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DENiZLERDE 

Çör çil, 
Ruzvelt 
Mülakatı 
iki devletin ha

zırladıkları 
deklarasyon 

Harp ve sulha ait esas· 
---~B~·.!R~u:::.z•:..::e::.:lt:._. ___ , lar teshil edildi. Müza- B. Çörçil • lngilizlerln Bristol n .. aufort bombardıman tay ya releri 

r 'I . kereler genişletiliyor bug.lin ö~leden ~oııra radyo ilt> neş _ 
.. . rcdılen bır beyanatta bulunarak Çör-

Londra, 14 (A.A.) - Royter bıl- çille Ruz\'eltin denizde bir gemide 
Japonya iki taraf ln iddiası 

Rusyada isyan mı 
mak istiyor? 

Çıkar• cHı1·iyor: b k'l mtıavı'nı· Atle>' bulu~muş ve milttefiklerin uğrunda 
ngiltere a~ı·e ı - Devamı 4 ncil aahifede - Garbi Ukrayna

nın müdafaası 
yıkllmaktadır · 

Almanlar 24 saatta 244 
tayyare düşürmüşler, 
Moskovayı tam 4 gece 

bombalamışlar 

Smolensk birl 
kaç gün önce 
boşaltılmıştır 

Rusya ile Çin arasın
da bir anlaşmadan 

bahsediliyor 
.,. . 14 (A.A.) - Ofi Ajansının 
• ışı, b .. d . 

uzak sarktaki muha ırın en· 
J ··e ltal,·an kaynaklıırından 

apon • ' ·ın ç· ) bil 
verilen \'C Çung • Kiıı&. (~ı. . ın -
kümetinin Sovyetler Bırlıgının. Çung -
Ringdeki bilvük elçisi vasıtasıy\e (5) 

stan mUrekkep olmak Uzere Sovyet i::1c bir ıınlıışmıı hazıı;Iadı~ hakkında 

;:ı:;:.::: ;:::e - 1 
•• Almanlar muş-

külit içinde 

G. Veyvelin ye
ni bir nutku 

750 bin Hindli silah 
altındadır 

Yeni kuvvet te toptanıuor 

J Askeri Vaziyet I_ 
1 1 

Almanların cenuptaki 
asıl hedefleri nedir? 

Sevyetler Nikolayefin şarkında 
müdafaaya devam edebilirler 

V ktiyle fngiliz • Amerikan anlaımıı ıı Ba§vekil Çörçil ve Amerikamn 
a Londra büyük elçisi tarafmdan imzalanırken 

Uzak Şarkta Yalan bir ha her 

Amerika Demokrasiler 

Hitler, Ukraynaya geldi, 
Odesa, Nikolayef mu

hasara edildi 

..,, '1:> •'1ıt•uu: 

_2 SAR t.Tı.tR 

Kahve tevzii 
Dağıldı, bitti mi, yani kuttulduk 

mu? ---
ki 

·ıı • . - Kı!men dağıldı, fakat hala de-
japongagıı te l . er, mı Japonya nezdınde teşeb- Vamda .. Şikayet Ye karga\alıkları da 

yapacakmış ? büs_te bulunmadılar, bi~b~:a~f.i~. ne oluyor? 
- Mahıılle bakkallarının önün · 

Bazı Japonlar böglece AMERiKA VE MOTTEFIKLER ~=,~::~~.·ç~ı~.ı:=~:: itişen, .kakı,ım, 
ARAS N A ID KONC'EDAM - Niçin böyle bu? r .... n .. ~ 

Zaman kazanacakları 1 o a •ı 1 ,, 11) - Niçin olacak; iı iki bakkala bı- G. Katrunun , TQ~LAMIYQD rakıl~r ve Karı~yakadaki gibi, kahve, 

1
. d d" 1 r ,, ıı bekçıler, beledıye memurları •• ma· • kanaa ın e ır er ı,o~dr": 14 ~A.,\.) - Lonc!rıı re.<nli halle münıessilleri tarafından kapı en11irnameSl 

• ınnhfıllPrı ıngıltere ve Aml!rıka bırle- kapı, fitler halinde dağıtılmazsa el- &&it 
Lonqra, 14 (A.~.) - Resmı malı· şik devletlerinin cenuba doğru geniş· bet böyle olur. Bir aile üç defa lı:aiı· • fıll~r göre; son gil.~lerde uzak şark leme siyasetini terk husu,;unda muta- ve alabildiği gibi başka mahalleden F ranSJZ kuvvetlerıne, be· 

vaziyetinde bir degışıkHk olmamı~ - bık bulunup bulunmadığını bildirmesi· gelip iıtifade ede!\ qe olı,ıyor. Daha- • l k lmak vazifeni·~ 

13 Ağustosta 43 Alman 
tayyaresi daha dü· 

şürülmüştür 

Haro komitesi
nin toplan

tısında 
tır. Vaşingtoııda japony.nnın bilyü~ ııi talep için j:ıponya nezdinde tt~b· aı var·· nım e a · "' iki Fransız· adasımw 
rlçi\il( \azifegi~i gllren .~?m.ame.,~ı- büs\c>r yaptıkları hakkında diin J?nzet~: .. Aamalı Meıcid mahallesi feryad iktızasıdtr, diy<>r • k 

Ceneral Veyvel ş! Ni~t gazetcsıne v~rdıgı bı; müla - krde ne8redilmiş olan hııberlerı, katı ıçınde ... Onlara, kahve kazanından vaziyeti konuşulaca 
Simin 

14 
(AA ) _ General Yey· katta, Amerikanın, Japony11 ıle dosta surette yalanlamaktadır. japonyadıın bir ıeyler aynlmamıı.. 15 MCMUft AZlEDlLDI Ottava, 14 (A.A.~·- Bu hafta t-Op 

\~J Hindistan b~kumandanı sıfatiyle ne miinasebetler id~me•ini iatediğini, bir cevap istendiği \'e bunun için müh· - Hülisa!.. 1;111 · !ancak olan harp k-0mitesi K:rnada ile 
radyoda ilk defa olarak bir ~utuk ı;öy· fakat j~p.onyanın bır hareket yapma let verilmiş olduğtı da asılsızdır. Lon· . - Hani bir «Çelebi» diye baflıyan Be)'rut, .14 (A.A.) - MUştakil \'işi hilkı'.imeti arasındaki miınasebet· 
demiş, cı...,·ela orta şark seferınde oyna; sı takdırındc ~uka~el_e kararında drada bu haberler, dilnyanın her t:ıı;ı: b!". m11ra vardır. İşte onun, ti. \ıe_,. Fransız AJansından: !er meııelesini ve Fransaya ait Sen Pi· 
dıklurı rolden dolayı Hindistan kıtala· bulunduğunu söylemıştır. • fında çıkarılan diğer şayialar gıbı dıaı, Suriyedeki Hilr Fransız kuvvetleri yer ve l\Iikoln adalarının istikbalini• 

-~aııı~ ~d ublfede - - Devaııu 4 ııcU 1ahifede - -J?••~ ~lııd ~!f•c!! - 1f* - Devıuıu 4 ncli.ıt.hifecle - tetkik ecl~ektlr, 
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Atlantik Harbi 
Almanya, Norveçten sonra yahut Norveçle bera

ber lzlanda adasını işgal etmemekle büyük 
bir hata işlemiştir 

Böuıe eu olur mu? 
\'ilHY•'timizin lıazt yerlerinde slirü 

sahipleri, haymnlarıııa sonbaharda 
tner'a temin etmek maksadiyle şimdi
den kurumuş bulunan otları tutuştur
maktadırlar. Bu yüzden çıkan yangın
ların zeytin ve diğer meyve ~ğaçları 
ile ormanlara sirayet ederek hasarat 
vaptığı anlaşılmaktadır. 
• Bu gibiler hakkında 4081 sayılı çift
çi mallarını koruma kanunu derhal tat
bik mevkiine konması ve bu znr3rların 
önüne geçilmesi için vilayetten kaza
lara ehemmiyetle emir verilmhıtir. 

l z m · r de ihtikarla mÜCa• Ort~~~:rk~:e~~t7 ve 

dele artırılmak üzere 
Üç şahsın dükkanları birer 

Kn!ıire, 14 ( A.A.) - Ort:ı. Ş:nk in
giliz kuvvetleri karargahı tarafından 
bugün neşredilen bir tebliğde, Libyada 
vaziyette hiç bir değişiklik olmadığı 
bildirilmektedir. 

Kahire, 14 (A.A.) - Orta Şark ha
va tebliği: 

lngiliz bombardıman tayyareleri 12-

hafta l•çı•n kapatıldı 13 ağustos gecesi Bardiyaya hücum et-
mişlerdir. Dolanda motörlü nakliye ,·a-

Son giinlcrde fzmirdc de ihtikar ha- Recep cürmüme,.,hud yapılarak adliye "ıtalanıı.:ı "'!e atöly<•1;re bombalar i::n
diseleri fazlala mıştır. Muhtekirlerle ye verilmi~ler ve muhakemeleri sonun- lıet etmıştır. Harekat esnasında gece 
esaslı bir mücadele yapılması için vila da dükkanlarının 7 gün kapatılmasına düşman a":cı .t~yyarel ri görülmüş~e de 

Yazan: Eaki Bahriye Müate§arı Hüsameddin Ol.SEL 000 yetçe lazım gelen tedbirler alınmıştır. ve yirmi beşer lira para cezasına mah- i~yyarelerımızın yolunu kesememışler-
İngiltere başvekili ·Mister Çörçil, Hiç olmazsa Norveç ile beraber Bitaraf /ara göre Ankara ve lstmıbulda olduğu gibi şeh- kum olmuslardır. ~lır. Derneye de bombalar atılmıştır. 

· · · 1zlanda adasına da hareka·t yapmak B · • h'f d ı·ı·mı'zde <le mür""~at bu"roları anıl·ıc·ık ' * Ingiliz ağır bombardıman tayyareleri her seyı her tehlıkeyı saklayamıya - - aı tarafı 1 ıncı aa ı e e - ,......, <' ' ' . . . • 
rak 'bütUn dünyava bildirmek husu- imkan ve fırsatı bulunmuş olsaydı, v~ bunların lPlefon numaralan ile aıl- Başka bir malıkümiyet daha: ııynı gece ~_rablusga~ptakı. asken he-
suııch tekmil ciddlvetini ve samimiye- Almanya yukarıda işaret ettigımız may~.~~· kul~~nıl~al~tadır. t Al~tanl~- rPsleri gazetelerle halka ilan edilecek- Kavaflar çarşısında Şakir oğlu Şa- d~fler<l~I de. hucum .etı~ı~e%1dırcİ Gar, tah-
tini kullanan bir ·adamdır. İngiltere İngiliz idaresini kırmağa bugünden rın 1 ırme~ en ıc ınap e ~e e 0 

- tir. . . kir de kaput b€zinin metresini 45 ku- np e 1 mış ve saır . e e .er e yangın-
harbinin ba~ladığı zaman büyük bir çok daha :yakın olurdu. Bu ada~ın malaıı~.a rag~ez:. Sm,olenskın garbı:ı- İz~ıirdek_i f.ıyat mür~kabe bürosu ru a sattığından suçüstü kanununa ~~r Sıkarılmı~~ı.r:. Bın~~ıye gıden Y.01 

t hı 'k k d b 1 d • rınu At .k. 1 kili • hemmı'yetını· da Geıılla harbı de\ anı etmektedır. takvı,·e erlılmıs ve '·enıden 4 memur tevfı'kan 2:::: ıı·~ para cezası ı'le du"kka· - uzeıınde motoılu naklı) e kolları mıt-e ı·e ar.şısın n uun ug , - aşı aroansev ceyşıe K b"t" ·· k l't , ·d , · , ' v L ..... •' • .. • t 1 t T 1 
lan tik haı·binin İngiltereyi. aclığa Alman g'ene~kurmayının takdir et- . e~a, d'fd~}~ mu~a ~ ~ ın h ~fn~ en gclnıi., tiı·. İhtikfın önlemek için müra- nının 7 gün kapatılmasına mahkum ol- r~ly.o~ atheşın~ dt~ U J?Ulş ud~·· ayyare e-

l k
. t k · de oldu~· · l ı kabul edilmı>z Bina- te.-ıs e ı ıgı ve OV)e a '<Hının kabe memurları ile emnivet memııl'- mnstur rımızın epsı onmus er ır. 

ma l um e me azının gunu mış o mamas · · Alman demiryollnrma ı·ap•edildiği .. . k · " · 
an.ııtırken her iki te ebbüsün de İn- enaleyh işgalin yapılmamış olması, h kk d k' l . • t· . "~l d Lıırı mıı teıe en ı;-alıııacaklardır. * . . ı· ··kt". k d • Al Ik keııdı'·ı·n· a ın a ı emınn ,ı ınanm,. { a * B. teı•'·ı·ı dalıa. A k ,.. V • t gıltereyı cız ço uıece erece)e va- man gene urınayının .. - ı küçtüı· Almanlar çek'lmis ohıı Sov- ,ır '" . 5 eri azıye 
ramı ·ncnğını çünkü İngiliz azminin bu işi başaracak ve idame ettııecek t 1 · tl .. ' 

1 
• t' h 'b Beheı· m tresinl :n kurusa satması İkiçeşmelik cadd 0ı>inde manifatura-

k-ırş;-.ında k;rılmış Ye vok edilmiş vaziyette görmediğine atfedecek ~l·e 
1 
mvv.~ derın1. ın .m1uazz_am 1 a rı a- lazım gelen kaput bezini 45 kurusa sa- cılık yapan Zafira, kaput bezi, basma, _ Ba• tarafı ı inci sahifede -, · . 

1
. . . . ın ve soz e enuz enmış o an mm- K , . 1• . · t 1 f 1 d k 1 .. 

y~iz bıııl:rce v~kalar:n ngiliz .tarı - mev.~ıd~_yız. . tııkacla esrarengiz mayin patlamala- ~·~ıı \'!.'. .a)serı marn~ atrnclan me~~?~ı ya ;ı' ça.rşı~ ı. ve yer ı~ o ·uma a~ı sa- dayanmaktadır. Almanların Buğ neh-
hınde mı!'\allerı oldugunu da zıkret- Çunku lzlanda adası açık denıze . ı t .· 1 .· . kte kt J•> kııı ııs,ı satılması lazım gelen Dıı ılı- b!iıı.ıda. ıhtık.ar.· Y.aplıgında.n .adı.ıx.ese ri mammlıivle Odesa arasında Karade-

h .1 . . ıın n e~ır erını yenme n uza ır - . 0 k . t 1 · 1 'ht'k' 1 k -e h k ı - , meyi uııııtmamıstır. açılaca~ A~m'1ln :ırp . ge~ı erı~ın lal'. yı, 7 ~ı u~a s:~ ma ~ sw·ctıy ~ ı ı ~aı· verı .mış ~e ! ·ı.ncı c za a ım ıgınce nize indikleri doğru ise Ruslar ıışağı-
Bugiin Atlaııtik muharebesinin kıymetlı bır yatagı vazıyetındedır. İl .. 1 ... l'k t' d . b' ı· n11aıı J,aron oglu Leon, Salıh oglıı le\•kıf eclılmıstır. claki 2 ihtimalden birini tercihe m<!c-

d 
- B · t• at decek harp .1 · men go u ıs ı ame ın c venı ır · 

başla ıgı giindcn beri hemen beş ura ya ıs ın İe ' ge~ı erı taarruz hareketinin basladı~ı göri.il- - burdurl:ıı·: 
aylık bir z-:ım:m geçmiştir. Du zaman İngilterey~ ve zla~da~a. ka:.şı .. bır as- mektedir. Bu suretle ~ Leningrad _ F h k 1 - Dinyeper nehrinin şark ve şi-
zarfıncla lngiliz ticaret filo ıı takri- !;:er .. çık~ıma tehlı~csını duşunerck Novograd istikametinden diğer ileri '4 uara a zır 1 ar maline çekilmek. 
ben diirl milyonu mütecaviz bir tona- lngıl~z ~ılosunun bır 'kL~mını. da bu harekatı takviye edebilecekleri fimi<l . 2 - Kivefin 150 kilomdııe cenubi 
jını kaybetm~tİı'. Bu kayıp, fııgilte- -.ıda ıle Iı·landa araıuııda dalmı kara- oluıımaHadır ;::ırkisiıı<le • Çerkosti ile Bnğ nehri ara-
reııin elinde bulunan tonaja n:ı7.aran kol yapmak mecburiyeti karı:ısında Stokh~lm i4 (A.A.) - Tidingen rnıa çekilmek. 
hugtin i ·in tehlike doğuracak bir bırak:rcıı. . . ' gazetesi m~habiı·inin neşrettiği bir K. 1 • onlar çok Sovycller birinci sıkkı ihtiyar ed r-
bo,;Juk yapamaz. F".lJvıt Atlantik mu- Norveç s~hıl~erıne d~yanan Alman haritaya göre Alman kuvverleri he- ıra anmamış pavıy !erse Homolie - Kh'ef arasındaki or-
harebesinde Almanya bütün kııvve - lı_arp gemılerı Atlantık muh~reb~- nüz Finlandi)'.a körfezi sahiline va- dunun geri:::i tehdid edilmiş olur. 
ti le ye ayni derecede şiddetle har- ~ınde daha uzun mesafelere gıde_b~I- ramamıslardır Fakat bu haritada- azdır Çalışmalar artmı!li:tlr Alman ordusu Harkof istikametinde 
bi i.ılame. etir:bilme~ imkanı göste - m:k. kudretini de ~azanmış olabılır- ki çizgiı;in feı;a basılmış ~imasından . • . . ~ . . bir .taanuza geçer v.e .muv_af~a~ olursa 
rebılseydı 1ngıltcrenın gelecek se!1e- Jeı \ e İz landa adasında yerleşecek ela ileri gelebilir .. Es-asen Fin körfezi Fuarın açılmasına çok kısa bır za- rada, merhum generale aıd bır çok vazıyet Sovyetler ıçın hıç ıyı olmaz. 
leı: .iç.in .~o.~aj sıkınt:-ına uğ;ı.ya~)ıle- o~.a~ Almanyamn Groenland adasına hakkında hiç bir leeyyüd mevcut de nHm kalclığ.ından resmi ':e hususi halı~. al~r c~nlandırılacaktır. . Sovyet ~n~dafaa cephesi çok ~za!.1"1ı~ 
rı>gıııı duşunmek dogrıı ola __ bılırdı. h~~ım o~ı;ırnk fır~atn~ı. d~ kaçıı mıya- ğildir. Tallin _ Lcningrad clemirso- müe~seı-;elerı? ~1ümes,illı:,rıyle ekspo- Turkı!e tıc.aret ~daları pavıyonuı;-ıolur. M.uhım hububat merkezı:.rı duş -

.. '~.lmanya ~a~be ?aşladıgı z~man cugı .tabıı 3:d?edılebılırdı. . . . 1 !unu ellerinde tuttukları da şüpheli- zanları ı;ıehrımıze gelmege başlamış- da teşhır ed.ıle.cek ~lan ve muhtelıf man elıne g~ç.er, Kırımın ~uda~a~.'n I 
lıutıın kuvvetı?ı 1ngıltereye c.evır~ek İkı .. senesı~ı dolduran .. ha~bın .ıçın- dir. Eslonyada kalmış olan Sovyet !ardır. Bu münasebetle fuarda ela mı>n;Ieketlerımıze aıd . bu.luıımı ma - zayıfla:, _b~ ıtıbar!a Sovyetle~ı~ı ~u~·u~ 
\ r lngiltereyı yıkmak ma caclıyl.e d~ mutead~ı~ defalar ~ordıık kı Al- ku\•vetleri, Leningı·ada doğru yapı _ faaliyet artmış ve geceleri de çalı~ıl- mulat, _dokumalar ve zıraı maddeler bir m~~gl~bıyete ugram~~ak ıçın ıkı:1ı:ı 
J.ııllanmak hu usunda karaı· vermış nıaı: .askerının ?ulun.dugu her yerde lan Alman taarruz hamlesinin geri- mağa Jıaslanmıştır. gelmege başlamıştır. ~ıkkı ıhtıyar edeceklerını zannederı'l. 
\'e doğrudan doğruya evvela İngilte- ingılız aske:lerı çekılmek~e ve onla- . inde fa,·d-:ılı bir kuvvet teskil ede- Bu :eneki İzmir vilayeti paviyonun- Fuarda kiralanmamış paviyon he- !fı.ıvulıırdcı: 
rf'H kar.~ı. askeri, havai' bahri .ha- i:ın bulu~dugu ~ahalara gıderek kar- bilirler ... Vakti gelince bunlar hare- da çok geniş tadilat yapılm.ış .ve pa .- men he~en kal.mam~ş gibidir. . ln~iliz .hava .. k~vvetleri batı Alman· 
ı·0k~~lere bıısl.amı.q ol<ıayd.ı vazıy.et ~ılaşmaktan d-aıma kaçınmaktadır. . J.:ete .ır~c:eceklerdir. viyomın ct;phesi genişletilmı~tır. V~- Deledıye şehırclekı otel, p~nsıyo;n rası uzer.~ne b~y~~ taarruzlar yapm.ııı
b,~gun tamnmıyle bask··ı bır ~~ki~ gır- "Şayet .Alma:ıya Nor~eçle beı aber Nihayet gazetenin muhabiri, Smo- Iayet pavıyonunda beden terbiyesı ve hanlarda yafak adedle1:ını tesb~- l:ırdır., G~~gund.uz._yapılan bu taarrnz 
mı~ ~h:rdıı ve Almanya ela hıırbı ken lz_lnn~a~ ı da ~şgal etmış ol~a~·dı bu- lensk ınıntakasında dolac;an bir Al- teşkilatına da bir köşe ayrılmıştır. te başlamıştır. Ayrıca ~vlerıne pansı- !anla ıngılızler buyuk kuvvetler kull~n 
cli~ı ıçın daha mtii;ait hir safhaya g,unk~ Atlant.ık !flUharebesım kısal,:- man gazete muhabirinin ifade.ine at- Her spor şubesinin faaliyetleri ve yoner kabul edeceklerın listeleri de ~!~lard.ır., Yapılan taarruzları;n derm-
sokmu~ bulunurdu. . t~~ hır. ınevkı, ~ı~ vasıta, ve h-atta fen şunları bildirmektedir. gençlik hareketleri panola:· ve gra- hazırlanmaktadır., Fuaı:. zamanında lıgı ve ıstırak .ede? tayyarelerın ::ayı.sı 
. H ıızırlanmamıs bir Ingiltere üze - ~'.ı .~UV\'et kendısınd~ bulu!1~1cak ve Almanlar, yolların fena1ığı karsı- fiklerle gösterilecektiı·. ranc;eyman yerlerıne mura~-aat ed.e- bakımından şımdıye kad~r .. _ .. gund~z 

ı·ı!le yapılacak kun'dli Vt' henüz \,tzı~~t _o zaman İngıltere ıç~n daha ,ında tutulmuslardır. İkinci bir siir- Traky,1 p:ıviyonunda da esa,;lı de- ceklerc kolaylık~a yer 'tem_ın edebıl- ~-~p~l~n taarn~zların en buyugu oldugu 
~ırl.an 'llnl!lşılmumı~ Alman hareket- teh.lıkcl~ olacaktı ve Atlantık mu· priz daha vardır: Sovyet kuvvetleri ğişkilikler olmuş ve ayrın Kazım Di- mel< için bu lı~tder alakadarlara bıl<~ırı!~ekleclır. Taarruz Uçan Kal~Jer 
lerı karş_ıs:nda İng~.teı·enin bü.:_iik en- haıebe: ı -~e daha uzayac~~tı. tahminden rok fazla kuvvetli ve d:ıha rik köşe~i de ihdag edilmistir. Bu - tevzi olunacaktır. le ın~ılız hava ordusunun e~ yenı ve 
dı. e.leı· ıçın~.P gaf:I avlan:ıcagı ihti- Haib:ıkı b.u adanın lngılızl.er tara- mükemme( malzeme ile çıkmu.ıtır. en yuk~ek vasıflı tayyarelerı yapını;.· 
malı teenımule deger cidch bir me;;e- fında~ ı~galı, soma da Amerıkan as- Bunun üzerine veni iaktıkler kalı ı- Ko••mu••r fı•atlerı• SU VE ELEKTRiK ŞiRKET · !ardır. Taarruz çok alçaktan, 10 hm 
le olabilirdi. kerlerının çıkarılması v-aziyeti İngi- 1.. • h t . t· · ' 1 metre yüksekliğe kadar yapılmıştır. 

AI . ı· 1 . 1 h' d" d" .. t. A l ıı ıca P mıs ır. 1 1 1 1 1 d . ·ı· t 1 . h' nrnn istıhbarat daire,iniıı hic ız erın e ıne on ıırmu~ ür. t nn· ---ooo LER N T R f ELER Bazı yer er e ın ı ız ayyare erı ıı· 
affı>dilmiyecek tek hat-:ısı İngiltereyi tikte b~günkü ve bundan sonraki sü- y J b• h b •• k kt• _ kaç metı'cye kadar inerek makitıeli tü-
hakiki kuvvetinin fevkinde• görmesi- kı1net Izlandanın büyük bir tesiri a an ır a er yu se ır YUKSELMIYOR feklerinin ateşi altında Alman el.afi top 
ılir. •imdi h~r gün daha vuzuhla vardır ve bundan da İngiltere isti- - Baı tarafı bi11inci ıahifede - 1 . . 1 kt' •'k t. , ,· ·k ti . ]arını faaliyette hulunnmaz bır hale 
menlana çıkan bu hakikat Almanva- fade etmektedir. • zm~r e e. 111 ve ra_mva~ şıı e Y koymuslardır. 
vı ·a~keri plılnlarının tertlbi~cle ta'_ • • muzır telftkki olunmaklaclır. Buna karşı tedbır alın- le.su. şırketı! ~e~cu~ tarıfeJıyatlarının mı81jacla: 
m:ımiyle baska türlii düsiinmcğ-e ~ev- G/. Veyvelın yenı nutku Vaşington, 14 (A.A.) - Hariciye .. .. .. .. ~ıtıııl~as~ıçın 'c,k.ılete murocaatta bu Almanlar Odesa ile Buğ nehri ar:ı-
kPtmistir. Almanya gerek tngilteı e- - Baş tarafı 1 inci aahifede - nazın B. Konlel Hull tarafından Bil- ması dUŞUOUiUyor unlml ubeş ar lıd. - .. . N· f, V ,.,,_ sında Karadeniz rnhiline indikleı-iı'.i 

·n · J F ı ' k ı B .. l d d k.. ·· ·· f' ti a r a ıgımıza goıe, a ıa eAa "dd' d' · la· Ş ı halde Odesa ve ı ı' . '.~ .g~re' ı•an::anın a,.;"en ·uc - t b ·ı t ·, . H. d',t .. . yük Britanya Kanada ve Avustralya ugun e~ e o un omuru ıy(l _arı- 1 t· . k ti . . u 1 1 .· . ]" b 1 ı ıa ıE .ı.\or ~· • t .. .. • , .• -
retını Jayikiyle bilmiş ol~:n-dı Alman r~ııı e cı ~mı~ ~~. 1~ .ı" an mud.a- .· .. • . . ' ,. . , . nın sebebsız olarak yükselmesi, alaka- e 1 şı~ e erın ~.am . 1 e~ ~ıın_ı 'a ~ kolayefııı tehlıkeye du,tuklerı muhak
\ ii k ek kumanda 1 _ p 1• • n· 1 f.tasının muessırlıgıne ıtımadını bıl· ,;ı.) ası m.ıhfılleı ının muhtemel olarak (hr dairelerin nazarı dikkttini celbet- etmemış ve tarıfelerın eskı nısbet u- k·tktıı· Ru lar l,'J·ravH·ının bir kı ·mıııı 
k ~nJoı· Rusı.:a ,'. n lıgıh 0

1 
°21J :ı. :;l : clirerek sözlerine ;;;öyle de\'am etmiş- n. Daf Kuperin i~tirak edeceği l.ıir m'ı· ·tı'ı· ' ' zerinden tatbik eclilmei'lini alakadarla- "a,hl'ı,·e· ,.e ~ecbıı'1.' 0'ıd'ukhrını itir;f 

" ...... ,, .• eca acogru~u"'aı-•iı.. ::ı • b"ll' ·t· "' • • ' 
ki A \'l·up:ıya doğru v:ıptığı fedakar- • · H' . • .. . . toplantmın hazırlanmış olduğu ~ayia- Şehrimizde kömür mevcut oldu - ra ı ( ırmış ır. etmişllrdir. RHslar uı,rnynada vaziye-
Iıkları İngiltereye tercih ederek in- I' .-d. 't ındısta~ın a. keı:ı. muş~vı~lerı, !arı deveran ıetmeketdir. ğ-u gil.ıi dışarıdan muhtelif vasıtalarla 000 tin tehlikeli oldııgunu teyit etmekle 

·1· · l · · f ı - ~m ı. anın mudafaası ıçııı Hındıstan ı k"' .. ı kt d" B - 1 ı D d' · · ·d s n c k·lmei1-e gı ı.7. ıc are ı?~ ~ ce ugra maY,· 11 nın _ hııduclla. d .. ... _ , . Bu toplantıd~ uzak şark meselele- c a omur geme· e ır. una ragmeıı ı>era ıc~ ,u ı:ı en_ı or u un~ . ,e ı ... 
vaı fıı 'c olabııırdı. zakl .~ın anh mumk~n. oldugu k.~~~ı. ri konusulacaktır. bu sıcak gtinlerde kömür günden gü- muvaffak olacagı:ıa . kaıııdırler ... ~~le 

u .. }~ ~ mı:. aret><; \e1~1ekle buyuk ' . ne yükselmektedir. Kafkasyanın bu ılen hareket yıızun-

MA HKOMI YET 
·ı ahtalı köyüııde bir aile ara~ıııda 

çıkım mer'a kavgasmda Ramazan is
minde biril'li amcasının oğlu Hüseyini 
gra tüfeğiyle ayağından yaralamış, 
ehrimiz Ağırceza mahkemesinde 1 . e

n 2 ay hapse mahkfım olmuştur. 
---000---

MONHAL MEMURi YET 
.\çık bulunan 15 lira u,;li maaşlı Kuş 

ncıa~ı nüfus memurluğu için 18-8-941 
pazart>e:ıi günü saat onrla Kuşada ı ka-
7.,ış.ndu talipler arasında mfü;abııka 
ııııtihanı yapılacaktır. 

lm ,kı~va,ct ı:t?st~rmışlerdı~-. .. _.. Londra,. l~ ~A.A.) - . İng_ıltere ha- Odun kömüri.inde baş gösteren bu den tehlikeye düseceği hakkındaki idıli 
. ~ e) ?.'·. Hı:,ıchs~anda .?o~dug~ı harp va nezaretı ı,;tıhbarat claıresınden: fiyat yük~ekliğinin önünü almak mak- BUGÜNKÜ PROGRAM aları pek cahilane bulu) orlar. 

~a.) rt~ eı ını'.ı ~ızer.ınde buy~k. bıı: 1.e::ıır Uzak şarka gitmek üzere binlerce sacliyle salı günü toplanacak olan fiyat ~ ,, . , ~ .. ., .. , ,, ... · -
aptıgını bıldırmıs ve demıstır kı · tayyareci ve tayyareyi hamil vapurlar ·· k b k · ·ı· t ı .. ,o prugr·am, , ,,,., mu:ıak · h,ıfıf ZiRAAT MEMURLARI iÇiN H 1 : . ." .• · 'mura a e omısyonuna vıaye orman ... , (, ,. , " h b .. 

1 
d a er\?~O ~ın Hındlı sılah altın- zayiatsız olarak menzillerine varmışlar müdıirü de iştirak edecektir. ı~'~Jaı.ır ~ l.)h ~·;r:ı aJan~ a eııeıı, H h . } . b 

1 
'f . 

1 ~a ;r v\ ~ı.u ~ tb~:ı. ç~~ır~lan efrad, dır. Bu kafileleri 10 lıin millik bir me- lladema kömür ocakları te:ıi:ı edecek . n:ıuzı : (~lı) ~a.~·0ats a;5 P~?gr~- ek angı ıır l se ~P e v~zı e~ınc en 

d
un al rı ıbz.ın? .. ka a .ıkltecegımız süratle safede hi~~ye e~me~.. ~n~ili~. deniz lcrin de müracaatları kolaylaştırılacak mtı·nı1n., .;ovamı .. , 1,2..,''~' ·' e\kı~ sf~a- muvla aten. alyı:ı ~ın ·aza zıraate ı_ne: 
epo ara, U\ u mı arlarda olarak kuvvetlerının muessırıvetını goste n b 'b'l 1 d k a ı, '"" program, ,..,., muzı . a- mur arının ış erını, orman, ve rıneı, ,.,1 kt d. • . , ve u gı ı ere orman ar an uza yer- ~ 1 k 1 2 4 - . h b •1 . . k 1 • 

gr me e ır. büyük bır muvaffakıyettir. Bir çok tay ıerde kömür ocakları yakmaları için :>11" şaor ı .arık, ıf. " aJanksl -:ı er erı ' zk~yltın ve~a plam.uk· melmurb~ıl·dıı;ıı~l v.e-
"\ yareciyi hamil ikinci bir gemi, 15 gün müsaade verilecektir. 1 ... . o mkuzı. :k asıı şa3rl·~ alr4ı .~>Oı·og~~- .a eten gorme erı aza ara ı ırı mı. -

F; G • J zarfından Londradan Singapura ha- mının ı ·ıncı ·ısmı, ı . a- .v mu - tır. 
llar azznosunua disesiz . ekilde vamııştır. Bu seyahatta ( zık: karışık program (l'l.), 18.00 Bu vazifeyi görecek kimse lrnlun-

16/8/941 Cumarteııi akşamı vapurda bulunan bir subaym da dedi- lktısadi yürüyüş ) program, lts.u3 mıizik: fasıl hey' eti, mazsa, ziraat odası reisleri de bu va-

Bu••yu••k GARD rNPARTI ği gibi, in ·an kendisini harpten evvel- ıts.~o ;;erbest 10 dakıka, 18.40 müzık zifeyi görebileceklerdir. 
ı: ki gün! ri yaşıyor, sanmıştır. A radyo ::>vvmg kuarteti, ıv.oo konuş- • d 

Vaşington, 14 (A.A.) - Britanya Fuar ıavkalada sauısı ma (iktısat saatı ) , l!>.15 müzik: rnd- lzmir beledıyesın en: ............ ................... .................. 

• 

l,i,' veya orta mektep mezunların
dan talip olanlar mektep ,ehadetna -
rı.esi, nüfm; tezh."'E:resi, hfümühal vara-' ı 
l a;ıı, sıhhat raporu ve a'kerlik vesika
lını ila birlikte Ku~adası kaymakamlı
gıııa mıir .caat ed<?ccklerdir. 

Sııpefrua için masalarınızı ev· 
velinclen angaje etmeniz 

harp kabinesi la rafından uzıık şarka yo svving kuıı:rteti progra~ınııı ikin~~ Cumhuriyet mahallesi 1369 sayılı 
memur edilen Daf Kuper; çarsanba gti :Vfamleketimizın bütün iktısadi ha- .ınsmı HJ.30 aJans haber1en, IU.45 mu sokakta 135 metre boyda yeniden ka-
nii buraya gelmiş ve hariciye nazırı reketlerini büyük bir dikkat ve ehem- zık: karışık şarkı_la~" 20.15 radyo nalizasyon yııptırılması, Fen işleri mü
Kordel Hull ile konuş~uştur. mıyetle takip eden, en maruf iktısad- gazetesı, 20.40 muz~k: ı:;olo şarkılar, dürlüğündeki keşif ve şartnamesi veç-mercu<lur. 

TELEFON: Z357 

Eşrefpaşa Zührevi hastallklar 
hastanesi baştabipliı!inden: 
E~refpaşa cild ve zührevi ha~talıklıır hastahanesinin 941 mali yılı ihti

.} acı olan ekmek il2 koyun \'e elana ~ti 15 gün müddetle açık eksiltmeye çı
karılmış i 'C de talip zuhur etmediğinden 18 bin kilo ekmek 600 kilo koyun 
eti \'~ 7500 kilo dana <:'ti 15-8-941 tarihinden itibaren temdiden on gün müd 
detle yeniden eksiltmeye çıkarıımıştır. Taliplerin şartnamelerin i görmek 
,.e pe. inen yatırılması lazım gelen pey akçalarının miktarını öğrenmek 
üzere her gün hastahana heyeti idaresine müracaatları ve ihale günü olan 
25- -941 pazartesi günü ·aat ondan on ikiye kadar vilayet <laimi encüme-
nine müracaat etm~leri ilan olunur. 3270 

lzmir Vakıflar direktörlu&:ünden: 
"enelik 
· İcarı 

Lir;;. .Numarası Cinsi ı M:evkii Vakfı 
160 404/427 2 dükkan Hal binası Mazbut evkaf 

i 160 405/428 » » Hal binası M:azbut evkaf 
:w 538/29 Nısıf » Çekmeeıeciler Kurt Mehmet paşa 
'}'1. 191/~14_ Kahve 1 Tamaşalık Selatin oğlu 

r ııkarıcln mevkılerı yazılı gayri menkuller hizalarında yazılı senelik 
muhammen kıymetleri üzerinden ve ihale tarihinden 31-5-942 gününe 
k/\llar kiralanmak :çin on heş gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. İha
lesi 2:J-8·941 cumarte,:;i günü saat ondadır. Taliplerin mezkfır gün ve sa
atta Yü.zde 7,5 pey akçaları ile vakıflar müdürlüğünde müteşekkil iha -
Jc komı ronuna ve fazla tafsilüt almak istiyenlerin de her gün mesai sa· 
atlııl'lııda müdüriyet varidat memıırhığunn mUracaatları ilan olunur. 

Daha sonra gazetecılere verdiği be- tılarımızı yazı ailesi içerisine almağa ı::ı.oo. zıraat takvımı ve toprak mah- hile açık eksiltmeye konulmuştur. 
yanatta dünyanın her tarafında müva- muvaffak olan (lktısadi Yürüyüş) sulıen borsası, 21.10 temsıl, 22.00 Keşif bedeli 1059 lira muvakkat 
zi hare.ketler takip ederek iş birlikleri mecmuası, 20 ağustosta açılacak Iz- müzik: radyo salon orkestrası (Vio- teminatı 79 lira 50 kuruştur. Taliple
yapmak istediğini bildirmiştir. Daf mir .E:nternasyonal fuarı için çok zen- .ıonist Necip Aşkın) 22.30 ajans ha- rin teminatı öğleden evvel İş Bankası
Kuper, uzak şark meselesi hakkındaki gin bir sayı hazırlamaktadır. berlel'i, 22.45 müzik: radyo salon or- na yatırarak ıruıkbuzlariyl.e ihale tari
fikrini japonyanın hıtediği gibi hare- Üç renkli bir kapak içerisinde, fua- kestrası programının ikinci kısmı, hi olan 22/8/941 cuma günü saat 16 
ket edemiyeceği şeklinde ifade eylemiş ra ait müteaddid resimlerle ve foto 22.55-23.00 yarınki program ve ka- da Encümene müracaatları. 
lir. montajlarla tezyin edilmiş olan bu sayı panış. 7 11 15 20 (3124) 

ooo fuarın açıldığı gün intişar edecektir.------ --- - ------------- - -------

Ttirk matbuatının en maruf yazıcıları- vı·la"' yet daı·m"ı encu .. menı•nden•. 
ııın fuar hakkındaki makalelerini ih-

Muğla, 14 (A.A.) - Bugün sabaha tiva eden bu fevkalade zengin sayıyı id .. h . . . ·ı: . te 't 1 8 f ·h· k d z ki Dünd ·ık 
MUCLADA ZELZELE 

karşı 2,15 de bir yer sarı.>ıntısı olmu~- okuyucularımıza şimdiden hararetle aı.eı ususı~eı vı aye aı ~ up e erı ısar az~sın a .e . . ar ı 
tur. Hasar ve zayiat yoktur. tavsiye ederiz. okul bınası taıııım olunan 843 !ıra 66 kuruşluk keşıfnamesı mucıbınce ta

inhisarlar umum müdürlüğü ızmir ıarap 
ı abrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamızın (Eski Aydın Hira Fabrikası) işçi halaları ve duş mahal

leri inşaası 22/8/941 günü saat 16 da açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Muhammen bedeli 4970 lira 79 kuruştur. İsteklilerin lazım gelen izahatı 
almak ve krokileri görmek üzere mezkur fabrika müdürlüğüne müra-
caatları. ' 7 11 15 19 (3102) 

inhisarlar umum müdürlüğü ızmir şarap 
fabrikası müdürlüğünden: 

Fabri]5amız (Eski Aydın Bira fabrikası) arazisi duvarları yapılması 
işi 22/8/941 Cuma günü saat 14 de açık eksiltme ile füale edilecektir. Mu
hammen bedeli 3659 lira 40 kuruştur. İsteklilerin Jazım gelen izahatı al4 
mak ü.zel'e mezkfır fabrika Müdürlüğüne müracaatları. 

7 11 ıı; 11) (3103) 

miri yapılmak üzere on lıeş gün müddetle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Gerek tamire ait keşifnameyi görmek, gerekse şeraiti öğrenmek isti~nle 
rin her gün muhasebei husu ·iye müdüriyeti varidat kalemine ve eksilt;ıneye 
iştirak etmek istiyenleriıı <le son ihale günü olan 1-9-941 pazartesi saat 11 
de yüzde yedi buçuk depozito makbuzları ile birlikte vilayet daimi encüme-
nine müracaatlan ilan olunur. 3272 

p --· Türkiyenin biricik okuyucusu 
I SES KRALiÇESi 

Hamiy e t Yüceses 
1 3/Ağustos/941 Çarşamba gününden itiba ren 

( B'lhribaba Sahi/park Gazinosunda ) 
İzmir halkının meftunu olduğu ilahi sesiyle seanslarına başhyacaktır. 
YılJardan beri Halkımızın özlediii bu ilahi ıeali güzel okuyucumuzu 

dinlemelerini bütün İzmirlilere ıimcliden tavaiye ederiz 

-



5 Aiuıtoa i 9 1 Cuıııa (ANADOl.U) .... ................ , ............................... ·· · · ······· ................................................... ,. 
caP?~1~z s~~~~,, ~~~!~~,:ı ~~-~.~--~~~~.~~?.! .. ~?.:~~~~~~~ ... !!.~~~~~~ .A.l. İzmir levazım amirliii sabn alına komiayonundan: 

(,.apa 

tecrübe 

Jlarkcı'ı /\. A. L . • fersil'..i Pırina SalJLınunu bir defa istimal ve 1 - Anafarta ihtiyacı için beher kilosuna 45 kuruş fiat tahmine-

ett'ğiniz takdirde her halde fazla memnun kalırsınız. 
Her türlü bEyaz w· ipekli çama~ırlarınızı Çapa Mar-K-A:L. .;...-......... 
kalı /\. A. L. Jforsinli Pirina Sabunu ile yıkarsınız 

" oc~ ıız •nbumlan çc k iri bir ıı>tice elde edeceğiniz gibi 
'~ • ııy,ı· f1l'kındun dıı fazla tasarruf etmiş olursunuz. 
~~~~ < cıpd Marknlı J\. ,, ;,, Merdinli Pirina Sabunu ll~ 

~ 2~~~::~~~·iıl~:~:~~7~~\:~~f il:~~~;?a:::iu~:~~~: 
• kiifi gelir .. 

TAf,f,/Tf,l'RlXDEX S.1KT.\'TVIZ 

TELEFON: 3014 VE 2078 

1 
K. A. L. 

1 •-llııİMıİıİİİel.r;s;;in;;l~i.P;_;.ir;.;ı~·n·a~ymaj;jjlıiı•vİlems•a•b•u~n_.fi~a~b·r•ik•a•ı•s•• 
Vilayet daimi encürr.eninden: 

Bir yıllık kıra 
bed<>lı 
Lira 
l JR 2H 

21 22 
!30 40~ 
~!} l'Hj 

:\lnğaza 

Dükkan 
Dı1!dc:'i. 
A,·ıu 

Mc,·k'i 
Al. pa•a ;ııey<lanında 
Üçüne,; Karaosman ~a r~ısıncla 
tkiçeşme ik cmldesindc 

l , · ~eşme!,. cad<leqLıı ~ Kiitipzacl~ merlre -
ses. i\· ııde 

lG 19 2!J Dol.ı, B&kı lıecle<ta ıınd::ı 
Yukal'!da m<'vkii ve r.•ırr.:;rası ;·azı.ı :ıkar:ıtı lıusu,;iye lıir yıl müd

cletle kiraya ,·erimek ilzere "·' gü miı•~ !;?t}A •emdıden açık artırmaya ~ı-
karılmıstır 

l\:ira ~ı;;;ar~lıırını üg-,-enmeR lStiyonlel'İ""' iıet gün ınuhnsebci hususiye mü<lli 
riyeti ,.;riclat knleminc ve pc;· sermek ıstiyenlerin ele ihale günü obn 
25-8-9.J ı t~rih 11 n. .ııc'ff y .. zartes< günü sa·ıt 011 birde ;·üz<le yedi bu°'u:< 
depozito mnkbuz'a•'I il b',. ikk vilfıy t :ami cnciimcnine müracaatları 
·ı· 3'.!71 • 1 :tn olunur. 

inhisarlar umum müdürlüeün-
den: . . . 

1 _ Keşif ve şartııame>ı nıucibmce Boıııontı 'Bıra fabnkasında ça-
tı, sıva ve döşeme tamiri işi kapalı zarf nsuliyle yapt.ırılacaktır. . 

2 _ K~if bedeli 25.922.25 lira muvakknt temınatı 1944,17 lırodır. 
:ı _ Eksiltme 22/8ı 941 Cuma günü saat 10 da Kaba taşta Levazım 

şubemizdekı alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 _ Şartname ve keşfi sözü geçen şulıe~en ve İzmir, Ankara, Baş· 

müuürlüklerinde 1.30 lira mukabilinde ıılınabılır. . . 
5 _ Eksiıtmeye girmek istiyenlerin 10.000 llralık bu kabı! ınşaatı 

mu\'ııff:ıkıyetle y:ıp'.Tl•Ş olduklarına dair \esi~:ı ibraz edeı:ek ihale günün
den 8 gün evveline kadar l!mum müdürlük ın,aat şulıesınden ayrıca ek
siltmeye işlirak , . ..,. !Jrnsı almaları lazımdır. . . • 

G _ Eksiltmeye gireceklerin ıııühilrlü t~klıf mektuplarını, kamını 
'"'·s'k ı . '"n•ka•"''a iRtirak ve•ilrnsını ihtiva edecek olan kapalı " ı a arını \C mu ~ ~, • k · 
zarflarını )hale tarihinden bir faai; evvel'.n"' kadnr adı }eçen ~om~sy~n 
ri;-a~etine makbuz mukabibncıe ,·ermelerı lazımdır. ıJ ı 11 fo (.,04J) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilan ı 
Aydın vilayeti Nafia müdürlü-
2ünden: 
1 _ Eks\tlmeye konulan •ş. Aydın - ~luğla yolunu~ 1~ 8.10.9.~ ~~.+5~8, 

5 "no k'I t · d 300GI G' ı'ra la.ş·rn 4 :ıdet koprünun kag ı a~alc uu ·ı on1e resuı c . v • • 

liz~rine yeniıkn inş:ılaro. 
2 ·- Uu işe ait fartname ,·e eYr:ık şunlardır: 

A - gksiltıııe ~artnaıne:'I 

B - ~luknveıe proJeS . 
l' - B:ı)~ndırlık i~lerı ı: n ı f3rlna~1cs: 
D - 1'esvıyei türabiye şose ,·e kagır ınşaalına ait fenni şart-

name .... 
E _ Keşif hü:iis:ı. ccdH'li ve ~ıls~leı fıyat 
1" _ 'l'·ı• ve kum gr:ıfik cedveılerı .. . . 

htiycnkr b~ 'şartname ve evrakı . ':ıfia müdürlüğünde gorebıl:~ı:r· 
:ı - E'k ·ıı "8 8 "·11 tarihin ele l'erşemiıe günü s:ıat 16 da \ ılayet 

lı . . Si ınc - . ·" 
aınu eııcüm~ııiııdc yapılacaktır. 
4 - - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. . 
5 Ek ·ıt 'bilmek için i-<teklilerin 2254.62 !ıralık muvak-- sı n1eve g ... r-c . . . 

kat teminat ver~e,i, Aydın vilayetinden ihaleden 8 gün evvel b:ı ı~ ıçın 
alınmış mUtcahhidıik ,-~sika;;ı v ticaret odası vesıkası al~ası lazımdır. 
. 6 - Teklif mektupları 3 ııcü maddede yazılı saatten bı.r .s_a.at evve
lıne kadar vilayet daiıd encümenine getiriler~!·. ~ncümeıı reıslıgıne ~ak
Luz mukabilinde verilecektir. Posta ile göndcrılecek mektupların nıh~
Yet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfı~ mu
hüı· mumu il" ;yıcc kapatılmış olm:ısı liizımdır. Postada olacak gecıkme· 
ler kabul 1.1 

3 7 ıı 15 (3049) 
eı ı mcz. 

İnşaat ilanı 
Nafia Vekaleti Su işleri ikinci 

şube müdürlüğünden: . . 
l !' . k B k .,··n" t·ır·ıfıı1da ın<a edılmck - oe ırgnm:ı cı\ arından a an :ı ır ~·" • - • ' . : . 

te olan toprak seddeld'.n Lzcrinde .ı adet bekçi evi in~a'1 vahıdı fıyat :sa
siyle v" Kapalı zarf usulü ı. eks ltm~ye konulmuş ise de talip çıkmadıgın
dan tekrar on beş gü'l mliu:letl kapalı zarf usulü ile ek~il.tmeye çıka -
r,lmıştır. işbu in aatır mıı.hamn~ n keşif bedeli 16959.56 l:radır: ... 

2 - Eksiltme evrakı Bergama Sll ışleri ikinci şube nımlurlugunden 
nlınabilir. 

3 - Eksiltııı 2~ ağusto~ !141 tarihine ınüsadif pazıırtesi günü saat 
un altııl; B rgama ikinci ş mıicliırlüğünde yapılacaktır. 

·1 - Muvnkkat teminat m·.,tıll'l 1272 lirndır. 
5 - Eksiltmeye ancıık diplomnlı mlihcndis ve miınarlarla fen m~

murları \'eya insaat müddelınce daimi olunık lıu şeraiti h:ıiz bir memur 
istihdam edcc klerin: t:ıalıhüd er!enler girebilir. nu işe girmek istiyenler 
en uz bir defa 10 bin lirıılık bina .n~aatını mu\·aff:ıkıyetle ikmal ettikled· 
ni mUsbıt nafıa işleri mütcaahhitlik vcsika~ı teklif mektupları ile beraber 
ihale saatından en ıız bir saat vvelinc kaılar eksiltme komi:;yonuna ka-
tııılı olarak vermiş olacaklardır. 11-15-llJ-23 

dilen 60 ton sığ'ır eti 28-8-941 per~embe günü saat 15 de 
kapalı zar:fla satın almacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 27000 lira olup ilk teminatı 2025 liradır. 
3 - Evsıif ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - 'l'aliplerin ~hale saatinden bir saat evvel Çruıakkale askeri 

•atın alma toınisyonuna milracaatları. 12 15 20 25 
Hadımköy satın alma komisyonundan: 

1 - 750 ton kuru ot 26-8-941 günü saat 16 da pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Evsaf ve şerait her gün komisyonumuzda görülebilir. 
3 - Takarrür eden fiat üzerinden yüzde 15 teminat alınacaktır. 

10 15 
Hadımköy satın alma komisyonun dan: 

1 - 750 ton kuru ot 26-8-941 günü •aat 15 de paz11rlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Evsaf ve şerait her gün komisyonumuzda görülebilir. 
3 - Takarrür eden fiat üzerinden yüzde 15 teminat alınacaktır. 

10 15 
Hadımköy .satın alma komisyonundan: 

1 - 750 ton kuru ot 26-8-941 günü saat 14 
alınacaktır. 

de pazarlıkl11 satın 

2 - Evsaf ve şerait her gün komisyonumuzda görülebil' 
3 - T:ıkanür eden fiat üzerinden yüzde 15 teminat alı:~caktır. 

10 15 

lzmir levazı~ amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Beher kılosuna 450 kuruş ta}lmin edilen 150 ton ku d ı k 

vaketa alınac11ktır. n ura ı 
2 - Ka.palı zarfla ek~iltmesi 21-8-941 perşenbe günü saat on al

tıda Tophanede ıstanbul levazım amirliği satın alma k · _ 
yonunda ;--apılacaktır. omıs 

3 - Taliplerin kanuni v~sikaları ile teklif mektuplarını ihale sa
atından evve! kom_ısyona vermeleri numune numune evsaf 
ve şartnamesı _komısyonda görülür. 

4 - 25. ~ondan aşagı olmamak iizere -ayrı ayrı teklifler de kabul 
edılır. 

5 - 2_5 tonun ilk teminatı 6875 lira 100 tonun ilk teminatı 21750 
!ıra, 150 tonun ilk teminatı 35500 liradır. 

5 10 15 19 
İzmir Levazım ~mirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Beher kıl~.suna 450 kuruş fahmin edilen 250 ton kadar sarı 
sabunlu kosele alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 21-8-941 
per~en~.e günü saat 15,30 da istnnbul tophanede levazım 
a:::ıırlıJ!ı s~tın alı:ı;a kom.isyonunda y-apılaca.ktır. 'l'aliplerin 
~ um vesıkala~ı ıle teklü mektuplarını ihale saatından bir 
~aat evv~l komısyona v.ermeleri 25 tondan aşağı olmamak 
uzere ayr~ ayn. teklifler de kabul edilir. Numune ve evsaf 
ş~rtnamesı komısyonda görülür. 25 tonun ilk temi:ıatı 6875 
lı8ra, 100 tonun ilk teminatı 21750 lira 250 tonun ilk teminatı 
4 750 lıradır. 5 10 15 19 

lzmir levazım amirlig"' t al • . ı sa ın ma komıayonundan: 
1 - B~her kılosuna 425 kuruş tahmin edilen 270 ton pençelik 

kosel.e ~lınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 21-8-941 perşen
be gunu saat on beşte tophanede istanbul levazım amirliği 
satın alma k~mısyonunda Y1lpılacaktır. 

2 5 t~ndan aşagı olmamak üzere ayrı ayrı teklifler de kabul 
e.dılır: Numun~ evsaf ve şartnamesi komisyonda görülür. Ta-
lıplerın kanunı vesıkaları ile teklif mektupl-arını ihale saa -
tın.dan hır saa_t evvel komLqyona vermelerj, 25 t on un ilk te
~ınntı 6562 !ıra 50 kuruş, 100 tonun ilk teminatı 15750 Ji-
1 :ı, 270 tonun ılk teminatı 49650 liradır. 

5-10 15 19 
İzmir L,ev~zı'.". Amirliii Satın Alma Komiıyonundanı 
] - (',eyıklı ıhtıy-acı için belıPr kilosuna 45 kuruş fiyat tahmin e• 

dılen 72 ton sığır Pti 28-8-941 perşenbe günü saat 16 30 da 
kapalı zarfla alınacaktır. ' 

ı ~ - Muhammen bedeli 32400 lira olup ilk teminatı 2430 liradır 
.ı - Evsaf ve şartnamesi her gün komi"yonda görülebilir. · 
4 - 'l'alıplernı ıhale s11atınd:ın bir •aat evvel komisyona teklif 

mpktuplannı \'ermeleri ve;'lı müracaat etmeleri. 
9-15-21-26 

lzmir L&vazım Amirliği Satın A lma Komioyonundan: 
l - Çanakk~ıe, .\Ist. Mv. birlikleri için 50 ton bulgur 22-8-941 

cuma gunu s11ac 16 da pazarlıkla satın alınacaktır 
~ - :lfuhammen bedeli_ 13,;oo .lira olup ilk teminatı 1Ô13 liradır. 
" - lsteklılerın mezkur tarıhte komisyona müracaatları. 

ıo ıs 20 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - Çanakkale ll1st. l\1v. birlikleri ihtiyacı için 30 ton fasulye 

22-8-941 cuma günü saat 16,(10 da pazarlıkla satın alınac-aktır 
.2 - l\.luha.m~en bedeli_ 7500 lira olup ilk teminatı 563 liradır. · 
3 - lsteklılerın mezkur tarıhte komisyona müracaatları. 

ıo ıs 20 

İzmir levazım amirliği •abn a lma komisyonundan : 
1 - Çanakkale Mst .. M~. birlikleri ihtiyacı için 20 ton pirinç 

22-8-941 cuma gunu saat 15,30 da pazarlık la satın alınacaktır 
2 - llluha.mmen bedeli, 9200 lira olup ick. teminatı 690 liradır. 
3 - lsteklilerın mezkur tarihte komisyona müracaatları. 

10 ıs 20 
İzmir levazım amirliği satın a lma komisyonundan: 
1 - Eceabat hastahanesi ihtiyacı için beher kilosu 20 kuruştan 

12 ton yoğurt ile beher kilosu 17 kuruştan 9 ton süt 28-8-941 
perşembe günü .saat 17 de kapalı zarfla Çanakkale askeri 
s~tı~1 alma komısyonunda yapılacaktır. 

2 ~ ogurdun muhammen bedeli 2400 lira olup ilk teminatı 180 
lıradır. 

:ı - Sütiin l\Iuhammen bedeli 1530 lira olup ilk teminatı 115 li
radır. 

4 - Evs~f ve ~artnamesi her gün komisyonda görülebliir. 
5 - Talıplerın ıhale ooatınden bir >aat evvel komisyona müra-

caatları. 12 15 20 25 
lzmir L&vazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

1 - !J-8-941 tarihinde pazarlıkl:ı ihaleRi yapılacak 9838 ton sığır 
eti veya ayaktan sı,ğıra talip çıkmadığından tekrar pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Husus; ~artlar ve evsaf topk:.ıpı maltepe-<indc askeri satın alma 
komisyonund:ı görülebilir. 

3 - Toptan ihale edileceği gibi kısım kısım da ihalesi yapılabilir. 
4 - İhalesi 19-tl-~dl sıdı günü saat 15 de yapılacaktır. Tutarı 

3,44:J,:300 liradır. Kat'i teminatı 234098 l i radır. 13 15 3241 
l zmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 

1 - Eceahat ihtiyacı için beher kilosuna 45 kuruş fiat tahmin e
dilen 90 ton sığır eti 28-8- 941 perşembe günü saat 15,30 da 
kapalı zarfla satın alın-acaktır. 

2 l\luhammen lıedeli 40500 lira•olup ilk teminatı 3038 lirııdır. 
3 - Evsaf ve ~artnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Talipleıin ihı.le >Ualinden bir saat evvel Çanakkale askeri 

satın alma komisyoııuna müracaatları. 12 15 20 25 
l zmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 

1 1-~H)41 tarihinde pazarlıkla satııı alıııac:ık 60 ton pirince ta
liplerin \'erdiklcrı fiatler yük<ek ııöriild<iğündcn tekrar pazar
lıkla ilıaleyc ko,,muştur. 

2 - Muhaınm2n bedeli 27000 liradır. 
3 - Evsaf ve hususi' şartlar lopl:aııı m:ılteııesinde askeri satın al· 

ma komisyonundo görülebilir. 
4 - İhalesi 19-S·!i41 salı günil seat 10 da mezkur komisyonda ya-

pılacaktır. i\at'i !emlnntı 4140 liradır, ıs l f;i 8242 

5~1iE J 

Mwiia aıkerj aatın alma komi$yi.lttWildan 
1 - Beher kilosu on altı kuruttan 6255U kilo nohı.r kı.p ıı ı.;;ıl 

uiuliyle "atın alınacakbr. 
2 - Muhammen bedeli 10008 lira ve muvakkat temin:ıtı 7Sl li· 

radır. · 
3 ~ Şartnamesi komisyonumuzda görülebilir. 
4 - ]halesi 11 -9-94ı perıembe günü aaat 15 te muğla komis

yonumuzun bulunduiu mahald e yapılacaktır. 
5 - istekliler in ayni günde saat ı4 de kadar teklif mektuplarını 

k omisyonumuza vermeleri ve kanuni veıikalarını beraber 
getirme le r i. ıs 21 26 3ı 

lzmir L&vazım Amirliii Satın Alma Komi&yonundan: 
1 - Ezine hastahanesi ihtiyacı için beher kilosuna 17 kuruş 

fiat tahmin edilen 20 ton süt 28-8-941 perşembe günü s:ı:ıt 
15 de kapalı zarfla satın alınacak. 

2 - Muhammen bedeli 3400 lira olup ilk teminatı 455 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - T-aliplerin ıhale saatinden bir saat evvel komisyona teklif 

mektuplarını veya müracaat etmeleri. 12 15 20 25 
lzmir Levazım Amirliii Sabn Alma Komi&yonundanı 
1 - Pazarlıkla •atın :ılına<·ak 'i!l ton sadeyağı ihtiyacına günün

de lalip <;!kmadıgından pazarlık 15-Ağustos-941 cuma günü 
• saat 16,30 da kışlada izmir lcrnzım amirliği satın alma ko-

misyonunda yapılacaktır. 
2 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 108500 liradır. 
3 - Teminatı muvakkııta.;ı 6675 liradır . 
..t -- ~aıtn•1mesi komisyonda gürtd, bi1ır. 

5 -- Pazarlığa i~tirak edecekler kanuni vesikaları ve teminat 
müvakkt-alariyle birlikte lJ.elli gün ve saatta komisyona 
ınürac11atlan. 

lzmir levazım amirliii satın a lma k omisyonundan: 

• 

ı - Pazarlıkla eksiltmede bulunan 87300 kilo sadeyağı ihtiy-a
cına gününde talip çıkmadığından pazarlık 15-Ağustos-941 
cuma günü saat 16 da kı~lada izmir levazım amirliği satın 
alma komisyonundı. )·apılac.ıktır. 

2 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 135315 liradır. 
:ı - Teminatı muvakkat-ası 801G lıradır. 
4 - Şartnamesi koıni•.vonda göriilebilir. 

r, -- !?azariığa i~tirak e:decc1:ler k~nu1!: ve8ikaları ve teminat 
nıüvakkt-alariyle birlikte belli gün ve saalta komisyona 
müracaatları 

lzmir levazım amirliii ıatm a lma komi&yonundan: 
1 - Beher kilosuna ik; kuruş tahmin edilen 60 ton odun ihtiya

cına talip çıkmadığından pazarlık 15-Ağustos-941 cuma 
günü >aat 15 de kı~lı.da İzmir levazım amirliği gatııı -alma 
komisyonunda ~ apılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin edilen tutaı·ı 1200 liradır. 
:1 - · Teminat muvakkata.<ı 90 liradır. 
1 - Şartn:ımesi komisyonda ı«ırl!lcb.lı•'. 

5 - l'a:ı:arh~a ı.ıtirak l"iecekler kan~ni vesikaları Ye teminat 
nıüvakktalariylc b;rlikte belli gün \'e saatta komisyona 
mıira·!-aalları 

Muğla asker i satın a lma komisyonundan: 
1 - Tahminen beher kilosuna 24 kuruştan 62550 kilo kuru fa -

~ulye kapalı zarf usııli,vle satın aılnacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 15612 lira ve muvakkat teminatı 1126 

liradır. 
Şartnamesi kor.ıisyonunıuzda görülebilir. İhalesi 12-9-941 
cuma günü ~aat 15 de Muğlada komisyonumuzun bulundu
ğu mahalde yapılacaktır. 

4 - 1stt>klilerin ayni günde saat 14 de kadar teklif mektuplarını 
komisyonumuz~, vermeleri ve kanuni vesikalarını beraber ge-
tirmeleri. 15 21 26 30 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Pazarlıkl:ı muhtelif mıntakaıara tahminen 1000 ton kara nakliye

si yapurılaca ktır. 
Taliplerin 750 liralık ;em;nat katiyeleriyle birlikte 18-Ağtı;tos-

!.J41 paZarte:"'i günü :-'1:1at ı.>.~O da kıı:ıJada izmir levazım amirJiği ~atın 
alma komisyonuna mür:ıcaatlan. . 

İzmir Le•azım Amir liii Satın Alma Ko...,iıyonundanı 
1 - 12-8-9.11 tarihinde ihalesi yapılacak 20 ton nıahlüt sadeyağı

na talip çıkm:ıdığınd·~n tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. 
)fahliitun nisN>ti ~·üzde 50 tereyağı, yüzde 2fi zeytinyağı 
yüzde 25 kuyruk yağı olacaktır. 

2 - i'ıluhammeıı bedeli 28400 liradll'. 
:ı - Ev.-af ye husu"i şJrt!ar topkapı nıaltepesinde a"keri satın al

ma komi"yomırıd:ın görülebilir. 
4 İhalesi 21-8-HH pe!·şembe günü saat 10 da yapılac'lktır. Te-

minatı katiyesi 4261) liradır. • 

hmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
l\liktarı 

50000 Kilo odun • 
50000 Kih odun 
20000 Kilu oclt;n 
Yukarıda cin.; ve rııi1't.•rı yazılı üç kalem odun ayn ayn paz-arlıkla 

satın alınacaktır. 
'l'~liplerin teklif edecekleri fiat üzerinden verecekleri yüzde onlJ.es 

temınat katiyeleriyle birlikte 16-Ağustos-941 cumartesi günü saat 10 
da kı~l-ada izmir 'evazım amirliği satın alma komi"yonuna müracaat
ları. 

l:smir Le•azını Amirliii Satın A lma Komi&yonıanclaaı 
yazarlıkla (2CIJOO) kiio bulgur salın alınacaktu'. Taliplerin 16 

Agustos 941 cumartesi !l'Ünii saat 10 dn teklif edecekleri fiat üzerin -
dn verecekleri yüzde onbe~ teminat katiyeleriyle birlikte kışlada le 
vazım amirliği rn•ın alma komisyonuna müracaatları. 

• 
inhisarlar umum müdürlü-

iünden: 
1 - İdaremiz ihtiyacında kullanılmakta olup hariçten celbi iktıza 

eden \~ 30/5/941 den 8/6/911 tarihine kadar fasıla ile muhtelif gazete
ierle pazarlıkla "atın alın•cakları ilan olunan 133 kalem malzeme meya
nındaki Bergıımut, misk, artifisyel, limon, portakal, neroii esanstan i~in 
vaki olan teklifler tedkike tabi tutulmakla beraber gfüiilen lüzum üzerıne 
pazarlığı On lıeş gün müddetle temdid edilmiştir. 

2 - Bu esanslara ait müfredat listesiyle birlikte şartnameleri Kaba
taşl:ı Levazım şubesindeki alım komis;·vnundan her gün öğleden sonra 
alınabilir. . 

3 - Taliplerin yüzde yedi huçuk teminatlariyle birlikte bu husustaki 
tekliflerini en geç 2/9/941 Salı gününe kadar mezkur komisyona tevdi et-
meleri lüzumu ilan "lunur. 14 15 18 (3249) 

lstanbul belediyesinden:· 
Kadıköyünde Bahariyede Kuş dili, Gözteped~ tütüncü Mehmed ef~~

di llfodada Hüseyin bey ileri Caferağa mahallesınde Badem altı, Yeldegır
meninde Yurddaş Ece, Yeşilay ,.e Celal Muhtar sokaklarında parke kaldı
rım, şoSE beton bordur vesaire inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 26834 lira 67 kuruş ve ilk teminatı 2012 lira 60 
kuruşlu r. l\foknvele eksiltme B:ıyındırlık işleri genel hususi ve fenni şart
nameleri pı·oje keşif hülasasiyle buna miltcferri diğer evrak 135 kuruş 
mukabilinde Belediye Fen işleri müdürlüğünden verilecektir. İhale 18/ 
8;941 Pazartesi günü saat 1ö de Daimi Encümende yapılacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden 8 gün evvel 
Belediye Fen işleri müdürlüğüne müraca:ıtla alacakları fenni ehliyet 941 
yılına ait Ticaret odası vesikaları imzalı şartname ve kanunen ibrazı la
zım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde ha
zırlıyac'ak!arı teklif mektuplarını ihale gilnü saat 14 de kadar Daimi en
cümene vermeleri JAzımdır, 2 6 11 16 (3000) 



SAHiFE '1 (ANADOLU) 15 Aiıuto• 2941 CmDa -
iki tarafın iddiası 

- Baı tuafı l inci sabifeda - - Baıtarafı l inci aabifedf' -
çarpıştıkları hedefleri bildiren ve T• k 1 1 • b•ınlarl:ı. beraber · ·ı b ld d · • b" d'" · sulhn .._ç:ın tı e er \e ' ıstı c a e aımı . ı.r un.~ a • u an Blenhavm bomb:ırdım:ın tayy:ıre-
esaslarının temelını teşkıl edecel. ç. . . . da hed flerine hücum 
e as prensipleri gögteren bir müşte - lerı, !l~nı zaman . . ~ . . • 

k 1 ' ]! A ·"k <l khrasvonu eıliyor ve akınlar bırbırını takıp etmek 
re ngı .z - meı ı an. e - •. . . t• ,1 düşmım hava istihbaratım DOBRIC O ' S 
hnzırlamış olduklarını ıfşn eylemıştır. uıe tı) .e du • 1·tek"ım Alman avcıları E ZER NDE OV· 

tı • 1 . t' k. . saşır n or . • • 
ı C} r eı;ıı~ ır •· . . . ~ hwa istihbarat merkezinin vt>rdiği YET TAYYARELERi UÇ 

. .__ A.merıka. Cumlıurreı~ı ıle Bu,- h~b~rl<'rl•' alelacele muhtelif mahııllere • h } } d d d B k 
yuk Brıtanya ımparatorlug-nnun mlı- .. d "lmiQtir Hücumlarda bazı ini> MAMIŞTIR Yenı· ı·nşaat ve am e er evam a ır. ac a ,,·ı· Ç" ') f k 0 tler'ııdn \'ilk~ek gon eı 1 ., • • 'lr me .,ı '. or71 

'. z:e a a . 1 
• • · • giliz tayyareleri dü~man avcıları ile 

Denizlerde 

"''o Tas Ajansının ı 
bir tekzibi ------

Demiryolu Siyasetiinizin . Zaferi 

memm lıır \e ıkı devletın den~z, ha-va karsılaşmışlar;m da ekserisi Alman tar )foskova, 14 (A.A.) - Taı;; A- h ti d t••dter• ap lmaktadır 
kara y~lunun . u.b~y.l~rı old_u~u .ha~ - var~lerine t-e;;adüf etmemiştir. jansından: a arın a e u 1 y 1 
de denızlerd~. bırıbırıne. mu lakı . 0 

- Anverstc Blenhavm bombardıman Fin radyosu, on üç Ağu,;losta Ankara, 14 (A.A.) _ Yapılmakta masından sonra ~u kısı~ da bu sene tan kısa ve fakat çok arıza!! bulunan 
rnuşl-ar<lır. ::.\~u~akered~. ıcaı' ve ınre Lan·arelerimiz hima~·eden ayrılmışlar, Dobriceye Sovyet ta.n·arelerinin olan demiryollarımızla demiryolu in- sonundan sonra ışletmege açılacaktır. Zonguldak - Kozlu hattının ınşaatının 
~anu~u ~ucı~ın~e bugun_.n:evc~d .~- \'e. İiollanda iizerind~n uçarken halkın uı:tukları hakkında veni bir tahl'ik şaatına ait' aldığım malfimata göre, Elazık - İran hattının geçe~ ı;ene ih~- bitm~k üzere olduğu ~ğı·~nilmlştir. 
l.ın f,ı~lı) et ~ 7.nı.den tetkık .edılmı.d kırlarda ve tarlalarda elleriyle işaret- tebliği neşretmiştir: Hitforcilerin demiryolu insaatımız hlllen Diyarb:ı- lesi yapılmamış olan 70 kılometr<'lık j İçınde bulunan nıuşkul şaı::ıara 
v~ İngıltere muhımmat nazırı Lor. ederek kendilerini selamladıklarını emirleriyle Fin radyosu tarafından kır _ Cizre _ Irak Elazık _ Van _ İran çok arızalı ve bir çok köprü ve tünel-, rağmen yapılmasına karar wrılmiş 
~ıv.~rb~rg <~~ ha~~rh. ~~l~:~~r~~: gürmiişlerdir. Fakat Almanyada hal- \-erilen ve başt.'ln başa yalan olan hudud hatları il~ ZonguJdak _ Kozlu !eri ihtiva eden. kısmı ü~erinde çalışma olan hatlar, üzeri~~e inşaat dev~m e-
k~ı '·ı ~erı. at~ '1 X"l.~ı 1 

müzakere hın koşuştuğu ve diğer bir çoklarının bu tebliğ, tekzibe bile değmez. Bit- hattında olmak üzere üç istikamette !ara devam edılmektcdır. derken vekalet, dıg~r t~raftan ınş:ısı 
ic,;~~ı ,~:.cıin~~~~a eg~{~i;tir. Bu müza- çukttr!.a~·.a ~~re.:".k yüzükoyun yattık - tabi, Dobricede hiç bir Sovyet tay- devam eylemektedir. Bunlardan Di - mut:ıs::ıvver hatlar uzerınde çalışmak-
kerelerde 'ovyetler Birliğine gönderile laruı)\'Ol'Ukl·mlulştuı .d"'' nıı a"cılnrının yare~i ucmu$ def,'i'ilclir. varbakır - Irak hattının Siird ch•arın- Palo - Çabakçur araım1da 64 kilo - tadır. 

k 1 1 · de me\·zuubah~ c;nn a e er, u;:.mu • • f t b ld 1• • ;ıa Kurtalan mevkiine kadar olan 159 metrelik kısımda da inşaata baıılan - '. 1 f F I" • ce· cvazımme;;eesı ·~ . . -· ... k" kl'kl d n Em - San U ayaz serg Si d ç b k ·ı M B .. " 1• B B Jk · B olmu<> ve iki devlet recülü müteaddid retı. emı~·<'cegı :,: u "e .~ e~ e , kilometl'elik kı. mı tıımamile bitmiştir. mıştır. 1941 e a a çur ı e ~ uş ara- ,ozoyW\. - ursa ve a ı €sır - an-
görii "meler ynpmıslar, A'ımany-.ıdaki den, Kolony~ ve Deko uzerınden ~ca~ İstanbul, 14 (Telefonla) - htan - Bismil kazasına kadar olan kısmın iş- sıncla 100 kilometrelik kısmın her tur- dırma - Bursa. hattının Okçugöl kısmı-

"kl · · ... h 1 nk hedeflerıne bombalarını atmış ar bul belediyesi hurada bir yaz ~rgisi letmeğe açılmış olduğundan buradan lü inşaatı tamamlanacak ve burası a- nın ve Ada~azar~ ~ Bolu - !sme~~'la 
mk·uı_ıerinh v:kşerı ,·e.rınıtl t~t~ ata d;r Tayyare meydanları, demiryolları tertibini düşiinmektedir. Sergıde h- Kurtulana kadar olan kısmın ı·:ıy fer- çılınca Muşla Van arasındaki kısım ya hatlarının etüdlerı ıkmal edılmek uze-
~=k e~\i~;a am~~~ni;;tf.s~e~~~";~ k~~= ve ~ndüstri binaları sicldetle homb:ılan tan bula mah~u" esyalar teşhir edilecek şiyııtı ile bazı köpriilerin tamamlan - kında faaliyete geçecektir. Diğer taraf- redir. 

cli.leri içi.n ar~e~tiğ~. te~ikeleri tet - mı~~!:iin, ı.ı (A.A.) _Yapılan tcsbit· tir. 
000 kık etmış ve ıki mumessıl, ;mutabı~. \ere göre, 12 ağustos sabah saat yedi- I . . 

k~.ldık~arı .~u ~oktal.arı bıldırmegı sind<>n 13 ağustos sabahın saat 7 sine zmıtte hır kurs 
muırnsıp ~orm.uşler?ır:. . . . ._ kadar Alman arazi~! ile Al~a? işgal hm it, 14 (A.A.) - 7 temmuzda açıl 

lhtikarla mücadele Amerika da 
r · ~ -. İkıbde~let.b~~ç bır :1razı gen.

1
ii _ mıntakalarında v • ~ım~l denızı>:ıe :~- mı~ olan el tezgfıhı dokuma kursu bu· Misli görülmemiş bir 

ıgı HYa . a a ıt genış eme :ıra ııuptu ve :\fan!5 .ahıllerınde 60 ıngılız gün kapanmıştır. Bu kursa 55 bayan 1 t buld h la devamdadır 
rnamaktadı~lar : . ı . l:•.vrnresi t:ıhrip edilmiştir. Kırk üçü yazılmış v~ devam erlenlerden yirmi manevra var s an a iZ 

2 - _:-Bır!e,ık. Amer~ka ve ngıl- a\·cı fayynı·elerimiz, oıı beşi dafi batar- üçli muvaffak olarak diploma almıştır. r • • • k•f) ) 
~ere, alak~d:ır mıl!et~erın serbe:;tçe nılaı·ımız \'e ikisi donanma topçumuz Diploma alnıı bu bayanlara birer tez- \ aşıngton,, ~ '1 (A.~.) - .Ame~ı~~- ve yenı tev 1 er yanı MJCtJr 
ıfııde ~d.~bılecek.Ien 1.ı~r arzuya uyrnı- tarafıııdan dilşiiriilmüşUiı'. Bunlar :ıra gıih hediye edilmistir. İktısad vekiile- nın ~ark sa.hıluıde ~a~ıhte.mısli gorul- • y .. . 
yar~ biıttın nrnzı fak<;ımatına mu ha - sıııda 4 motörlü virmi tayyare bulun- tince Vilfffetimize tahsi. edilen 200 tez medık mahıyette büyük hır manevra lsfanbul, 14 (Telefonla) - lstıınoul kadar olmaktadır. 1stanbulda kom{lr f~ 
iiftırler.. . . . rluğuna göre, ingfliz kuvvetlerinin mü- giıhtan sekseni dağıtılmış ve geri ka- başlamıştır. 'Manena meselesi ş.udt~r: halkı, lhtiJclrla miicadele işinde hlikü- yatı toptan 6,5 kuruş iken bunu Ye<;lı 

. :3 .- flıi .d~vlet, kendi ırade~ı. ıl~ lıim kayıpları anlaşılabilir. :\1uvaffa - lan rno tezgah da müteakıp kurslarda Loı;; ~n.celos sahil ro~~a~ı; ~ef!lıle~·ı!ı- metle beraber çalışmakta ber~evamdır. kuruştan .ver~~ ~ö~Urcü ~rif tevkı( 
hükunı.~t.~crını. ser bes.tçe •. eçı:nek ıstı hyetle basarılan bu hava muh:ı.rebele- muvaff:ık olıınlar:ı. tevzi edilecektir. den ~_ı;ı açı.~la~~a bir ıstıla kafıle~ın.ın Bugün de halk tarafından 8 ıhhar vu- ve 1~00 kılo komürü de müsadere edil· 
yen butun mılletlerın hükümranlı~ r'nde t<'k ·Alman tnnaresinin zıyaa • geldıgıni gormuş ve haber verıp.ıştır. ku bulmus ve mahkemelerde 19 dava- miştır. 
h~kl.~rının .kendilerinl' tekrar iadeııı- ,;ğ'ra~adığı d:ı. t<'bn~üz oefürilmektc'.- lzmıre gelecek talebe F.aka~ da~~ iki gü~ evvel, dlişmar_ı mut- ya bakıl~ıştır: Ayrıca, 46. top ~alını Galatad~ Badizbıın~an. b~roderlerin 
nı gorm.el~ ı;ıteı ler. .. l!r. Divrik 14 (A.A.) _ Nuri Demll'a v hış bır sınır .harbı. Y8:?mış, müdafaa Raklıyan manıfaturacı Al!- Cavıd ~e mii.e :~esesı ~~ntrol edılmıştır:. Defter-

·1 - lkı devlet me\·cııcl ta:ıhhuclle- ' nnrı· 11 11 (AA) _ Sovyet ta\'Ya· t k 1• d .. d .1 dı'plo g noktalarına şıddetlı hllcumlar yapmış· ihbar ve mahkeme kararn·le tekvıf lerının tetkıkınde bunların yµzde 300 
. . . l ki 1 • '· r D v ı • . . . . . . or a o u un an ıyı erece. ı e ma t H k l \T k l . . 16 d k' . . . . , 1 h d tt ki t b't rıııı ııazan dıkk:ıte :ı ma :ı )CJ aı.~e • 1• ı •r'nin Berlini bombarclımanlnrı 1 55 b 1 d alliml . ır. a em er aren a esının a ı edılmıştır. kar ıı ır avat eşyası sa ı arı es ı 

dünrnda mevcucl küçük, biiyuk, lıı l~k
1

ıııdn Londra \'e 1\foskovanın neş- ?1 anbe ... ~enç ~şft:~ın ka mi urdır :;rı ka.da tahrip edildiğini farz eylemişler- Vilayet kömlir meselesiyle de ali\- edilmiş ve adliye\~ verilmişlerdir. 
-·ı- l' b"t" d l tl ·n ı, " . . ı e ra.....,r seyau. ...... çı ·mış a . ~a- d' B ·ı . dil h'Jl . , . nı-ag up veya ga ıp u un e\" e erı rctlikleri uvdurma. haberler etrafın- f'l 1 t b 1 t . el ğrıvacak- ır. unun l ze~ıne şman, sa ı ~rı 

iktısadi refahları ile kendilerine. la- da D. ~ B:Ajansının öğrendiğine gö- t ı .e s an u ve zmıre e u · istila ederek Kıtleye kadar ilerlemış! • d k 
;mn ol:ın iptidai maddeleri \'e tıc.ı.- re Sov,:et tay,·areleri Berline ancak 

11
• • muazzam Moşar hava meydanındakı Asker aılelerine yar ım anunu 

reti müsavi "1Ul'tlarla kendine verme- l)i~ defa gelmis.ve cem:ın bir tonluk 20 Mımar Sinanın mezarı tesisatın ve h~va kuvvetıe.rln.in xarısı-
ğe gayret edeceklerdir. • bomba atmışlardır i 1 l t nın mahvoldugu kabul edılmıştır. lfa- b •• ktı 

,} - İki devlet, iktısadi ve içtimaı Diğer ÜC gece Sovvet tayyareleri, b 1 st~nb~l, 14 l\fl'elefo~~a) - s ıın- nevra devamdadır. ugun çı 
inkisafı temin maksadiyle bütün dev- Borlı'ne "akl· aııma<f" m. uva.ffal{. olama- ll muze lıncb<: ımat~ tına~ı~ km . ., eza- .....,.. ( R 

• " ., b"' ının sası sur L amm ... rar .... w Ankara, 14 A.A.) - As.ker ailelerine yardım kanun\l yarm f!•· !etler arasında azami bir işbirliği m; !ardır Buna mukabil Alman tayya- rl· t le t ıyr k ed e f ı· te "'e 1-
.. d t" k . d d ı . · · · · d aş ırı mış ır. ıı ·ın a na ıye " C: - J d mi gazete ile intlfar edecek ve derhal meriyete ıirecektir. Dahiliye vucu a ge ırme arzusun. a ır aı ·.. ı·eleri her gece Moskov:ıyı bombaı· ı - l kt' 8DOnya 8 

6 - lki memleket, nazı tahakku- an etmiş ve son 4 gece içinde sıra ile ece ır. Ve~aletlnce bu makaadla hazırlanan bir izahname hemen belediye-
miinün dünyad:ı. nihayet bulması~ı ~o. a5, 70 Ve 40 ton bomba atmııılar- 000 

• • Bır Nazırı vurdular lere gönderilecektir. Belediyeler mevcud hükUmlere göre yat'dun yap· 
müteakip, biltün milletleri kendı 1 ıl'. G. Katrunun emırnamesı JDağa devam edeceklerdir. Bu ~ahsilat kafi gelmediii takdirde diier 
hududlan içinde emniyet içinde ya - .Moskovadaki büyük silllh ve mühim _ 8&1 tarafı biııinci sahifede _ 

1 
tToky~, 14 (Ak~:> -Bbu sab~~.d~v- kaynaklardan tahsilata baılarıacaktır ve tahıilat yapıldıktan sonra 

~amak vaqfos· ı verecek ve onların "TJat fabrikaları ve bilhassa i\fo!'lkova- . e n~zın ve es. ı Ja~on aşv~ ı 1 a- asıl yardımlara başlanacaktır. . 
korku ve mahrumiyetten azade kal- la temerkür ettirilmiş bulunan Sovyet kt~ıı;andanı general Katru, S~rıyed~ki ronHı~_anom~ hır suıkasda .ugramış. -
malarını temin edecek bir sulhün te- nyyare endüstri!'li merkezi ha,nra uğ- Vışı kıtala~ını F.ransaya donilnclıye tır. i\1.utecavız, Bar.onu~ evıne glrmış Istanbulda .·ık mektepler 
sisini göı'rnek arzusundadırlar. ·atılmıştır. Gorki, Palo, Şnrkof gibi kadar kendı e~rı altına ~lmıştır. Ge- ye Hıranom.a~ın üzerı_n~ t11bancıısı 

7 lki dcYlet böyle biı· sulh ün 1 • v 1 de me\•cut •ftt•t·are merkez neral bu mühım ararı, yakın ~arkta ıle ateş etmı.ştır. Kendısı derhal tev- t b 
1 1 4

(T 
1 1 1 

) I b 
1 

!l! .d • d 
1 - ' . ' ıger .rer er wıJJ k' F b b ı · kif d'J ·~· ııtlln u ·e e on a - atan u maaru ı aresm e top anan herkese hiitün denız ve Okyanusl:n·- . i\I k vadaki gibi büyük endüstri ~ ra~sız su ay, er .~f ve . ~r erme e ı mı~dr. A . , . w • 

da ;1erbes't:çe dolasmağı temir. etme- -erı:~r .
0 

d W'Jd' ·l . hasıl olan hır emırname ile teblıi etmıştır, Eu - Hiranoma 73 yaşında olup sıhhı ılk okullar baı ögretmenlerı !l.I kar!ll'ı ahnıtlardır; 
si' zaruretine kaild°u·ler. • • ~~ anl;kıı te1f~i ~~:~e~~eı'. Bundan nunla, Fransa~~ d~n~ek veya Hür vaziye~i hıık~ında henilı hiç bir şey ilk okulların kayıd mµameleıi 15 Eylülde nihayet bµlacak ve ıed-

8 - İki devlet, maddı ve m.anevı ıallka istihsal kabiliyeti ve iııc;i ııızlığı Fransız ku:-rvetlerıne ıl!ıhak etmek hwu ne~redılmemıştlr. rlsata da 29 EyHUde ba:ılanacal~tır. Ayrıca hastalıklı çocuklarm va~ 
sebepler ileri sürerek de_vletl~rın ta: 'c ·Alman tayyarelerinin bombardı - ~u:.~ndahm~\tar::,~:1 3!~f~ı~~n g:ıdıg; :ı: ziyeti de gözönünde tutularak, bunlar için de sıhhi teıkilitlı ayrı 
manıen sili'ıh i timalini terke'rmel~r~ 1anlan ve nakliye zorlukları gibi se- ın ! ap a. '~ ı d!l ~f11ş ır. nera Almanlara göre ınektep açılacaktır 
zaruretine kanidirler. Zira bu gıb~ lCpler dolayısiyle Sovyet tayyare istih- emırnamesın .e ıyor : . • , • 
ahvalde deniz, htıva, kara kuvvetlerı alııtı gitgide azalmaktadır. Bu itibar- - Anca~ ~ızd7.n sorarım .. ~a)rak \e - 8&1tarafı l inci sahıifede -;- T•• k• AJ t• t• 
kullanıldıkça ileride de bir sulh ola- a Sovyet kumanda heyetinin, geniş me~f~atlerını mudafaa ~ttıgım Fran- Berfin, 14 (A.A.) - D. N. B. Ajan- Ur Jye • manya JCare 1 

v a ·nan ktndı ·J~r· \'c umumi, k • h kAt . . kAf' k . t' !mı ~a ıçın yakın şarkta benımle beraber sınd • cagın 1 
' ma ... r " · ' •s erı are a · ıçın a ı uvve 1 0 

- k l k if · 'kt d d ·ıı an. lstanbul 14 (Telefonla) - Şehrimizde bulunan Ticaret Vekileti 
geniş bu emniyet istemine intizaren, ·acağı anlaşılabilir. ll: f!lR? • vaz enız 1 ızasın an eg Alman tayyareleri Finlandiya kör- .. ' 
bıı gibi mütecavizlerin ııiHihttın tec- Berlin, 14 (A.A.) - D. N. B. Ajan- mı~rh. 14 (AA) nA .. v fezi methalinde bir Sovyet destroyeri musteıarı, birliklerdeki tetkikatına devam etmektedir. MUıteşar, di-
ridi kanaatindedirler. Keza iki mem- sından: . .1:. ıre, .. · · - ~smen ?gre- ni batırmışlardır. yor 1dı 
Ieket, avni zamanda ilahlaııma yü- s. on yirmi dört saat zarfında, Sov- n:ldVııp~e gore, Generali Kt a!rt~ Suyrı:ı;k·ede Berlin, 14 (A.A.) - Alman başku- - Almanlarla ticaret müzakereleri, EylUl ortalarına doğru An -
k .. .. · ltm k · · bütü d' - r · .1. h 1 ti · 5.:> ışı memurunu az e mış ır a ın- m d 1 w tebl'w · unu az-a a ıçın n ıge 1et ve ıngı ız ava mvve · erı ceman 1 b l F k d .1 • kl an an ıgının ıgı: karada baılıyacaktır. Ticari mUzakerelerde bulunacak olan resmi 
memleketlere yardım edecek ve bu !44 tayyare kaybetmişlerdir. Bunun c ~ un ar. ransaya sev e ı ece er: Ukraynada Alman ve Rumen kuvvet Utnesısil hen\iz Alman adan elmemi tir 
tedbirleri 't:c~Yik eyliyeceklerdir. L84 ü Sovyet t."lyyaresi olup Alman ~ır: B~ a~ıllere ~ıı:p, Kııtrunun, Su.r;- İeri, .d~şmanı takiple Odeııa ve Bu.g m ' y g t • 

•1 ın·a kuvvetleri ve da fi bataryaları ta } e ıdaı~sınden. Vışı unsurlarını tasfı.s e nehrının mansabı arasında Karadenı:r. 
Ru:ıvelt - Çörçil mülakatı: ·afıııdan düşürUlmüştür. etm~k ıstem~~ı ve mezkur n~emurlaıın sahiline varmışlardır. Ş h" ) . Jh .k ... d k 1 ) 
İngiliz radyosu Çörçilin Ruz\·eıtle Cu müddet zarfında sark harekatın Surıye ve Lubnaııdtı umumı hoşnut - Cephenin diğer kısmında harekat e ır er su tevzıatı İ1 ar an ya a anan ar 

mülakatını bildirmiştir. Bu haber sa- lan ancak 4 tayyaremiz dönmemiş, s~zluk uyandırmış 01~.aları~ır. Zan~a pllln dahilinde d()vamdadır. Ankara, 14 (Telefonla) - Nafıa İstanbul, 14 (T~lefonla) - İki pas-
at beşte başvekil muavini Atley ta- r::ırpta ise hiç bir tayyaremiz kaybol· gore, karar memnunıyet u~andırmır Hava kuvvetlerimiz, Rus kuvvetleri- Vekaleti yeni bir nizamname hazırla- tahane ile mağşuş makine yağı satan 
rafından verilmiştir. Atleyin beya~a- -ııamıştır. tır. • ni tabliye etmek için Odesa. ve Nikola ınıııtır. Belediyelere ait ve abonelere Konteos şirketi de bugün adliyeye ve-
tınn göre, Amerik-a ı·ei. icumhuru ıle Bcrlin, 14 (A.A.) - Alman mat - 000 • yef limanlarında bekliyen Rus gemile- su tevzi eden müesseselerle tevzi ve rilmişlerdir. 
İngiliz ba vekili denizde bulu~musl~r ?uatı, ingilizlerin akim kalan hava ta- Japonya, Rusyada ıs- rine ~iddetle hücum etmişlerdir. 14 satışına ait işler bu nizamnamede ya- Sov,,eflere göre 
vr harp vazi,yetini g4rüşmüşlerdır. llTuzlarında uğradıkları büyük zayiatı k k . i. bin tonluk bir gemi batırılmış ve diğer zıh usul ve esaslar dairesinde çevrile- ~ 
Bu görü medcn sonra iki memleket 'lll'\'ZUU bahiı; eimekredir. Angrif ~ıı.- yan mı çı arma ıs ıgor bir büyük gemi de ciddi surette hasa- cektir. . - s .. tarafı ı inci sa!Vfede -
:ıı:ası.n~a bir ~r~nsip ıınlaşması akde- ~,,te.;i di:or ki:. . . . . - 8&1 tarafı 1 inci aa.bif~de - ra uğr~tılmıştır. .. .. Japon kabinesinde tır. Kara kuvvetleri ile iş birliği yapan 
dılmıştır. İng~lız devlet adamlarına - ~Ierak eclıyornz: Acıılıa ıııgılızlcr kı haberler, evvelce çıkan şayıaları te- Berlın, 14 (A.A.) - limen golu ce- . hava kuvvetlerimiz dilsmanın zırhlı 
ylik ek ıı~ kerı . ~i'.tehııs;ı~sl-.ırı.n ~e bu ıııenk~beleri ~le. te!~hilre ciiret ede- yit etm!k !çin. uçurula? bir balon ola- nub~.ncl3: cereyan eden muharebelerde :o~•yo, 14 (A'.:A·> - N~zırlar. meclı dizütamlarına, piyade· kuvvetlerine 
bava erkanının ı !.uak ettıklerı bıl- ceklcr mı? Bclkı ıngılızler, arkadaşla- rak telakkı edılmektedır. 1103 uncti Sovyet avcı alayı Alman kıta- tı dün akşam dort saat suren bır top- ve tayyare meydanlarına. darbeler in _ 
dirildiğine göre gorüşmelcrde uı->kc- rı St.:ılinc hoş görünmek istemekte - l\faamafih bir habere göre, Sovyet- lıırı tarafından çevrilmiş ve elimize Jantı yapmıştır. rlirmislerdir. 
rj vaziyet miihim yer tutmuştur. •lider. Fakat, mağfübiy~t. mağ!Ubi - Almanya. hnrbi başlar başlamaz, ja- dü~n pek az y:ı.ralı müstesna olmak ooo Moskova 14 (A.A.) _ Sovyet teb-

Şimdiye kadar yalnız mihverin mu \·ettir.» ponya ile Rusya arasında bir harp vu- üzere tamamiyle imha edilmiştir. Uzak Şarkta liği: ' 
kadderatını idare edenlere münhaqır Lokat Antsoyger gazetesi diyor ki: kuunda, Çin ve Sovyetler Birliğinin iş Berlin, 14 (A.A.)- Fevkalade Al- . 13 Ağustosta kıtalarımız Keksholm 
o~~n b.u görüşmede , müstakbel _ İngilizler, bu. ~r~'ln hava .hücum- birliği yapması için iki devlet arasında man t~bliğ~: . v • .- _!J .. tar~ı l inci ıahıfe~eı - Strayuso, Smolensk ve Biyala-Çerkof 
dunya nızıımı hakkında kararlı.r ve- )arı ile acaba neyı ı. tıhdaf edıyorlar? göriişmeler başlamıştır. Avcı tayya - Aşagı Dınyeper nehrıne dogru ıler- Sıyası ma1:fılle.re. na~aran, J.apon- istikametlerinde düşmanl:ı. harp etmiş-
rilmiştir. Dekliira>ıyon 8 madde lle tngilteı~de hiç bir general, bu t.aar- relerine muhtaç olan Milli Çin hüku- !emekte olan seri Alman kıtaltırı ma- ~·anın harekata ıştır.akı takdırın~e !erdir Bir kaç gün evvel kıtalarımız 
hü!iisa edilmektedir. Bu s:?kiz mad- ruzların şark cephesi harekatında her metinin krnmen bu ihtiyacını tamamla- denleri zengin olan Friyor - Rok mm- Amerikada ne tedbırler alınacagı Smole.nski tahliv·e eylemiştir. 12 Ağus
de 1914-918 harbinde Vil onun ııe.~- hııngi bir tesir yapacağını ve Alman ma;u ihtimalini japonyada endişe u- takasını işgal etmişlerdir. Bu mıntaka şimdiden kararlaş~rılmıştır. Bu va: toı-;ta 43 Alman· tayyaresi dilşürülmiiş
rettiği 14 prensibi hatırlatıyor. Buna anayi istihsalatına engel olal.ıileceği- yandırmıştır. Ayni zamanda japonya- da her sene en yüksek evsafta 19 mil- ziyet karşısında Sıyam htikCım.etı tür. Bizim zayiatimız 35 ta.yyaredir. 
göre İngiltere ve Amerika bn harp ni ciddi ımretta düşünemez. Binaen - nın Sovyetlerin Çine pilot ve diğer yon tondan fazla demir istihsal edilmek büyiik bir metanet göstermektedır., Bir denizaltımız Baltıkta 15 bin toni
neticesindc hiç toprak ilhak etmfye- al~yh bu, bir itiyat, yitni hayal mese - tayyare yardımlarını önlemek iı:ıtediği tedir. Diğer taraftan Avustraly~ başvekilı ıatoluk bir Alman petrol gemisini ba-
ceklerini, milletlerin serbest iradelc- le;.ıi<lir. Günkü ingilizler, nı·k cephe- aşikardır. Bu suretle Sovyot1er birliği demir is Menzis, Avustralyanın m~ı.daf:ı~ ka- tırmıştır. 
rine iktiran ctmiyen hiç bir lıııdud <(jJl()p tayyarecilerimizin faaliyetleri- Japonyanın ~ovyetlere knrşı takip tihsalatının yüzde altmış birini kay - biliyctinin çok ~rttığını. soylemış ve ..,..rrn K/Y.E 
değişikliklerini kabul etmiyeceklerl- nin imm bir faınl,.rlaıı ibar t knlncağı- etıijfi _şiyaset sabır ve intizardır. Fa- betmiş Ye hnrp mnlzeme i imalatı ha- her nereden gelırse gelsın, Avustral- ı U fi 
ni, her milletin kendi rejimini tayin- ıı biliyorlar.» kat japonya, R.usyayı ~asmane hareket k~nundan çok ehemmiyetli bir darbeye yahl~rm fırtmay~ ~ar. ı ko-yacakla- _ Baı tarafı ı inci sahifede _ 
de serbest kalac-ağıuı, nazizm yıkıl- Doyçe -~lgemanyne Ca. i.ung gazete- ·!erle itham edebilmek ve bu suretle Rus ugramış bulunmaktadır. rına ışaret eylernıştır. «Sovyetlerle İngilizlerin Türkiye 
dıktan onra milletlerin tam bir sulh ·l yazıyor: yaya kar~ı bir ııı ·p i~nına sebep bul Londra, ~4 (A.A.) - Toky~da A- le h"nd konu tukları v boğaz-
içinde .·aşıyacaklarını, iktısadi mü-, clngilizler bu ı>UN:tl.-ı yaptıkları fe~ hi):ınek için bir dosyu lı:ııırlamakta - Londra, 14 (A . .(\.) - Alman radyo merikanın Japonyaya bazı teklıflerde a Y ı. e . ş . e 
ııasebetlercle inhi:-arcılık güdülmiye - duki'ırlığın neye mal olduğunu, Ru~lar.a dır. sunun bildirdiiine göre, Hitler, J<a- bulunacağı söylenmektedir .. Bazı ja - lar~n bır tecavüze bahıs mevzuu ol· 
ceğinl, denizlerin serbestiyetiııin te- yapamadıkları yaır<lımı mtibalegalı Japonynım Ruslar ara:>ında bir i - rargahını Ukraynartı nakletmi!ltiı·. ponlar, bunu .. arzu etm~kte~ırl-er. Onla dugu yabancı propaganda tarafın
min olunac.ağını, ·ilahların tahdit e- haberler neşretmek suretiyle örtemeı- yan hnzırlamaK i tediği ve bunun için Radyoya göre Alman devlet ad-amla- rın fikrine ?.'ore, Am?rıka ıle ac;ıl~ca~ dan işaa edilmiştir. Bu notal·arla 
rlilec.e*ini bilclirm~stir. Bu beyanna: 'el'. Na,;ı! i\IO,ıkova haberlerine a~la ina de nghay v~ Paypıı_ıgh.'1<! bazı beyaz rının Ukrayna.da top.lanmış olnıala_:ı b~).1~ b~ı· muzak~r~. ~aponlann Hındı- baştan başa as{lııız olan bu propa-
me ~kı m~mJeketın harı~ ga.yele:ı ~ılııma~~a. Londrımın ha~rlerıns de ~~~la~:ı Haı bın~ ve Şıy nkınge .llii.kl.et- U.krayna ınııh.nrebe.J~ ]ıakkınc~a .mıı- çın~)t~ ) erleşmes!~ı "~. ~t~nd~1! . s?nra andalar önlenmi tir .. > 
etrafında ılk ruıla:ınıadır. Te~bıt .edı- iı\'lece nwnılamaz. Fılhkııkıka Sovyı;,l- tıgı., oylenınektedlr. Zannectıldıgıne hJ.m h~yanat1Jl yrıpıbnasın,a hır alil - Ta~ landı ele g<!Çll mesı ıçın l,ufı va kıt g • . . ş .. 
len pren. iplerin çok afaki olduğ,ıı Ye Ter. Derliııe yaptıkları ta::ırruzlarcla .,.öre, japonya Rusy:ıya taarruz ederse met j. P!fik~i ı>P.i~mektedİI'. · k~:'IP~l)f~ıc.nktır. Daha sonra cJa a~tık Bazı Jngılı~. ~~zetel~rın~n ~ıı ;n?-
hııdud}.:ı!·m naSJI r:i:ileceğini ta_yin b~ıı um b~mbıı; attıkl~rıııı bildirmi~ler· Sovr.ctl~~·I~ milli Çin hiikflmeti nrmıın· A.pıerılrn<lan talepl~r(1e ).nılmımnk ım- talard~n 'furkıyeye veı:ilmış .. ~ır 
dmedıgı meydanda ıse ele chemmıye- cin·. Bu, tnr rnılyon kılo eder. Uzak me da bır ıtılaf olacaktır. Berlin, l4 (A.A.) -· F.e\•t::ıl~rle kanı hasıl oln_c:ıktır. .. . garantı manası çıkardıkları goru!· 
ti inkur et'lileınez. :afelerden gelecek bir tayyare, azami Fakat lıu ililaf japoıı taarruzuna Alman tebliği: ' . Japonyadakı ka?n:;ı~ı gore,. Amerıka müştilr. Türkiye cumhuriyeti mii _ 

ancak bir ton bomba ı,;ı,;ıyabileceğin2 bağlıdır v.: pakt tesbit edilecek bir . Dü~man kuvvetlerini takip ederek ıap?ıı -_Ta~land. ıhtıhıf.ını bır harp se- savi sartlar dahillıidc muahedeler 
Loncll'a T:ıc!yo~n im miiııascbetle öre, Berliııe Sovyet R.u. yadan bin mıntakada tek kurnandal'.la askeri ha- ılerliyeıı Alman, Rumen, :.\fa car ,.e lx•lıı telakkı etmıyecektır. . . . akded r B' 't · afl · t~ ,: ·a.c;J'" 

diyor ki: <ı:Dl5rt ;günden beri bu seya- tayyarenin gelmesi iktiza ederdi.> rekat yapılmasına ve harp malzeme~i ltalyan te. ekki.illerinin tazyiki altın· Tokyo, 14 (A.A.) - Eskı harıcıye e · ır. a.r 1 .. ga.ran 1~ ı . .'1• 

hat etrafııı.da lıer hangi kiiçiik biı• Berlin, ı.1 (A.A.) - Alman re;;nu teminine hizmet edecektir. da garbi Ukrayna müd-afaasııım ta- ıı~ı:::ın )fatsuokanın Hindiçiniye fev - kabul etmcmıştır. Turkıye kcndısını 
hab r ı ·zmarnı tır. lngilteıe \'e Amc te\Jliği: mamen yıkılması gecikmiyecektir. kalıi.de mi.imeıısil ol!}rok tayin edllece- hiç bir taraftan t~cavilze maruz 
rikanıtı ilcrı gelenlerinden bir c;o ru Alman tayyareleri, ingilteı'<!nin ,ark giliz tayyaresi diişiirmiiştiir. Odesa Alman - Rumen kıtaları ve ği hakkındaki haberler hakkında japon telakki etmeden tarafımızdan böyle 
bile boylc bır mülukatm vuku bula- sahillerinde yüksek tesisatlı furunlara Tobruk limanında büyilk bir cepha- Nikolayef de şark ve garptan Al- erkanı açlemi malfımat beyan etmekte bir talep de vuku bulmamıştır. 
cağını bile oilmiyoı'lardı 'Bu eyahat Ye Sandellandda iıışe l;c3i atına hücum ne deposunun en mühim krsmı tahrip, man ve l\Iacar teşekkiilleri tarafın - dirler. i\faamafih dostlarımızın tem mıll ·-
hir aıııı· olarnk kalmıştı. Kuvvetle tah ı etmişlerdir. Donanma tayya!relerimiz Siiveyş kanalında hava üsleri bombar- dan s-arılmıştu·. Buğun garb,ında mil- lyi malfimat alan nıehafi!de söylen- . . . . • . · . .e ~ 

in edildiğine göre mülakat Ruzveı-: 2 iııgiliz tayyare.:ıi düşürmüşler, bir dıman edilmiştir. Ne dün gece, ne dün him miktarda düşman kuvvetlerinin diğine göre, böyle bir tayine hiç de ih rının Türklerın yıir€klerın~e .samı-
.ın daveti üzerine ~·apılmıetır. .Almıın devriye gemisi de diğer bir in- Alman t~prıık~nrma hücum edilmi~til'. 1 impası muhakkak bulunmaktadır. tim~! Ycrilmemektedir. mi akisler uyandırması tııbıic:lır. 


