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TAS'ın 
Tekzibi 

t _I Askeri Vaziyet I_ 
1 1 

Almanların cenupta 
muvaff akıyetleri • 

yenı 
Karadeniz ve 
Çanakkale bo- 1 

ğazları üzerinde 
Sovyet~er. lngiltere ara· 

sında anlaşma yok! 

Rus hava kuvvetleri bili ayak
i tadır ve darbeler indirmektedir 

Moıkova, 9 (A.A.) - Tasa
jansından; 
Stdkholm Tidn.ingen adındaki 
lıveç gazete•i, Ankara muha
birinin bilhaua Karadeniz ve 
ç-.,_akkale boiazları üze.rinde 
biı- kontrol te•is etmek huıu
aundaki Rus ınUddeiyatının ta
nınmasına mütedair olarak Sov
yetler birliği ile Büyük Britan
ya arasında gizli bir anlaçma 
imza editdiii Jıakkuıda verdi
ği biı- haberi neşretntlıtir. Stok-

holm Tidningen gazete•İnni ver
diği bu haberin, Alman propa
gandaaı tarafında,. ta•ni edil
mit olduğunu beyana Tas Ajan
aı mezundur. 

Alman Sovyet harbinin bat laması üzerine cepheye sevkedllen 

2 Sovyet ordusu 
tamamen!imha 

edildi 

lngilizlere göre 

Son uzun Al
man tebliği 

Yeni bir havadis 
miş değildir 

ver-

Biri de kısmen i1nlıa 

edildi ve bir şehir 
alındı 

Sovuetıerin bu kadar 
zauiatına rağmen ıımaô. 

re~~~1~· I'ğı~~~;t~ Din~!~~~~nt~~~: ıar niçin ilerligemı·gor? 
rn bında Mçnkof lımanına hucum et- • 

Şiddetli muha
rebeler hila de

vam ediyor 
Berlin şehri Sovyet 

tayyareleri tarafından 
bombalandı 

i\fo;kova, 9 (A.A.) - Sovyet öğle 
tebliği : 

Dün gece Sov;-et ordu ları l{ek-

Alman ordusu
nun ihtiyatı 

mişlerdir. Şimdiye kadar ahn<ın ma
Omata nazaran 3 bin tonilatoluk bir 
Şnep snkılmış ve ceman 15 bin toni
latoluk diğer 4 rnpur da hrı3arıı. uğ
ratılmıştır. 

Berlin, 9 (A. A.) - Ba~ktımandan
\ığın teb liği : 

holm, Smolensk, Kor osten, Biye la -
Cer kof mıntakasında ve Estonva 

' bölgesinde şiddetli muharebeler e de
vam etmişlerd i ı· . Diğer fıölge ve is
tikametlerde devriye faaliyetler i ve 
mevzii mahiyette çarpısm:ıl:ır olmus-

Hitler yıldınm harbini 
niçin çabuk bitirmek 

istiyor? 
Londra , 9 (A.A. ) - :'>fo. kova rad

\00,;unun bildirdiğine göre.. Alman 
lhfü· atlan hakkında lzvestıya ıraze
U?<i. neşrettiği bir makalede, Alman
la rın 7 milyon ki~iy i silah :ıltınıı ııl:ı
bihc~klerini bildirmiştir. 

llu rakamdıı 50 yaşına kadar oh;ı 
er kekler dahild ir. 18-40 yaşınd~ 81" 
!ah nltınıı a lın abilecek ,.frad mıkta
n 4 milyondur. Bu rnknml.ar~an 
H itlerin niçin yıld ırım harbını bıı·~~ 
<'\Tel lıi!irmek i<t~diği Ye en . 1~' 
n,,kerlNini ş:ırk harekatl'ıdıı nıçın 
öHim~ '<'V°k~ttijl;i .ıtnlaşılmaktadır. 

000 

Polon yada 

Son fe\·k:ılade tebliğlerle bildiri -
len Ukrııynadaki ~·en i harekatın ne
tircleri sıı ilk büyük mııvaffakı:;ct
lcrle tahakkuk etmi.; bulunm.~kta • 
dır. 

Feld m:ıre al Fon Runlslctteıı alı
nan mnlOmafa göre general Fon Lö- ı 
rliıı hava filo~un uıı yardımı ile 6 ncı 
ve 12 nci Sovyet orduları ile 18 inci 
>ovvct ordusunun bazı kısımları, 
ynn.i tahminen !!5 piyade, dal\' ve 
ta'lk tümeni imha edilmiştir. İç l erin
de C ncı ve 12 nci ordu ba~kumnn -
d anlnrı d·~ dahil olduğu hnlc!r 103 
bin c~ir alınmı~tır. 317 tank, 838 
top, ktilli,·ctli sair harp malzemesi 
ve hu mcy:ıııda 5250 kamyon ve 
vliklü trenler i gtinıım edilmi~tir. 
Düşman kanlı ve vahim zayiat ver

miştir. D üşman zayiatı 8inıd iye ka -
dar 2110 bin raddesinde tahmin edil- Smolenık muharebesinde Alman 
m~ktedir. kuvvetlerine kuman eden 

Hcrlin, !l (.\. ,\ ,) - Almırn <leni -
1 

Mare9al Von Bock 
zr.ltılnrı At!antikte kuvvetli bir hi- Lorıclra, !l (A.A.) - Uzun Alman 

Ç t 1 f liyete gf'çlİ mnyı• altında ııeyı·ı>tmekte olen lıir tebliğinde, ilk göze ~arpnn nokta , 
e C er aa vapur 1.cufile•iııe mcn,up G lngiliz vn- tebl iğin hiç bir yeni havadis vermc

Londrıı . 9 (A .A.) - Polonya çe- p ~ını Jıntırnıı,lardıı·. mi~ olmasıdır. Alman tehli ği, ;\fos-
teleri Alman lar a karş1 harekata gerc- Bcrlın, fi (A.A.J - Uugiinkü Al- kova, Lcningrad ve Kiye! hedefleri
mişlerdir. Son zamanlarda imha et- man resmi tebliği olan hususi tebliğ- ne doğru· göze c:ırp:ıcnk bir ileri ha-
t ikleri bir Almnn b irliğinin kumanda - Devamı 4 ncü sahifede - -Devamı ikinci uhifed., -
nının cesedinin üzerinde hulunnn 
ynft·adn şu cümleler vardır: Yeni halk tipi ekmek .sovyetler _ P olonya anlaşması ıne 
r iyete girmitşir. Başka ~avgal~nn 
anrdığı kuvvetler işte boyle bırle-
ştr ler. Sovyet - Polonya anlaşması • d •• k t 

t ur. · 
Hava k uvvetlerimiz düsmanın 

zırh lı cüziltaınl:ırı il1> motörlü ·birlik
lerine ve topçu kuvvetlerine darbe -
!er indir mekte devam ·etmMerdir. 

)foskova, !l (A.A.) - Sovyet trb
- n..,..,.., d' rdfhtea aaltlfede -

lngilizler 
• Bir ihraç hareketi 

hazırlıyorlar? 
011 

lngiliz askerleri biı- siperde 

lngiliz müsteşar 
nazizmin imhacı ,ıebe~ini ~nlamıyan un J çı ı 
clii{er biltün devletlenn an aşmaları-
n~ bir mukaddem' tP•kil etmekte- •• • ... • • • Almanların şimdiden kor. 
dır. Ekmek guzeldır ve be~enılmıştır . . . 

AMERiKA Yeni halk tipi ekmekler dünden itibaren fehrimiz fırınlarında çıka- kudan tıtredıklerını 
nlmağa başlanmı§hr. Saf buğday unundan imal edilen ekmekler renk ö I' 
ve piıkinlik itibariyle iyidir. Buğday unundan çıkanlan ekmeklerin S u ouor 

· Rusyaya yardımda 

Ruzveltin seyahati çok 
• • • ıyı geçıgor 

Yaşiııgton , !l (A.A.) - Reisi~um -
hur Ruzveltin vatındnn gelen bır t"l
gr:ıfta deniliyor ki: 

•Sı>yahat hiidise.oiz ge;:miştir. Hava 
ııüwldi r . • 

francolayıı ihtiyaç hiuettim1iyecek derecede mükemmel olmaaı aebe-
biyle francola satışlarının azalacağı tahmin edilmektedir. Çiftçi lehi
ne buğday fiatlerinin bir miktar arttırılması üzerine E"kmekler 12 30 
kuruştan satılınaktadır. ' 

lngilizler 
Kiel ve Hamburgu şid

detle bombaladılar 

Sovyetler 
Meharetle ihtiyat sevkı· 

yatı yapıyorlar 

Londra, V (A.A.) - Nafıa neza
~et! p~rlam.ento müsteşarı Hiks yapı 
ışç ı lermc hıtaben bir nutlık söyll!ye
r ek ezcümle demiştir ki: 

- İngiliz kıta ları, şimdi Hitlerin 
- l>e•amı dördilncll aa.bllede -

Uei•icumhur C"lımıırt..•si gününün mil Vatandaş, sildlı taşrnıa 

Uzak Şarkta bir harp takdirinde vaziyet 
Şima l de Fin cepheqinde Kek- • dır. limen gölünün cenubundan 

holm mıııtakasında şiddetli mu- ı doğu,nı doğru olan harckAtın 
h::ırebelcr cer1>yan etmektedir. dr, inkig-af ettiği anlnşılmRktadır. 
Bura"ı Kareli berzahının •rığında -1 - Devamı 4 ncü oahifed" -

Ruzvelt bir 

Rus hududunda 350 bin 
Japon askeri var 

lngilizler, Japonlara 
karşı sert davranılma

sını istil}orlar 

balık avında 

japooya, Rusyadan ta
lepte bulunmadı 

Japonlar, bir Amerikan, 
gemisinin petrolünü 

müsadere ettiler 

ALMANYA GARP YARI KO· EDENiN BEYANATINA iNAN· 
RESiNDE FÜTUHAT MADIKLARINI SÖYLÜYORLAR 

PEŞiNDE ~11? Tokyo, 9 (A.A.) - Resmi bir men-
Londr:ı, 9 (A.A.) - Şimdi sali\hi - badan bildirildiğine göre, japonya

~·ettar makamlardan tesbit edildiğine nın Moskovadan taleplerde bulundu-
Cl'Öre, Srıvyet - 2\fonçuko hııdudundn ğu hakkında dolaşan şayialar tama-
alelacele toplanan japon kıtalarının men asılsızd ır. · 
mikt:ırı tnkr iben 100 bin kişidir. Bun- japoıı tebliğjnde jııpon - Rus mü
lnr , j:ıponların ayni hudud üzerinde nasebetlerinin iki memleket arasın -
bir m!idcletten beri toplıımakta olduk- da imza la nan bitaraflık mukavelesin 
'":rı 2~ı0 bin kisiye inzimam etmekte- den biri değişmediği hakkında Bal' 
dır. 2 olov•ki tarafınd an 8 Ağustosta ya-

Bnşlıc:ı Londra gazeteleri, J aponya pılan beyanatı teyid ettiği ilave o -
nın bu hareketini tenkit ile .Japonya- Junmaktadır. 
ya kar~ı azami metin davranılma•ını Tokyo, 9 (A.A.) -japon hükOme-

- Devamı 4 ncü .ahifede - - Devamı 4 ncü oahifede -

Fransa Avustralya 
Tehlikede mi? 

Avustralya Başvekilinin 
vahim ihtarı 

..\.delait, 9 (A.A. ) - Avustralya 
başvekHi llfenzis, dün, Anıstralya. 
nın tehlikede oldu i'i•mu beyan etmek
~uretiyl(! vahim bir ihtarda bulunn
rıı k dem iştir ki; 

•-'I'ıırilıimizin en hayati anını b ii
yiik lıfr teyakkuz i~ inde yaşıyoruz. 
Son 1 !l~!l Aenc•inc n:ı.zaran kıyaA 
edilemiyccek derecede nıildafaamızı 
hnzırlaclık. Avustralya, hiç bir za -
nııın ;ırtını dü<mnnıı gfütermemiJ -
tir. ~ 

r--------------, 
·reşekkür ~~~::.:ıı.~~!;~mı resmi evrakı tetkik ile ınuı·ııerega mukabı'I taar. Rus-Alman harbinin bit- .. P~i•imiz •. ? er gün vatandaıların 

R uzve!t.in ~·atma refakat edeIL diıl:eı· U uzerındcn silah toplamakta ve buna Çok a ziz ve çok ıevgili baba-

:~~{~~\;1~a~::~ ;~t~~ş~~J~r1:~~:~~~~: ruzıar hafif geçmiştir mesi beklenmemelidir :.~ .~ka~=~~::ü~::::kt:;i~~nlarında ;;::~~: b~~e;: ~e;i,71~:~:1e:::::; 
' ·eltin ~·atının mevkii hakkında hiç . , .. . Anlamıyoruz: · · 
bir iR'ar yoktur. Dcrliıı. 9 (A. A.) - Düşman ~rıva Z unh, 9 (A.A.) - H er ne k ınla!' Niçin ıilah taşıyorlar? . Ro mem- meraumıne iı t irak etmelr, tel-

:\fo•ko~·n, !) (A.A.) - Rovyet İRlih- k unetlt'rİ dün !f<'C•o Almaııyaıım .. sıın~- Alm~:ıln.r. ~molensk muharebeR i ~ı~ lelcctte kanun vardır, zl\bıta vardır grafla mek tupla v, ya tııhaen tazi-
1.ıarat ŞC'fi Lozov,;ld , matımat konfer:ın li garbhi il~ ~jnıal mıntakıdarı uı~:ın ken~ıle~·ı ıçın zafedc n.~t.ıc 0lendiğ1~ ı ve vatandatın her türlü emniyet ve yede bulun mak •uretiyle büyük 
Rıccla lıcvanatt:ı hulunnrak, Amerilw d" faaliyette ))ulunmu~t~~r. Berlıne b ~ld ırını~lerse de bır ~urıh .gazetc~ı- hukuku, bunların kefaleti altındadır. acımızı paylaşan akral>a ve doıt-
hariciye mü,tt•şarı \'elsin Aınel'ikada- kadat ;fo rl<'m<'k te'5('bbus.und~. bulunan nın Berlın muhabiri dıyor kı : ve hiç bir kimae, kendi eli ile ihkakı I arımıza ayrı ayrı te tekkü.re ke-
ki Sovyct e l ~U.i ile teati ttiği notalar- bir kaç r\ilşman tayyar~"ı .~\:ılı l_ıataryı. , ~ - :\hıı:ın!ar tarafıııda.ıı !llo.i.k?- hak edemez .. _Ka~~dayılık tı;lakkiıini derimiz mani olduğundan en de-
dnıı bahisle ık•nıi•tir ki : !arımız 1.;.ırnfındnıı gcrı ılonmev.-e mec- rn~n cloııru yapıhıca k yeııı ılerleyışın de mezara gomduk. Bu fekılde ta, ı- · 1 

_ A merihı bi'z., Almanya i\,, mü- bur • dilrliğinden hi~. bir hnsnr olmıı - netıcc'i, Sovyctlerin yeni ihtiyat kuv- nan ıilah, ne bir •Ü•, ne bir ,erefli Maretal P•ten rin teşekkürTerimi:rin itılağına 
rP.delemizde 'iktı•adi yardım kararını mıslır. . .. .. .. .. vetlcri getirip getirmemelerine bıığ- ~ar~et, ne de bir a~ka.dat~ır. Bila- . GUniln . iki .ı:n~him siya~i hiidiSf'.Si, gazetenizin tavauııtunu ricı>. ede~ 
ı:östermektcdir. nu müşterı-k g:ıy.,le- lki dii~mnn tayyaresı du~u rulmus - lıdır .. Sovyetler. ~sya Rusya•ınd~n kı• ~san~,. her ha~gı hır hıddet ve japonya ıle \ }Şı Fransası üzerinde riz. 
r imizden, yiini Hitlcriımi imha gare - tiir. .. şımfüye. kadar ihtıy:ıt kuvve~ nak~ın- ll~a~ıyet ı?"de fel!"kete ve uçunıma toplanmaktadır. Maniıa Me'buııı- merhum Dı-. 
Fin ıl n doğmrıktadır. Londra, !l (A.A. ) -. _Du n gece bom de büyük meharet göstermı~l erdır.> ıotUren uguu'!z hır nesnedir. JAPO'!ı!YADA : Saim Uzelin refikası 

\ 'a ington , !l (A.A.) _ Ayan mecli )xırd ıman tayyar.elıarımız Almanyada Almanların, Rus ordusunun kısa Vatanda,, aıl&.h tatıme.! V39 yılında Almanya, Çemberlaynın 
~ Pnemı dlSrdlbıc~ ıalıifcıhı _ -l;>cTaıııJ Jkhıcl ı11blled11 - - DevllQlı di!rdtlııcU Nhlfedt - • tt -DenlQl ikinci u.hif~de -- ,._ ____ ... ";.,;eiıııçOiioeiıiu,;;;;k;l,;;;;ar;,;ı_,..;"";...ı 



5AH1FE 2 (ANADOLU) 

Mebuslarımızın iz • d k h t • • lngilizlere göre mır e a ve evzıı - Baş tarafı 1 inci sahifede -

ışçı• ı·htı·yacı yapacakları reket k'!l.ydetmediği ıçın hal -

. anayi hamlesinde 

b 1 kt Almanların Rmılara verdirdiği 

llcı· işin ııcak, ehlinin elinde mtt- nat okullarının bugünkü kadrolariyle k•kı yarın aş ıyor zayiatla te. elli etmektedir. Fakat 
\"n_ff~~ı:·~ ]{' ha ıırılabileceğini hepi - yetiştirdikleri işçi sayısı ihtiya - tet l er • ma-.ılesef bu rakamlar 2 taraflı bir 

Mütehas 
ınız oılırız: ~ele yapıda, fabrika i~le- hn pek azını bile teminden uzak bir silahtır. Eğer nazilerin 13145 zırlılı 
rlndıı \'f' bütun ann-t aleminde bu hu- mertebededir. Haber aldığımıza göre, mebuslan- otomobil, 10288 top, 9082 tayyare 
"llil süp?(' <rötiirmez bir hakikattir. Bu müesseseler, önümüzdeki ~·ı! - mızın pek ço~u bn yıl fuarımızı 7.i- Karşıyakada kahve evlere ayrı tahrip veya ;iltinam ettikleri doğru 

Her ıslc te~ebbiisten sonra, serma- !arda daha geniş bir ölçU<le sanayile - yaret edecektır. f ise ilerlemenin imkamnzlığı izah eıli-
ı e, v~sıta ı«~. ı~~;;aıı,~ ihtiyaç görülür. ı::eceğine, büyük elekt!rik ve maden d v J k d lemez veya Rusların malzeme ihti-
lfrr ııc f;'lh.i<•run en esaslısı gene in- endiistrisine kavn~acag-ın:ı iman etti- Bund-an başka vi!ayetimi7. mebus- ayrı agı ma ta Jr yatının bu zayiat. Rus ordularım 
,nnrlır. Jıısaıı, sııh i istidadına göre ğimiz aziz Türki~·emiziıı, muhatc o- hırı da fuarın açılmmnndan sonra bozmıyacak kadar genis olduğunu 
r lıı~al.aı.ıdı~·ıldıtrı is için ne kadar iyi lacağı elemanları ;;imdiden hazırlıya- izmirin muhtelif semtlerindeki halk- Kahve tevziine yarından itibaren zırlanan bir eıaı dahilinde dün baı- isbat eder. Almanların 9000 den faz-
\"ntı~t rılmı oJuı·::w, e!leri de 

0 
ölçü _ cak kadro ve vü~ntta olmachkları ıd _ la mahallerinde temas edecek ve bu- her semtte başlanat:aktır. Muhtelif lamıştır. 4200 haneyi bulan Karşı- la Ruı; tayyaresi tahrip ettikleri h:ıl

rfo hıvınet k~,hedeı·. İnsan, sermaY.e bi, içinde ya~adığımız yılların ihtiyn- nu müteakip Ilalkevinde umumi has- mahaller~e 130 b~kkala verilecektir. yaka.~a her e':e (200) er gr~m kah- de hava üstünlüğünü elde edemenıi~ 
''!' v;ı~ıtm ııı yaratıcısı, her bakımdan cını da karşılıyamamaktadır!ar. Sa:rnt bıhaller yapacaklardır. "Bu -.ırada Kahvelerın her aıleye mutlaka ve - ve duşmektedır. Bu kahve fışek ha- olmaları da dikkate şnyandır. N·e 
<'~f'r r.•ıun PliııdP tnmamlanır. okullarımızın sayısının arttırılması- mües•esrleri gezecek, amelenin vazi- rilmesi için bakkaJJar cemiyeti tara- linde hazırlatılmış ve bakkallarda Moskov~ ne de Kivef üzerine bile 

ı re · is iineP in ·:ın kafasında hazır- nın içinde bulunduğumuz şari.larla ye'tiııi de yakından tetkik edecekler- fından tedbirler alınmıştır. Tevziat, izdihama mani ?.lm~k i~in, ~e~çil~r gündüz hava hücumları yap-amamak
ı •. nır. j

5 
i \ :ıstl:ı ve kafi sermayed~n kabil olmıyacağını l\Iaarif Vekilimiz dir. n:rnhare her kazanın kurtulus polis ve belediye memurlariyle ma- ~analınd~n tevzıı cıhetın~ gıdılmış- tadır. Almanların takriben :l milyon 

.... , r~ ~·ap:ıc;ığ'ı i .. ic;iıı terbiye edilmi~ Kamutayda . .;öylemiı:ı bulunuyorfar. bayramında bulunarak halkımızıi-ı halle mümessili ve parti azalarının tır. Bekçıler, bu paketlerı her eve kadar tahmin ettikleri Rus zayiatıtıa 
ll'anlnı·ın rasyonel bir say si;;temine Şimdi biz, bu :;artlara rağmen, eli- bütün ihtiyaçlarını tesbi1e ç~lrnacak- nezaretinde yapılacakıtr. ayrı ayrı vermekte ve par~larını ~elince, bu rakamın her gün neşı·e-
·•·ll'"ııaları, hugiinkii medeniyetin \'U - mizdeki vasıtalardan en geni. ölçü- !ardır. Nitekim buna göre bir .prog- ~ :. .. derhal _alarak bakkaJJara teslım et- dilen uzun ölü ve yaralı listelerinden 
ı·i nlclug-u a ırlar tecrübe,;inin m::ıh - de istifade ederek h;ıtikbalin hazırlı- ı·am tanzimini Yilayetimiz rıaı"ti te~ek Haber aldıgımıza gore Karşıyaka- mektedırler. Bu suretle Karşıyakada endişe duy-an Alman halkını tescili 
• ılfülliı'. Bıı kcriibeııin •e beşer ze - ğını yapmak ve gereken tedbideri kliliinden rica etmişlerclir. ya ayrıl~n on ~ir çuv::ıı.~a-~~~nin hal- k~hve tevzii işi hakikaten yoluna gir- etmek için verildiğine şüphe yo'c _ 
.a-<rnın hulııcu kurlretinin her geçen almak mevkündeviz. Bize derhal bu ooo ka tevzıı, nahıye mudurlugunce ha- mış bulunmaktadır. lur. Bir nokta da Rus vüksek lrn-
··ı~n t .. k!~ik hnyat.ına eklediği ı~ık. ge- hazırlığa geçirm~k zaruretini duyu- Fransa manda hey"etinin haftalar geçtikı•e 
1 •• ııu~ıı!ı org.nnıınsyon Ye .ge~ek .. e ran sebeplerden biri de, insan yetis- u·. zu·· m, . . Basma, kaput mücadelenin neticesi hakkında iii -
' k ı~rııLn kı fa \ kolunda. hır ız bı- lirmenin zamana mütevakkıf oluşu - Bastarafı 1 inci sah~fede - JDClr matlının artmasıdır. İlk defa olarak 
"~.kma7. ı:.:.ı veri!11i a:_tı:ıp, .kaliteyi dur. İstikbale bugünden he,;ap ve- faaliyeti ile kendbinin ingiltcre ve Rus yüksek kum:m-da hey'eti Alm~m-
) !k-ell'.mez~~._ ı an ~arı kıymetlen- rilmek şer.efini taı;:ıyan biz _cu~huri- müttefi~kleıi tarafından çenberlenmek- bezi ihtikarı !arın göz koyduğu Moskova, Lenin-
r ~ oı:. ~ı"mekbr.. . yet nesli, atinin bu esaslı ıhtıyacını te oldugunu söylemişti. Şimdi japony:ı grad ve Kiyef gibi şehirlerin mücla-

t~rı~ııı. s.aadetı. Olll\!1 ccmıyt>t için- bugünden de1·pi~ me::ıuliyetini de ta- la a~·ııi şeyi söylemektedir ve yine bu- F. ti u··zerı·nde faa edilebileceğinden nikbin bir eda 
''." .\eı·ımını~1 a~·tnıa11ı ıle kuvvrtlenme f'l\'O!UZ. nun için, Hindiciniyi iı:;ga] ettiğini id- ıa er Bir muessese hakkında ile bahsetmektedir. 

'.1.lıı:: TuttU"ll ~ t az. eı1k intibakı dil- ' ·Bunun için, memleketteki biitün füa eylemektedir .. Hıponların Mançuri Alman kuvvetlerinin Smolenskte 
'1f!lllt'lle1• q>~ııı!1 :mı~ \:e çekirriekkn sanayi miie~;:e:'elerini ihtiva eden hududu . üzel'İne asker sevkiyatı da hazırlıklar takibat var toplanmaları, bu mıntakada yarııl-
.Hımamla ~·etışt~rı.lmemış lıir in;'a nııı p!iinlı bir hazırlanma ve i!!birliği bü- müttefikleri eııdüıeye düşürmüştür. makta olan harekatın akamete uğra-
'rn !ııı~·r~ ttan ıı_n. ~hı, daima kıt olur; vük devlet mevzul-anndan biri olmak Hindiçininin i~gali, nihayet Siyamı da Yeni mevsim münasebetiyle uzum Keçecilerde Saraçlar çarqsında dığının zımni bir itirafıdır. Eğer bu 
•rım;. ı 1e g(·~ımı ınıı~·azi. olnr:ı k :ı·iik- ehemmi;·etin ~.ııfzdir. :.\lemle kette kusku!andırmı,. ve ingiltereye meyil ve incir ihracatçılar komiteleri faa- manifaturacı Mustafa oğlu llasanın noktada Rus mukavemeti 3 harta 

~<'l\CC:' . o!an ı.n. aı!. eg-cı· ıf) hayatınrla ki bütün fabrıkalardan ve modern etmesıııe ı;ebep olmuştur. Jiyete geçmişler v~ mahsullerin ihra- !'!attığı manifatura eşyalnrınd-a ihti- ~eçer ve değişmezse, o takdirde Al-
·' .:tıştırıcı hır h!mınett! de mnzhar endüstri merkezlerinden - maksada cal fiatleri üzerinde tetkikata başla- kar yaptığı haber alınmış Vü müra- manim· kışlık ve müstahkem mevki-
01maz~ıı. vurn ının geliri da:ma ve varar bir teşkila'i. ve kabiliyete ma- Bugün Siyam ;;alahiycttar şahsiyet- mışlardır. İncir komitesi bilhassa kabe bürosu memurlariyle ı>mniyet ler in~ası mecburiyetine düşeceklP.r-
\'ıllnl'ca mu:ıv.r"n Ye clii;;ilk lı!r .·evi- lik olanlarının - ayni zamanda birer !erinden hiri, herkesle dost geçinmek ambalaj maddelerinin tedariki için memurları tarafından alınan tertibat dir. 
\~de ~.aı~u~ n ~~.hl ilmdıır. Gen iş!irıı mütehassı' l~çi yeti~tirme yuvası \'e hakiki bir bitaraflık idame ettirmek alınac-ak tedbirleri kararlaştırmuı.tır. ;;ayesinde H-asan 36-

40 kunnı salı- Böyle bir iş ise kolay olmıyacakiır. 
aıle .rukun?. ı.-::>e-:uq ·geı nıı>z. e\ lil.dın:ı h1tline konmaları, bütün dünyada ol i-:;tiycn Siyamın, bir taarruza uğradığ-ı Çar~anba gi.inü birlikler binasında lan Nazilli basmasını 73 kuruşa, 8•5 O takdirde Alman ordusunun g.~ri 
k:mn \':>zı~c. •Ilı ) :ıpnmnz. gundan dnğn gibi bizde de tabii ve zaruri- takdirde harp edeceğini bildirmiştir. toplanacak olan üzüm, komitesi de liralık kaput bezinin topunu da 17 -;ekilip kışlık daha miis-aid ;\"er aı·a-

lııız t~k •nRan deği:. lıütiiıı m'llet dir. A~·ni zamanda Hollanda Hinclistanı da Manisadan gelecek murahhasların liraya satarken cürmü meşhud ha - ması da miimkündür. 
z. rar goriiı'. 1• tıraha diı· r İ::;lihsalinin cins ve kalite::i ne ka- tıoıı vaziyet knrşısında kendisini in.l!.'il- iştirakiyle ü?.ümün ihraç fiatini teı;- !inde yakalanmış ve adliyeyi' teslim Londra, 9 (A.A.) - Se!Uhiyetli 

Biz her IJakımclaıı milli hir han•tı dar mühim, ne kadar acele olursa ol- terenin kollan arasına atmıstır. Bun- bit isirle meşgul ohcaktır. edilmiştir. mahfiller şark cephesindeki Alman 
< b dile~tirınek aziııı v" kararıncl;vız. mn, bir fabrikanın en serefli hizmet- 'ara, uzak ~rırktn Rıı~~ a ela Ütihak nt- ooo- muvaffakıyetlerinin gürültülü iz:ıh-
.II rııt ·!•ett 0 ki buti.ıı h \'arlık \"c ·va- !erinden biri de kendi mak ndı uğ- •nekteclir. Yeni mah;-1ul incirin yirmi Ağus - ilkokullarda !arını büyük bir ihtiyatla karşılamak 
ıta!arıı · hep mill."t malı :avaı·ıı. nında çalışacak memleket e\·lüdları- • to;ıta şe?frimize gettrllmesi heklen- tadırl-ar. Burada Almnn iddialar•nı 

l'ı.rin:· da. zararlar ela şahsın ·ıleğ'il, nı istidadl-arına göre, fakat hakkiy- Aı tık japonyanın, burada hangi i~- mektNlir. teyid edecek haber yoktur. Cepherin 
ın !!Ptındir. r:uı u ö\'Jerk(Jn !irnkat- le yetiştirebilme .. idir. Husu~i hile tikamette hareket~ geçeceği sorula - ooo hazırlık Smolen.sk mıntakasında Almanlaı1n 
..:ız \'{• bi!:m iz 

1 
l !!er~!' hrha ol:tn ser- olsa, sanayi miie::~e~e«iniıı hn uğur maz. Çünkü japonyanın heı· hangi biri G" l muvaffakıyet kaydedemedikleri Z8n-

•ı1.ı .... \( on !l )aTl!iH1a fctla olan .a- da harcıyacağı emek \'e !l:trfrdeceğ i tir. Çünkü japonyanın heı· hangi bir oçmen er ıçın alına- nedilmekte ve ancak Odesa ycılu 
rin hahkını na~ı· dii«iiııiir . .;ek. rntaıı - p"l\ra hiç bir zaman sahipleri için i:;tikamette hir taarruzu takdirimle • üzerinde Nikola)·eften 110 kilomeire 
d1. tn-ıırnıfuııun \'e cle\'let !'••rmnvc- lıir zarar telakki edilmemelidir. Bir lıurada biitiin nıiittefi1dı>r kar17ıRına cak hayvanlar Dün muallimler bir mesafe.ve v-aı·mtş bulunduklaı1 ~anıl-
'-'İT!İıl k.n·u•ı . ü], ··ittiği bunca t:e~eb - kere kazanan bir ~ermaye için bu cıkııcaktır. Evvelki giin Bergamaya giden zi- 1 t l maktadır. 
bti.;krclc d~ k'fav biz i~ci yiLdinclen bir vazüedir; iyi yetiseıı bir işçinin ra-at, baytar ve iskan müdürleri, 0 _ top antı yap I ar --o-----
z:ı.rar görı•ıı bii.\ük :<aıı:ıyi hamleleri- yük~len veriminden yalnız i..-('i değil, FliJi.\'SAL4 (;ELiNCE: ra<la göçmenlere tevzi edilmek üze- ilkokul baş öğretmenleri, dün İz- /ngiliz/er 
nıızin m ~ ele. ri :i1.eriııP. ıı:ırn,:ık b:ı'l- miief>~ese ele i~tifade eder. Yeter ki, Almanya. Vi. iclcn Fran~a - japonya re alıııınmu kararl:tstıı ılaıı cift hay- miı· ma-arif müdürü Bay Reşid Tarak-
mal· h:ıkkını duyarı?:. umumi olarak bu yetiştirme işini a!asıı:cıa .~Iimlicini.~le olchı~u gibi. vanları mesele><i iizPrinde tetkikaÜa çıoğlunun xeisliğinde ilk tedrisat 

Diz maziden ne ~ana.\ i \l' ıı ıl:ı sa- ciddi ve samimi olarak ve bilgiye i!';- ~ı!llalı. Afıı;rnııın muş!eı:e!• mudafa~;;ı bulunmuşlar vr cHin ı:;ehrimi7.e a\'clel miifettişlerinin de iştirakiyle bir 

- Baı tarafı 1 inci aahifede - -
Kiel liman ve li!':,.;line ağır ve mm·affa 
kıyetli bir hiicıını y:.ıpmışlardıı·. Dok! r 

!ıayi i çi::i yeti~tiı--·ıı nıiir;-;:::e-< lem \'a· tinat ederek ele almıs olalım. ıcın bır ınukawJ.n akdını ı;;temektedır. ctmi::>lerdir. toplantı yapmışlardır. Toplantıda ye-
ı L-. old · ık. E ki . anaJi n °ktepl~r;, lrn- $tmdi mevzmımuzn bir topll'rlı - \'iı::i ; e bun:ı ynnaşmak j-;tememek- · ni eler:< yılı başında vuku bulacak 

··e ter;:anrler havali:<indr muazzam 

pitiil:i"yon taı:iki r.ltınrla y:ı~ıyan bir valım: teclir. Cüukü imali Afrika, Hindiçini- ---ooo müracaatlara karşı talebe kl"lafeti-
m ·mlek ttı' muhdııd lıir feyiz n~rmi' Yalnız san'at okull-::ırımız dahıı ge- rn h{'nzt>mez. Bııraf;ı, Visiniıı regar.e T. S. K B ko g ' ni önlemek için alınması lazım gelen 

':angınlar çıkmı~tır. A~·ııi zaman la 
Hamburg vesaiı· hedefl~r de bomba -
anmı~tır. 4 Britany:ı layyareı::i ·füı!':ü
ıc clönmemistir . ı·e zamanla rlı? kabilirnt ı· i. tidadları nis ölcüde randıman verecek hacmi ku,·vet 1-aynıığıdır. Hincliçini, Suriye ' • • • n resz tedbirler, okul binalarının tatilden is-

ıpt.idai \•e rllşti mchteplerind_ki klil~ik 1l;ncı~;a kadar değil, her zam:m için ve Afrikndaki b:ızı müstemlekelel' . !~~!r. ve i.izüm. T. S. kO?!!eratifler~ tüade edilerek tamir ettirilmesi ve 
• ahsilc d ·\·am eden~iyf'ıı \•alan e\" - millf bir ihtiyaca hadim kılmak mak- Fr::msadaıı ayrılmı~lır. Si mail Afrika b~ lı.?'ının .l~m.umı kongresı, ~az-artesı d~ğer noksanlarının tamamlanması, 
lntlnmıa bir penah rnzife~ini gör- ~adiyle: icin de bir anlaşma yapılır ve burada gun.u }zmır tıraı et ve sana~ı o.dasın- ögretmenhırin talebeye iyi misal ola-
mii~tilr ve zamanımıza kud:ır hu mek- a) Bugünün ihtiyacın-a yetecek ~a- Almanlara fü; verilirse, artık burada d~ ıı.~ ı~ad edecek ve. bu vesıle. ıle ay- bilmeleri ve talebenin milli hislerini 
tep! r böyle g~lnıiı::tir. \'ı ve SPViyede i~çi ~·etiştirmek, da Vişinin nüfuzu kırılacak ve impa - ııı gu_nu~.~kşamı İ!l-cıralt~ gazınosun- takviye hususları müzakere edilmiş 

Lflndra, fi (A.A.) - İngiliz ha\'a 
mvvetleı-iniıı eltin geceki harekatıncl,ı 
ı\.lmanların Kici deniz üssü başlw:ı 
1edefi teşkil ediyordu. Hücum büyü\ 
ıir muvaffakıyetle neticelenmiştir. 

Cumhurh·et hükfimetinin, ~anat o - b) Yarının. büyiik ~anayici ve ma- rntorlnğun mevcudivetinin hikmeti kal da bır 7.ı .• afet verılecektır. ı·e takip edilecek hattı hareket tesbit 
' ııllarını bir ~ac hamle ile tensik ede- deııci Türkiye~inin ihtiyaçlarını he- mı.racaktır. Visi kabinesi bu sebeple ooo olunmuştur. 

Londra, 9 (A.A.) - Hm·a ve <lahi1i 
•mni.ı·et nezaretinden: 

r k. g nç ne ıldeıı kıymetli eleman - .:aplıyarak işe plan ve :<istemle müda- general Veygaııdın i!'ltiraki ile toplan
ar yeti~tirm ;;ini ~iikranlu anarız. hale eylemek için sanayi miie~•e ele- mıştır. Verilece· karar .valnız Alman
P:·ı el;manlardır h .. bugiinkii. iktı;-1adi rini vazifelendirmelirlir. v:ı-Fransa miinı~.<ebatı ii1,erinde eleği!, 
~nrlıgımızın ana mue.:'"C" lerındr en Bu işi her bakımdan bir müdafaa bugün hii harbin inkisafı iizerinrle bile 
fa.\'Cl:ılı ve miıe."·'ir h:zm!'ticr gürnıek- hizmeti ve bir \'atan borcu olarak ~ii- bü\·ük ölriirle mi.ie::>i'ir olarnktır. Bu 
t:?<li~ler.. ratle b:ı<ıarmak mecburiyetindeyiz itibarb \~i<ıinin ce\·alıı llf'klenm:?kte -

!)ınıdıye kadar olaniylc beraber, ·a-• l Iühendi": FUAT ULUC rlir. 

DOGUM 
Anadolu Ajansı İzmir muhabiri 

Bay Agahın hemşire~i Bayan Neri
man Se.vimlinin bir çocuğu dünyaya 
ı?elmiştır. Ebeveynini tebrik eder 
~·avruya uzun ömiir temenni ederiz. 

·-------------------------·---· Türkiyenin biricik okuyucusu 
SES KRALiÇESi 

Hamiyet Yüceses 
13/ Ağustos/941 Çarşamba gününden itibaren 

( B':ıhribaba Sahi/park Gazinosunda ) 
İzıııir lıalkıııın mettunu oldnğll ilahi "esiyle seanslarına başlıyacaktır. 
Yıllardan beri Halkımızın özlediği bu ilahi aeıli atüzel okuyucumuzu 

dinlemelerini bütün İzmirlilere şimdiden tavsi e ederiz 

lzmi,. Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Çanakkale .\Ist. .:\Iv. birlikleri icin 50 ton bulgur 22-8-!Hl 

cuma günü .. ıat lG da pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 )luhammen bedeli ı:rnoo lira olup ilk teminatı 101~ liradır. 
3 - 1:-1teklileriıı mezkur tarihte komicıyona miiı-acaatları. 

10 15 20 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Çanakkale :;\ht .• ıv. birlikleri ihtiyacı için 30 ton fa. ulye 
22-8-941 cuma günü ~aat 16,30 da pazarlıkla sntın alınac-aktır 

~ - ~T:ıhnmınen hecleli 7500 lira olup ilk teminatı G63 liradır. 
:~ - t~teklilerin mezk ır tarihte komisyona mliracaatları. 

10 15 20 
fzmiY levazım amirliği :Satın alma komiayonundan: 
1 -- Gan:ı.kkale :\fst. .:\h·. birlikleri ihtiyacı için 20 ton pirinç 

22-8-941 cuma günii sa-at 15,30 da pazarlıkla Ratın alınacaktır 
2 - .:\1uhammen hec!eli 9200 lira olup iek teminatı 690 liradır. 
:ı - ! eklilerin mezkur tarihte komisyona müracaatları. 

10 15 20 
İzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan: 
1 - ,Yalnız yanlarına ait bakırı ciheti askeriyeden verilmek 

uzere 24 adet büyük bakır kazan pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 12-8-941 . alı günü saat onaltıda kı;;Jada izmlr le- . 

vaz:m a~irliği .-·atın alm-a komit-1yonunda yapıl~caktır. 
:1 - Talıplerın teklıf edecekleri fiat üzerinden yüzde onbeş temi

nat katiye alınacaktır. 
·l - • 'arhıamesi komb} onda görlilebilir. 
·> - f ;;teklilerin teminatlariyle birlikte belli gün \'C ::;aa.ttn komis

'.VOna müracaatları. 
İzmir levazım amirt'ıği satın alma komiıyonundan ı 

1 - Yalnız yanlarına ait bakırı ciheti askeriyeden verilmek 
üzere ·i2 adet kiiçiik bakır kazan pazarlıkla satın alınacaktır 

2 - Pazarlık 12-Ağu .. to·-~41 salı günü saat 15,30 da kı11lada izmir 
., !ev:~zım .amirli~i satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
" - falıplerın teklıf edecekleri fiat üzerinden yüzde onbeı; temi

nat katiye alınacaktır. 
4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - 1steklileıin teminı:ıtlariyle birlikte belli gün ve saatta komis· 

._ :yona müracaatları. 

lzmir - Manisa vilayetleri orman 
çevirge Müdürlü2ünden: 
Kemalpaşa kazasının Armutlu köyü civarında bulunan 1\Ialgaç 

devlet ormanından (109) metremikap çam ağacının 10-8-941 tarihin
' den itibaren on beş gün müddetle açık arttırma ile satış-a çıkarılmıştır. 

İhale 25-8-941 tarihine müsadif pazartefli günii saat onda izmir or
man çevirge müdüriyeti binasında yapılacaktır. 

Bedeli muhammen 505 kuruş olup t-aliplerin ihale gününden evvel 
ziraat baı~ka,ıına ~ atıracakları yüzde 7,5 teminatı muvakkata akçesi 
olan 41 !ıra 2!) kuruşluk makbuz ilmühaberiyle komisyona müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 10 13 16 19 ' 3183 

İzmir çocuk esireeme kurumu 
baskanllğından: 

1 

~urumumuzun lsasmahanede Süt damlası binasındaki Çocuk dispan
serınde pazardan maada her gün saat 15 den 17 ye kadar ve cumartesi gün
leri daat 14 den 16 ya kadar doktorumuz tarafından hasta çocuklar mua
rene ve tedavi edilir. Varlıklı hastalardan 25 kuruş teberrü ~lınmakta fa
kir olduklarına dair vesika ibraz edenler tle meccanen bakılmaktadır. 

5 6 7 8 9 10 11 (3061) 

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

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

Devlet Deniz Yolları lzmir şu
besinden: 
Alsancak vapur iskelesi 1çindeki büfe 31 mayıs 942 tarihine kadar 

i~ara verilmek iizere açık artırmaya konulmuştur. Büfenin aylık icarı 20 
!ıra olarak tahmin edilmiştir. Artırma ve ihalesi 12 Ağustos 941 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 15 ele Devlet Denizyo!Jarı 1zffiir şubesinde 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 14 lira 25 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak 
Körfez vapurları Şefliğinden alınabilir. Taliplerin kanuni vesikalariyle 
müracaatlan. • (2851) 

Ru sabah az miktarda düşman tar-
• • yare:;i ingillere ve i. koçyanın sark 

Öğretn:enlere aicl yeni .ta~·iıı ve na- ~ahilleriııde ııçmu~tuı-. Dün gece ban 
ki!.lP:.e .. ı:..ı~ kadro, şehrımı~ maarif ·Jü.-man tan·areleri clahile kadar so -
mudu~·lugune tasdikten gelmış v,e alll.- kulmu~tur. Şarki ve ı:ıimali ingilterer•' 
kadaı öğretmenleı·e yeni vazıfeleri rlf'k ıız bomba atılmıstır. Ha~ar rüzi-
tebliğ edilmiı:ıtir. ılir. · 

. Çeşme Mal Müdürlüğünden: 
Cın~ı l\fah:ıllesi ::\le\·kii Kıymeti Zürra Müştemiylatı 

Hane 

-'.!'arla 
Tarla 

.Lira K. Miktarı Umumiyesi 

Musalla M. Karadağ 3150 00 .429 zürra 

. - Karadağ 

Değirmendağı 

Mimarı :\I: (Tahtani bir 
büyük oda ve va -

25 50 50 M 

;;at iki oda ve bir sa
lon bir mutbah bir 
hela ve havlusunda 
bir kuyu ve bir ha
rap furıunu şamildir 

Karacaoğlan 28 00 60 
.Tarla Karacaoğlan 28 00 60 
Tarla Yassıalanı 129 00 80 
Sa~ık tahsildar İsmail Reisoğlunun hazineden taksitle satın almış 

oldugu Musalla mahallesinde kain bir bap hanenin taksit bedelini 
vakt.inde ödememiş olduğundan hulül etmiş olan 1351 lira 87 kuruş 
t~ksıt bedeli borcuna mukabil mezkur hanenin ve kafi gelmediği ta.k
dır~e !,•Uk-arıda cins ~~ miktarları yazılı haneden başka 4 kıta gayri men 
kulunun 4-7-941 tr.ıhı°:dean24-.7-~41 tarihine kadar 21 gün müddetle 
açı~ .arttırması netıcesınde talıp zuhur etmemiş olduğundan 25-7-941 
t-arıhınden 4-8-941 tarihine kadar on gün müddetle temdidine karar 
verilmiştir. 

İhale 4-8-941 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de kayma-
kamlıkta mü eşekkil idare hey'etinde icra kılınacaktır. Satış peşin 
para iledir. 

Taliplerin mezkur günde müzayede saatinden evvel yüzde 7 5 pey 
akçelerini malsandığına yatırarak müzayedeye iştirakleri ila'n olu-
nur. 3188 

Kemalpaşa Noterli2inden: 
2836 sayılı kanuna göre kurulmuş olup halen tasfiye halinde bulu

nan 92 sayılı Armutlu tarım kredi kooperatüi hey'eti umumiyesi 
30-7-941 tarihinde toplanarak 2836 sayılı k-anuna göre ayni mahalde 
kurulmuş olan 780 sayılı Şenarmutlu tarım kredi kooperatifine koo
peratif ana mukavelenamesinin 69 uncu maddesi mucibince bu'.leşme 
kararı verilmiştir. Keyfiyetin 31-7-?41 tarih ve 1385 numara ile Ke

malpaşa noterliğince tescil olunduğu ilan olunur. 

Kemalpaşa noterliği resmi mührü 

v& Bekir Yük.sel imzası 



(AftAIJOLU) ·· ·ı .......................... A.;;;;;ıi .... i ... jj~~[;;~i İzmir Defterdarhğından: 
VQ l 'ğ : Şube<i SPne-<i Tarh ismi Yaptığı Mah:ılk<i ..... ._. . 

,,,.,,- ···••••••••••••••·••••• ••· •••••• , ••••• ~··•••••••••••••••••••0•••••••••••••••• N l 
tll>l aınirliii aııtın almA komisyonundan: o. Ş 

_. r~ kilosuna 425 kuruş tahmin edilen 270 ton pençelik 

Sokağı Kapı 

No. 
Ticaret Vergi 

müddeti nisbeti 
İradı 

1•.e alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 21-8-941 perşen- Yeni ş. 940 
tünu şaat on beşte tophanede istanbul levazım amirliği 

775 Mehmet Deniz 
Cezan 

Şalom ve Albarto 
n alnıa komisyonunda yiipılacaktır. 

.... )ndan aşağı olmamak üzere ayrı ayrı teklifler de kabul • 940 1845 

~: :Nunıune evsaf ve ~artnamesi komisyonda görülür. Ta-
l1ın kanuni vesikaları ile teklif mektuplarını ihale saa - ,, 940 976 jeremi Marganato 

> 

lln bir •aat evvel komisyona vermeleri, 25 tonun ilk te· 
~ 6562 lira GO kuruş, 100 tonun ilk teminatı 15750 li- 184~, 10 > 9-10 tonun ilk teminatı 49650 liradır. 

5-10-lö-19 
ıııı ~mirliği Satın Alma Komisyonundan: 
r kılosuııa ·150 kuru" tahmin edilen 250 ton kadar sarı 
nlu kösele aıınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 21-8-941 
rı··.e günü saat 15,30 da istanbul tophaned~ levazı!11 

ıu 1~1 satın aln~a komisyonunda yapılacaktır. Taliplerı_n 
nı Vesıkaları ıle teklif mektuplarını ihale saatından bır 
evveı komisyona vermeleri 2:; tondan aşağı olmamıık 

ı; ayr~ ayrı. tek.lifler de kabul edilir. Numune. n ev•af 
j aı:ııesı komı"yonda görülür. 25 tonun ilk teırıı:rntı 6875 't0? tonun ilk teminutı 21750 lira 250 tonun ilk temınatı 

lıradır. 5-10-15-19 

e~ııı:ı:ı aınirliği satın alma komisyonundan: 
-' eıa kılosuna 450 kuruş tabının edilen 150 ton kuı.duralık 
>..aı alınac-aktır. .. .. 

...-!" Tı Zarfla eksiltme.; 21-8-941 perşenbe gunu saat on ~!-
• ~un~Phunede İstanbul levazım . mirliği satın alma komıs-

liııı a Yapılacaktır. . 
1 

. 
.;Maerın kanuni \"e·ıkaları .le ceklif mektuplarını ıha e s~ 

•· n e\·veı komisyona vcrmeleı·i numune numune evs 
*"ttnaın k ·· aı· tona es, omısyonda gor ur. 

1 
d k b ı 

-'lir. an aşağı olmamak üzere ayrı ayn teklif er e a u 

,tonun ilk tcminalı 6875 lira, 100 tonun ilk teminatı 21750 
' 

15
0 tonun ilk teminatı 35500 liradır. 

!"-oo.....- 5 10 15 19 
ı~ır:rı. Atnirliği Satın Alma Komisyonundan: • . 

lciosuna altı kuruş fiat tahmıiı edilen 175.000 kılo Kuru 
it kaııa1ı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. . 

......- , ime 12/ A!ıus.;941 Salı günü sa:ıt 16 da Kışlada tzmır Le
in~atın alma komisyonunda yapılr'.caktır. 
. ın tahmin edil('n tutarı -8750· Jırarlır. 
unatı - - . d . --' •uuvakkatası -8,,4- ]ıra ıı. 

arnesi komısyonda görülebilir. . . . . · 
__,1 ·~eye •;,tırak edcc~kler kanuni ,esikalarıyle tenunat _teklıf 
ufı 1lıaıe aaatından en az bir saat evvel komısyona vermış bu-

. 27 1 5 10 

1-~U:ı:ı Anıirliği Satın Alma Koıniayonundan: . 
er kılosuna 12 kuruş fiat tahmın edilen 199500 kılo P

1
.a

s l'> o - .. • l6 da kapalı zarf usu ıylı: . ""0-~41 ç-arşamba guııu saa, 
h Sıltıne ile satın alınacaktır. . . 795 lira 50 
ıı:~ıııen bedeli 23~40 lira olup ılk temınatı 1 

tnu~~si h .. kom·s,·onda görülebilir İsteklilerin bel
uıı er gun '·' . t .. ceye kadar tek-
~ek~~p~.,~~t:a~~~t!a~a~~~~ğ1 llı{n~~:ııd°: satın alma ko -
onuna vermeleri. 27 31 5 lO 

'~"'1 A - undan· 
~ 0 Uııa ~ır~~~-~;':h~:;:ı~J1;;;:':~;

0

1on Sıktr ctı 12/8/941 
<la kapaJ f · 1 e'" itme iJ.; satın alınacaktır. ı zar ıı~ uıl) ~· 

1 
r d 

a eJı -254800- lıra olup ılk teminatı .l:JU42- ıra ır. 
' h ' 1 b'" ·n ~r giııı komisyonda goru e ı •. r. .. . 

1 .. 
1 ~·1· . . kadar tekııf mektup a-

• 939 

• 939 

• 939 

• 940 

• 940 

• 940 
> 9.Jl 

939 

• 939 

939 

• 940 

• 939 

940 

940 

• 940 

> 940 

> 940 

> 940 

• 940 

• 940 

• 940 

• 940 

9-10 

• 

1209 hak Bnrki 

1209 hak Barki 

1210 İsak Barki 

375 Remzi tzcan 

893 M. Sıtkı ôztürk 

1109 
1105 

972 

Fuad Malkara 
Fuad Malkara 

Mazalto Bensiyon 

875 Salih Işıklıır 

930 Esat Bingül 

1474 Rııbenn Şikar 

1547 İbrahim ilakın 

82 ŞahapSelimoğla 

8 Mehmet Fehmi 

200 Hüseyin Ateşli 

11 Mustafa Deha 

11 

1793 

1766 

1399 

ı:l71 

Mustafa Deha 

Pano Kanyas 

Hüsceyin Başa
ran 

Hüseyin Ôzyı.ısuf 

Mustafa Dn) 

1322 jako Hazan 

1:\22 jako Hnzan 

1:ıı5 Aran Rannma 

Toptancı 

Terzi 

Hurdooı 

Hurdavatçı 

Terzi 

Terzi 

Terzi 

Sobacı 

'Manifaturacı 

Terzi 
Terzi 

Terzi levazımı 

Dökmeci 

Aşçı 

Terzi 

'.\Iobilye imali 

Ayna imali 

B.H.H. Ali Ri1a 

> Yal B. 

• Kuzu oğ. 

Ütücüler 

> Osmaniye 

Osmaniye 

> Osmaniye 

> Hırdavatçılar 

Kantarcılar 

> Osmaniye 
» Osmaniye 

~. Kuzuağlu 

> Kantarcılar 

Şadırvan 

> Yal B. 

> Yeni K. 

~ Pnl:ıncılnr 

Bakkal ve man:w ~ Sadullah Ef. 

Kahveci • Ütücüler 

Kömürcü Sadullah Ef. 

Kömürcü • Sadullah Ef. 

'l'erzi • Bahadırlar 

Terzi > l\f. Kemal 

Kömürcü • Osmnniye 

Peynirci o~maniye 

Terzi • O<maniye 

Terzi • Osmaniye 

> o~maniye 

• 

4 1.1.940, 
14.5.940 

53/ 49 25.3.940 
17.9.940 

63/ 10 20.1.941 
7.2.941 

7/ 20 7.2.941 
13.2.941 

26/ 36 1.7.938 
31.12.939 

26/ 36 1.1.940 
25.1.940 

26/37 2.1.939 
1.7.939 

21/11 1.1.940 
1.7.940 

20 1.1.940 
20.10.940 

11 Senelik 
11 1.1.941 

31.1.941 
63/ 6 1.8.939 

2.11.939 
16 1.1.939 

1.12.939 
5 1.1.939 

17.6.939 
2.6.940 

11.4.939 
33 11.4.939 

21.9.939 
13 1.1.940 

2.6.940 
1.1.940 
15.12.940 

5 1.1.940 
26.8.940 

15.11.939 
31.12.939 

9 1.1.940 
22.8.940 

14 1.8.940 
3.10.940 

24/ 5 1.1.940 
15.9.940 

132 1.1.940 
28.10.940 

78 1.1.940 
1.6.940 

62 136 27.9.940 
31.12.940 

62.'36 1.1.940 
12.1.941 

62/29·2 1.1.940 
20.10.940 

L. K. 
45 350.-

80 100 

45 60 

45 8 00 

30 60 -

30 60 -

30 80 -

30 50 -

45 120 -

30 
30 

40 -
40 -

45 100 -

30 100 -

25 130 -

40 80 

40 100 

25 

35 96 

20 72 

20 72 

30 75 

30 150 

20 80 

30 240 

40 30 

30 30 

20 16 

s••t k ""'l ı n ve ~aattcıı bır saa• once~e . 
ti: artllıgı Fındıklıda !:\atın alma komisyonuna vermelerı. 

27 31 5 10 • 
940 
9-10 

1315 
1535 

Aran Bnnama 
Hü>ıeyin Altın 

iğneli 

Hakkı Yolda• 

Ekmek, peynir • Osmaniye 
Terzi • Yeni K. 

62/29-2 939 takvim yılı 20 
23 1 939 takvim yılı 30 

16 
50 

hıtırı •-· 1. . 1 komisyonundan: 
er ...... ır ıa:ı aatın a ma l 50 bin liralık er kun-

·a çutı ııuu kuru~taıı ta1ır11ın edı en 
• !HO Terzi Yeni K. 25/l 1.1.940 

1.7.940 
30 70 

ıı;'.eiıaıarıı.ka satın alıııacaktıı:· . munelere uygun ve-
t,~1. tı &etırecekterı nunıuneıeı 'e nu "ıfık olanı t~rcih 

• 910 
940 

1538 
1750 

Hakkı Yolda~ 

Ha~-rettiıı ÖY<' 
Terzi 
i\Iarangoz 

> Yeni K. 
> Yeni K. 

25/1 
48/2 

939 takvim yılı 30 70 

itf!ct!,k.ı evsaı ve ıı~,tıer uzer1nden nınv, 
ı.8.939 :ıo 25 

U8us tır. · t ·ılma ko-
S Yo~ Şartlar topkapı maltep<:"'1de '<lskerı sa ın • 

lıııq Unaa gu u•ebııır. 
4 ııerellraıar rur taııbe ihale eui .. bileceği gıbi ayrı ayrı ra-

ıaıe 1qe ıhate yapılacaktır. .. konıis ·onda yapı-
5 ·ak l:!-~-~41 pazarle81 ı:unu ~· a. 13 ele ) 

tır 'l'emınatı katıyesı 7(i00 lirarlır. 
~ ~ ---
n ~ ~lıgı ::ıatın Alma Komıayonundan: .. ıoıı udun 

J • k Ilı. ı;na ~ Kuruş tıılt tanının euı en 4tiill 1 1 " 
~!Jııı · . xapau zart u..ı.u ıy e el\.· 

ın~ llazartesı guııu ~nat 1 t> na · 
~t-~11 ile saıın aunactt.h.'tır. . . 

~ ıur,.•ıııe.<ı ner guıı ıwmısyonda görtilebılır. liradır. 
J ~ arnıueıı lJeoeıı :ı.ıv~u ııra oıuıı llK remınatı 5901 

Oııu 1 · e\·e gorc parça parça cta 

9 lll 

• 

• 9 ıo 

> 910 

• 940 

> 940 

207 

75R 

1~~1ıim 

:'lfuhterem 
Küçük Sara~ 

Ali Pınar 

Rahir Olcay 

ı,ak Barnatıın 

Halil Abacılar 

Tuhafi~·e dcpo<u • Otiicüler 

Sarnc • Ütücüler 

Tulumba tamiri K:ıntarcılnr 

Kantar tamiı'<'i~i Kantarcılar 

Manifaturacı • Saraçlar 

Kunduracı • Ali paşa 

31.12.939 
7 114 1.1.940 

l(l.2.940 
7 15 1.7.940 

24.7.940 
15 1.1.940 

1.8.940 
11 1.1.940 

28.10.940 
19 

481/ 26 

1.1.940 
16.2.940 
1.1.940 
15.12.940 

45 75 

no 76 

25 72 

25 100 

45 125 

30 16 
J: ;ıle 1 §Urtnnıne~u1cteK1 b maoo ~ 

, ecıueııuır. . .. . 1• d • 940 758 Halil Abacılar Kunduracı » Ali paşa 125/ 26 938 takvim yılı 30 12 
1~ 1 '""•n ııcııi gün ve sa-atteıı en az hır saatti once~::ı ":ı~~ > 940 713 Ahmet öztunç Süpürgeci • Ali paşa 439 1.1.940 20 200 

25 80 

25 180 

60 

30 76 

ın s~ tııeıuupıarnıı nıaırnuz Kar•ılıgı un~:Kıı a '"' 1.8.940 
·~ 'oııuııa \Crıneıen. __ ıo H> __ :w - :..a • 940 5n2 A. kadir giilbağlı Köfteci • Kantçılar 9 1.1.940 
ne~ •tnırlııı:ı aatm alma konııayunun~a:,;, liralık er kun- 10.12.940 

ı ra31 h ıı bvu Kuruştan ıannıııı eaııeıı 0 
Ali Bulanlar Kahveci > 2 inci si'!lnhi 9 11940 

ı i'azaru.ırn saıııı aıınucaımr. > 940 527 .. 
~ :ı>ıer, &eııreceıoen nunıuneıer \'e numunelere uygun ve- 1.5.940 

1 ,~erı evsuı ve t•atıer uzerınllen muvatıK olanı tercıh • 940 517 Ömer Yağmur Salep \"e ·~aşal > > ,. 18 1.1.940 
sıı •ktıı·. ' 1 k • 28.10.940 

;) y0~11u §artlar topkapı mıııtc ı'C" 1 ııde ıı,;keri satın a ma o- • 940 :!09 Ahmet Gllla~ Marangoz > Ütücüler 7 / 15 1.1.940 

' lluııı~ua goruıellııır. h 1 edı.ebileceği gibi ayrı ı.yrı ta· 20.5.MO 

.,... 

~ 1•re u ıar ııır taııııe 1 a e 938 Fntma· Akman Bavulcu • Paspant 12 11 940 <ııe e ıııaıe ~ apııabııır. . , . , . d . _ , 940 · · 
j ·a l~-ı!-\J•Jl p·azarte~ı gliııu .,aat 13 de komı,yon ıı yapı 31.12.940 

30 120 00 

30 120 00 

40 30 00 

so 180 

so 180 

30 150 

45 160 

40 220 

ktır. 'fcnııııau katıyesı cı oUO !ıra dır. > 940 938 Fatma Akman Bavulcu > Paspant 12 1.1.941 

~•tn Atnırtiği S~tın Alma Komisyonundan: . 20.1.941 
!ııı-al tarııııııcte ınaıesı yapııacaK olan i>Oıı~:~ ~~ti~ alı~~~ , • 939 23:3 Ati oğ. Hasan Yorgancı A. A. 'Murabıt 27; Gl 4.1.938 

1 ıtıır taııp çıırnıauıgımıan yenıaen pazar 10.12.938 
1 lı• ' ı 940 1327 Mustafa Epikmen Marangoz > Yol B. 10 1.1.930 ~ ırı~31 §at-tlar ve evsaf kotkapı maltepe agkeri 'atın a ma • 

9 ~>on ı· 3.9.98 za uııua har guıı gorutebı ır. . d 'k y l B 8 s 1,11.rıık l<:-ıHı41 ıuı guııü saat l o da mezkur komısyon a > 939 1327 Mustafa Epı men Marangoz » o . 10 5,2.93 
at ~taktır. 31.12.938 

!.b'; tenıınat 7500 liradır. > 939 1393 lllehmet Hurtiş Minderci B. H. 11. Osmaniye 120 1.1.939 
li'IJl·~ııltl A,;;;liği Satın Alına Komiayonundan: _ 30.11.940 

J k~l &uııG yapılan eksııtmcsınde tal~p çıkmadıgından 4882 > 940 972 Yudn Bensiyon Terzi levazımı > J{uzuoğlu 63/6 1.1.940 
lla~ru ot ı~-8-!141 salı guııu Eaat lo de pazarlıkla 93tın 20.8.940 

Uha ııktır. • 939 1519 Hakkı İbrahim Mobilya imali • Yeni K. 9 1.1.939 

• 
K:ızanç 

L. K. 
57 39 

14 47 

1 33 

o 06 

9 07 

11 18 

11 83 

7 44 

43 20 

12 00 
99 

18 5 

'l7 45 

14 87 

8 29 

14 29 

16 66 

10 72 

21 82 

1 81 

9 19 

2 24 

31 69 

13 15 

31 03 

2 37 

1 03 

2 40 

:ı 20 
15 00 

10 41 

21 00 
3 14 

2 87 

:ı :ıı 

10 45 

22 67 

7 09 

4 59 

3 60 
24 66 

18 79 

18 99 

12 33 

8 57 

36 00 

1 87 

11 18 

13 61 

48 Sı! 

41 05 

45 57 

24 11 

Buhran 
L. K. 
11 48 

2 89 

- 27 

O 01 

1 81 

24 

2 37 

1 49 

8 64 

2 40 
20 

3 67 

25 49 

02 97 

1 66 

2 86 

3 33 

2 14 

4 36 

36 

1 84 

00 45 

6 34 

2 63 

6 21 

47 

21 

48 

64 
3 00 

2 08 

4 20 
63 

57 

66 

2 09 

4 58 

1 42 

92 

72 
4 93 

3 76 

3 80 

2 47 

1 71 

7 20 

37 

2 24 

2 72 

9 76 

8 21 

9 11 

4 82 

:F. Z:ını 
L. K. 
14 35 

3 62 

o 33 

o 03 

1 86 

10 80 

3 00 
25 

o 00 

2 07 

2 37 

4 16 

2 68 

5 45 

45 

2 30 

o 56 

7 92 

3 29 

7 76 

59 

• 26 

60 

80 
3 75 

2 60 

5 25 
78 

72 

83 

2 61 

6 67 

1 77 

1 15 

6 16 

4 70 

4 75 

3 08 

2 14 

9 00 

47 

3 40 

11 39 

. - -·-- 4. Uliliii • 

Yekun 
Cez:ı. 

L. K. Lr Kr. 
12 48 95 70 

20 98 

1 93 

10 

1 63 12 51 

1 42 

2 13 16 33 

1 62 12 41 

62 64 

17 40 
1 44 

3 30 25 32 

32 94. 

17 84 

1 80 13 82 

19 78 

:ı 62 27 77 

2 33 17 87 

31 63 

. 10 3 02 

1 99 15 32 

3 2ö 

6 89 52 84 

2 86 21 93 

45 00 

3 43 

1 50 

3 48 

4 64 
21 75 

2 26 17 35 

30 45 
4 55 

SR 4 79 

4 80 

2 27 17 42 

37 80 

10 28 

1 00 7 66 

4 32 
5 36 41 Ol 

00 00 27 25 

21 54 

17 88 

1 86 14 28 

52 ::u 

2 71 

ıs 42 

19 73 

s 79 67 37 

7 39 56 65 

66 07 

28 93 

- .. -
Jihbarna-me fzahalm 

nin ihbam:ımenin 

cild. Va. . Cinsi 
23 28 Birinci 

25 3 

23 40 

25 16 

24 13 

24 14 

24 15 

23 25 

23 37 

2S 41 
23 42 

24 5 

24 1 

24 6 

24 18 

17 21 

22 34 

22 29 

23 37 

22 30 

22 31 

24 40 

24 39 

24 14 

24 12 

24 6 

24 7 

24 5 

20 8 
24 44 

24 21 

21 25 
21 24 

22 38 

22 39 

23 34 

23 32 

23 31 

28 27 

22 M 
23 26 

23 19 

23 11 

2ıı 16 

2!? 40 

23 1 

23 2 

20 20 

25 88 

. 25 56 

24 23 

23 39 

17 G 

. .. 

-~ . 

> 

> 

• 
> 

• 
> 

> 

> 

• 
• 
> 

• 
> 

> 

> 

• 

• 
> 

> 

• 
> 

• 
> 

> 

• 
> 
> 

• 
> 

> 

• 
> 

> 
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·~ ııııneıı bedeli 439380 liradır. > 114 939 
5 t~ınınatı 43ö50 lira 40 kurııstur. . ; : . . . . . , . 
• ı naın~si h · k ·. ·onda görülebilir. v karıda isim ve unvanları ile ticaretgah adresleri yazılı mükellefler namına muhtelıf yıllar ıçın tarh olunan vergıler ısımlerı hızasında gösterilmiştir. 8 

J lı er guıı omı>) d k' k d .. ~ u 'L't ·•· d '!' ta 'h" · tak' d ·· d · 'b t .. ' · d k' ·ı 't' h ki ld • 3692 6 'lldaıı asagı olm{lnıak üzere şartname e ı ay a gore ··kelleflerin terki ticaret edip halen nerede bulundukları tesuı edilemedıgın en ı an rı ını ıp e en gun en ıtı aren o uz gun ıçın e mez ur vergı ere ı ıraz a arı o ugu 

• 

rtııl\ı· ' J ct·ı b·r Bu mu ·• k • 1 k ·· ·ı· l kliie ar ayrı ayrı lau, rıııe ıha e e 1 e 1 ır. . •ıh kanunun 5 ve 10 uncu maddeleri hükümlerine tevfikan teblıg makamına aım oma uzere ı an o unur. (8136) 
1 rııı lıellı gliıı ve saatıa fındıklıda satın ıılma komısyo sa~ 
ıa llıüı·ııcaatları. ------~-:--:--:----- ------------------------
~ •a.t -~- ·· Hadımköy aatın alma komisyonundan: Hadıınköy &atın alma komisyonundan: 

.W Ut 
111 

lllına komisyonundan: 1 1 _ 750 ton kuru ot 26-8-941 ..,u··nu" saat 15 de pazıırJıkla satın 1 - 750 ton kurıi ot 26-8-941 günü saat 16 da pazarlıkla satın ı 0n kıı 2 t 1' de pazarlık 'il satın ., 11 ru ot ' 6-8-941 günü ;aa '* kt alınacakt. ır. acaktır. alınaca ır. 
sar v d ·· .. 1 b"J" 2 _ Evsaf ve şerait her gün komisyonumuzda görülebilir. 2 - Evsaf ve şerait her gün komisyonumuzda görülebilir. 
it e şeruit her gün komisyonumuz a goru e 

1 ır. S _ Takarrür eden fiat üzerinden y"zde 15 teminat alınacaktır. S - Takarrür eden fiat üzerinden yüzde 15 teminat alınacaktır. arrur ecl•}n fiat üzerinden '"üzde 15 teminat alınacaktır. u 

J 10 15 10 ll 10 16 
• • 

Silıilı taşıyanlar.' 

Birinci kordonda Ha. an oğlu Ali ye 

!kiçeşmelik cadesinde Salih oğlu Ha -

sanın üzel'lerinde birer bıçak bulun • 

muş, zabıtaca müsadere edllmlrtfr • 
• 



SAHiFE 4 ·---;--... --........ ~ (ANADOLU) 10 Aiustoı 1941 PAZAR 

.. Askeri vaziyet Hür ~ran~~!::.:!t.~~~~ . An~!:~ 9 7A~:~~~~~~~r;oli-
·- Bat tarafı 1 inci ıahifede - e en · onda Ankara, B:ı.lık<:>sir, Hatay, )ler-
Dir habere naz:uan Smolenskte Kudii s, 9 (A.A.) - Hür Fransız" sin tnkımlnrı arnsıntla yupıluı. atı~ 

Almanlar ikinci bir hamle için ha- !ar tarafından neı:redilen bir beyan- mli,ır,baka!'ıında Balık sir takımı bi-

zırlnnmakta dı~I ~·. Ukrayna.ya ge- nameye gi.(re. miitarekenin ilanın- riııeiliği kazanmıştır. Hatay, ferdi Tü.rkı·y· eye Gelecek Mu·· ltecı·ıer 
lınce, Almanlar bu mıntakada lıüvük elan sonra geçen on beş gün zarfın - obrnk hirinridiı·. He:r t:ıkıımLın be-
zaferler kaydettiklerini ilı:ri siir~ek- d:ı yerlileı· hariç, ~ binden fazla ~rr kişi girmiştir. 
tedirler Eğer hu haberler doğm ise Fınn ız a keri . hiir Fransız kavvetle- 000 

Buctir ini ordusunun siiratl" takviyesi ı'iıır iliilrnk Nmiştir. Bunlar, ekse· Rus hududunda 350 
Jiizumıı ha ıl nlacaktll'. Aksi takdir- ri.veth' m!itareke ahkamının t:ıtbika- sı•ıaAhtan tecrı•d edı•ıecek, her tu••rıu•• ı• elen• 
ıle bu ordunun dah-n ziytıdr. mağlil- tıııı beklemeden kaçanlardır •. fü'i::ı- bin Japon askeri var "$ 
bıyete uğrama~ı muhtemeldir .• '1a- rekl'nin a keri hükümleri. müttefik • ) 
lfim olduğu ve~hile Almanlar bu or- subaylar idarei\inde t:ı.tbik edilmek - - B&ftarafı 1 inci ıabifed,. - hu••ku" metçe temJD 0 U ft8C8k 
dunun Dınye;ıter nehrinin sağına tedir. istemekti.'dirler Tnynıi-; gazetc"i di- · 
geçme~i ve ayni i~tikametten yardım Talbikatın başladığı giindC'n beri ror l"i : Ankara !) (Telefonla) - mültc-1 mühimmattan tecridi, gemi ve tay- Kamplardaki inzibat işleri de ay-
ala mama,;ı ı~in nehir üzerindeki de ayrıca her giin 2000 Fran~ız a,; - - Japonya, Va!>.ington ve Lnıl'lr:ı ciler hakkında hükümetçe hazırla- ,yare gibi harp vasıtalarının iyi bir rıca derpiş edilmektedir. Mültecile-
köıı üferi bombardıman etmislerdir. kı>ri il ti hak etmektedil". ~a.rafından .rn·pı~an ihtarları . n: tz~r~ nan layiha, meclis ruznamesine alın- şekilde muhafazaın için ieabeden rin iadesine kadar iaşeleri ve tedavi· 
ayeı.l lıu kciprüler esasıı surette tah- ıtıbara almamaga karar \·ermı" gıbı mıştır Alakadar encümenin esbabı ma~rafhrın da ayrılması vardır .. 1 • h ··kn t' . ı1 cak 

rıp edilelıilmı.şse 0 takdirde Budiyeni Sovyetlere göre gözükm~kte. v? Hindiçini işgalini. Si- inucib
0

e Hiyihasına göre, harp dolayı- Bu mültecilerin iç~de kampa _gide:· eı·ı u ·t_nı~~ ırn!zcc. yap _::ı • ve 
kuv\'l'tlerinin rnkvi\'l' edilmesi veya ,·aının .ı!lgalı ıl tamamlamak ıstc- <1iyle memleketimize kıta ve peraken- cekler de bulundugundan ve bıtt~bı bunların ~kan ~lerı ~umılen hükfi-
çekilelıılme~i büyük güçlüklere uğ- - Baş tarafı 1 inci sahifede - m<>~tedır. .. . . de halde karadan, havadan ve deniz- bunların dışarıda çalısmalarına ım· metçe temın edılecek-tır. 
rıyalıilecektir u kraynndaki bu Al _ lii!'i: Saygon ve Kameron korfezındekı den mühim miktarda mülteciler gel- kan buluıımadığmdan bu kabil mili- )femleketirnize ayak basan mült<:>-
m!ın harekat;nın ~bebi ~u olsa ge- 28 temmuz glinü: Kıtalarımız Kek d?!ıiz, .ham ü~lerinin i_şgali~~en s?nra mektedir. Bunların idareleri, bakım-! tecilerden subay olanlara ordumuz- ciler, derhal silahtan tecrid edilecek 
rekıır· holm, Snıolen~k. Korosten ve Biyela- dıgcr ı şg<ıllerın, cemıbı pasıfiktekı İn- !arı ve kayıd altında bulundurulma· daki muadil rütbelerine mahsus ma- ve harp malzemeleri ordumuzca 

::; 111d,en k cephe inde Sovye't ordu- Çerkof. Mikametler!nde ve Estonya g~l~ere \:e_ A~~rika v~~iyeti için ciddi !arı cumhuriyet hükümetinin bir aş verilmesi ve erlere de ordumuz mnhaiaz-a edilecektir. Bu hususta 
!arının vaziyeti nezaket k0.'3bedince cephesı kı~mında düşm!lnla har bet - bıı tehlıke go~terecel{ı muhakk~khr. vazifesini teşkil etmekt-Odir. 1 erleri gibi bakılmaııı kanunun esas· icnbeden mn~raflar .hükfimet~e 
::iovyetler, cepheyi daraltmak için mektedirler. ~~ponya~ı~ Sıyamd:ı yerleş_mes~ ta~- Kanunda, mültecilerin esleha ve larındandır. · yapılacaktır. 
ikinci dereredeki cephelerden ve yi- Hava kuvvetlerimiz clüşman mo • dırınde ~uyüyecek ola!1 t~hlı~eyı mu-
ne bu me~·anda Bııdiyini ordusund-nn Wrlü ciizütamlarına, piyade ve tay- samaha ıle knrşılam:ı~ ımkan olmı- - Almanya Askerıı·k kanununda de 
kuvvetler alarak bu mıntakaya sev- y:.re meydanların~n tayyarelere dar- y::ıc~ktır. . . • . . .. ~ · • 
kf'tmi:ıler, cenup cephesini zayıflat- lwlt>r indirmi!llerdır. Sıyam ıstlklalını mud.afaa f'tmegı S t h b• ·ı 1 
mıslardır Buna mukaÔil Almanla ı 7 Ağusto,ıtn, 21 Alman tnyy'!lre i n(I knd:ır arzu ederse etsın, Japon taz- 0vye ar t l e ne er • 1 b dd 
ıla \u ..ıahada kendi kuvvetlerini t:~ düsliri.ilmüştür. Ayni g~indc• bizim yik~ kar~rnında. mu~vemeti _güçtuı:·· kaybetti? g""' ı• ştırı• en ı•r ma e 
\"iye etmi.~ olmaları muhteml'ldir. kuyıbımız 14 tayyaredır. . Meger kı Al!lerıka. .ıle lngılt<"renın • 

Hava harekıitına gelince; Öğleden . o~ıra 1\-Ioskova cıv:nınd:ı yardımınn gılvcnebılsın... . . Lond~a. 9 (A.A.) - lktısadı harp . 
Berlin, Rus tayvareleri tarafından a·vcılarımız bır Alman keşif tayya - 9azete,_ Japon hareketının bır hn~p nezaretı. ID:ils~~~annı~~ avam kamara· 

bombaıdıman e<liİmeğe ba lanmıştır. rc .~i düşi.irmlirler, miirettebatı esir d?~urac~gının Japon)':aya aç. ıkça .bıl- sında bıldırdıgıne gor17, ·~·Almanya F k )Ad h Jd f b 
En·elki gece ansızın taarruz eden edilmiştir. rJm.lmesı zaruretı~e ışarctle .. lngı.lte- son 2~ ay.da Sovyetler bırlıgınden kül- . ev 8 8 e 8 va e ve se er er• 
Ru-ı tavvareleri Berlin b·r k bom- Londra. 9 (A.A.) - ~Ioskova "enın bu s~haclakı mcnfaatlerıne ışa: liye~lı mıkfarda esaslı harp malze - . 
bala. t ·l 1 0 .. e 

1 ~o h. radrmnınun bHdirdlği:ııe göre Sov- retle Edenın Avam kam:ıra<1ındakı mesı almıı:tır. Bu meyanda hububat. ı•kt D&S ı h k t d•ı k ? 
her:ı ı ;11mı~en~< 1{;;gil~~ı f.1e,~:.~a~::1 ;:ln~~ r et .. ham kuvvet_leri Berliı~dcki a.~ - ~>eyan~tıı~ın b~ in~ibalarla kar~ı_Iandı- ~ereste, manga~ez, pamuk_ ile ~ :an- 1 e l are e e J ece • 
taarruz .ı.ı a uğı·amı;ıtır. Doğu veva 'ken lıedeflerp hücum etmış ve bıı • ~ıı~ı. bıldı~mektc H! yalnız .Sı)_~mda ) 0 1? ton petrol \ ard~ .. Makıne yagl~- Ankara, 9 (Telefonla) - Askerlik kil<:>nin kabulü ve reisicilmhurun da 
b:ltıd a ıı ttalga lur halinde gelen R-us ; iik c:ı.pta bombalar atmışlardır. ie~ıl, ay.n_ı ~ama~da 'i\Iançurıdekı ,fa. rı :ı.e ~~yya~~ benz~nı. ~unlara _dahıl mükellefiyeti ·k~nununun dördüncü tasdikinden <1onra aııkere alınacaklar· 
ve İngiliz tayyareleri ~ehri bombar- ooo 'JOn fa~~.ı~etıne Lmas ederek,. . degıldu. Ayııca, Sıbırya demıry.?lu maddesini değiştırecek olan layiha, , 
chman etmişlerdir Ru~lar . imdive S tl - ~o~ lect-, .Ru>l~a .. da ~~d:t edıl- Almanyanın uzak şarka olan yegane Büyük Millet i\leclisiııe verilmiş ve dıı. 
k-adaı• hanı kuvvl'tleriııi kara ordu- ovye er -nel~tedır. Ber~.m l;ukumetı. ı~ın :l\1:ın- yoludur. Harpteı~ evvel son ayda bu alakadar cncilroenlerden geçmiştir.. .Bunlardan J.•oklaroası yapılanlar 
.-:;unun yardımına, Alman ilerleyiş inin - Bat tarafı biıUııci sahifede - :~ı'.ı .. ~u~~dı~ uzerın~e f~alıJ_?~· <'ok ~:oldap. yarım mılron tondan, f~zla Kanunda yer alacak yeni maddeye derhal sevkedilecekler, yoklamaları 
durdunılma<ıına ve arucla mı da Al- zamanda hezimete uğrıyac-ağı hak - 1us L~k b~I 3 ~rd.ı~dıı d ~ılha;ı~feyi;~: ıd~l~t ya}~m~ş,k bılha~\h~3:a~ı 

1 
v: gört-, askerlik y~klam:ısı çağında bu- yapı.imamı~. olanlar için de derhal as

nrnn hava meydanlarına yapılan hil- kınu:ıki iddialarını hatırlatan muha- ~an ar. ?S o~a3.a .ogrn 1 e t _ ~e a ı ya~ ~1 • auçu ' a ır: ~ -a a3 hınup ta askere ıst-Onmesi zamanı g~l- h~rlık meclısleri toplanacak ve mua-
cıınılara hnsrediyorlardı. Ve hava ~i·· diyor ki: :ı~de şımdı z~ıl_u.~la karşılaşma~ at~'. ı.~hal et~ıştır. Alm~?Y.~11.ı_n ~ıla ta~- memiş olanlarla, 19 yaşında bulunan- yr:neleri iJ.anal <'dilip sevkleri ciheti-
kuvvetleriniıı kullanılış tarzı kara - Vaziyete g·öı·e, böyle bir hezi- 11. Ruslar Sıbıı) $da her ~ang .. ır ıık SovJ. etlere teca\ ilzunun ılk netı- !ar seferberlikte veya fevkalade za- ne gidilecektir Vaktinden evvel yap-
ordusiyle i şbirliği çerriveQi dahilin- met. ovyetler - Almanya harbinin 'kına kar:ıı muknvemel gostereb.ılıı•: cesi, Sovyet R~syadan doğrudan.doğ- ma~larda milli müdafaanın göstere- mış oldukları hizmetler muvazzaf hiz-
de idi. · akında bitirilmesini intaç etmiyecek- ~r. Fnkat her ş~yde? evvel, Vılndı r~ya ve ~ransı.t olarak yapılan ıdha- ceği li.izum ilzerine, Heyeti VP- metlerind.en mahsup edilecektir. 

R 1 • t\.I 1 1 , . F Liı. O takdirde Rus çetelerinin muka- ·ostok Sovyetlerın elınde kalm~lıdır. !atın lrn!\ılmesı olmuştur. 
'tebı~-~ a~ı111 ' • ~~n .~m~l .-.~~kat~~ ·emeti bile devam edecektir. Görü- 1n istikametten vuku bulacak hır ta- Bunların, halihazır şartlariyle haş-
leri ~l~ıs~r:ıı~zada~ıgı;~re~~li nde tı - nen şudur: an-uz, yalnız Sovyetlere değil, ayni ka yerlerden teminine de imkan yok- V 1• Q 

1
• fransada 

. . : • : . , . n e ar- Ru<ı mukavemeti kuvvetlidir ve zıımanda lngiltereyedir. tur. y 
k-a. aıkaj a Beı lıne} a?tıkları taarru~- Ru<ı genel kurmayı, meharetli hare- Demektedir. Deyli Telgr:ıf gazet~si x • • • • • Yenı· kanunuesası" nasıl 
laı muhtemel oları:k Almanlara bır .. . t kt d. R ·hr t · • 1 • da İngilterenin Sivamın muhtemel ış- M"l)" ç· GI. Dentzın tevkıfı ıçın 
cevaptır Ve a~kerı havacılık bakı- ,et. e me e ır. us ı ıya '\:e ma ze . • · • s·. 1 l lD 

d . ·ht· il . 't kt d .. mesi harpte bilvük !IÜrprizler doğur- gnlıne lakayt. kalamıyacagını, l.Hl· ne diyor? . Olacak? 
mııı an ~u ı ıma erı aşıma a il. kt d . mın mildafaaya geçtiği takdirde İn- r. db ·,.z I r ç n . 

1 - )Io.:kovaya kar:-:ı vaki ta:ır- 11a a ır. 000 giltere ve Amerikanın mlizahe~etine • e ı er a ıyo . u. - . Vişi, 9 (A.A.) - General Dentzle Vişi, 9 (~.A._> - Hala te~kik ~al.in-
ruzl:ıra mu.ka?ele, . . . . . .. 1. R dı mazhar olarnğını, çünkü her ikı d~v- kıng bombardıman edıLdı otuz be~ Fransız subayınm Britanya d~ ~ulun~n:ve n~}anun~e~~ı .proJesıne 

2 - R~1 • . hava. km'\~tlerı.nın k.aı '1 Japonya, usya an Jetin menfaatlerinin bunu icap ettı r- . . ve müttefikleri tarafından serbest bı- g~ıe, cl~\'let reı,;.mc -k~ ~ımdı mareşal 
~uvYetlerı ıle pasıf ı1ekılde'k1 faalıye- t l t b l d diğini yazarak divor ki : Şanghay, 9 (A.~) -. Şıın,alch!n .. ge- rakılmıyacağı bildiriliyor. Bu hususta Pd~ndır- ~merık!l .reısıcu~hurl~rına 
tı!'den uzakla tırılarak tann-ıızt mn- a ep e u unmn l ·_ Eğer sert bir lisan lii.zım:ıa Ye len yolcuları~ soyledıklerme gor~ hi~ bir tebliğ ne\]redilmemiştir. Fakat olduğu ııe~ılde selahıyet. verılmesı mu-
hıyette kuUan.ılma. 1• - Baıtarafı 1 inci aallı~fede - bu, Japonların anlıyacağı bir dilse, Da'J'.r~n:. Harbın ye .Mançukonun saır 'Fransa salahiyetli .şahsiyetleri, bu hn- t~sıı:vverdır. Hen~z .ka~ı. 0.lmıyan. v~ 

R.us!ar lı.elkı de uzaktan ~a\'~ ktl\'- ti namına beyanatta. buhınmağa me- aklı . elim hakim oluncaya kadar bu şehırl~ıınde her ıh.tımale karşı hazı.r- su. ta hem hayret, hem infial göster - gızlı tutulan proJenın ıkı büyük flkrı 
vetlerı ,g·etırere~ bu ~ok . ıl~rı taar- zun şahsiyet demiştir ki: dili kullanmak Iilzımclır. tıkla~, sık sık pasif kor~nma tecrü • mektedirler. vardır. . . . • . . . 
r~.z~ y~pmak. ıstemışle~dır : Fakı~t - Eden tarafından avam kamara- Çunking, 9 (A.A) - Fransız Hin- ~elerı ve k~rartma!ar Yapılmakta , Çiitıkil Suriyeden ayrılmak istiyeıı 1 - n:vıet reısının salahıyetının ~r 
butun bu 4Htımaller go,..'t~nyor kı, ' lll<la yapıl-an bevanatın hülasa ola - d .... · ··+~ ct• • k • ti 1 alelacele sıgına)\lar hazırlanmakta- v·· . k 1 . . üta k h.'k(. 1 . tırılrnası' 
R h k 1 . k k ~ . ., - ı~ınısıne muwma ıjen u\T\e er ge - dır Her ün sokaklarda m h 1 . t· ı!)ı as er erının, m re e u ım erı U üdd t. . .1 k 1 us ava uv,·e~ erı aya ta dm:ma. ·- rnk Amerika ve İngilterenin japon- me;ıi üzerine Eirmanya yoluna karşı · g . " • eç u ıs ı- ne tevfikan ~evki devam etmektedir. ": - .z:ın. m ~ ıçın ııeçı ece 0 ~n 
ta ve s~ra-ıı ge!ınce d-arbeler ındır- yayı askeri, iktısadi ve siyasi bir muhtemel bir hareket nazarı dikk.n- kamet~ere gı?~n ~&:~r topçu .ve mal- Ve generalin tevkifinden sonra binler- de:!et reısının .aynı za~ı~nda otomatık 
me~tedır. _ . . abluka çenl:}erine ııoktuklarını japon ıe alınmı!l ve milli Çin hiikilmeti ta- zemenın geçışı. gorulrnektedır. Day- ce a~ker Suriyeden ayrılmıştır. ~kılde başv~kıl. m~a"'.ını olacaktır. 

Bır habere gore, Rıı,.; çetelerı. hır hiikümeti beyan etmek mecburiyetin- rafından hudut eyaletinde ihtiyati ren~~ ve Har~ınde yabancılar sıkı • • . 3 -. Genış bır ıntıhap müddet ve 
Alınan ~ava meydanın.da 6 ~arık~n dedir. Edenin beyanatı japonyada ledbirler ittihaz edilmiştir. Çuııkiııg taks adle.re tabı tutulmuştur... M 1 k tımızd sı"tem~ t~tulacaktır. . 
tayyare. ı zapt ve tahrıp etmı:lerdır. derin bir tetkik mevzuu olac'!lktır. askeri mahfillerine atfen mahalli ga- . Çunkıng, 9 (A.A.) - ~ugun Çun- em e e e Pro1eyı hazırlıy~n ~ornısyon, Fra~-

Uzak şarkta: . . l"akat İngiliz büyük elçisinin japon- zetelerin verdikleri bir habere göre, ~~~g, 140 Jal?on tayyaresı tarafınd~n 
1 

sız ~a~ınla:ına da ıntı~aıp hakkı veril-
l!~ak :->ark~akı vazı~·ete niıznrn? yayı hiç bir suretle tehdid etmek ar- ·san Kay Şekin dağa kaldırılması te- ık~ ~~lga halınde h?n:bardıman edıl- Zelzele er mesını teklıf E'tmektedır. 

İngılız. ~n:erık~? "e . .ıapou ~enız w;ıunda olmadığı hakkında kat'i şebbüsü esnasında 936 senesi hadi~e- ~ıştır. 45 t~~yarenın ılk dalgası _şe~- .. O rta Şarkta 
kuvvetlerının mu,;tııkbel harekatın - Jeranatta bulunduğunu zannetmi _ '"rine karış ış olan Mareşal Şulyan n merkezını bombardıman etmıştır. Ankara, 9 (A.A.) - Bugun ve ge-
d~ d~~~ı~maııın ro!~ biiyiik olac:ık- yo~um. . .. '~?kın?a ~er~st bı~a~ılmış ve Mançu- Akın iki saat sürmüştür. ce memleketimizin muhtelif yerlerin ınuı·ıı·zıerın hava faaıı·uatı 
tıı. Pasıfık~e Amerıka, donırnn:a bı~- Sanghay, 9 (A.A. ) -Japon hukil- rıdekı Çın çetelerının başkumandan- ooo • de yer sarsıntıları olmuştur. _ il il 
kım_ından ~a~o~y-aya ka:~ı arıh hır me1i namıııa bey-anatta bulunmağa lığını deruhte etmiştir. Buradaki ce- Rusya Kastamonuda: Saa~ l?'. _1,17, 1,24 Kahire, !) (A.A) - Mısır Dahiliye 
v~ızıyette f~ıktı~-. Aı~c.ak, mt~ha~·e?e mezun şahsiyet japon donanmasının teler mikdnrı 300 bin kadardır. Bun- de ~ zelzele kayded:lmıştır. . ,-ıezareti tebliği : 
fılo;;~nu~ ~uratlı lngılız gemılerı ıle diin Yang-çe üzerinde bir limanda !ara Çunkingt<:>n malzeme gönderil- 1 l . ~ınop~a saat ev~e~a 24 de bır ve Dün Silveyş kanalı üzerine düşman 
takvıyP"ı lazımdır. I?oıııı_nnıa C'~ı-aclı- bulunan l Ieiyo ismindeki Amerikan mekte ve çeteler, Japon cephe gerisin- l andayı protesto etlJ l-<.> sanıye sonra ıkı zelzele olmuş- tarafından yapılan akında maddi ha
nın tı~lım \ ' t' !~rbıye;;;.ıııe gclınce, Jrtrol gemisini çevirdiğini, bu gemi- de çalışmaktadırlar. Ham şimali şar- Londra 9 (A.A) _ Sov~retlerin tur. . . . sar hafif ve az olmuştur. 1 ölil, yedi 
Anıerıkan vr l:ıg:!ızl~r lııı: ı:~k ' ebep- ıin hnmulesiui teşkil eden 2 bin va- ki eyaletlerinde bulunnn çeteler ten- Londra bfiyük elçisi Maiski Londra- İneboluda saat 1,24 de şıddetlı hır yaralı vardır. 
!erden <la~:ı uslıındur. \ · :ışıng.tonda .il petrolün mü~adere edildiği:ü bil- sik edilmektedir. claki Irlanda komiserine Irl~nda tem- zelzele olmuştu~. Çankırıda da saat Malta, 9 (A.A) - ~smi tebliğ : 
buh~nan hır ~vrupalı muharrır, A: cliı·mişlerdir. Vaşington, l> (A.A) - Hariciye yiz mahkemesinin beş Sovyet vapuru- 3'.30. d~ kuvveth bır zelzele kayde - Geçen perşembe gecesi düşman 
meı~ıkan ~:ı~rıı·~ efradının uınumı ·özcü, Amerikan gcmi:ıinin Yang- nazırı Kordel Hu!, gazeteciler toplan- nun müsaderesi hakkında vermis ol- dılmış~ır. t.ayyareleri, ada üzerinden geçerek 
vazır~tıerını mııtaı~.a ede!·ke ~ .. bt~~ı- Çl' delta;;ındaki Çin çetelerine pet- tısında, Almany:ıııın yeni futuhat dil- duğu karar1 protesto erletı bir 'nota Zay;at ve hasar yoktur. bir mikdar bomba atmışlardır. Zayi-
la;ın Japonlar.dan yuz~°; yınm u-1tu~ı i"OI götürmekle olduğu için vapurun şünerek batı yarım kürresinin pesin- vermiştir. ~1ugla, 9 (A.A.) -:- Diln. akşam ıt \'e hasar yoktur. Diln de pek yUk-
olcluklarııı.ı · taka~ lngılız ve Am~ı'~- tt-vkif ve hamulesiııin müsadere edil- de bulunduğunu, Japonyanın abloka- Bu not.ada Irlancla siddetle protes- saat 20 ~e batıdan doguya. hır zelze· s2kten uçan bazı tayyareler, avcıları
k~_lıl~rın .ıapoı_ı .efradı~~~ ~csnretını eliği w Çinlilt>r tarafıl!dan kiralanan sından bizzat kendisinin meşgul ol- to edilmekte, hasıl oıa"cak mesulive- l~ olmu_şı~r. HMar ve zayıat kayde· mızın hareketi iizerine süratle uzak-
muh~m eınrlerı ıcalıettı •ını yazmak- ~h!iyon~n S_o_k~n~. 'k~mpanyasimı. dıığı!nu söylemiştir:. ~ordel ~ul __ bunu, tin tamamiyle Irlandaya ait olduğu, dılmemıştır. iaşmışl!lrdır. • ·~ 
taclıı ·. . :ıılc eclıl<'cegını 11<.ıylemıştır. ~eı:Iın ve .Japon hukumetlerı .sozcille- Sovyetler birliği tarafından icap eden Japon konsolosu harp Kahıre, 9 (A.A) - Resmı teblıg : 

ooo rının yaptıkları beyanatı tef~ır eder- kararların ve tedbirlerin ittihaz edi- • ' Tobrukta hatlarımıza yaklaşmak 
Harbin on safha, ı. lıir propugaıı- Al l .. k<:>n sö~·len~!şt~~·.. . . . leceği bildirilmektedir. Vapurlar, ce~ olmıyacak dıyor is~iyen _kü~ü~ bir t~yan . n:üfr~zeı;i 

da ·eklini alnıı~tır. lfosıııi tebliğl_e~ - man ara gore Berlın sozcusu, bırleşık Amerıka- nubi Amerikadan gelirlerken doğru- . . esır edılmıştır. Devrıyelerımız Lıbya 
de, ·Almanlar, ~ııs nrnkavemetınııı - Baıtarafı 1 inci sahifede - yı Latin Amerikasında müstemlekeci- dan doğruya Baltık denizine gcçmele- \, Sıdnc~' D (A.A) -. Yokohamadan hududunda faaliyetlerine devam f't-
kırıltlığını arkı Rıısva kapılarının' Jikle itham etmiş Tokyo sözcüsü de · · · t bl" t ı f k t ı ı µeklenmekte olan Takımamaru adın- ::nt-ktedirler 
Smolcn;;k 'zafcıiYle kendilerine açıl- lel'!e bildirilen muvaffakıyetleıi tek- İngiltere ve A~erikanın Japonvnv; ~~~~ı~ıle cı:~a b"yahı mı~, !! ~ hl~ mı: daki Japon vapuru sekiz gün teeh- · Kahire 9 (AA) _ Orta sark ha-
dığını ııu~l-ar d; Kivef ve Leningrad r rlamakt-a ve miiteakiben Pripet '""Virmekte olduklarını söylemiştir · • J " -~1n .. 1ır tnm~ e~:n a kıyeb~ıl hürden sonra işaretlerini silmiş ola- va teblig· { . · -~ 

• 'l . k • ı . b b t ki ki d ·ı . i k" ...-. . arzusu ı e veıı en emınauı mu a ı rak bugiin Sidneve gelmistir Vapur . 
kapıları:ırla ~ man uvve, er: .u - a a ı arın a geçı nıesı m ansız Ifol, Berlin sözcüsiiniin beyanatı- vapurların Irlandaya yan~masına , . J. • ~ ••• Tayyarelerimiz geç.en perşembe gü-
lunma ınn ragmen, Alman ıhtıyat bataklık ve ormanlar asıldıktan son- ııın batı kürresinde hiç bir kimcı..>yi .. d d·ı . t· B l ·d "k" . Avmıtur,ılJ.anın şımalınde bır Hollan- nU yeniden Bingaziye hücum etmiş
kun·etinin azaldığını, müdafaanın ra milhim bir münakale merkezi o- ald~tmıyacak derecede saffaf bir p~;·o- Lemutsaa_ el e .. ı .~ıEş ıt. .un! a.ıd.an ı ısı da muhribi tarafından tevkif edil- !erdir. J.\.Iendireklere bir mikdar. bom-

~ ·ıct· kt d. 1 1 (K t ) h · · t d·ıd··· onya ı, uçu 8 onya ı ı ı.. m·ştir >!iddetli olrluguııu bı ırme · e ır er. an. or:s a. şe rınm zap e ı. ıgı'. pagancla olduğunu, hem de bunun · • ı · . ba dü~müştür. Trablusgarpte te hep9i 
Almanlar, nihayet bu_ıı".l ~evap olmak İngılter_e uzerınde uzun ~ava keşıflerı Avrupada 15 milleti kuvvete müraca- Ihsan Tarının cenazes1 Va~mda bulu?an Japon konsolo- doklar mıntaknsına olmak üzere muh-

• ilzere cenupta Budıy~nı ordusuna yapıldıgı, bu arada, 2 düşman tayya- atle e.i:\ir eden bir milletten sadir ol- t . su beya~atında ·. • . . telif yaııgııılara sebebiyet verilmiştir. 
kar ı bir z:ıfer kazaıımı~lardır. ~Ios- re-inin düşürüldüğü bildirilmektedir. cluğunu 11övlemiştir. . stanbul,. 9 (Telefonla) - :vfeclıs -E~cr harp ~~~n edıl~yd~ buraya Barcliy:'ı. ve Kaputzo kalelerine taar-
kova, Kiycf etrafında gözilken bu Tebliğ şöyle devam etmektedir: - ooo müzakeresı. esnasında fenalaşarak g~lmezdım .. Geld:_gıme göre ı~ har- ruz edilmiştir. DUn tekrar Bardiya 
:r.afer hakkında sakittir. Londra i~e. Diin gece Alman savaş tayyarele- l ·ı· l b . •h h 'kalp sektesınden vefa~ edeı:. me~us bın .v~ku bulncagını za.nnetmıyorum, üzerinde uçan bir tayyaremiz düşman 
bunun iddi-n edildiği kadar miihim r; ingilterede bulunan müteaddid tay ngı lZ er ır l raç a- ·~~san. Tarının cena.z~sı, .buguu (Du!l) demıştır. motörlü kuvvetlerine hücum etmiştir. 
olmad.ığını bildiı:mek~e. fak.a~ ... ov - \'~l'C meydanlarına hücum etmişler- reketi mi hazırlıy· orlar? ı,~gley~·tr.~ra~a/e~ı.~ıl1!1~~ ve merasını Bu .. kreş elçı·rr~ı·z Dlişmandan 100 kadar ölü ve yaralı 
vellerın buradalcı vazıyetlerıııın zor- dıı·. Hangarlara ve yerde duran • • 1 e şe ı ıgc e ne ı mııı ır. • vaı·dır. Ayni t~yyare bir Messer 
in tığını itiraf etmektedir. Binaen - tayyarelere tam isabetler kaydedil- -: Baı tarafı l ln~ı aahıfede - Şmit 110 tayyaresinin hücumuna uğ-
aleyh Alınan kuvvetlerinin Karnde- miştir. Ş:ırk ve cenup sahilleri bom- ayagının altında ezılen 2kahraman A "k geldı• ramış;;a da uznklaı;;mıstır. 
nizc inmeleri artık bir emri vakidir. bardıman edilmiştir. müttefiklerimizden birinin toprağına merı a Libya açıklarında Yunkers 88 ti,.. 
Runn mukabil tngilizler Rusların lskendeı·iyeye ·yapılan hlicum eı:;- ihraç edildikleri gün bütün İngiliz - Baı tarafı birı'nci şahifede - İst.'.ınbul, 9 (Telefonla) - Bükreş pinde bir tayyare muhakkak hasara 
R<>rlin. Baltıkta Alman donanması na::ıınd-:ı küçük bir hat·p gemisine i- kalpleri .evinçle. çarpac~ktır. ~az!- si, kur'a efradının a~kerliklerinin on elçimiz Hamdullah Suphi Tanrıöver, 'ığralılmıştır: Diğer ikisinin de üsle
nurine indirdikleri daı belel'i diişiln- abetler olmuştur. Başka bir lngiliz ler tarafından ezılen, maglilp edılmış sekiz ay daha uzatılması hakkındaki yanında refikası ve petrol ofis umum rine dönmz-diği tahmin olunmaktadır. 
mek 1e ~e\'iıımekterlriler. Marımafih "ıaro gemisine de ağır Ye ağır çopta bulun-an ve aç bırakılan, fakat sulhe kanun propjesini 30 reye kar:'n 45 rey miidürii Sedat olduğu halde otomobil Hab·'~istanda Gondar mevkiinde düş
r~erline llu: lar ve İnfri!izler tarafın - bombalar atılmı~tır. Düşman tayya- ı1şrk bütün bu in~anl:ı.rın yiğitlerimi- le kabul etmiştir. 1 ile Bulgaristan yoluy!e Edirneye • ve m:ın u'nıumi karargahına tam isabct-
d·:m hava hücumları. a!-lkel'i olmak - releri Alnıanyanın şimal ve ;ıinıali zi ne h.eyecanlı bır surette ve ne ka- Proje şimdi, kmdidin daha kısa <oradan da şehrimiw ırelmişlerdir. le bombal:ır atılmış, bazı yangınlar 
tan ziyade Alnıan halkının nı.:me~i- ırar!)i ;;~lıilleriııe, Hamlıur!X ve Kiel da: ~ınn~~le. karşılıyacaklarını ta - miid:~ olmasına .miitema~il mebusan ls tanbulda ekmek ~ıknr!lmış~~r. ~ütiin. tayyarelerimiz 
\'atını kırmak Jıakınıınd:ın mues;;ır- ~ehırlerıııe yangın ve tahrıp bomba- sa\ vuı edıJ. or musunuz? meclı;;ıııe se\·k edılmektcdır. Bu su - u>ılerıne donmuşlerdır. 
ılir. fnızilizlcr keza, Ealtıkt:ı Alm:ın !arı tttı:nışlaı:_dır. .. .. ~imanların. i.<ıgal orduları, bult~n- retle azami hizmet t~yin edi.lmişt.ir: İstanbul, 9 (Telefonla) - Saf buğ- L h ;:1 sker" hP ' ti 
d(!nizııltılarından \'C destrorerlerııı- Berlıne hucum etmek teşebLu;mn- dukları yerleıde korkularından tıt- Bu suretle s-eçme kura efradı ıle mıllı clayrlan yapılan ekmeğe, yarından e I · Y e 
den bazıhıının tahrip edilmiş olm:ı- de bulunan bir knc diisman tayyare- remektedirler .. Bu. korkt!, İngiliz or- muhafızlar ve ihtiyatlar birer .~ııe ye- (flngiln) itibaren 30 para,. francola- Moskova, 9 (A.A) - Bir Leh a;:; • 
. ını. Atlnntik harbindeki sıkışık va- Q) hava dafi ateşi tarafından piisklir- dusunun ,.e esır mılletlerın aşk-agele- "İne 2,5 sene, 3 sene hizmet ta.ıhhüılti ya d:ı. 1 kunıs zam yapılmıştır. keri heyeti şehrimize muva,;nlilt et-
:ııyet ~ ·nde evine le mlitalea etmek~ tülmilştilr. 3 dilsman tayyaresi ve bir ceginclen do~an bi.r korku~~r. İhraç ile orduya· girenler rle 4,5 ~ene hizmet· Bitlisin kurtuluşu miştir. 
wcHrleı-. . bombaı·dıman tayyaresi dü*iirlilmiiş- z11manını!1. bız tayın ~~ecegız. o za- ':e bul~ııacaklardır. . . Veyg~nd ve Peten 

Y'.n!' hir Londra haberine göre. tiir. ınan İrfgılız ordusu ıç.ın daha fazla Va~ıngton, 9 (A.A.) - Reısıcunıhur ·Bitlis, 9 (A.A.) - Bitlis bugiln 
i~l!al edilmi ovyet ar:ızi>:indeki - malzeme, obüs, ve lngıliz tayyareleri Ruzveltin ~eyahati, önümüzdeki haf- kurtuluş :yıldönümilnü büyilk teza- Vişi, 9 (A.A) - Tayyare ile Vişi-
cet <' muharebelerinde bir ku,·vetc ku\'vetler bulundurm~k mecburiye- için de fazla bomba hlzını oJacaktır. •anın ba~ına kadar devam edecektir. hüratla ve kurtarıcılarına derin mln- ye gelen general Vcygand, akşam y~
lıiı- kadın kumaııda etmektedil' Ye Al tinde kalmı,.lardır. Arnca , iaşe işleri de geniş mikyas~ Fakat nereye gidilec-eği zikredilme • net ve saygılar1nı tebıırüz ettil'crek «meğini mare,nl Petenle beraber Ye• 

• 1 ıı1ar, eephe geri.inde de büytlk ( Radyo S'Ozetesi ) ta ar tırılacaktır. ·mektedir. kutlulıımıştır. 'mlştir, 


