptı~·ılm.as.ı ve bu_ soka
. : fıllet ,·c. m"'mi:ketm selumetı ıçın ı;ıı~ ,.e ıh~·a etmı:· olclugumuz .. cto::;tll:- ken bu son ar~unun onunde, İzmırlı- 1" flarını vermeğp borı;lu Karaburun runun Murcluğan köyilnde Tı:abzonln ğıı.ı ~~.r'eti _umumıresını~ tes_v~ye v~ 
·~t ~· 'I. et~ıı · .. o_~cluın.ıııu~ hattı ha_rekt'- g~ııı ,;~f ~ava~ı ıc;ıne. ~u~1dan boyle hıç ler, sad"cP ~urmetlf', '?uh;~bbetl_:, ('atalkaya köyünden Ahm •t oğlu Ömer .\lu:;tafa rei" varisi oğlu Ahmet tara- adı doseme ıle yenı~en do~ttırı1!11esı, 
tın ıs:ıbt'tı. :~~ulen ı!ıkı. afl_~l;"la ~ır }ce- bı.r su~t~.ıehhu~ z~hırnıın ka'.ışııı:rı:ııa- a~ygı ve sevgıyle baş eğn:ııyor~ar_; bu_ tnr:ıfııı:ı: • ·anımıza ı,;ıkarılan telbiğat- fıııa: • ramınıza çıkanları tebligatlarııı Fen işleri. Müd~rlügünd-ekı. keşıf ve 
ı d:ıh~ t('Cnıııl.e_tm~;:_w hmrıı__.ıegane ~ını butm! kalhın~~Z!·".te!11,=tıııt ed.enz., tun bu .du.ygularımıza mınnet mn: de !arın :!<lı-Nıinizi deği tirerek gittiginiz'arlresiııi:d cleğişlirerek gittiğiniz yerin şartnamesı \·cçh~le açık ~ksıltme~e ko;. 
g~.jeın~z ~'.laıı m.ı"unı.\et. um~le:!·.t~a~- lTA.f,} ..1 •• TLlıl\/) r, .l!O.\ASf,. ekle.ı:ım~ş.tır. . . ~erin meçhul ulılıığıınılaıı hahi~le biltt- ımçhul olduğundan bahisle bilıi. tebliğ ııulmuştur. Keşıf be.delı 1~6~ lıra fo 
hu<llerı~ıze tııma'l!ıen ;;adı~ : na~~tı- B.4 Ti: Yuregınden ııızan kanı çehYesının lı>bliı! i:ırle Nlilme:-:· iizeriıw icrn ve if. hele eılilmesi iizcrinc icra ve ifla~ ka- kuruş muvakkat t.emınatı !Jo !ıra 5 ku-
ınizdekı uurlı~ i;;tıkrar~a~ ıyı netıce- İ!alya hii.kitmeti reisi ..\l~li':'.olini 10 tebessümünde saklıyarak hüznünüııiı.;; k<-.ıunııııun 57 ve H. P. :.ı. K. ııu:ı 1;unıınun 57 Ye H. G. :\I. K. nuıı 141 c·i ruştuı:. Taliplerin teminatı öğleden 
!er alınm:ıı;~n! ıntac etm~ş~ır. • haz: ıran tarı~li nut~unda ~ıze. d.o~tane m?hitine sıçrat!Dakt~n çok korkan ı.ı ı nci madıl••leri mucibince tabliya-ırnaclclel •ri mucibince tebliğatııı ilanen evvel J ş Bankns~na yatırarak makbuz-
~E?;};['~/} f. - Af,.1[.4,\} A .lltlNA- kelımeleı~le hıtap edıyoı: ... Kendısı~e. ~e- Kazım paşa!.. lşt-; nı~ayet. bunu ya: tın ilanen yaµılınasıııa karar \'erilmh- .l'npılın:ısına J:aı:ır verilnıi~tir. !J;lıı 1a- Jariyle i~al~ tarıhi olan 16._!.941 Ça~-
• • 1 . ,: .••. · . .. . ı~ huzurunuzda te~e~kur._e.tme_k. ı~te- p11maz oldun! .. _Şıı:n?ı, senın manevı tir. İlan larihinclen itilıaı·en 7 giiıı zar- rihind?n itilıaren 7 gün zarfında ylıka_ ~amba gunu ı;aat 16 da Eııcumene mn

. 1 u ı~ ı ııetıcdeı ~n eıı başıııd,ı Tuı- ı·ım ... 1928 muah~desı · bızım ıçııı. de huzurunda, senın 1 çıtı hıçkıra hıçkı- fıııda \ ukarııla miktarı gö:ılerilen borç rıcla nıikları o-fi.-;l<>ril.:ıı borç hakkırnl:ı racaııtları. 
kıye - Alma~-~·a muna~ebatınıı~ ~ydın- mer'ıdır ve Türkıye .-. İtalyan mu?~- ra, doya do.va, içimizin zehrini p.öz h:ıkkıı.ıclH lıir eli\ eceğiniz v:ır~a bu mücl- l:ıir diHcc<rinb. var;;a hu miiddl't icin- 3 - 136!) ncu. okakta .19 ncu nonın 
~~nm~·ı ."'~ 1 urk - ~lm~n d~trngunun se~~tı bu. esaslar dah.ılınde do~tane uır yasın~ tahv.il, ~derek i~tediğimiz ka- cle_t .iı~inde ı:ifoen veya tahrir.en dair _ de şifaen ~er;- tahriı·rn cl:ıiı:_emil:n ·~23,7:5 ı;ıetre !_11Urabbaındaki ~4,35 sıı-
.ı.ı.e~ hyaı;ı ,.gel~ek~edı~ ... eç:ı~l~rde seyır tak_ıp .etmek~e?rr~ • dar aglıva.bı\ ;•z. . - nıı:ı:ın !)11 116 numaralı clo ya. ıııa mü_ !ı,ıı 107 numaralı do~y:ısıı•a ınuraca:ı- .ı-ılı ve 34 ne~ adanın 190,oO Metre 
~llk: k Util\ı_r ~e takdırınıze ıktıran • TÜRKI1JÇ - IS<.lLTERE ITTIF~- Hcmşerılerım; sız ~ag olun!.. racaatıııız lazımclıl'. Aksi takdirde tınız hizımrlır. Ak>ıi takdirde hakkınız_ murabbaındakı 31 sayılı ve 1379 ncu 
etm.ış ?lan _Tur~ı.>:~ - Alma.oya m~a.he- Alı:~ TORA. - ISG!LIZ DC?S_TLUG~: hakkınızda hukuk 1akihata ba~laııaca- da hukuki takiba1a ha>:lan:>cağı ilanen sokakta Kadastro 11~2 nci adanın 638 
d~sı,. ımza,,ı gunu~denberı. ~erıyet_e Turk - Alman muahedesının akdın- Zeynel Besim S U N ğı ilanen klıliğ· oiıınur. (2507 ) tebliğ olunur. (2508) metre murabbaındakı 1 sayılı ıırsala-
gırmış ve akdıne ~aık olan zıhnıyet daı- 'den sonra Avam kamara.sında cereyan - rıııın satışı Yazı işleri müdürlilğündeki 
resinde her iki tar.ıfça tatbik edilmek-

1
1 
eden müzakereler hepinizce malüm- --- ------- --- -ı şartname'i veçhile kapalı zarflı artır-

te bulunmuştur. dur. Başvekil Çörçilin müzakerelere ZABITADA TA yy ARE Sinemasında Tel. 36-46 ma\'a konulmu~tur. Muhammen bedeli 
Hu muahedenin gaye·ını ve hakiki 'yaptığı muhtelif miidahaleler ve Hari- liıf?•g•r·-·-·1u-·~ · 137'03 !iı-a 50 kurns mııvakkat teminatı 

mana mı, Hariciye Vekilimiz 25 1 6/!J41 1ciye nazırı Edenin nutku, Türkiye - İn- Bır·rır. tcr.·ıyoı·mıış: j BU HAFTA 1028 liradır. " 
tı:ırihinde yüksek huzurunuza arzetmiş- 1 

giltere miinasebatının hangi esaslara Çorakkapı Aııafartalar cndd sinde '"' " • J D Taliplerin 2490 sayılı kanunun 
tiı·. Aj·n~ özleri ~krardan i~tinaplis~in?d et!iğini bütü~ _dlinj:ara g?ster- ..\iııstaf:t oğln kasap Mehnıeılin üzcrin-ı 3 BUYUK FJLM B R EN t:ırifatı dahilin~le hazırl~y~caklıırı tek. 
ederım. :;;urasını bılha~~a tebaruz et.lmıştır. Turk ve İngılız mılletlerı tanı ele bir >Jiçak bultııınıust.ır. TÜRKÇE SÖZLÜ UCUZ MATİNR lif mektupları ıh-ale tarıhı olan 16.7. 
tdirnıek. isterim ki; bu mua~e<le, ilbdir: bir siyasi olgunlukla biribirlerini tanı: f1{arlmı dıfo 111 ii.1lfl'.: 1 1 _ <; t; 1, .Y A z s u f; 'r A .\' SAAT 2,

30 
a kadar 941 Çarşamba günü saat 15,30

1 
a ka-

evrenın acil ihtiyacını sun ı sek yarak ve anlıyarak münasebetlerinı kice;ımelik SıımJı . • ok ağında llıra- 1 \'.'.~- ~ıOJOKİ.. 
20 

dar Encümen riyasetine verilir. halesi 
t t · k k'dl d d • ·ıcı· 1 .. k bbe · · "'•' ., • Husui'İ 30 Balkon, Salon a ~!oo yarıyaca .a ı ~r e_n . egı ır. 1 bu~un _u it.İmad, h~rm<!~ ve m1:1~a . t 1him oğlu Ha!il ve arkadu!iı Rif:ıt Ye 16.7.941 Çarşamba günü saat 16,30 
Tabıı ve devamlı bır vazıyetın ıfade ve sevıyesıne ısa! etmışlerdır. İngılız mıl- Ahımı! oğlu lbrahim; fazla :;arhos ol- Talebeye: Hususi 20, 1 nci balkon dadır. ı 5 10 15 
tesbitini .t~z~mmun eden esaslı vegika..lıeti, Türkün ahde vefasını bir çok y~-; duklan h:ılcJ.a Emin o;':i'lu Fahri ile ,\Jeh_ Almanca Sözlü 15, Salon' 2 nci balkon 10 İki bin adet İzmir şehir rehperi -
!ardan bırıdı_r. .. . 1 silelerle . d~nemi:j, anlamış ve ona ıtı-, met kızı yirmi yaşında Gülsümii ılö- 1 ! l\ I R I K Z A 111 B A !( kuruştur. nin tabı ve ihz-arı iı,:i, yazı işleri mü-

,\Juıı;hedenın muzakeresı esnasında mad etmıştır. l\'erek rezalet çıkardıklarmdan yaka- L Jinn HaıTey _ Rilli Birge! dürlüğündeki şartnamesi veçhile a-gösterJleıı hüsnüniyet ve biran karar- ~Ievzuu bahsettiğim miidahle ve mı- Jaıımı!ilııı·dır. 1 
mıyan :-ıamimiyet havası, bu sözleri- tuklarda bize karşı gösterilen anlayıs, Basmda,1 JJU.ıcılaıııış: SAAT 2,;10 dan itibaren TAM çık eksiltmeye konulmuştur. Mu -
min kuvvetli delillel'ini teşkil eder. ancak biribirlerinden şüphe etmiyen İkiee.~nıelikte !178 nci .okııkta :\fu~.l Frangızcıa Sözlü TARİFE tatbik edil ceğinden hammen !>€deli 1200 lira muvakkat 

HALKAN DEVLETLER} HAK- iki memleket ara:uıd:ı vukua ge!~bilir. tafu oğlu f.smail :\fu.~lafıı oğlu Hilseyi- · A ·' K .lI AHI{ Ü .l! U 2,30 dan evvel bilet :ılmağı teminatı doksan lil':ıdır. Taliplerin 
KINDAJ\1 TEMbNNIJIIZ: kanaatindeyim. İngiltere devlet adam- ni bir k,ı\'!W ııetice:-:inde ta~Ja h:ışınclaıı FERNANDEL unutmamıılı teminatı öğleden evvEI iş bankasına 

• f uhterem aı·kadaşlar ! Iarı Tiirk_iye.siya~et!:1!n.es~~en b~ sul~ y:ıralnnııı;; ve tııtulnıuııtııı·. ..\IA 1'L ELER: lnci FİLM 2,30, 6.40 2 nci r'İLJ\I 3,50 8,00 3 ııcü 1 yatırarak makbuzl-ariylc ihale tarihi 
lluharebenin son zamanlardaki in- 1yo!unda .ınkışaf ettıgını bılırlerdı. Bı- 1 FİL~l 5,10 9,30 Cumartesi Pazar güııl"ri 1 de AŞK .1!AHKÜMU olan 7-7-l!J41 pazarte~i günü saat 

k . fl ö u"nde h. u··k· t" ·z daı· 1- b' 

1

naenaleyh Türk _ Alman muahedesin- ze biitiiıı kuvvetimle temin eclebilirim • "" 
ı a arı n um ını m ır d k d'l . . h t d.. .. k b. . . . t' ı ile başlar. 16 da encümene müracaatları. t:ıyakkuz içinde ve tasvibinize iktiran c en ı erını ~ı~T~ e uşurece: ır kı bugti!ı \'e yarın da :ı~·nı hassası~·e ı .. 

20 25 30 5 etmiş olan siyasetimizin ana hatları: nok~. ~evcu~ degıld.ır. Buna ragmen gö:<!.er 'ôek ve ııere~le. kıınl~r ara~ııııla ı M Kültürpark Fuar gazinosunun kırk 
ıizerinde ·uruyerek faaliyetlerde bu-ıen buyuk ~uşmanı ~ıe do~tluk yapan oıur;;a oı~ıı~. bu gılıt. faalıyetlerı ya:ı ıntaka lktısat Mu .. du"" rlu .. n-u .. nden be il lunmakta~ asla hüli kalmamıştır Asır ve .. o d~st.lu~u tutacu&:ı ~alum I_ıulunan kınclı•n .takıp edere.~ ı~tp et}eıı karııı 

1 

. C:. ş gün müddetle kiraya ver mesi ,Ya-
lardan beri İstiklıll uğruna kaı; dök: muttefı.~ın~.n h~re~tını tam hır anla- V<' _tedbır!ere bve.~~uldeıı g<:n kalmı.va- lktı. :ıd Vekaletinin Çimento fini.leı i h:ıkkıııd,d<i 2616 , 941 tarihli ilanı- zı işleri müdürliigündeki . artnamesi 
müs olan BalkanJarda yarınki tıcşek- y~şlla hustn'ul telakb·~ı etı:nllekt-, t.a.mt b1'.1a. nf:.ı-_ c:ı~ıızt.ı I 1 " 'F. r 1'1'RAFI ·ı)' "'OP- ı•ı ve lznıir Belediye Encümeninin Çimento ııaklirc ve;;air ma~rafları hak- veçhile nçık artırmaya konulmuştur. 
k ··ı·u · t'kl·ı ·- , 'd b' t kk"'l sıy e cen ı men ır mı e e aı ıı a "' , , ::;f•, ı •, ' . ,.. ı k 1 k' 17 9 
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. .Yiuhammen bedeli 500 lira muvakkat 

~
1 

n ıs ıh a e ~uscetnı 1~ erk u zilettir ki bunu bıırada söylemekle LA, 1MfŞ BULUNUYORUZ: ınıt ı. { 71 ·!l tadrı lı trarına göre meı:ı 2 ~t m.~ ut~ı. ı odn~·iımentoJa. teminatı 37 lira 50 kuruştur. Taliple-
~ m~~r;;1 ~r~r~ et . 4/Il::ı~n.ı e er en hu usi bir 1,evk his.·etmekU:yim. Aziz :ırkaılaslarım ! t·ın zmırı magaza at.es ını toptan ve ııe~ııı sa ış J;:ı 1 ·ar n ı · rin teminatı öğleden evvel İş bankası-

u ı<le erJI_nızı ta mın ~ ıcı em~~r1e- JDD/A VE TEKZiP OLUN AN lIA_ Diinvan yerinden sarsan bu badiı·e Dökme 1'orba içinde na yatırarak makbuzlariyle ve gazino 
~re . ete ~alık bulundugumuzu soy e- BER KARSISINDA TEDBIRI,ERİ- irinrle · hi'ırp reJılk~dıerindeıı bugiine L. Kı·. L. Kr. işletmey<' ehliyet ve kifayeti olduğu 

,ıs .rım._ • , . .lfiZI ALDİK: kadar uzak kalabilmiş olan aziz vahı- __..;. hakkıııua Belediye riyaS€tin<len alacak_ 
il.AK .H~Di~ELER__l. . .Muhterem arkadaşlar! nınıız. bu sııadeti. milletimizin ruhun- a - Normal Porilant çimeııtogu 22 ·14 ~,; üü !arı vesikalarla birlikte ihale tarihi 
Irak hadı elerı. qıktıgı vakıt dos~.u- Gene son zamanların nutuklarında da mündemiç merı!lik, dürfüıtlük \'e lı - Çabuk sertleşen Portlanl olan 11/7/941 Cuma giinii saat 16 da 

mu~ .Iraklılarla. hızım ve onlar~n. m.u!- ve neşriyatta sizi tenvir edeceğim bir açık kalplilik hissiyııtına \'€ Süyük çimentosu Enclimcne müracaatları. 
t.efıkı ola~. 1.~gıltere aras!n.d~ı ıhtila- nokta belirdi. }femleketimizin bir Şefinin etrafındaki milli lıirlik kanaa- Süpersiman 2~ ;)!J 2t( 71 dir 27 1 5 9 2399) 
fın ~an rlokulmed~ hallı ıç.ın yap~ı parçası üzerinde biı- takım emeller iz- tine ve dtınınıuııa mecl,\•un bıılunrnn~- ~:-ıga!'i toptan ·atış nıiktarı bir tondur. (2543) 1372 nci sokakta 25 nci ndanın 152 
ol~lugumuz teşebbu_sl~r m~l~~f .mus- har edildiği rcsmi ağızlardan idcliiı ve tadlf. till tinıiziıı ,.:; rsılmaz az mı, Vı"la" get daı·m"ı encu" menı·ndBD •• :.\L .Murabbaındaki 32 sayılı arsasının 11'.ır 0!ma_mış \'e ~a~ı at bıldığinız şe- gene mukabil resmi ağızl:ırclan tekzib hem kendini ayana kııı·şı saygı hisle- sat.ışı, Yazı işleri Müclürlüğiindeki şart-
k_ılde ınk~şaf et~nı: tı~··. I~·akı~, bu va- olundu. Bunlıır üzerinde. tevakkuf et- ri besleme ·i. hem kendi. in~ .sevene . A . . . . . . namesi veçhile açık artırmaya konul-
zıy<>~ rag~_en, !~~ık~alını .t~yıd .elfr'.~k mck ve nıuhakcme!-Or fürlHmek niye- kalbini aı:ması, bilim için b•ıgün<' ka- Vıla:yet Damızlık Aygırlarının yıllık ~a~esını ... temın ıçın . ihtiyacı muşhır. }1uhammen bedeli 1520 lira 
sure~ıyle.mut~efıkımız lngılızlerı!l- g?~: tinde dcgılim. Yalnız ııısını J!Öj•le- dar olan yarın el. ıı kuvvetli tahaffuz oJnn 44575 kilo Yulaf 3/7/!JH tarihinden itıbaren lı/7/941 tarıhiııe ka- ::\iuvakk t teminatı 114 liradır. Talip-
terdıklerı ~ası~et.ten dolayı ke~dıl~;ı~ı mek .isterim ki, :hiikuıne iniz biitiin bu amili bu olacaktır. Hiikurn<'tiniz bu h~. dar On beş gün müddetle acık eksiltme suretiyle salın alınacaktır. lerin teminatı öğleden evvel İş Banka-
ve Irak nıılletını ş:ıyanı tebrık goril- haberleri, ilk gülıiinden~ri has>ıasiyet- letierdc Jıulcluğu kuvveti ınıızahere~ı- İsteklilerin Daimi Encü~enirı toplandığı her ıpazartesi ve Perşembe sına y:ıtıı-arak makbuzlariyle ihııle ta-
rüm. le takip etmiş' ve velevkı hayal sahasın- nizle hir kat. daha artırarak izin çız- .. 1 • , k . . • E .. . .. rihi olan 16.7.941 Çarşamba günü sa-

• URIYE IIi.DISELEI'.I: da olsun bu sözlerin kulaktan kulağa diğiniz yoldatı vekar, sükunet ve ~n- [!ull e~ı. saat 9 dan 2 ye adar VJlayet Daımı ncumenıne muracaat et- at.16 da Encilnıene müracaatları. 
Suriye hadisatında TUrkiyenin rolü, söylenmes" alakasız kalmamıştır. Si- yııkkuzla yürümekte devam edeetldır. meJerı ılan olunur. 3 5 10 (2506) ı 5 9 14 

uır. 
..... , .... ·-··· __ , _ ... 



• 
9~ı Cım,ad-

....................................................................................... ! 

r 
-evazım 

.. . -
mir/iğ· ilanlar~ 

lsmir Levazun Amirliii Satın Alma KomiayODUDdanı lzmir Leva«ım Amirligi Sahu Alma Konıiayonundan: lzmir belediyesinden: 
ı - Eı;her kilosuna 'k,rk kuruş tahmin edilen 674,885 kilo "İllf ı _ Aşağıda cins ve miktarı tahmin edilen bedeli ile muv-akkat te- iızerinde 

.................. "'''' ........... , ............ ,, ........ -........... _ ............. .: 
n Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
garnizonunun ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı ile 
ınen ~deli ve muvakkat teminatları gösterilen sekiz 
'aş sebze 14-7-941 pazartesi günil •aat 16 da ihale edil
~re açık eksiltmeye konulmuştur. 
:'in ~a~nameyi görmek için her gün ve eksiltmeye işti
ıek ı<;ın mezkur giin ve •aııtta temintıtlariyle birlikte tü
nasındaki a:Jkerlik dairesi sııtııı alma komisyoııunn mii
rı. 

atı Muh. bedel ! iktarı ('insi 
- --------

ı.ı. Krş. Kilo 

etı ka~alı zarf u"ulu ile eksiltmeye konıııuştur. minatları ihale günü ve •aatleri yazılı beş kalem erzak kapalı 1 - Eşrefpaşa caddesi 
2 - lhalesı 17-7-941 '>eı:şenbe günü saat on beşte l~tanbulda top zarf usuliyle satın alınacaktır. 119 ada ~1. 29 parsel 210, 212 sa-

hanede levaz'm , mırliği satın alm-a komisyonunda yapıla • 2 _ Şat"tnamesi her gün komisyo_ndft görülebilir. . . yılı il<i dük.kanın yıktınlmüsı a_lana 
cakttr. 3 _ tsteklilerin ih~le saatinden bır saat evvel komıs~ona v~rmel~rı nid olmak üzere enkazının ca'hşı, 

8 - ilk tıeminatı 14,7i8 lira 70 kuruştu·r. icabeden teklif mektuplarını ve muvakkat temınatlarıyle bır- , ~ 1 • '"d'" ı-·-·· deki keşif ve 
~ - Şartnamesi komisyo.ıda görülebilir. likte top kapı mal tepesi eski askeri lise binasındaki satın -alma ~azı iŞ erı . mu ur ugun k tt . 
li - l;teklilerin kanuni vesikaları ile teklif mektuylarını ihale sa- komisyonuna müracaatları. şartname,ıı veç?ıiı; açı ~r ırma_p 

atından bir sa-at evvel komisvonn vermelerı. ı 5 10 JI\ Cinsi Miktarı Tahmin beddi MuvakkM Te. lhale~ i konulmuştur. I ... eşif bedelı 16 !ıra, 
lzmir leva~ım amirliği •atın a!O:.a komisyonundan: Ton Lira Lira muvııkkat teminatı 1 lira 20 kuruş-

Beh.N _kılosuna yüz elli lıe~ kuruş fiat tahmin edilen 87800 .seksen • tur. •raliplerin teminatı öğleden ev-
i b - A"akt - 9838 3 433 300 117049 salı 22-7-941 11 ye< ı ın ü~ yiiz kilo sadeya;;

1 
kııpalı zarf usu!iyk ebiltm .. ve kon- , · an sıgıı• ve)la ' · • · •' ve! iş bankasın11 yatırarak makbuz-

t " • sığır eti 
mus ur. Pirinç 600 288, 000 15270 salı 22-7-941 15.30 lariyle ihale tarihi olan 7•7-1941 pa· 
Eksiltme 23 "T<>mnıuz, 941 Çarş:ınılıa günü saat On altıda lzmirde Sadeyağı 1040 1,820,000 68350 çarş 23-7-941 11 zartesi . gilııü saat 16 da encümene 
Kıslada lzmir Levazım amirliği :<alın alma komisyonunda ya- Zeytin yağı 300 255, 000 13950 çar~ 23-7-941 1(,,30 müracaatları. . 

Patates pılacaktır. Sabun 300 144, 000 8450 P<'l'Ş 24-7-!141 11 2 _ Behçet Cz çocuk hüstııhane-
P11tlıcan :ı Hep•inin tahmin r.lilen tutarı _135315_ ~·üı otuz beş bin üç yiiz 5 10 1 fi 20 sine kalirufer, sıcıık ve soğuk. su, 

--~ 
300 00 '.:000 T. 
240 1)() 2000 T. 

Fasulye on be~ liradır. -'l'ı-'!""'!""----~~~--'!"!"-~-~-'!14P""~------- isterl'.ıizasyon için buhar tesısatı Bamya zmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: !" 1 Yeşil biber 4 Teminatı murnkkata akça"' .8016- i<ekiz bin on altı liradır. 1 - Azamj 50 bin liralık pirinç pazarlıkla satın alınac~ktır. Daha proje \"e şartname ve P an arı, ya~ı 
240 00 8000 T. 
~7f> 110 ır,oo T. 
1211 00 1000 T. ;; Şart.namesi komisyonda görülebilir. az bir miktar için teklif yapanlar da pazarlığa gir~bilir. işleri mildürlüğündeki şartnamesı 

Kabak "'k it k 2 - Pirincin muhammen fiati 44 kuru•tur. veçhile açık eksiltme suretiyle yap-
Baş soğan fi - "' ·• ı mBye iştira· eılecak]er k."nııni ,·esikalariv]e "e temı"n"t ' t ı kt l\1 hammen bedelı' 0 50 ,~ " ' • " :ı - lh-alesi 10-7-941 perşembe günü 'aat 11 dedir. ırı aca ır. • u " 

60 no 3000 T. 
150 00 8000 T. 

28D~ma~e•12 teklif mektuplarını ihale saalınd:ın <'n az bir saat evvel komisvo- 4 - Sartname Ye evsaf komi"ronda her gün görülebilir. lira, muvakkat teminatı 26 lim 25 
na vermiş bulunacakhıdır. 5 10 15 20 . r, - hteklilerin verecekleri miktara göre kat'i teminatlariyle Jıera· kuruştur. 'raliplerin teminatı öğleden 

240 00 3000 T. 

. amirliJC.i satın alma komı"oyonundan·. e•me] ı"• bankasına '"atırarak rn3k -" t · Le A · r- · S lıer mezkur gün \'e sa atta topkapu malt epe eski askeı i •;, c hi - '' • '· " ılosuna altı ktıru~ rirmi he~ •nntim fiat tahmin edilen zmır ••:ı;ım mır ıırı . atın Alma Komiayonundanı 1 buzlariyle ihale tarihi olan 7-7-l!l4 l 
kilo kuru ot ih1i\·;ıcı kapalı znrf usulivle l'ksiltmeye ı l~_alc"xa_ınlan -50 Bııı. Jiralık gazs:ığının fiati makamca galı nasındaki a•keri s-rıtın ama komisyonuna müracaatları. pa1.arte.,i günii sa~t 16 da encümene 

tur. · • goruldugunden tekrar ııazıırlıkla salın alınacaktır. lzmir leva:zım amirliği satın alma komisyonundan: müracaatları. 22 26 30 fi 
7. -'.c!llnıuz-!>4 ı pazartesi günü saat 16 da iz mirde 2 -- ihalesi 9. 7 '941 Çarşamba günü saat 10 da yapılacaktır. 1 14,000,000 adet alcmin;1·um çadır düğmesi alınacaktır. ı - Kemer köprüsü yanında 1090 

4mırlı~ı satın ıılma komisyonunda yapılacaktır. :: - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 2 - Pazarlıkla ehillmcsi 9.17 ' 941 Çar~:ımba g~iııü saal 11,:10 da Top- sayılı so:rnkta 4 numaı"<lı kahvehn-
fahnıın Nliloıı tut.ırı :!7ö.OO liradır. 4 50 Bin liralık gaz.nığı için t<.>n1in:ıt kati\·esi 7500 liradır. hanede !stıınbul ]eyazım ,1 mil'liği satın alma komisyonunda ,·apı- ne karşısındaki 84, g5 metre muralı 
~Y\ lık~ata akça ı 2 l3 liradır. r; fsteklilerin mezkiır gu 11 ve saatle lemin;tlariyle beraber Toııkaııı lacaktır. · · b:ıı ~·ol fazla~ının _bir sen~ m~clde.l-

esv komısy'onda ıı;örülc biliı. M ite L" le kıraya venlmesı, yazı ışlerı mil-
iştirak edecekler kanuni vesikalariyle ve teminat ' a pe eski A,. ıse binasındaki 'atın alma komisyonuna müra- ~: - Tahmin edilen bedeli -70.000. lira ilk teminatı 4750 liradır. dürlüğiındeki şartname'i ve~hile 

ektuplarıııı ihale saatind 11 en az bir sast evvel konıis- ~ -":""O-:~c-ıı';."'.a::!::Ta":r":ı.~':-"':"'~~-;--~-------------- 4 - Nümunesi ve şartnam<.'si komisyonda görülebilir. açık arttırmaya konulmuştur. l\Iu -
rm bulunacaklardır. 22 26 30 5 lzmir Levazmı Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 5 - İsteklilerin belli gün ve saati(> komi"yoııa müracaatları. 5 7 hammen bedeH 45 !im muvakkal te 
4mirliği'Satm Alma Komiayonundan: 1 - ~eher !ilo•una 27 kuruş 50 santim fiat tahmin edilen 71.5001----------------------------- minatı 3 lira 40 kuruştur. Taliplerin 

hlt nam hesabına 800,00u adet 27 milimetr~lik ve ~''? yog~_ıt_alınacakt.n-. Kapalı zarfln eksiltme~i 21_7_941 pa. lzmı"r K"" it"" l" • ""d.. I"" ..,, "" teminatı öğleden evvel iş bnnkae:na 
adl't 20 tr lik köprtilü siirgü nlınacaktır. zaı te,ı gunu saa_t 15,.~0 da toph-anede htanbul levazım al'lirliği u ur ısesı mu ur ue:un.yatıı arak makbuzlariyle ihal'.' tnribi 
siltıııesi 11 941 cumR günu saat 14 de tophanede 1 • ~atın al~a komısyo_nunda yapılacaktır. !olan 7-7-941 pazartesi gUntl ~aat 16 
e\•azım aml ğı atın alma komisyonunda yapılacaktır. 2 - El}k t~mınatı 1474 lııa G!l kuruştur. den: d-a encümene müracaatları. 

P şartnft 1 komisyonda ıı:örülelıilir. 3 - , ~s~ ve. şartıuım~si k~misy~nda görülebilir. 2 - Garaj santralda 4 sayılı de-
n tahmin e n bedelı 21,120 lira olup ilk enıinatı 4 - ~.tlıple!'ın kanunı vesık11laı·ıyle teklif mektuplarını ihale saa. 1 - Lisemizde 16 'l\·mnıuz 19·11 den iıiharen iknrnl kurslarına lıaşla-ıponun bir sene müddetle kiraya ve-
adır. tın<len bir saat ene! komi~yona vermeleri. 5 9 14 1!l nacaktır. rilmesi, yazı işl"eri müdürlüğündeki 
in belli \'a komlı \ona gelmeleri. 26 :ıo r; l O 2:172 lzmir Levazıın Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 2 - Bu kurslara gerPk Li,;cmizin Orta n Lise sınıflarında \"C gNek şartnamesi veçhile açık arttır~a~ a 

alma komisyonımdan ı 
uruş fiat tahmin edilen 102500 kilo kuru 

usuliyle eks"ltmeye konmuştur. 
1 pazartesi gıinü saat on beş buçukta 

lrliği satın alma komisyonunda yapı. 

Miktarı 
1
.. • h . L" 

0 1 11 1 r:·· .. 1 k 1 1 "- 1 konulmuştur. Muhammen beclelı ıO 
· ıger re~mı Vfl usu~ı ı~c \'P rta o \ll ar( :ı ,ut un c·meye ·n an tn flut' < e- lira muvakkat teminatı 5 Iİ!"""J. 25 ku· 

30,000 Kilo Kuru ot 
:ıo,ooo Kilo Saman 
2,000 Kilo Kırmızı nıerrimck 
1,000 Kilo Yoğurt 

n tahmin edilen tu rı 7175 liradır. 5,000 Kilo Patates 
t muvftkkata 539 liradır. 6,000 Kilo Börülc,, 

:anı ··clebileceklir. ruştur. Taliplerin teminatı üğleden 
3 - Kurslar lzmirin en kıymelli öğretmenlt•ri tarııfından idare E'rlil'.r. evvel iş bankasına yatırarak m::ıkbuz 
4 - Leyli talebe mektepte kalabilirler. lariyle ihale tarihi -0lan 7-7-941 pa
;; - Kaydolunmak isliyenlerin Pazartesi. Çar, ::ımba. Cuma günleri öğ- za.rtcsi günü sa11t 16 da encümene 

lec\~n sonraları Lise,·c nıiiracaatları. • 5 8 muracaatlan. 20 25 30 5 
· 1- Hükümet konağı önündeki Ata-

esi komisyonda g rlllebilir. Yu,karıda cinA ve nıiktnrı ynzılı :ıltı kal~m erzak ayrı ayrı pazarlıkla 
r kanuni vesikala temina ve teklif mektuplnrını satın ~Iına.caktır. ' inhisarlar umum müdürlüğün

den: 

türk meydanının döşemesi sökülerek 
bu ,;ahanııı beton ve parke taşı ile 
esaslı suretle tamiri, Fen işleri mu
dürlüğündeki keşif ve şartnamesi veç-

atinden en az bir saat vv 1 komisyona vermiş buluna- Talıp~erı~ı 7-7-941 paz~,~~~i günü saat l1i ~e teminatl:ıri)"le hiı likte 
ır. !!1 25 o 5 kşlada ızmır levazım amırlıgı Aahn 'llma kom1Ryonuna miirar:ıatl:ırı. 

zım amirliği satın alma komİtyonandanı 
Aıleııi 

VU.'il lOuo 
1000 

100011 
10000 

470 
kaza 250 

zıh altı knlcm bakır takımı a.ınııeaktır. 
ks_iltJll~Si il-7-!>41 ~alı giinü sant 14 de tophanede i"tan. 

ırlıgı ~ııtın alma komi•yonund:ı yapılacaktır. 
mın edılen tuıan 217,080 J.ra olup i<k teminatı l?.14!1 
eleri komi..,youda görülebilir. 
elli Rliıı ve vakitle konıi•;·on:ı müracaat !arı • 4 
2ım amirliği satın alma komisyonundan~ 

. !ikLırı , 

kazan 
kazan 

1ı b~kraç 

ı;o 

!'iO 
500 

na !\OU 
da yazılı dört halem ha kır malzeme a iınaı ktır 
kla ek ıltnw ·i i!-7-!141 •alı glinü aat 14,::o da tophane
nbul levazım amirliği . atın .1lma komisynnuıırlo yapıla. 

tahmin dilen tutarı 13.0!;0 lira olup iık •eminntı 
75 kuruştur. 

. eri komisyonda göril[ebilir. 
nn bolli ırün ve vakitt.P komis)·nna müracanılıırı. 4 6 

Amirliji Satın Alma Komisyonundan: 
il1J•ıına otuz kuru tnhr.~iıı <.>dilen 144000 yüz kırk ı\ürt 
-kesilmi• ığıı· eti knı:rnlı zarf usuliyle eksiltmeye kon-

e 12.Temmuz-941 cıımnrte i gunu 
izmir !Pvazım amirliği satın alma 
b·. 
in tahmin edilen tutaı, 43200 kırk 

saftt 11 ele iznıirdc 
komh;:yonunda ya-

üç bin iki yüz liı a-

t muvakkata akçası 3240 iic b',ı iki yiiz kırk lirndır. 
me•i komi yonda görülebilir. 
er kanuni vesikaları teminat \'e teklif mektuplarını 
aatinden en nz bir sa ııt evvel komisyona vermiş bulu-
ardır. 25 30 5 10 • 2360 
amirlifi .. tın alma komiayonundan: 
irlikleri için 4800 ton kuru ot kapalı zarf u•ıılü ile 
leye bağlanacaktır. 
men deli 288000, nıuv'akkat teminatı 1~270 liradır. 
21 temmuz 941 pazarte i günü saat on sekizcle F.zine
keri satın, alma komL yonund:ı yapılacaktır. 
er şill'tnameyi her gün komisyonda görebilirler. THliJı 
alı· günü \'>e ihalecle:ı bir ~at e,·vrl teklif ve teminat 

ı ile ve 2490 "ayılı kamında ya~ıı\ı ve>ikalariyle bir-
mi<)•lin başkanlığına mliracaatları. 1 5 l O 15 

Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
ilo una 52 kuruş tahmin edilen 60 ton koy:ın eti alı-
r. 
zar.f eksiltme,j 17-7-941 P<'rşenl:>2 günü . aat !1),30 
ı8nede levazım anıirligi atın alma komisyonunda ya
ır. 

iııatı 40 Jiradır. 
P şartnamesi koıni yoncıa görülebilir. 
eri~ Jranuni vesikalan ile tekljf mektuplarını i~nle •a· 
bır saat oevYel komisyona "\'ermeleri. 

l 5 l o 15 
"rliği Satm Alma KomisyonıuıdaJU 

2 kuruş t lı'llin edilen 60 bin k:ıo odun ihli-
tnı,. sureti,·. 11tın alınacaktır. 

mıız 941 çarşanlıa günü >aat on beşti> kıoh
r leYazım amirlği: satın nlma komigyonıın<la )'ap·;ı;1• 
edilen tutan 1200 liroclır. 

atı nıurnkkatc ak~ası !Hı Iira<lır. 
esj _komisyondn ı:iirülebilir. ' 

ıf:t ı,tir~k ~decckler kanuni vesikaları Ye teminalları 
e bellı ı:ıın ve saatta komisyona nıürnrantları 

1 ö 9 15 • . 

l:ı:mir Levazıın Aınirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
Miktarı 
Kilo 

1 - Keşif ~artna~ıe \'e plıinı mucibince iclmemizin Samsunda ~·ap-ihjle açık eksiltn?eye konulmuştur. Ke-
lıracağı tuz :•mbarı in"ıatı isi kupalı zarf usulü ile eksiltmeye konul şıf bedelı 8088 !ıra 36 kuruş muvakkat 
mu•tuı·. · · · teminatı 606 lir::ı 45 kuruştur. Talip-

4000 Ayaklan sığır eli 2 - Kesif b ·<leli :ı0,4fi7,70 lira vüzdc ı.:; muvakkat teminatı 228·1,:12 lerin teminatıköğlakedben 
1
evvell lşhbalnkt·a-

6000 Ayaktıın <ığıı· eli · · sına yatırara m uz urıy e ı ne a-
20000 Odun liradır. !rihi olan ıı 71 ~41 Cuma günü saat lG 
:;oooo Odun 3 - I~ksiltme 18-7-9.Jl cuma ıı;ıinü s::ınt oıı ~~te i;taııbulda h:aba-lda Encümene müracaatları. 
20000 Linit kümiirü ta.,tıı levazım şubemizdeki alını komi8yonunda ve ayni gün "l"e .a:ıtta am 1 2 - I<:rler mahallesi .. 900 ve 901 ne. 
Yukarıda eins ve miktarı pızılı hrş kalem 81ğır eti odun kiimiir :ıyrı •un h:ış müdürlüğünde müteşekkil komis.\"Onda ~·apılacaktır. 

1
.>okak doşemelerının sokulerek park~ 

ayrı paza; lıklü satın alınacaktr. ı ı · · F · ı · ·· d·· 
1 

• 4 - Ke•if, sartname levazım subesinden Ankara İzmir Sanısıııı taşı i e esası tamırı, en ış erı mu ur-
. Talip erın 8-Temmuz-941 salı günü .<aat onbe~te teminatlari.\'le bir- · · ' ' ' ' ı·· ·· l k" k ·r · h'l 

1 1 t 1 1 1 l 1 . 1 bas müdiirlükl~rinden 152 ku rtl'." a·ıııı.·.hı·ıı· . ugum e -~ ·e~ı -re şartnamesı V<'~ ı .c 
ı' ~ <IŞ :ıc a zmir ev:ızım :ımır ij!i ~alın alma komis,·onuna miirııra-ıt- ' .. . .. ·" ı. • . . 'a1:ık eksıltmere konulmuştur. Keşıf 
!arı. · :Mıınakasaya gırecckler muhürlü teklif mektuplarını kamını ve,;ııııde · lı<'deli 4!!4:3 lira 68 kuruş muvakkat te-

, 

lzmir Levaz1ın Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: )"iızde yedi buçuk güvenme para;ı makbuzu ve l.ıanka temiııat·mektubuna minatı :!70 iira ı;o kuruştur. Taliplc-
Ath>t ı·e sarlırnnıesiııiıı F fıkrasında ,-:ızılı wsaiki ihtirn <'decek kapalı za fla- rin teminatı öğleden evvel Jş banknsı

:!l,!15Q.OOO Büyük madeni düğme 
~orı.ooo I\ii~iik madeni düğm" 

• 
1 -- ''{u~arıda cin~ Ye miktarı yazılı n1·~deni diiğmf'nin pazarlıkla 

Pkeıltnıesi n.j.!).j] l'aJ"anıba günü o:ıat 15 de lophanoı\e İs\. 
14\'. aı;ıirliği , :-ıat:ıı alnıa kıHr.i:-:~·onunda ~·npılncnktır. 

2 - Hepsınin tahmin ,,dih•ıı ı.cdl'li :·>6.0!ıu liı··ı olup ilk '.Un'ııatı 
...JO.l4- lira ~o kunı,;tur. 

nııı ihale günü eksiltme sa:ıtıııdan bir '<ıat c,·,·cl mezkur komi,yon u:ış- na yatırara~ ~akbuzlariyie. i~ale tnrı
kanlığına veya Samsun lı:ı~ müdürliif!iine makbuz mukabilinde vermeleri h~ ~:~n .n ı / ~4 1. Cuma gunu saat lG 
Jiizımriır. 2 5 7 10 2457 da cumene muracaatları. 

lzmir Vakıflar müdürlüeünden; 
Senelik 

3 - 775 uci sokakta kanalizasyon 
yaptırılması, Fen işleri müdürlüpnde. 
ki keşif ve şartnamesi veçhile açık ek
sıltmeye konulmuştur. Keşü bedeli 
1080 Iırn 20 kuruş muvakkat teminatı 

Kirası 81 liı"a 5 kuruştur. Taliplerin teminatı 
:; 7 Lr. Kr. C'in>i Xo. ~levkii \'akfı öğl den evvel lş bankasına yatırarak 

:1 - .. '"t:mune ve ı.'··•.safiarı .korni~yoncLı güriilehilir. 
_4 - isteklilerin hllli gün \"akitte kom'>yona müıac:ıatları. 

48 ~O Diikkiın ~:ı:: ı:ı7 KesU,lli Cd. Kestelli m4,1ıkbcuzlariyle .ihale tarihi olan 11.7. 
Yı ka · ı h il k ı- !! uma gunu saat 16 da Encümene 1 ."' a ma a e >0 a' Ye nni yazılı gayri menkulün hizasında yazı- müracaatları. 27 ı 5 9 (2397) 

1,542,000 ,\lal k:ııout diiğmc•i 11 'enelık muhammen kıra kı;-m.·ti lizerind<>n ve ihale tarihinden itibaren ı - Çocuk yuvasına senelik 3240 
·1.730,00ll Mat Caket düğme•i 'H-~-9,12 gününe kac_Iar ~iralnnmak üzere on gün müddetle müzayedeye kilo ko,·un eti ile 220 kilo ko~•n cig-eri 
l ,!100,000 :il-at Kiicük cliiğ'mp k 1 t lh l ~ - 9 ' 'w ,. k d · ~ı ·an. mış __ ır. a <>sı 1 1 • ·l l ·Pazartesi günü saat ondadır. Taliplerin ve 10 kilo beyin satın °lınması işı' Yazı 
J - ı u arı a yazılı cHiğ"mekr pazarlıkla ;atın alıııacaktır. k t ~ 

2 _ ihalesi 9-7-9.41 çıırşanba günü ,aat 14 de tophanede i~tanbıı! ı~ez ·uı· _gun \"€ "aa _ta pey ".kçaları il~ beraber ve fazla tafsilat almak is- işlerindeki şartnamesi veçhile bir ay 
le\·azım ftmırliği 'atın :ılmıı komi<yonunda rnpılacaklll'. 'ıyenl~rın de her guıı ınc.,aı saatlerinde Vakıflar daireşind<> varidat me-lrnüddetle pazarlığa bırakılmııtır. Mu-

:ı Hepsinin tahmin edilen beıleli :1!1.643 lira 6.0 kıırus!Ul'. nıurluğuna mürncaatları ilan olunur. 29 5 2450 hammen bedeli 2088 lira muvakkat te-
.ı - ilk teminatı 2523 lira 27 kurustur. · minatı 156 lira 60 kuruştur. Taliple-
5 - ~umunele: i komis_voıııla göriilelıilir. M M Veka" letı"nd • rin temınatı öii;leden evvel lş bankasına 
6 - isteklilerin belli gün vakitle komisyona m[iracaatları. ~-7 • " . en. , , }'8Urarak makbuzlariy]e 11.7.941 den 
j ·r leva:ı:un amo.r·· t •• 1 k . d • 1 - Kırı!Jrnle Svn'at Gedikli, Ankara Musiki Gedikli Merzifon :!3.7.\141 (da~il) tarihine kadar hafta-
:zmı . ıırı aa •.n .ama o~ıayon~ an. . .. 0 ta k 11 . . . . . . ınıfı Pazartcsı çarşamba ve cuma ııün-

1 - n_"heı: kılosu_ıın _otuz_ıkı k'.ıruş fıat tahmın eriilen 200.000 iki yüz Gedıklı r o .. u arıııın yalnız, bı:ı_ncı sınıflarına ve Kayserı Gedıklı ~r:a !eri saat 16 da Encümıme müracaat-
bın kılo ke<ılm. 5 "lgır etı kapalı zarf u'uliyleek<iltmeye konııl- ~kulunun her uç sınıfına !Hl bylulunde başlıyacak 941 _ 942 ders yılı ıçın ları. 
muş~ur. \talebe alınacaklır: . 1 . 2 :- Ço~u.k yu"asına seneli~ 70~0 

!! ~ ~~k>ıltme 22 Tem. !l41 ~alı giinii ;aat 011 altıda lzmirde I<ı .1 1. 1 2 - İsteklılerın Türk ırkından olması kendisinin ve ailesinin kö- kılo ınek sutıi satın. alınnıaııı Yazı ış-
' nc a ' 1 · .d .. ı·· ··· dek şartn · lınıj· Levazım Rnıirliği satrn alma komiRyonunda vapılac~ktır jlü hal veı şöhret sahibi olmaması sıhhi muayenede sağlam çıkması ve e_rı mu ur uıcund tl 1 

1 n_mesı veç· 
1 

· · · · · ' · . ı k , ' hıle bır ay mud e e pazar ıga bırakıl-
:ı _ f<p~ının tahmın edılen tutarı -64.000- altmış döıt bin liradır ıapı aca seçme sınavında muvaffak olması şarttır. t " h rreıı bedel· 700 1. · · T .. .. . . . .. mış ır •• uu am " ı ıra mu-
4 - Temınatı nıuvakk:ıta akçası -4450. dört hin dört yüz elli Iirııdır. 3 - aı13 ıllerıııı ıki seneden fazla terk etmiş olanlar, yaşını bu- rnkkut temi.ıatı 52 lira 50 kuruştur. 
:; _ Şartııame'i komisyonda görülebilir. rültmiiş veya küçültmüş olanlar, ya~ı.ırı, boyları ve ağırlıkları Askeri Talipl~l'İıı teminatı ögleden evvel İş 
ı; _. Eksiltmeye i~tirak rılcceklrr kaııııni -.·esikalarh·Je ,.e teminat tek- Lise ve Orta okullar l~linıatındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul bankasına Y~~ırarak ma~buzlariyle 

lif m<!ktuplarııı? ihale saalından en az bir $a~t evvel ıwmisyon 1 ~lunanıaz. . • 11.7.941 ~~n :..3.7.941 ~d~hıl) tarihine 

İzmir Leva~1m Am~rliği Satın Alma Komisyonundan: 
Adet 

vermiş bııhınacaklardır. 5 ll) n 2·0· · 4 - İsteklilel'iıı 10/Haziran/941 d~n itibaren bulundukları yer- kadar ba anılıeınr· P3aztar16 sdı, E~ar~amba 
--'""'~~~~---~~~-~-~-~~--...;::..~:....;:;· ...:~- . • . . ve cuma gu ı s a a ncumen~ 

1 ınir leva:zım amirliğ' satı 1 k . d !erde Askcrhk şubelerinden diğer kaydükabul şartlarıyle müracaat yol· müracıınUaı·ı 
s ı n a ma omısynnun an: . ..... 1 . . d""k b 1 "' - dl . e l 0/ · 

ı - Beher kilosuna bir kuruş yirmi santim fiat tahmin edilen ·100 000 •arını ogrenıne .:rını ve buna göre de kay u a u ""gı arır,ı n geç · 3 - Çocuk yuvasına senelik 22 ıu... 
kilo Saman ihliyacı kapalı zarf usulide eksiltmeve konulnıus.tur tl.ğustos/941 tarihine kadar Askedik şubeleri yoliyle gi~mek i~tedikleri lem E;rzak satın alınması, Yazı işleri 

., _ Eksiltme 21 Tem. 941 Pazartesi gün.Ü saat on ::ıİtıd Kıslıtd~ iz: 1kulların müdül'lüklerine göndr•rmderi ilan olunur. ı'!üdüriüğilııdeki ~artn~mesi veçhile 
~ • 1 • ... a • 8 14 l7 20 23 26 29 2 6 bır ay nıüdd.tlc pazarlıga bırakılmış-

mır :rnzıın amırlıgı 'alın alma komisJonıındayapılacaktır. 11 tır. J\luhamınen bedeli 4352 Jiı"a mu-
:ı .-- Hep,ınin L0hmiıı edibıı tutarı -9000_ liradır. Teıniııııtı muvıık- rnkkat teminatı 326 lira 41 kuruştur. 

kat.'\ akça'ı -675- liradır. Ceviz tomruğu alınacak T;.lipleı·in teminatı öğleden evvel lş 
4 

_. Sıırlnamesi J:omi>Yonda gö ·neuT. lour.lrnsına yatırarak makbuzlariyle 

Ek ·ilt . . . . ' il 

1 

il. Askırı fabrı'kalar umum mu" du" rlu" g"' u" nden· 1 ı.7 941 
den 

23
·
7

·
941 

(dahil) wihiJıe 5 _. . ' meı e ıştırak ccleceklcr kanuni ve:;ikalariyle teminat ':e tek- • kadar Jıa:ftanın pazartesi, ~mba ve 
lıf m:ktuplarını ıhale sun tından en az bir saat <"vvel koını~yonıı Derhal teslim t" 

1 
k" .. . t \"k mesafe tren ücreti As- ouınn günleri ~ant 16 da~ 'l<:ncümene 

wrmı~ bulunncaklarclır. 5 10 14 19 • . şnr ıy e "" ız yuz kılome re ı. . . . - mürrıcaııtları. 
\<erı f~brıkalara ait olmak üzere Tüfek kundağı ımalıne Salıh cevız. ku- , . 
Jüklerı satın alınacaktır Taliplerin kiltilklerin evsafı hakkında malumat . 4t ~k Ç_ocukk ~ ukvasıtna sel nelik 93y60 •

1
,. . · ' " ( , auc te - tıp c me sa ın a ınması, a-

\/1 ayet daı"mı" encu"" menı"nden· . nlmnk ilzere Satın alma komisyonuııa.miiracaatları. 1 3 .,, 7 !!!!2 ZI iş~cri :ııüdiir!O~iindeki şarlnnıııesi 
Y • s l"hl" . 0 t" d v~çhılP bır a)' muddetle pazarlığa bı-
l}dcmiş - Adagide yolunun G+ 670 in'ci kilometresindeki bir .ırağı yı- a 1 1 beledive rıyase ın en: rakılmıştır. :11uhaınmen lıe('.eli 1123 li-

kılm1ş olan betonarme talılivdi köprüde (l ·ak in ası tabliyenifl Yerine . • . , . . ra 20 kuruş mu\•akkat tenıınatı 84 li-
851 ye 2x;;.oo metrelik ~!ısa ,... . ~ ·" ~ · ' ilavesi 7097 li- ..,Beledıye Parkında inşası mukarre! ~gıenın keşıfnamesınıl~ yazıl: ra 25 kuruştur. Taliplcı·in kminatı ÖJ<-

konıtl . k -·r b . • P goz ~e bır kargır ayak .. il 1,cs, 3,: 11 nuınaralardaki temeller kilrgır ınfaat su ba&manı umµmt emla 1tı.<ltn eHel !~ bankasına yatıraral• 
nı 75 ıcu_r1~~e e~ı~cJelıy_Ie 28.'61941 tarihinden itibaren 15 gu~ ~ ~d~tle iPb1: kıaıpılar yaptırılacağından l9,'6/941 t:ô-ihinde"n itib.:ıten.açık eksilt- nıııkbu:ı:lariyle 11.7.941 den 23.7.941 
açık eksı 

1 
Y~ uldugundau i. leklilerin ,2490 sayılı yasa hulır ın erı'": meye konulınuıtur. 10171941 Perşeıııbe giinü ihale ,f.ed' · Talip (dahil) tarihine kadar hattanın pazar. 

göre bazır ıya an temiııatleriyle -....likte 14 Temmuz 1941 azartesı olanların Salihli 1'..Jed! . Qracaatlan ilun olunur. tıısı, çarıııımba ve cuma ııilnleri saa 
saat ıı de Vilayet Daimt Encnınentııa bat vıırınaları 28 ı; (2421) -r yesıne m 26 29 2 5 ( 2367) 16 da ~ncümene müracaatları. 

. 27 1 6 9 (2898) 



. . 
SAHiFE 4 ------ - (ANADOLU) 5 Temınu:z 1941 Cumarl~~ 

.,.iüiiiİİİİİiİİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim.iiiiiijl~i:ı r~ıa::n;;dh3 bitaraf kalmak Alman ve Sovyet 
Kazım Dirikin cena- kararında memurları o aberleri 

zesi lstanbuldan ~ ~!!~!!~!!=ı~!!!~:!:~!:!!!!!!!~!!l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!=' . •evyork, 4 (A.A.) - Di Anı rikan BNlin, 4 (A.A.} - Alrnanyanın 
getirildi mC'czınwsında Irlsnda mlld:ıfa:ı nazırı- Sovyetle!' bidiı-;.ind.~ki rnC'h:ıfili ile . 

. ııııı. bugilnkli harp k:.ı.rşı ında Irfanda: memıırı \·e gnzetrrilf'ı·i .\fosko\ ::ıdan 1 . • d b. ı·k ·h • Trablus bombalandı 
B ' t rafl 1 inci sahifede - ııırı v 7.iyrt!ni iznh Nlen lıir mnkal<>SI hareket rtmi'Jll'ıclir. Alrn:ıııy:.ıl:ıki Mem eketımız e ır sene ı 1 ı-

mWı vverleri, bir çok tamuııu& intiş:ıı· etmi<;ılil'. -~:ıZll' bıı y:ızıt;mdn So\'yet ınelrnfili VC' IJIC'!lltıl'l:11·iyll' ga. allo 5,·damodakı" ltal-
şahaiyetler, büyllk bir kalabalık zeiinıle di;-or J,i; zetf'cileri ele Ilerlinde!L nvrıJrnı..ıl:ır - • ta fazla ~eker stoku vardır 
tarafından Bandn'm:ı trenind n ciı·~andr; bit:ırn~ kalmak !!.r7:u~und:- dır. Ay!1i mah:ıldr miib:tckle r-dile • yaç D ".ı yanlar teslim olacak-
alınmıf ve memleket haııtahııne· dır. l•ak:ıt muharıplerılen_ bırırıın hu- Ceklerdır. Jst::ınbul, 4 (Telefonla)_ Yeni sene lskcndC>riyeden de bugiinlerdc mem-

cum~ınn maruz k::ıhrsa. m.ucadele ede- ooo 5€ker rekoltesinden ilk parti yakında leketimize 500 ton .. şeker gelecektir. larını bildirdiler sine getirilın~ştir. 
Haber aldığımıza göre, An -

karada iken mezunen 1 tanbula 
geçen İzmir v liıi Fuat Tukıal 
da İ tanlmlda cenazenin Ban • 
dırma.ya nakti için vapura alııı· 

masınd ha21r bulunmuştur. 
Diğer taraftan belediye rei İ· 

miz, merhum generalin rt>fıkası 
Bayan Maide Diriğe bir telgraf 
çekerek l:zmirlilerin teessürlerini 
ve taziyetlerini bildirmiştir. 

Cenaze programı şöyledir: 
t - Cenaze saat 13 de mem· 

leket hastahaneaind n kaldırıla 
aktır. • 

2 - Mer sime i~tirak edecek
ler 12,45 de memleket hasta.ha· 
nesi öniirıde merasimin terti·p 
ve intizamla idares:,nde vazife. 
dar olanların gösterecekleri ma· 
hallerde yerlerini almış olacak· 
lnrdır. 

· 3 - Cenaze alayı laşağıdaki 
l rtip ü2ere hareket .-decektir. 

Mero.sime memur, l:omulnn, 
kıtaat, j nd rma, polı's ve :r.abıtai 
bcled y' m nıurları, Muzik , 
clcnklcr, cen ze ve iki tarafın· 

da bire" kolda silahlı yaya aıı-

ker, akraba ve taallukatı, V4liı 
askeri komutan, belediye reisi, 
C. H. P. müfetfşi ve reisi, adli, 
aıkel'İ ve mülki erkin V<' devair 
müdüranı, vilayet ve belediye 
nwcl •i aza,,uı, müli nıüessesc· 
ler ve teıekküller, mekt plerdcn 
gelecek olan, merhuma büyük 
saygı ve sevgi ilr. bağlı bütün 
lzmir halkı me11.1.ainıde buluna· 
calclardır. 

4 - Cenaze alayı yul nrıki 
ler~:bi muhafaza ederek Anafar-
talar caddesini takiben Keme · 
raltı camüne götürülecektir. 

5 - Cenaze namazını müte· 
akip cenaze alayı ayni tertiple 
hükum t önünd ki Atatürk mey 
danına götürülerek burad~ me
rıı.ııiml cenaze arabasına kon:ı
caktır. 

G - Ceııazey• tak•p edecek 
otomobiller Atatürk meydanın • 
da belediye seyrü efer müfettiş
liğinin österdiği yt:rde ha.zı;r 

vaziyette duracaklardır. 
7 - Cenaze otomobil:nin lı -

reket~i müteakip evveli resmi 
otomobiller ve bunları diğer oto
mobiller takip edeceklerdir. 

8 - Cenaze bu tertiplP asri 
kabristana götürülecekt:r. 

9 - Kabri.tanda beld,~ ve vİ· 
!ayet namına hitabede bulunu
lacak ve merasim bu suretle ni
hayet bulacaktır. 

TON: 

C k latayı ve ve.stoııu bulu -
nanlar b hemehal hu elbiseleriy
le ve olmıyanl r d:ı tercihan ko

u renk elbise gıymek st.Jret-iyle-, 
iş clbi eleriyle ve her halde iş. 
tir 1.:leri şayanı temennidir. 

ISTANBULDAKJ HAZIN 
CENAZE TÖRENi 

İstanbul, 4 (Telefonla)-' Dün 
vefatını hah r verdiğim Trakya 
umumi müfettiıi general Kazım 
Dirikin cenazeai bu sabah saat 
seltılzde hastahaneden kald~rıla-
rak cenaze otomobiline kondu. 

tlı poliı, inzibat, askeri kıtalar, 
şehir bandosu cenaze töreninde 

ulunuyordu. Bir subay, otomo
bilin arkasında merhutnun ma -
dalyalarını bir levha üzerınde ta· 
fıyordu. Cenaze merasiırt::Ode 

vali Lütfü Kırdar, orgeneral 
Fahreddin Altay, lstanbul ku • 
m ndanı, şehrimizdeki general
i r, izmir valisi, Tekirdağ vali

ı 

:ıi, lzmirrier, Trakyalılar var -
dı. Baıvekil, Dahirye Vekili, 
örfı idare komutanı ve me'rhu • 
mu11 dostları tarAfından çelenk -
1 r gönderllmişti. Cenaze JÖz, 

ya§ları ar aında. rıhtıma ' etiril· 
c\'. 

Canavar çoban 

c•·ktır.. ı;·tandanın taksınu, halkın ar- Almanlara göre piyasaya <:ıkarılacaktır. Ayrıca Tica- :\Ie~·ct~d rnk~mlnra..?or~, ~alen memle- Kahire, 4 (A.A.) _Resmi tebliğ: 
zıısu hıl:ıfınıı yapılmı.şt.ır. Irlanda h. ~1- • . . rnt ofı's·ı ele se.ker idlrnlfıtına dı:vnm et- k('tırnızde bır seneıık .htıyaçtım fazl::ı 

t' ı k ti Bastaraf ı tı.1 d • .- · Libyada: Tobruk ve hudud mınta-
kımn. ekseri.\·e 1• ngı 1:-. ·u :e erı~ı~ .· .-. .. 1 mc~ sa. e ·~ - mektedir. şek.:r \·ardır. kalarında ka""ılıklı topc_u faalif{'ti ol-
~irnıılı Irlanda.dan ~ekıl.ıp gıtmelerını J,ı duşmann za~ ı:ıl \•erdırmı~lcr<l!r. ..., J 

riirmı'k :ırzusuncla<lır. lngilizk>r limnn. Taarruz merk<>zinrle Bı.>ı'<'<:ina nehri muştur. 
l:ıl'ımızı istiyerek bizi harlıe l'!Ürilkle- müteaddi<l yerlerden geçilmi~til'. Bu Rumenler, Al- Krop fabn·kaları Ha~eşi<>tanda: Şidd~tl~ ya~!11url:ı -
ıııek 1egebbüsünıle bulunuyorlar. Bu· nehrin şimıılinrlC' Letonya Sovy tll'r hu ra ragmen har{' kut bilttın bolgıeler -
ı.:iiııdı:m.itibaren İngilizler artık yalnız duduna varmışlaı·ı.lır. Elimize geçen b b J d de memmıniyet verici şe-kilde inki-
şiınali Irl:ında limanlarından istifade ganaim ara~ınd:ı Sovyet geııel kurma- manlara atec Om 8 an 1 şaf eynektedir. 
rılcbil':-C(!klerdir. Talepl('r kimin ta- yına ait lıir cok veoikal:.ır \"ardıı·. Hari '.ı Nayrobi, 4 (A.A.) - Neşredilen 
rafından -0lur~:ı olsun, lrlanda hiıc bir talar da bulunmuştur. · } resmi bir tebliğe gör(', Habeş vatan-
tkvlete liman Ye iis vermiy('C"ktir. Bunlardan Sovyet tecavüz niyetleri açmış ar Gündüz Bremene şid- per\'erl€ri Gondardaki İtalyan karn-

s .. drafmdaki son fikirler meydana <:ık- kolunu ku.şatarak Gondı:ır ŞC'hri isti -
ovyetlere gore maktadır. Şnrk mınmkasında işgal edi. u d detli bir akın yapıldı kametinde ilerl<'me-ktedirler. İtalyan 

af b• • • hif d 1 h .1 \•el no d k Almanya, kranya a . generali Cnddela İngiliz makamn -:_.. Ba, tar 1 mıncı .a e e -- en sa :ıu:ı ev ce" mey an yar en, •• _ , • ~o!'dra, ~ .<A.A.) - Jla\a neza- ima tnurahhnslnr göndererek, Gnllo 
devam etmişlerdir. Cephenin diğer Ru~l:ır bunu son zamanlarda 864 e <:ı~ h m- t k k t n tebl ğ • 

l .. ume mı uraca rC' ın_ı 1 .• 1• • • • .. \'e Sı'(1~mo mınt". kn!'ınd.akı' İt"'l11"n kmmlarında mevzii muharebeler o;1- karmıı'lnrdır. şgal edilen meydanl::ır- v. A ı ı t 1 d - " " "J'"' . gır n_gı ız an are erı un gece km•yptJerinin t~lim olncağıru cart; 
muş ve .püıdarl:ırımız gece baskınları daki tayynn• C'nknzlan Sovyet zııyia- Loıulra, 5 (A.A.) - Röyterin dıp- kı-op fabrıkalarının bulunduğu E3en- 1 • • • • • • • • ·-ı.: •ı ~ 
yapmı~lardır'. Borisof i"tiknmetin~en tın~n eweke bildirilrliğinden f:ızln ol- lomatik muharriri diyor ki: deki sanayi merkezletine Rur hav_ .arı.n ~ıldıı ılmesını ıstemışi;ır~ ·~, 
ıltismaııın ilert . kıt~ları ~rezına duı;ı~_ııu .~wydıına ~ıkarmıştır. . Londraya gelen haberlere göre Sov- znsındaki sanayi hedeflere ve diğer Ka~ı;e, 4 ~~.A.) -. ~es,mı,!_S'blı~.: 
ııchrini geçmek içın muteaddıd te - ~u.nduz ve gece ~iman tayyarekı·ı yet _ Romanya hududundaki Alman bazı mahatlcr<> hücumlarda bulun- . lngılız .tan arele~~ dun • .tıı~duz 
,.,('fıb'i.i~lerde bulunmuşlarsa da ~u İngıltere~:c knr.~ı h~cumlarında 100? kuvvetleri Hl tümen piyade, 3 tümen muşlardır. Bremen ve Bremenhafo.'1· Tı:~blus lı~anına hu<"Um eclernl( R"l'
te ebbüsler kttalarımızın mukabıl ion hacmınde 2 sahıJ muhafaza gC'mı- süvari ve ehemmiyetli miktarda mo- de bombardıman edilmi~Lir. 7 lngi- ~uerr t:ıaıruzda bu}nnmU!Jl~r~ır..: 
hareketleriyle her tarafta durdurul - ııini batırmı~brdıı·. törlii cüzütamlardan ve 25 Rumen tü- Jiz taYvare~ kayıptır. b·velk! gece atoşe v~rılen ~-~ linla 
ıırnştur. ' Budapcşte, 4 (NA.) - :\lncar genC'l m ninden' mürekkeptir .• Iacari.,tanın lııgiİiz ai{ır b-0mbardıman tayya - yanmakta bulunan lıır gemıden ma-

Lnck i~tikametinde kttnlarımız kuı·;nayının teb~!ği =. . . harbe girmiş olma<ıında'l Romanyad, releri, bugün gündüz yeniden Bre_ d·'l. liman dışında beşt'r bin Qnluk iki 
ı!li,manın mühim ınotörlü ve zı!·hlı I'"arpatların ute.:mı<lo. ~lerlı.r~n kıta- endişc edilmekte ve Almany!ı muzaffer mene hücum etmişlerdir. Doklar vapur daha y:ıblmı.cıhr. Trn~lus h_!l
diziitamlarının Spetovkayu dogru kırımı7. 2 temmuzda :<mı ~r:ı~ı ka~::ın- olduğu takdirde Rom:my:mın 'frnnsil- bölgesinde şehrin şim:ıli garbhıinde- \ 'l meydanınn. da J?omba \'e mıtralyoıı; 
i!C'ri harekitini durdurduktan ve dil~ mışbrdır. Hava kuvvr-fü:rımız rıc'at vanya hakkındaki taleplerinin nazarı ki bir ckmiryolu iltis:-ık merkezine !erle hücum edilmıs. bir ağır bombnr-

l n r.ııa Lü.yük zayiat \'C'rdird~kten son. eden dli~m:ını !"~essi!' bir surette bom- itibare alınmasınd:m kol'kulmakt:ı.dır. fazla miktarda bomba. atılmış, bir ıiımnn t~yyare!li ,va:J.ılmı$, diğerleri 
r. bu düşman grubunm1 bır kısmı b:ırdınıan etmıştır. R d k' Al 'k 1 , • ··ze fabrika atese verilmi~tir. hasara ugratılmuıtır. Ç!lrşnnba gere-

· . .J.'k t' d 'T 1 d ~ . . p· 11 ._. omanyn a ı man :ıs er.erı u - - . . C 1 :\f rt 1 d 1 ı.:cnu!ı ı'<cl ·amc ın e ... ~·ırnpo a og- Hel,.;ınkı. ·1 (A.A.) - • ın ie ıgı: rine ateş roilme:ıinden '1a Yahudiler, Avcılar him:ı~·esnide_ki bomh:udı. ı:.ı nza a ,.e •. a e :ı m<'Y an arı 
u bır yarma tt!şebbu uncle hulun - llııdudlarımıza tnarruz eden ltus • .. . ,• . . man t:ı\•rnrelerı d<> ögledon ı:;onra bombalanmı~.:. angınlı>.r <:ıknrılmıstır. 

l 
ı:nştur. Kıtnlarımız lıiiHin gece düş- keşif miifrczC'l~ri tnrdcdilmiıı ve kıtn- ~: de Kom~fısBer ~c" ul~ü[1~ı. ~eç~n şim::ıli F~ansa nzerinde t:rnrr:ızi bir niııg-azi ve Dl'rn<' ci\·:ırındaki agk<>r'i 
nı .. ııın bu ileri grubu ile muannid-a- !arımız m(it·-acldirl bölgelerde hududun anunusanıce . emır mu a ız aı ·~ı~- ce\'l'landa bulunmuşlardır. H:wa mu hedeflrr \'e DC'rn{' civarırıdn bir 
,ıC' cllrpı.:ımnl:ıra devam etmi!:lcrdir. öteqinde miihim noktalar zaptetmi~kr_ fından yapılan ı~_yanın ba~tırıım:ısı '.çı~ h::ırebe! 2 ri neticeQindl' 4 1ngilız tay· k'l.myon ko:u ela bombnl:ınmı r. 

pruhar<'be halı~. <l.~vıım etmektedir.. rlir. Almanların .g:ne.ra~ Antonesko)a ~a~- y:ıresinc mukabil 16 Alman +.<ı,vy:ı- Mevkuf Rus tebaaSl 

1 
2 temmuz gunu h:wa kuvvetleı·ı - Şimalcb ktı\'\'dlerimiz, Alman kuv- dım etmelerını lıır ıhanet sa~·an Demır n"i düşiirülmüştür. 

.ııiz 61 diiı:maıı tayyaresi dii~urmliş- \"{'tleriyJe birlikte pl:1n mucibince ileri muhafızlar intikam maksadıyl.e bu ta- Beı lin, ,ı (ı\.A.) __ ,, Temmuzda Vişi, 1 (A.A.) - Itusyıı ;ıe miina
ı· .rdir. nizirn zayiatımız ~S tnyy:ue- hareketlerine devam <>tmektedirler. L~- arruzu y:ıpmı !ardır. R~men hüküme- lnı,riliz tayyar{!leri simali garbi Al _ <;rbatııı ke~ilmc."i ü~er~n~ binlerce 
dır. ııııptn mayin koyma :ımeliyntı ve J;:esıf ti, suçlu oldukları sabıt olacakların m:rn:;adaki sehirlere hiicıım ctırdf'ler !{us teha:ıgı t.cvkıf "dılmı tır. Bunların 
. Dl'\"let miid".lfa ~0~1ile i reisi Sta-ıfaaliyeti olmu~tur. flir düşman deniz- bıı!'dan so~r!l ~il~leri.yl~ birlikte idam bombnl:lr atmı,-!ardır. Bir çok e\·ıe~ durumları fotkik olunm!l.ktadır. 

1 !ı bu ı::a~~~ .s~~t ı ,.,o c~~ ra.df?d~ altı~ı batırılmıstır.. . .. .. edıleceklerını bıldırmıştır. yıkılml' ve. bir <"Okları da hasara ı:ğ- Beyrutun protestosu 
l~ır nutuk o) lı) erek So ~etler oırlı- Haya kuv\·etlerımız du~manın mLı-ı Almanlar Rusynyı işgal etmeden ev:. ı-amıştır. Sıvil halktan ölenler ve ya- .. . 
!! ,·ntand:ıcılannı kahramıın kı_zılo~- ıuıkale yollarını ve imenrlifer itti.ak ve! Sovyet makamları, Almanyanın !"alananlar vardır. A!'lkeri mahiyette _Lon~r:ı, 4 (A.A.) - Lubnan hti -
ılu.\·a, rl9ıınnmap W' hnrp ~ahınlerı- hatlarını bombnlnmısl:ırdır. Ukranyalılar arasında entrika çevir- h:ısnr yoktur. 30 cl!i~man tayynrl'«i kumetı, Bey,ı:u~un bombard_~m_:ının'. 
nıızc nıuz-:ıhru·~te dtwet etmıs ve \'a- 2 Temmuz akı;amına kadar, 48 dii,;- ınderinden korkarak hudud bölgeSin- dli~iiı'iilmfüıtilr. Pl'otesio etmıııtır. Frnn9:l hııkumetı 
üıııııı selameti ve hürriyeti uğı unda nıan tawarcsi düsiirülmüstür. cl"''i Ukı·aıı,·alılardaıı bir çog"unu sis- 1·ıındr ·1 (A .A ) J{ • l ılc· 7ıladriddcki lngiliz ı:;efirinl' pro. 
r · t -1 · 1 k 1 • · ' · ""' J ' a, ' · · -- a>n ve ( ıı- t ·· t · t' a .. ı mu cc~vrz ere ·ar;~ Yllfl1 a~ Eern, .J ( A.A.) -. Sl.efnni; . ı tema tik bir tıırıda dahile nakletmiş- hili l'ln•ıivct nezaretleri tebliğ·i: Nto no ~, 'l vermı.ı; ır. 
hu lrnrple dugmanın katı. hezımet.ı- :lloskovadan Ekseyş Telgram n,ıan- ,l<'rdir. Diin gece Alman tavynr~lerinin Avustralyalılar, Sovyet-
11~ \:p, zafer~ kadar ~erke~·~ tam bır ,.;ı!ıın aldı~ı malıinıata göre Soy~:et hii- B~zı hab~rl.e~e _nazara.n U~rn11ya lngiller' üzerinde hiç b.ir f:ı~lliyt>ti • • • .., • 

1 k.:n .. ı<Ltln mtıcadclr etmcsını t alebet- kumet erkanı Sovyet kun·ptlerının cep_ Petlıra partısının lıderlen~Bel'lme ve- bildirihnemi tir. lerle ışbırhgt tar afta 11 
:nı:;,t1r:. t .11 ti . r· St ]' . h't. b hı?de geri çekilmes.ini emretmiştir. ~ a Roıcnbcrge çıığırılmış ve başlıca uu, lngilt!re üzerine Alman hava Sidnev, 1 ( A.A.) _ Dün nkşam bc>ıı 
. .1o\)ek .. m1ıüle crı şe 1

_ a 111 ın1 
1 

·' 
1• ooo nıızilerden olan Philoske, Sovyet mese- akını vapılmak;azın biııbirini mütea- b:n kisi tarafınd·m Hotville<l" "\·anı· 

ı çı er, ·or er Ye mune\•ver er ara- l 1 · ,. ·· tll · t. • • • t t · 1 · 'k~ . · ' ·., ' " • • -
. m in fevk:ılade bir h •\•ccan doğurmuş Ask A v . et : crı goruş ('Il ıç ım:ıa rı~ ase. e ffil!:- op ı ·ınc ı g~ccdır. l:ırı umumi bir toplantıdıı. Sovr tler 
\t' Alman Ja~ist silrilleri~e karşı mu- eri 8ZI Y tır. 

000 
. ::~nd~z bır Alm~"!l tayyar~,; sahi- ~;r~iği ile mü~~:ir ~i~.~iplomatik, i~tı-

zaffer olmnk hu~u undaki azim \'<' ir:ı- _ Baı tarafı ı inci nhifedt"> _ lı .ı_,ma~ıı. teıı~_b?u~ _et~ıQ, o da ,adı ve asken ~şbırl~~p yapılması ım-
deye büyiik hamle vermiı:ıtiı·. radvo~unun bir haberine göre Riga- Hayfa bombardımanı Jloı 11 

\ eı>ett(' du~urulmtı,ştur. k~nlarınm. tedkik. e?ılmesi ff~ernl ~il: 
Fa ist kılaları hallarımızııı arkası- nın °batı~ındaki Sovyet kıtabrı ümid- Hayfa, 4 (A.A.) - Sabah Hay- '/fi • • ooo •• •• •• r~ı~e~i~~:ı ~;t:~q~~ştt·· t.iBe}roıye reısı 

na bozgunculuk hareketleri yapmak :.;iz bir vaziyette bulunmaktadırl:ır. faya düşman tayyareleri bir miktar lYI etresının yuzunu ke- 1 '1 
) • ı) • · e mı.'i r. • 

(İz.ere k~çiik paraşütçü gruplal'l indir- Bu kıta.ların kurtulması için tek ç:ıre bomba atmışlnrdır. Evvelki günkü hü sen mahkum ol'Jı s. Arıkan Refah /acı-
ıııı~ler<lır. Bu gruplar kıtal;ırımız ve vardır ki o da, Sovyet donnn~a~ının cıımda düşürülen tayyarenin Vişiye Uı l hakk J • h t 
avcı taburlarımız tarafından sistema- bunları tahliye f('tmesi, Lenıngı ad aid olduğu te~bit edilmiştir. lslaııbul, 4 (Telefoııla) - :Metresi ası ınua lZa a 
tik bir suretto. imha edilmişlerdir. veya Estonya şimalinr- çıkarma~ıdır. ooo Merkadonun yüziiııü kesmek ~ur<>tiyle verdi 

Staliııin ihtalıı, trenlerde, fabrika- Fakat Sovyet donanmasının hugiinkü A "k d •t • çirkinleşmesine S('bebiyet veren Halirl, 
!arda, • ullarda her yerde dinlenmiş, durumiyle buna imkan olup olmadı - merı a a vergı erın bugün ct:reyan eden muhakemesi neti- - Battarafı 1 inci aahı:fede -
h~~lün ~ehirlerde işçiler kadın, erkek ğını. bil!flb'?ruz. Kara yoliylc çeki~-, artfırılması istendi ce:ıinrl<> on dört n)· hapse mahkfim oldu. fclfikete uğrıy~n v~t~ndaşl'.lrın derin 
nıımnyışlerde hulmımuşlarclır. mesıne ımkan olmıyan bu kuvvellerın . J u· d. • • elem ve teec.ısürlerını candan payla-

lngiliz. Amerikan ve TUrk gazet.e- bir müddet daha dövüş'tükten ııonra Vaşington, 4. (A.A.) - A~erıka apon• 10 JÇIDI şır, aziz şehidlerimizin mukaddes 
l ·ri. Sovyet a k~rler.inilı Şi'ca:ıt ve kah. le~lim olma!'lından başka çare yok- mebusan meclısi bütçe encumeni, hatıraları önünde hllrmct ve ·tazimle 
raınanhklannı ve yüksek k:ıbilivetini tur. vergilerin yeniden ıırttırılma:>ını tek ) eğilir.im. 
tebarüz ettirmektedirler. . :\Iim:kin' doğu batı~ındoa Sovyet ve lif etmiştir. Teklife göre iraddan 80 aşması :Milli Müdafaa Vekilinin izahat.ini 

.\lo~ko\·a, 4 (A.A.) - Tas: .\iman ordularınm vaziyetind~ miip- başk-a sermayeye ve şi~k~tlere aid Tokyo 4 (A.A.) _ Devlet şurası takiben söz 11lan Hilmi Uran, Nakiye 
Diismnnın gerileı·ind . ahotaj hare- hemiyet :ardır. :i\linskin 100 kilo - \:erg~lerle atı~l~r i.izerınden alınan l:ırafınd~n tasdik edilen japon _ Fran- Ergün ve Fadıl Ahmed, bu büyük fe-

ketlcri artmaktadır. Skoda fabrikala- metr~ dogusu?da Alma~ kıtalannın .. ergılerde tadılat yapılacaktır. :;ız, japon _ Hindiçini ve japon _Siyam J:~.ket karşı ında duy~l,1>11 acıyı.>. ter -
rıncta lıir çok top tahrip edilmiştir. Drezına ~~hrıni muhtelıf. noktala~ - • ooo. • • muahedeleri beş temmuzdan itibaren cuman olmuşlar ve hukum~t tarafın-
Hollanriarla bir kimya fabrika. ı bir elan geçtıgı de haber. verılmek~edır. / ngılterede ıstıhbarat meri,rete girecektir. 2\1uht.elit hudud dan ha~lanıl1?ış olı~n .tahkıkatm. s~ -
Jlollanda vatıınpen·cri tarafından ya- Kan.natımızcn bu gcçış Dobrovıç ve • • komisyonu, 12 temmuzda mesai ine rntl~, .şıddctlı ve hadı ede en küçük 
kılmıştır. Yurısof mıntakal'llrında vuku bul - ış[erı b:ışlıyacaktır. bksırı olanl:u·ı meydana atacıık su-

N"orvcçtc cephane vüklü 11 Alman muştur. Minsk elan Almanların eline L d. 4 (A A ) B .• A. 'l' k f. t .. ti• l rotte yapılması nrzu~unu izhar eyle-
v:ı~onu infil:ik et mi 

0

Poloııyalılar yol geçmediğine güre, bııra<laki kıtaların k on ıa, d · · - d ugun . \~::1 Opra 0 ıs e SUUS ma mişlerdir. 
k~ııarlarında \'e orı~anl:ırda ~kl:ın:ı- ~eriler!c irtibatı varılır, demektir. b am~r~s:n . n .. prop~gan 8 

.. ve k ıs: • _ Baıtarafı ı inci aahifede _ Bu beyanatların sonunda vatana 
rak p tı-ol H~ınııı: v:ıgoıılarını tufek- Gene son h:ırekaltan anlaşıldığına fl'a · tış e~ uz~~ın e 1 ~l~~a ·a5~ ~l' Pide edilememiştir Öğrendiğimize gö- hizmet uğrunda. canlarını feda cıt .. 
ıcrl" ıklnıektedirler. , göl'e, SovycllNin acııl miidafaa hatl"'.lrı ~ mt~ş llr. ~ene ı mem ede eı· .· .ıç;n ;e ~ili J/ra m~l; Ofiste çalı~~ Nec- mi2 olnn kardeşlerimi2irt lıatıl":lları-

.\lo. ko\'a, ·1 (A.A.} - Düşman i~gn- gerilemiş demektir. Çünkü Stalin ~~pı an .~a Y~a Pl'?P~~~n a. ne~\1J.ıı .;- d;t şimdiye kadar 10-15 bin Jirn ka- n:ı hürmeten beş dakika ayakta sü-
linck·ki topraklarda Hus cctelerlnin müdafaa hattı bu nehl'in• hemen do- ~1 Y:~ıı en b 'nzırr:ıı ~zu;ıu h 1k.~r\- <h; bir parayı' zimmetine geçi~iştir kut Niilme~i hakkında Ankara me -
fa:ıli,veti hakkında haberler· gelmekte- ğusuncl:ın cenuba -ve ~imale doğnı !1:ış, bmk~eh ubs r1a ~o ~~ la a ·ı. ~ - z:1bıta, Necdetin her gün barlarda do: lrnsu Akagündüz ve arkndaşlaı-ı ta-
l' \I t · · ·· d ·ı k uz· m kt <l Al 1 b h · "" 11 aı,ı a a er erııı soy enmesının · J" fınd'.ln VP ·'l<>n b' t k · • · t"f kl ~ ır. 1' mani opçu~~'!lçıhn. gton eı<l·ı ~e :j b.ı_ a da ~: k~m~. a~m, rd ne rn menini istemiştir. Diğer bir. mebus laşarok, günde beş altı yüz lira ~arfet- ı..";bul edilm~~ b .. vı!~ a z:ıı •\'·aı. ~ 
e o ~n cep uın~. u ·,t ır reı~ .e ovı ~~~ısın la . ır ·opru 1 ?şı ~ ~t~ e ıp mühim haberlerin geç verilmeilini mesini ve üzerinde her zaman içın bin- '. t ·. l u, 1 el azı~ şeb ı erı-
~attlı)k·J~ scvl;cılılırken, hn.tllıı~ ıl\ı .. f!ıra- 1 •• ('r:;:e rı mt~?tc~e dlır ~ı. ~0\'.l't!i- protesto etmi~. bunun kontrolden ılerce lira bulun~urmasım şüpheli gör- ~·~ ·~t~ı:k?r uı:nmu~. arı ır. l1 :)dnk~-
J mı :ı ı ornıh1nf al ev~ verı .~ı ' t ·~ ıa- 1 ı ~nB t aç gunl ·a. a\ ~ 11~\:e - mükvellid olduğunu lıevan ile bir ·rniiş, derhal faalıyete geçmiş \'e ilk tah.. I~ 1' .. ı ı .:e lı; ru~namesın ·t ·: 
!' • tre~ n~u a .. 1ı~;•ı:~j1c .. mucade J :ı;- lıe~·ı n. uma nt1{1a arıbıca de e~·~ gk~ \'akayı işaret eylemiş ve· bu haberin kikat ndicesinde

1 
me,elt-yi meydana .~~1ha:ı~~~~ih~~~k~ebt~l ı~ı~llm(f;tqı mış 

ıamış >1111 aı· o unı muş, \'ngon nr < a h mık~ apamaz arsa un nn ~I nra . ı neşrinden evvel beş nezaret arasın- çıkarmışt ·. Söy endiğin~ göre, Nec- · • • •· • . ı., ır. 
brrh:.v::ı olmuştııı·. are :ıtı cin y-:m yıırıya ka) ıetmı da mekiJ· dokundu· .. 1 • r det bu paraları nakliynt esnasında ------------
.. ~kar:ı, 4 (R .. G.) .- St:ılini.n emri olurlar. C:ü~ıkü A!manların buradakj ' OGogunu soy emış ır. veı.'diği sevkiyat ilmü haberlerini tah- Karşıyaka da bıi akşam 
uz rıııe Alman ışgalıne krlcedıJmekte kuvvctlerıııı lahıye ederek evvela •• ,./'k • rif etmek suretiyle zimmetine geçirmiş • • 
olan rerlerde depolar at.ese \'erilmi,, tutmağa, sonra da daha fazla kuv - Mutteı l ler Deyrızor ve Toprak mahsııllıeri ofis müdüriyeti hır gardenpartı verilecek 
orm. nl:ır ynkılmağn ba~knmı.,, her şe- vetler alarak t::ı·arruza geçmeleri ve Tı-d •• •• t ll "f rle bu hadiscyi aylarca devam ettiği Ka , . k G J'k k 1 "lı.. b k 
j iıı tahribine tevessül olunmuştur. .l\loskova yolundaki Simolet istikarne- ve u muru zap e ı er halde haber ;ıl~ınamış nihayet zabıta- şam ~~IJ' a ak C~Ç \ ~ ll u.. u a • 

:\lo kova, .ı (A.A.) - Kızılordu- tinde ilerlemelrri mııhlemel v,e mu- - Battarafı ı inci nbifede _ nın uyanıklığı sayesi~de işin farkına da m ~~şı~a .alk O"S dan 1 grta~ı~o.stm • 
b h ·ı 3 t hııkkaktır t b ·. Ş . • ·ı . . T . ·ı ·~. ' e' sımın ı gnr enpa. H~ını ve. nun cuma ~~. n ı VC'rı en • emmuz • • · . ~ .. en. erı ne • amm garbınde, ı1e de Ne- varabı mıştır. ot><ıbıt edı dıgıne naza- recektir. Garden -artinin zevkli ve 

ıık .. aııı teh'hgı: Luck \e Lembergın dogu bo!ge • bekın şarkında temas t.esis edememiş- r:uı, her gece bal'larda. ·yüzlerce lirayı neşeli geçmes' · ~ t rt' her' t· ta 
}liıı k istikametinde Vitn nehrinde inde Almanlaıı; Lembergin 150 kilo- tir. N°hnkteki hür Framız kuvvetleri har vurup, harman ııavnrıın Necdet, rafından. b"t'·ıı ıçhı azıerl kıpı t"aemı -

1 .. .. h b 1 'd l t t ·ı · · d K 1 hr' "n ş 'T'1~30 k'I t · ı · k' · ı · · ""1 · be a · d · y • ' ,ı t n ı ar am -pt.r~en J.e gunu mu -:ıre e er şı c e - me re ı erısın e arnapo $e ı o - amııı , ·ı ome re şıma ı şar ·ısınd ıırı ... ustata y (ad esm e,. dıgerı lanmıştır Garde art 'd da\·etn 
lı> denım etmşitiı·. Di~man takviye !erine vm·dıklımnı bildirmek'i:edirler. bulunmaktadırlar. Bu kuvvetler 20 ki- başka bir semtte iki aıpartman tutmuş 'r'n ~üt~add'd ;.~r·ı 1 e h zı ı1 er 
kıtaatı alarak Vit:ıyı gcçmi. tir. Almnnlar brafınd:ın ~imali Roman- lometre kadar ~arkta Bnsraya kadar ve her ikisini de bir kaç bin lira dC'ğe- ~~ş bulun"rua~ad~ ız er a r an -
Yııkoskan ve I~iskd_~ nrnh:ırebelcı· ~·acla~ı Çernoviç mıntak~'lsınn do.~:u ilerlemişler de, \'işi kuv\'~tlerine ri~d~ki,mobilyeJerle tezyin ve oofriş et_ Karşıvak~<l-a~ B~stanJıya gece a. 
d ·vam etmek"tedıı·. Du man nğır za- ela hır ılerleme yapıldıgına ~ot·e, ra tlamamışlardır. rnı~tır. rı-.ından' sonrnv:ı karla t. . ıva • Y. 
ial:ı uğramıştır. Uiişman :::>ovyet -n~- Galiçya cephesindeki So\'yet kLIY- .,.um - Beyrut yolu üzcrind , Şam- Zabıta ttı.hkikata ıehemmiyetle de- Ie.tı'lm" .·'tem~·' 1 ınd'u1:. raı:ıb.' :ı; ı, -

k 1 . . .. .. h" k ti . . ı .. k"ll . Ye l ,,- 'k'l f d " h'd' . 1 ".~ı . ın o l gu gı ı, g{!CC • er ernıın . ungu ucurz:ıuna . ·~r ı ve el'ının (urumu mu ·u. c ·rnış ( '.:n -" ·ı oınelr~ mesa. e ~ uuma mev- ,·~m e}mckte, a ısedc başka kı;n~ e- yan"ından ~onra ;;aat bir bu.çukfa d:ı 
ırnramamaktadı:·. Bercsıııa .~;.yıatı r;ıkıııtıda kalan kuwetlerı muhasıırıı; kime kadar ke'lıf foalıyetı yapılmıs ve rın alakada.r bulunup buluuınadıgı üze .. KarHı\'akrı.cbn tzm're b' , d 
azln olmuştur. :'ltuhnı:ct~elero. r.iy~d~, ed~n çen~eri .dıır:~lmıs~ır. H~ı; k.:ın·et. miişabi.~ı ne~ireler ?Jı~mı.~tır. rinde de dur~lmaktadır. Çalı?~ış .ol~n h~r~·ket ~decekti~. 1 ır \tıpıır a 

tank, topçu ve hava bırlıkleıının ı,tı- lerın de .. ımdı gorı c:ekılnıesı ,gıı<'l ~- Kuclu'>lekı a kerı sozcuye göl'<.>, bu- paralardan bır kı~ını ele geçırılmışt.ır. Tı b. J 
r kiyle y:ıpılnıı. br. Dii mnn tanklal'I- cckt.ir. .. . radaki Vişi kıtaları .geri çekilmiş ol- OPJS MiJDVRÜNü.\' BEYANATI ren ır auamı 
nın bizim ağır orta tanklrnımızln Ifo\'a harekatı hakkınd;ı ,Alm:ın • . a gerektir. • ·azar fepe. indeki Vişi Toprak Mahsulleri ofis müdürli Ce- l d 
çnl'pl ınaklıın knçındıi{ı ~örilliiyar, J, r bir l'ley bi!Clirmomekt.edir'1 •r. SOV· kıtaları yolu bomb:ırdımann devam et- wıcl, diin aksam ll"lathanmıza telefon parça a l 
, 1 ten'lmU~{lA !lüıiin n-ü? . Tin kdc yetlcr lıu ün havrt h rbinde 24 ı\1_- ınekkdirler. Bu ınütte.fiklerin ileri yfi. t)d rek, hadise hııkkında bize 'U h<'.',.a- Diin akşam üzeri sna.t 18,30 sularııı. 

muharebeler de\• efn1ı·tır. Tnrnn mnn tayyaresi dii iiriildiiğ'Cinii, im riiyüşiinU giiçleşlirmekteclir. Filhak'- Ji.itln bulunmuştur: . da Basmahanede foei bir tren kazaı:;ı 
ptıl, ryemil · t ltffi ti ı1n~le Ok Sovyet tayyare inin üssün<' clöıımc~i- ka bu yol derin \'e d:ır uçurumlı.r nrı.-1 - Uir meınlJ'rUl}luzun tahrifat su- olmuştur. 

l tanlıul, :t (Telefonla) - Uumclihi_ iôdclli fuıl.h ı-ıe 1 · r ~tan ı:: ·ıc - ğini bildirmişlerdir. il ber ''erild1 • sıından geçmekte ve civardaki t~rı"!ere lı-etiyle zimmetine Par!ı geçirdiği sabit Verilen m:ılılmaUı. göre, gar civarın-
·arıncl, 15 yaşında Ce\·del is!J3ındc bir .~ tir, ~r de tıı:nk v topçu kı - ğine göre Sovyetl ·, pitfnyer ~c Yerle. tir ilmi., top ''e mitral~ üzlerin olmuş ve hnkkıncla tedkikat ve tahki- da manevra. yapmakta olnn makinist 
ol; n, ıki y:ı ndn hmı>d, ı ı\ı.inde bir t: un çarp~ml!ı, clü~mıııı kU\ ·~tlcri- .ıeser Smi ay:mnda, ir top \'e db~ ıı.teşi altında btılunın:ıktadır. k:ıta te\'essül olunmuştur. Ahmed idaresindeki lokomotif, 0 sırn-
ocuğa 4cavUz etmi tir. ,Çp.cµk bn,·gın h· • kııvveilerimiz d, rbcr~r ınuir. mitralyözle mücehhez y ni tipte nıu. K:ıhin'. ı (A.A.) - Li ·on radyosu, İhtilas edilen p.•ranın miktarı, ted- da hattın Uzerind<'n gcçmeğe kalkışan 
ir halde lıaba ı tarafından Jar için- mı 1 r ir. ?.Iuhnrcbe meydanları lrnmmcı bir aycı tny:,·nre i kullannıR· Sur.iye .-ıahillcrindcki r 1-iıt e rıa, ın- kikatın neticesinde "tx>lli olacaktır. Bu Ramazan iı-ıminde bir am~leye çarpmı:i. 

de bulunmu ve h tahane}·e kaldırıl- diis nlıı binlerce ölüsü, ale\"ler için- ğ·a haı:famışlardır. da bir \'işi tahtclbahirınin battığını mikbıırın 4 - 5 bin !irarı ooc::ıviiz etmi· zavallı adnmı ,Jki pnrçn yapmıştır. 
rnıştır. Çoban Cevdet tevkif edilmiştir. de tank v 'tayyare doludur. (R. G.) bi!rlirmi~tir. yeceği kanaatJndeYıın, 'l' hkil<ata devam olunmnkt:ıdır. 


