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1 Asher-i Vaziyet I_ 
-, 1 

Şark cephesinde son 
vaziyet ne merkezde? 

lngilizlere göre, cenuptaki mağ
lubiyet te Rusları sarsamaz! 

Y enö Sovyet ıukerleri talim esnaunda 

Sovyetlere göre 

Alman • Finptauuareıeri
nın muvaf f akıgetsizliil 

Berlin bombardımanınd<t 
büyük yangınlar çıkh 

Sikorski 
Söylüyor 

lngilizlere göre, Alman 
ordusu artık goruı. 

maktadır 
Hitlerin taa.rruz, daima 
taarruz metodu Şarkta 

muvaffak olamadı 

Almanya ile işbirliği 

y·· p b lir m? 

Mos"ovadııki hE>y'et Ne olacağı meçhuldür. 
Rusya ile askeri bir Veggand Af rlkaga döndü 

an taşma imza edeb~ıece! Barlanın salihigeti arttı 
Londra, 12 (A.A.) -- İskoç; ada L>! . . • 

askeı·Jerin<' ııit bir meı·:ısim esn.asmd~ 1 Yi~i . 12 (A.A-} - Ofı aıansın~a~ . 
söz söyliyen Leh Ba.~wkilı Sıkorski .J gilnlük knbıne . m_ü~akere!e.rının 
Rusrnda t> n ı·.cni Amerikan malzeme- netlce'i bu akşam bıldırı l~cektıı. Bu 
si il~ nıücclıhcz bir Leh ordu"unıın t:-ı - Devamı 4 ncü sahifede -
ııekkiil etmekte olduğunu, Sov.ret hu- r·------------
kfıırn,tinin LPh generali Sisko Bohu3z ) • p 
riy<ı~t i nde bir askeri hey'eti kabul et- ı\lm -ı n lcuvvet erı a1 S 
liğini bu hev'etin iki devlet arasında p d d 1 1 
bir a;kf'ri anİİı ma akdine mezun oldu- Vt> O O ıın a yrı ıyor ı> 
i!"unu . söyliyerek demiştir ki: h• Londra, l?. (A.A.) _ Fransız _ Lehistan _ Rusya anlaşması, . r -
tü rlü his~i mülfıhazalarından uzaktır. hududundan gelen haberlere gö -

939 evhilünde hayat memat muhnre- re, Bordo şimdi tamamiyle ttalyan
l>elerin cİe milletimiz, kat'! Alman aleyh- J ıır tarafından işgal edilmiş ve 
tarlığı vaziyetini kabul etmiştir.ve bu- son Alman kıtası da Sovyet cep
nu sonuna kadar takip edecektır. ~~-
nu yalnız kendi menfaatimiz degıl, hesine gitmiştir. Almanlar, tam 
içine girdiğimiz büyOOc Bri~yalıla- teçhizatlariyle Pnrisi · de terket-
rın hürriy<'t ve istikliıl cephesı namına nwktedirler. 

knbul etmişizdi r. =============::;~ 

Yüksek mektepliler 
kampa davet ediliyor 
Kız talebe de nazari dersten 

sonra tatbikata geçec~~ 
Ankara, 12 (A.A.) - Maarif ~ekilliğinden t~blii .:t:::.~~~rı 20 Bütün ~ük•ek talışi l müeıseselerındeki talebeoıo tka}ı t • t açıla-

3 · k d ·k · d d • 1da ı ter ıp e Ağudostan 30 Eylüle a ar ı l§t'r evre e aıag 

caktır: . . d bi at fakülteleriyle 
1 -- lıtanbul üııiverıiteıı hukuk, ıktııad, e e r. . k 1 ı,· 

.. 1 ' ti k d nııı•nın amp arı ı->"~k~k ticaret mek~eb i ~e guze san a ar a a e bu ·talebe, kayıd için 
rıııc 1 devrey dahildır. Nıhayet 18 Aiuatoıa kadar ki d" 
1 e 1 • •• t dece er ır. ltanbul talim taburu kumand~n ıırın.a .~uracaa İ· - dilmiılri: • 

Ankara, 12 (A.A.J _ Maarıf VekıllığDınden te!!_:!ci ı.,!ılfe" _ 
-~ e•&QU -

Almanlara göre 

Askeri erkan arasında 
değ:ş·klikler var 

.Nohut 
Fiati 

Başvekilimiz dün yeni Fransız 
elçisini kabul ettiler 

Ankara, 12 (A.A. ) - İcra Vekilleri Hey'eti bugün saat 16 da 
Ba, vekil Doktor Refik Savdamın riyasetinde toplanmııtır. 

Ankara, 12 (A.A.) - Yeni Fransız büyük elçisi, buırün Atatür
kün muvakkat kabrini ziyaret .. derek kabre, muhteıem bir çelenk 
koymuı ve Ebedi Şefin manevi huzurunda eğilmittir. ~u. ziyaret e•
naaında büyük elçiye elcilik .-rki.nı refakat eylemekte ıdı. 

Ankara 12 (A.A.) - · Franaanın yeni Ankara b6yük elçiıi Lucün 
Büyilk Mlllet Meclisi Reioi Abdülhalik Rendayı B. M. Meclisinde 
ziyaret eylemi§lerdir. . 

Ankara 12 ( A.A. ) - Başvekil Doktor Refık Saydam, Luırün saat 
11 ,30 da 'Başvaki.lettf' Franaanın yeni Ankara büyük elçisini kabul 
<'tmlıtir. 

J ~pon elçisi 

Amerika hazırdır, ta
kınacağı tavır,' Japon
yanınkine bağlıdır, 

dedi 

Ruzveltten haber yok 

Vaziyet harbe doğru 
gidiyor. Amerika, ticari 
münasebatı da kesecek 

Londra, 12 (A.A.) - Röyterin hu-
susi muhabirinden: 1 

Siyam radyosu bugünkü konuşma
sında, Siyamın herhangi bir müteca
vize karşı bütün müdafaa vasıtalarını Sofuada lnal·ııere ve J kullanacağını, icabında her seyin tah-aponyada rip <'dileceğin i, zaruret halinde gaz 
harbine de tevessül edi~ceğin i, Si~·nm-DögOllB aıakadar casus lıların hürriyd için harbin ne suretle 

Sefe rberlı'k tatb•ı katı yapılacağını gösterecekler ini izah et-b k . rmıt miş ve demiştir ki: şe e esı va 9 başlamJŞhr - Zaruret görii len yerlerde evleri 
Sofya, 12 (A.A.) - Sofya divanı ır:ıkmak, münakale yoll~rını , köprüle-

rı, hatta ekinl eı:i tahrip etmek, dU~m:ıharbi, yeni bir casusluk vakasını I:" na h iç bir şey bırakmamak cihetine Ri-
muhakemeye başlıyncnktır. Bir Bul- r akat küçük bir hare- dilecektir. l\lüstevli Siyamlıları hürri-
gar gazetesi bugün iddianameyi neş- k h ti · ı ' kt · T 

1 e,' arbi patlatabı0/ı'r ye E'l"tn< <'n V/17, geçi rem iyece . ı r. ~-retm~tir. ddian:ımeye nazaran es- ı arruzcla ınm·nffak olur;n, bumda Sı-
ki 1.nll'i!iz nteşemi!itel"! bi!hassa .Ya- Tokyo, 1 2 ( A. A. )- Domci ajan- ynmhlarııı me2:.ırlnrındnn te~ekkül ct-
~udıle~ın yardımı ı le sıy~sı . a.skerı \:e sındnn : miş geni~ bir mezarlık bulacaktır. 
ıktı•ad ı haber ler vermek ıçın bır Zannedildiğine göre, japon hü kil- l\Iuhtemel mlit<'Cnviz bilmelid.ir ki. 
şebe~e kurmuştur .. Bundan başka meti hazırlığını t amamlamak maksa- son fl indiçini hududu vnk'Mında mü-
bu aıanlar, snbo~aJ h~re~et l e~ınde el iyle umumi seferberlik kanununun selliih kuvvetlerimizin nncak bir kı .'- Bay Ruzveit 
bulunmakla tn:z:f edılm ışl erd ır. 8 bütün maddelerini, kıymetli borsa mını kulland ık. Loııclrıı, 12 (A.A.) - Deyli Tel -
maznund.a.n 7 sı mevk~f bıı hı~~ak - eshamının devlet kontrolüne alınma- Spikerin bıınlnrı söylerken , ~,: ne g-raf gazetesi, lJzak ş:ırk vaziyetle-
tndır. Dogolun Bulgarıstandakı bns- sı da d ahil olduğu ha lde, tatbik v,-rdiği şiddnl . heyecan uyıındırmı~ ve rini miltalell. ederek diyor ki; 

_ o .... am• dö~dlincD .. hif11da - mevkiine kaymağa karar vermiştir. çok acil olan ~on vııziye.t k:ıı·~ı sında, :<e- • japon militaristleri, bgiiterc ve 
Bu teklif in, t oplanacak olan umumi ni ihtim&l!Nııı ~errledılmc-sın<' yol :ıç- Anıe,.ikarn meydan okumak yolunu 

--------------ı vc milli seferber lik meclisine veril - mıştır. tutcıılar. " onforın menfnınlerini teh-
mesi muhtemeldir. 'I'nkyo, 12 (A.A.) lf:ılı • n Rnıı did <'lmektedirler. Öyle z:ınnediyor-

~SAR t.T ı.tR --
Ekmekler 

Hükumet, halkın ihtiyacına ve 
umumi vaz;yete göre, ekmek işinde 
kendiıin11 dü§eni Jayikiyle yapmakta
dır. Ekmekleı-in yüzde 90 buğdayla 
çıkma11 kararı da bu meyandadır ve 
tatbikat, hir kaç gün evvel başlamıı
tır. 

Fakat görüyoruz ki, fırıncılarımız, 
diğer ekm .. k tioinden yeni ekır,~k 
tipine İntikal devresin o uzatmı~lar -
dır. Biz de takd>r edi)"oruz ki, her 
ekmE'k hazırlanıtında ve pi,irilmesin
de bir tecrübe de\•re•İne muhtaçtır. 
Fakat aradan günler geçmiatir. Hi.la 
ve hala ekmek. matlun nefasette ve 
oiıkinFkte d"ilildir. Bazı fırınların 
cıkardıkları ekmekler, yarı hamur ha 
\indedir. Bel"d;yemizin, tatbikatı ve 
bua:ünkU imalatı daha eıkı bir koıı
trol altına almaı1111 iıtiyonu:. 

** 

- Devamı 4 ncü sahifede - - Devamı dördüncii ıahifed., _ -D11nmı ikinci uhifede -

Mıuışvlde buJun111 jepon kıta•tı !:ılı: umwnt içtima eenaıınd-. 

• 
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h ı ki Yüksek mektepler ::--z:ıiier td:ra;-. e-a 1 • du··n .. ~iz. ?ünya~m ~n Hadiseler içinde Fuara azır" 1 ar kampa Javet edı·ıı·yor Ulj"O!'İar: AmerH~a uzve JD • l.~vve~~~~ en :eng~ ---- ·------- Uı 
t -,şi· ıları nf'c:,ıbma mıllr.h~ıı .. Fal.ar btr T" k p nt o u" - Baıtarafı l inci sahifede -'d':tı. \yoı f>ıl ~r-n ya rehberliai t.ür~n bi; ~ıhım ku:· ur araıu ç s 2 - Fen ve tıp fakültesinin as• 
dirıı.7. (t'k··::ır Pılı.v·)· .., ~~tı ıu:ı1~ 0 ( gelmek T oostalarının da ~are- ker ve sivil talebesi ne tüksek m~-nı7.: •Anwrikıı, de· - ısteı;ıe~ı~ ·. ~ll .cesa· Polonya, Belçika, Hollanda ve ayyare heridis orman mektepleri talebesi 
mokrnshıin techizat A •k [ [ar inadcılı- retsızhgımızı bız 1 de, Fransa muharebelerinde ; paraıüt· • •ı • • d•Jd• ikinci devre için nihayet 8 Eylül tari-
t1C'posudur.ı> İkisi merı a l ~üny~ da .. Pa~-a.ıy~ ç.ülüğ.ü1!. bu.~ün~~ .. -~·.k .. ~ri .. h~~ekat~a- kete getiri meSJ rJC8 e 1 1. .. Ihairndeırk. adar ı=ayıdlarını yaptıracak-dc ·:anlıs .. Biz ba:'- ., .. 1d.. .. l rse bu odedı: Bugunkll buh ehem~ıyetlı rolunu gormuştuk. Gı • 
kal~nnın he~abmı~ gı o urur e r~n kar~ısında .~1:1'- rıd. h_adııeıı par~şu~~u ordunun k~~- Fuar münasebc-'tiyle İzmiı·e gele - çılış tecrübesi y~pılacaktır. o gun 3 - ikinci devrede kampa tabi 
dövii meyiz, aı ak mümkün olabilir d'etletrtmlı~den .1'51tif~ retını, ıadhece kodprukuçubrup, cep cek seyyahların ve bir çok ticaret bütün eğlence yerleri ve paviyonl-ar olup ikmale kalmış talebe, kamp ta-
k d . . .d e e me ı, ı.ra' e erı- nelik ber ava e ece ozguncu ve .. 1 . 1 k 1 A k k f h b • . . . • d d ki • ·.en ımıze aı gaye- . . d'" . ·a ka . . b" 1' k d w ·ı bir muessese erı\' c c spozan arın n a- açık bulundurulaca . uar a a. ı aş limlerını bırıncı evre e yapaca ar 
1 rin gdrçekle>: Y nıızı un} a~ , - tahrıpçı ır unsur o ara egı ' 1 b. ll cok eri bir ı:;ekil . d"' kt" 
c . - azan~. bul ettirmeli, bu . rı · kuvveti olarak da ortaya koy· ra ve srnn u a .~ s. ; .. - tan başa elekfrikle tenvır e ııece. ır. dır. . . 1 

me. i icin dö\•ütıürüz. [ k t . . d isi- ıs 1 a de muhabere temın edebılmelerı ıçın A . . d fuarda çalışmak üze 4 _ Istanbuldakı kamplar yatı ı 
'oııra ·~~erika de - H R LUCE m~ sa ıçm e ' du. . . ~ alilkadarlar nezdinde teşebbüslerde S nı zaman a . . . de w ildir. 
mokrasının can. ız . ı ı mıze gelen vasıtal~- Rusyanın mucıdı oldugu bu hava bulunulmuştur. Bundan baska hele- re alınan{llaı da ıınhhan eclılecck- ~ - Ankaradaki bütün yüksek 
iradesiz bir ambarı 3 rı kullanmalıyız Bu- ordusunu,. Almkanklar dd"alh~ fazhla tes-- diye reisliği, münakaHl.t vekaletine tiı". mektenler talebesi, kamplarını 10-30 
d w ·ı ı· B. bu tün dünya bizim kamül ettırere , en ı erme as a fl .. ,. t d k f · d d 

1 
·d ·h egı cır. ız N k d t k . k b"J" 1 . d d . t"fade telgra a mur .. caa e ere , narın k d Eylülde iki devre e ça ır ı or uga -techizatı yine kendi düşündüğümüz için bir muhittir. e a. a_r .e kerlık a ı.ıyet erın en e ı~ ıbun- devam ettiği müddc:,tçe tayyare pos- 16 Ağustosta verilec: · .. gar :npar- da, yatılı olarak geçireceklerdir. Bu 

yolda bir dünya kurmak için kul - başımı_.za ya~a.mak i.s~ersek ıstıyelım, ederek s~ss.ı~cle h~zdırla1!1ı~llar, lik talarının isletilmesi ricasında hulun- li davetlileri fuarın butun eglence talebe de 8 Eylüle kadar kayıdlarını 
!anmak azmindeyiz. umumı muhıtın tesırı altındayız.w ların vetıştırı mer.ın e sıvı genç. t . nısıtalarından istifade edecekler ve Ankara talim taburu kumandanlığı-
Amerı·kanın müttefikleri ve dost- Ruzveltin bu hakikati anladıgmı teşekküllerinden esaslı surette istıf19;- mnş uı. halktan arzu edenler de fuara gire-

f k H" 1 ) •• b" I"kl na yaptıracaklardır. l:ıl'ı kimlerdir? Aramızdaki itti a .:anıyoruz. Yanlış.. ıç -an a!:1amı_ş~: de etmi§ erdir. Paraşüt~u ır ı erı, 16 Ağustostr fuarın umumi bit· a- bilcceklerdiı·. 6 - Bütün yüksek mektepler kız 
·e dostluk hangi esasa day~nıyory tır. Yedi senedir ~ra;,ır~ ;oyledıgı bugün hemen her devlet~n .ordu kad- - talebesi atış vazifelerini derslere baş-
.Bunları herkese "öylemek bıze dü - sert nutuklara ragmen ınfıratçılık- rosunda hava kuvvetlerını?w.yanıba- 1 d ladiktan ve nazari olarak yetiştikten 
şer. Fakat ne söyliyeceğiz? Gayele- tan başka bir şey yap~amıştır. An- şınd~ gelmektedi~ v.e.genç}ıgın ~ara- Fuarda yanıla- Taksi er e sonra yapacaklardır. 
rimizi kendimiz biliyor muyuz? cak son sene zarfında cıhar:ın mane- şütçu olarak yetıştırılmesıne bılhas-

000 
__ _ 

Danzigden bize ne? Filiiıı memle- vi rehberi tavrını t-akın!11aga ba ~a: sa itina gösterilmektedir. . .• k .. 1 Yüzde 10 zam olacak 
ketin hududunun filan rerden değil mıştır. Ruzveltin, Amerıkada takı~~ Selahiyetdarların fikrıne go - C8 Q'Ureş er Japonya nereye 
de fil~ın yerden geçme~i için h-angi demokrasiyi kurmak v hususuı~dakı re, bir paraşütçüde aranan vasıf ve Sehrimizdc taksi işleten otomobil d k? 
AT\ıcrikalı dövüşür? Coğrafi i. lerle eşebbüsleri akamete .ug~·a~ı. tıt. A~ meziyetler, evvela cesaret ve kahra- Fuaı· miin:ısebctiyle bu sene de bü- sahipleri, belediye reisliğine müra- sal ıraco 
uğra'lmıyacak i~ek demokras!, hür - cak bütün düny:ı-da _renı bır ma~ı~vı mantık, peşisıra da muhakeme kud- yiik giircş müsnbakaları yapılacak, ve caat ederek, benzin ve ye~ck parça: _ Ba$ tarafı bi

11
:nci sahifede -

rivet ve adelet gibi büyük lfıflar için nizam ve yeni bır mılletleruıası ıktı- reti ve karar süratidir. . bu müsabakalara Ti.irkiyenin en i.vi lanm yiiksek fiatle tedarık etmelerı laı· ki,. büyük demokrasiler, C'n?.r.ii· 
m.i ılövüştüğümüzü söyliyeceğiz. ~adi münmıebet tarzı yarnt~~rnk sure- Para~üt kulelerinin , tepesınden -;erl)(>~t gliresci!C'ri i;;til'ak edecekler- \'iizünden şimdiki tarife ile <;alışma- !erini f!a dece A wupadaki harp uze
Gumlıurrcisimiz her fırsatta bunl:ırı Uy le Amerikada demokrası kurula - kendisini boşluğa salıveri~.ken, bun_da dir. ~a imkan kalmadığını ileri 'lilrerek rinde teksif etmislerdil". Ve lıinaen
zaten söyleyip duruyor. islediğimiz bilir. •V• • . •• sonsuz bir zevk bulan Turk çocugu, Serbest güreı:ı olarak tertip €dilen yüzde yirmi ni'llıetinde zam t-alebi:ı- aleyh, Pasifikte ve Uzak şa;ı·~ta rı:e-

' k•ıdıır hö\"le lfıflaı kııllannlını. Bun- Ruzvelt dünya rehberlıl(ı vazıfesını ırkan tevarüs ettiği cesaret ve kah- 'm mi.i;;abaknlatıı, Avrupa ve Balkan ele bulunmm:ılardır. .. . <eleleri ve arzulm·ını kendı ıstedık-
]~rdnn z~ı'ar gelmez. iyi görebilirse üçüncü defa olarak 1iklerin malı vaziyetindedir. Bu zev• <türe. ~ampiyonalarmda bü:ük nıuvaf- Belediye, bu mür'.lc~ı:_t ıı7e_r_ı~e _tet leri sekilde halledcceklerdir. japon 

F, kat lıir taraftan müsbet bir cumhunei;ıi olma.;ını mazur göster~- ikilerin malı vaziyetiiıdedir. Bu .zev- fakıyctler kazanan beynelmilel güreş- kikata ba. lamıştır. Ögrendıgımıze a~ke;. :·ahsi;retleri, Bitleri taklid 
program lfızım, iiyle biı· program ki lıiliı·. O z".l.ma_n. t~rihe hakiki Am_erı- ke, vatana hizmet ed.~bilmek fikır ve ~i!eJ'i mi7:le. en kıymetli. _yeni genç <.'le- g~re, 1;>en~h; ve ~·edek.. par:~ları~1 etmekt~~ belki de onun y_ıldızıııa 
hem Amerikanın, hem demokrasinin ka cumhuı ı·eısının :onuncusu dıye hazzı da karışırsa, Turk kahrama~Jı: "nanlar ı~tırak edeceklıı·. . yukselıs nı>~0tlerıne gure, eskı tarı- inanmaktadırlar. Fakat vazıyet, hiç 
işine yara ın. hem ele dünyanın em- l{eçecek yerele en büyii~ü diye ge - ğının e§ıiz olacağı bedihidir. M~llı C.lire~ler, Fuar açık ha\'a. tiya.i.ro- foyc zam y_apıl_ac:ı~.' anca]· bu :zam; de onlarııı zannettikleri gibi değil-
ııivetini devamlı surette temin etsin. çer. mücadelemizde, düşmanın gerilerın- mııda 20 ve 21 Ağustos tarıhlerınde şimdiki t-arıfcı~ın yuzcle onunu tec:ı- clir. Nazi kuvvetleri, Sovyet ov-alarm-
.Şimdiye kadar program deyince , de Türk ordusuna zafe.r y~lunu ha - :cra edii~c7.k v~ iki günd~. n.~hay~t bula- hiz etmiyecektır. • da saplanıp kalmışlardır v~ japon 

Jdmimiz infirat, kimimiz beyııelmi - Fakat bütün milletin y::ırdınıı ol - zı~lam~ğ!l çalışan ve bın hır 1?a~ru- ~aktır. .1~~ı:;ab~ka.lara butun bolgeleı·- ooc>-- tanklarının tekerlekleri de u:ı:~k ş~rk 
!ellik ·anlıyordtfk. Fakat Amerikalı- maz•a Ruzvelt bunu başaramaz. A- mıyet ıçınde çarpı~an çetelerımızle! len ot mı guresGı gı.recek ~e derece alan- ş f •• J ta harf' kete geçemi~·eceklerclır . .ıa -
l:ır bu gibi iki kelimeden de ho_şla_n- merikadan kölelik wmlünii nasıl kal- bugünk~ p~r.aşü.tçüler ara~ındakı 'ara .~ada!ya \"~r.ılec;ektır. A.Y,Tıca ta- o or er ponya, Alman ordusunun Sovy:t 
ınazlar. Hakaret diye bunları bn•bır- dırmıs isek infiratçı ruhn da öyle fark; şımdıkilerın havadan ınme.le- 1nm ıtıbarıyle bı~ıncı g.elen ~olgeye ele Rusy·acla galebe inden soııra haı·eka-
lcrin:ıı yüzüne tükürüp dururlar. kaldıı:malıyız. Tayyare \"e r'!ldyo na: rinde ve daima ~yni yo.ldan ~akvıy~ Ti'u~r .kuı~ası vcr!lec_e~:ır: ,,l!usaba~al~~ DiKKAT ETMELiDiR ta ı!-eı:ecektir. Fakat hu dii~ünce ye-

li. yır, lafların üzerinde duı nııya- ı;ıl birer varlıksa bir t-ıkım ideallerı ve malzeme alabılmeler~ndedır. Ara ra ıştırak edecek gure~çıLı ı:unlardıı · _ .. . . . rini bulamıyacaktır. 
lını: A ıl hedefleri göze almak .. ce- de milletle~ara~ı b!_ı· varlık haline n~lan b~.tün evsaf.~ n.~f~ı";~e taplıra- !JG K_ILO: . H~ber a~~ıgımıza __ goı;! ~el~?ıye.~~ ])eyl Meyi gazcte~i de, japo'!lra-
nret ve me; uliyetini nih::ıyf't go~te- koymak mumku~clur. . . bılen Turk paraıutçusunun, verıle- İ. maıl Sen~n (An_kar~), Ahmed nfe,.;ı ~latıılınde . m~şlıe.ının ı,,~edıgı ııın Ru . .;y:ı \"e Siy:ımdan hangrnınc 

relim. mı 9 da elimıze tarıhte eııı olmı- cek vazifeyi muvaffakıyetle başara- '";öker (Balıkesır), Raıf Doııgel ( leel), \yere gıtmekten ımtına eden 'c be- taarruz edeceğini henüz kararlaştır-
~·an bir fmmt geçmi ti. Dün~·anın re~ cağından kim ıüphe edebilir?. \hmed Cakır (İstanbul). lediye niz~matına. ayk~rı hı:re~et e- ~;dığıııı. Hlkin her iki tar1fı tehdid-

AKHISAROA BEDEN lıeri olabilirdik. Vil;;on bu işi ?eı·~a~ Türk paraşütçüsünü ~etiştirıne~ 61 KiLO: . . cl_en oto~ohil s~hı~1lenne ı.;stı~. v~~ !criml~ pek çok blöf yaptığını, şid-
TERBIYESI ,1tti, k11rııı>:ındaki fırsatın nıahıyetını hususunda P-n esaslı vazıfe genç!ık ~ıustafa Beton ~Ankara), Halı! Övr ı~·ıl!11emesı kar~ı la..':'t~ııl~?ş!n. L.ıstık dctli bir iht::ırın az::ı.mi seviyeyi bul-

kavramadı. 1920 de fır~::ı.tı zedele - kulüplerimize terettüp etmektedır. 'İstanbul), Hamdı Topsakal (Sıvac;) · ıstıyen otomobıl s::ı.h~pleıının cezaları nıa·ı takdirinde bu blöfcünüıı clm-
AkhL-:ar (Hu"u.,i) _ Kıızamız Be- dik, 1930 kargaşalığı içinde i~e ta - Yurdun muhtelif bölgelerindeki. ge~.<' 66 KIL<?: olup ?,imadığı b~ledıyeden sorulacak <lur.,ulabileceı!.'ini yazmaktadır. 

d 11 teı·hh'..esi mükellefleriyle :\fani. a mamiyle öldürdük. ı:k kulüplerinin beden terbiyesı mu- lal Aiık (Ankara), İhsan Yılmaz. Ye ~u:.;:ıe~y ~evaJ? alına_c::ı.klar:ı oto - Vaşington, 1 2 (A.A.) _ Bahriye 
r.eılizspoı: kulübü arasında dünkil pa- Dünyanın rehberi olmak kola:; d~- kellefleri yüz bini aşıyor. Bunlar a- 'Çorum), Hamza Akkaıı (Aydın), Ce- mohıl lastıgı .verılecektır. nezareti arka arkaya iki gün Reisi· 
zar günii ;\fani:a St:ı.dyomuııcla yapı- ğildiı'. Kaçırılan fırsatı y~n~den dı - rasından seçilecek paras~tçüle~i. "l'lil Yılmaz (Çankırı), Mehnıed Ba~cı cumhur Ruzveltin yatından telsiz 
lrn ma 1 _ ı h ralıere kalmı.,tır. riltmek, 1919 da bundan ıstıfa de et- kuvvetli bir disiplinle, askerlık çagı- 'Seyhan), Beslen Kıfııııhay (Kocaelı) · BELEDi y E CEZALARI alınma!lığını bildirmiştir. 

is mevsimi olma:ı ha~elıiyle mükel- mekten d::ıha zordur. Ilununl1l bera- na kada .. muntazam gruplar halinde "'aik Büken (l. tanhul). • Vaşington, 12 (A.A.) _Amerika 
J flnrin ek~erisi tütün ii)le~·iııde ı:alı~- her heviı:ı.i~ elbirliği ile ça]ı·aca_.k çalıştıra.~i~iraek •. her sene Türk ordu- 79. I\.lL_O:. . 

1 
• Dün ge.ce, beledi~·e zabı~a memur- hariciye nazırı Kordcl Hu!, gazete-

•ık1arından im<lilik talımler tam olursak \ ıl onun ak.amete ııgratugı suna muhım mıktarda muallem µa- Azız Kıpe: ~.Aııkaıa), \ ahıd (Cı:- ları tarafından yapılan bır teftışte ciler toplantısında beyanatta bulu-
m \•cudla ~ıkılaınaınaktadır . .\laahaıa i. i Ruıvelt başarabilır. . raşütçü vermi~ oluruz.. •i1akal). Adıl ~ cneı· ( amc::nıı) f "maıl gıda maddelerini açıkta ı;ıatan m.uh- narak, kongrenin -a. kerlik müdcleti-
rlilkkaıı ticar ·lhanelercle mü. tahdcm [ Bundan evvelkı yaz~lhal~ s. s. T. 'l'o~n ~1Ko0caP1ı) · telif e:mafıa ehliyetsız arab-a suren ııin uzatılma mı kabul etmemesi tak 
....... neler dev-anı tmekte ohıı1 hic; bir 11 ve 12 Ağustos tarı 1 8i K 1. : . ve memnu yerlerde beklıy~n otomo- dirinde bunun beynelmilel vazirettı> 
fınfı·a talimler geri bırakılmamııkt.ıdır. sayı1arımızdadır.J 1 :.\dııaıı . Ytırdeı· (lstanbul) • l\Iehm€d bil şoför.eriyle araba sürücüleri gö- fena ruhi tesi!'leı· bırakacağım sör-

1 
EŞME HABERLER ı.\lı Dcmırkaya (Çonı~) • l\fostafa ri.ilmüş ve bunların hepsıne maktu lemi" Ye gaze ecilerin (son derecede 

1 TARl.HTEN YAPRAKLAR E (H , •) K .. r· .. ·ht._ Sakmak (tsianbul) Seyıt AhmC'd Ya- olarak yirmi beş lira ceza yazılm1ş- fena) kaydımı. kullaııılma,ına ela 
şme, u~usı - oy unun 1 

• 
1 vnz ( 'am~un). ır. ·· ı t · k ·rk o".esi-

\·acını temin ve muhtekirlerin elın- AGIR· rr:usaace e m_ış .. ve -as eı_ı .Pr .ı c 
__ _;..;...:.;;_:;;.:.:_:_:~:;;;:.;:... ___ ._____________ den kurtarmak için ka~ma~~ml!k~a Mehnı~d Çoban (İstanbul)' Hüseyin ooo 1 :~~~ .e~asmı ğoruşmc;,lrten ımtına ed -·Baba Tabı· rı· n nı· şan b~l miktarda kapv.t bez ı getirılmıştır. tııanc; (Ankara). Ahmed Yılmaz (İs- KÖPRO. iHALELER ~ Müddetin nzatılm:.ı,;ının, dış 

~ 1 kur.~~lu~, 34
1 ku;uş~\k tbol~a~ tanbul): t . Vlluyet Daimi encümeni, Vali Bay münasebatımızdaki tesirini bir defa 

~hzt~re 1 1 ~ınsto a~ d~l ak~ d~z en Gürcı:çil('r, l !l ağ'u>ıto:>ta zmırde bu- Fuad Tuksaıın reisJigınde toplanmıs, tasavvur ediniz. 

b b k ı ıya~a gore evzı e 1 me e ır. . 'unncaklarclır. Odemiş - Acıagide voıunun 2 nci ve ti · D · t" • l • t • • Vilayetten gelen kahveler de ıh- J emrn n. 
l1 tiyacı karşılamıştır. Her köye kahve • • ıs esine ır a iş ncı. kııomeıreıerınde ~il ve 35 metre • 
• tevzi edilecektir. jandarmamız tevzi • K'IZ KAÇIRANLAR uzunıuguncıabikı köp~i~ 7i~şas1 ıııı kara~·- Radyo gazetesinden: 

işlerinin düzgün ve şikaye'i:e mahal laştırmış ve unıurı :..:.,. o4 ıraya mü- Amerıka ayan azasından bir z-aL 
vermemek üzere bütün karakollara Bayındıı· kazasının Enirtli köyünde teahhıde ihale etmiştir. bugun beyanaıta buıunarak, Japon-

Burada bir umumhaneci ile bir 
randevücünün de adı vardı 

Siileyman oğlu 16 yaşında Ali Eröıı, 1 yanın uzaK şa!:kta yenı bu· hareket tamimler yapmıştır. k 16 d 
la e işleri de yolundadır. . Halk ayni köyden Hüseyin ızı yaşın n. JA-J l AUA yapması taknırınde Amerıkanın J-a-

kendi ihtıyacını istihsalatiyle karşı- ı J~mine Alparslanı kaçırdığı şikf~yet ~~-~---·- · -· -·~ ponya ile bu tun tıcaretını kesecegıni 
l-amaktadır. Memurin ve pazarlara edildiğinden tutulmuştur. ' b:ıaırmıştir. 
geıenlerin günlük ihtiyaçları da bol- l ı * Feci kaza: tin naoer, Amerikanın, iktısadi 

l'aye l.mtlalıılığı. rütbe v ııi ·an me- ve mad.al:aıa~~~~~ !a°:~;~ü~~;ı~~t;~~ ca temın edilmıştır. ~şme her saha- Dikilinin Salılar köyünden Osman Urla kazasının ı Tayırlı mahallesin- harp karrını vermış olctuğunu gos -
rakı Osman oğullarınııı 4.nıt.nn.<ıt ;;ür- ıı~mı .. verır, . fırnt da verimli bir yol almıştır. Ancak zi- ·oğlu 25 ya ında Hüseyin Sırrı Şe- de ornran !Vlenmed ogıu ~l yaşıncıa ııa- termektecıır. Maamaıın ner şeye rağ 
dükleri devirlerde müf':te\"lı lıır •il l ha- gogsunde bile .l::> ) nişanıarı sat- • . ... t hd.d d b .. ·· _ rif kızı 16 yaşında Rukiye Sıdıyı lm- ::ıan lJemıroogan, yanıncta taşıoıgı top- men Japonyanın narekete geçecegın-
lini :ılmıştı. Ricalden. ulemadan tutu- ıanırdı. raı vazıyetı e 1 e en ve. u Y u~ cırdığı iddia edildiğinden suçlu yaka- ıu bır taoancayı .Kazaen aıeş aıaırmış aen şuphe edenler vardır. .liunı-ara 
ııuz da, en a ağı ·ınıfa kaılar herke.~ U ıı:ara yıllarda, ııhıan almak ve al- d_~n haıkı~ haklı ol~rak endışeye _du- ;anmı~tır. \'e namııuan çı.ırnn kurşun, ıa.ımp og·!gore, Japonya Aımanyanın katı za-
rUtbe ·ahib.i olmak irin elinden gefı>nı <tırmak ışi bır t'caret haıini de almış- şuren çek_ırge derdıne de ehemmıyet . x ıu .\'€ctı yaşıarıneia Kanramanın sag terını oeKıemekte ve ougunku giirul-
\•apıyor. Hunun için rii.. n~t hile ' 'ri- cı. Otekıne berikine nişan, madaıya vermek lazımdtr. . . . l gögsıı kaı:ıurga kerrfikıerı aı'lu;ınuan ge- tuyu, uzak şarka kuvvet çeKmeK için 
\ordu ~n ve bu, para mukabilinde ötekıne, be- .. B~ ~e;yanda maarıf ıhtıy~ı;la~·ı da flAT TESB Ti çereK yaraıanmasına seoebıyeL verroış- yapmaKta ve Aımanyanın magıu.oi-
. Osmanlı içtimai ha~ atında rütbenin, rıkinc nışan, madalya alırdı. Hatta gozo~~nct~ ~~tı~lnıal~ır. Vıla~etı~ ~e F. i ~r k b k . lün Vali tır t_.;ocuK ızmır Memıeı;:et hasLanane- yeti ihtımali ile de bır pazaruk im -
ııa\ <.!.ıiıı bii. ·ük yeri olduğu iciıı, rical ıahıısiye madaıyası .ı.ılmak için, arka- ~~~rıd mu 1 ur~nun ı · şmd vazıye ıy e . ı~. ~ ~:3 ·aE~r omıs~o:ı~ıı~kayanın .sıne sev.Kccıuzruş ve .tlasan .Uemıreiogan .Kanı l>uımak ıı;ın liindıçiniyi işgıal 
te .rifata çok ehunmi:N veı·ir<li. 13un- ııa.şını denız.e atıp, arkasından denize a a a. ar o. ma arı azım ır... m~a:!~ı ay em " . aa Aaııyeye verıımıştır. . etmış bulunmaktadıı·. 
}ar kcnılilcrincLıı a~al'.rı derecı.>dc rlifb . ctaıan ve kurtaran insar~lar da vardı. Adlıyemız cıdden. çok. m~1ke.~me~ reıslıgınd_e _topl~nmış, .. U:~ht~lıf ~ı~a 11.arancınaaa öıt lllı.dise: * 

, ı·şanın iyisini en 1·vı; 1·stı'smar eden çalışmaktadır ... İş ahıplerı gorduklerı madclelerını yag ve komur fıatlerının K C1 li ta. caddesı'nde ,...__ • • olanlanıı lı:r ıııec~i$le ü ·t tarafta • .,.. k tt d 1 k t · r aranuna a a J \J<; Radyo gazetesinden: 
otıırmalarıııa tahanımlil edemezler,kı- Baba 'föhirdi. Günlük ve haftalık (.Ma- kolaylı . ve sura :n memnun ur ar. tesbiti m elesini müza ere e mış ır. mal ogıu Aeiu, çocuk meseıesıneien Ha- Amerıka, bir taraftan .Fransa il 
zar!ardı. Bazali ınecli~i terk rlip gid"n- tumat) gazetesinin sahibi meşhur Ba- Ancak_ Eşme! agırce~a- ba~ımın · { °'\ san ogıu tlu::ıeyını ekmek bıı;agıyle sol münasebatı bozulw·ken, diğer taraf
lcr olduğu gibi, bazıları d : oa Tahir, yüksek paral.ar mukabilinde d~n U_şaga baghd_ır: V~ayetı~ harı_ Tam ebı·ıueıı·ı kısa hı·z_ yeıaı~aaıeannmıh'!1tıfır·. surette yaraıaaıgından tan .kusya ile olan temasları ıkl-aŞ: 

- enin rütben benimkinden a ağı- ecnebilere, istiyenlere madalya nişan eme gıtmek haık ı9ın. bır~z guç olu ,. " maktadır. İngiltere namına verilmi~ 
dır. Bu. hepten dııha asağıcla oturman alır, çarçabuk 4'.İradei seniye> lcr 4'.İs· yor: Buı:asının Salıhlı agırce~ası~~ 1 JJıt ıddıa· tayyare siparışıerinin üçte biri So\'-
lazım gelir. 'Uyl<> n~ağı git, otur tihsab ederdi. verılmesı daha muvafık olacagı mu- metıı·ıer çag"'ırıııuor _Keı;ecııerde Ta~~ı;ular çarşısıııda yetıere teslım edilecektir. 

Derlerdi. Türkiyede imtiyaz a~ma çıkan bir talea 'ı vardır. Huseyın ogıu terzı :lekının, evveıce ça- Rusyaya dört vapurla sevkedilmek 
Bu ıniilıinı ( !) noktaya u em: ını- ~ıkım serseri ecnebiler, repııezantan- •ubesı" lıQiıgı Mustafa oğıu terzi .Nurinın dük- u·zere olan benzın· ve malzemenin 

1 F nk1 · Ti.\ k · 1 İzmir yabancı askerlik .. " fı daha zirn<l:! ehemmiyet wriyor, tar, tat ı su re erı, r ııışanı a - UŞAK HABERLERi , kanına anahtar uydurmak suretıyıe hangi yoldan gönderileceği meçhul-
-:ıdrazamlnrclaıı, ricalden. \'iizerndaıı mıık için azami fedakarlığı yaparlar- batkanlığın_dan: , . gırerek !) metre kumaş ve bir pantalon dür. j-apon hariciye nezaretinden bir 
naha mutaa :::ıp daha titiz rhıvnmı- dı. Bunları göğüslerine takarlar ve Uşak, (Hususi) - Defterdar Bay Tam ehlıyetlı kısa hızmete tabı çaldığı şikayet edilmiş ve tahkikata sözcü, bunların Viladıvostok yolu 
·ordu. Türk padişahının iltifatına mazhar ol- Fehmi bir haftadan beri burada, ya 1 mükelleflerin 1-9-941 de yedek su- , , başlanmıştır. ile sevkedileceği ve bunun müşkül 
· Ulemanın, bu titizliğini ve taa,ı:m· duklarını söyliyerek memleketlerinde nındaki kontrolör ve mürakip ile· bay hazırlık kıt-asında bulunacak- \ bir vaziyet ihdas edebileceğini söy· 
hunu gö:;termesi itibariyle :<u ,·ak'a binbir dalavera çevirirlerdi. kaza muameleleri gözden geçiril- !arından durumlarının tesb!ti için !emiştir. Anlaşılan, japonya, bu yol 
hakikaten orijinaldir: mektedir. b DOKTOR üzeı·inden sevkiyatına müsaade et· 

ü"üııcü t>lim devrinin . er'i nıah- ' Baba Tahir, bu işi o kadı\r ileri gö- * Hava kurumu azası dün kayma- 25-8-941 tarihine kadar şu emize A h · 
" ks kd d h k Alı· ga... miyecektir. keme kadılarıııtlan :-.l'iyazi efendi, ya- türmüştü ki, azan uzun bi.r liste ha- karnımız ve jandarma komutanımız, müracaatları ve a i ta ir e a • 

0 
takdirde iki devlet münaseba-

nında katibi Vild;,ı,."1 :\lolla olduğu hal- zırlar, hatırına gelen ismi ya't:ar, keyif Halkevinclen seçilen köycülük şube- ıarında kanun'i muameleye tevessül Çocuk Hastalıl:lar-ı Mütewsıııı tının ne safhaya gireceği bilinemez. 
de Eyüp mezarlığından geçerken ta:;ı için, para, falan isteme<Ten iıişan ira- . i üyeleri ile beraber civar köylere olunac-ağı ilan olunur. Hastalarını Pazardan matla her Menfi bir adım, uzak şarkta harp 
,·eni dikilmiş bir mezarın önünde dur- desi çıkartır, hazırladığı listıeye göre gitmişlerdiı. gün İkinci beyler sokağında (84) doğurabilir .. Hakikaten bu havalide 
du. Katibe: bunları dağıtırdı. . Geçen seneden dört misli fazla h 

1 
' İngiltere ve Amerika ile japonya 

- Burada yatan, dedi. Benim med- Gene böyle bir gün, elinde bir takım mah::ıul elde eden Usağın hamiyetli Burada sarğı bezi de yapılmaktadır. numaralı muayene anesinde kabu i ı arasında müna~Phetler normaı ol_ 
re e arkadaşımdır. Çok sevişirdik. Tat- isimler yazılı bir lG1ğıdla üstad Ahmed çiftçileri kuruma geniş mikyasta te- * Uşak ticaret odası, cemiyetler, ve tedavi eder. maktan çıkmı~tır. 
lı \•e acı günler geçirdik l~raber. niı· Rasimin yanına gelerek sordu: berrüde bulunmağa baı.ılamışlardır teşekküller azaları, istasyo - pı•••••••••••••-•••İlııı•ııİll•••••••-• 
fatiha okumak lazım. - Tanıdıklarından, ahbaplaınndan *Yeni teşekkül eden dokumacılar numuzdan geçen İzmir, Manisa, me-

- Okuyalım! taltife layık kimse var mı? birliğinin çalı~kan rei~inin ve idare buslariyle görüşmelerde bulunarak Türkiyenin biricik okuyucusu 
Kaclı hiddeilendi: - Ne ol-acak? hey' etinin ittihaz ettiği karar üze- her metaın fiatinin artması gözö- 1 1 
- .Reni~ o~umam ol;na~.. Cün~~ - Nişan alacağım da.. rine Uşak, tzı;nir enternasyonal fu- nünde tutularak köylünün istihsaıa- S E S K R A l Ç E S 

paye~ı heııımkınden aşagı ıdı. Bu ı ı - Matbaa arkadaşları.. arına ayrıca, zengin bir çeııid ile iş- tına da değer fiatinin verilmesi te - • y •• 
. rn yapıver. • - Onları yazdım, Başka? tirak edecektir. mennisinde bulunmuşlardır. Bil hail- H a m ı y e t u c e s e s 

Bu paye hastalığı, teşrifat etiketi - Sen daha iyi bilirsin. Benimki- İzmir fuarı icin burada sırf halkın sa buğday fiatine zam ya.pılması is -
O nııınlı ııaltanatının >;on günlerine ka- !er. Nişan falan meraklısı insanlar de- ve birliğin gayretiyle bine yakın el tenmiştir. Mebuslarımız bu haklı ta-
dnr !levam e~n.1iştir ··- .. . . ğiidir. . w • tezgahı kurulmuRtur: _Civar nahiye lebi aid olduğu makamlara bildire-
.· ı an ahıhı olmak, gugusl~rını bol Baba Tahirın hazırladıgı Iıstedt• ve köylerde bu teşkılat aı·tmıştır. ceklerini ~:adetmişlerdir. 

m~nlıırla . .;U~lemek merakı, ikınc! Ah- Beyoğlunğa umumi bir ev işleten bil" 
clbiharnit zamanında, her ılevırden katolikle, kendisine kadın taşıyan bir 
daha fazla revaç bulmuştu. rum da vardı. 

Padişah, rastgeldiğinc, (Liyakat), Ahmet Rasim itiraz etti: 
(İktidar), ( Osmani), (Mecidi) ni an - Bunları nasıl ;vazdın? Farkına 

varırsa? 
Baba Tahirin verdiği Ş!.l cevap, 

padişahın . karakterini, rütbe ve nı • 
şan itasındaki lakaydi, ve l&übalili-

ğini gö:itermesi itibariyle hakikaten 
acı ve acıklıdır: • 

- Aldırma! O öyle ister. 
Müniı'. SüloJman ÇAPAN 

13/Ağustos/941 Çar§amba gününden itibar~n 

( B'lhribaba Sahi/park Gazinosunda ) 
İzmir halkının meftunu olduğu ilahi sesiyle seanslarına başlıyacaktır. 
Yıllardan beri Halkımızın özlediti bu ilahi aeali güzel okuyucumuzu 

dinlemelerini bütün İzmirlilere timdiden tavsiye ederiz 
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Askeri Vaziyet 
- Baı tarafı 1 ci aahifede -

la ıL1 ktadır. G • Londram gore. 
kol;ı~('t ş~hrin•• 6. ' tre)(' _kP. r 
Yakla•ılmıştı. Malumd ır k.. bır kaç 

Bah r Şarkısı 
Feridun Osman 

1'in kilom,trelik Rus cephe ılç kısma 
ayrılmıştır. 7 h:ızirandnrber• Alman!ar 
orta c phcdl' meşgul olmuşlardır. 
l·fodcfleri Smolensk ,. · ~foskoı·a idi. lirainiz. 

Değerli ve güzide hikayecimizin 
çok nefia hikayelerini ihtiva eden 
bir eser.. Her kütüphanede bulabi-

Smolenskten sonra ise ş'mdi ıkrhal -·-----
renuba dönmüşlrrdir. - Z A 1· 1 

Almanlara göre •Smoltnsı< harbi ka- lznıir Liman idaresinden 15 16/941 
zanılmıştır. Şimdi cenup ordu~u. ile .aı·ihinde ıılmış olduğum 250 ııumara
me•gul olmak lazımdır. Rusllır ilk t:ı- ı ta. dıkn•nıc 612 sayılı mesaha saha
ar;uzun buradan geleceğini zanneder.-k 
buraya (ccmıP ce~'hcs· e) fazla lrn'I>-

• ı·et <.lökmü•lcrclir. Rina nnleylı bura
rlaki harp cok mühimdir ıe ~imrliıl•n 
kafi netice vermek i••idadı'll g_öster
tnistir.• 

Jııgilizlerc gorc ise, Smu en,;k me -
dan ınuh1ırebesi kat'i şekilde laız:ınıı· 

k nnmMiı,i zayi ettim. 
Yeııi ni alacağımdan eski-inin hiik

nfı o·nıadığını ilin 'dorinı. 
Jfe/ımel .4.li 

·nıamıştır. Böyle olsaydı, A!man ordu· fi EREN 
'ııu, :\Ioskovarl! doğrn yol alacaktır. NURi ŞEMSi G ~N 

Doktor 
:\[aamafilı lngilizlcr, cenup cephe- dd 

Sinde Rusların ı·;ıziyctin:ıı zor olduğu- H:ıstnlarını An:ıfartalar C? e-
nu, fakat bur:ıdaki bir mağlıibiyet;n · nde Tilkilik Akar W"'."e" kar-

oısı•.ı•lak'ı mt ·"'"CnPhaıtesınde ka-de Ru.~ mulmwmdiııi kıramıyacagııı, ~ • , 
söylemekte, Almanlar t.arafınclnn • ~OJı _:h~n~l...:;,ed~,~·r~---------:---
f:Ünlerrıe büyük zn(,,rl,·r kaznnıldı:n 1 d' · den 

k · ı ı ki h , lzmı·r be e ıyesın : veya knuıııılınıı iızerc o< u ·arı :ı·•-
kıncln ileri !inilen il!ciirbnn Jnlıa 1.:- lsnıe•pn~a mnhaİl~sin_in l:l64 ~ayılı 
yac]. Sark c plı~i ü:l:crinı ~ alnl'!lız,ık ııkaıl"Jııda Gaz: bulvarıyl<> Fevzıpaşa 
gösteren Jrn' lo tatmine matuf. bir ıırrı- ~!varı arasındaki parçanın. .. :S.:~?~a 
paganda olılugunıı söylcmcktcıJ:rler. öşettirilme<i, F"n işleri. mudu;lugun-

L'Z,\l( ŞılRKTA: . eki keşif ve şartnamesı ':ec~le açı~ 
Son hildiseler karşısınrla ıapoıı;u· ksi.tmeye konulmuştur. Keşıf ~deh 

n.ıı kara ordusu vaziyet'ııi de öyl<"t:c i70 lira 79 kuruş muvak!<at ~emına~ı 
mütalea etmek Hümkündıir: 07 lira ı:ı1 kuruştur. Talıplerın temı-

(ANADOLU}' 
•1tH••ınıııuıııııııuıınİııu1111iıiı ıiılHİİu1111111uuıiı11u11uııııuın11111mı ı n-1nın ...... tt ı ı ıı 

ltzmir le~zım Amirliği ilanları;· 
':.11•aııııı•noıııuıııtH11ıınuıı11Hıt1nııııııı11ıu1ıııınıı11111111111ııııuııııuıı111ı1111ıııııııı•••u: 
• l:ımir levazım amirliii satın alma komisyonundan: 

1 - Çanakkale birlikleri ihtiyacı için 100 ton sığır eti 22-8-941 
cuma günü saat on altıda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - :\Iuhammen bedeli ~O bin lira olup ilk teminatı 3750 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesı her gün komisyonda görülebilir. 

8-13-18 
İzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundan: 

1 - 7000 adet katana ve 28000adet yerli hayvanat için ip yular 
başlığı ve sapı alınacaktır. Tutarı 28140 liradır. 

2 Şartname ve evsaf numuneleri topkapı maltepe askeri satın 
alma komisyonunda görülebilir 

3 - !halesi 18-8-941 Pazartesi gUniİ saat 11 de komisyon bina- · 
sında yapılacaktır. 

~ - Eksiltme kapal_ı zarf usuliyle yapılacaktır. 
o - l\fuv~kk:ıt temınatı 2110 lira 50 kuruştur. 
6 - Teklif mektupları 18-8-941 günü saat 10 na kadar satın al

ma kbmtsyonuna verilmiş olacaktır. Geç kalan mektuplar kG· 
bul edilmez. 

7 -· Şa~amenin 4 _ ncü maddesinde yazılı vesikalar muvakkat 
temınat kondugu zarf içerisine konulmuş olacaktır. 

1 4 8 13 

2 

İzmir levazım amirliği •atın alma komisyonundan: 
1 - q<rnakkale i\!st. llfr. birlikleri ihtiyacı için tahmin~n beher 

kdosu 50 kıı_ruştaı; J 5000 kilo toz şeker 22-8-941 cuma günü 
saat 15,30 ,ıa pazarlıkla Ratın alıııacnktır. 
llluhammen bedeli 7500 lira 1 ilk teminatı 562 r 50 
kuruştur. 0 up ıra 

3 - tstPklilerin ihale <aatinde komsiyonda bulunmaları 
13 18 3238 

lzmir levazım amirliii satın alma ko • dan• 
26-A • ( •. n n . 1 ·• •• mıayonun · 

d k gt1'" ?·' ·r' · . '1~ ıl gunu f.ndıklıda askeri satın ıılma komisy-'nun
a apa ı ~aı. ı;.~u 'l'.e >ntın alınac:ığı Anadolu gazetesinin 8-Ağus-

tos-!J41 tarıhlı nıı<h:ıım·Ie ılan edilen - d c·ns ve mikt 1 
ı·c kale m 1 • aşagı ~ ı · arı YRzı ı 
•. . • nı a. anııı a ınma~mdan ''a:r.geçildiği illin olunur. 
Cınsı Ton )fuhammen bed ı· tık teminatı 

L' e ı Sa atı 
,Jııpourn. ad !ar ii?.eriııde bir dt·;1i· a•ı ögledcıı evvel İş banka~ı~a yatıra- ıra Kr,. Li. Krı 

memlcketidir. Fakat harpL muvııfta~ al{ nıakbuzlariyle ihale tarıhı olan. 15. Saman 
olmak için hem d ·nfz: hem de kara or- .!J41 Cuma günii ;;aat 16 da Encume- S 1~g~ , 63830 4441 50 

5450 00 
13255 50 

-
rlusuırn muhtaçtır. Çın h:ır~;n!' başla- e nıüraCı,atıarı 30 4 9 13 s;aman 

3 
84000 

madan 20 fırkası v:mlı. Bıllihare bıı· Kııııuı-aka 1719.1720 \'C 1721 sayı- ,aman · 694 240110 

15 ,30 
16 
16,30 

ıııı GO fırka,\'ıt iblfığ etti. A.rrıcn 4 mo· ı .-rıka~< ı!ôŞ<nıelNiııiıı bozuk olan 1710 1 . !l246 
Wrlii fırkn>ı lıulııııduğu so.ı leıımekU). • bb• ı kısmının Belediyece zmır Levazım Amirliği Satın Alma K · yonundan ı 
dir. Bıı kuvı·ctlerrlen 14 Hf!rk1ııs_ı "'.1•1· ::.~ece~ıu:: m''. l:ı;;larla e~aslı tamir' 1 - • Ca~akkaJp nla.yPti hududlnrı d~'i::~nde ve Çanakkale fiat 
1 d (B . kı nıı Fransız ınr ıçını,ınc . -· muıakabe ırnnıısyonunun te."b'ıt e't'ıg·ı· fı'at dahilı"nde \•e ba,·ı· 
arknd'' 

11
:....,r) ~ fırk·," Rtm-:ı • )1"n· 'en lşlcl'İ )Tndürliiğündeki keşif ve ı 1 d " ' , 

'"'' ·e ı 0 nııo" · " " · " ·ıt 'cpo a;~' :ı muayene olup teslim edilmek şartiyle ve pazar-
cııko hududunda (bıınl.ır dıı takviy artıı:ınıc~; ı·eçhiln ııçık .ck•ı me;·e ko- ? Tl~kt.:ıı(etıJ'.le ten çok 5200 ton kuru ot satın alınacaktır. 
u·l · t · ) bir rırka Sah.ıliıı adasında ıu mqtur Keşif bedelı 4008 !ıra 26 - - 'a ı emına ı 40950 lir:ıdır 

hi~ ';;;&:~r kuvvet Tıırmo~ adalaı-ında: ,u;.ıı• .mu~·ak~at t~nıinat~ 300 -~~ra 65 ~i - P1 az:ııklık ı G-Ağ,ısdtas-941 c~marte'i g:üııü •aat onda satı.n 
., f ·k Hn~·nnn adasını'a, 4 fırka Ko:ı- .u•u tur. Talıplcnn tcmınatı ogledeıı ~ '."~ ·omısyoııun a y_apılacaktır. 
''. ::e a ahında 28 fırka da şimdi aske- vvcl İs B:ınka,ıııa yatırarak m:ıkbuz- ·I 1 ra1 11~vler'.n. k:ıııunı ve-.k.aları ve teminat katiyeleriy~ birlikte 
~.r ha~~kilt içlndc bulu

1 
nmaktadır. 95 .ır' ·le 'ihaı(' taı~~i6 ~a'k 2;;~8.941 P~- ıe ı ııuı, 'e ı-aatte komısyona müracaatları. 3239 nı .1 ·ondan fazla nüfus u Japonya p m ari esi ı.:'lnü . an > a • nwmene m,u- f,ız;,m;;'i;ir:"Lei;v;a;z;,ı;;;m:".AmA;;::i·r::Tir~-f. ~si.:ii::::;.i;!;~~~~~::--.!~::_ __ _ 

~e~~rberlik halinde ı!OO fırka ~ıkarabi- racaatları 8 13 18 23 28.g.941 ııazarte"i ~~~:, ,:~':' 
0
Al111a Ko111iayonundaıu • 

1 •. kla gelehilir~e <le. denızlcr aşı-1 , komi•yoııunda kap 1 rf 
1
.n aıtıda fındıklıda askerı S'atın alma 

eccgıkı~ ~t zordur. !uv:ı<al:ı ve ııak'l ... tesini.n 10 A"'u ·td ,~4ı1 zta 'hl~ı>u ıyle •atın alınacağı Anadolu gaze-
rı 'ev ı.ı. h • rh V d 1 · · " ' ,.~ arı : nüshas"'l ·1· d"len 4651 ton odunu ı·at deniz ,·oluıın mun :ısır r: e o- Hali• Zeytnnyaimdan mamul alıum~sınclan 1 azgeçild··,· r 

1 
• •, e ı an e ı n 

·' . 'ıııı·,·ae vardır. A.ı ııı zam:ın- ı-ı;;;;ı;:-ı:;;;::;--;,;::::i;,~1~.;.."::ı:a:n~o~u=n~t~ır;. _ _ _;3~2~4~5~-------nanmarn ı . '· ht 1 l d • Ömer Muharrem İzm' 1 • 1 ... 
ela jap'on snna;riı •. m,u . :iç ı~ .u.;ı u:u 20 ~ ,,:vıazım a~ır ıırı_ •.•tın alına lc:omiayonundan: , 
ipti;lai madrlclcr 1 ! 1 "arı.ı ~· ıo; e _ır Ç S b , · ·, çars~m.,a gı:nu ,;aat on altıda Manbul fındıklıda askeri 
kuvvetin malzcıne.•ın' t.emıııden. acız~ Il13Şir a UnU ~atın alma ko_mı_"Y~,nı~na:~ kapalı Zarfla eksiltmesi yapılacağı Ana. 
dir .. 'itekim mcvrutl malzeme ıe. n ~ TOPTAN KiLOSU l~~ı . gazetcMnııı ···~/ Agu,tos/941 tarihli nüshalıwiyle ili\ıı edilen 
himmatııı bir kısmı!ll ?arcamıı;,tıı · ~u 1 '-0 ~on kuru otun :;lınmr.s:ndan vazgef;ildiği ilan olunur. !l247 
"t 'b J • nya .. zamı ancak ~o - 90 ur 1 . l:;:;,;:;--:::::;::~==-:-~:.::.::;.:.'.:~:..:.:.:.::..::.;.:;:..:~.:..--..:.:.:.:: ı ı :ır.a Japo : ~bflir. Buna Mançu- ' z~ır evazım amirliği satın alma komiayonundan: 
fırk:ı as'kcr çık~ 100 bın kisı:ik kuv- . Ll·><·.>4 l mit gilııu "'"l 01' altıda fındıkııdn askeri •atın alma ko -
~otn.uı11 ç.\~~rııc~~:k lazımdır. 'F,ıkat hu Z A ı· i ~~",'.~~~~n ... ~a t:"1"'~1 ~a:·f 'h"l~liyle sntın alınacağı Anadolu gazetesinin 
ıe 1 'e -W c f cı gerek-;e <ulıa• - K· ı ı' ı":ı n°.hı•·e,;ı·ne m0 r'out Altıı· · . - "' 8 

' • ,arı ı nushalnri'"ln ·1· dı·len 325 ton sıg"ır 
ordunun. gerek e ra ı, . t '.· . t .ı \ , 'n " , . . . ctının alınma,ıııdan YllZ!!e~ildiği ilan olu~n ı an c 3244 . 

mancıc ıs' a ım ve , ca kö.ı unun ~lezar mevkiiıııle kilin iki --.- - _ _ . __ ur •.. ,_ __ ~-=..;.;..----
ları, maddeten, k d .. ··m ba"ınıın t rıu seneııı·yle İzmır levazım amirlig"i satı 1 k -. d 
l.ıiye görmü~t(ir. ıucu. unu '"' " ~likhn n ama omıayonun an: 
T:ıtbik cdllen u ııl. Alman ".uıüdıir ııcra\ı()r Yamanlar meı·kıınde k:lın ı·e • • 

56 zeytin , gacı amil sekiz d'tüm tar- -
1
-,,-

0
------

K:;ıak burun ve boğaz 
bastal;kları mütehassısı 

DOKTOR OPERATÖR 

ıamın lzm•r iKincı noterınden alını~ ol- Adet bakır karavana 
dugum ikı .ı>cnedi her naRıls:ı zayi ol· ;o A~et lıakır kapaklı bakraç 
mııstur. . ). ukarıdıı cıns ve miktarı yazılı 

.\lülkiim olan lııı iki p:ırça arazi mu- puzarlıKl.ı sııtın alınacaktır 
iki k:ılem bakır malzemesi 

Dahi Oke 
ka'ıilindc k;mseılen karzeıı para alma- r:ıliııh·iıı teklif t·decekleı i. fi at üzc 00indcn verecekleri yUzde 
r.ııgım gilıı ayrıea kim,ere _de borcum •·:• lıeş teminatı hntıreıeriyle birlikte İ4-Ağustos-941 perşembe 

İklnc.i l:le7Jer ookai• No. ll!O) 
H-.talarıaı laer ... liledea -ıı. 

kaloııtl .,.; tsıı&a•I .,ı.. 

ı·oktuı· llt-rıdc lıir yıııılı~hga nıeycbn l'tıııu 'aa• on °"~ Lıı•çukta kışlnda izm;,: levazım amirliği satın 
ı· rmP~C k için key fiyrti i ıfın ed~ri.m. ı-'lı::::'i".:1'::1 ":ı:a;::k.:.0;m:ı:'.'.l::;·<~ıı~ıu~· n~'!..' ~m;::iı::,:· ı~·a7c;_::a~a~t l~a~r~ı ·~--:!.3~2~4 0!!,_ _____ _ 

Kar~ırnkanın ,\lurcn korunde 1 lzmır Levazım Amırligi Sl!Jın Alma Komisyo d • 
• • 1. ·ı 1 1 X•'J il .. nun an. oturan 'e ı og ıı - _., . ;aruı ı;<.İc ııaz:ırlıkıa ~atın alınacak 60 ton pirince ta-

- İlıı 11/ıiııı IJoıi<m lıı,lerı_ıı wrdıklerı fi atı er yi!k<ek göriildUgiinden tekrar pazRr· 
lıkı:ı ıhaleyc kcmmu•tur. 

tuzlası müdürlü-Çamaltı 
' 

~ünden: 
. . ııacaK <.v.t tamiratı pazarlığa koııulmu~tur. _Keş.!f, 

b Ju(l!~ı~d: rg~kunlş· ur. ilk tel!'1oatı ;j(j ira iO kuruştur. Kcşı_f _hu
l'e e 

1 ~.,. ı~a müdürlüğümiızdc \U İzmir lıaHm üJürlüğünde gorule-

b~51.a'ı + 1eıklg 1un . .,,~, J.941 pazart.esı "ıat on dörtte müdürlüğümüzde 
ı ır. JS c · ı erın -· •0 

1 3141 
toplanacak. komisyonda hazır bu unıruı.arı. ~-13-18 

inhisarlar umum müdürlügün-
den: 
1 _ Şartnıııııe i mur.!Jınce >vUOOG kilo fc""balaj ıpi uOOOOO kil~ amba· 

ıılj otu kap:ılı zarf · uli~ k atın aLn84iktır. ı ounon kilodan aşaı,'1 olma
mak lı~re kısmen çıı• dal! fiat teklif ca.ilelıilir 

2 _ Ek•il mc ;, Agııst 941 Cuma günu •aa ın.40 da Kabataşta 
Ley:ızım şulıcsi ::ılım komisı-:_onunc: ynpL.1c:ıktır. 

:ı _._ ı;ooooo k.:c amb!!laJ otun~n muhammen lıtıleli 3~000 lir:ı olup 

murakkat tcnıinııtı 2625 lıradır. 
.ı _ ::iıırt·ıaıııe' r 175 kuru~ mukabil ndt. özü geçen şubeden ve Aıı

knra ·ı ~İzmir B:ışmG,Jürlı..'.derinden temin edilebılir. 
J 'kı ~it . •!irı·cekk. mühür1ü nı 'c upl.ırını \'(> ıınıca teklif edecek-. -~ı m~\ ~ ~ "ht" 

1 . ' '.kta ·üzer; den •t~;nat <ikCl'sı i ve a Ilnıık:ı mektupl3rını ı ıv:ı 
cıı nıı r ·ı. 1 t' 1 b' . k dar ıd• 
rl k 1 kıı,ı:ılı znı1", rını ı a e •na ır.ı c- ır :ıat cvveııne a • · · 

e ece onn • ı· ı·· mu lıi' k ll'İ , on r;, a 'tine rntkb ı ' iT. ıı ıncle \Ermeleri uzu ·· 
R?Ç~? u ' 13 11 16 l!l (223416961) 
clirılı r .. _ ------::--::---::-':"::"-::-::-:-~...:..__:_:_ ____ _ 

-ızmir inhisarlar başmüdürlüğünden: 
Jznı,r Şehitler mevki'ııde a n khisarıJr Şaraıı fabrikası eski Ay~ın 

birıı fabrika ~na tr•liıv ~aı·tiylP temiz hRstalıksız ve çürilk'üz an:ı ma~>ul 
çekirdeksiz üzümü• 1 !>er kilosu 6,5 \'e m:.sk«t l.zümüniin 9 kuruş fı~Ue 
milbarnn ına 20 Ağu~tos 941 t,ırihı ' başlaııacağıııılan 11rzu eden b~g~.1.
l:ırııı i, nı1Priııl kıırd e•tirn w lnifr :ırmak )7,er~ mezkiıl' fabrıka muduı· 
lü"üııe nıürac:.atlurı ilan • lu r. 12 13 (3214) 

.~Deniz Levazım satın aıma ko
misyonundan: 

15 Ağ-ııstr, !141 Cı·ma gıL« saat O•\ dört ot.ızda paz:ırlıkla eks;..tı'.ıe.>i 
t '· ı ·1 ·ı · 800 ıikaıı bezının yapılac:ıgı gııze ('ıer t ı an euı mış oı~•ı 00 metre ,\ıne ., .. 

elreiltmc•i gorülPn lfü•ıma binaen dıırrlurıılmıışt•ır. (S.3a) 

)J uhamm~n bedeli 27000 lir:ıdır. 
a - l::\·<af Ye hususi şartlar topkapı mnltepesinde a•keri satın al· 

ma komi<yonunda göriilJııbilir. 
4 - lh:ılesı 1 ~l-d-fl41 •alı giin~ •~at 10 da mezklır komisyonda ya-

~-- rıılııraktır . .K;ct'ı temınatı 4140 !irndu. 13 15 3242 
İzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayon~: 

1 - !HHHl tanhiııde pazarlıkl:ı ihale•i yapılac:ık 9838 ton sığır 
etı veya ayaktan sığıra calip çıkmadığından tekrar pazar
lıkla "atın alınacaktır. 

2 

3 
4 

ll Usl~•i: tartlar ve evsaf topkııpı mnltepesinde askeri satın alma 
komısyoınında görülebilir. 
Topta~ ihale edileceği gıbi kL~ım kısım da ihalesi yapılabilir. 
İhıılesı ln-8-P& J •nlı günü saat 15 de yapılacaktu·. Tutarı 
a,44:ı,:;oo liradır. Kat'i t~min:'1ı 234098 liradtr. 13 15 3241 

lamır l..e•azun Amırltki Satın Alma Komiay-daaı 
1 - 20 Ton ı;ad~y:ıgı pazarlıkla alıııııc-.ıklır. 
2 - )luhammen be<teli 30000 liradır. 
3 - Evsaf_ ve hususi şartlar her gün ~ombyon binasıııda görülebilir. 

- İhalesı 15(8/941 Cuma giinü "a:ıt 10 da Topkapı )faltepe AS. SA. 
AL.- Komısyonunda yapılacaktır. 

5 Kat'i teminatı 5100 liradır. 

lstanbul belediyesinden: 
, . Cerr<ı,h,ııa~a, ~ıı8<:ki,. ~eyoğlu ~c ~ührc:vi. hastalıklar. hastaneleriyle 
Zcı nep I~amıl D_ogumevıııııı yıllık ıhtıyacı ıçın alınacak yaş sebze kapalı 
zad usu!ıyle ck~ıltmeye konulmu~tur. Tahmin edilen bedeli 19716 lira ilk 
temıııa!ı J.178 !ıra 70 kuruştur. ~artnaıne zabıt ve :\foamzliit Müdürlüğü 
knlemiıulc görülebilir. İhale 28 8/ 941 Per~embc gilnü ~aat 15 de Daimi 
Encümende rnpılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 
l.l41 yılına ait Ticaret odası \"e.;ikaları ve kanunen ibrazı liızım gelen diğer 
vesaik ile 2490 numaralı kanunun taıifntı çenesinde hnzırlıyııcakları teklif 
mektuııl:ırını ihale giinü 'aat ıt ele kadar Daimi gncilmene vermeleri l:l
zımdır. ıs 16 20 25 (3193/6846) 

lzmir - Manisa vilayetleri orman 
çevirge Müdürlüğünden: 
Kemalpaşa kazasınııı Armutlu köyü civarında bulunan Malgaç 

devlet ormanından (109) metremikaP çam ağacının 10-8-941 tarihin
den itibaren on beş giln müddetle açık arttırma ile satı.şG çıkanlmıştır. 

İhale 25-8-941 tarihine müsadif paznrte~i gilnü ;aat onda izmir, or
man çevirgc müdüriyeti lıinaRında yapılacaktır. 

Bedeli muhammen 505 kuruş olup taliplerin ihale gününden evvel 
ziraat bankasına yatıracakları yüzde 7,5 teminatı muvakkata akçesi 
olan 41 lira 29 kuruşluk makbuz ilmühaberiyle komisyona müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 10 13 16 19 3183 

• 
SAHIFI J 

Yül<sek ziraat ennstitüsü veteriner fakültesi 
askeri kısmının kayt ve kabul şarliarı 

ı Ankarn. 'ı uk·,,., Zır:.M l"n,tituqü veteriner fakültesi a:kNi h:ısmı 
na bu yıl sivil hım clen~li U.elerclen iyi ve pek iyi derecede rıl('2un olan 
ve olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şartiyle talebe kabul eı!ilecektir. 
İsteklilerin aşağıdal:i şartları haiz olması lazımdır. 

A) - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak. 
B) .- Yaşı 18 - 22 olmak (22 dahildir) 
C) - Beden teşekkülleri ve sıhhatı orduda ve her iklimde faal hizmete 

müsait olmak (Dil rekaketi olanlar ııılınmaz) 
D) - Tavır ve hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
E) - Ailesinin hiç bir fena hal ve söhreti olmamak (Bunun için d~ 

ıabıtn vesikası ibraz etmek) 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu "esikaları bağlamaları 

liizım<lır. 

A) - Nüfus cüzdanı veya mu•addak sureti. 
B) - Sıhhatı hakkında tam te~ekkiillü askeri hastahane raporu ,.~ 

aşı kağıdı. 

C) - Li>e mezuniyet \"e olgunluk şahndeınamesi veya tasdikli sureti 
D) -;- Okula alındığı takılirrle nsk~ri kanunun, nizam ve tnlimatları 

kabul ettiği hakkında wlisiniıı ve kenıli<inin Noterlikten tasdikli taahhüd 
senedi tal('be okuldan istifa etm<>k isterse o!:ulca tahakkuk ettirilecek mnR
rafları birden \'erir ,·c bu <l:ı t":ıhhüıl •cncdin~ kaydedilir. 

E) - Snr':ılı u;·urk<oıı gez,ıı, sidikli, bayılma Ye cırpınma müptela ol· 
m:ıdığı hakkmda \"elilcrinin Noterlikt.c:ıı tasdik' t:whhüdnam~•i (bu gibi 
hastalıklardan biri ile okula girmndeıı en<>l m:ıliıl oldukları sonradan 
anlaşılanlar okuldan çıkarılır ve oknl mıısrafları velilerine ödetilir. 

3) - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida 
ile mliracaat edecekler ve şubelerince - 2 nci maddede - bildirilen evrakı 
ikmal ettikten sonra Ankarada yüksek ziraat ensitüsü veteriner fakülte
si askeri talebe amirliğine gönderilecektir. Müracaat müddeti eylfilün 2'1 . 
~ine kadardır. Bu tarihten sonra mür:ıcaat kabul edilmez. 

4) - Okula kayıt ve kabul ~ahadetnanıe derecelerine ve müracaat sı

rasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt işl~ri kapanır ve kabul 

l!dilenlerc müracaat ettikleri askerlik subeleriyle t.ebliğat yapılır. 

13 17• 20 23) 27 3-0 3 7 10 13 J 7 20 23 25 (3237) 

Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat 

Ve okula kayıt ve kabul şartları 
1 - Ordumuza Hasta bakıcı ve hemşire yetiştirmek üzere A.nkara'da 

M. l\l. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan Hasta bakıcı ve Hemşire
ler okuluna bu sene de 50 tıılebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 

bulundukları mahallin Valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik oube-

1 
!erine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 

2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, me
mur olup tekaüdiye alacaklardır. 

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahane
lerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıbbl 
teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beı 
lira harçlık verilecek. laşe ve ilbasları tıımamen okııla ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira asit maa§
dan başlamak üzere maaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çojıalacaktu; 
bu za:ııan dahi iaşe, giydirme ve barınma ordu,ya ait olacaktır. 

6 - Okul 16 Eylill 1941 de tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartlan şunlardır: 
a - Tilrkiye Cumburıyeti tebaasından olmak v: Tilrk ırkından bu-

lunmak. • 
b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife ııörmeie 

müsait bulunmak (bunu her hangi bir hastahane sıhhi hey'eti raporu il~ 
tesbit ettirmek ve evraka bağlamak Uizımdır.) 

c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yırmi ikiden yukarı olmıyacaktır. 
d - Kendisi, ana ve babası iffet-ehlinden olmak (bu vaziyet poliaçe 

tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır.) 
ı e - Bn az orta okul tahsilim bitirmiş olmak (eleme imtihanlarında 

muvaifak olmak şarttır.) ve'j1! bu derecede tahsil gördüjıü isbat etmek 
( tasdikname veya bunun tasdikli bir sureti muameleyi evra.lwı& ekle-

• necektir). 
f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip lx>pna nlarla Ja>. 

cası ölmüş olanlar kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir müabit evrak 
keza eklenecek.tir. 
j g - Okur sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiji, ev· 
lenme sureti ile veya diğer inzilı!llti sebeblerle okuldan çıkanldJ.iı, altı ııe
nelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve yahud ıııbht 
sebebler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek. mek· 
cep masrııflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdıği vesikaların tama
men doğru olduğuna dair Noterlikten tasdikli ve kefilli bir taabhüdııam• 
~erecektir. 

8 - Yukardaki §eraiti haiz olan okur, okula imtihanm olarak ubul 
,dilecektfr. 

9 - Yukardaki maddeler mucibince evrakının muameleaini bitlreııler• 
ıen, Vilayet, veya ka2411, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya aııker• 
.ık şubeleri vasıtasiyle evraklarını doğrudan doğruya Ankara .MerkeJ 
Hastahanesi Baş Tabibi '\le okul müdür Jüğüne gönderileceklerdir. 
10 - MUracaatların Ağ~tos 1941 nihayetine kadar sona erdirHmeal 

lizımdır. 
11 - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri &Jlll 

makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 
12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kndar gelmek ve 

okulda tekrar yapılacak sıhhi muayene neticeai hastalıkları tebeyyün eden• 
lerin ııl'emleketlerine gitmek için masraf ede.:eklerl yol paralan kendilerine. 
ait olacaktır. 

Ankara Merkez Ho.sta.hanui BQ,f Ta.bilı' 
ve Okul. Müdürü Alba71 

Dr. ŞABAN BARUTÇU 
17 20 23 26 29 Mayıs ı 4 7 10 13 16 19 22 26 28 Hati.raıı 
ı 4 7 10 ıs 16 19 22 25 28 Temmu~ 1 4 7 ıo 13 16 19 
22 25 28 so Aa uatoa 941 (.180.) 

lzmir vakiflar direktörlüP'ünden: 
Seneliği 

Lira Kr. 

96 00 
Mevkii 

Teminatı 
Lira Kr. • 

·15 00 
No. 

l\luhammen kıyıl1l't' ('iıı'i \'akfı 
Lira Kr. 

• ---
600 00 Ev Aliağa cnmii 

Balnbnn 383/ 5 "l 
Yukımda nıah~lle sokak v.; evsafı yazılı 61 :\1. murabbaı arsa üzerine 

yapılmı~ 2 oda bir ,ofa mutbah ve bir miktar bahçe;·i havi bir bab hane
nin mülkireti peşin para ile 600 liraya ~atılacaktır. İhalesi 25/8/941 pa
zartesi gilnü saat 10 dadır. Taliplerin ~ô 7,5 pey akçe~iyle birlikte Vakıf
lar idaresinde müteşekkil komisyona ve fazla tafsilat almak istiyenlerin 
her gün mesai saatlerinde Vakıflar )Iildürlüğünde Yaridat :ite. müracaat-
ları !Uzumu ililn olunur. (3081) 

' 



SAHiFE il --· '(ANADOLU)' 13 Ajuaioa 1941 Çuıamba. 

Sovyetl~re göre Almanlara göre 
Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

lngilizlere göre Alman 
- Battarafı l inci sahifede - ordusu artık yorulmakta .. - ~aıtarafı l inci. ~bı:f.-di!! -:'. 

da düşürülmü~ düşman tayyareleri, B -~· 1 . . hif d _ )~uteaddıd nokt:ılnr<la bınalnrda mu-
ev\·elce bildirild~ği gibi 5 değil, 6 - aı tar~ı mcı aa. e ~ . hım hıısarlar olmuştur. 
tavyare dü ürülmüştiir. . söylenmektedı~·· Odes~ - !'-ı):ef uzer;n- Sovyet tayyareleri A1manyanın şi-

Muilada 0Geçen gün 60-70 Alman - Fin tay- de Alman ilerı .~arekatı ınkıııaf_ halın- mali ııarkisine geli~i güzel bomhalar 
yaresi, }hırmansk mıntakasına kütle dı>dir ve bu, dıge; ~phe}erdek.ı hare- atmak istemi:ıle~e de avcılarımızın ve 
haILnde taarruz etmişlerdir. Bunlar, kattan daha tı>lıdıclkaı· hır vazıyet :ıl- dafi bataryala~ımı~ın miidahal.:k•ri ile Büyük bir yangın lhtikarla Mücadele 
avcı t-:n yarelerimiz tarafından ön - makta<lır. . . . . bu tcşebbtislerı akim kalmıştır. . 
lenmiş ";,e . iddetli hava muharebe_ . So~·y.et ham kuvw•tlerı, Rerlını:> ~·enı ~~~'linki, 12 (A.A.) _ fü•qmı Fin ::\Iuğlı. 12 (A.~.) - Dün gece saat 
!eri olmuştur. Daha ilk Riddetli ta_ hır hucum ynp!Ilışlardı~·· .. .. t<>bl~gı: 4,30 da çarşıda bır .otelden çıka? y~n-
arruzda tayyarelerimiz. dü~man harp C~phelercı: ı~e genış olc:udl' hava· Şımdiye kadar avcılarımız w dafi ~n sonu~da otelle hır k:_ıhve sekız duk-
nizamını bozmu~ 2 tavyare alevler muhnrebelerı olmaktadır. • . bataryalarımız tarafından 262 di.i~man kan ve bır ev y~~mıştır. . 
icinde dü ürülmü~. diğ;r iki tayyare J:on~_ra, 12 (A.A.) .- Asken v_~zı- tayyaresi düşürülmüştür. IIııva mey- Dün Marmarısın Osmanıye ~rman-
tahrip eclımiRtir vetı mutalea eden alakadarlara gore, danlarındn hasara uğratılan ve tahrip Jarında çıkan yangın, Marmarıs hal-

Istanbulda komisyon esaslı 
şekilde çalışıyor 

_\lutemmı~ m·alümata göre, harbin son tebliğler ve. ~u,; tebliği, Leningra- edilen Uıyyareler bu rakamın haricin- kiyle köylüler ve nskerin yardımiyle 
bn. ıactıgı tarıhten beri emsali göriıl- dm cenubı ~~rb!;ıınde ve Ukrayna mın- dedir. Bahriye topçuları ile, mayin ve ı:;öndilrillmüştür. 

İstanbul, 12 (Telefonla) - Mürakabe komiıyonu perakende 
mercimeğe 17-20 kurut azami fiat tesbit etmiftir. . • .• .• 

mea.k şekılcıe yapııan bun-ava nucu- t~kaqı~da ık.ı clırı<ek~ Almanla.rın cok torpiller tarafından 15 düsman gemisi Y K •• . tJeri 
muııua ausman ıstınuaf ettıgı mak- agıı· hır ııekılde tehchd ve i;rnı:yıkte bu- batırılmıştır. Bunlardan iicü denizal- unan omunıs 
sa(tı t~mın~ mı;vııftak olamamıstır. lunduklarını göstermektedır. Al~~n- tı, ikisi küçük harp, 6 ta~esi nakliye Roma, 12 (A.A.) - Iesajero gaz:!-

Komisyon, ihtikarla mücadele için halkın yardımını istem.ıf, Eminonu, 
Beyazid merkezleri ile emniyet kaçakçılık bürosunun telefon numara
larını gazetelerle ilan etmiş, buralara vaki olacak her müracaatlar ehem· 
miyetle nazarı dikkate alınacağını bildirmiştir. . ~ı ncı cıera oıaraK yapııan uu nava lar Beyala - Cerkof, Koresten :e dıger gemisidir Sahillerde görülen tahta tesinin Atinadnn öğrendiğine göre, 

nucumunoa tııırnrraarı.mız ve avcı orta cephe kısm~n?a Sovyetlerın kırıl- p:ırçaları, kürekler ve can kurtaran polisin tavsiyıesi ii7..erine komünistle
tayyare.erımız, cıu ··maoın uomoaıarı- maz. mukave~etı ıle karsılaıı~nca, ~ep- r:lekleri,~ düşman zayiatının dlin bü- rin enterne edilmesi kararlaştırılmış-

Bu sabah ilan iizea-ine 8 ihbar vaki olmuttur. Tab'kıkat yapılmaktadır. 

ııı arzu ettıgı munım necteUere at - heııın 7:ayıf ~ıı· k~smını bu.labılJ?ek .'ç·ın Ytık .o~dugu zannını yer:ııe~tedir. . tır. . 
maıarın, mani oımuştur. Oıles:ı.\a dogru ınmek ıstemı!!Ieıd.ır. Bızım harp gemılerımızde zayıat 

lrnva ınunareoeıeımde avcı tay- Fak~t bu. cep~e~e .~u~en kuvvetlerın· roktur. 'I'.icaret..filomuz da deniz filo- joponyada 
Isviçre ile ticaretimiz 

yareıerımız 13 Alman ve Fın t-ay- dt'n ıstedıklerı gıbı ıstıfade ede!11em~~: mtızun hımayesınde normal faa1iyeti- _ Baıtarafı 1 inci aah.:f,.;ı,. _ 
lıtanbul 12 (Telefonla) - lıviçre ile aerbeıt döviz eaaıı üzerine 

ve huıuıi 'takas teklindeki ticaret anlaıması bu ayın 31 nele hitam bul
mu4tur. Yenisi için Ankarada müzakereler cerey~n etmekte~ir. F~kat 
Amerikan bankaları, lıviçre frangını dolara tahvıl etmek ıstemedıkle
rinden yeni anlatma tekrar husqıi esasla ra tabi olacaktır. 

\'are 1 ta~:;.are uatı ı.ıataryaıarımız tzdirler. So\'yet hattının te. kıl e~tı~ı 'le devamdadır. Kara kuvvetlerimiz ta- B t db' b d .. !ilk t ev 
~h ı~ı' twyare clusurmuşıerctır. bu ç.ıkıntılar. Rudi~eııi kuvvetlerı~;~ rafından 448 tank ve 31 zırhlı otomo- .. lu et ~·d o;sa a gdn . t'h~mf t 
'Ilır t~i·yaremı:r. .kayıptır. lki tay- ele~tık! ?laı~. m~daf~:ısına . da ı ı bil iğtinam edilmiştir. vuçkterde. a ı a vazını a ıs ı a e 

. - telakkı edılebılır. Nıtekım Berlın teb- Budapeşte 12 (AA ) - Macar teb- me e ır. 
yaı-emız oous paıç-aıan ııe ha~aıa ug J'y•I . d b d k" harekat hakkında ry·. • . . Bahis mevzuu seferperlik emirna-
~~ı~~ı~~~~.:~::1~:raı;:~~a~~ıı:11;~;~ j c;; ~~nta~İ g~;:i ~a~·ih. vaziye~. takın.ıl- ıg~.ugünkü Alman tebliği Kiyef cenu- ~esi, yalnız sınai seferberliğe şamil-

• ı ·d · ın:ıktatlır. Hıtler. k.endı strate.ıık P~IO- bundaki ihata manevrasınııı bitirildi- dır. . ..• ~ 
e) emı~ıeı ır'. . , . .._ la-;ının (Taarruz, gene taarruz, daım~ ğini bildirmektedir. Dünkü harekat es-1 T?kyo, 12 (~.A·~. - Japon hl!k~-
... ..\lunarel>enın bıdas et_ınde te~bbu taarruz ve telefata. kat'iyyen ehe~mı nasında düşman kuvV'etlerinin imhası metı na~ın~ soz s.oy le.me~c selahı -

-;~ı ~le. alan tayyareıeu~ız, duşma~ \'"t ve·rmeksizin d:ıma ileriye <l?g~·u ve sililhtan tecridi yapılmıştır. Simdi, yetd-.ır sozcı~ Am:rıka ıle ~ı:ponya a
tan a.ıe.ıerı. kaçıncaya ~adar. bu te taarruz) e,.;a,.; oldugunu gizlememıştır. döküntüler tecrid olunmaktadırlar rasında denız munakalesının. başla-
~eoousu muha1aza etmı~lerdır. Bunu ~imdirn kadar Framıada Hollnn- Kıtal rımı h . k~t . t' k t. k ması meselesinin henüz halled:lmedi-

?llo·ko. 12 (AA) Sovyet . • • a z aıe il a ış ıra eme - •. A "k l" 1 • " k 
• ". 'a, : · -: . , _ dada, Yugo;;lavyada ,.e Yunani~tan 'e ve mü:;tskbel harp s;ıfhalarına ha- ~ı, ve me~ı ·a_n ıman a~ıı;a gıre ... e · 

tayyaıeıerı dun gece Rerlın cıv ~rı~ muharebelerinde gö:üermiştir. Bu, tıp- 7-llfanmaktadırlar Çevrilmemiş olan Japon gemılerıne mü.şkulat çıkarıl-

Bitarafla ra göre 

~sovye~ tahrip 
siyaseti 

Berline yapılan son daki a!'lkeri hedeflere .kar~ı ::eı:ıı. bır kı Dal tonun (Cür'et, gene cür'et ve düşman kuV\'etle;·i, çamurlu arazide mıyacağı h-.ıkkında Amerika taraf2n- Ve 
akı~. yapınııı~ar~~~· Yuksek ınfıla~~~ daima cür'et) . özünden mülhemd!r. Bu cekilmiye çalışmaktadırlar. Bazı mm- dan ~eminat verilmemiş b.ulund~gu, 1 
ta hı ıp lıombalan) I~ yangı~ ._bomb, :ıtratı.>jik esas bir seııe evvel Jngıltere- "akalarda dn mukavemete hazırlan- Havaı sularında bulunan ıpek yük -
ları ntıııııı~tır. Berlınde .b~ıy~~ ?'a~- ,. yapılan h;va taarruzlarında fasıla- -naktadır. ' lü ~s~mmaru vapurunun g:_riye d~n- 1 Bern, 12 (A.A.) - Nasyonal Cay
gın!ar çıkın~!'! "~. ~~dd:tıı .. ınfılakl~fi- ·H7. bir !'!Urette 6 hafta tatbik edilmiş ve Berlin, 12 (A.A.) _Şark cephesin- mes!n'.n muhtemel bulundugunu söy- tung gazetesinin Ber!in muhabiri Rus
vu~u. buldugu gorulmuştu~. :1fare e lııgiliz muka\'eıneti karşıflında mu va~- rle, general Grandenin kumandasında- 'emıştır. . . l 1arın ric'at esnasında tahrip siyaseti
t~ 1 .t~ak .. erten tayyarel<'~~mı~ın .. ~ ~ ral• olamayınca, Alman tayyareleri nı- 1<.i lspanyol mavi gömlekli kuvveti, bu- L_ondra, 1~ ~~·ft..·> - Pasıfıkte ni tatbikte gösterdikleri itinayı Alman 
· ~ hırı .. mu'..tesn-a. olmak .. uzeı ~. u. le hayet. çekilmiye mecbur kalmışlardır. "'Ün merasimle Alman ordusuna dahil vazıyet gergın.lıgıı~ı .o kadar muh.a- propaganda teşkilatının gösterdiği fi -
rı?e donmuşıerdır. Ussııne clo.ııme - Rusyacla da vaziyet gene ayni olmuş- 'lmuş ve Hitlere sadakat yemini .rap- faz-a etme.ı<tedır ~ı, Japonyamn, Bır- !imler de :vazıhan sezmek rnümkiin ol-

akınlar 

mış olan .tayyare nranmaktadıı. . . ' uı". 7 haftalık büyük ve deva~lı ,,taz- :nıştır. . manya, ~ıy~m, Sm.~ap~r ve~a Hol - duğunu bildirerek diyor ki: 
M.~sko\a, 12 (A.A.) - So\_:.et viklerden ııoııra Ru" kuvvetlen .:.~00 Berlin. 12 (A.A.) - D. N. B. ajan- landa Hındıstanı uzer:ne b~ hare- _Hiç bir şehir, hiç bir kasaba ve 

teblıgı: , , 'd!ometrelik sahada geri çekilmeıde sından: ' ket yapması, . ~u.hakkak ~ır harp köv bu tahribatın tesirinden kurtula-
Smolensk, Bel) a-Çerkof 'e Uman ;eı·aber Almanlar, hiç bir noktada Alman avcı tay.vareleri bu sabah uatlaması netıcesını verecektır. Bu, • tır 

i"tikametlerinde ve &;tonya mm~~-- kat'i zafer şeklintl~ muvaffak oldukla- Kiyef mıntaka"sında yaptıkları keşif anların vehametini takdir eden A - mamış b: 
1 

k 
1 

• k 
1 

t 
kasında muharebeler cereyan ettıgı- t•ını sövlivemezler. Rus mukavemeti harekatı esnasında 27 Sovvet tav"aresı· vustralya devlet adamları, sık sık, Yilzh bı~ erce ev yba··tıü~P sı hı mı.şdır. 

· b'Id. kt d. • · · · • · .J t l kt g· h''k' t· Mu a ır _yazısını u n cep eyı o-nı ı ırme e ır. ·e sarsılmııı, ne de kırılmıştır. $ımdı düsürmüşLerdir. oo anma a ve ıyam u ume ı er- ' d" ·ı 1 , b" Al t 
Londra, 12 (A.A.) - Sovyet tay- lk akla gelen sual şudur: Berlin 12 (AA ) - Alman savaş kanı da, istiklllllerini ve toorak bil- laşıhp b.oı:ın_ıı ş o a~ 1 ı~ 1 mb~t~ gazket e · ı · d.. Berlı·nı· bomb"rdı- · · · ·· • · · t·· ıuk·J · · "d k"ld mu a ırının su soz erıy e ı ırme e-:, are erı. un. gece .' .. Alman kuvvetlerı, hır hezımet gos- tayyareleri 5 ağustosta. Uçakok !ima- .un . erını muan~ı . a~e ~e ı e ~u ı • ' 

~an. ettık_lerı esnada asken .. hedef~er 'ermeden bu tazyiki ne kadar müddet rıında ceman 3300 tonilatoluk 4 kil- l(avemet edeceklermı bıldırmektedır- dır. . . . 
u_z~nne bır _çok yangın .ve yukse~ ın- levam ettireceklerdir? c;ük vapur batırmışlardır. Jer. . --~i~h~re~J n ne ~kılde n;tı~~Je: 
fılaklı tahrıp bombalan atmışlar.dı.r. İnsanın bir mukavemet haddi Yar- Bel'!in, 12 (A.A.) _ D.N. B ajan- Loı.1 d.ra, 12 (A.A.) _ Taymıs ga- n~cegını şımdıden tahmın etmek mum 
Sovy~~. bo~bar~.ıma~ tay~·arelerının dır. Her ikisi ele bu hadde ne kadar da- sına Helsinkiden bildiriliyor: z~te~ı.nın muhabiri Hong-Kongd-.ın kun olamaz. . . 
hepsı usler~n~. donmuşlerdır. B.o~b~r ıanacaklardır? Ladoga gölü mıntakasında Fin kuvvet- bıl~ırıyor: . . . . . . Stok~o!m, 12 ~A.A.) - .. Tıd~n~~ 
d~.m.-:ınır_ı ~.üyuk yangınlar cıkaıdıgı l\Ia~n_ıafih, vaziyet, ocakları ve hü:- !erinin ileri harekatı devamdadıı-. Cep- Japonl~r. Hındıçmıde şı~~ıye ka: gazetesının Berlın muhabırı bıldırı-
gorulmilştur. ·!ret ıçın harp eden Sovyetlerin lehı- !erin ve işgal ıedilen mıntakaların fo- dar ~O hını ce~.upta, 10 ~Hm .c~nubı yor: 

:\Imıkova, 12 (A.A.) - Bu gece ıeclir. Sovyetler ağır ağır çekileceklı>ı mizlenmesine deY:ım edilmektedir. Düş- şarkıde olmak uzere 50 hın kışı talı- Alman makamları, euma gecesi Ber-

Avustralya 
lngÜtereye bir elçi 

gönderecektir 

Müdafaada çok büyük 
hassasiyet var 

Sidney, 12 (A.A.) - Avustralya. 
işçi partisi lideri iradettiği bir nutuk
ta, Avustralyanın evladlarından bil
yük fedaka.rlıklar isteyeceği bir za
manın geleceğini söyliyerek; 

- Her Avustralyalıya, açık surette 
memleketin emniyetinin mevzu.ubahs 
olduğunu söylemek isterim, 

De:rnjştir. 
:Melburn, 12 (A.A.) - 12 giinliik 

içtimadan sonra kabine bugün tek
mr toplanmış, uzak şark meseleleri
ni konuşmuş ve Avustralya tarafın -
dan Londraya bir elçi gönderilmesini 
kararlaştırmıştır. Siyasi görüş birli
ği zarureti yüzünden bu karar t-asvip 
edilmiştir. Bahriye nazırı, beyana -
tında, bu elçinin devamlı bir kabine
nin müzaheretine nail olması icabet
tiğine de işaret eylemiştir. 

000 ' 

· lng (terede h~va 
hareketleri 1\Ioskova üzeri~e bir :~iman hava a- •akat insan ve mnl1.eme kuvvetleri ta- man binlerce ölü, pek çok miktarda şid etmi~tir. Siyam .. hükumeti h~:riç- tine yapılan taarruzu . imdi kabule baş-

' kını olmustur. ras ~.ıa.nsı.ı~~n bu .. sa· :elen cektir. harp malzemesi bırakmıştır. t~n milzaheı:et gormezse, boyle ıamışlardır. Londra, 12 (A.A.) - Selllhiyetli 
b~h ilk · aatlerde bıldırdısnne gore, Bilılki,;, Alman kuvvetlerinin yor- Berlin, 12 (A.A.) _Uzun mesafeli b~r .k~vvetle Sı:(ama hücum etmek Resmi makamların yaptıkları izaha bir menbad-an öğrenildiğine göre, 
hır Alman tayyar~. ~~ubu, Mo~kova- ;unluğu artacaktır. ~niş bir harp cep- bir Alman tayyaresi, Kodiksin 500 ki- k:ıfıdıı:- Fakat Japony~, ~nır~~a tev- göre, Berlindeki bütün dinleme aletle- İngiliz bombardıman tayyareleri 
ya taa!ruz 'teşebbu~und~ bulun_mıış- 'ıesinde cereyan eden hadiselerden haf- Jometre ve garbinde 8000 tonilatoluk cıh .edılecek her ~angı bır hu.~umun ri, aksi istikametlerden gelecek olan dün gece garbi Almanyadaki hedef-
tur. Duşm~n tayyarelerı şehırd~n alar değil, günler içinde kat'i netice- bir düşman petrol gemisin\ batırmı;ı- İngıltere ':'.e Amerıkaya da mu~evec- İngiliz tayyarelerini dinlemeğe tahsis !ere hücum etmişlerdir. 
uzakta dagıtılmışlardır. Yalnız ınun er çıkacağı artık muhakkaktır. tır. cih olacagını hesaplarsa, tahşıd · et- edikliklerinden Sovyet tayyareleri Bcr- Londra, 12 (A.A.) - İngiliz ha-
ferid ~ir l~aç düşm:ı13 tayya~:esi }I ?S· Londra, 12 (A.A.) - Dün akşam Bu gemin:n beraberindeki kafile, tiğ.i askeri kafi göı:miyecektir:v. . . Jine kadar gelebilmişl~rdir. va kuvvetleri tarafından Fransız sa-
k_o:a uzermde uçm:ıga vve yuksek rn· ~elen ~aberler, Almanların Odesayı kuvvetli bir himaye altında idi. • Japonya endilstrı ~eferb~rlıl!'.ını ;- Berlin ~alkı, bundan böyle, Baltık hilleri boyunca düşman vapurlarına 
fılak bombaları atmag:ı muvaffak ehclid gayretlerinde mühim terakkiler lan etmekle, bu nazık vazıyetı bır denizi istıkametinden gelecek olan yapılan hücumlar esnasında hiç bir 

, olmu~~ur .. Bir çok evler yıkılmış, f.a - ruku bulduğunu gösteriyorsa da şark Fransa, Almanya ile iş kat daha gerginleştirmiştir. .. Sovyet tayyarelerinin de yerl ı:inin ta- düşman avcı tayyaresinin muhalefe-
k-:ıt hıç hır yangııı ı:ıkmamıştır.· ln- ·ephesinc:Jeki haberlerin bu sabaha ka- b. z ·.,. b •

1
. •? Bankok, 12 (A.A.) - Siyam kor- vin edileceğinden emindir. tiyle karşılaşılmamış olmaRı kayde 

. anca zayiat vardır. hır olan kı ·ımlarında 3200 kilometre- ır ıgı yapa l ır mı. fezindeki 10 bin tonil-.ıtoluk bir Al - · Stokholm 12 (A.A.) - Pazartesi değer görülmektedir. 
-~i~. dü:man l-.iyyaresi dü ürül • ik cephede mühim değişiklikler olma- _ Baı tarafı bi .. inci ıahifede _ man, bir ~taly~n gemisi derhal ha- gece Sovyet' tayyarelerinin Berline hü- Londra, 12 (A.A.) - Dün gece 

muştur. lığı görülmeldedir. • Tb 1 b hl k t d 1 reket etmışlerdır. Bunların Saygona cumlarmdan Alman dafi baUıryaları İngiltere üzerinde bomba atılmamış-
Londra, 12 (A.A.) - Burada Sov- Ruslar üıe, Smolensk, Beyala-Çerkof !. ı a: ıı sata ar~ i~ ~asık mu ka 0 kan gitmekte oldukları zannedilmektedir. tarafından püskürtüldüğü hakkında tır. Hava ve dahili emniyet nezaret-

vet tebliğinde tah~ip edildiği biltli - nıntakalarında muharebenin devamıııı ~:smı ga~ k saa. d ~ı act ;e 1 a- Vapurlardan birindeki 2Siyamlı güm Alman beyanatına rağmen bu tayya- Peri taraf,ndan neşredilen tebliğde 
rilen Tıina üzerindeki Cernovocli küp >ildirmektedirler. Leningradın 200 ki- ın.e m 1za. eresın ~ -k[.~r a~ırı ı3n rük muhil-faza memurunun ne ol@ğu relerin Berlinin banliyoları~da boş ma- bildirildiğine göre, bir düşman tay
rii~ünüıı lı~yük ehem~ıiy~tine iş~ı:et 1metre cenubunda bir noktada da har- ~~~rname/~·r n~şre ~ce ıı. 1 1 u~ ~r bilinememektedir. Siyam suluında hallelere kadar vardıkları anlaşılmış- yare~; 1 ~ün ~ece lngilterenin cenubı 
edılmektetlır. Bu kl.ipru Bukre~ - Kus- •in vukuuııu ilk defa haber vermekte- ;,ka~<ıa da ı ıEsıyas.~h. 1{1~~e e erı. ~ ~ 2 İtalyan vapuru daha bulunmakta- tır. garbısı ilzerınde uçmuşsa da bom-
tence yolunda ınıırnsaıayı tl'miıı PL- lirk•r .. Uhaynacla ise Riddetli muha- ~a f ar ır. 1 .h.n fıu .

11? er~ an;:ıa dır. Siyamda posta, telgraf, telefon Afton Bladet gazetesi~in yazdığına ba atmamıstır. 
mektedir. 18~5 yılında ııışa edilmi~- · ~belerin cereyan ettiği· anlaşılmakta- . ~f a~~n 8~~ ıye ~·~~~ı aı ~n~ ~~- işleri yeni ihdas edilen nezarete bağ-, göre Berlinde Sovyet akıncı tayyarele ! Londra, 12 (A.A.) - lngiliz h1lva 
tir ve deniz se\·iy~iııclt'n ır; kilomı>tre lır. Almanlara bakılırsa, buradaki Al- ~~. iJ ı:nıe .. 1:Ve ~ und ast eı: sa~- lan~ıştır. rini~ motör se'sıeri işitilmemiştir . ban- i!'ltihbarat dairesinden: 
yüksektedir. man mu\·affakıyeti üzerine Ruslar Din- 1 .ıye ·~f\~~ııa 

10 şa 1 s.pn ta . op t~a ~ S.ingapur, 12 (A.A.) - l\Ialezy-.ı- liyodakiler ise Rus tayyarelerinin mo- I Havacılarımıza baştan basa Ame-
---000 veper ve Dinyester nehirleri arasında r :rı 1 1 e ı _e maı~ş: b ? enınk~ ~a ın- dali japonlar, beynelmilel ekspres tör seslerinin İngiliz tayyarelerinkine rikalı!ardan mUrekkeo ikinci bir kar-

BulHaristanda 15 bin kilometre murabbaı arazinin 'a v?P. a~2a~~ ~a)u uAun?1a1 ~ ıf. le burasını terkederek Bankoga git- nisbetle bariz surette başka olduğunu tal filosu iltih1lk etmiştir. Filo dilş -
. • • nıüclafaaı:;ını bırakarak Dinyester neh- 1\1 .ışı, 1 p te · ; - ~ır~ , ar ~n, !flektedirler. Buna sebep, İngiltere- söylemektedirler. mania ilk temıt~a .vecmitı ve muhte -

- ~af tarafı l ıncı aahifed~ 7'"" . !'İnin :-ıahilinde yeni mevzilere ~ekile- .. a~~.şa . e n \e gene:a ey~~n ı~ı Japon alacaklarına bloke koyması ü- mel olarak 1 Yunkers 88 tayyaresi 
!ıra aJanı <~lan Fran~ız yahudısı .ltı- ceklertlir .. Hallıuki böyle bir hareketin gor11!ş~~s\Ka~!1.~la~~a "~ D:.k~r ıl~ ş·k zerine bir çok japon firmalarının Ç k" g J ponlarca şid· t!.hrio ettiğini bildir.miştir. 
ılur kaçmaga muvaffak olmrnıtuı. su te8irleri olur md~lı . rı a .. utsder!nın . eAnl ısıne eı. memur miktarını -.ızaltması veya ma- un lD Acaba nere Je ı·dı·'er? 

• . . e ı mesıne mu e aır yem man tazyı- y 1 k d 3000 k d b b J d uı '' 1 - Karadeııızde Odesa, Nıkolay.cf k' k . d F . . . gaza -arım apaması 11'. a ar detle om a an l · 
Haclyo gazetesinin verdiği bir ha- limanlarının Almanvava terki ! ~ı.şıs~n a ransanııı vazıyetmı. tes~ japon da memleketlerine dönmek i- Londra, 12 (A.A.) - İngiliz hava 

bere göre. Bulgaı hariciye nazırının 2 - Bu nehirleı: Üzerindeki muaz- lııt .~çınclır. Fa~at Fransanın Yazıyetı çiıı kendilerine vapur tahsisini hü- Çunking, 12 (A.A.) - Soıı gün- lrnvvetleriniıı Fransız sahilleri boyuca 
tav~iye,;i üz~riı~e Bulg~r kra~ı. B.or!_s, zam elektrik fabrikasının ciddi surette he~u.z meçhulir" . .1 • b" ·l'y. d kfimetlerinden istemişlerdir. lerd~ jap~n. hava bombardım~nının rlü~man .vao~rlarına yaptıkl~rı hücunı-
erkaııı h-:ırbıye: umumı~·.e ~·eıs.1111, uç ka.vlJe<lilmesi tehlikesinin doğması, ıa~~~~~- k nıı3~~~ 1 ~ 1

\ ır ~gın e~ Tokyo, 12 (A.A.) - Domei ajan- en şıddetlısı olm-aktadır. ~u _hücum - 'arda hıç bır avcı Uıyyaresı_rle karşı
orclu kumandanını degı~tırmış, 8 3 - Kırım müdafaasının zayıfla- on~ı~ .~s .. ıg: a< '.1-1 ı ~ı gı 1r:;~ tçe .~ smdan: !ara 400 kadar tayyare ıştırak et- 1 ıı mamış olmaları kayde cleger görül-
albay, 6 yarb:ıy, 1 binbaşı da vazi ına. ı.. ~~. ü gos r~1esı. ~u emeuıır. ~n- Şanghaydan bildirildiğine göre, miş, 3000 ton adar. b?.m?a .atılmış- '....,Pktedir. 
feden uzakla~tırılmıştır. !3tınun ma - Biı. enale.\·h Sovyetlerin bu araziyi ~~\ ~sas~nd h~lk~n ıtıı;na?~n: ~~ım~~tn milli Çin hükfim~ti, Fransız Hindiçi- tır. Y~lnız pazartesı gun~. bıraz ra- KANI DADA GEMi JNŞIATI 
nası izah edilememek'Wdır. terketmeleı:i pek muhtıemel değildir. u ume • a a ena \ ~zı)e e uşe 1 ır. ni! i hududund-a tahşidata devamda- hat gören kasabad-a 4 gun, 4 gece 

----000 Almanlar bu ümidi ileri sürerken Prav- Faka~ mareşal P~ten.ın, ... :ınu~avemet dır. Ayni habere göre general Ku- si.iren taarruzlarda, halk, bi.itün bu Londra, 12 (A.A.) - Kanada hükfi-
N oh ut çiati ela gazetesi de diyor ki: ?d~mıye~~ ka~d~ ılerı surulmuş olma- migsk, Nan si eyaletindeki dördüncü \rakitlerini sığınaklarda geçirmekle ; m~ti torpido muhripleri inşası ve ge-

l' . - Hitlerin yıldırım harbi muvaf- ·ı a mu me ır. . . ordu kumandanlığına tayin edilmiş- az uyumağa ve getirdiği yiyecekler- 1ecek sene bir milyon tonilatoluk tica.-
.- Bat tarafı. 1 i~ci aahıfede - fok olamadı. Btİ şimdi aşikardır. Mil- ., ~n~~~·.y~2 (~.A.) - V{ş~e? ha· tiı'. Bu kumandan, hu.duddaki eyalet- le iktifaya mecbur kalmıştır. .. ret vapurunuı~ denize indirilmesi hak-

mız nohudun bır kılosunun çuvals~z '.etimizin tükenmez -enerji~i huJ?iln cen· Fer ven kıgbı!1e ~o~e, &:~nkera e
1
.vgand te bulunan kıtalara kumanda ede _ Dün sa-at 6 da 18 tayyareden mu - kında bir pro1e hazırlamaktadır. 

toptan fiati toplayıcı ve toptancı ka- ... · t · · · · ·· · d t kA ransız a ınesının dun il top antısı- cektır· rekkep dalgalaı• halinde gelen bir - - ...... • ..... "--·· 
y • ·ıenın arsını ve ıaşesı uzerın ~ e a- · t". k t · t 1 • ro_ J V • · A N A O Q L U rı dahil oldugu halde azamı rn ku- -ıilf etmektedir na ış na. ? memış ll. uenera. ey- düşman filosu, o sırada cıkan şid - · 

ru tur. · ;and, bu ~~tı.ma~an evvel Cezayıre ha- ;Jr. Fransız k~binesi bu h.usustaki iç- detli fırtına yüzünden bulutlardan 1 

• . l?~l Te_mmuzt~.nun ııon haft~"ında- Siyam müdafıaaya hazır reket etmıştır. ,ımalarına nıhayet vermış, general aşağıya inememis ve Cin bataryala-
kı fılı vazıyete gore, d-aha aşagı top-ı B_e~lin, .12 (A .. A.) - Fransız. hükii- Veyga~1d Afrik~ya dönmüşt~ı-. rından çekinerek' g~riye dönmüştür. 
tancı fiati cari olan istihsal mınta, - Baı tarafı 1 inci .. hifed,. - metının nıy~tlen hakkında harıçte çı- .

1 
Verılen karaılar !fl~çhuldur. Alı;n~n Diğer bazı sehirlere ve Yangce neh-

kalarında ise azami fiat, aynen ca- F'ramıiı:;ko da japonyaya müteveccihen lc_arı1an şa:(ıalar: tecrü~ bal9nu sure· ar._ ~u e~rar perde~ını kaldırmak ıçın, riıı deki mühim limanlara da bomöa
ri olan fiatlerdir. • 'ohudun diğer ne- hareket edecek bir vapura intizar et- tınde tav:ııf edılmektedır. Alman ve t~gı_lızlerın havadıs uydur~uk!arını 1 • atılmıştır 
vileri yukarıd'flki esas fiatle mütena- -n!:kte olan japonyanın Amerika birle- f'ramı ı z hükumetleri muhtelif mesele- )ıldırmekte ve bu suretle vazıyetın es- ar _ _ . _

000
.__ __ 

siben mutad fiat farklarına göre, .ik devletleri nezdindeki japon biiyük 1.er hakkında daiıni temas halinde bu- rarlı olduğunu kendileri de itiraf et- 1 1
• 

tC'sbit edilir. Diger bilumum müsteh- elçi. İ, Kamame, Nişi Nişi gazetesine 'uıımakta ve Berlinin si vasi mahfille- ııektedirler. M eslekt::- ş ~r gp 1yor 
Iik veya istihsali kendi istihlakine t~lefonla \'erdi$"i beyanatta, japonya- •·inde Vişi hükumetinin ~aziyetine dair Ancak Vişi hükl'ımetinin sarih olan İstanbul, 12 (Telefonla) _ İstaıı-
vetmiy 11 ·mıntakalardaki vilayetler- nm ileride ıılacağı heı· tedbire karşı hal'içte yapılan tefsirler sUkunetle ta- vaziyeti şudur ki, Vişi, İngiltere \'e bul gazetecileri fuara davet edilmiş
de nohudun toptan fiatleri mutad \merikanın da-aynen birer birer mu- '<ip edilm ktedir. Alman hariciye neza- ı\merikayn karşı daha sert davranmak- !erdi. Yarın Vakit gazetesi sahibi 
surette 0 mahallin istihlakini en çok kabele,vc tamamen haZir olchığunıı sör- ı:eti yoklamayı istihdaf eden bu şayia- ~ ve kendi mukadderatını Alman za- Asım Us, sabah hareket ediyor. 
temin eden mıntaka ınd:ın hakiki 'emiij,,tir. 'ar hakkında azami ihtiyatla hareket rerlerinde bulmaktadır. Hatta bu yüz- Diğerleri de bir iki gün sonra ha-
ııakil ve ambalaj masraflarının iliı.- Elçinin japonyaya döniişüne kısmen °tmelerini gazetecilere tariye eylemiş- len Amerika ile Vişi hükumeti müna- reket edeceklerdir. 
ve i suretiyle bulunur. Siyam meı-;elesi sebeptir. tir. • ıebatınm kesilmesi bile mevzuu bahis 

Nohudun bütlin memleket dahilin- Büyük elçi sözüne devam ederek; . * r .. 
de müstehlik fiati ise toptan fiat- - Hey' eti umumiyesi.rle Amerika Radyo gazete.;ınden: Bu üslerle Yeşilburun ve Asor :ıdıı· 
!ere azami yüzde 15 ;1isbetinde bir hazırdır .. Yalnız şu da aşikardır ld, .. İngilizlere göre, •Aımanlann son 'arının Almanyaya geçmesi stratejik Tokyo, 12 (A.A.) - Japonya, Fran
perakendeci karı ilave;ıi suretiyle ilk teşebbüsün Amerika tarafıncl~n \'U· "'unlerde yapma~ta oldukları z.afe~· oro- '1akımdan mühimdir. $imali .Amedkn- sn ile olan anlaşmayı takviye için Hin
bulunur. 1<11 bulmıyacaktır. Fakat Amerıkanın oagandasının hır kısmı kendı mıllet - 1

'l Oran ve Bizerte: üsleri, İngilter~nin diçiniye fevkalade bir komiser tayin 
ilan (•uilecek fiat hadlerinden her tavrı japonyanınkine bağlıdır. '·erini tat!flin~, .bir ~.ısmı da._ yeni A1- A_kdeniz g~idini tehd~d ed~bileceği ~i- etmek istediğini. · .Fransaya bildirmiş, 

JAPONYA · HINÔIÇINI 

hangi bir suretle fazl-.ı fiat teminine De~iş ve. ~özlerine Amerikad~, ja- l'llall .~k!ıpepnıı~ 1:11uzak.eresı esnasın- >.bu t~kdırde ~enubı Afrı~a yolu ıle 1 da kabul etmış~ı_r ..... 
gidenler hakkında milli korunma ka non ,;ıyasetının Almanyadan mulhem da Vışı huk~metını .tazy~.ka matuftur. Tstıfade~e kalkışılsa ~ahı Dakctr, 

1 
Bu .hareket, .~ındıçınınııı müştere

nununun hilkümlerine tevfikan ceza- ve ona bağlı olduğu hakkında yanlış ~ne aynı mahafıle ı<'Ore, 4 1manya, < a z a b 1 a n k a ve _dıge!· adaların 'en Jnü~af~ası ıçın mevcud olan anlaş
landırılmak üzere kanuni takibat 'ıir kanaat mevcud olduğunu ilave et- şimali Afrika üsleri ile Kazablanka ve Almanlar Uırafından ışgalı, bu uzun ma vazıyetıyle hemahenk telakki edil· 
y pılacaktır. miştir. Dakarın kendisine terkini istemekte· '·olu da tehdid edebilir. m<ıktedlr. 
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