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1 r ' Bir lngiliz· Ame· 
Haro 10 yıl mı .k t bb .. .. 

Alman 
----~--· 

kuvvet !eri tarafından köprü ve yolların . ~~mba!d~ınanı 
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M osk ova da :.·. Sovy~~lere .göre 

.. k? rı an eşe usu 
surece • daha 

ltalyada böyle bi r kana· 
atin yayılması isteniyo r 

Roma, 16 (A.A.) - halya 
Maarif nazırı neırettifi bir ma· 
kalede, harbin belki de on sene 
daha süreceği kanaatinin mil· 
let arasında yayılması icabetti

Yakında bunun tezah ür

leri görül ecektir 

Ruzvelt ilk tedbiri 1nil
letine bildirecek 

ğini ve ona göre hazırlanmak Vnşingıon, 16 (A.A.) - Bugün 
lazım geldiğini yazmı§lır. Tel- Vaşingtonda hakim olan kanaat<' 

göre, Çörçil • Ruzvelt müllikatında
graf ve Milanoda çıkan Jumal ki siy-:ı•eti müe•sir kılmak üzere ya· 
Katolik gazeteleri de ayni tavıi- kında son deklarasyona müvazi biı· 
yede bulunmaktadırlar. İngiliz • A:merika teşebbüsü ynp:~a - B. Rçvelt 

D
•• •• cakt_ı~. ~~'. m:ıl~m:ıt alan m~hıılde temsi l etmektedir >e benzin, petrol G. oaolun yap- bll?_~ıl~·gıne gore. 1ıu te~eblıu~. na- ihtiy:ıçl ımnın tanzimini düşünecek. 

Karovgra~ du .. n U .. ç devlet arasın- Sftvyetler Ode- " zilıgııı ımha•nıd:ın sonra•ınıı nıd g~- ic bfden planları hazırlıyacaktır v t .., b \'elerde~1 daha fazla bir şey ifade et- Londrn, 16 , (A.A.) _Bir tnrafl:ın • b" Je°ı eyanat ll'.~~-tedır. ?-"akında bunun tezahürleri Sovyetler - Alm:ırty:ı cephesinde mu-

Al Olar eline da yenı ır sada ge d goı·ulceek~ır. . - a~zam bir muharebe devam ederken. ma ne a • . . . ..Rt~zvellın, rn'!.'ı:nı bir ha~bılınlde, diğer taraftnn Ruzvelt • Çörçil mü. 

t . k f Akdenız sahıhnden Fran- Çor~ılle ol~n n,ıula~:ıtı h:ıkkınd:ı A- li\katı esna.ında Sovyetlere yapıla· 
geç J on erans yanabı•ıı•rıer k merıknn mılletıne ız-ahat vermesi ve rn k yardım görüşülmüstür Almanla-

sanın UrtulUŞUnU it~ih_a:- edi~ecek ilk mal!idar tedbirin 1ll cenUJJ Cephesindekl iJe~i har~ket-

uk k 1 
• vadediy bıldırılmesı muhtemeldır. . 'eri, askeri m~hfilleri endişeye dü, 

Rusların C e nubi ray- SQvgetıerin sev u cegtı Al 1 s oruz Nevyork, 16 (A.A.) - Mıster Fo- Uımektedir. 
k k 'I man ar, OVyet endÜs- Londra, 16 (A.A.) - General Dö- li, petrol vaziyeti etrafında müzake- Bug!inkü Sovyet tebliği, Nikol:ıre-

nada d a yanaca no • • tler'ı ya harptnn • k • gol Vi~i devlet reisi m:ıresal P ete . relerde bulunmak iizere İngiltere ve fin l 20 kilometı-e simalinde Ri°ro. 

taları v " r vazıge il il trı mınta asına nin° nutkuna dün akşam radyoda ('C· M?•~ovaya n,ı~teveccihen har~ket et· {Oj!"r::ıdın tahliye edildiğini kabul 

ki hl 
vap vererek ezcümle demi~tir ki: mıştır. Kendı<ı, Ruzvelt ''e Hop kinsi -Devamı ikinci aahifeda _ 

----. sonraki nüfuz mıntaka- ya aş ar bi;~:~::y;h:buş~~~~~izk~ı~~fı~r~= 
Cephe gerisinde ısed çete ıarı konuş'uıacakmış Odesada vaz·ıuet çok ı~~n~~::~i;~r~~yü~~Jğün~l~~~~~~~: Misafir meslektaşlar 

lzmiri geziyorlar harbi. YB Ukrauna a za- yetini iade için mücadeleye devam 

k 
edeceklerd ir. Fransayı mağlup eden 

fnrıer davamda lngiliz, Amerika elçi- arl'lktır . Almnnlar, kendilerini bekliyen aki-11 il • S l • • • 9 betten kurtulamıyacaklardın 
. Alman tebli- lerı ta ını zıgaret Moskova, 16 (A.A.) - Röyter hu-

•. Berlın, ı 6(A.A.) - ettiler susi muhabiri bildiriyor: 
gı: .. .. •inde harekat . , Sovyet . k_uyvetlerinin Krovogradı 
. Dutun. ~ark ~eph_e. muvaffokıyetle Berlın, ~5. C!t.A.) - D. N. B. Nev-,terkctti1ıleı:ı ıtıraf olunmaktadı r. Bu-
Eıstematık şeklıd~ ve ;·orktan bıldır~or: ranın ismi evvelce «Elizabet Grad> id" 
deva~ etınektedır .. de ta;·areleri- ' Gazet.ele~. buyllk başlıklarla Ruz·, Ru gösteriyor ki Odesadan g iden Yoİ: 

lngıltere saıyllerın ·u b-ıtırmıs veltle Çorçılın Moskovada Sovyetler, dan Alman kuvvetler i geçmiş ve Nik 
ıı:i_z 750~ tonluk bir_vaf~~ı;tır. Diğe; l;1gi~tere ve Amerika .a'.asın~a :ıske- layeften giden ana hat da Almanlar~ 
dıgeı·lerınl hasarn ~ıgra . ·ıı·r. rı bır konfeı-aııs akdını teklıf ede • tehdidi altına girmiştir 
"k" · · d t hrı!l etm•• ki · · Jet d ' · · ı -ı gcnuyı e a k }imanına ' e erını yazma a ır=r. Alınan lar, Rus madenlerin in bü ük 

Tayyarelfirim(z . To.bru Uhimmııt Bu konferans, Sovyetlerin iaşe•i, bir kıRmını temin eden Krov Y 
\'e dafi top me:,zı~.erıne. ~arına hü- Sibiry'.1 da d.ah il o_lmak. üzer~ Sov - işgal ettikl7r_ini . bildiriyorlar. °ı~~~ 
depolarına, motorlu ,~sıta Diin gece y~tlcrın sev~ülceyşı vnzıyetlerını tet- :'.11oskova _Kmvoırogun işgalini tekzi 
cumlarda bulunmuşlardır. , • Alman 'ok edecektır. etmektedır. Ruslar, endüstri mıntakı 
az miktarda Sovyet tayynr.e'ır~zisine Bundan bMkn, g:ırbj Avrupanın sını himaye etmek ilzere Dinyeııer'd . _ 
yanın şimal ve simııli şnr~ı a ı~şlar. ideolojik ~ekli ve haı·pten $Onr:ı Sov- s~ğiııin iki milntehasına dayanan ~~ 
hücum teş~bbü:<ünde bu unn memiş- - o .. v .. mı 4 ncü oahifed .. - hııt ilzerinde AlmllJlları durdurma-'~ 
sa da muvaffakıyet .~ldh~~~e _ llllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - Devamı dördüncll aahifed .. _! 

- Devamı 4 ncu aa _ 

Italyanlar 
Son deklara s yonu na· 

sıl karşıladılar 
• 

Yeni A vrupada, yenı 
Versay olmıyacakmış 

(A A ) ltah'an gazete· 
Roma, 16 · · - .. ' klara:<-

lerine göre, Ruz\·el_t • Ço:çıl de addc
yonu \"ilson prensıplerınıl! 14 ;1 değil· 
sinin tekrarından başka bır ııe. 

1 1 

1 Ashe~i Vaziyet 1 -, ,-
Almanlar, Rus ordusu

nun gerisine kuvvet
ler indiriyorlar 

dir. . d" r ki · 
Popolo di'italya gazetesı ıyo. hn~p- • • 

tcn~~~i.'"i~~;~i~ıe g~;e~m~ri;;r::~. ye~'. Berhnlller son bombardımanlardan 
hiç bir şev üğrenmediklerını Jl"O~teJ 1 h d •• •• 1 
mektcdir. Deklarasyon. :ıynitt~aı:~:. faza eyecana UŞUYOr ar .. 
Almanrn ile İtalyanın ve hıı " J 

~"I"hla ·dan tecridini ,·e Fı·ııns:ı- Radyo gazetesinden: llfoskova dan bildirildiğine gör< 
yanın , 1 a • ı ·•· · idare So ·vet hlı ku t i · · k'l nın reı~ne· Sovyetleı· birlıgını~ . · Bugiinkü Alman resmi tebliği, bil· v • zır . .vve. erı gen çe ·ı er 
edeceği yeni bir .\Jilletler Cl!mıyetıgi: tün şark cephesinde harekatın Ris- Rus kuvv_etlerının rıcatını temin ey· 
te•kil olunııı:ı ını derpiş e_tn;ekteR:ı; tem:ıtik bir ~ekilde muvaffakıyetle lemektedı:ler. • 
Yani Anupac]a 400 rı:ıilyoıı ınsan. devam ettiğini, Sovyet tebliği de, Budyenı ordusu kurtulınaga mu . 
polisinin eline bırakılmaktadır,• d"- Sovyet kuvvetleriyle bütlln cepheler- vaf~ıı~ ol~uşsa bunu her halele zırh· 

Ga•cte bundan ımııı·a pj(l\okrat ı 1 d h belere devam edildig·ini lı lıırlıklere borçludur. 
" · · "ktısa· e mu arc ' D"ğ ta fta b" R d re t vsif ~ttigi demokrasıle:m ı k cenup cephesinde mühim muharebe- ı er ra . n cen':1 ı . usya a 

di hiıkimlyet e~a~lan;ı.ıı. ~arız ~de:;: '. ler >uku bulduğunıı ~ld!rmektedir. Alman ordulan~ın Kı.yefı s~ Ida bı: 
-Ynlııız askerı degıl ıktısadı Jı p F" 1 . d ı a ı mevkılerı zaptetmiş aJ,arak bu şehrın 200-250 kılometn 

ler de• siliıhlarla kıızıı~ı}acaktır. Mu· 1 dı:1 eB e ~e~kilcr ' Ladog:ı gölü • ilerisine geçtikleri bildiı·ilmiştir. 

Kudüste 
Mevkuf Fransız subay

ları üzerinde bir müla 

kat oldu 
Ku'düs, 16 (A.A.) - Haber veril

diğin e göre gener:ı l Dentz, İ ngiliz 
ordusu ba~ kumand-anı general Vil· 
ıonl :ı k ı•a bir müliikat yapmıştır. 
Bu mülakatta, geçenlerde tevkif edi
l.en Vi~i ~ubaylArın:ı aid meseleleı· de 
:iostane hava içinde konuşulmuştur. 

General Dentz, Vişi subaylarının 
öz vermek suretiyle serbest bırak ı l
nahrını ve şehrin t:ır i hi fıbidelerini 
ırezmal erine müsaade edilmelerini 
stem iş, genPra l Vilson da bunu ka· 

bul E>tmiştir. 
---x---

Fransada 
Hain doktorlar hakkın
da takibat ve~dadiseler 

Dün şereflerine Parti ve Bele
diye tarafından ziyafet verildi 

Gece, garde npa rti çok güzel geçti 

P~ris, 1~ (A.A.)-:.__ Paris Soir ga- Miıafirlerimiz Kadife kalesinde gezinirken 
ıetesı, Hazıran 940 da Alman ordusu F . ·· . · 
ilerlediği zaman \"aıifelerin · . , 1 • ~aı munasebetıyle Ş<ıhrimize· gel- A~ık hava tıyatrosu ve hayvanat bah· 
'ar ı kendi hallerine terkede~ ' 0 ~ ar~_ı- mışb ulunan ~stanbul gn1.eteleri sahip ~esi, sergi sara)'ı görülmilştür. Bun· 
ebebiyet veren ek~e . . ve pa_ıııge ve :ı~u?arrırleri, dün öğleden evvel dan sonra Basmahanedeki garaj sant· 
mk üzere mil~add"drı~ı kt Y~hud\ 01• ~edıyenın. Turist otobüsiyle şehri ve ral, yeni belediye sarayının inşa edi-
. T 1 ~ • 1 0 or ar n_ey- uan gezmışlerdir. Sabahleyin Alsan- lcceği mahal gezilmiş buradan Güzel· 
'.'~ u ustaktııh~ıkata başlandıgını c~k mıntakası gezilmiş, Kültürparkta- yalıya gidilmiş ve avdette Millt kUtüp-
a r VE'rme ~~- kı F_!!.ıır_ hazırlıkları gözden geçirilmiş, - Devamı 4 ncü ıahifede -

. --- -··-·---•• 
Uzüm/Incir, Pamuk 

\lmanyadan başka lngilizlerin de 
mal almaları ümidi çoktur 

hakkak ki harpten sonrıı, yen! Avru- ~r ı~:ırb~ııdn , \'C n{uhim J~min·o l u Sovyetler Pribojruğu tahli~' e ettik· 
p~dıı veni \'ersayın bir yeri olmıya· ~~-n k. kt i . dtı" . !erini bildirmekle Ukraynadıı Almaı Müstahsilin istedigv i fiatin bugünkü şartlara 
caktı~ · · ı ısn no :ı aıı · ileri hareketini itiraf etmişlerdir. Bi· 

' -Devamı 4_nı_li aa_ h_ife_d_e -- - . uygunluğu tetkik ediliyor 
JngilizJer Üzüm, l ncir ·piyasalarının açılması alakadarların verdiği malfımata göre; miktar geçen ,.e evvelki :'ııcleriıı re· 

300 tayyare ile Alm an· 

yaya nasıl hücQm ettile r 

sovgetler de Almangaga 
akın uaptllar 

Loıulı-a, Hl (A.A.) - Hu\·n ncznı·cti 
islihbarnt ilr!"\'İsi, geçen gec~ ;3~0 t:~r
yıırcnin işllr;ıklylc Almanya uzenne 
nıııılan akını ~öyle :ııılatmaktadıı:: 

En bürü~ teş~kkUI Hanwre h~~uın 
etmi~. fnknt diğer iki Alman vılayet 
merk~zl olan Rronzvick ve )iağdcburg 
da ~iddetli hücumlara maruz kalmı~tır. 

...,.~,.'™ ~ -lf·~ - Deniıde ta1)'•relnle !ı.ir hilclllı\ 

1 SAR E.T l.E.R 

Zabıtamız 

Yaklaştığından, piyasada mahsus bir tüccarla nıiistahsil arasında bövfo bir koltelerinin aynidir. 
hazırlık faaliyeti göze çarpmaktadır. i h tilı'lf ~ıkmış değildir. · Palamut rekoltesi bu yıl 50 bin ton 

ÜzUm. incir piyasasının ilk açılış Aııcak , müstahsilin teklif ettiği fia- rılnrak tahmin edillll('ktedir. Pamuk 90 
fiatleri üzerinde bir ha:ftadanbel'i tile- tin, bugiink(i barp şartları ve nakil lıiıı balya, zeytinyağı 30 bin tondur, 
c:ır ve müstah•il toplantı.ları yapılmnk- müşkülfüı içinde istihsali imkanı ted- umumiyetle nefig yetismiştir. 
ta rekolte ve talep v:ı:ıi):etler i konu~ul- kik olunmaktadır . Harp şartlarına ve nakil müşküla· 

Toprak ofisteki ik inci pa rti mari- maktadır. • lllalum olduğu iizere, en büyük alı- tına rağmen, bugün mü~tahsil ve tüc-
fetin kahramanı, zabıtamuın ısrarlı l<'tıarın 20. Ağustosta küşadı müna- cımıa Alnııınyaııın iki yıllık bir Levak- ~ar elinde geçen seneki mahsullerimiz-
ve devamlı takibi ile nihayet yakayı sel:x!tiyle salı günü şehrimize gelec~ği kufdcvı-esinden sonr:ı, bu yıl. müstah- d n hemen hic stok kalmamıştıı'. 
ele vermi~ bulunuyor. Memlekette öğrenilen Ticaret Vekili l\I!imtaz Ök- ailler imize geniş bir mikyasta pazar Bu yıl yapılac:ık ihracat hep bu sene 
toprak of iain çalıtma mevzuu 1tiba- men, üzüm, incir piyasalarının ııı:ılma- olacağı kuvvetle tahmin edilmekle be- m:ılı•ulün<.- ait olacaktrr . . Şerait ne 
riyle ınühiın hir alaka ve haklı bir sında l zmirde bulun:ıcak, daha ev\"Cl raber, nakil vaziyeti tedkikten u~ak olurea, ol•un bu y ı l da mahsullerimi
asabiye t uyandıran bu hadiselerde müstahsil ve tüccnrları toplıyarak bir tutulmamıı.ktadıı·- >.in, tamamen ~atılac:ı;::'ln:ı şliphe edil·· 
lzınir zabıtası ne lcadar mümkünse konuşma yapacaktır. Ege mıntakasınm 941 - 942 üziim memektedir. 
o kadar ha11aa davranmıştır. . Esas fiatlerin, bu toplantılarcl:ı te.;- rekoltesi 45 bin ton olarak tahmin Almany:ınrn yenicTen bizim i~in ge-
. lzmirde polis memurundan müd~- lııt ~ileceği an~a~ı.~ma~tadır. .. edilmektedir .. ~ç-~n yılın 28 hin ton niş bir pazııı· _nrevkiini afm:ıkla. bera· 

rune kadar muntazam bir makine gı- Fıat me.-ıelesı uzerınde, tncc:ırla, olnn rckoltesı goz onünde tutuhu-.a, bu bcr, lngılterenın de geçen ve ewelki se 
bi çalıtan bir zabıtanın mevcudiye· milstahsil arasında. yapılan bir toplan- miktar memnuniyet bahştı r. nelerde olduğu gibi ve hatt! daha faz. 
tiııden zevk duyuyonız. tı sırasında ihtilaf çıktığına dair bir Bu yılın incir rekoltesi son yapılan la mal alacağına kuvvetle inandıranı ** ~ababçı ırazetede çıkan yan etrafında. bir tahmine göre, 40 bin tondur. Bu - Devamı 2 inci -.._hifetle -



-
a verilecektir 

Fuar Şehirindir. 
Şundan, Bundan RndA:;l·o gaıete~ine Şark cephesı·n Siz de bu içtimaa o halde... Mu .. lhakata ı"şlı"yen otobu""slerı·n· ber.zı"n ı"ht" 

gür; . . man -.• o_vy t ~uvafakat y ederseniz • ıyaç-
h, rhının ınkı~a:ılı sıze yapacagımız ytır- BAHRi SAVCI hnını da iaşe müdürlu""g"' u·· tesbı

0

t ve temı"n edecek 
ö\·ledir: de kı•my· a harbı• dımlar, dah:ı. esa~lı . - Zamane kızlarının bir vakitler be-
. Birkaç günden Je- ve geniş olacaktır. Izmirjn y!'-z. mevti?.1inin en güzel Dün ?ğ~~~en evvel Vali. Fuad Tuk- miktardan fazla sadeden şoförler, git- yaz perdede hayranlıkla, hatta uzak 

rı • Ioskovadan g 1 
11 
b 

1 
? Harbin ~onuna da- anları gelm ştır. Bugunler artık, ta- salın reıslıgınde toplanan ıaşe hey'eti, tikleri yerlerde aldıkları benzini sar- tan uzağa aşık olarak seyrettikleri 

hab"rler, cenup cep- . Ş JyOr mu• ha çok zam:ın vardır. biatın bir şurup tatlılığı ile dama~ - r.on z:ımanlarda otomobil, otobü~ ve fottiklerini isbat ettikleri takdirde bir bir Rudolf Valantino vardı. Pek ya-
be ·inıle vaziy tin Başka cephede de !arda yaşama zevkini dola~tırdıgı kamyonlara \·eı-ilen benzinlerin kifo- miktar henzin daha alabileceklerdir. kıl}ıklı ve güzel görül~n bu erkek, bir 
Ru~Jar için tehlikeli harbe baslanacaktır. inşirah günleridir. Egede tabiat ol- yetsizliğinden l3ikayct eden Ye fazla ben Ancak; her benzin alındıkça kupondan aralık, b~.Y~.Z p~rdeyı sırtına lcef~n 
olduğunu bildirm2k- Ukrayaada mahsul Bu sebebl~rle ;;arferli- gunluklarının tam olarak idrak edil- zin talebinde bulunan otomobil sahip- bir yaprak koparılacak ve dip koçanı- yap~r~k ob~r dun~ayı boyladı. Soy-teılir. _ !er.ek harp malzeme- djği ve içi olgun meyvele~ ~ibi .tez- leriı!in clilek.le!·ini müzakere etmiştir. na aldığı miktar y::17alacaktır. lendıgıne gore, mustakbel. mezarını 

. Almanlar, I\.araele- namına birşey sinin iyi taksim ve z~t ~~lu. yaz vsonu saatlerının h1sse- I~ey et, benzının karne ve kupon us;.ı- Bu suretle benzini başka bir yerde hayatta satın alı:nıt olan bı~ adam, ıvze çıkarak Ode a- b k l tevzi edilm 2.~i Uızım- dıldıgı bır çagdayız. lıyle ııarfını muvafık görmüştür. sarfetmesine müsaade edilmiyecektir. mezarını v.alantın~!8;. ~.ermış. Fak8;t 
yı t crid ttiklerini ıra l mamış dır. Denizi ile, inbatı ile, hendeseli İzmir !çinde Karşıyaka, Bornova, l\Hilhakata işliyen otobüı:ı ve kam- şu şartla kı, .kendıaı olunce Valantı-
ha r vermişlerdi. Sovyet hiikumeti düzlüğü ve pitoresk yamaçları ve ka- Buca ve Incirallına işliyen otomobille- yonlarııı berızin ihtiyacı; bu gibi kam- n?nun cesedı çıkarı!acak ve asıl sa-
Bir knc gün .-1likuLtnn Slaline .. J Jiitlerizmin hezimete lesi ile, İzmir, bu mevsimde, kendi rin ı:ıahipleri, :>arfedecekleri benzinleri yonların gidecekleri yerlerin kilomel- hıp, m~kamına geçıp. yatacaktır. 
,.,

0
nra 'ovyetler ek gonuerilen uğratılması için en tabii coğrafyasının dışına taşar ve kendilerine veril~cek 90 yapraklı ku- resi mnJUm olduğundan ia!';() mücliirive- Haylı enteressan bır şey .. Adeta 

bunu tey;d etmi!ıler- iki mühim • mühim bir mevcucli- belki baıtka bir yerde bulunmıyan gü- ponla teclaı ik edeceklerdir. Mu:ıyyen tince tesbit edilecektir. : npartman katını, muvakkaten bir 
clir. Fı>kat Rıı !ar. mesaj vettir. Harp malze- zel ve orijinal bir iklimin bahtiyar- dosta terkeylemiıt. Fakat soğuklar 
oradaki garnizonun esa::: kuvvetlerle mesi hususunda planlı bir sekilde h:ı- lık dolu esintileri içinde, Ege ınito- basınca, dostunu kapı dışarı edip ba~k:ı. bir yerden irlibntınııı mevcud reket etmek lazımdır.> · lojisinin bedii güzelliğindeki mana- ı HALK DİYORKİ ı Tabanca kendisi içeriye girecek .. 
olduğunu söyliyorlar. Mealen ve kı:;;men tamam olarak ııcş- !arla zenginleşir. Şehir lzmi .. , tabiat Bir arkadaş; 

!ngiliz!er ise Rudyeni ordularının rettiğimiz bu mesajları, Sovyet radyo- İzmirin harikuladeliklerini ar~k bu- ti - Yahu -dedi- Valantinonun ka -
en ıniihinı i~iniıı Dinyeperin şarkına su bildirmiı:ı, Stalinin sefirlere te.-~k- günlerde kendi hususiyetleri çerçive- Bu köyün gaz ve un pa ayınca dın ve kız kalblerindeki mezarları 
<·ı '·ilmek oldı~ğunu b.ildiriyorlar. kür ettiğini. ve Moskornela yapılacak si içine sokmaktadır. kendisine yeter, artar. Varım, ken-

0 hald .! Dınyeperın ı:rnrbındaki . n- içtimaa Molotofun iı:ıtirakini nıuYnfık Fakat bu mevsimin İzmir tablosu ihtiyacı düşünü!meli ----- disini çukurdan dışarıya çıkarıp çöp-
h.a: Alınanlarııı elin~ bırakılmı:-1 elemek- gördüğünü bi~dirmiştir. Mo,;kova ra~- bu kadarla kalmamakt.a~ır. Bu tab- Bornovanın Doğanlar köyünden bir .liağda do/aşan genç üfe atsınlar. t ıı. . . • . ros.uııun ne!lnyatının Rus ve Slav ~ıl- !oyu, ışık ve .hareket sıh!rbaz~ı~ları- ın<:'kiup aldık. Yapılan muameleler ar:ı- / d -zd·· Bu sczler karşısında gayri ihtiyari 

.• mel! Ruslı.r d::ı Don ha\·za,nndakı 1-ermde yapılma~ı, . ~er~alde efkarı nı modern bır çalışma ıdrakının a- sıncla bu köyün un ve gaz ihtiyacı dii- yara an z, O U düşündüm: ce~ııı· Kaz:ıkl~rın Alnrnnlarla kar')ıla- umumiyeye tesır ıçınclır. Ru:;y::ının henkli faaliyeti ile mezceden fua - şünülmeıni~tir. J(öy ihtiyar hev'eli de Kusçnl::ı.r köyi.ini.in Helvacılar mev- - Kadın kalbleri de erkek kalbi 
.... ıc:,ıkl:ır.ını bıl~liı me~ SliJ"eti, •le bu ha- :1ci~ harp m,alz~mesi ihti~·acıncla bulun- rın, periler alemine mAahı;us manzara- vaziyeti esa. lıca t~sbit ederek- alaka- kiindeki bağ kulesi:ıcle ikametetmekte gibi, tek mezar taşıyan bir yer de -lıerı tey11l etmıı:ıkrdır. llııgu Hopkın"ın geGenkı seyahatinden sı ıle tamamlamak lazımdır. İşte o darlara bildirmemi;;lerdir. olan Urlalı Rıfkı oglu El .rnsında Ni- ğildir. Orada bir yığın ölünün mezarı 
. .° halı!~ a~tık Ukraynanııı i~gali bir ooıır:ı anlaşılmaktadır. Hatta Ruzvelt - zaman sehir İzmir tam manasını bul- Vilavetin ehemmi,•etle naznn dik- had Canbulak, bağlar arasında dola- vardır. Amma, çoğunun ne taşı, ne 

g~~n .. me:::e!e ıclir. Bununla <lüııynııın en Çör?il m~la~~tın.ın bu zat tarafından makta ve bütün güzellik unsurlarını katini celbederiz. . ı::ırken üzerinde taşıdığ.ı tabanca çalıla- de toprak kıı,nburu kalmıştır. 
1luyuk lıugdny havza. ıııa Almnnlar ma- lertıp edıldıgı bılc haber verilmekte- noksansız olarak toplamaktadır. rn takılmış ve yere diı. erek patlamlf~-
lik oluyorlnr demektir. <lir. . Burada fuarın şiirini söyliyecek Kahve al mı yan bir ma- tır. Biri kulağıma eğildi: 

Faknt Ru>:lar, ,;ilolarılaki buğd:ıyla- :\>Ioskovadaki görii~melerin yalnız l'ahud onun bin bir cepheli mahiye- Nihad namlıdan çıkan ktmmnla ya- - Nedir bu send~n çektiğim be 
rın miihim kısmını geriy~ nakletmis. Rusyaya harp. malzemesi temini için tinin uzun izahlarına girecek deği - halle daha ! ralanmı~' ve ölmii-ıtiir. · · birader? ıı:ıkledemneliklcrini de .rnkmı~larrlır. eleği!, Riyasi me~el::-lerle ele alakadar lim. Ben şunu demek istiyorum: Bu · ~ - Ne var -dedim- siz kimsiniz?·· ·~tnlinin emrine göre h:ı QıH! edilmiş 'ılacağı ıınla;;ılmaktadır. mevsimd şehir İzmiri, tabiat ve ik- . Kemal Somalı imzası ile aldığımız - Ben, ihtikar hazretleriyim .. 
\" edilmemiş buğda~·lar tamaıniyle Bir Amerikan gazetesi, RuıYell ve lim İzmirinden, her iki&ini de fuar bır mektupta bildirildiğine göre,Mah- Feci bı· r kaza Oturdu~un yerde mütemadiyen beni 
ı·ıhrip edilmiştir. O hnlıl.:- Almanlnr Görçil arasında Rusyaya ver:l<>cek nü- İzmirinden ayırmağa imkan yoktur. :U~diye mahallesi kahve tevziatından kurcalar, durursun .. Ben ki, devirle-
lııı h~ \"'rnyı, hoı:ı ol:mık el" gec:rnıekte- fıız mıııt:ıkaı:ıının da görü>:iildiiğiinü Bu üç unsurlu hadisede şehri sıklet ıstıfacl~ e~e~emiş, unu~ulmuş veya ih- rin postunda yıllarca gorunmez ılirlc r. ·azmı. tır. merkezi olarak ayırsak diyebiliriz ki ~al .eclılm.ıştır. H:ıl~ukı J:ıu mahalle bi- • • "k. bir ruh gibi uçtum .. insanların başına 

E•ı miih:m nokta, Rus könıi.ir ma- Bu gazete, İngiltere ve Amerikanın, iklim bu mevsimde tabiatın bir Jüt - r~.ncı te_vzıde de aynı vazıyete. di.işmfüı- Dınamıl patlatırken l ı 1 bin bir türlü marifet yağdırdım ve 
el• 1 erinin .Almanlara gc ıms olına:ı- 'ovyetlerle ittifak edecek kncl:.ır ilt>rİ füdür ve fuar bu mevı:iınde tzrnirden tuı·: Alakadarların, koskoca bır mahal- l l d 1 yine ezilmedim. Aklın sıra, bana cır, f- !·at İngiliz'cr. Almanlara kiimiir gittiklEı_'ini yazmıştır. müstakil düşünülemez. Hangi kanal- le.vı. un~t':"alarııı~ ~ayr~t etmemek :re ame e yara an 1 meydan mı okuyorsun? .. 
ı e.-ri!. petrol laıı olduğunu bildiri- Bu hır propaganda mıdıı·? Herhalde tarla meydana gelirse gelsin: fuar ş~hır h,ılk.ı:ı.ın muhım bır kı~mının ı.~- Bergama kazasının Yeni köyün<le Kafarn kızdı: 
• r rlaı'. I arp i! . ledil·r

0 
iki tıır:ıf rb Çörçil - Ruzvelt mülakatının İngiliz lzm.ir sehrinin bir yaratmasıdır ve tıfade ettıgı kahved;n bu mahalleyi müteahhidlik yapan Ali oğlu Seyfi !n- -. İnan ki, -dedim- eski çamlar 

\ orulnınktadır, fL kat Ruslr.nn daha ~azeteleri tarafından cok mühim g-ös- bütün İzmir küllünün içinde müta- m~hrıım eylemek rlognı mudur? ci, Ovacık köyünde taş ocaklarında eli- bardak oldu. Muhtekir kullarını 
rrı1< yor•ıldukl. n anh• ıl yor. t2ril~li~i görülmüstür. lea edilmek lazımdır. Böyle olunca 18 gün çöpçü "' • ııamit patlatmakta iken, yanında çalış- yeni bir hamlede zengin yaptın, 

r:u neferi ~{'hı· mı ne:> c!övü~n~·or, Vısı \e japonyaya t.e~ir için bu şe- fuarın bütün güzelliğini §ehir İzmirin g<..:çmıyen tırdığı ameleden Cafer "oğlu Himmet tröstler kurdun, fırıldak fırıldak üs-
fokr.t o/.:\"l( \"C ıdareı! 0ki no],,,nıılar. kil~le nc,riyat yapıldığı anlaşılmakta- g~z~ll~kl~ri ve iyi tarafları ile ınüv_a- pis bir sokak Yıl~ız elinden ve Öme~· oğlu. inal da tüne çevil."din .• İnsanlara idrarı gaz R1t:"iarın nlevhinedir. dıı. zı hır ıstıkamette anlayıp anlatınaga A • • aya.gındnn yaralanmış ve her ıki yara- yerine kullandırdın, süpürge tohumu 

.:\Tnlzeme nok~::ııı da :srıc:ı meydana Filhakika _Yiı;i, Ruzvelt Çörçil mii- uğraşmamız lazımdır. O halde fuar N~~-azg~h.ta 820 n~~ ~ok~kla oturan !1 Bergama i\fornleket hast~hane:ıine ve bakladan ekmek yedirdin .. Bazı-
< ıknıı bi · hal il::ıtolar:ıl· Anı rika ·e ükatı haberıni duyunca hayret ctnıis- dolayısiyle lzmire gelecek bütün ya- \'~ ~o~une ıtımad eclılır hır kari imiz yatırılmıştır. Tahkikat devam etmek- !arına banknotla sıgara yaktırdın .. 
İngiltere. ~inıd" !ılı nok.;;:ıııı t.elafi irin ir. Japonlara gelince, onlar bunu ang- hancıların karşısına yalnız İzmir fu- bıldı.~ıyor;. . . . tedir. Fakat bu defa!.. 
J.nrnr almı Jarrlır. !o~a~{son hakimiyeti için bir nıanewa arını değil, çarşısı, pazarı, lokanta- Boyle. b~r ıhtıt:?alı~ nası.! nıku _bı~I- x--- - !Ju defa belkemiğini biz kıra-

.\foskova· racl o u. bu .'alıah ,\losko- eklınele kar:-ıılamaktadırlar. · sı, taluiııi, faytonu, çöp kutusu, ham- geln:~mıştı.r. ya~ıyc~ı takdır edersınız. .. cağız. :ıcbki Amerika v lngifö: . efirleriniıı Diğer tarnftan Romada simdi bir malı küfürsüz Ege sivesinin konuş- Boyle hır ıhtımalııı nasıl vuku bul- ODEMiŞTE HIRSIZLIK - Mesela, ne yapacaksınız? 
B. • talini ziyaı·:l ecl rek Ruzve!L ve bedbinlik hava;;ı e;;mektedir: Gazele- mal~n ile bütan -İz~iri çıkarıyoruz. cluğunu ~nlıy~~ıyoruz. Bele~li:yemizi~ı . . - Hep beraber kanunlar, devlet 
ı ''ircilin hin·r me ajw ı t ... \ di ttikl ri- kr, harbin uzun süreceğini ve halkın demektir. Böyle olunca bütün fuar nazarı dıkkatını celbetmenızı beklı- Öde.m~ kazasının küçük K~vur - 1 teşkilatı, halk elibirlik yaparak se-

lıildirmistiı·. ona göre hareket etmesiı:i yazmak- zamanında, lzmirde oturan herkes rorıız. c~k koyund~ :Mehmed Kırbıyıgın e- ni bu toprakta ya§atmıyacağız. 
Ru ID\ ajl:ml.a ~cnifıi \'Or. !, i: ;aclırlar. . yabancıya şehri takdim etmek vazi- lhtikarla mu·· cadele vınden 20 lıra para ile eşyalar ça - - Bak, bunu anlarım iıtte .• Yoksa, 

. Harrı Hopkııı,.ın avclelınd~n ,;onrn İtalya Maarıf nazırı, harbin tam on fesi ile mükelleftir. Ve takdim edilen lan ayni köyden berber Hamdi oğlu kanun yapılır, tatbikatına dikkat 
il t'erizme l·ar ı .n:iiradele iciıı R~~y~- S€ne devam ede~ğini bir gazetede yaz- bir şey, temiz, güzel, manalı dürüst Bir kariimiz yazıyor; ~eh_m~d yakalanmış ve adliyeye ve- edilmezse, halk da a1dırıt etmez ııu-
• ':ı na..:ıl el.ıha ıyı y.ırrlını ed"r~gınıı- mıştır. Halbukı, geçen sene harbin bit- ve asil olmak lazımdır. O halde iz- İstanbuldaki ihtikar mücadelesinin ıılmıştır. sana, benim kılıma bile dokunamaz-

zi nı~zakeı· ett"k. mek üıcre olduğu gazetelerde yazıl- mid hu vasıfların tam ifadesi olarak tatbikatı çok iyi gidiyor. Hlka, henhan- 000 sınız .. ~en de böyle, Ağustos böceği 
Bır çok Amvrikan vapurları. r!olu nııştı. süslemeliyiz. Bunun ameli isleme ci- gi bir hadıseyi ihbar edeceği bir takım ZABJ J AUA gibi bağırır, çağırır ve patlarsın. 

ıı'4rak size .h.arket tmi tir. Harp Pop~lo di'itnlya gazetesi, Amerika hetinden izahı şudur: Herkes bele- telefon numaraları verilmiştir. Uzun- ;. 
m dcl<?lcr~mızııı w u~ııınıi kayıı:ık!aı:ı- :e İngıltere artık dünya için hiç biı· diyenin, bu işte h:zmet almış bir me- uzadiya dolaşmak (;·ok; telefonu aça- ··-·-·-·-·-·-·-·• «Şiir» kelimesi nerelere kadar gir-
" ı ·~n. nıusterek •n ~11..e yardım tcmın ı..e ~·ar, madıklarını, müşterek dekla- murudur ve herkes ayni zamanda bü cak, şüphenizi, yahud muhakkak telak- Yorgan çalmış: di yarabbi! •.• Dün, genç bir kız ge -
t'• m ~. k~raı·laştırılmı tır. ra~.} onda yalnız Amerika, İngiltere ve tün şehir faaliyetinin işlemesinde bir ki ettiğiniz hadhıeyi haber verecekHi- Halka pınarda oturan Ilanız:ı. oğlu çiyordu. Arkasından «ı:iiir gibi kız» 
,. :)ıun ır•rı ;\fo. l:?:.ad.-ı t•murııi h"r 'e- ~~:·yetlt'~?~_n n,ıüteııek.kil bir cemiyet müfettiştir. Vazifemizi, temizliği, gü- nız.. Ahmedın yorganını çalarak Osman dediler .. Biraz sonra, bir köfteci 

:11 ııı•1v1fık ,,.oru:o,.•ız. .ı1n am duşunduklerini yazmaktadır. zelliği, manayı, dürüstlüğü ve asilli- lzmirde de niçin böyle tedbirler alın- isminde bırısıne satan .11 u,,taf-..ı oğlu dükkanının. önünde iki mektepli ko-
t }~~.kovada ~ıkan Pravda gıw..ete~i ele, ıH tebarüz ettirerek yapalım. mıyor?. 1:t:ı.ın:.ıı.a11 tu. tuııııu~luı·. 1 nuşuyordu: ngı.lı~ - Amerıkan müşterek beyanna- Yalnız memurların faaliyeti ile lıu Yağ hırsızı yakalandı: 1 - Şiir gibi kokuyor mübarek ke -

Bir lngiiiz .. Amerika 
teşebbüsü daha 

1 me ını alkıı:ıhımaktadır. ~fo.kova rad- 8 ı k f • t• • • mücadele tam randımanını veremez. Vasıf <,;ınar bulvarındaki yeni kız bap! •. 
Y?SU, Prav~a .&azetesi_nin bir makalesi- a 1 ıa 1 nıçın h":lkın da .lıu işte, devlet teşkilatına enstitüsü b~_nuım:ın buhçesınd~n bırl Hir . kunduracı, ayakkabılarını 
nı ııeşrctmıştır. başlıgı cKimya harbi- •• mu:.::aheretınd<!rı pek çok hem de daha teneke motor yagı çalan şoför R-a~id metedıyordu: 

- Baştarafı 1 inci sah:fede - nP hazırı.anınız, olan bu makalede! yuksek? fazla neticeler alınabili~·.. oğlu tıemsi, kaçarken yakalaıımış·tır. I -. Hunlar kundura değil, kösele, 
~ ıı.} ecektır. Alnıaıı gazetele.i, he.} e- Ah,na~lnı ın. :·akında kimya harbine' .Sı}'- sık t?plandığı ve faydaları da Rezalet_: derı moda, zevk ve ustalığın birleııe-
e:111lı bir şekilde, Bitlerin ı·ararga- b~ lı_ya~aklarından So".ye~l~riı; ~e bu aşıkar ol~ugu halde, bizim .lı'iat müra- Halı! ogtu Hazım İfeliya kızı Kla- rek tetkil ettıkleri, ayağınıza layik 
hını Ukrayna<la bir nıahald kurdu- har~ az~r olmaları bıldırilmıştır. Deniz canavarları ile kabe.komısyonu, hazır icad edilmiş bir rn, pasaporttaki evlenme dairesınin bir ııiirdir. gıınu yazmaktadırlar. . Dıger bır ha_bere göre Rusya - Ame- usulu tatbıkte nıçin gecikiyort Yoksa bahçesinde çirkin hareketlerde bulu- Eyvah diye düşündüm. Kasaplar 

• fos rnva 16 (AA ) T . ·. rıka arnsındakı 6 Eylfi.l 1937 tarihli t:- mücadele açıldı bunu lstanbu çıkarmıştır diye onu ııurıarkiın görülmüşler ve :.::abıtac:a yarın öbürgün; mezbahada koyun-
ovye le~ _ Am.e .:k· - a. ·'Jıaık~: caret muahedesi, temdid edilmiştir. .. l . .. . kabul<le bir mahzur mu var: anıamıvo- yakalanmışlardır. 1 Jarı nasıl boiazladıklarını anlatır -

ıı a ara. ııı< a ı on gunlerde zmır korfezınde . . ' • k tı~aı:N ~ıı~aşma ıııııı trnıdid ..,clildiğ'ini öteden beri balıkçıların şikayet mev~ nız.. ·-·-· ,-- .... .. ı en; ıldırmıstır. r·i •• l · p, k t k'l d k.. k - - Bir çırpıda elli tanesini fırlat-
L 

,.] . 16 A uzum, ncır, amu zuunu eş ı e en ope ve yunus -- N" ı t tt K l .. on.urı., ( :A.) - • ·evy0rk balıkları fazlaca üremiş ve balık s• c ışan anma ım a ım. an arı §ıır gibi idi. ,..a~ ~lv gazetcsının verdiği lıir habc- - Baı tarafı 1 inci aahifede - ,Qaydınu artık tamamen mani olmagra .~ 1r evap Kız lisemizin fizik hocaaı Bayan Derler ve çöpçüler, temizledikleri 
re gore, RuzY€1it saat 18 dn \'lltıııdan 1 •• ·t t ı nı . . dd b ı .. sokaklara bakarak; ı·:wa inecek ve bir saat ~~~nra ,; - llljt l€ , ( e \. e.r b ı_ıı~.\-~u ur.. -aş ~mı~tır. B~lıkçılar biı !iği, buna Borııovada okuyucularımdan Bay Muveddet Tunakan ile arkada§ımız - Sokak değil mübarek, §İİr ! 

.ı "tona h-areket edecekti; a .. . ~ac1 a~ı tardk'ık~ ıgıı_ıde, ııat. ve ·ntış manı olmak, kopek ve yunus balıkla- Rifat .Merale! ve genç hekimlerimizden Dr. Lebit Dıye ıöylenirlene ne yaparız? 
~ 

11
. · azı.; et eıı e ı edılmektedır nnı tamamen ortadan kaldırmak ı Ilel d' · · · k · · - · \ e ıngi:on, 16 (A.A.) - füızvelt _ Dün sehl'imize gelen .h. · tç 

1 
. k. 

1 
d 'kt . e ı.;enızın, as ·er aılelerınden Yurdoglunun nışan merasimleri, ___ .......,,_ ___ _ 

<.. .• ·ı .. 
1
• 
1
. t r . . · ı ıaca ı ar ım nııı o masa a mı arını nısbeten yardım mükellefi ı; · . · t• ç· d"k 

Z o~ l ı d ın~ ~ı ,a k~~:n. neL ıccs.nde reni tJirliği umumi katibi Atıf lııaııın riya- azaltmak mak~acliyle hazı ı edbirler lmiyenlere k h. ı.:e mı l j~~ı~ ge ır- dün akşam arkadatımızın Karanti- ım ı ı .ekntn. ~ t a~ye ı ... ııım. ond1rnclaıı ha- ~etinde birlikte bir toplantı yapılacak almıştır. · bunu güzel ~i~\::,~r;:~: ıgınlı yakazıy~r, nadaki evinde, güzide ve büyük bir 
000 

_ · 

·e e mı emm e,me:'\ı ve ıarp kalıi- ve lın toplantıda mfüıtahsil t.. Al tedb" ı .,... :; 
0 

ar . gor- ı· TARiFE ZAM ALEBI ne,in.n toplaııtılarıııa 
1 

t.rak etme_ mümessilleri buluna~tır ve uccar . ınaıı .. ır ere göre, b~lık~ılara mekle beraber fikrimi , oruyorsunuz.. 1 grup muvacehesinde icra kılınmıı- . l 
i muhtemeldir. Ayrıca Ticaret Vekilimiz·n . _ ~ ~nus. 1~~l~opek ~-alık!arı.nı. oldurm~k Cevabı~ şud~ır: tır. Samimi tebriklerimizi sunarız. lki gün evv~lki gazetede elektrik 

f d . . 1 rıyase ı~ın sı a . a~ tevzı edılmıştır. Bu sı - Asker aılelerıne yardım kanuni mti- ve su şırketıerı tarafından tarifelere 
• • c\·york 

16 
(A ,\ ) • _ l'u-\·eı~ l~\.! i!~ıl~cak t~~ıarı:tılarda da mev- !ahların ıstımali suretiyle deniz ca- liihazaların da üstünde dıan milli ve zam istendiği, fakat Nafıa •ı.ıguıı aat 

18 
de ka;.aya :nm\/' · v~ Ket men~~~:r ~~ıf .~d.:Iedrek \t'e tme

1 
mlek: na varı. ad~ verilen bu balıkların im- ahlaki bir borçtur. Binaenaleyh işi ba- KJZ KAÇIRMA Vekaletince bu talebin reddedildiği-

, • 
1 

ı .. oz onun e u u ara hası cıhetıne gid'lecekt' şında a ·1 v d k ı ·· d · · t k 1 ı.ır- · .ır.; ~aut btirahattc:n onr-. Va - tüccar Ye mü~tahsil arasınd h h ,,.· · . . ı. · ır. • ı e ocagın a a mış her ferd O emış kazasının Eselli köyünden nı yazmış ı · 
ıı gtonıı 'trenle hareket cylcmi~tır. muhtemel bir ihtilafın zuh a. er an':: Ba~.ık f:atı~rının son zamanlarda, U:rafmdan, ne kadar mümkünse feda· İbrahim kızı 15 yaşında Fa.tmanın Aldığımız malfimata göre tram. 

\' a;'.~n~ton. 16 (.LA.)- .' iişahid- dan verilmiyecek, her iki t:;~~~ :~~- ,~e _ruksek ~hır h~dde bulunm~sı:ıa karlık yapılarak ye~·ine getirilmesi la_I ayni köyden Mehmed oğlu 17 yaşın- va~ ve elektrik şirketi, tarafından 
H·ı. Çorçıl - Rıızveli tarafından Stali- ıı bir şekilde menfaattar olmasına a- y.egabne se~p, alakadarların fıkrm- zım.dır. ~I?ma denılecektir ki; kahve da Halil İbrahim Mersin tarafından tarüede zam hususunda hiç bir 
~ıe gonderilen me-ajı, nazi zulmünün lışılacaktır. ' ç ce, .. u denız C'anavarlarıdır. verılmedıgın~ göre, su da verilmesin, kaçırıldığı iddia edilmiş, :;;uclu yaka- talepte bulunulmamıştır. 
ımha;ıı için alınan ilk mibbet tedbir- thracat.,ılar bı'r·ıı·- · T" t V k"l" Kopek ve yunus bahklarındr.n kör- ekmek de vesaire de.. lanmıstır · ı · ı k 1-kk' · -. gı, ıcare e ı ı- fez temizlen·rse h lk b l k G d k · · ___ ,.__. _________ _ eı. o ara te a . l etmektectır er. :ı1e- ne takdim edilmek üzere bir ra r ha- . . y. l , a ın ucuz a ı ene enece tır kı = .. r DOKTOR -eı.ı ~a.ıı·! ~oyy.etler .. için ~!zem. ~arp mal- zırlamıştır. po yıyebılecegı anl~şı~maktadır. - :8u:ıun bir de -~can.~ni cep~esi ol-. Doktor - .... ---.. ,~m,,.,ı~':.n. gonderılme::;ını açıkça Bu raporda rekolteler borsa fiatle- /ngılızfer mak ıktıza eder. Çunku bu, bır nevi Ali Agah ---
gostcrclı.g~ ve yeni cepheleı-:n teşkili ri geçen senclerle muk~veseli ola k . . . c:!za?ı;. . NURi Ş j fi me:'\cles.ı~ı.ı de uzak şark me~ele-;ini gösterilmiştir. · ra - Bat ~arafı .ı mcı aahifed«: - . . Bızı~- .fı~rimizce, vatandaş, kahve EMS Glf NEREN Çocuk Hastal,ıkl,arı Mütehassısı 
ka.dett!gı zannedilmektedir. Dün borsada yapılan bir toplantıda ~t son tayyare~ın pi!o~u, ço~ ~ıdde~lı tıryakılıgmı tatminden evvel; borcu-j Hastalarını Anafartalar cadde- Hastalarını Pazardan mada her 

Hat~a, baz~ mahfillere ıınzaran fiat meselesi, tekrar müzakere mev- b ı 1 y;z:gın b.~~sel!ets.ının gorıllmege nu, . ~em de bö~le bir borcunu yerine. sinde Tilkilik Akar çesmesi kar- gün İkinci beyler sokağında (84) 
bıı ::e ıkanın Japonyanm yeni bir te- zuu olmu tur. B d b' . . aşa ıgını 1 ~rı:ıı·. ır. ;8u yan~ınlar, &"etırırse daha ıyi eder ve vicdanının • al . 
l-:tvuztine karsı koymak için İngiltere lacak fia~ler Ti~~~e: ~sk.;~ıne çalı~ı- h~rp malzet:?e ·ı ıstıhsalıyle ugraşan emrini yerine getirmiş olur. Ayni za- ~~;n~~~~. muayenehanesinde ka- numar ı. muayenebanesınde kabul 
Ye Amerikanın ne zaman v nn~ıl arzedilecekti; e 1 ıne ayrıca ~ır çok ~abrıkaların bulunduğu mınta- manda bu, bir cezadan ziyade, vatanda-l•İ~===•••:immmm;:;;~~v:e=ted==a=vı=e=d=e=r=. iiiiiiii:iiiiiii~ 
~~rşı koymak .~Çin harekete geçece- . * kaya ~i.icun,ı .~deı_ı. tayyareler vtarafın- ~a bir nevi manevi ihtar, bir nevi ı • ~ı hakkında mu~terek kararlarından Dün Borsa dan .~ıle g;or.~leb~lıyordu .. Magdeburg- ıkazdır. Kahve, nihayet mükeyyefat- Tı k • ıaponyr.yı ha bordar ettiği ilave olun- ~·apmıştır. simsarları bir toplantı da dıger_ btlyuk hır sanayı merkezi hü- tandır; halbuki keyiften evvel vatani Ür igenin biricik okuyucusu 
nıakt-aelır. Bu to Jant el .. •. . . . cuma ugr.amış~ı:. . • vazife gelir; kahveyi düşünen, daha S E S K R A l 1 Ç E 1 

rasin •ton, 16 (A.A.) _ l\Tebırnan rının a ;ima; a, uzum,yın~ı: pıyasala- Bronzvıkte ıkı Brıtanya grubu, ha- önce asker ailesinin evinde ne var ne S 
meclisi bahriye encümeni reisi. Sov- tedbirleç. k ı yaıklaşı:ı ıçın hazırlık \'anın bulutlu olmasına rağmen taar- yoktur, onu düşünmeli değil midi;? H a m ı· y e t y u·· c e s e s 
"et!C'r birliğine yanLnı aleyhinde bu- Amb:ı~. onu~u m:aş .~: . . ~·.uzu muvaffalnyetle neticelendirmiş- O. R. Gökçe 
lunnırnı, bu hu;;usta talı~i,;~t kabul ri bu m !' ma ın .. snı ı, an~Iız. ışle- tır. . . 
erit mi\·cceğini bilclirmistir malın . ~.} and~I muzakere edılmış ve Berlın, 16 (A.A.) - Alınan radyo- ooo 

t 
L?nı!ı a. 16 (A.A.) _· Soyyetlerin kiimlar:Y~ va~ı ~rın~ elde etmek ah- su, dün. !!ece az miktarda Sovyet tay- FAKIR YAVRULAR iN U" NNETI 

ı~~ıl!~re büyük elçisi, Rnzvelt ile --~ş ırı mış ır. yarel~rı.nın. A}manya üzerinde uçtuğu-
rorç lın, miltecavüze kar,sı harbeden itibar ı d v h kk . . nu bıldırmıştır. Yarın saat on birde C H P Do -
. ovye'tler birliğine yardım etmek öğren~t ı~ ıı-rk. da 1 ı~d~kı ha~erı .Yalnız bir tayyare Berline varabil- laplıkuyu nahiye binasın"da .fakir ve 
ütc•·c en ınUessir tedbirlerin nazarı meti . e . u ı ttı el"'.. e b:ır~ı h?k~- mış •. ~akat hava tlafi batııryalannın bikes çocukların sünneti yapıl-acak-

nın mıı:ıne ar l&'llll ıldırmıştır. ı:ıteşı ıle uzaklaştırılmıştır. tır. 

13/Ağu5loı/941 Çartamba gününden itibaren 

( B'Jhribaba S,ahilpark Gazinosunda) 
İzmir halkın~ meftunu olduğu ilahi sesiyle seanslarına başlıyacaktır . 
Yıllar~an ben Halkımızın özlediği bu ilahi sesli güzel okuyucumuzu 

danlemelerini bütün İzmirlilere timdiden tavsiye ederiz 
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--------

Bir Rus • Japon harbinin hava 
ceuhesi nasıl olabilir? 

Yazan: Mütehassıs tayyareci T. A. 
Jaııonyanııı Uzak şarkta bir fırtına mihver ortlulurı l:ırafınd:ın işgal edil

koparacaii;ı ve O\'Yet Rusyaya karsı diği h::ıoori teeyyild ede!se, Sovyet 0;
harekete geçebileceği ihtimalleri ve <lularınııı ~ıkıstınlnıal{a bas.landıgı 
bunun işaretleri başgöstermi• bulun- meyclaıı:ı çıkar .. Ye bu tereddud d~:.
maktaclır. Ancak; Sovyet Rusranın !'esi l'zak sarkt" \"e beklenen fııtın,ı .. ı 
hu tarafla bulunan karar orduların- ı koparabilir. 1 k 
dan ancak lıir iki fırka:<ını çekmi~ I Ilu takdirde kar~ı kar ·ıya ge ece: 
bulunması w diğer yerlerinde kal.aı~ Su~·ye: harncılariyle, ja?oıı tayya~~f 1 : 
kuvvetler karşı•ınd:ı ıaponvanın Cıaı I·•n ara~ında olacak ha'a muharet 0 e 
ihmal eıl<>rek 80\·ye!lerle muhaRe,mo- l'İ!Hfo \'C kaı.,,ıJıkJ:.oombar;ım~~l1 h aar: 
ta girismesi ihtimali ıle uzak gor.ıl· nızlarında nım·afı:ıkı.ıet 

1
an. 1 angı 

nıektedir. Demek olu\'or ki, japonya- t.~rafa vüle1ilir'! Gerek ma zeme:ve g"r 
ııın So\'yı>tlere !:arşı· lıir h:<rekete. ıfC: rek~e C'leman b:ıkınıından hangl t~r~ 
c.ebilnıe•i icin. y:ı japonlarııı Çin ·şını lıaı·:ıcılıgıııın rlnh::ı ııorm,a.ı •a~.t ~.\ ~:
bitirm~! ri ve tamamiylc s~rbcst !rnl- tıııda c:ılısmalnl'! munı"ılll goru e ı-

ı· 1) 

nıaları. rnhucl da Sovvet Rusyanııı .ır · • hil d 
Uz:ık ,:arktaki kuv\'etle~inden çoğu.nu - o .. vamı dö .. dilnciı sa e " -
\'eya bir kısmını daha •ark cephesı~e -K 1 k b bogw az 
tn•ınıa~ı \'f' bıırasın. zayıf kun·etler.~ u a • ' urun ve 
n~uhnföza dmc•iyle kahil olalıilcc•k- hastalıkları mütehassısı 
tırFakal: böyle birinin zayıf düşnıcsı. DOKTOR OPE1!!'TÖR 
diğerinin ikinci bir cepheyi ikm:ıl v~- D"' h" Qk 
ya ihmat elmc•i husu•laı·ı hir ele t'l· a 1 e 
rü,·e nırulamıy:ıcak değişik- . . . . 1"-" i N (30) ' l ~ k •meı iı<>Tler ..,ıc... t "· 
rüı·c vurulamıv:ıcak kadar c egı~~ 
;ı?ticeler meyda~:ı çıkarır. Sov ·otJn.;ın Hu;t•le.••nı ioer ııiia itledea -a 

.......................................................................................................... , ..... 
hmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: • 

Umum ilk t Münakasanın !halenin tarih, 
Cin•i Miktarı Tutarı ·teminatı •ekli gün ve saatı 

Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 
--· - - - - ----- -------

Sığır eti 6000 3000 00 226 00 Açık eksiltme 29/8/941 Cuma 
• • 35000 17600 00 1313 00 Kapalı zarf günü Saat 11 de 
« • 35000 17600 00 1313 00 • « « « « « 
c « 36000 17600 00 1313 00 « c c « « c 
c c 10000 6000 00 375 00 Açıh ı·siltme • c c « 
c c 10000 5000 00 375 00 c « « c c c 
« « 6000 3000 00 225 00 « c c c c c 
• c 4000 2000 00 150 00 c c « « c « 
, 1 . A.yrı anı şartııam.eı~:l.e yukarıda cin-< ve miktarı yazılı 8 kalem 

sıgır etı hızalarında go~rerıldıgı gün ve saatlerde kapalı ve açık münaka
saları yapılacıaktır. 

2 - Bunlara ait şartname her gün komisyonda görülebilir. 
3 :;- ~apn.lı zarfla m.ünakasasına iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanu

nıııı ~ ve " ncu maddelerınde yazılı vesika ile yine bu kanunun ttırifatı dai
resinde teklif ve teminat mektuplarını bildirilen saatlerden bir saat evve
line kadar makbuz karşılığında askeri PO•tn 1837 Satın alma komisyonuna 
Çanakkalede bufıındurnıaları. 12 17 22 27 

Afyon Aı. MNT. ~atın alma komisyonu baıkanlıimdan: 
1 - Afyon garnızonundnki hastahanelerin senelik ihtiyacı olan 

(20,?_~0) kilo.koyun etine kapalı zarf usuliyle talip zuhur et
medıgınden bır ay müddetle kapalı zarf usuliyle ihalesi uza
tılmıştır. 

2 - Afyonda~i askeri hastahanelerin ihtiyacı için (20,000) kilo 
koyun etı _kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

3 - Kapalı zarf_ eksiltmesi 21-Ağustos-941 perşembe günü saat 
16 de askerı mıntaka binasında ır.ıtın alma komisyonunda ya

' pılaca.ktır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün komisyona ve An
kara, İstanbul, İzmir levazım mirlikleri satın alma komis-.. a 

5 
yonuna murocaat edebilirler. 
K~yun etinin muhammen bedeli (U,000) on bir bin liradır. 
yuzde 7,60 dan teminatı muvakkatası (825) liradır. 

~arkla bozulnıağn ba·lanıalan ve 'Jll- lıı:alıı..t .... ı. ".a,,ı ..;.e~. 
ıadc<ki ı·icatin l'zak ~nrktaki kıta l:ırl'ı 1-:;;İiimİİİıii'iiiiiiiiiii;;iiiiiüÜİİİİİİİiiill ınancvi\·atı tizc·~ine mfic:.;~;r o\nınsı \"l' •• 

6 - Eksiltmeye iştirak edecek olanlar kanunun icap ettirdiği ve
saik ile birlikte verecekleri teklif mektuplan 21"Ağustos-

941 perşembe günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde 
lııı mornl crNldücl ır::ı-mda japonyan:ıı H.ıliı Zeytnnyajından mamul 1 
hıırek<>te geçmesi de beklenmiy<>ı-<'k bır Ô 
hareı et c1e1ınuir. · ıner Muharrem 

Bugün için Leningrad \'e Ki)·efin Ç S b amaşır ~ a unu 
Doktor TOPTAN K osu 

Behçet Uz 48 Kuruştur 
lll.'2'1~----mll!'llllll!"~~-
ıtKH l SAR ASUY8 Hl'KUK H,i-Çocuk Hast.ılıklan 

Mütehassısı 
f\/,1JL/CIXDE.Y: . 

Dav cı Akhisarın Çobanhasnn kö-
Hastalannı l l,SO dan l>ir~ k.~dar yUndeıı .Mustafa oğlu Arif Can tarafın

dıın davalı Bahkesirin En·indi nah~-
Beyler ıolcaiınd& Ahenk zıuı.tb.oU· e'iniıı Cnıurlar kövünden hmail kızı, 
v1t.n1ntla lr• h11l .A,.. " 1 

1 tı;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;'§ Hnv\'ıı aleyh;ıı açılan bosaııma davu-
l " sıııııı c:ıri mahkeme:;inde: Davahııın 

Saçlarınızı ikamıetgalwıııı belli olmamasından 
Döltiilnı<•ktrn ve kepeklerd~n 

kurtarmak, cildinize tabii ta· 
rantini iade .. tmek istiyoraanu 

SEBORİN 

h:t {. ındul'-i tl;:ıvetiJe.tln g~.z€i2 ile !J.L
ıı~n icra~ı ı;uret'.yle 7 7 941 tarlhiude 
yapılan muh .. kem 0 de davalı namına 
ıava nrzunuli okunduğunun derci su

retiyle muttehaz gıJap kararının gaze
l·' ile i!5.ıeıı tebliğine \'e muhakemenin 

. de 2~ 9 941 pazartesi günü saat 9 za 
Kullanınız. Memnun olacakıını:J ı:.lik;ne karar ıcrilmis olduğundan 

Hamdi Nüzhet Çançar yel' mi ~ıczkiı~·da davalının._. gelmediği 
\'e,·ı1 bır \"ckıl gondern1<1ı.lıgı takdırde 

Sıhhat Eczahanesi ı ı;ıh.akcıııeu·ıı gıy~bında , bakılacaı!;ı 
., it 1 . t •blı 'mnk:.nll'ıa kaını olma.; uzerc ılfüı 
n.emera ı - ırmı,. 1 • (''''06) 

ulı uı. '·"' 
-- --

lzmır Yün Mensucatı 
T. A · k t. . ua/kapaıar kuınaş fabrikası . . şır e ının r.11 

• 1 yeni çıkardığı kuma~lar 

TarafSaAeÖm L1aAY M Z A R İ F 
V E U C . ~n ~uD m~m~li.tı tercih edin 

Yeni yaptıracağınız elbiseler ıç • 

SATIŞ YERi 
B. . • k donda 186 Numarada 

ŞARKncı ÜALI T • A. Ş. 

Bankası T. C. Ziraat 
KURULUŞ TARiHi 1888 . 

1• ş b A' adedı 
SERMAYESi 100,000,000 Türk ı:aıı u e ve ıan . 

Z. • T" • Her Nevı Banka Muameleler• 
ıraı ve ıcarı . . . k 

265 

Para biriktirenlere 28,800 !ıra ıkramıye verece 
· 1 ve ihbar11z taıarruf heaaplarında en 

Zıraat bankaaında kumbara 1 d f k'l k k •a ile aıağıdaki 
az 50 lira11 bulunanlara aenede dört e a çe ı ece ur 
plana ııöre ikramiye daiıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 Lira 
4 Adet ı;oo Liralık 2,000 Lira 
4 Adet • 260 Liralık 1,000 Lira 

40 Adet ı 00 Liralık 4,000 Lira 
100 Adet 60 Liralık 5,000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4,800 Lira 
160 Adet • 20 Liralık 3,200 Lira 

• · · d ili liradan aıaiı DiKKAT: Heaaplarındaki paralar hır ıene ıçın e e • • 
-kr · · ·· d • • fazlaaıyle verıle-dl1fmiyenlere ı amıye çıktığı takdırde yuz e yırnıı M 

cektir. Kur'alar aenede dört defa, 1 Eylül, l Birinci.kanun, 1 art, Yel 

'

Haziran tuiblerinde çekilecekHr. 

~ 

Fehmi Bene 11 
• 

Makine Tamir hanesi 
l~i gQnünde • teslim etmeği prensip edi°:en ve bu· 

nunla iftihar eden bir müessesedir 
1 Kest11ne pazarı Demirciler 67 - 69 TELEFON 899

3 

.. 

komisyon~muza vermiş bulunmaları. 26 3 9 17 
Adana As. Daıresi Scı. Al. k<nnisvonundaıı: 

l - Adana nokta aııbarında mevcut 78869 kilo palamut 27-8-941 
çarşaııba günü saat on altıda kapalı zarf usulü ile satılacaktır. 

3~ - Toplu. tu~an 552 lira ilk teminatı 414 liradır. 
- İstekhlerın muayyen günde ihale saatından bir saat evveline 

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

11 14-17 20 
lzmir Le~azım Anın:Iiii Satın Alnıa K.omiıyonundanı 
l - 20 fon Sadeyag pazaı·Iıkla •atın alıııncnktır. ~1uhammen bedeli 

;34000 liradır. 

2 - Evsaf ve hususi şartlar -'faltepe A ·keri Satın alma komisyonunr!a 
görülebilir. 

8 

3 - İhalesi 22/ 8/ 941 Cuma günü ~aat 10 da yapılacaktır. 
'1 - 5100 lira kat'i teminutJariyle mezkür komü~yona mürncantJarı. 

)' Uksek zıraat ennstıtusu veterıner takuıtesı 
askeri kısmının kayt ve kabul şartları 

\- ~nha~t~ Ytikd·sek Ziraat enstiıü"ü veteriner fakiiltesi askeri kı:mıı
ııa u yı sı\'.ı am ev:-eli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan 
'~ o'.gıın.l.uk !m~ıhanlarını vermiş olmak ~artiyle talebe kabul edilecektir. 
bteklıleıııı n•aeıdal:ı şartları haiz ol · , .. • ması Ja<Qmdır . 

·:) - furkıye Cumhuriyeti tebııasından bulunmak. 
l.) - ı a~ı 18 - 22 olmak (22 dahildir) 
t'J -- lledeıı tesel·küllerı· \'e sıhh t d · f · · , .. . ' ' a ı or uda ve her iklımde ani hızıııete 

rı.u'" ' oııııaıc (JJll rekakerı oıanıar aıııımaz) 

lJ ı - 'l'a\'ır ve hareketi ahlükı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
1-.) - Ailesinin h;ç bir fena hfü ve şöhreti olmamak (Bunun için d~ 

zabıta \'esıkası ibraz .etmek) 

2 - bteklilerin müracaat istidalarıııa ~" vesikaları bağlamaları 
Jazımdır. 

A) - Xüfus cüzdaııı veya musaddnk suı~ti . ....._ - -· - ---
l:l) - Sıhhatı hakkımla tanı te~ı>kl•lillıı :<'kel'i hastahane raporu ,~ 

aşı kağıdı. 

C) - Lfre mezuniyet ,.c olguıı'ıık ~uhad..tnnmest vc;-:ı~kli suren 
D) - Okula alındığı takdirde askeri lrn.mınun, nizanı ve talimatları 

kabul ettigı hakkıııaa velisıııiıı vv keııdisınm ).,oteılikteıı Lasdikli taııhhüd 
senedi lalıbc oku.dan istifa etm~k isterse o::ıılca tahakkuk ettirilecek mas
ı·afları lıirdcn \'erır \'e tıu da HWıllllıu ,c,;ıetıın·c kaydedılir. 

E) - :::>ar alı uymkcn gez<ıı, "ıdık11, oa~·ııını, \'e çırpınma müptela ol
madığı hakkında \'elilerinin • oterliktoı t:ı~dikh taahhUdnamcsi (bu gibi 
hasrn!ıklardan J.,iri iie okuıa girnıe;~de11 <:'V\'CI _malul oldukları soııradun 

anla~ılaıılar okuldan ~ıkarıhr n okı~l nıasraflıır. \elilerine ödetilir. 
3) - İstekliler bulundukları muhnllerdeki askerlik şubelerine istida 

ile müracaat edecekler ve şubelerince - 2 nci maddede - bildirilen evrakı 
ikmal ettikten sonra Ankarada yüksek ziraat ensitüsü veteriner fakülte
si askeri talebe amirliğine gönderilecektir. Miiracaat müddeti eylülün 25 
şin-e kadardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

4) - Okula kayıt \'e kalıtı! ~:ıhadeınıı.me clerec.elerine ve ~üracant sı
rasına göredir. istekli :ıclcdi tamam olunca kayıt işleri kapanır ve kabul 
~dilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleriyle t.ebliğat yapılır. 

13 171 zo 23\ 27 3-0 ;ı 'i 10 l:l 17 20 23 25 (3237) 

Devlet Deniz yollarından: 
Fuar münasebetiyle 12 ağusto•tan eylül nihayetine kadar mutat lstan

lıul - İzmir postalarına İstanbuldan sah ve İzmirden cuma günü hareket 
etm€k üzere bir posta ilave edilmiştir. fstanbulclan lzmire gelen ve tzmir
den İstanbula kalkan vapurlarımızın günü ve santları aşağıda yazılıdır. 
DİKKAT: Yalnız Fuarın açılma töreninde hazır bulunmak istiyenleri 

~alı akşamı İzmirde bulundurmak ve bir ı.efere mahsus olmak üzere tstan
buldan 19 Ağustos salı günü kalkacak ilave postv.sı 18 Ağustos pazarteşi 
günü kalkacak ve İzmirden lstanbula hareketi program dahilinde ola-
cnktır. 16-17 3275 

ISTANBULA GlDEN VAPURLAR 
Çar~aııba saat 8 ele •Çanakkaleye, Geliboluyu uğramaz.> 
Cuma saat 8 de Yalııız Çanııkkaleye uğrar. 
Pazar <ant '8 de •Çana.kkaleye, Geliboluya. uğrar.> 

/STAVBULDAN GELEN VAPURLAR 
Pazartesi >iıı.t 17 de Doğru, Çannkkaleye, Gelibohıya uğramadan 

Çarşanba saat 17 de 
Cuma aat 17 de 

gelir. 
Yalııı?, Çannkkaleye uğrıyarak gelir. 
Çana.kkale ve Gelil:>oluya uğnyarak gelir: 

Çapa Markalı K. A. L. ~fersinli Pirina Sabununu bir defa ıstimpl ,·e 

tecrilbe ettiğiniz takdirde her halde fazla memnun kalırsınız. 
Her türlü beyaz ve ipekli çamaşırlarınızı' Çapa Mar-

kalı K. A. L. Mersinli Pirina sabunu ile yıkarsanız 

~ 

•
.. 

-
' ' 

' 

beyaz sabundan çok iyi bir n>etice eld& edeceğiniz gibi 
fiyat farkından da. fazla tasarruf etmiş olursunuz. 
Çapa llf<ıı·kalı K. ,.., ;,, llfersinli Pirina Sabunu ile 

saçlarınızı yıkarsanız ipek gibi yumuşak lutar ve 
hiç bir veçhile bozulmasına ve dökillmesine meydan 
vermezsiniz. Bir defalık tecrilbe ifademizi teyide 
kafi gelir .. 

TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ ... 

TELEFON: 3014 VE 2078 

1 
K. A. L. 

Mersinli Pirina gafil ve sabun fabrikaıs __ ............. _____ _ 
Deniz levazım satım alma k<>
misyonundan: 
1 - Tahmin E>Jlilen mecmu bedeli 37540 lira ol:ın 40.000 kilo Zeytin

yağının 28 Ağustos 941 perşembe günü saat 14.30 da kapalı zarfla eksilt
mesi ,·apılacaktır. 

2 - İlk teminatı 2815 lira 50 kuruş olup şartnamesi her giln mesai 
sa:ıtleri dahilinde komisyondan 188 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tnrifatı dahilinde tenzim ed€
cek.leri kapalı teklif meklupl:ırını muhte\'i kapal.ı zarflarını en geç bellı 
gün ve saatten bir saat evveline kadar K:ısınıpaşnda bulunan komisyon 
bnşknnlıii;ına makbuz mukalıilinde vermeleri. 12 17 22 27 (3185) 

Açık eksiltme ilanı 
Tire belediye riyasetinden: 
1 - B~lediyenıiz haetanesinin 941 mali 0·ılına ait ve 778,35 lira mu

hammen bedelli 66 kalem aliitı tıbbiye,.~ muaiece ihti.rncatı 8/8/941-t:ari
h;nden 29 8 941 tarihine kaıfar 21 gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Şartname ,.e müfr~dal Iıstesiııi görmek ve bedelı;iz olarak almak 

1 
i~tiyenlerin eksiltme miidcl<>ti iç•nde bcl€diyemize müracaat etmeleri liı
zımdır. 

:ı - bleklilerin r, 7,5 nisl tinrleki muvakkat teminat akçesi ve 9H 
takvim yılına ait ticaret odası kayıt ve tescil vesikalariyle birlikte 29.ı8/ 
9.11 tarihine rnsllıyan Cuma gü ii s:u,f 15.ife Relediyemir. Daimi Encüme-
nine müracaatları lüzumu ilan olunur. 12 17 (3173) 

ıstanbul Liseler satın aıma komisuonu reis
liğinden: 

Gııı tasaray, Kabntftş, Kaııdillı ve ErenKÖy Liselerinin ihtiyacı olan 
281'75 lira tahmin bed,,li 230000 kilo Bkmeği Belediye narkı üzerinden ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25.8.941 Pazartesi 
günü saal 15 de Beyoğlunda Liseler Alım satım komisyonunda yapıl:ıcak
tır. İlk teminatı :!113.5 lira ve ~artname bedeli 14.1 kuruştur. 

lsteıdlltrııı !ı.a ,.,,, t •• aı«l ""a'ı ı·esilrnsı ilk teminat makbuzu ve tek
liflerini havi 24!!0 sayılı artırma ve ek.,llme kanununun tarifatı daire
"ınde hazırlıyacakları kapalı zarflarıııı yukarıda sözü geçen saatten bir 
sa:ıt e\·vel komisyon reistıgıııe ııwklııız mukabilinde vermeleri. Şartname 
Galııtasnray Lisesindedir. i 12 17 23 (3010) 

Vilayet daimi encümeninden: 
Ödemi~ - JJeyrlağ yolunun 28 t 000 nci kilometresındeki Beyda!< 

höJ)rilsünlııı orta a ·ağının ,~aiden ın~:ı>1 :ıuoo Frn ke~if lıedelirle 17ıl!ı 
1941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ek>iltmeye konulduğundan 
iste .lilc:-in :_!.J<JO o: yı'ı ~" ·:ı hükiil" r.ııe göre h:ızırlıyacakları teminat
Jariyle birlikte ı t-:yliıl l!JH Pazartesi güni. saat 11 de Vilayet Daimi 

encümenine baş v'.;'.u:,rm'..'.'.'.'a::l:~ır~·ı:..~ -----------------

Alaçatı belediye riyasetinden: 
15. 8 l!J.ıı tarihinde (2500) lira muhammen be<blli Alaçatı Belcd:

yesine ait kilbe, enkaı ve aroa•ı "ılılıktır .• llüddeti on gün temdid edil
miştir . \'e ihaL<i 26 8 941 tarihinde cunıarte•i günü •aat 12 de Bele

di)'.;, dair~sintk icra edileceği ilfın olunur. 

r..:=-----------:amııı=-ımmımm--·---· IZMIR 

PAMUK .M ENSUCAT 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrikaaı: iz mirde Halkapınardad.-. 
Yerli pamuğundan at, ta~yare, köpekbaı, değirmen, geyik ve leylek 
markalarını havi her nevı kabot bezi imal eylemekt-. olup mallan 

Avrupanm ayni tip menıucatma faiktir ...• 

Telefon No. 2211 ve 3097 
Telgraf adresi : Bayrak lzmir 

T. iş Bankası 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1941 ikramiye Planı 
Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 ikinci• 
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teşrin tarihlerinde yapılır 
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SAHiFE '1 (ANADOLU) 11 Ai..at • 1941 ?a.ıar 

Askeri Vaziyet Sovyetler -~ 
- Baı tarafı ı inci sahifede - - Çete harbi yapıyorlar Y fkalanan ve tahrip 

Ak denizde 
Q Telgraf, Tele.fon ve , _Ajans Haberleri o 

naenale:yh Budiyeni ordularının ağır Londra, 16 (A.A.) - .Moskovadan d"l d •• ·ı · 
yükü imkan yok tahfif edilemez. verilen ms!Omata göre, düşman batla- e l en uşman gemı erı ------------..... 

Ancak Kiyef ve istikametinde ya- r1 gerisinde faaliyette bulunan cüzü- Kahire, 16 (A.A.) - Re~meıı bil- r 1 

Almanlar 
pılacak bir Sovyet. taarruzuyla, Al - tamlarımız 22 tank, 14 zırhlı otomo- dirildi~ine ıröre, donanmara mensup 
man taarruzu durdurulabilir, hattil. bil, 8 miihimmnt dolu kamyonet, yiye- t:ıyyareleıimiz dün gece 3 dü~m:ın ti· 
bu taarruz çok şirldet.li y:ı,pılabilirse cı>k dnln 10 vagon fahrip ı>tmiştir. Ce- c:ıret vapuru ile bir torpito muhribi
Almanlar m:ığtnbi;lete bile uğratıla- reyun t'den muharebelerde subay ve ne torpil isabet ettirmişlerdir. 
bilirler. asker olmak üzere dl!şm:ın 450 öHl ve Londra, 16 (A.A.) - Amiı::llık Gaz harbi mi yapacak? 

Bu bölgeye K:ıfkasy:ıdan bir ele - yaralı bırakmıştır. dairesi tebliğ ediyor: 
miryolu uzanmak"tadır. Bu demiryo- Diişman hatlarının gerisinde faali- Düşman gemisi arıyan gemilerimiz 
ıu vasıtasiyle mühim Rus kuvvetle- yet halinde bulunan kuvvetlerimizin iarafınd-an 2 düşman iaşe gemi,;i mü- S ovgetlerde buna ha
rinin Ukraynaya sevki mümkün ola- üzerine 2 fırka piyade ile bir motörlü sadere edilmiştir. Gemilerden biri 
bilir. piyade kuvveti sevketmiş ve adedce üs· 3667 ton hacminde Alman ve diğeri zırlık yapıyor/ar 

Böyle bir taarruzu şu noktalard:ın tiin bir düşman karşısında kıtalarımız de 4272 ton hacminde ltaly:rn iaşe Londra, 16 (A.A.) _ Pravda 
ı·n1 kansız telakki etmek H\zım gelır: muntazam ric'atle müdafaa,·a geçmiş- gemisidir. h t ~ gazeteai «Kimya harbine azır-

1 - Alman ordusu Dinyeper i!'I i • !erdir. ---000--- ]anınız» batlıklı bir makale ne§· 
kametine dog-ru cüretkarane atılır· '11.loskova -'a · Ki f ır~ı uı retmittir. 
ken mühim Rus kuvvetlcrı, ye Mı"safı'r meslek --'aşlar 

b·1· F uı B f l · L!f d Bu makalede deniliyor ki: istikametinde taarruza geçe ı ır. a- - aıtara ı mci aa ... e - -
kat hava kuv\•etleri ile. J:>unu Alman- / zmiri geziy orlar vet birliğine verilecek nüfuz mınta- - Naziler timdiye kadar em-
lar görüp tedbir alabılırler. . . kaları d-a konuşulacaktır. aali görülmedik vahfiyane yeni 

2 _ İlman gö!Unün iki mınt:ıkfün - B_q tarafı 1 incı aahifede - Vaşington, 16 (A.A.) - Hariciye bir harekette bulunmağa ve bo-
itibariyle bir taarruz y-apmak. ha11e zıyaret olunmu~tur_. .. 1stanbull~ı nazırı Hul, So\·yet Rusyanın, Çörçil- ğucu gazlar kullanmağa hazırla-
Şimdiye kadar Smolensk mıntaka- ıne-"lı~kaaşıarımız Mıllı .kt~tuphane def- Ruzvelt deklaragyonuna iltihakını nıyorlar. Dütman, gız hücumları 

sında yapıTan taaıruzlar niticesiz .erını hır haura olarak ımzaıamışıar- temenni edip etmediği hakkındaki yaparak bizi ummacfığmız bir şe-
kalmı!ltır. Alman taarruzu burada cıır. _ . . . . A . ıuale cevaben gazetecilere, dekla - kilde vurmak ümidiyle büyük bir 
Sovyetlerin en hasqas nok1:a!lma tev- Ogle~-ı~ C. H. P. Partısı vılayet .1d~- rasyonun tahrip harekatına. açrkça iş ihtimamla hazırlanmaktadır. Fa-
cih edilmişti. re ~ey etı t~.r~fında!l gaze~cıı~r~mız ,; 1·:ık etmemiş olan bütün ba~ka mil- kat dütman aldanıyor. Kimya 

Sovvetler en mühim kuvvetlerini ~refıne Kadıfekatesınde bır zı;:afet etlerin müzaheretine n:ıil olmasını harbine nerede oluraa olaun kar-
burad~ topİamış ve harbe ~okmuş - verilmıştir. • • :ılediği~i söylemiş, Sovyetler birliği şı koymak için biz de hazırlana-
lardır. Hatta Ukrayna mıntakasın - G~rd.enparti: . ıakkında yeni bir deklilrasyon neş. cağız. 
da Kiyefi müdafaa için buradaki ka- . Dun akşam Fuar g~zıno;ıunda ter- retlileceğini bildirmiştir. -..-.-.-----------
dar mühim ihtiyat kuvvetler bulun- tıp edilen garde~part~ de çok p-a;l~k Yine nazırın söylediğine göre, ln- lnni) tere 
durduklarını da tahmin etmiyoruz. olmuş ve davetııı:r cı~de?- m;vııımın ıı;iltere, SovyetJ.er ve Amerika ara. • 

Bilhassa müessir ofacağını tahmin en güzel gecesını geçırmış oıdukla • ııııda, Sovyetlerin vaziyetini tetkik Japonya ya jhracata 
ettiğimiz Alman hava kuvvetleri he- rına ka?aatıe ayrıım~la~dır. Gar • için bir üçlü konferans akdi derpi~ •• • 
saba katılınca bu mıntakad~ da büy- denpartıden evve! beledıye tarafın· ~dilmektedir. musaade etmıyor 
le bir taarruzdan netice beklene - dan şehrımızde ~~safır bulun~n l~t~n Vaşington, 16 (A.A.) - Ayan ve Londra 16 (AA ) _ Ticaret ne-
mez bul gazetecılerı ıl~ ga.zetecılerımız mebus:ın meclisinin muhtelif eneli- t' b · ' · · · d k 

3 ·- I'öyle bir taarruz gruLunun şerefine bir ziyafet verilmış ve bu menle;i tank vesaire harp malzeme· zar\~ ır h e~~na!111 nedşre :~eA _nr-
ha~ırl-aııı;ıası ve taarruza geçmesi; ziyafette vali, müstahkem mevki ko- si imali için 750. milyon dolar kredi- :ar~ ın.~~ Ja 1~t~~ı 0 ma. an d ~us-

M İLLi ŞEF 
Tetkikler yaptılar ve bir mekt~

bin adını da def~ştirdiler 
Ankara, 16 (A. A.) - Milli Şef f{eiaic. ..... hurumuz lımet İnönü, 

dün aaat 15,30 da yanlal'ındıı Maarif Vekili ffasan Ali Yücel ve teknik 
öğretim müdürü Rüşdü Özel olduğu halde, yapı ve usta okulunu ziya
ret etmi§ler, dıvarcılık, marangozluk, dülgerlik, ta~cılık, atölyelerini 
ve çalı§malarını, san'at okullarında yapılıp da depo edilmif okul ali.t 
ve makinelerini, talebenin bütün çalıtmalarmı okulun ileri yıllar pro
jelerini, yeni yapılan san'at okulu İIP motörcülük okulları İnşaatını • 
tetkik etmişlerdir. 

Şef, gördükleri çalışmalardan memnuniyetlerini ifade etmişler, di· 
rektifler vermitler ve okulun defterine «Yapı aıta okulu» yazmak su
retiyle inşaat usta okulunu bu güzel :fürkçe iıimle adlandırmışlardır. 
Şef, yapı uata ~kulundan Gazi terbiye enatitüıüne 8'itmiıl er, bahçeain
ıinde orada tatıli geçiren yükaek öğretmen okulu ve enstitü talebesi ile 
konuşmu§lar, ınüatakbel öğretmenlere kıymetli öiütler vermişlerdir. 
Akşam 19,30 da buradan genç talebelerin aaygı ve sevgi alkışları ara
tında müeaseıeden ayrılmışlaTdır. 

Istanbulda ibtiki rla mücadele 
lıtanbul, 16 (Telefonla) - Bugün adliyede 19 ihtikar davasına ba· 

kılmıştır. Nişanta§ında çorap satan Nezihe ile Sirkecide meyhaneci 
Şahan peynir meselesinden mahkeme karariyle tevkif edilmişlerdir. 

Halkın ihtikarla mücadele itinde son derece yardımı olmaktadır. 
Bugün de 6 ihtikar hadisesi ihbar edilmiştir. 

Fiat ınürakabe komisyonunca azami fiat konan maddelerin fiat liı· 
teleri vilayetçe hazırlaıımaktadır. B\1 listeler hazırlanınca dükkan vit· 
rinlerinin göze çarpar yerJerine ;uılacaktır, 

ayrıca Smo.lenske taarruz edilmesi; mutanı, parti müfettişi ve Istanbul ' yi kabul etmiştir .fs Karı 11k en ı ı. are~~adp?~ ~ a ~~ı 1 
Budiyeni ardı;Iarımn kurtulma~iyle lzmir gazetecileri davetli olarak 1\1mıkova 16 (AA) - Pravda ga- 1 e tore, 1 kançur~ vt·~ ın ıçınıye, 1 • japonyada yabancılara INGILTEREOE HAVA TAL M 
mümkün olur bulunmuşlardır. Gece Baat dörde l•a- zetesi. ··a.zı•:or· . . racs~ ıd~asak .edtmıbş ır. l . . 1 1 Si PROGRA 1 

· - b"t · ıı·-· b"tU "' " · ım ıye a -ar ura an ıçın aın - lan bı'r tavsı·ye VE TERB YE 1 
4 - Dördüncü \'~ en ~iihli~ nlok- dha~ egle~ceb .. iltüiln güze ılgı. l uden Sovye~ler birliği mticııde'l.eye so- rnış ve henüz kullanılmamı~ rulı!>a - yapı L d 16 (AA) Ka d d 

t:ı Sovvet kuvvetlerınin şımc ıye rn- 1 tışamı ve u n numara any e • nuna kadar devam azmindedır. Ruz- . , 1 • . . . • • • · • on ra, , . - na a an 
dar daima pasif kalmalarıdır. Rus - v_:ım etmi!ı .Ve bilhassa fuar için ~ur~- velt ve Çörçilin müşterek karaı•lan tı~ e eı de ıptal edılmıştıı. A T~kS'.?•:. ı~ ~A.A.) :- Japon .• aske· dönmekte olan Kent dükü matbu.at 
lar daima müd-afaada kalarak mü- tı mahsusada Avrupadan celbedılmL-, Almam·aya şiddetli bir d-arbe indir - r. J ooo h d' rı soz.cusu, ~ttı~az 1 edılen asken ted- konferansında vaki beyanatında demıs-
dafa taarruzları yaparak Alman • olan yüksek artistlerin yaptığı num_a- miştir. - r ransaua a ıse/er birle;ın netıcesı o arak. Maı~çu~~da tir ki: 
lan durdurmağa ı;-ahşmışlardır. ruıar fevkalade takdiri ce1betmıştır. Stalin kendi!'line birer mesa.i geti. B 16 (AA) P .· te b'ld' naklıye vasıtaJ.arı tahdıd ed~ldığın - - 1ngilt.erenin tayyareci talim ve 
Smolensk mıntakasında Almanlar Haber ıı.ldığımıza göre bu nrtistler ren İnglHz ve Amerikan büyük elçi- ·ıı e~, . . - aııs n ı ı- den, yabancılara, n~hoş va~ıyetlerle terbiye programı, bunu takip edenJ.e-
durdurulmuşken bile Ru.slar taarru- fuarın devamı müddetince fuar ga- Jerini kabul etmiştir. l\foskova müza- rı Syor .L d k b. k l . kar§ılaşına!11allrı .iç~n 14 Agustost~~ rin ümid ve tahmininden çok daha faz-
za geçmemişlerdiı. Almanlar, ihtiyat zınoşundaki 'barda çalışmakta ve k elerine derhal baslanmak üzere - en . azar a .. çı a~ 4: ~r~a~a ık sonr.a kabılse. s~:Yahat etmcmelrrını la ilerlemiştir. 
kuvvetlerini celbederek harbe sok - .ıer gece müteakip numaralar göster- dir. , ~olıayısıyle .ı~ kışı tevkıf e?ılmıştır. Po- fav!'ıye eylemıştır. Demiştir. • 
muş ve neticeler bile almışlardır. mekte devam edeceklerdir. :ı\Ioskova, 16 (A.A.) _ Stalin Cu- !ıs, ~en .Lı~. k~pı~n~a h:lka ateş etmek 000 Dtik tayyare ile Serinoya gideccğin-

Teşebbiis ve idare ~istünlüğiipü RAN8_f!YMAN_ BURC?L:1Rl ma günü Çörçil ve Ruzveltin müşte- mec .~ırıye ~n e a mış ır. • J onyada b ir t ayin den karde§i Dil~ ~ö Yi~dsora mtilaki 
h-arbin bidayetinde oldugu glbi yine :u~r mun.ase?et:yı~ şehrımıze gele- rek mesajını kendisine veren İngiliz ~uteaddı~ ~aralıla-r vardu. Karga- ap olamıyacagını bildırmıştır. 
Almanlar ellerindıe tutmaktadırlar . .:ek zıyaretçılerın ıhtıyaçlarını kolay- ve Amerikan eJc;Jerini kabul etmis şa!ıgıı:. komünıstle~ tarafından cıkarıl- Tokyo, 16 (A.A.) _ japonyanın ooot>oo---
Bu sebeple de Rusların, Kiyef istika- .ıkla temin edecek her türlü tedbirler ve Sovyetlere yardım teklifinden ve dıgı soylenmektedır. es.ki Roma büyük elçisi Mımav, l\fat-
metinde bir taarruzları ihtimal dahi- .ıJınmıştır. l\Ioskovada müzakereye başlamak 000 suoka ile birlikte istifa etmiş olan 
!inde bulunuy?r· ~.a~seyman b~rolarının genişlet!l- üzere derh-al toplanmasını iste~ikleri ilk vapur denize İndirildi Bay ~ş~]1:inin ye.rine ~ar!ci:ye nazır - Bali tarafı bminci u hifede -

Odeaa ve Nikolayef: , ıne~~ "e memur kadrolarınm yükseltıl- konferanstan dolayı memnunıyetini • . . muavınlıgıne fayın edılmıştır. Ken - !erdir. 

Almanlara göre 

Alman tebliğleri, Karadeııiztle m-csı ~uvafık görülmüştür. Ransey- bildirmiş ve teşekkürlerinin iblüğını V aşıngt;on, l6. (A.A.) - İngıltere disi japonyanın en parlak diplomat- Berlin, 16 (A.A.) - Alman h~v:ı. 
Ode:y.ı ve Nikolayef şehirlerinin tec- man buroları, Salı gününden itibaren büyük elçilerinden istemiRtir. '1e!ıabına .ın. a edıl~ekte ola!' 60 va- larındandır. kuvvetleri Leningrad • Luga· Novog-
rid edildiğini bildirmi~tir. Bu iki li- ia:ıliyete geçecektir. Bürolarda, misa- Görüşmede Molotof da hazır bu • purdan ılkı bu~Un ~alıfo:niyada 000 rad - Bologoye mıntakasında cuma 
man, Rusların Karadeniz nakliyatı- iirlere otel ve lokanta ihtiyaçları etra- lunmuştur. me~~simle deni:ı:e indl~ılmlştır: Me. günü de fasılasız olarak demiryolla-
na büyük küçük gemiler inş:ı ettik- ünda izahat verilebilecektir. ra~ı~~· mebus.an. bahrı)'e .en.cıtmenl Avustralya İşçi Partisi rını bombamışlar ve müteaddid nak-
leri mühim limanlardır. Ranseyman büroları geceleri de faa- reısının zevcesı rıya.:;et etmış'tır. b liye trenini yoldan çıkarmışlardır. 

Bir kanal vasıtasiylc .ı Tikolayefin li.ret gösterecek ve 1zmire gelecek olan Uzak Şarkta 000 liderinin eyanatı T-anklar, 79 kamyon tahrip edilmiı~, 
Baltık filosu için de harp gemiı-i in- ziyaretçileri tesbit edeceklerdil'. Zelzele Melbrun 16 (A.A.) _ İ~çi Partisi bir batarya ve ayrıca 9 top su~turul-
~-a ettiği ve sevkeylediği vakidir. Si- Belediye tarafından bastırılan ve - Baıtarafı 3 üncü u hifcde - Jı'derı' Krtı'ıı, be'.·anntta buluııa-k de- muştur. 

K d · tt' ·ı hbe 1 d R - R t .. Lizbon, 16 (A.A.) - Diin saat 16 ·' u ... vastopol limanına gelinee ara e - C'..!VZJ e ırı en re r er e, ansey- Ja~o.r;. havacılıgı Sovyet usya a.: • d:ı. Yeşil burun adalarında zelzele . k' Finlandiya körfezinde 3000 ton • 
niz Rus filosunu tamamen barındı - ınan bürolarının adresleriyle telefon yarecılıgıne nazaran malzemece zengın 

1 
f .

1
A k mistır ı: it' .. te k dk k b. S 'k' 

k k d b .. ··k ı b ı· m ı ı t z· ıç·ı IJı'r vazı'ret•· deg-ı'ldı'r. Ancak, Sovvetlc- o muştur. Ta sı at yo tur. - Çörçil ve Ruzve ın muş re e - .u ır ovyet ticaret gemisi, ı ·ı raca . a ar uyu o an u ıman ' ınıara arı yazı mış ır. ıyare ı er; ~ "' - J larasyonun bu açık hülasmıı, partimi- bomba isabetiyle batmıştır. 
Odesa ve Nikolayef şehirler; Alm:ın geı·ek rehberlerde ve gerekse istasyon- rin garpteki mücadeleleri çok çetin geç- zin vazüe ve kararlanna tamamen Çerkossi • Gorodiçe mıntakasında 
111ra geçince tehlikede demektir. na- ıanlaki afişlerde görecekleri izahat ile mekte Ye Alman ta"yarecileri karşısın- Finlerin bir zaferi t't dd'd h - 1 d ı ·· ı J uygundur. m ı ea ı istasyon asara ugratı • 
tbum id~eırabmıııvaocn:k~mkandın .rak~~sı.~kı bbiı.eı· ourFotı~rrammtiun·ra~:,abeatt.eydlebil:cn~kt.ıenrdaklir.ı·,,e da daima !hmt~vettlli btulku~fmatk vke yıp- Helsinki, 16 (A.A.) - D. N. B. Almanya ile Almanfa işga - mıştır. 
arın . .. a ar ... ıçu " ·"' ı ve.~. ı ı J - ranmamış ı ıya ar e sı e me mec- . b'ld' . 1. d k' bu··tu··n ·şç· d'k 1 bu 

l . d n·n ge" . kt k d · l t'l · d dü . . . . kt k aJansı ı ırıyor: ın e ı ı ı sen ı a arının ıma.n ır. . . !. .. ".va e a ar ış e ı ~e.sı e - burıyetındedırler kı, Uzak şar a ·u- . . .. .. _ tarihi deklaras 'ondan ilham alacakla-
Nıkolayef J?ehrı Almanlara gcçın- ~unulmüş ve bu hususta lazım gelen rulacak yeni bir cepheyi lüzumu dere- Kauppalehtı gazetesı, dun ogle - d . J B d ki . . 

· ı • t· 1 --"b' ı ı t . . d b' f k lAd ti h rını zanne erım. u e arasyon ışçı-ce Sıvastopo un vazıye 1 nP o ac~ık - l<::\.• ır er a ınmış ır. cede ve ehemmıyette malzeme sayısıyle en sonra ır ev a a e n s a neş· 1 . h ·b. b h kl b. d . · · . 
tır? PazarU>siden itibaren tramvay ve besliyemiyec:eklerdir. rederek Vira ile Elisenvaaranın Fin er:n aı. ın u a ı ır _ ava ~~ın d' e 

Bu takdirde Sovretı.erin I~aradr - utobiisl~r. gec ~aat üçe kadar i~liye- Uzak şarka ayrılmış bir hava kuv k.ıtala~ı tarafında~ işgalini bil~irmiş- ~U~~v~ze .. l~a~·şı yapıldıg~ ~a ~nida: 
niz donanma~ı,. Kı.rım v~rım :ıd-gsın- reklerdır. veli yok değildir. Fakat bu havacı - tır. Fın kıtaları~ ?Uş':11a.n müdafaa .1 ş~ ? eıını amamen ora an a ı 
da mah<ıtır gıbı hır v:ızıyettp knla - !ık, muhasamatın başladığı ilk gün· hattını yararak ı~ı mühım z-:ıf~r ~ca- ıaca ıı. x 
caktır. Sovyetlere göre !er z-arfında bol faaliyetli bir devıc zanmışlardır. Elısenvaara, mühım .---

Berliıı, 16 (A.A.) - Cenubi Uk • 
:-aynada ilerliyen Almanlar, Sovyet
lerin diğer bazı mühim ctizütamlan
nı çevirmşilerdir. Sovyet zayiatı hak 
ıcında kat'i bir malfimat yoktur. 

İki bin esir alınmış ve büyük çap· 
ta G topla 14 dıme başka top iğtinam 
olunmuştur . . foamafih Ru - A:man harbiniıı ~eçirebilir. Ancak bunlardan bir kı- bir demiryolu ilfr.mk noktasıdır. Is tan bul da 

neticcs.i belli oluncaya kadar Ru do- - Baı tarafı 1 inci aaJUfede - sım birlikler alınarak garbe nakle - ooo Berlin, 16 (A.A.) _ Alman hav:ı 
naııma ı Iıak~~ıi~_etiniı: K:ıı:ad~ni:ı:de ç:ılı~acaklardır. dilmiş iseler, ikmali beklemcdep n;u- Ticaret vekili geliyor Yaz sergisi geri kaldı 'rnv,·etıeri, merkez cephesindeki Alman 
devam edecegı şuphesız tı>lııkkı olun Bu miintehalar, biri Kereınensug ci- kavemet gösterebilirler. Hatta; Ja- . Jrdularınm harekatına büyük bir öl-
maktndır. • v~ırında bir yerdir. Diğeri de Nikola- pon büyük şehirlerinin, san-:ıyi mer- l~~nb~~· 16 (T<;lefonla) ~ Tıcaret İstanbul, 14 (Telefonla? - Bele- ~tide yardım etmişlerdir. Oereya11 

Hava harekatı: vef veya Kersomdur. kezlerinin ve japon hava meydanla- Vekılı Mun;ıta.z Öl,me~, ~ugtin ;Anka- diye tarafınd-an burada hır yaz ser- eden hava muharebeleri esnasında 4 
Hava harekatına gelince; ke.:;:if Al- Almanlar Dinyeperin dirseğine var- rının ,a hava ü~lerinin yakınlığı dola- radan. şe~r~mıze gelmıştır .. Vekıl, I?a· gisi açılacağını bir kaç gün evvel Sovyet tayyaresi düşürülmüştür. Düş-

man hava kuvvetleri ııark cephesin- dıkları zaman müdafaaya. elverişli ol- yısiyle Sovyet havacılığı lehinde ve zartesı gunü B~ndırma yolıyle lzmıre bildirmiştim. 'Tlan topçu mevzilerine pike hücumları 
de kara kuvvetlerine mühim yardım- mıyan garbi Ukraynadan çekilen ve geniş mikyasta bir avantaja d{l ma- hareket edecektır. Bu sergi, bazı sebepler dolayıs!Y!e vapılarak 8 top iskat edilmiştir. 60 
!ar yapmış, zı:hiı tr~nler,. k'llmyon şimdi kuvvetli bir miidafaa yapabilecek liktirler. _ ooo gelecek ~en ey~ bırakılmış ve sergı.n~n '3ovyet kamyonu yakılmış ve tahrip 
\'e toplar t:ı.~rıp etmışlerclır. Hava olan Budiııni ordularından bııskaca Bunun karşısında japon havacılıgı INGIL TEREDE YENi esaslı bır şekılde hazırlanması ıçın olunmuştur. Alman bombardıman tar-
m~~.a~:eb~~erıntle 17 ~ovy ·t Tayyaresi oradaki ndüstri mıntakası halkı ile Sovyet Uzak şar'~ fi.lolarına naza:an I bir he~' et reşe.kkül etmiştir. lno" \'areleri, bir Sovyct zırhlı tümenini 
dusurulmuş, Ode!la lımanına yapılan de karsılasacaklardır. hij de zayıf değıldırler. Yalnız Ja - ASKERL K Sergı, T'llksın meydanında - mitralyöz ve bomb:ı at.eşiyle imha et-
taarruzda bir Rus muhribi tahrip Filh~kika bu halk yalnız fevkaliide poııların bir kısım hava malzeme - L d 16 (AA ) L d. d nü gezi yerinde açılacaktır. mhllerdir. 
edilmiştir. Cephede ve .diğer yerlerde vntanperver değil a;·ni zamanda reji sinin demode tayyarelerden ibaret on rtea,bl'.. . . t -. t' on ıa ra - it l t bl .., . 
k' k .. il r nakliy-at d : . il . - ~-· .. .. ' - . ld ki .. 1 kt di ın:. b" yosu şu ıgı nesre mış ır: a yan e 1 gı 1 

• U\ "e e • _ • em.r~ o arı me de baglı<lır. ı..;unku reJım sayesin- 1 u arı soy enme e r. f"ıser oy Kömür ve diğer maden ocaklarında Bu mıntakada 13 Sovyet tayyaresi-
ve ıstasy~nlara ~gır hava bombardı- clerlir ki bu mıntaka, i~~i~f ~tmis ve le ise, y~e fazla bir vası~ avantajı ve deniz ticaretinde çahşmıyan 1907 Roma, l~JA.A.) - 437 numaralı nin düşiiriildüğü bildirilm~ktedir. 
man.'.arı :Y apılm~stır. , . • refaha kavuşmu.5tur. Buyuk hır kısmı kaybetmış sa~ılmazlar. Çünkü .sov- teveliüıllüler bugün milli hizmet büro- İtalyan reblıgı: . . . . Alman tayyareleri tarafından Ode· 

Dun gece yemden Mo,,kov a~a hav~ m:?şh.ur Kazaklardan gelen bu halk! y~tlerin de bır kısım mal~mesı es- ]arına kaydedilmeğe başlıyacaklardır. Hava kuvvetlerımıze n:ensup bırlık- ııa üzerine yapılan bir akında bir Sov· 
t~arrı:zu y~pı~mıştır. Rus ha-va ~u~- hürrıyeti ~ven ve usırlarca müstevlı kı olmakla beraber, ~mumıye~l~ t_ay- le_r, Ifıbrıs adasında ma~az~Iarı, ı:na- vet torpido muhribi bombalanmıs \'O 
\:etler~ de J en.~de~ R~s kuvvctlerının Türklere ve Polonyalılara kar'ı harp yaı:e evsafı ela çok yuksek degıl~ır. b k yı mıahruk depoıa:ını mtiessır şekılde hasara uğratılmıştır. 
harekatına muessır Yardımlar yap - eden Rusların ahfadıdır. Japon hava Uslerinin yakınlıgı , irfanda aşve ilinin bombardıman etmışleq:'jir. Gece başka - ---... ~·l"'l!I!.,.. .... ..,._.-"'~•. 
mışlardır. Din:reper dirııeği içindeki mıntaka, tek cephe kurmuş olması, ikmal iş- b t tayyarelerimiz de Malta adasında tay- A N A-· D Q L U 
. lle~le~ek'te olan Alman zırhlı bir- mecmu Ukıayna ·endüstrisinin üçte terinin çok daha kolaylıkla temin egana l yare meydanlarına ·ağır çapta bomba-
lıklerı hılhassa he~ef tutulmuş ve birini teşkil eder. Diğer kısmı daha edilebilmesi ve moral bakımd-an hiç Dublin, 16 (A.A.) - D. N. B. ajan- lar atılmış, hedeflere tam isabetler ol-
hava muharebelerınde muvaffakı • şıırkta ve Don havzasındadır de yapranmamış bulunması da dola- sı bildiriyor: muştur. Şimali Afrikada Tobrukta 
yetl~r .~azanılmı~tır. . }foskova, 16 (A.A.) - Sabah neş- yı.>iyle Sovyet tayyareciliğinin daha Irlanda Başvekili De Valera ile Mr. topçu mevzileri ve ileri müfreze faali-

.. : ...... . 
Siıhibi ve Başmuharriri 

Buy~~ Alman tayy~re.Icr~yle cep- r~dilen Sovyet tebliği: üstün başanlard~ bulunması bekle • Hor Belişa arasında bir göriişme ya- yctleri bombardıman edilmiştir. 
he g~rısıne yapılan bır ındırme h".l- Sovyet kıtaları, bütlin cephe boyunca inebilir. pılması derpiş .edilmektedir. Bu husus- Tobruk ve Marsa Matruhta da dilş· -: :--
re])etı, R~slar tarafından zamanın- şiddetli muharebelere devam etmişler- Anavatan havacılık men balarının ta daha geniş malumat Yoldur. mnn tesisleri bombalanmış, Marsa Mat- • Umumt Neşriyat Müdürü 
da kesfedıle:ek k~rş~la~mı~,. bu tar- dir. Bilha!<!la cephenin cenup bölge- yakınlığı ne derece-ye kadar japon · qoo ' ruhta 3 bin liralık bir ticaret gemisine HAMDI NOZHET ÇANÇAR 
yareler ta~rıp edılmış, ındırılen as - sinde şiddetli muha-rebcler olmu tur. tayyareciliğine fayda temin ediyor- n.1 i b/"g" • ve Sidi Barraninin şimalinde bir tor-

HAYDAR R0ŞT0 ÖKTEM 

kerler de .1mha !'lıın~uştur. Sovyet Sovyet hava'kuv\·etleri düşmanı hırpa- sa, Sovyet bombardımanlarına o ka - ıvıacar e l l pido muhribine isabetler olmuştur. 
tap-·are~erı, Berlınc .rıne taarruz et- lamağa de\·am etmi~lerdir. dar kolaylıkla maruz kalabilmesi de Buldapeşte, 16 (A.A.) - Macar İngiliz tayyareleri Trablusgarba biı· 
mışlerdır. . lloskova, 16 (A.A.) - Burada be- müdafaa!!ıntn diişiinülmes!ni iltizam Telgraf ajansı bildiriyor: akın y:ıpmışlartlır. Şnrki Afrikada 

lfaly~n tayyarelerı de Kılım;, .~Tal- yan edildiğine g1'ire Odcsanın hakika- edecektir. Alman birlikleriyle hareket eden Gondardaki mevzilerimize mensup bir 

. . -- .. -
Ah Yıllıtı 1400 Kr. one ı ~ .l\1lıiı800 
Yabancı me~lelş:etlere 27 lira .. - .. -t~y:ı, ve Tohrııka taarruz ctını~ler- ten tecrid edildiY,ini söylemek için he· Karşılıklı ölçülerd€n sonra talı· iacaır kıtaları, düşmanla tekrar sı- miifreze, düşman g-l'llplariyle temasa 

dır. . . . nüz vakit erkenken böyle bir ihtimal mini bir kanaat ileri sürmek lazım kı temasa gelmiştir. Düşman, Ukrıı~'- gelmiş ve cür'etkıiranc müdafaadan 
lngılız tayarelcrı, orta ·arkta !tal- tahalCkuk et~ bile şehirdeki Sovyet gelirse: japon havacılığı lehinde ka- nanın cenu"bı garbisinde art~n taz - sonra düşmanı kaçınağa mecbur etmiş- idarehane: ikinci Beı-ler So1'ak 

yan ve • Alman hava _meyda~ların_:ı. garnizonunun merkez yolu ile takviye- ~ar \'ermek ica]1 eder. Çünkii; Sov - yık ve hasıl olan nazik vaziyet neti~ tir. • · 
ve garbı Almıın~·adakı Ranayı şehır- si her zaman mümkiindür Ve bu tak- vet havacılığı Alman şark cephesin- cesinde ümidsiz bir mukavemet g·ö,,- lngilizler Gonıların ikamet mahalle
lerine mühim taarmzlar yapinı!!lar- dirde de Odesa Alman c~nahıntla ra- deki hava muharebelerinde çok yıp - terme"kiedir. Düı:;man kara ktı\'\'etb- ri.ıi tekrar bombardıman ctmi:şlerdir. 
'dır. .. .. . hatsız edici bir diken olacaktır. ranmış ve çok yorgun düşmüştür. İş- rine müzaheret i~in mutad ı.lm;yuıı Dlin gece İngiliz ta.ryareleriKotane ve 

. .ı;\rtık ieşeblıusu ele ~lmış olan 1n- te en . büyük avantajı da japonyaya şiddette hava faaliyeti de gö~lenniş- Ogustayı bombardıman etmişlerdir. 3 

GPN~El-IK TAKVI .. 

1360 RtJcep 2J 
EV KAT gılız h: \'a kuvvetlermın taarruz ve de Berlin üzerine 100 ton bomba a - veren taraf budur. Yoksa, Alman tir. l\Iacar h'3rekiltı, muntazaman ölü, 20 yaralı vardır.• 

llİr~ş kabiliyetlerinin çok -artmış ol- tılmış, Berlinliler büyük heyec-an ge· cepheleri kurulmadan önce açılac-ak devam etmektedir. Macar hava kuv- Hava müdafaa bataryalarımız tara- S. D. ' S. D. 
<dugu anla!ıılmakta~ır. Rur havza- çirmişlerdir. Çünkü atılan İngiliz bir japon - Rus hava cephesinde Sov- vetleri, düşmanın ricat hattında şi- fından açılan ateş Uz~rine düşman tay-

1 
Sabah : 5, 12 Ak~O\ 19,07 

• 1.~a. ı::remen ve Kıel mıntakıılarına bombalarının çoğu bin kilo ağırlığın- yeti erin kısa zamanda bir hava ha - mendifer köprülerini ve milhim bir yarelerinin ekserisi açıktan geriye j ~ile :12, 16 Yat•ı 20, 48 
\•uz bınl~rce ton bomba atı.lmı -t.r. da olduğundan fazla heyecan vere· kimiyeti kurmaları normal bir netice istasyonu iyi neticelerle bombalamış- dönmüştlir. Bir tayyare alevler içinde iki d. ·16 07 İmıak 3 18 
oıı Berlw taarruzlarında bır gece- ceği ~liphesizdir. , olarak kar~ılanabilirdi. T. A. !ardır. dU§ürülmU~tUr. '!_!P..!!!!~nP.'!~ .1m'm'm•!ll!l!lllJlflllJlllll!'l!Mllf'_.,wt 


