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N"fl'edilmiyen yazalar seri Yerilmes 
GUnü ıre • nllahalar 25 kuru tur. 

lngiliz. 

• 

Her· (!Ün s ct bahları (İzmir) de çıkar sivasi ~azetedir. 

Rus Notaları 
iki hükumet Türkı"yenin arazi tama
miYetine ihtimamla riayet edecekler 

Mezkôr devletlerle aramızdaki dostluğu teyid 
eden bu vesikalar, hükumetimiz tarafın-
dan layık olduğu surette karşılanmıştır J 

• 

Veggandla Darlan ara
sında ihti,ô.f bekleniyor 

Türkiye Taarru
za Uğrarsa 

/ ng iltere ve Rusya yar
dıma amade oldukları

nı da bildirdiler 

\'r.ş;ngton. 13 (A .\.) - II:ıriciye 
n:ızırı Kordel IIu,ı, Amiral D:ırlnnın 
~:ıli\hiyetlerinin nrtuılmasını alfıka 
ile karşılamıştır. Anca'k, ınufnsrnl 
maliunat gclinciy<." kadar trıfiirde bu 
lıınm:ıklan imtina ~tmistir. Hull, bu 
\'aziyctin Amerikan - Fı ansız ınii -
naselıetkri iizcrindP y:ıpabilcc•ği 
lPşir etrarıncl:ı fikir yi•rnırııc·m'şlir. 

Ukraunada düşman 
takip ediligor 

Moskovada demiryolu 
merkezleri bombalandı 

Cephe de hizmet ~deıı .Sovrct )ı .. ta bakıcı ları 

1ZM1 R 
ENTERNASYONAL F~ARI 

Mallarınızı lzmir Enternasyonal 
Fuarında bir milyon alıcıya tanıtı
nız! 

f-0/ AGUSTOS-20/E'}(LtlL 

. . Sovyetlere göre 

Geniş 
Hava 
Hücumları 

lngiJiz filoları havada 
(V) harfini çiziyorlardı 
Londrn, 13 (A.A.) - Ha\'a nez-:ı• 

retinin tebliği: 
Dün gece, fena hava ş:ırtlann:ı 

rağmen Almanya üzerine en geniş 
ve en siddetli hava akınlarından biri 
y:ıpılmıstır. Berlincle bazı hedeflerle 
Mağd-:ıburg ve Hanovcrde fabrika· 
laı-, Essende Krop fabrikaları bomba 
lnmış ve geniş y:ınınıılar çıkarılmış• 
tır. Ballıkta bir liman ile Kiel, Bre
men, Oslaburg, Linsbıırg, Polony:ı
da.ki askcrt hedefler bomb:ırdım:ın 
edilmiştir. 
Başka tayyareler Hollanda liman• 

-Devamı 3 üncü sahifede -
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Hadiseler içinde 

Kömür Fiatıeri 
Daha henüz yazın ortasındayız; 

ngı ız eniz kumandan
arı nasıl yetişiyor 

fakat odun kömürünün kilosu, top- Şundan Bundan ,' "'~. ~ 
tan 7,5 - 8 kuru,tur. Geçen sene bu ' • • • b• • •h• mevsimde, bir kilo kömürü azami N f ı• • b 1• Ah Gazeteler yazıyor: 

lngılız bahrıye mekte IDJD tarJ 1 3 kuruta alabilirdi~~· Şimdiki f~yat ft ta JDJ eş Jraya Satan met - Kaput bezinde ilıtikar yapılı-
.. .. .. ta, kışın hemen en yuksek satış fıya- yormuş. 

~ırla'rcL.'ırnb'.eri dünya. tarihinde yedinci asrın ort~larından gunu~uz~ tı sayılırdı. Filvaki soğuk biraz faz- M ht hk A Jd •• - Birisi Sümerbanktan ucuza al-
c>n e~a. 1ı rolü oynıyan ve bugün kadar gelen ~Mıdshipman~ kelımesı lalaşınca, kömür 10 - 12 kuruşa ka- U ar M8 UM 0 U, UÇ dığı basmayı başkasına pahalı paha-
dc denizlere h:ikim olma,;ı dolayısiy- herkes tarafından kullanılmıya baş- dar çıkar; bu vaziyeti önlemek için • • d• • lı satarak ihtikar yapmış ve yaka-
le İngilizlerin elindeki en mühim ko- landı. Bt1:?~n başlı başı~~ Ahi: kuman- belediye kömür getirtmeğe veya elin- mu tekır de tevkıf e ıldı lanmış .. 
zu te~kil eden ingiliz donanmasının da mevkıı ışgal eden mulazımlere ve de mevcut kömürü ucuzca aatmağa Bunları okuyunca, gayri ihtiyari 
nasıl teşekkül etmiı1 olduğu meraka rilen bu isim evvelce, bugünkü baş- kalkarak piyasaya müdahale eder, Kilosunu 300 kuruşa satın aldığı Mehmed, Poker marka bir jilet bıçağı- titredim. 
şayan değil midir? · çavuşlar vaziyetinde olan küçük za- orman müdürlüğü şehirdeki stoku n.aftalini, bila s~beb 200 kuıyş fazla· ııı beş kurm~a. satacakları yerde 6 ku- Bu gidişle, zavallı cesedimizi me-

İn-giliz donanmasının denizlere ha bit-ana verilmekte idi. bildiren rakamlar verir, bu arada sıyle ve IJ.e~er ~ıl~,;l!nu beş !ıraya .at- ruşa satmak ımretiy1 ihtikar yaptık- zara nakledecek olan kefende bile 
kim olması • T-apolyonun biitün dün- Yukarıda bahsi geçen prens!p.ler! partiyi vuran muhtekirler fiyatları mak suretıyle ıhtıkar yapan Ahmcri • .. . .. sh ihtikar yapılacak ve melekler, ka-
yaya hakim olmak hayallerini .suya tamamen kabul edilip on r.ekızıncı indirirler. ve her sene bu halin bir Muhtar, Adliye~~ ve.rilmis, muhakt.'- laıından, cuımu me .. ud yapılarak birde bize yaklaştıkları zaman; 
dü:;ürmüştü. Yine ingiliz donanması- asrın sonunda ve on dokuzuncu asrın kaç defa tekerrürü, muhtekirin insa- mesi ınetic<>sinde diikkanıı~ın 7 gün mahkemeye veriJmj,~ferdir. - Dünya yüzündeki harbin tesiri 
nın denizlere hükim olma~ı ispanya- başında tatbik olunmağa başlanırken fına, kışın da şiddetine bağlı kalır- müddetle kapalı bulundurnlmasına ve Mahkeme, bunlarm tevkiflerine, 25 ne kadar büyük .. İhtikar, burnunu 
nın cenubi Amerikaya yardım gön - bir çok çocuk babaları da henüz pek dı. Fakat bu defa vaziyet, ne muhte- 2!3 lira ela :ığır p, ra cezasına mahkum . er lira mail kefaletle tahliy-elerine ve ahirete kadar uzattı.· 
derme~ine mani ol mu·, ve yine bu do küçük yavrularını tayfa, mü!Uzim kirin, ne de tabiatın insafına bırakı- ol1ı1ustuı·. bu mesele etrafında ticaret müdürlü- Diyecekler. Ne ayıp şey? 
nanma Alman imparatorluğunu par- veya zabit olmak üzere ingiliz donan lamıyacak kadar ciddidir. Önümüz- Kaput bezi üzerinde ihlikaı· yaptığı günden bazı mall\mat ist<>nmesine ka- * 
çalamı:tı. masına yazdırıyordu. deki kış, bir kilo kömürü yirmi be§ hldiasiyle Ken.an Ki.itiik, gene kapn~ rar \"ermüıtir. . Gazetelerde her gün kız kaçırma 

Hugün de bu donanma en büyük Eski gemicilerin kıymeti ~alıa kuruşa dahi güç tedarik etmekliği - bezi \'e kalıvc ıhtiktırı yüzünden Nırnı:i İkiçeşmelik cadd{'sıııde Nesim kı- hadiseleri okuyoruz. Yaz mevsimi 
bir imtihanı g~irmek'tedir. Bu ya- fazla olduğu için herkes çocugunu miz ihtimali pek fazla gözüküyor. Saydım, Sullı ceza hakimliğince göı .. i- ~Lı 3,; ya~ında.manifaturacı Zafirının da dolayısiyle, kırlarda, ovalarda genç 
zımızda ingiliz donanınasınm on al- cok küçük yaştan donanmaya kay.- Çünkü yaz ile kıt mevsimleri arasın- 'en lü~um üz.erine tevkif ~lilmi;:ılerdi;., mani~alu~:ı eşyası. ~zerinde ihtikar kızlar daha fazla, daha açık gözü-
tıncı asıı:d:ı na~ıl te~ekkül etmeğe baş dettirmiye bakıyordu. O kad.ar kı, da normal vasati fiyat yükselişi üç İkır.eşnıelıklc 29S nuınarıılı dük- yaptıgı şıkayet eclılmış ve :;uçlu h:ık- küyor ve zavallı delikanlılar, sıcak-
ladığını, 0 günden bugüne kad-ar bu -arada bazı gaı•ip vakalar bıle ce- misli kadardır. kiincl:ı tütün ba ·iJiğ~ yapan Na,,id ve kıııdn fohkikata baslannııştır. tan pişmiş kafaları He dayanamıya-
a.-ırlar boyunca gösterdiği tekamülü reyan ediyordu. Kömürcülere sorarsanız, ihtiyaca =oo- rak bunları 'yakalayıp kaçırıyorlar. 
'°" nihayet bugünkii hale nasıl gel- Mesela Trafaygarda R.oyaJ. Sove- yetecek kadar kömür yakılmamak· B 1 d" t k"I At M&kt 1 de ı•mt•h 1 fakat işin garibi şu ki, iş mahke-
diğini ve donanmanın kıymetini teş- reyn ?-"emisinde mül~.ziml.ık etmekti' tadır, kömür mıntakalarından ka- e e ıye eş 1 a 1 ep er 1 an ar meye aksedince; kızların bir çoğu, 
kil eden ehliyetli zabitan ve kıy - olan JOll Klavel henuz bır yaşında yıklarla kömür gelmemektedir; harp - Hayır efendim -diyorlar- o beni 
metli miiretteba'tın ne ı:artlar altın- iken don~nmay:ı !ntisap ederek bir sebebi~le fi;yatla,nn artııı(?) da seferber edı"ldı" ve kagıtıar kaçırmadı, bilakis ben kaçırdım onu .. 
n rı yeti~tirildiğini bu!acabıııız. rekor teııı;; etmıştır. Nelson da pek buna ınzimam edince kömürün bu Ve insan, mesela ince, zarif bir 

Diirt a ırlık bir maziye malik olan küçük yaşta iken amcası tarafından derece vüksek değerle satılmasını kızın, koskoca gövdeli, 100 kiloluk 
ingiliz donanma ı, orta zamandan - donanmaya kaydettirilmiş, yiizbaşı tabii görmek lazımdır. Kışın, şimdiki Fuar hazırlıkları da sur- y . d 1 h 1 kl bir herifi nasıl sürükleyip kaçırdığı-
heri ingilterede bir çok değL iklikler 8ukling ele on iki yaşında gemiye nin beş miıli fiyatla hile kömür bu- eDl ers yı 1 azır 1 arı nı düşünerek gayri ihtiyari; 
olma,;;ına rağmen bir ~·andan an'ane- cıktıktan sonra evvela ikinci der€ce lunamıyacaktır. atle ikmal edilmektedir tamanılandı - Evet, ortada kaçırılmış bir şey 
len~ ~atlık kalmıs ve diğer taraftan kamarotluk yapmış ve sonra yava~ Bu bir iddiadır. Ne dereceye ka- var amma, nedir ve kimdir? 
da teknik tekamüllere uymuştur. y-av:ı!') ilerliyerek yirmisinden sonra dar doğru olduğu bilinemezse de; Belediye reisliği, Fuar münasebetiy- Şehrimiz lise ve or_ta okullarına tn· Diye sormaktan kendisini al amı-

f lk defa olarak ingiliz clonaııması ikinci mü!azimlik rütbe~ini kazan - ortada, hu hükmün istikbal hususun- l~ ııehrimize gelecek ziyaretçilerin is- le be kaydına ve bütünleme imtihanla- yor. 
ııın ne ekildc kurulmağa h:ışladığı ınıştı. daki kısmını kabul ettirecek bir ha- tirahatleriııi temin için bütiln teşkila- rıııın yapılmasına 25 ağusto::;ta başla- * 
Ye bilha :ıa zabitanın ne ~<'lkilcle ye- İngiliz bahriyesinin esa;;lı mektebi kikat vardır: Kömürün kilosu halen tını :;eferber etmiştir. Şehirde bir çok nacaktır. Bütünleme imtihanları 17 er- Sulh zamanında gazetelerde okl._ 
,i.~t:ği ve halk ar:ı. md::ı. bu zabitlere olan Poı;,tmut bahriye mektebi 1728 8 kuruı;lur. yeni inşaatlar ve tamiratlar yapılmak- IUI akşamına ve kayıdlar da 22 eylül duğumuz haberler arasında sık sık 
ne İ-;İm verildiği kati ıırette ma!Um senesinde açılmuıtı. 1861 den sonra Bu vaziyet karşısında, alakadar- ta ve bunların Fuar zamanına kadar akşamına kadar devam edecektir. şunlara tesadüf ederdik: 
rl e>gildiı'. (Britannia) isimli mektep gemisi bu !arın kışın gelmesini ve kömürün yetiştirilmesi için çalışılmaktadn·. Li,;e ve orta ok~llara parasız yatılı ı Filan yerde türeyen çekirge imha 

Muhakkak olan yakın bir zamana giin ing'iliz donanmasına kumanda söyl:ndiği fiyata yukselmesini bek- Bu münasebetle Belediye reisi Dok- olarak girmek i::;tıyenlerin müsabaka (!dilmitlir.ıı 
btllar İngiliz donanmasına mensup etmekte olan bütün büyük rütbeli ku Jemeden şimdiden harekete geçme- tor Dehçet Uz, her gün şehir icindeki imtihanları ela 2 eylfilde Türkçeden, 3 «Bu seneki fare ve domuz müca
zabitanın muntazam bie tah~il gör- mandanları yeti!}tirdi. ~ihayet 1905 leri ve t~dbir almaları lazımdır. Me- muhtelif belediye in:aaUarını teftis ef- ~ylfüde matematikten yapılacaktır. 

1
1 delesinde şu kadar mahlük itlaf edil· 

rnecliğidir. Gerrye baktığımız zaman ~eneı1incle D-artmutta açılan impara- seli. belediye orman müdürlüğü ve nıekte \'C aksamları da Fuara giderek Bütünleme imtihanlarının günlerini, miştir.» 
lı~ı yakı~ tarih~n -altı a. ırl~~.rı:.uazza~ torl.u~ bahriye kolleji Britannianın bir kaç kömÜrcü ile anlaşarak pek ikmal edilmekte olan ı;>avy<?_n ve diğer okul _id~releri. resbit edecek ve talebe-ı Şimd; ise iazetelerde, resmi teb-
l!ır mazı oldugunu da göruı·uz. İngı- yerını aldı. ala kömür yaktırabilir veya veaait hazırlıklarla yakından alakadar ol- ~e ?ıldırecektır Oı:ta okulların eleme liğlerdc ~unları görüyoruz: 
lı.der bu ?e.s. altı a. ı·:ı yakm zaman . 1728 rle a~ılmış olan.Porstmut balı temin ederek mühim miktarda kö- maktadır. . ımt;hanla~·ı 4 .eylul~e b~ıılıyacak 191 «Düşmanın filan fırkaları, filan 
demektedırler. rıye mektebme on yedı yaşana gelen mür stokları vücude getirebilir; kışın Bu senekı fuarııı, her bakımdan ge- ~ylulde bıtecektır. Lıselerın son sınır 1 tank ve dağ taburları kahraman kuv-

Beşinci Hanr:inin iktidar mevkiin- talebeler alınmakta idi. Halbu~ki bunları piyasaya çıkararak ihtiyacı çcn senelerdeki fuarlardan üstün olma- bitirme imtihanlarına da 2 eyh11de vetlerimiz tanfından imha olunmuş-
dc bulunduğu zamanl:ıra kadar Dortmuttaki yeni mektep kuruldugu karşılıyabilir. Bu arada halkı kıs- . ı icin her tür!U fedakarlık yapılmak· başlanacak ve 15 eylı11de bitirilecektir. tur.» 
( 413 - 1422) ~ic ret gemileri. ~rala zamaı;ı. talebenin ~a~a .~enç . y-aşta men de maden kömürü kulla~mıya, ta, bilhass ~una~a.rktaki e~lence va- Lise olgunluk !mtih~nları. 18 eyllllde Ve i11san gayri ihtiyari içini çeke
a ılır veya arıye.t ola.rak venlır ve k,~bulu. ~uvafık goruldu .s~:vıımaz. her vantadan istifade ile teşvık ede- >ııtal~n zengıııleı1tırılmektedır. başlıyacnk \'e 2,l eylulde nıhayet bul:l- ı·ek, top, tüfek, mitralyöz, bomba, 
lıunlHr harp gemı halıne ,..okulurdu. hlhakıka kumandasına verılen bır bilir. Dun de, oteller, lokantalar, han v-e caktır. zehirli gaz vesaire ile kafası ezilen, 
L'rı:u~i ·aide oıarak .bu ticaret gerı:i avuç bahriye askerıne kumanda e.- Odun kömiirü, bizde daha ziyade h.amaııılar Beledi~·ece teft"ıı rlilmi<;- Lise~ Ye o!·ta okullarda bu yıl tedri- boğulan, kolu, bacağı uçurulan, göv-
1 'nıH ıdare eden zabıtan harp gemı- der, fakat askerler muhakkak kı, fakir ve orta kazançlı halkın kullan- 111". ·ata 2a eylulde baslaııacaktır. desine süngü saplanarak yere serilen 
inin de z-abitan kadro. unu teşkil e- genç zabıtten daha bilgılidırıer. Bu dığı bir metadır. Her gün artan ha- 0<>0 Okul idareleri yeni der::ı yılı içiıı bu milvonlarca insanın, belediyeler 

dereli. şekilde uç, dbrt ay gemı uzerınde kal yat :ı:>ahalılığı- karşısında, bunları ZiRAAT M KTE PLERI icap eden hazırlıkları ~imdiden ikmal tarafından sokaklarda zehirlenen 
O devirlerde bugiin de olduğu gibi ctıktan sonra zabıt muretebattan pek şimdiden düşünmek bir zarurettir. etmişlerdir. kedi ve köpek ile tarlalarda imha 

gc:nçler çırak veya hevesli olarak ti- çok şeyıer oğrenmış olur. KONGRE~ i ooo edilen haşere, domuz ve fare kadar 
caret gemilerine alınırlar. Eğer harp Dana ilk gunterde mi.lrettebat ile S. S, ·r, . . . . fEVZIPAŞA BUL "ARI <'URAT bile kıymet taşımaktan uzaklaştığı-
llZl~n. sürerse bu _hevesliler, t:ıraklar yakın temas naıınde bııtunmak zabi- ··-· • • -.-...- ....... _. . l! 0 nı.0rn Zır11~.t mektebu~tl~ •.. ıcla~·~ ı .l ' nı hatırlıyoı-.. , 
.·ctışırler ve gemı zabitanı arasına can ııe muretteo-at arasında pek ıçlı Dünkü (Türk paratütçiisil) yazı- '. azıyetın ve tedrısa.tın tec~kıkı. ıç_ın ?ı.ı LE AÇILAGA 
·a rısırlardı. Bu metod tam he~ yüz oır samımıyet ve mutekaım nurmet sının dördüncü paragrafındaki şu kongre topla~mı~.tıı. Bu l,on~!e~e?. ~ı- G 'i .·· .. .. h , 1 .. ÇİMDİK 
·rııe sağlam k-aldı ve sevgı uoguruı· kı ıngıtız donan- .. 1 rant Vekaletı muesseseler muduru ıle ı ımnk onuııaen BMma ane~e .~a-

Vaziyet böyle. devam ederken masının ku·vvennı b~ anıaşma teşKıl cu1:P~raşüt kulelerinin tepesinden İstan~ul, ~u.ı;t-ıa ve Adan~ Zir~a~ ~ek- dar u~an~n Fevzipa~~ bu~va.r~n~n. m· -~-~-.. u-,-1-.-,,,l.J--A--
ı.;o~ -}.547 seneleri arasında kral ecıer. :t.atere goturen bu mutekaoıı kendisini botluğa salıverirken, bunda! lepleı:ı rı:ı~dı~r v;. muall~mlerı. ~ştırak :~~tı Fuaı zamanına hırlaı bıtırıJ.ecek- • IJ.tN.U rs 
ııeçtırdıgı genç çocukları Lord ami- sevgı ve amımıyet nıç bır zaman mli sonsuz bir zevk bulan Türk cocuğu, ıetınel-tedııleı. ı .... ongren.ın, hıı haf.tn · . , . . . ---·-·-·-·-·- ·~ 
rala gö_nder~.rek bunların donanma- caaeıe ve tenıı.ke gunıen kacıar ku\'- ırkan tevarüs ettiği cesaret ~e kah- kadar daha devam etme~ı muhtemeldır. .. Beled'.); re.ısı .. Doktor Behçet Uz, tSıçak taşıyorlarmış: _ 
drı ~azıfe. gorecek ;ıekılde tahsil ve vetn olmamıştır. ramanlıkla otomatik şekilde bu bir- - du~ pal,~. ta ~ d? e.ıımekte ol.an .bul- h.eıııerue uıııuıııı e\ ler ·okagıııua 
terbıye edıımelerini ~öyledi. ıngııız cıonanmasına z-abit yetiş - liklerin malı vaziyetindedir.» • 'l • ·ı k • van t?~tı.ş etn:ış. ".e ınş~atın .bıran ev- Hu::seyın ogıu na.Kliı ve Urner ogıu 

ışte bıı sekııcte ingı.ız don. nnıası meK uzere oanrıye mekteoıne gıren- Mürettip hatası neticesinde mana znnre verı en onten1an ve.l ?ıtırılmesı ıçın cln ~ktıfler ver- L~terııııtHllll uzel"1enııue lHrer oıı;ah: 
i 'lll ilk elem Olarak meJ<teıJH ;rnoıt Itır lllgıtterenın munt:eJıJ: Slllıtıarına ifade edemiyecek bir hale getirilmiş- 01Sbeti a tiridi mıştır. OlllUIUllll!;I \'C IllUs<IUCl"e .eaıımt.'lll'. 
:ı~r~~~~·u~~~ee~ı~~~:~~~ı 1~~ı111~11 ;:;:~ :.:~1~~-~~e::ı~~ı:~~ıarı.}~:1~;.~:u:~~~ tir. Düzeltiriz. S. S. T. lnşa:ıt mevsımi munasebetiyle şelı- ADLiYE E TERFiLER ~~:,:ı:~:;::ra;::::ı:~;k caddesınd 

l nıı:ı:" \'eı·ııen l'oııceııJ"n nı~"u ı ı ı•"t lzmır ıcra 'ıuıı·esı ~a.· '"' •ıoı lbı·,·ı- LJı n Y r, ıırme prı:ıısıuı oc ııı;: oıaraK 0 <;a- ı asayı;ııarı gayet ~ade ve ınzıoatıı- ' ~ ' " . ~~~L • ~· - ' ~ "'"" a ıaıwı ogıu .t.ou:;ıs para ırıe::ıeıe-
J11<11ı n.auuı ecıııınış oıcıu. aır. JjU ınu laı'..Kı gozeımıyen oırııl< •t!t ~ ehaıeu wrauııuan anıuııııışLıt. hım liakJu brKuş, AnKamı şans~ye ~ııı<ıı;ıı ı··..ıuucıı J<ı:ı:ı j ınııı uoKuz ya-

.. u uK mcınevLcıı yeuşen genç rnü mır uenıoKt-a~ının ne guzeı aaoesı- ı HALK DlYQl{Kl ı .t,;Yveıcc tzmır ınLı,Yacı ıçın aynıan ;:ıııın ilUKtll.< manKemesı zaoıt K<ııtı.>ı l:;:ıııua C•eıııyı çan.ı ııe ua'2ııuau ııaııf 
•llL.ıırııeı• ıa 1 , • J.iJ 1;, :;ı::ueıtırı ara ·ın- dir. ..ıe~ .ruz Lvllll!K çıırıcllLO .KuuLeııJalll aort • nmeu n.eıık Uzargun, ::ıuın huKuk 1 ::;ureHtı j araıauıgınuan J'ctr.aıaıımı~-
UI'< ~ııııuıı g rp ı,:-eçıuıııı ar·ııwa '*1€· ıngiliz donannıasıııııı--k~~-;~ ı..ıırt !>eş yuz toııa ıoıag euumı'2Lır. <,;ı- ınanKemesı zaoıL Kauoı Tansın .. Hatur, lur. 
• 1111:: 1"ııı·a.K eınıer. l;> :ıcııe ınueıı:ı yaı,ııın, an'ımeıere nurmet nerKese Sokak eıektrıkıeri "ıemoıann ougnnıerae ıznure geımesı necep i::>al>rı .JjaJKır, ı::ıuın ceza mahl<C~ .K:arısAnı y~raladı: 
··ı•ıın · oı ı1mınu1 ııanı~U'ıuı) ·u·uı·Luuya <1.Yıu uerece verııen aıı~ v'" G'"'lllOk - 1 . . . b l k . .. ,,,eıcıennıeıueaır. me:ıı ııuııı liatıoı .. vıusrafa agme, Avnı ~vıeıııııe U<tu-e:sı onünde Hi.ise-.:in 

"" ' • 1 ~ v " şın1111 ıca ı o ara · evıme her g·un . , · , h .· ·. h • ı.. K k u • . " ıı.cu,;ı ua ıııı,ıııı:ı: uonııııuı·ı·ıııı uu v-eııı· L'aLıK ııurrı~·et ve zaoıt oıaı·av ye- ugtenaıgınıı:ı:e gore şe 11mıoo er ..,...ıı o , ı.Kıncı .uulillk manKemesı z,ı- ogıu ne:;;au Karı..:,ı on noKuz ya,,.ıııua 
, ., .. .,. ., ... gece saııt uçte gıaerım şenrımızde on k o · · · ı " wuuızırıııer. ~urıuııuıer mare euı _ Lı~meı.:. ıı:ı:ece meKteoe gu'ffiek. ı«tı _ . . . . · <J.Y ouı mıı<Larua çımemo geıecek ve ın- oıı; atı ı ı:ı;mın .t..roaysaı, Asuye ~ ncı ıu1.y1ıy1::yı tHl' munaK<ı:;;a. yuzuııuen 

ıcl'. ~ cıueı·e azam· yas nauctı oıaruK ı~ o ~~'.ıeaenlJCn tas~ı rut oı::ıun uıye gece ~·at ::;anıpıerının omun ımıyaçıarı faz· ceza zabıt katıbı :::ıeuad l::i·eçKın, sıcııi !.iaKı ııe 8ag omu~u u:ı.enııaen nau:ı: 
;,u 'enç nıulu:.ı.iıuieriıı ah h ·ılel- ; ıı!;! ıayın oıu~ıuu - ' ~.~at ıJmıen soma burun eıektrık ıam- .a:Hl ıe .ırnr:;:ııanacalitıı', ucaret katıoı l"ethı 'l'ınç, ıcra daıresi ı:ıurt:tte yanııamış ve suçtu acıııyeye 

' · uaıarı :ıonduruıuyoı·. Amma orıııııA. lrnopıerıncten :;ievket .l\.osova :,Wya 
ııue ı:mnnycıııeruen çok llMıa yuk - L ·te uıgwz aomı.nmasına zabit ye· zıtıri karanııK ı mu . ' .. ~~ . . ' venınııştır. 
ıı JHı. tı'2m·ııteıuıı kı:;a tarını h ç e ımış .ve y_ahud AKVA Y iU1 l ~AATI 11'.emutıu, AsJıye oırıncı hukuk mahKe- ): amı;esıcilik: 

nu miilaziml ·xden çog· u eti. b· "U•'cıı· ·ı u. ·cı . . ava mentapıı . ımış. l• ark gozetıımeK- K um fty mesı zabıt katıoi lsmaıl Uzkenter, Ad- haıKaiJınıu·cıa Raın-:ın kızı on dört 
. J :ı: ,ışı ,., • "' " ıt> a tt<:ger ,, ı, eıı e - sııın saat ıı..ı ııe uç ara:ııncıa bu mrnı l !ive mahzen m~uru Hasan .l<'ehm · 

rutoc mı aıcıııaı· ve ıngııız donanma· ı;:ı :.rnrrıarııaı-uan, Y•ını Ut! ıncı nanrı tatbık edıJıyor. Haıımı sınnati ve hu- Fuarda tesıs ectıımeKLe oıanAkvar- ı ;_; 1 • dd "lik .k I) T ı .ya~ınuş. xaşarın aıtı ııra parasını 
ıııın uu11yu ucJ11z.ierıııe ıııı: nuKımı- ..-.aımuımuıın ouguııe Kauar nep ayııı wru cıuşunuımemm yapııan bu nııı-.e, yom ın~aau ııerıemeKU:!-Oır . .l\.orıez oa- ıı!ane • .Hu eıumumı atı ı . ~~- yaıuı:e::;,ciıı.K ı;u,retıy~e çatıp kaçan 

~ e. seneıerınııı taoını çıırnrcıııar. :ııı aneıeı·e ~acuK Kaıınnıış uer .ı;a- Kele QımUl''e kaaal' Kını rıın agız ijç ııKıannın ve (."Ullavarıarının yaşayış b , Akkttay, ~ar1abAJurun mahkemesı z,ı- rı.useym ogıu hu::;eyın yakataıımış ye 
~ına'-· t ı bU ı ' " J • " - h .. ı. a ıoı ı'azı gının maaştarı on acıııyeve testım ea ı ~t ' '"' e b - t>öo seııeıen ara· nıan ıı,;ın üoııaıımaua .:ı:aonııh: ı·utue· tıgı yoK . .uenım ue agız açacagım YOK .arııanm aıKa yaKınaan gosc.ermeK b r . k t f . . . " ı mı,, ır. 

ıncıa nuKum ~uren ııuncı ~ıın aev - "lllL ıuacaKıar mcK~oe çok Kuı,;u.ıc yu !. !Jemeıc ıstecııgım şucıur· :t.mn ga.l'e::;ıyıe vucuaa g~ıırımıekte oıan AK.- ı e~;:1" ıraya çıkaıııara er ı ettırılmı:;ı- \.;uzaanı karııtırırken: 
ı·wut! ıııgıu.,, cıonanmıısına ıntı.sap ~ ıı.·t'R ıKen Jrnbuı ectıımış vıı eı:ıKıaen Karantı1<ıarcıa ~onuuruıen ou ı~moaıar varyomun ıö agustosa kadar ikmaune leI ır. Heıecııye hanında A.ıımet oğlu Ali 
~uccck mu::;rnkıı zaoıı-an hu-usı ve oıuugu gwı ougun ete ouLun ıngııız ııavanııı mentaptı glinıerınde n <1 • çaıışıımaKtacıır. ;,\lu:,ıLak ogıu Aoauıun uykucıa bulun 
ınewcuk oır tansıı ve tcroıyeye tatıı ~ .. wıranı ve oanrıye meıneı:ıı taıeoe- yanar·ı e ı,lie .Jj1ınu11 ıçın mevcud amele kadrosu A'VNl TUNABOYLU dugu 011· sıraaa para cuzcıa~ını ka-
rurn ı ıuıar. :::ie.ıcız111c1 hanrı zııma : ıcn ııe xra! ara::ıınaa daıma ı:;uu oır Hundan da tasarruf edilerek müzaaf genışıeııımış ve mesaıye gec~ de . de- Eskişehir Ziraat müdürlüğüne ta-ı rı:;ıurırken curmume§hud haıınde ya 
ııın_aa cıa ayııı ta.tı~ıı u uıu ve aynı teınu · ve yakınıık mevcut puıunmuş· karıur, ıntııaıar temın ecıııse otmaz mı~ ,,:.ım. ecııımege. b~şıanmı:;ıtır jju.;:u.k .~a- ,yin edilen Bornova Ziraat mektebi mü- kaıanmı~tır. .. .. 
~.eKwıe ta~e~e~erı ge~ç Y_'.lştun aııp Luı·. .. l Acaoa çok kar ıhtırmı yaratır aıye mi vuz ınşaatı ı~ ~gusto~a kadar bıtıı~lır- ı dürü Avni Tunaboylu, dün Eskiı;ıehire :so.pa ıle .dovmut: . . 
~ ... erc:t'r-mek :>ı:ot?mı tat?ı.h'.., oıuncıu. titıguıı de Dortmut bahriye kolle· • ragoet ve illltat edıımıyor. ln::;af ile ~e. garcıenpartı gecesı Akvaryom zıya- hareket etmiştir. Avni Tuna.boyluya, İkı.çeş~elıkte . Hac~ :-Alı caddsı~d~ 

. s .l:io pınaı ı ınııı \ c meşnur Jıne gıren neı· taıeoe kraıa kal'şı şan tioyıen::;ın. heı' ayın on gü.nuocıe ak- r~tçılere açılacaktır. h . k t· d b" .. 1 k d 1 İsmail og!..u Azız, bilasebep Hılmı 
cıenız mekteoın<ten oir ''Ok za/)Jt tı .. 1 aı:e e ın en ır gun evve ur a aş u- kı b d "l:I "b . 1 . .. an 1 sı ıı- temayu lll&ieder . .Hu taıeoenın şamdan sabaha kadar men tap varcıır. rı tarafından bir veda ziyafeti veril- zı on eş y-aşın a. ı: ası eyı sopa i e 
me~un oıdu. . ı:ıutun nayatı mudctetınce bagıanaca- .ı:su mehtap.il i'eceıerde hıç bır :ıoıı:ak ıni;;tir. dövdüğünden yaklannııştır. 
or· unıar nıavı ı·~nkte manto ve .. arı gı oır teli. preruııp varctır: (.Uonan1!1a ıambası yakıımasa ua, kararuık ve ya- ' •• 

ç apıar gıyerlcı ve butun Londra nın ıyıııgıııe nızınet etmek .. ) ı~te ın· gışıı glinıercıe :ıoncıüruten ıambalaı: ya-
n~ıkı taratından fev aJılde .sevilirler gıuz oanrıye mektelııne bir talebe- .li:llarak hatkın ızurabına ıııha.yet' ve- Halia Z ytnnyağmdan mam11I ı------ DOKTOR ----~ 
ılı.Faka .. .. . . . v ..... ııın bagıandığı prensıp oudur. .. rııse ve hem de mehrapıı gunıercıe lam- Ö M h A l " A "'h 
. , t but~n. bu. gayretleı e ragmen 1 ~H.ekıeoı bıtıren bır talebe zabıt o- baları yakınamakıa wsarrui ıemm ecııl- BUGÜNK Ü PROGRAM mer U arrem l ga 
.uı bugunku 1.ngıJız donanmasının !arak donanmaya iltıh-ak edıp bir ku- sene olur acaba1.. R. 7,3o program, 7•33 hafif program, Çamaşır Sabunu Çoculc HaataJ,ı/'1.arı Mütehassısı 
t~melını ata.n ~~muel Pepysdir. Mü- man<ia mevkii alınca tamamen tekem - - 7,45 Ajans haberleri, .s haf~ prog-
),\zı.mlık b~·o~esı. aım-ak içı~ 1677 se- ~uı etmış, küçlik yaştan başlıyan cid- bir ızah ~ -'-- r~mı ndevamı, 8,30 evın saa~~· 1.~,301 TOPTAN KiLOSU Hastalarını Pazardan matla her 
ı;esı.nd~ hır ımtıh~n usulu konuldu. dı ve çok sagıam bır talim ve terbiye Dün Tilkilik ~luhasebei lıu::;usiye pı o gram~ 12,33 şar~ı ve turkuler, , 48 VUrUŞtUr gün İkinci beyJer sokağında (84) 
Bu ın:t~h~na gırebılmek hakkını elde. ile ~a,bitan ve mürettebat aı-asındaki şuoesı şe.tııği matbaamıza teleıon ecıe- 1.~·4?. AJans haberlerı, 13 şarkı ve 1\... numaralı muayenehanesinde ka.bul 
etmek ıçın de muhakkak .,urette do- mütekabil hürmet ve sevg"dir rek; bes &ocuk baı.ıası oldugu halde turkuler programının devamı, 13,15 •••••mmmm:mm-- ve tedavi eder. 
nanmacln hevesli ~eya gön~llü olarak ı . kendısır:uen ~öti senesıne aı.t yol para- k,arışık progrnm, 18 program, 18,03 pı•••••••••••m:ıııa-.:ı••••••••••••ıııııııliilııım 
çalışmış olmak lazım gelıyordu. On sı ıstendıgıni şık.ayet ıeylıyen bir karii- radyo caz ve t~ngo orkestrası, 18,30 ·- • ------------- r mizın, evveıkı gunku nu:;hamı:ı:cta ı:ı- s~rbest 10 dakıka, 18•40 saz eserle- Türkigenin biricik okuyucusu 

kan yazısına şu cevabı vermıştır. l'l, 19 konuşma (dcrdleşme), 19,15 

Bahar Şarkısı 
Feridun Osman 

Değerli ve güzide hikayecimizin 
çok nefis hikayelerini ihtiva e den 
bir eser., Her kütüphanede bulabi
lirsiniz. 

Fuar Gazinosunda 
16/8/941 Cumartesi akşamı 

Büyük GARDENPARTi 
......................................... 
Supefrua için masalarınızı 

Yelinden angaje etmeniz 
mercudur. 

TELEFON: 2357 

ev· 

cjju gıbi kımseıer, beş çocuk babası radyo caz ve tango orke~trası prog- S E S K R A l 1 Ç E S 1 
olauklarını ~ çocuklarının hayatta ra~ını ndevamı, 19,30 AJans haber-
ouıunduklarını, her sene bir ilmüha- len, 19,45 .yurttan sesler, 20 •. 15 ra~- H a m i y e t y ü c e s e s 
herle bıldirmek mecburiyetındedırıer. yo gaz.ete~ı,. 20,45 fasıl heyetı, 21 zı: 
.:.Vliışteki !Jö6 senesınde bu malumatı raat takvırnı ve toprak . mahsullerı 
vermediği için tarik bedeli tahakkuk borsası, 21,10 fasıl heyetı programı
ettirıımış ve tahsili yoluna gidilmiııtir. n~n devamı, 21,25 konuşma (sanat-

ş . . k - . karlarımız konuşuyor) 21,40 ;;en -
ımdı anunun emrettıgı şek.ılde fon·k program 22 o-r:: d ·~· ·· t ıJ tah · · t d d ı ' , , o ans muzıgı, 

muraeaa yap m~.!J v~ sıı~ . .ur. u- 22,30 Ajans haberleri, • 22,45 caz -
rulmuştur. Keyf ıyetın tavııhinı rıca. band, 22,55 yarınki program ve ka-

13/ Ağustoa/941 Çarfamba gününden itibaren 

( B'lhribaba Sahi/park Gazinosunda ) 
İzmir halkının meftunu olduğu ilah} sesiyle seanslarına başlıyacaktır. 
Yıllardan ber i Halkımızın özlediii bu ili hi sesli güzel okuyucumuzu 

dinlemelerini bütün İzmirlilere ıimdiden tav.iye ederiz 



Uzak şarkta Geniş hava hücumları 
- Baı tarafı t inc°i sahifede - ' - Baı tarafı l inci sahifede -

vn n oıe t znk .ır.· va;.'.• ·ti .r. _ la.mıhk. doklııı·a ve Lehavr<" taar-, • ' ' 1 1 ı· G • Fran•ada m<"Y tında guriişmek ti'ere Aı;u. trn?ya B.ış- rur. e m. rrı ır. h<" . 
vekili .ıenzis Londra;, 11 gidecd>tir. dnniara ı.ar ıda hücumlarda bulunul 

Tokyo, ı:ı (A.A.) ·- Kokomi Şimbo.ın mu tur. 
diyor ki: 1 Sahil servisine mensup tayya~eler 

«Herhangi bir tazyik, Amerika - ja- ı. ·orveç •ahili açıklarında . gemılere 
ponya vaziyetini ancak vahimleşti re- • 'orveçteki limanlara ve. bır t!lyyare 
bilir. ,Japonynnın hayat sahasının tan- meydanına ta:ııruz etmı~lerdır. 
zimine muslihane esaslarla devam etli- . . . 
lecektir. Jııponyanın hiç bir zaman tc- Londra. 1~ (A.A.) - İngılız ta)-
cavüzi bir maksad takip otmediği gos- ~ar kri. tıiltün gün _hemen hemen fa
t<"rilnıiştir. ·ılasız ohırak şim~lı F.ran~aya ve Al-

(ANADOLUJ 

l"i';'"""i;"'i~~;;~; ... A.;;;;ı;;i"'li"d~·ı;;·;ı 
. . : ..... ~ ....................... , ................................................................................ . 

lzmİy levazun amirliği satın alma komiıyonundan: 
1 - Çanakkale deniz komutanlığı birliklerinin ihtiyacı olan erzak 

aşağıda gösterildiği gün ve saatlerde ihaleleri kapalı zarfla 
yapılacaktır. 

2 - Taliplerin muvakkat teminatlariyle birlikte ihale gün ve sa
atinde Çanakkale deniz komutanlığı satın alma komisyonun
da bulunmaları. 

:ı - Kapalı zarfla yapıl:ıcak ihalelerinde iç ve dış zarfları kırmızı 
bal mumu ile mühürlenmiş olmalıdır. İhale saatinden bir sa:ıt ev

vel makbuz mukabilinde komisyona verilmiş olmalıdır. Pos· 
tada vaki gecikmeler nazan itibara alınmaz. 

4 - Aşağıda miktarı yazılı koyun kuzu sığır etleri bir eksiltme ile 

5 

yapılacak olduğundan talipler her Uç eti de vermeğe mecbur
durlar. 
Evsaf ve şartn~meler ~er gün Çanakkale deniz komutanlığı 
satın alma ko':'1ısy?.nu ıle İstanbul deniz satın alma komisyo-

• 
SAHiP!. J 

tlillEillıoBEY AZ SABUN 
ÇAPA MAFKALI J.A.l. M.orsinlı p:rinıı 

Çaprı Markalı ]{, .4. L . .l.fersinli Pirina Sabununu bir defa istimal ye 

tecrübe ettiğiniz takdirde her halde fazla memnun kalırsınız. 
lfer türlü beyaz ve ipekli çamaşırlarınızı Çapa .Mar-

kalı K. A. L. Mersinli Pirina Sabunu ile yıkarsınız 

beyaz sabunclan çok iyi bir netice elde edeceğiniz gibi 
fiyat farkından da fazla tasarruf etmiş olursunuz. 
Çapa M<ırkalı I\. ·"· ;,, llfersinli Pirina Sabunu ile 

saçlarınızı yıkarsanız ipek gibi yumuşak tutar ve 
hiç bir veçhile bozulmasına ve dökülme•ine meydan 
verm,;zsiniz. Bir defalık tecrllbe ifademizi teyMe 
kafi gelir .. 

TAKLITLERl.VDEX SAKININIZ ... 
nunda ve lzmır mustahkem mevki •atın alma komisyonu 
ba~kanhklarında görülebilir. TELEFON: 3014 VE 2018 

Tokyo, 13 (A.A.) _ İngiltere sefi- manyadaki hcde~.er uz.erme uç~şlar 
ri Kreci ile .ıı.aric!.re nazırı Toyuda yapmışlar \'C ingılter~nın ce~u.~ı şa~ 
ara"111dakı nıillakat, bir sır halinde ~arksinden ge<;erlerke(nV) gor~ ~':1~. 
kalmaktadır. Amerikan elç!:;i Gre ·in llerdir. Tayyareler, . . .. a_r ını 
c~ ne görüştrıgü bilinmemektedir.1rue tc kil c' mi~ filol~.r halınde ) ~k,sek
rıka. ve İngiltere sefirleri an'anelcri !erde gör~lnıilşlıı~:· H.~l.k, bu. ,onu 
\';çhıle a),ıi mevzuu müzakere ettikle· l)'el~iyen fıl.?lar1 go~leıı) le .tt~•P {!: 
rı halde ayrı ıırrı ziyarette ııu:unmu~- mişt,r . . Mo.to~ sesler• geç \ a e • Cinsi 
!ardır. dar işitilmıştır. . 

)iiktarı )fovakkat Ehlltmenin Eksiltmenin yapıla-
teminatı nevi lacağı gün ve saat K A L 

K. Gr. 

lngiliz - Rus notaları 
• 

- Baı tarafı 1 inci sahifede -

1 
Blenhaym tanıo.relerı :ıkş_am er

t.cndc•ı Lotre inşan~ t<-zgahlarıııa 
hücum etmişlerdir. Bır çok heclefl~r Sığır rti 
mu,·affakıyetle bomba~anmı,tır. İçın 
de bir gemi bulunan bır h:wuzn t:ım Koyun eti 

16000 

12000 
!lOOO 

L. Kr. 1 • • • 
Mersinli Pirina yaiı ve sabun fabrikası 

600 Kapalı zarf 24-8-!l41 pazartesi sn- •ll!!•ııııİİİİıımıilııiiiılıiilı•ıııiıiııııiıiııiııııl•iııııliiill••••••IİI••••• 

522 ,. > ~t 15
> de İnhisarlar müdürlü-

~iyasetin gııyesi sulhu temin, d0s•- isabet k!!)'dedclıniştir: ~vcıla~ımız Kuzu eti 
luklarına sadık olan Türkiye cumhuri- lı'.r clli~nıan tayyare~· du'<urmu•ler
yetiııin yer yUzünde düşmanı olmadığı-

391 50 > • 
umum 

> > 

na kanı olarak bu dostluk tezahürünü Ur. 
layık olduğu surette karşıladığı ta- Londr;, ;ı:; (A.A.) - DG.ı, tı'ıgLiz 
biidir. • , uçan k~le rn Rlenh:ıym lıomb:ırdı -

• - nrn~ tana. el eri tarafından Alman)':t 
. Londra, 13 (A.A.J - .Londr~ r~d- 'iz ·rine ynpJnn gündüz .''kınları es

; osu, bu sabah aşagıdakı halıcn \er- t la 'ı\·•ı tav":ırelerı ılOmbardı-. t• 111[1.;:,lut' • '- . J 

nıış. ır. . . .. .. . . man l-:ıy;-are filolarına AnYeı·•e ka-
• ~ovyet ve .. İngıhz _buyuk elçı.le~ı 10 \dar refakat etmişlerdir. _ • 

agusto.sta Turk hukumetıne a;m .. me-ı İngiliz ha\'a kuvvetleri hu narekat
ıııde. bırer no~a tevdı ederek: ı~ı huku- te 12 boı:nlıardıman ve 8 avcı tan·a· 
ınctın montro anlaşnııı.sı hukumlerine re•i ktwbetnıi~lcrdir. 
tamamıy!e sadık oldukları hakkı!1d:ı; r.om~nrdııııan tnn·arelcri Alman 
Türkiyeye teminat verınışler ve Bogaz-,, oprııkhrında 240 kilometre clerin
l;~r ~akkında :eya_ Turkıy~nı.n_herhaı;~ ·!iğ~ kadar nüfuz e1.mi~ler ve Kolon
:n bır kı;mı uzerıııde. te~a~uzı. hıç bıı 1 vanın. başlıca elektirik •antrnlların
r~t'l .. be_slemedikl".rını. bılclınnışlerdu:. , Jan oian Kaclra ilf' Knolsak elekti
lkı hul:umet verrtıklerı notalarla .. T~~-ırik aıı:rallanna şiddetle hücum etle
~ırcnın araz! tam:ımıye!ıne huyu~, )ır ıek balıcll r kaydetmişlerdir. 

4 !) 14 18 ..., .. d 
Muğla Sa. Al. Ko. başkanlığından: eun en: 
1 - T:ıhminen beher kilo•u dokuz kuruştan 230!l850 kilo kuru ı - idaremiz ihtiyacında kullnnılmukt.a olup hariçten celbi iktiza 

ot kapalı zarf usulü ile s:ıtın alınacilktır. 
2 - ~fuhammen bedeli 207887 lira ve miıvakknt teminatı 

11645 
eden t-e 30/5 941 den 8/ 6 9H tarihine kadar fasıla ile muhtelif g:ızete-

lıradır. lcrle pazarlıkla satın alınacakları ilfın olunan 133 kalem malzeme meya-
!l - Şartnamesi komisyonumuzda görülebilir. · , mndaki Bergamut, misk, arlifbyel, limon, portakal, nepoli esan. ları için 
4 - İ~alesi 26 ağustos !l41 salı günü saat on beşte Muğlada ko- vaki olan teklifler tedkike t!ftıi tutulmnkl:ı beraber görülen lüzum üzerine 

mısyon.~muzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. İsteklilerin pazarlığı On beş gün müddetle temdid edilmi~lir. 
aynı gun~e _saat o_n dörde kadar teklif mektuplarım komisyo- 2 - Bu c"anslara ait müfredat listesiyle birlikte s.arinameleri Kaba-
numuza \ eı melerı ve kanuni "esikıılarını beraber getirmeleri 5_9_

14
_

18 
taşla Levazım •uhesindeki alım komisyonunclan her gün öğleden sonra 

M -ı S Al K alınabilir. 1 

u g 1\ a. • o. başkanlığından . 
1 - Tahminen beher kilosuna 6. kurus fiyattan 1534500 kilo 

511
_ 3 - Taliplerin yüzde yedi buçuk teminatlariyle birlikte btı husustak: 

n;an kapa!ı zarf usulü ile satın alınacaktır. Muhammen bede- tekliflerini en geç 2, 9/9.U Salı gününe kadar mezkur komisyona tevdi ct-
lı 92070 lıra ve muvakkat teminatı 5854 liradır. meleri lüzumu ilan olunur. H 15 18 (324!)) 

2 - Şartnamesi k.om.isy.onumuzdn görülebilir. İhalesi 25 ağustos 
!l41 paz~ı:'tesı gunu 8aat on beste Muğlada komi•yonumuzun 
bulundug~. mahaldo yapılacakt tr. 1s~eklilerin a;ııtni: gün ve 
saat ~n. dore ka~ar t~klif mektuplarını komisyonumuza ver
melerı \ e kanunı va•ıkalarını beraber getirmeleri. 

5 9 14 18 
Adawı A.~. Daiı.-i Sa. Al. koıııi•yomından: 

İzmir muhasebei 
müdürlüi>'ünden: 

hususiye 

Sokak No. C'insi :\f. :\!. Lira Kr. 
-w.ıl' ...... -

Yılı )Iükellefin 
adı 

ıhtımamla rıayet etmek !a:ıhhildun.dc j Sim-:ıli .\lman~·arln \·e Fransada 
lıulunmuşlardır. Türkıyenın harbe ~ır 1 L hedeflere taa ruz edilmi<, Lu ara
menıek hususuncıaki kararını pekala da Bckonda elekt:rik ~antralı, Sent
t~kdıı· ettikıerini . zikrettıkten .. sonrn, merde münakale yollan. Koloynde 
J urkıye uçwıcu bır devıerın hucumu- elektirk ,,ımrallaı ·ı. Emden •]imanı 
ıı:ı maruz kııülığı Ulkdırde Q;rn yardım v dığrr hrdef'er ıwmbnlannı·•tır. 

l - Adana nokta :ıııbarıııda mevcut 78869 kilo palamut 27-8-941 
çarşanLa günü ~aut on Rltıda kapalı zarf usulii ile •atılacaktır. 
Toplu tutan 552 lir.ı ilk teminatı 41-1 liradır. 

------·---
etnıege hazır 01dul<Iarını ,!aw etm;4 ı :ı:: 
lerdır. Al [ •• 

:::ıovyet hiıyük elçisi, yaptığı şifah, man ara gore 
•ıeyanatt:ı (Jıt, ::iovyetıer bırlıgi Jıuırn- _ Baıtarafı 1 inci ıaı..:fede -
nıetıııın Berıııı<Jo ll!41 de Alman - :Sov·. t · l'rmi•lerdir Şark coııhesinin di· 

2 
., ,, hteklileriıı muayyen günde ihale •aatındaıı bir 8aat evveline 

kadar teklif mektuplarını resen veyahud taahhütlü olarnk Ada-
na •atın alma komisyonuna vermeleri ilan olunur. 

,. t · •m ı ·ı ında '°'O\'''etler a vcı < ı > · • ,e goıu, eıer _sn.~ ~ • · - L' !gele · ıde Alman kuvvetleri 
biı'Jıgını11 J3ogazlar uzerındekı ,emelıe: g~r aon·ı hü~ıum ederek yeni muvaf
rı haKkııı<Ja Aımanyanın muvaı:ıKa.'..n,ı \~ ~m·ctlcr elde etmişlerdir. Alman 

~~~--~~-~-=11-14-17-20 
Muğla ıatın alma komiıyonu~an: 

talep ettıgınc drur aoıaşan şa; .aıaı ın J. t) .. . 
h . b . · t ıad etmıc-en hır duş- avas tayyare teşekkull~rı :Mo~kovn- I 

ıı; ıı esasa ıs 11 ' . . , n ııı mü hım demıryolu munakalat mep 
nıan ııroııagaııc.a 'oldugunı. ııa\e «- ı k 1 . : f'lak ve yangoın bombala ı mistlr ., 1 ez erıne .n ı . _ , 

• • , 1 :ıtmı~laı:dı~. . 1 
A kara ı.; (A.A.) _ lngıl er Iıiı· . Hel~ınkı, ı.:ı (.\.A.) - Rııs.men bıl 

n ' . b" 1 1 
lll ..;ır:.dıgiDe gore. Lndoga golu Eahıl-

1 - Tahminen beher kilosu 21 kuruştan 144900 kilo bulgur kapa
lı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - :Muhammen bedeıi 304~\J lira ve muvakkat teminatı 228:f li
radır. ~artnamesi komisyonumuzdan görülebilir. 

:ı - - lhnles 2!!-Ağt os-!.141 perşem be günu s aat 1 5 de hığl a ko
mısyonumuzun bulunduğu mahalde yapı l ac aktır. 

o·Jk eıçn .Je ::iOV)et ll)UK e ~ ' !erinde muhtelif gruplar halinde iler 
ağustv~r• H.ıı·ıc Y. Yelrnıe ıne •Hn !iyen ·Fın kıtaları tarafından açılan 
ıneaıae oırer not•~ \erııı_ı~ıercıır. gediklerin doldurulması harekatıntı 

4 - Isteklılerın aynı günde saat 14 de kadar teklif mektuplarını 
komı•yonumuza vermeleri ve kanuni vesikal arını beraber ge-

____ liı'meleri. 7 ıı 14 18 
Muğla satın alma komiayonundan : --='-=-------Jngııız ııouısı ~ı.dur · . . 1 adoga gölüııfrn ~imn i garlıi•inde 

« uıııe ıc n.raıııı H.ancıye mızın t:ı- • l'l kt lir 
ral;ııuan vcrııen taıımata tenık, ıı devam ec ı me ec . 
mutlcnuı ;o.raııık naınıııa ekseıaıı:;ım· ---
la :ı~agıurıKı oeyaııau ıeııııge ıneıııu .lzmir belediyesinden! 
1.ıuıuuu; vrnııı. . . \lont- F~\'Z'P" ,a buh·arı üzerinde !l04 ııcii 

.ııu''"" u !\.. a .. ık hukıımetı, · .• • ıkt'ı ..,11 ada 1:3 pars)ltle 1 ren, 
~y1u 1;,..1<... ı· :s .... -.ı ~ ~ 

&'O nıuKa\t..ıc;~,uc ·alta.ı<-l .. Uı L. . 1 l 16 s:ıyı ı li .... kkiH1ın :r1kt1 .. dma ... .q ala.-
\'C lıvg,a.l.lUl' na1<.Kınua. nıı; oıı ıe,.;a\ uzı .. ., . "' 
ııı.}e .. ı ~""' ,ıc ue 111._ ilJt!U~~tı. 1.,,u, .nıui:lJ.l \na. a.ıt ol nırck uzere enl\dzının ı:.,~tı.~ı, 
gıuı 1 .ırı< ııu uıw ınc t~ııı...l .• e~ ıer F ıı i,leri. ;\Hidürlüğilnd~~ · . ke~.ı.ı ,. 
.ı.11uı. ennı l\.l"J. • .ıll\. uLu\.unt ta \C 6e~h art .. 1rr , "e<:hı'c a<:ık aıt ıma~ .. l ku
.'.:)v\'l . nu ""·- Lı ı .J1Jı..ı.)e l.tımnurı,)~ ulnıuştur. I\e ıf bedeli 2u0 lira nıt.~ 
LU!dı, t ıp-.:t .. 1.1:.ı."'u....1.u:guu.e ıııL IIh uı ·' ·akk• t 11 tı ,ıj li ·aCır 'l'alipleı-i 

rr \ .. l• · 'l . 
ı 4.1.>t:ı. tl.4~~ a. L ~.~ t .. ~eı.. b>C.\l "'•mi o.1tı bğlcd ı. C\"\'el 11 Banka~ına 

.ı\. . ._t J!J\. ıu.ırı..UıU~Ll '-' 'h 
ıı ' " 1 ııu • u, ıuı.ıı •· « 1 tr r:ık nı;ıkbuz ariyle hale tarı ı 

ı.w\.41ut:l. 1 .L u1 " n ·- . 
:ıuıLu\.ı"" ,uı ... u..ı.t,;.tı. nu:,ı.. unu~uc.ı a ... ıu:,ıı. .. uı..:ın !?9. g 911 Cuma gü:ıü :-::aat lG da 
ııu La ... ua.JJ.u.}.1e .. aAuır CLlllt:.bJ.~ J\..'raut .. Encümene müracaatları. 
-' lıı_\.) Jti J.,11C .rt\ ı-ııuı Jt!\.ı~t. ıaıaıl ~ l . 1.1 18 23 27 
u;.ıu Luaır .. ı:t. \ .... "' uuıuJ.J!{U .. ıı.t\uıa.u 1 1 _ Aceze ve n1uhtaclara verilmek 
t . ;;:ı:. \a ınuz. .. lncıe ... .. 
ıct ""'" ımıa-.. . . ... .,, ooo kilo odun kömüru sutın 

HlJJilf.:Cı;.rı.lCJ.UJı:.t ,uz.ere _.,, 
.ı.Ju . ..ııııuı~ a. ~u1ı.ı.J..: u . . , .. b'. :ı • müddetle pazarlığa 

~ln.) .... ı. UUhl~J ~a ~u.uuı. . \"hnma:il ışı ıt ~ . 
c..ıt..ıf,ı.:J.)ı;;; ..ı.ıw~ r..uL-ı.it.:l'lVlfl t41..1ı'"u :ıırakılmıştır. 1\.Iuhammeıı bedelı 1500 

tırıa t~\~•A..ıJ,, ... vv.) .... o':IV~j a:1 ~ ı. 1c:ıı~~-11ira muvakkat t~minat.ı 112 .~~ra 50 ku~ 
1·.; uta. ı. ~ıı '-g:.1. ıa~uu.ıt:"' ı~ ru ruştur. Taliplerın temınatı ogleden ev-

ıu A..l J.>t:\_ a..ıa .. ı "' ...... , 0 kb 1 """"••ıı .. .ı.u q~ " . ' ' \'~] lş bankasına yatırarak ma uz a-
uı~ıuur uuı.ı.11.1..)"''°'uı. "9 d h'l 'h' tıurı'" ı rı , - ri,·le ,,., 8 941 elen 8.o. 41 a ı tarı ı-

~••1.ye1. .öu:-ıywı:)., ""''- .r J ...,_, • p t . b 
· , , uınrn .;. e.ıeo.:ı. ne kadar haftanın azar esı, çarşam a 

4\,l iut!~,ı. ..... 11.ıC.L . • , t 16 d L' ·• o 
. . . .. ,,e 01.1~~µ"'1 .. ı.ı· n.uv· \':ı cuma gtinli!r.ı :-;aa a .c.ncum .... ne 

l'ı~lUi.ı.t..cılı &.'-j IW eL; .... .o. a "' - ' Y ' j ' · •ı · \_ t. ı \'t: ,1.; ue mUrac:-ıatları Şartnamesı azı ış erı 
n.ı11ua. h.ı. • u..r LecA'V~ ... ~-.r "' • • • 14 18 21 
lllt"U<:Ua:ı uuıUwuaUJı!'l u ~ı<r» !n!"\I• ıntidürlüğilndedır. 8 
moııı.c •oını.ı '~'"" 1 1111111111111111111111111111111111111111111 111 111 11111111 

..:::>uv.) ı.. nı.1~u.LU\:flı-I 'e k\!Za .ınuı..k .. ı...ı. Ş k 5 k 
luuuı,.- ııuıı:u c•ı ıu11»)~ıı.n •vl'"'.ıo ar anay: umpanyası 
ııutuıınıguoo ın •• maroıa rıııyet d:ııc,N Türk Anoniın Şırketi 
anıaueuırkr. ::iovyct ;;,o"ya.ı.:ıt cunılıu- . . . . 
r . ti · b' · ı· · k h'·''umetini har- ~!l 7 19.ıl larıhınden ıtıbaren kapot 
ıye en ıı·ııl!'ı, ur "" . . f". t t ··r " 

lı ilki ek h ndaki arzusu• lıezi ve ıplık ı.ı aıı e>ı 
e ur emcm usu'u . , . 'AP T BEZ/ 

nu tamam.yıe taKdir etmekle beıaLcr A O • 
Türkiyeye Avrup:ılı bir devlet tarn.fın· 90 cnı. 931 Kuruş 
dan taarruz vuku bulduğu takdırde Tip. D. 75 cnı. 82 c 
her türlü nıua\cncte ve müzaherete l'.4.IIUK f PLIGJ 
ıımaae olııbılcccklerdir.> ı-·;.Tf:R 

u. A ~ •0., 12 595 Ktıru~ 
Ankara, ı:ı (A.A.) - İngiltere bu- « 14 6-10 « 

Yilk elçisi 10 ağll~tvsta Hariciye Vekiı- 20 735 « 
letine tt-vcli ettiği nota ile beraber şu J{,1.TLI 
ıkinci notayı da takdim etmiştir. _ ·.- 12 :ı 6~0 • 

cllugünkü nota ile nıüttehid Kra Iıkl j<;Il'RAK 
hükumeti ile Sovyet Sosyalist cumhu- xo. 16 755 « 

nyetl~r.i birliğ} hükümetini~ beyanatı l llllllllllllll'llll'llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
nıetnırı ı ekselansınıza tevdı cderk-cn ı ı _ 
Krallı •• hllkumetine müte.al"'< husu~~- İzm1r sicili ticaret me-
ta, bu beyanatın 1!l teşrın.e\Vel 19.,9 
arih!i 'I'firk • lngiliz muahedesinin murluğundan: (3225) 

1 nci maddesinde Tiırkiyeye kaı miln- • t .. · ·l, 1 
d rlç taahhildtinün ,adece tekrarı ola- .• Jül . l.eı~.aşe_ f'.caııı u.nrnnı.y ~" z
ı"4k tavs,f edildiğini Jıükı1metimin mü- m;rde buyuk Kaıdıç~I.ı banınd.a L> nu
<nadesiyl<" izah ederek kE,;bi tt'ref ey- maralı yazıhanede ~1.1 umum )erlı to~-
1 · · rak mahsulleri clahılı satış ve "atı~ lı-

r!.°2· , . b' d c.;reti;,le iştigııl ed~n Jül :\Iena~eııin 
neyan t, bu muahecıede hıç ır e- . b f vanı ticaret kanunu hü-

ğişiklik y:ıpm:ıd'gı gibi ondan müte- kış .. ul ıc.arct .. "n sicilin 3083 numaıa ı-
Vellı'd vec'b '- · 1 •· · \'e ned~ um erııı. gure • ·. ~n:rı • e ne ,.,vsı ' na ka) t ve tescil edildiği iliın oluııur. 

! - 'l'ahmın edilen beher kılosu 165 kuruştan 43650 kilo S'lldeyağı 
oatın alınacaktı r. 

2 - ~luh.amm.en bedeli. 72023 lira ve muvakkat teminatı 4852 li
r.ıclu. . ~artname•ı komısyonuınuzdan görülebilir. 
lhaıesı ~·ı-Aı,:ustos-\J.11 çarşamba günüdür. &ıat 15 de Muğla 
komıs~onıımuzun Lulundugu mahalde yapılacaktll'. 

,, 
" 

~<tekıı~erııı ·~rı~ı ~'.ı.ncte saat 14 de kacıar teklif mektuplarını 
k.onııs) onumuz., \et nıelorı ve kanıını vesikalannı be~b , · •" er ıre-

---- tffmelerı. _ 7 11 14 18 
lzmir levazım amirliii .atın a lma komiıyo"';,undan:.:::._ _ ____ _ 

1 - h.art•.•I l'ılleı marka bır adet traktor yedek parçaları ile bir-
lln.tt' pazarJ~!\IH yupııan ek~ıJttnesınae talip çıkmadığından 
J)'~\z'-tr ıJ\: lo ~.:tgll~Lo::; UJI cunıa gilnti saat- on yedıcte kışıa l· 
\IZnl'.i.', levazını umırlıgı r"atın aıına h:oını:"yOnunda yapıf:ı'~ 
caktır. 

·> - :_:,arınamesi komisyonda görülebilir. 
J - ı aııpıerın tekııt ecıecckıeri 1ıyat üzerinden yüzde yedi bu

çuı, temınatı muvakkata alııı:ıc-.ıktır. 

·1 - ı·azarnı,:a ı~ıırak euecekıer kamını ve:;ikalan ve teminatları 
. •- oırııkte beııı gun \e :;a:ıtte komı•yoııa muracaatıarı. 

l ;;ir Jevazı~-;mirliği-;atın a lma komisyonundan ; --- --
1 - ~öUU acıcı düz \'il 500 adet dosıereli regolakesim bı~ağı alı-

ııat:ıktır. .. • 
~ - l~a;:ıah ZPl'fla eksiltmesi 2-9-911, sah günü ,aat on beşte Top 

hanede ıstanbu levazım amırlıgı satın alma komi•yonunda 
yapılacaktır 

:; - 'ianmın be.deli 19~00 lira ilk teminatı 1426 lira 50 kı;ruştur. 
l -- :Sü;ııunelen komı"yoncla gbrülür, Taliplerin kanuni vesikala 

rı .ıle teklıf mek'tuplarını ihale "aatından bir saat evvel ko-
mısyona vermelerı. 14-19-24 

lzmir Levazım Amırligi .Satın Alma Korııiayonıındanı 
l - _11/8/941 tarihinde ihalesi yapılacak 1040 ton sadeyağa talip 

çıkmadığıııdan tekrar, pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 .Muhammen bedeli 1820000 li radır, 
:l - Evsaf ve husu•i şartlar Topkapı maltenPsinde a.ker1 ,tıtııı 

alma komisyonunda gurUleh:Jir, · , 
1 - Toptan ihalesi yapılacağı'gibi her aübar ihti.)'acı dil ııyı•ı ııyrı 

i5teklilere ele ihal~"i yapılacaktır, 
5 - ih•ıle8i 20-8-941 çıırşanha gilnü saat ou beste rnpılacnktır. 

Taliplerin kati tenıiııııtlaı1 ile müracaatları: • 
lzm:r Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonund .. nı 

Anbard-:ı me\'cut kırk yedi adet "ığır dfrisi pazarlık l a satılacaktır. 
Taliplerin 15 ağustos 941 cuma günü saat onda kışlada İzmir levazım 
amirliği >alın alm:l komisyonuna nıiiracaalları. 

lzınir levazım amirlii i ıatın alma komioyonundan: 
1 - J 1-8-941 tarihinde fü.ıle.<i yapılacak 30 bin liralık mahlut 

saıleyağına talip çıkmadığından tekrar satın alınacaktır. 
Evsaf ve husus\ şartlar topkapı maltepesinde askeri satın al
m:ı komisyonunda görülebilir. 

2 

:ı Mahlut yağın nisbeti yüzde kırk tereyağı yüzde 25 zeytin -
yağ yüzde 25 kuyruk ynğı olacaktır. ihalesi 20f8/941 çar
~ıınba günü saat onda yapılacaktır. Kati teminatı 4500 
liradır. 

mürakabe kon.isyonun-Fiat 
dan: 
h·rakende suretiyle satışa çıkarılacak <'Cll<'hi malı makara ipliklerinin 

perakendeciler tarafıııdan mibtchliklrre azami süzdc on beş karla satıl-
masının karar:ıl,tırıldığı illin olunur. (3257) 

Donanmacı r.ıimar 6 Yıkık ev 150 150 2.. 940 İbrahim Ra· 
KaHım arsası fet ve Saniy 

E'"afı yukarıda ,-azılı hane vergi kaydında 140 lira gayri safi iral 
mukayyet bulunmakta iken 940 'mali yılından evvel yıkılmış olduğundan 
hane kaydının 9:39 mali yılı sonundan itibar.on terkin \'C bu bina arsasına 
!l40 mali yılıııdan muteber olmak üzere 150 lira kıymet takdirine dair 
olan ihbarname mükelleflere t('bliğ edilmek istenilmiş ise de nerede bulun
dukları tesbit edilemediği eih~tle tı>lıliğ makamına kaim olmak üzere key-
fiyet ilim olunur. (32ö3) 

Fiat 
nundan: 

mürakabe komisyo-

l - Urta men~li yemeklik 'acleyağ!arına lznıir için toptancı kıirı 
dahil olduğu halde toptan satı~lar için yuz a!ımış sekiz buçuk kuruş ve pe
rakende satışlar içın de perakendeci kıirı dahil olarak yüz seksen beş bu
çuk kuruş fıat tayin olunduğu. 

2 - Di~·arbakır yemekıık sadeyaglıırınır i~ keza toptancı karı dah:I 
birinci neYıne toptan yüz elıi beş, perakendeci karı dahil yüz altmış yed• 
kuruş ve ikınci nevıne ayni ~raıııc toptnn :;üz elli perakende yüz altmış 
kuruş füıt te'sbit edildiği. 

:~ - :\lü,tehhke arz içi ıı te~hir <'dilecek bıı nevi sadf:;ağlarıııa men~c 
nevi \·e yukarıdaki tıatı<>rıni gosrcrır eııkellerııı \'asfı komısyon karıırı 

icnbıııctan buııınctuğ'u alakadarıarııı lıııgbı olm~k Ü7.<'I'" ikin olunur. (:l26U) 

• lzmir Vakıflar direktörlüe:ünden: 
llcvkıi Cınsı \';ıkfı l:\.apu .ı. 'o. 

~-----..- ........ 
:SeneuK kırası 

Lira Kr. 
----

lllezarlıkba~ı Arsa Bagbasanlı 180 00 6 
Y UKarıCla e\'satı y:izıiı haıruasanıı vakfından :\lezarlıkbaşıııdaki ar>a

ııın seneıık kirası ı~u !ıra uzerıııden bir sene müddetle muzaye<teye çıka
' rılmı~tır. lhaıesı 17/8/UU Lumartesı l!'üııü .saat 10 ctaclır. 

lsteklılerııı ~· 7,5 pey akçelerıyl~ Iıırııkte Vakıflar idaresinde müteşek
kil ihnıe komı•yontına ş<raıtı .ögrenmck ve fazla taisiıat almak isııyenler 
de \'akıtıur lllıtlurlugunde \arıuat Memurıuguna mür.ıcııatıarı iliııı 

' ~unur. 811 ısını --
Fiat mürakabe komisyonun· 

dan: ' 
Kuru 1,-a)·ır olunun b:ılyalanmış olnrak lımirdc beher kil~.-unuıı azamı 

yedi kuruş fiatle satılması komisyonca kararlaştırılmıştır. Alıikadarlarııı 
mıılı1mu olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (3258) 

Fiat mürakabe komisyonun
dan 
Perakende olarak satışa arzedilecek yün iplikler için mü•tehlike satı~ 

yapan perakendeciler içjn azami yüzde yirmi kiır haddi ta;-iıı edilmiştir. 
masınııı kararlaştırıldığı ilan olunur. (3257) 

lnhlsarlar 
den: 

umum müdürlüeün-

1 - Şartnamesi mucibince 300000 kilo ambalaj ipi 500000 kilo amba• 
liij otu kupalı zarf u'uli:;Ie satın alınacaktır. 100000 kilodan aşağı olma• 
mak ilzcre kısmen için dahi fiat teklif edilebilir. 

2 - Eksiltme 281 Ağustosı9H Cuma günü mat 10.40 da Kabataş ta 
Levazım şubesi alım kombyonundn yapılacaktır. 

3 - 500000 kilo nmbalaj olunun muhammen bedeli 35000 lira olup 
• muvakkat teminatı 2625 liradır. 

".ı - Şartnamekr 175 kuru~ mukabilinde ;öıü geçen şubeden ve An
kal'a ile İzmir Başmüdürlüklerinden temin eı.lilebilir. 

Eksiltmeye girecekler mühürlü mektuplarını ve ayrıca teklif edecek
leri miktar üzerinden teminat akçesini veya Banka mektuplarını ;htim 
edecek olan kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat C\'\'eline kadar ıtlı 
ge~n komisyon riyasetine makbuz mukabilinde vermeleri lüzumu bi.-
dirili r . 13 1'1 16 19 (3234/6963) 

• 

\ 



SAHiFE 4f. {"ANADOLUJ 14 ACUSTOS PI.RŞENBE 1941 -
Cenubi İtalya 
bombardıman 

edildi 
o 
------ -.- -, -

T. e 1gra· f;~f::"{t~-~·'Ief9 ri ~;-~· .v .e~-~-:~j a n s~- _-Haber 1 eri Zafer Bayrapıı 

.Orta Şark ve geni harp Dumlupınardaki mera-
cepheleri kar ısında sim çok parlak ola ak 

Oılı .. R luııi Ö E Ankara, '13 (A.A.) - B tku· lngiliz tayyare l erinin ta
arruz sahası genişledi Ad~ta metodik bir alıştırma veya mandanlıh:: meydan muharebesinin 

bir deneme veya bir sondaj yapma 19 ıncı yıldönümü Dumlupmarda 
gibi, son günlerde bir Orta Şark kuv- yapılacak merasimle kutldlana- K h 

kt P b• dil . . a ire, 13 (A.A.) - Orta s-ark 
vetleri meselesidir ortaya çıktı. Asıl ca ır. rogram tes ıt e mııt ı r. hava tebliği: 

Şeker F ahrikalarımız faaliyete geçti 
Bu sene pancar istihsalatı 60 0 bin.ton, seker istih

salatı da 90 bin ton tahmin ediliyor 
dikkate şayan olan, bu Orta Şark Merasime 28 vilayetten murah has- lngiliz bombardıman 'tayyareleri, 
mevzuunun, doğrudan doğruya, şark lar gelecektir. O gün muazzam bir . .. .. . . Ankara, 13 (Hususi) - Alpullu rikalara nakline başlanmıştır. Ha- 600 bin ton, şeker istihsaldtının da 
Cephesı.ndekı· bu"y""- harekata bağ- geçit resmi de yapılacaktır Mera- pazartesı gun_u gecesı cenubi ıtalya- ·k b d 1 .. ·t 'tt' v · d b 85 90 bin ton olacagıv ta hm 'n dil 

~~ sim bu ııene çok parlak ola~aktır. da Proto_da kımya fabrikaların_a hü- şeker fabrı nsı, u gece yarısın an va nr musaı gı - ıgın en u sene pan- - . ı e -
lanmasıdır. _ _ _ cum ctmışler ve bu mıntakayı şıddet- itibaren yeni sene istihıml faaiiyetine c:ır mahsulü iyidir. 1stihsalat bazı meSktedtu·. h 

1 
h 

1 
d 

Evvela, Avrupa kıtasına bir ihraç 1 b b 1 1 d M h' b '" l 1 d b" . . kA 'Ik h ft aye ma su ava ar -.ın zarar 
mevzuu bahis oldu. Fakat nereden Asker"'ı V • t ı e . on: ~ :ımış :ır ır. • ü ım hasar ika başlamıştır. Uşak şeker fobrikas_ı ey- o ge er e ı:.ıncı v ~n~nun ı . a a görmez.~e bu miktarın 1 - 2 bin ton 

k·ı l v .. 1 ed· azıye edılmış~ır .. Protodan uzaklaşan tay- lfılün ilk hnftasında Eskişehir Ye Tur ı:ıına kadar ı:ıurecegınden, fahrıkala- artm:ısı mııhtemeldır" . Ge".en sene~·e 
ve ne şe ı de yapı acagı ııoy enm ı. varelerımız hedef ı:ıahasını alevler ' " J 

Bilahaı·e Eden bir nutuk iradede- - Bq tarafı ı inci sahifede - lciııde buakmıslard D'v • h . hal fa_brikaları da eylftlün ortalarına rın çalışmaları buna göre tnnzim edil nazaran istihsaıat normaldir ve mem 
k · ;..____ ş k k vvetlerinin ı 1 · ı; d p t S k I ı • • - ır. ıger a-ı; a d v u faaJivete geçeceklerdir Pan miştir. leketimizdekı· şeker istı'hlaAkı· bıı nı·c:_-re , yıne vrta ar 

1 
u. : 

1 1 
,a~1og~ sıma~n <'k e ro i!V?~ ·ha m- ,teşekkiilleri de cenubi italyada Kar- ogrb"l •

1 
J, d . h lü. f, b- · 

r.1Üstaltbel bazı hareket erı~~ ın;ıa ar < ~r ı r.;·Iı~:cn Fı:1 ·uvvetıerının ar~- patideki bazı askeri binaları bomba- car o ge erın e yenı ma su n a - Yeni sencı pancar rekoltesi 550 - bete çok yakın bir mrktardadır. 
yaptı .. Ayni günlerde. İr~n uzer~?de, katı,_ arazı mamaları. ve. Sovyct~e~ın J:ımışlardır. 

, Alma'! se~ahlar. vesıleıııyl~, m~ş~.e- t:~kv:.re almaları ne_tıc:esınde .r~nı ın- Şarki J.,ibyada Gazalle inis ve ha-
r~.k bır dıplomatık teşebbus gorul- kı~ailar ~aydetmemıştır. Karelı b~r- va meydanları bombalanmıstır. Bar
du. . .. .. • . zahıncla Kek~h?lmda muharebele~ -şıd- cliy-n ve Derne bombardımanlannda 

İkı ~ç. gun _evvel, cenubı Afrıka <1:1 kesbetn:ııştır. Bur:ılarcla mut~ad- rangınlar çıkarılmJŞtır. 
başvedkılbı'. ay~.ıttmf~kvz1 uu. e!

1
eA aldı. Av- dırl "lal manın}a;ık:'arfd1ır. Bbeuklradak1 ta- 'nrablmı ;limanında da yangınlar 

rupa a ır mu e ı er ıatıA asının m~t HITUZ an ı<erı ın ı_şa ar .. en~mez. c:ıkarılmış, sahil boyunca uzanan yol 
laka karadan yapılması lazım geldı- Alm~nların Lcnıııgrad bolgesı ordu- üzerindeki dfüıman motörlü t 1 ği hakkındaki kanaata te~~ııla; ~m~u ~ıınale atarak merkezden ayırma- rı mitralyöz ateşine tutulmu::U~. a a 

- Bu, havadan da olabılır ve bu- ~:ı ı"t.ı.hdaf ede~ İlmen. taan-uzu, Sov- Rütiin bu harekatta Protoda kay-
na başlanmıştır. 'etler ın en ha>ı><ns nokfasıdır. Alman- bolan ve müretebat 't 1. l • 

Şark cephesin
de vaziyet 

Ukrayna üzerinde taz
y ik gittikçe artıyor 

Dedi. Şimdi de, bir Kahire haberi ~anıı, burada 70 - 80 kilometre daha edildiği bildiril<>n ı ta~ja~·~~~c~:~ı~ 
ile, yine Orta Şark kuvvetlerinin bu- ıl .. xler!-' . m:ık.~ndı temin etmeleri tayyarelerimizin he~~i ·üsleıine d'~r: Şimalde havaların soğu• 
günkü ,. ziyetinin tesir ve ehemmi- mu_h~emeldır. Ruslar bölgedeki km•vet- mü«lerdir. · on 
yeti izah olunurken, Asya kıtası üze- lcı·ını Alm~n taarruzlarııu durduracak x ması Almanları endişe-
rinden Almanyaya taarrux gibi, bir k<Hlıır takvıye etmeleri lazımdır. d" •• d•• 
mütaleanın, müphem bir ifade mas- Smolcııskt(> muharebeler şiddetini General De ntz ye uşur u 
kesi altır.da ortaya sürüldüğü görül- knybetmiştir. Alm:ınlar hazırlanmak- :Moskova, 13 (A.A.) - Röyterin 
mekted:.-. Bütün bu söylenenler, ta- t::da:: ~ovyetle~in de bu ~ölgey<> bü- K d.. t• •ıd• hıususi mult.l.biri bid~rfyor: 
şıdıkl~rı elestiki ve vuzuhsuz m~hi- yu_k o~~~~e '1e\'kıj:at Ye n:ıklıyat yaptık- U use 2e ırı 1 j Almanların cenup taarruzunun Ba-

• yetlerınden uzaklaştırılarak obJek- l:ıı ı ıı:orulmektcdır. kuyu istihdaf ettiği iddialarının Mos-
tif bir tetkike tabi tutulursa bize, tJkr::ıyna c~phesine !lelince, Sovretle- M .. . kovada, Rus topraklarının genişliği 
Sovyetler - Almanya harbinin inki- r:ıı ~man ı:ıuharebelerinden bnhse11· Uttefık subaylar g eJme•füususunda bilgisizlikten ileri geldiği 
şaf tarzına göre İngiltere tarafın - ~ı~l~rııı(> ragm~n burada Almal!ların d F l b söylenmektedir. Rus donanması, Ka
dan bir hareket yapılmasının düş4- ılel'ı hareketlen olmuştur. Hatta Al- en ransız ar s er est radenizde böyle bir taarruza mani o-
nüldüğünü gösterir.. m:rnların ileri hareketlerini durdur- bırakılmıyacak lacak kuvvette~ir. Cenup taarruzu 

O takdirde, iki mülahaza hatıra mak ic:in So\·yctler zırhlı trenlerin de l\foskova ve Lenınb'Tad yıldırım harp-
gelebilir: y:ıı·dımiyle mukabil taarruzlarda bu- l~rinin akim kaldığının bir delilidir. 

Birincisine göre İngiltere, Alman lunmuslnrdır. Bu cephede mühim ha- Viı-d, 13 (A.A.) _ D. :N. B. (Rusları~v~kraynay8: mühim .kuvvetler 
akınına karşı, İra~ ve Hind yolunda krler neşrinin ihtimalinin u;ı:ak olma- Fransız salahiyettar mahfilleri, sa- naklettıgı haberlerı de endLie uyan-
bir yeni tampon kurmak ic:in, Orta ·lığ'ı kanatindeyiz. bık Suriye fevkalade komiseri general dırmıştır. 
Şarkta birikmi kuvvetlerini kulla- ooo Dentzirt enterne edilmesi münasebetiy- Londra, 13 (A:A.) - Muazzam 
nacaktır. O takdirde ne yapmak la- A merika Dakar ı işga / le İ~giliz propagandası tarafından Rus - ~iman h~rbi_nd~.' ~krayna, 
zımdır? kasdı mahsus ile çıkarılan bir habere ccphenın en tehlıkelı bolgesı ol~r~k 

Türkiye veya İrandan yol ve iş- etti karsı vaziyet almağa başlamışlardır kalmaktıadn-. Faıkat Ruslar bütün 
birliği istemek. Fakat, her iki mem- _ Baı tarafı 1 inci sahifede _ Londra radyosu dünkü neşriyatında: hasad~ yaptıklarından Almanlar he· 
leket, bugünkü hadıseler ortasında Suri~ed~ki İngilizlerle Dögolcuların, ~~~!er~ne va.r~mıy~caklardır. Rus köy 
bitaraftık siyasetlerini kat'i ifade!er- ; Yaşington, 13 (A.A.) - Amerika kendılermin silah arkadaşı olarak te- !usu, mahsu!~. e.mın yerlere almış, 
le ve sık ııık teyit etmekten asla hali hükumeti, garp yarım küresini miida- Jakki ettikleri Fransız esirlerine neza- nakledemedıgını de yakmıştır. 
kalmamışlardır. Bu iki devletten faa ve Dakarın Almanların hücumunu ret etmek istemediklerini bildirmiş- Budiyeni, Kiyef ve Odesa için cid 
kendilerinin alakadar olmadığı bi; önlemek rnaksadiyle Brezilyada üsler tir. .._. di tehlike teşkil eden Alman ilerleme 
miicadeleye, her hangi bir şekilde iı- t~:::~. i i_çi~ bu hükumetle müzakereleı·e Bunu müteakip ayni nesriyatta Fran si k~rşısmda bulunuy~r. D. ~· B .. Al
tirak etmelerini veya bir geçit, bir gırıJmıştır. • . sı.z makamlarının esir edilmiş olan İn- ~a!llll;rı~ O~e~ayı çevırmek ısted~kle 
basamak olmalarını iatemek redle Kongre azası, " ata! rıvarmda 1ta1- gıliz ve Dögolcu subayların hepsini ser- rını bıldırmıştir ve Almanların Nıko
kar,ılanacağı aşikar bir harek~t olur. yanların elinde bulunan hava me.rda- be>ıt bırakmamak suretiyle mütareke la~e~e 40 mil ya~laştıklarını iddia et
Sulhu yakın ve Orta Şark hesabına nını alması için Brezilyaya tavsiyede hükümlerinin Fransa tarafından ihliil mıştır. Ruslar Kıyefte el'an tutunu-
ıimciiye kadar ıııkı bir şekilde müda- hulunmu5lardır. · edilmiş olduğundan bahsedilmiştir_ yorlarsa da, .Budiyeninin Dinyepcr 
faa e<len devletleri bu harekata ilti- 0~ Fransız salahiyettar mahfillerinde arkasına çekılerek Donas sınaı h1:1v-
haka mecbur etmekliğin isabetli bir Sovgetlere göre lıu hususta. beyan edildiğine göre ln- za•ını müdafaa edeceği anlaşılmak-
aiyaset olmıyacağını kimse inkar ede- B af 

1 
• • Lu gilizler Fransızların evvelce esir e'tmiş tadır. 

mez.. . . - a•tar 1 mcı aaoaede - oldukları İngiliz adedince Fransız esi- Hddiselcr, önümüzdeki haftalar 
Eğer mevzu, sadece Irandakt Al- •mha cdilmi~tir. Zayiata uğrıyan fa- irini al!!.koymakla lmlmamışlar bun _ zarfında neler olacağını t".1.hminc im,

manl~r. olsa.'. bu .. cihetin halli her za- ı:ı_i. 't tankları kaçmıştır. ~O kilometre- dun maada general Dentzi v: diğer kan bııakma~a.kt~dır. 
man ıçın mumkun ve kolaydır. İran, '.ık şose boyunca 15 i agır olmak ii- iki Framnz genernli ile otuz ı:ıuba\•ı Almanlar, şımdı Sovyet hava kuv
bu Almanla~ı. kendi topraklarından (rnre <>llidcn fazla AlmaR tankı, iki da rehine olarak enterne etmişlerdfr. vetlerinin imha edilmediğini teslime 
uzaklaştırabılır de .. Fakat bize öyle bam clafi bataryası, 12 hava dafi mit- G~ne ayni mahfillerce işaret edildiği- mecbur kalmışlardır. Berline hücum
geliyor ki, maksad artık daha sarih ralyözii, 8 kamyon ve 15 motosiklet ne göre, 1''ransız hükumeti mütareke- !ar itiraf edilmiş ve yeni hücumlara 
olarak ihsasa baılanmt,tır. tahrip edilmiştir. nin imzasını müte!!kıp bütün harp esir intiz-ar edilmesi bildirilmiştir. 

ikinci mülahaza, bir şaşırtmaca ya- Bir çete, otomobili bozulduğu için leı-ini serbest bıa·akmıştır. Suriyeden Almanlar, Rus havacılığı hakkın<Th 
parak, doğrudan doğruya Avrupa kı- lıir köyde durmağa mecbur olan bir getirilt!n İngiliz esirleri dahi serbest şunları söylemişlerdir: 
taamdan bir ihraç hareketi ile Alman Alman generalini esir etmiştir. bırakılmış olup, bunlar halen Suriye- - Bugüne kadar on lıinden fazla 
kuvvetlerinin bir kısmını .o taraflara v. I oskova., ~3 (A.A.) - 11 - ı ! ye avdet ':!İmek üzere buiunuyorlar. Rus tayyare~i düşürdük. :ı:_akat bu 
çekmek ve Şark cepheııınde Rusya agusto~ geco111 Sovyet hav-.ı kuvvetleri Kudüs, 13 (A.A.) _ R'ôyi;er: Rus havacılıgının mnlıvoldugu mana 
üzerinde tekasüf eden Almap tazyi- Berlin mıntakasında askeri hedefle- İngiliz askeri makamlarının bildir- sım tazammun etmez. Sovyctlerdc, 

Yeni Kararnameler 
Muhtelif mahsüllere el koyma 

· böleeleri daha genişletildi 
Ankara., 13 (Husu~i) - Yarın (bugün) yeni iki koordinasyon kararı 

çıkacak ve derhal rneriycte girecektir. Bu kararnam('lerden birine göre 
Toprak mahsulleri ofis teşkilatı bulunan bölgelerle Ticaret Vekaletince 
tayin edilmiş bölgelerde bütün d~ğirmenlerin ayıklanmış yüz kilo :buğday
i11, 89 kilo un alınacak şekilde üğiitmcleri yasak edilmiştir. 

ikinci karnrname; hi.ikumetçe bazı bölgelerde alıkonulan nrpa nılaf , . ' 
buğday, çavdar ve mıiır mahsulünün ol konma bölgelerini genişletmek-
tedir. Bu karar, Aydın, Ağrı, Bitlis, Çoruh, Erzinc-an, Antep, Giresun, 
Hakkari, Kars, Manisa, Maraş, l\1uğl:ı, Mersin, Ordu, Rize, Siird, Tun
celi, Zonguldak vilayetlerinin idare hududları dahilindeki bölgelere de teş
mil edilmiştir. 

Bazı vilayetlerdeki orta ticaret 
«>kulları liseye tahvil ediliyor 
Ankara, 13 (Telefonla) - ~Iaarif Vek1l.letinin bir kar:ırı ile Adana, 

Samsun ve Trabzon orta ticaret mektepleri liseye tahvil edile~klerdir. 
Ayrıca Vekalet, bu sene bir çok vilayetlerimizde, muhtelif san'at öğre

tecek seyyar kurslar açınnğa da karar vermiştir. 

Dış ticaret umum müdürü 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Ticaret Vekaleti Dış ticaret umum müdü

rü Celal Yarman, bugün Ankaradan şehrimize gelmiştir . . Umum müdür, 
burada son günlerdo Almanlarla yapılacak anlaşma ile meşgul olac:ıktır. 

58 ua ında bir kadına teoavOzde bulunan1ar 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Beyk:.ızda çok çirkin bir hadise olmuş

tur. Ahmed, Osman ve Ahmed, isminde. üç kişi, tarlada ot toplıyan Sani
ye isminde 58 yaşında bir kadına te<:avilzde bulunmuşlardır. Bunlar, der
hal cürmii meşhud mahkemesine sevkedilmişler, Osmanla Ahmedlerden 
biri, birer buçuk seneye rnahkfım olmuşlardır. 

İstanbul halkı muhtekirlerı haber vıriuor 
İstımbul, 13 (Tel-efonla) - İııtanbul vilayetinin ihtikarla miicadele işin 

de halktan da yardım istediğini dün bildirmiştim: · 
Bu münasebetle, bugün de halK. tar::ıfından 14 muhtekir ihbar edilmiş , 

ve bunlar hakkında tahkikata. başlanmıştır. 

Bilecikte şiddetli zelzele 
Bilecik, 13 (A.A.) - Evvelki gün öğleden sonra yağan şiddetli dolu, 

kasaba içindeki ve civardaki bağ, bahçe ve bostanları mahsul alınmıya
cak hale getirmiştir. 

kini azaltmaktır. re yeniden akınlar yapmıştır. Ber- diğine g'Öre, g'.:meral Dentz ile 35 Vişi 'ıenüz kullanılmam!ş ve hareket€ gcç-
Bunlardan hangisi akla daha ya- !inde infilfıklar vukuu görlilmiiı:ıtiir. subayı Kudüste bir villaya yeriestiriJ. meğc amade bir çok tayyareier var- ÇUNG·KINGDE 9,5 SAAT 

kındır veya tatbik kabiliyetini haiz- Yangınlar çıkarılmıstır. Tayyarelerin mişlerdir. Kendilerinden kaçmıyac-ak- dır. LA PLAJA LIMANINA GELEN 
INGILIZ GEMiLERi dir? Şüphesiz ki, buna cevap vermek hep·ü dönmüşlerdir. Geçen akında !arı ha:kkında namus sözü alındığın- Stokholm, 13 (A.A.) - Son iki SOREN ALARM 

için, stratejik ve askeri vakıaları da- dönmediği bildirilen bir t:ı,.yyarenin dan, ·mahdııd lıir serbesti de verilmis- ~ecedir cenubi isveçtc havalar çok C . 3 (AA ) . 
Ha geniş mikyaata bir tetkike tabi mürettebatı bulunmuştur. Bunl-.ır ha- tir. · <ıoğumuştur. Mezkur mıntaka ile ay- tıng - ~ıng, 1 .. · · - Japon Montevideo 13 (A.A.) - Altı bü 
tutn_t~k liz~m~ır. • rckct üslerine dönmüşlerdir. Generı,J Dentz ile Vişi subaylarının, ni arz dairesi üzerin~e harp eden Al- ~a?'Ya.re fıloları dun ~abalı Ç:?' ~ yük v~puroan mürekkep bir kafile, 

. Bılınmeııı lazım olan en mühım ~ }lo kova, 13 (A.A.) - 12 - 1:l müttefik zabitler aYdet edinceye ka- m~n kı~aları bu soguklardan fazla Kın~ı 2 d1 ~fa dhokmbar ımta~O ~ k~~ La. Plata limanına gelmiştir. Gazete 
cıhet şudur: agust~:> gece. i Alman tayyareleri dar mevkuf tutulacakları maliimdur. muteessır olmq.ktadır. Bu sebeple Al- l~rdı~: ~ arm 0 uz saa ' a ı a !er kafilenin muvasalatını, ingiltere-

Sovyet ~uaya, bugünkü askeri iş- Mo~ko\·ayı bombardımana teşebbiis Lübnan ve Suriyeye gidecek turist- n;·ıı n kumandanfığında endişe hisse- surmuştur. . nin Atlantikte hakim olduğunun bir 
birliğinin, Ingiltere zaviyesinden da- ,1,tmil!ler:ıe ele avcılar ve dafi batarya- !erin Samdaki hür Fransız karargfi- dılmektedir. Ciinkü Alman ordusu Dokuz temmuzdanberı yapılan delili olarak alkışlıyorlar. Bu gemi
ha aktif ve hareketli bir hal alması- l:ır, clü~nıümn şehir i.izerindc uçma- hından müsaade almaları lüzumu ilan ilk defa olarak fena hava ile karşı- ~~m~w~ımanla~5eı:f~.ı~da 1Pung - !er et ves1:lir yiyecek alarak İngiltere 
nı istemektedir. Almanyanın garp §e- sına mani olmu~lardır. olunmuştur. !aşmıştır. 1 . 1ın~ ~ 3 .saat a ı a a arm ve- ye götüreceklerdir. 
birleri ile İşgal sahalarına tapılmak- )loskova, 13 (A.A.) - Bu ı::ahah- x rı mıştır. ROMANYA KRALI HIRVAJ 
ta olan hava taarruzları Rusyayı tat- ki Sovyet tebliği: • 000 Al t bJ "ğ" 
min etmekten uzaktır. Diğer taraf- 12 - 1~ nı:'1.ısto:i gecesi cephelerde 1 tb t man e 1 1 Sovyet Rusya . Norveç SEFiRiNi KABUL ETTi 
tan böyle bir hareket, İngilterenin mühim bir şey olmamıştır. Hava kuv ran ma Ua 1 Berlin, 13 (A.A.) - İngiliz ia!JC ge- •• 
de işine elverir. Çünkü Sovyetler cep- vetlerimiz düşmanın zırhlı ve motör- milerine yapılan hücumlarda Alman munasebatı ~ükreş, 13 (A.A.) - Romanya 
hesinin yıkılması takdirinde, İngil- lü ve piyade unsurları ile tayyare •• • • l 1ta~yareleri 14 bin tonluk iki ticaret ge M:oskova 13 (AA ) _Polon a Çe- kralı Mişel, Sinaya sarayında yeni 
tere, Almanyanın artık bütün kuv- meydanlarına taarruz etmişlerdir. Turk gazetelerının ran mıs_ini ve İsko~ya sa~i~leri açıklarında koslovakya' ve Y~g~slavya ile y tesis Hırvat sefirini kabul €tmiştir. 
vetleri ile kendisine döneceğini pek 11 ağustosta Uç Alman tayyare gru h kk __, k. . 5 bın tonluk hır geınıyı batırmışlardır. .. · ı S l b' ooo 
ala idrak eder. Halbuki Avrupa ve- lıu Leningrada 'taarruz teşebbüsünde a ınua ı neşrıgatını . ~iman _hava kuvveti.erinin _İngiliz ~i~~~:~~d~~~~e~ ~~ B~r~i~aerle ~~ RUMEN TEKZiPLERi 
ya Asya kıtasmda açılacak başka bir hulunmu. !ardır. Avcılarımız bunları hararetle karşılamıştır sılah fabrika~arına ve lıman tesısatına münasebetlerini' tesis .edecektir. 
cephe, Almanyayı her istikamette, hmletmişler, 3 Alm:ııı tayyaresini . • . yaptıklar_ı hucu~l~r, tam muvaffakı- Sovyet _ japon münasebetlerinde ye- Bükreş, 13 (A.A.) - Rador: 
biraz daha zayıflamağa mecbur eder düşürmüşlerdir. Derim, 13 (A.A.) - D. N. B. nm yetle netıcelenmıştır. . h' b' , ktur Tas Ajansının, Rumen zayiatı, Ro· 
ki ,bunun da bugÜn kil harp ve neti-ı ~Ioskova, 13 (A.A. )- Dün -ak- Tahran muhabiri bildiriyor: Şimali Afrikada tayyarelerimiz Sol- 111 ıç ır şeJ yo - · manyadaki hadiseler ve sabotajlar 
celeri üzerinde tesir yapabileceği şam geç \'akit nesredilen Sovvet teb- İran basını, Türk gazeteleri tara- lumda düşmanın motörlü vasıtalar te- OOo hakkındaki haberlerine ~u cevap veM 
muhakkaktır. !iği: , · l'ından neşredilen ve Türkiyenin 1r:m cemmülerini bozguna uğratmışlardır. an teb liği rilmiştir: 

işte bütün bunlar insana, son gün- 12 ağustos günii cephede mühim hakkındaki büyük dostluk hislerini İngiliz tayyareleri garbi Almanya- Bütün Rumen milleti, Bolşevizmle 
!erde sık sık ileri sürülen (Orta Şark harekat olmamıştır. Hava kuvvetle- tebarüz ettiren makalelerin hülasa- ya ve Manş sahiline hücum etmek te- Roma, 13 (A.A.) - İtalyan tebliği: mücadeleye mukaddes harp ismi ver-
kuvvetleri ve bunların Rusya hare- rimiz 11 ağustosta 41 tayyare düşür- ]arını vermektedir. şebbüsünde bulunmuşlarsa da bu hil- İtalynn tayyareleri Kıbrısta Lefko- miştir. Rumenler bunu tasvip etmiş-
katı karşısındaki vazıyetleri, ihraç) müıılerdir. 3·1 tayyare kaybettik. 11 Gazeteler, İranın istikla! ve sulh si- cumlar akim bırakılmıştır. 42 İngiliz şe hava. meydanını bombalamışlardır. !erdir. Ç~nkü müttefikleri gibi Ru
gibi mevzuların dikkate layık birer ağustosta :.\fo~kova üzerinde iki Al- yasetini büyük bir anlayışla izah eden tayyaresi düşürülmüş~ür. Bizim za- Famagostada vapurlara ve liman te- menler ıçın de muk-addes olan şeyler 
müst!lkbel vakıaya temas ettikleri man tayyaı·esi düşürülmüştür. bu neşriyatı hararetle karşılamışlar- yiatımız yoktur. sisatına. isabeti-er kaydetmişlerdir. mukaddes kalmakta devam edecek -
fikir ve mülahazasını vermeUten hali Harp gemilerimizle donanma tay- dır. lranın en büyük gazetesi olan İngiliz tayyareleri dlin gere garp ve Britanya teşekkülleri, Tobruk cep- tir. 
kalmıyor. yareleri Baltık denizinde Almanla. _ Ittılaat diyor ·ki: ~in1t1li Almanyımın muhtelif mıntaka- besinde mevzilerimize yaklaşmıya te- Metresinin burnunu 

Orhan Rahmi GÖKÇE rın dört muhribi ile iki nakliyp vapu- - Bu harbin ba~ındanlıeri takip 'arına bombalar atmışlardır. 16 İngiliz şebblis etmiş1er ve topçumuzun ateşi • 
---ooo rnııu tahrip etmişlerdir. ettiğimiz ı:ıiya ·et, !)arkta sulh ve sü- bombardıman tayyaresi dUşürülmii~- ile ııiiskürtülmüşlerdir. Tayyareleri- kesmış 

ŞARKTA ALMANL ARIN 
:.\lo,;kova, 13 (A.A.) - So\"yet is- kunun muhafazası için mutlak bir tür. miz y.:niden Tobruk müdafaa t~sisatı- l t b 1 13 (Tnl f 1 ) ~[ t. 

tihbarat bürosu, 68 inci Alman fırka~ bitaraflıktan ba!']ka bJr şeyi istihdaf ooo !11 bombalamıştır. . san u' ~ e ~n.a - - e Jt'-

KURDUGU iDARE sının uzun muharebelerden sonra im- etmemiştir. İran lxrnnı, Türk milleti- İngiliz tayyareleri Trablusgarp, De!'- ~ı Zebranın b~rııu~u dıbınden ke~en 18 
h~~ edildiğini bildiriyor. 'nin gayretlerimizi tamamen takdir Rusyadaki Polonyalıl ar ~ ve B::ırdiyaya }}ücumlar etmi~ler- yaşında Sabrı, lıır !'lene 9 ay ha.pse 

ettiğini görmekle bahtiyardır. İki mil b b k 1 • mahkum olmuştur . • Rigp, l~ (A.A.) - Şarkta işgal 
rdilen ki. ıml:ırda lıir Alman . i\•il ida
re i te 'l edilmiştir. 

Bl'rli , 13 (A.A.) - D .• •. B. 
Şimrliye kad-ar askeri rejime tabi 

tuttllan Polonya Galiçyasının idaresi 
devlet nazırı ve umumi vali Dr. 
Fı anka verilmiştir. Lcmbcrg kumun

· da re i Fran a dcvretmi tir. 

Tayyare kazası ıet, iyi gunıerinde olduğu gibi fena ser est ı ra ı l ıyor 
011 

~ı:ıbe~istancla topçu ve devriye föa- HITlER ISPANYOL SEFiRiNi 
günlerinde de bütün ihtimallere miiş ::VIoskova, 13 (A.A.) - Sovyct r::ıcl \yHi olmmıtur Britanya tayyarclc:i KABUL ETTi 

Lonclra, 13 (A.A.) - Pazar günü teı·eken göğüs gereceklerdir. , yosuna göre, Sovyetler birliği reisi ';oııdar ve ·Azı.İzoyu bombalamı~ \'~ 
ingiltereden hareket eden bir Trans İranlılar; her şeyden evvel Türk mahbus bulunan Polonyalıları affe- mitralyöz ateşine tutmuşlardır. Berlin, 13 (A.A.) - Hitler, dün 
atlantik tayyare11i, az bir müddet son milli Şefi İsmet İnönünlin Türk mil- den bir kararname imzalamıştır. Bu Atlantikte harekatta bulunan deniz umumi karargahında hariciye nazırı 
ra bir yamaca c:arp'<lrak parçalan - Jetini idare · ediş tarzının hayranıdır. kararname ile istor adi mücrim olsun altılarımızdan biri İngilizlerin bir va- Fon :Ribbentrop ile sabık İspany-01 ' · 
mıştır. 22 yolcu ve mürettebat telef Türk milleti şimdiye kadar sulh ve ister harp esiri olsun bütün Polonya- purunu ve bir sarnıç gt\misini batır- büyük elçisi t spinoza Doloz :'ıfonte· 
olmuştur. nizamı kuvvetle korumuştur. lılar serbest bırakılacaktır. mıştır. rosu kabul etmiştir. 


