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Ağustos ANADOLU cazeteai idarehane.! 

1'941 
(ANADOLU) MATBAASINDA 

r -
Zeytinyağı ihracı yasak 

Ankara, 19 (A.A.) -Ticaret Vekaleti ze)'linya· 
ğı fiatlerinin bugünkü vaziyetleri ile istihsal fiatle
rini tetkik ederek yeni mahıu!Un idrakine kadar 
2eytinyağı ihracını yasak eylemqtir. 

Lisanı istihsali hususunda vuku bulacak talepler, 

31 iNCi YIL 
No. 8624 

BASILMIŞTIR 
Nqredilmiyen yazılar ceri 'ffrilmeal--------------------:--------------------------1 
CUnU ıe mi niiıhalar 25 kuru tur. Her· gün sabahları (İzmir) de çıkar sivasi gazetedir. 

it'arı ahara kadar nazarı itibara alın nuyacaktır. 

Fuarımız Bugün Merasimle A ,ılacaktır 
Vekil Dün Fuarı Gezdi 

-~~~~~~~~~~~- • 

Ecnebi birçok maruf zevat Fuarı 
gezmek için gel~cekler 

Bu gece Fuarın açılması şerefine zengin bir 
şekilde eilenceler tertip edilmiştir 

Fuar Açllırken 
HAMDI NOZHET ÇANÇAR 

Sağda Alman kuvvetleri Styr n"h rini k:ıuçuk sandalla geçerken, solda sahile çıktı 

1. Röytere gör:__J 

. . . Almanların yeni . . . . . 
Dınıepe~ın g~rbı- hedefleri: Leningrad Yenıden ıkı şehır 

nın ışgah daha tahliye 
tamamlandı Voroşilo/ kuvvetleri, edı"ldı· 

şehrin dış müdaf a-
asına çekildi Nikolayef tezgahlarında 

ne varsa yakıldı 

Baltıkta 1 denizaltı, 2 
nakliye batırıldı 

Japonya, Rusyaya yar· 
dıma muhalif 



:JAHl.fE .ı . - (AN.ı\DOL""' J' 

_ lsta_Dbul belediyesinden: ~ ~ 
1 Fuar zemanında Şehir . Gen·ahpa~a, Haseki, -BeyÔğiu"Te zuhr;vı-h-;sta1;J{iar"''· iı'-a-ta-n-el;tiyJe 

Zeynep ~amıl D_oğumevinin yıllık ihtiyacı için almacak yaş sebze kapalı 
zarf ıısulıyle ek.~ııtmeye konıılmu:ıhtr. Tahmin edilen bedeli 19716 lira ilk 
!0mirat.ı 1478 lira 70 kuruştur. Şartname zabıt ve Muameliit Müdürlüğü 
kııleminde gurlilebilir. İhale 28/ 8/ 941 Perşembe günü saat 15 de Daimi 
1-.ııcıimende yapılacaktır. Taliplerin ilk t:eminat makbuz veya mektupları 
!ı 11 J ılına ait Ticaret odası ve~ikaları ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer 
vesa ik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını ihal gi.inii .·ııat 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri la
zımdır. 13 16 20 25 (3193/6846) 

lzmir fiat mürakabe komisyo
nundan: 

lzmirde toptan n•ya perakende suretiyle odun kömürü alış veriş ve 
t :c. retiylc mıisl€gil olup ela cliikkan, han. ve depolarında 100 kilodan faz
la kömiirii bulunanların ım;vcııdları miktarı ile maliyet fiatlerinin birer 
\::>v. nname ile Fiat mıirnk:tbe komisyomına nihayet 25/8 / 941 tarihine 
J.. d.ır bildirmeleri ila11 ol umu·. ,(3353) 

GÖZ f AŞI FIAT FARKI iADE OLUNUYOR 
lzmir incir ve üzüm T. S. Koo. 
birli2inden: 

1 1 ~Hl tarihinden ııonr. (20) kuruştan fazla fiaUe Birliğimizden 
Ciiztnşı nlan mustah.-<illere nractaki fiat farkları iade edileceğinden, nliika~ 
rıarlnrın 21/~ı ?4! den itibaren ~abahları Kançibanoğlu h:rnmdaki Dahili 
.;;atı~lar Sen·ı ımıze miinıcaufüırı rira olunur. 

Devlet Demir Yollarından: 
20 8 9.11 tarihinden itibaren 
'l'iirki.rede çıkan iyn i nı gayri siya8i gazete ve mecmuaların bazı men-

uplarına, :\fatbuat Gmum Jlüdiirlüğü tarafından verilmiş Türk Basın 
E;rrs.riııi11 kartını hamil olmak .artiyle ve Türkiyede bulunan ecnebi ga
zeteler muharrirlerine de Matbuat umum müdürlüğünün vereceği fotoğ
nflı bir ve ika ile müracaqt etmek ~artiyle halk ticaret biletleri üzerin
den c~ 80 tenzilat yapılacaktır. Fazla. tafsilat için istasyonlara milracat\t J 
edilebilir. (3313/5633) 

Gazinosu açıktır 
/zmirin etnsalsiz gurubunun seyri imkanı, 

neşeli müzik, lezetli yemek, latif hava, güzel] 
;manzara ŞEHiR Gazinosundadır. i 

Gazeteciler 

inhisarlar umum müdürlüeün
den: 

1 - Şartnamesi mucibiııcc 500,000 kg. anıbulaj otu kapalı zarf usu
lü ile satın alınacaktır. 100,000 kilodan aşağı olmamak üzere bir kısmı 
için dahi fiyat teklif edilebilir. ' 

2 - Eksiltme 28-8-941 cuma gunu saat 10,40 da Kabataşta 

Levazım şubesi alım komisyonunda yapılacaktır. 
3 - 500000 kilo ambalaj otunun muhammen bedeli 35000 lira olup 

muvakkat teminatı 2625 liradır. 
4 - Şartnameler 175 kuruş mukabilinde sözü geçen şubeden ve An· 

kara ile İzmir Başmüdürliiklerinden temin edilebilir. 
5- Eksiltmeye girecekler mühürlii teklif mektuplarını ve ayrıca tek

lif edecekleri miktar üzerinden teminat akçası makbuzn veya banka mek
tuplarını ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale saatından bir saat evveli 
ne kadar adı geçen komisyon riyasetine makbuz mukabilinde verilmesi lü-
zumu bildirilir. 16-18-20-22 3237 /696:1 

. ıstanbul maarif müdürlüe-üden: 
:\faarif V('ldlliğ-i köy enstitüleri Erkek taleb€si için kapalı zarf usuliyle 

le 1:3458 m0 tra kuma:· alınacaktır. Kumaşın muhammen bedeli 44068 
lira 50 kuru~ Ye muva ·Rat teminatı 3305 lira 14 kuruştur. 

İsteklilerin bu kuma~a ait ~artname P nümuneyi İst.anhul :.\faarif mıi
dürlüğüncle görebilirler. 

Eksil!n~eııin ~ Eylül 941 Çat·~::ıınba günü saat 15 de htanbul .Maarif 
.:\Iüclürlüğü bina ınıla y:qıılaeağı Ye kapah zarfların en geç saat 14 <1e 
alınacağı ilan olunur, 18 20 22 21 (3267 / 6!>92) 

lzmir. fiat mürakabe komisyo
nundan: • 

Beş kilo Kaşar, yirmi beş kilo tulum ve ayni miktarda beyaz teneke 
peynirinden fazla yccUerind~ veya dükkan, mağaza ve depoları ile muh
l€lif Mğuk hava depoları veı-;air mahallerde peyniri olan amil, toptancı, 
yarı toptancı, perakendeci ve bakkallarl:ı seyyaı· satıcıların her nevi Pf>Y

nir mevcudlarınm cins, nevi, miktar ve maliyet fiatlerini nihayet 25/8/!Ml 

akşamına kadar birer beyanname ile Ff t mürakııbe komisyonuna bildir-

meleri ilan olunur. (3352) - .. - .. -
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İzmir levazım amirliii aatın alma komiayonundan: 
1 - Beheri k!losuna :ıs kuruş fiat tahmin edilen 10 ton zeytin ta

nesi 22·8-041 cuma günü saat 11 de pazarlıkla satın alma -
caktır. 

2 - Numune ve şartnamesi komisyonda görülebilir. isteklilerin 
570 liralık teminat makbuzlariyle mezkür tarihte Çanak'Jrnle 
askeri satın alma komisyonuna müracaatları. 19 20 21 

lzmir levazım anıirliii satın alma komiayonundan: 
1 - Çanakkale ihtiyacı i~in 1 O ton zeytin yağı 22-8-941 günü 

saat 11,30 da pazarlıklıı satın alınacaktır. 
2 Muhammen bedeli 9000 lira olup ilk teminatı 675 liradır. 
3 _ İsteklilerin mezkur gün ve saatta Çanakkale Mkeri satın al-

m'l komi,yonuna müracaatları. 12 16 20 
tzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
ı - Gösterilecek yerlere teslim şartiyle 191 ton 1007 ton 164 ton 

212 ton 284 ton ki ceman 1858 ton dökme hasırlı veya balyalı 
saman ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Umum dökme samanın muhammen bedeli 92900 lira ve ilk 
teminatı 5895 liradır. 

3 - Balyalı veys hasırlı umum samanın . muhammen bedeli 120770 
lira ve ilk teminatı 7288 lira 50 kuruştur. 

4 - Eksiltme 21-8-941 perşembe günü saat 18 de yapılacaktır. 
Teklif mektupları belli gün Ye saatten bir saat evvel komisyo. 
na verilmiş veya posta il~ gönderil~ş buh.ınacaktır. 

5 Şartnamesi her gün komısyonda gorülebilır. 6 11 16 2.0 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 

1 _ Çanakkale )f:rt . .Mv. birlikiexi için 50 ton bulgur 22-8-941 
cuma günü "8at l ~ da pazarlıkla sa~ın nlın~caktır. 

9 
• 

2 _ Muhammen bedelı, 13500 hra olup ı.lk temınat~. 101 ., lıradır. 
.. _ isteklilerin mezkur tarıhte komısyona muracaatıarı. 
" • 10 15 20 

lzmi Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 :._ Çanakkale ?ıJst. )1v. birlikleri ihtiyacı için 30 ton fasulye 

22-8-941 cuma günü saat 16,:lO da pazarlıkla satın alınac-aktır 
2 _ Muhammen bedelı 7500 lira olup ilk teminatı 563 liradır. 
3 _ isteklilerin mezkür tarihte komi;yona müracaatları. 

10 15 20 

lzmir levazım aınirliği •alın alma komiayonundan: 
1 _ Çanakkale :M t. )lv. birlikleri ihtiyacı için 20 ton pirinç 

22-~!Hl cuma günü saat 15ı30 da pazarlıkla satın alınacaktır 
2 _ l\luhammen lıedeli 9200 linı olup iek teminatı 690 liradır. 
3 _ 1stek!ilerin mezkür tarihte komisyona müracaatlan. 

10 15 20 
lzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan: 
l _ Eceabat hastahanesi ihtiyacı için beher kilosu 20 kuruştan 

12 ton yoğurt ile beher kilo•u 17 kuruştan 9 ton süt 28·8-941 
ııer~embe günu /aat 17 de kapalı zarfla Çanakkale askeri 
satın alma konıı yonunda rapılac-aktır. 

2 _ Yoğ'urclun muhammen bedeli 2400 lira olup ilk teminatı 180 
liradır. 

3 _ ::;ütün Muhammen bedeli l~!lO lira olup ilk teminatı 115 li-
radır. 

4 _ Evsaf ve ~artuamesi her .gün komisyonda görülebliir. 
5 _ Taliplerin ıhn'e f'l!atinden bir <aat evvel komisyona müra-

caatları. 12 l;; 20 25 

Jzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan: 
1 Anafarta ihtiyacı için beher kilosuna 45 kuruş fiat tahmin e

dilen 60 ton sı~~ır eti 28-8-941 perşembe günü saat 15 de 
kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2 _ Muhammen hedeli 27000 liı a olup ilk teminatı 2025 liradır. 
;; _ Evsaf ve ~artname"i her gün ~omisyonda görülebilir. 
4 _ Taliplerin ,hale . aatınden bır saat evvel Çanakkale askeri 

satın alma komı•yonuna mliracaatları. 12 15 20 26 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma_ ~omiayonundan: 
1 _ Ezine haştahanesi ihtiyacı ıçın beher kilosuna ı 7 kuruş 

fiat tahmin Edilen 20 ton sut 28-8-\l41 perşembe günü saat 

15 de kapalı zarflu satın ahnacak. . _ . 
2 _ l\luhammen bedeli 3400 ıu:a olup. ılk temın.atı 455 lıradır. 
3 _ Evsaf ve şartname~! her gun. komısyonda gorül.ebıhr. 
4 _ T-alıpler·n ıhale saatinden bır saat ~vvel komısyona teklif 

mektupl~rını yeya müracaat etmelerı. 12 · 15 20 25 

Adana As. Dairf'ıtİ sıı. Al. komi~yo11mufan: 
l Ad k1 b rlnda meyeut 78869 ldlo palamut 27-8-9H - una 110 • a :ııı a . . .. 

ea b . .. t on altıda kapalı zarf usulu ıle l'atılacaktır. ... rşan a gunu ~aa ~ . 
2 Toplu tutarı 552 Jira ilk tenoiııatı 414 lırndır. . . 
3 _ İs"·kt'J · ·· ııdc ihale saatından bır saat evvelıııe "' ı erııı mua,·yeıı gu .. .. 

~ad t kl'f - 1 resen veyahud taahhutlu olarak Ada-
n ar e l mektup arını ·1 • 1 . rmeleri 11111 o unur. na "atın alma komisyonuna 'e 

ll-l·t-17-20 
-,1:-z-m-i:-r-;L;-e-v_a_z_ım--:A-nur-. -licı-.-.-S-a-tınAJm;:K'om-iı_y_o_n_u_n-;d:-a_n_;,--.---.,--.. 
D"mı·ri ciheti R"kerı.-

1 
,, 1·17·J'C muhtelıf eb .ıdda 174., geı mı ..: ~ ,., tc en Yeruın~A ...- .. .. 

beygir nııh imal edik'ccktıı·. T~lıplerın 21 8, !141 l'er:ı;ımbe gunu l'aat. on 
altıda Kışlada lzmiı· levazım amirliği ~atııı alma komısyonuna mura
caatları. • __ -= 

lzmir Le-:azım Amirliği Satın Alma l{omiıy-;nundanı 
:Uiktarı 

20000 Kilo Kuru Fa~uh·a 
;;o c Çay 

800 c Kcsİlmrn Sığır di 
• Yukarıda cin~ ve mı.ktarı ya;ıh uç kalem yirccek U.yr.ı ayrı pazarlıkla 
satın alınacaktır. Talıplerın 22 AğutitOs. !J41 cuma gunu saat on. beş bu
çukta teklif edecekleri fıat üzerıncten verecekleri yüıde on beş temınatı ka-
. · b' Jikte Kı,lad ı . 1. · · tın alına komısyonu-tıyelerıyle ır > ' a zmir Levazım amır ıgı sa 

na müracaattan. 

lzmir levazım amirliii •attı> alma komiayonundan: . . . 
1 _ Kartelpıller marka bir adet traktör yedek parçalarıyle bırlıkte 

pazarlıkla yapılan eksiltmetiinde talip çıkmadığından pa.zarlık 23/ 
Ağusto•/941 Cumartesi günü saat Onda Kışlada 1.zmır levazım 
amirliği sa.tın al~a komısyonunda yapılacaktır. 

2 şartnamcsı komı;yonda görülelıil' 
· k if ır. b tc · t 

3 Taliplerııı te ·, edecekleri fiat üzerinden yüzde on eş mına 
katiye alınacaktır. 

4 _ pazarlığa iştirak edecekler l<aııuni ve,ikaları ve tcıninatı muvak
katalariyle birlikte belli gün ve saatte komi~yona ınüracaatları. 

Izmir Levazım Amirliği Satın Alına K . dan. 
l\Iikta rı omıayonun • 

3000 
550 

4000 
1100 
2200 

K:lo Kesilmiş Sığır t. 
K ·ı e ı c 

c 

c 
c 

esı mi~ Koyun t. 
K il e ı 

e.:ı miş Sığır et. 
Kesilmiş Koyun 

1

1 K ·ı . e ı e"1 mış Sığır f't' 
ı ·ı . 1 

450 < ' "· ı mı Koyun eti 
200U c Zeytin tanesi 

3000 c Sad ·yağ 

6000 c Toz :ı;ıker ' 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı dokuz kalem .· k ayrı ayrı pazar-

ı . 1 · 21/A" ; ıyece .... •a t 
!ıkla •atın alınacaktır. Ta ıp e.rı~ .. ıcustos/941 Perşembe gunu · a 
onbe~ buçukta teklif edeceklerı fıat uzerınden verecekleri yüzde on beş 
teminatı katiyeleriyle birlikte Kışlaıla İzmir levazım amirliği satın alma 

komisyonuna milracnatıarı. 

(Al'fAIJOLO)' 

lzmir levazım amirliği aabn alma 0komiayonundanı - -· 
- Beher kilosuna iki kuruş tahmin edilen 60 t.on odun ihtiyacı pa

zarlıkla yapılan eksiltmesinde t~lip çıkmadığından pazarlık 22/ 
Ağustos 1941 Cuma günü saat On altı buçukta Kışlada İzmir le
vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin edilen tutarı {1200) liradır. 
3 - Teminatı muvakkatası {90) liradır. 
4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - Pazarlığa iştirak edecekler kanuni vesikaları ve teminatı muvak

katalariyle birlikte belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 
lzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundanı 

)fik-tarı 

34000 Kilo Kuru Ot 
33000 c Kuru Ot 
33000 c Kuru Ot 
33000 c Kuru Ot 
33000 c Kuru Ot 
34000 c Kuru Ot 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı altı kalem Kuru ot ayrı ayrı pazar
lıkla ııntın alınacaktır. Taliplerin teklif edecekleri fiat üzerinden vere· 
cekleri yüzde on beş teminatı katiyeleriyle birlikte 22/ Ağustos/941 Cuma 
günü saat Onbeş buçukta Kışlada İzmir Levazım amirliği satııı alma ko-
misyonuna müracaatları. . 

lzmir levazım amirliği ••tın alma komiayonundan: 
Miktarı 
Kilo 

3000 Patlıcan 
3000 Taze fasulye 
3000 Kabak 
1500 Domates 

700 Taze biber 
800 Taze patlıcan 
800 Taze fagu•lye 
800 Kabak 
600 Domates 
200 Taze biber 
600 Patlıcan 
600 Taze fa•ulye 
600 Kabak 
300 Domates 
:ıoo Soğan 
100 Taze biber 

Yukarıda cing \'e miktarı yazılı on altı kalem qebze pazarlı'Jda ~atın 
a'lınacaktır. 

Taliplerin tekli~ edecekleri fiat üzerinden verecekleri yüzde onbeş 
teminat katiyelerıyle bıı·I~kt.<;,.21-8-941 persembe günü saat 15,30 da 
kışlada izmir levazım :ımırlııı:ı satın alma k·omi;;yonuna müracaatları. 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alına Kol'tliayonundan: 
)fiktarı 
Kilo 

3000 
3000 
300(\ 
1500 

700 
3000 
3000 
3000 

500 
1000 

Patlıcan 
Taze fa~ulye 
Kabak 
Domates 
Taze biber 
Patlıcan 
Taze fasulye 
Kabak 
Taze biber 
Domates 

Yukarıcl.ı cins "~ r.ıiı<tarı ; azılı on kaleın b pazarlıkla •atın alı-
nacaktır. ~ ze 

Taliplerin. teklif .edec.ekleri fial üzerinden verecekleri yüzde on beş 
temınat katıyelerıy. ~ bırt.kt~ 21-8-941 Perş b .. .. at 15 30 da 
k 1 d · · ı · ı· • · em e gunu sa , • 
ıs a a ızmır C\'3Zllll aıııır ıırı satın alma k . .. tla 1 • · omısyonuna muracaa r . 
lımıir Levazım Amirliii Satın Alma K • _. __ 
)1iktarı omıayon--- ı 

Kilo 

n100 Kuru soğan 
480 Ayaktan koyun eti 

2000 Patlıcan 
2000 Taze fa•ıılre 
2000 Kabak 

600 Domates 
300 Taze biber 

1000 Taze fasulye 
1000 Patlıcan 
1000 Kabak 
200 Taze biber 
suo Domateş 

1 Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kalem et ile on kalem debz .. 
ayn pazarlıkla satın alınacaktır.. e -n:ı:ıı 

.Taliplerin. tekli~ edecekieri fiat üzerinden verecekleri ~·üz de b 
temınat .kat.ıyelerıylc birlikte 22-8-941 cuI?a günü saat on~~ıJş 
kışla.~a ızmır !ev-azım amirliği satın alma komısyonuna müracaatları.a 
lzmır levazım amirliii aatın alma komiayommclan: 

Cin~i )liktarı 

Büyük kazaıı 
Küçük kazan 
Bü:v..ük süzgeç 
Saplı tas 
Kepçe 
Yağ tavası 
Karavana 
Bakı·aç 
Bakraç 
Aş kabı 
Aşkabı 
Aşkabı 
Aşkabı 
Küçük aşkabı 

Adet 

150 
122 
542 
259 
302 

1378 
4680 
1971 
1829 

21604 
100066 

33479 
4239 
4572 

Yukarıda yazılı ( n döıt kalem bakır edevatının bakırı cihat· k ·-
yede ·ı k ·· k 1 rfl . 1. • ı as crı n .ve.rı ~e uze:·e apa ı za a ıma ıyesinin eksiltmeRi 8-9-941 pa-
zart~sı gunu saat 1.1 dP tophanede istanbul levazım amirliği iMltın alma 
komısyonunda y apıhcıı ktır. !maliye ücretinin tahmin bedeli 42766 l'ra 
40 kuruştur. İlk temin2tı 3207 lira 48 kuruştur. ı 

. isteklilerin kanuni vesikalariyle teklif mektuplarını ihale saatinden 
hır saat evvel komsiyona vermeleri. 

Evsaf ve numunel~ri ~artnamesi komisyonda görillebilir. 
20 25 30 5 

lzmiı- levazım anıirliği aatın alma komiayonundan ı 
1 - Pazarlıkla ekgillmede bulunan 87300 kilo sadeyağı ihtiyacı 

gününde talip çıkmadığından pazarlık 21-Ağustos-941 per • 
şembe günii saat on beşte kışlada izmir levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapı)acaktır. 

2 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 135315 liradır. 
3 - 1'eminat muvakkatası 8016 liradır. 
4 - Şartnamesi komi•yonda görülebilir. 
5 - Pazarlığa iştırak edecekler kanuni vesikaları ve teminat mu

vakk-atalaride Lıirlikte belli gün ve saatte komisyona müra. 
caatıarı. • 

- SAhlF& 1 

-·---i;ınlı- ievazım amd'H"' saiın alma iwmİ$yommda<ı: 
1 - Pazarlıkla 600 ion S~ınun alınacaktır. Samaııııı diiJ;ııııı lıalilllle 

beher kilosu :1 kuruş tut:ırı 18000 liradır. 
Samanın balya halinde beher kilosu 3 kuruş 75 santim tutarı 

22500 liradır. Samanın balyasının teli ciheti askeriyeden veril
mek suretiyle beher kilosunun fiati 3 kuruş 40 santim tutarı 
20400 liradır. 

2 - Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepe As. Sa. Alma komisyo
nunda görülebilir. 

3 - İhalesi 25/ 8/ 941 Pazartesi günil saat 10 da yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin kat'i teminatlariyle komisyona müracaatları. 

tzmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 
1 - Pazarlrkla 200 ton bıılgur alınacaktır. Beher kilosunun mu -

hammen fiatı 22 kuruş ve tutarı 14400 liradır. 
2 - Evsaf ve husu•i şartlar topkapı maltepe askeri satın alma ko

misyonunda görülebilir. 
3 - İhalesi 26-8-941 salı günü saat 15,30 da mezkür komie.yonda 

yapılacaktır. 
4 - Kat'ı teminatı 6600 liradır. 

lzmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla 15 Ton Pirinç alınacaktır. Beher kilosunun muham

men fiati 48 kuruş ve tutarı 7200 liradır. 

2 - Evsaf ve husus[ şartları görmek istiyen İst. 1. Or. askeri satın a 1 
ma komisyonunda görebilirler. 

3 - İhalesi 26 18., 941 günü saat 15 de mezkur Ko. ela yapılacaktır. 
4 - Kat'i teminatı -1080- liradır. 

İzmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 
ı - Beher çıfünc 800 kuruş fiat tahmin edilen 50 bin liralık er 

kundıır:ı>ı pazarlık l a satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin getirecekleri numune ve numunelere uygun vere

cekl~ri <>vsııf ve fiatler üzerinden muvafık olanı tercih edile
cektir. Hususi şerait de topkapı mezkür askeri satın alma ko
mi,;yonunda giirGlebilir. 

:ı ·- Kundura!ar bir talibe ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı talip
lerine de ihalesi yapılacaktır. 

4 - İhalesi 27-8-941 ~arşamba güni aat 11 de yapılacakar. Kat'i 
teminatı 7500 liradır. 

lzmir levazım amirliii satın alma komiayonıuıdan: 
1 - Beherine 250 kuruş tahmin edilen beheri iki parçadan ibaret 

6368 adet mahruti çadır direği alınac-aktır. 
2 - Pazarlıkla ek,iltmcsi 25-8-941 pazartesi günü saat 15 de 

tophanede i~tanbul levazım amirliği snlın alma komi.wonundn 
y-apılacaktır. -

3 - Taliplerin bellı vakit komisyonu gelmeleri. Numunegi komi'
~·onda görüleb'lir. 

İzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 
. Pazarhkh 11700 kilo rekirdehiz taze üzüm satın alınacaktır. Ta -
l!ple~in 21-8-941 perşcmı.i" günü ,ant 15,30 da teklif edecekleri fiat 
uzerıı:ıcıeı:ı verecekler; yüzde onbeş teminat katiyeleriyle birlikte kış -
lad-a ızmır 1 evazım amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 

Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat 

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

M. 111. V. tarafından 1939 senesinde açılmış° olan Hasta bakıcı ve Hemşire
ler okuluna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 
bulundukları mahallin Valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik ıube
lerine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 

2 - 3483 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, me
mur olup tekaüdiye alacaklardır. 

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

4 - Tahııil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlar& &yd& bet 
lira harçlık verilecek. laşe ve il basları tJmıamen okula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lir& asli maaş
dıın bılşlamak üzere maaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoia!acaktır; 
bu zaman dahi iB§e, giydirme ve barınma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eylül 1941 de tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: --· 
a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından bu

lunmak. 
b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeie · 

müsait bulunmak (bunu her hangi bir hastahane aıhh1 hey;'eti ı.poru il• 
tesbit ettirmek ve evraka bağlamak. Ul2'Jmdır.) 

c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yuG,rı olınıyaca'ktır. 
d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak .Cbu vaziyet polilçıe 

tevsik ettirilerek evraka bailanacaktır.) 
e - En az orta okul tahsilini bitirmiş ol.mak {eleme imtihanl&rmda 

muvaffak olmak şarttır.) vey11o bu derecede tahsil gördüğil isb&t etmek 
(tasdikname veya bunun tasdikli bir sureti muamele;yi ev.akına ekle
necektir). 

f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla kc>
cası ölınüş olanlar kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir mtısbit evra& 
keza eklenecektir. 

g - Okur sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettlii, ev• 
lenme sureti ile veya diğer inzibııti eebeblerle okuldan çıkarıldığı, altı ııe
nelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve yahud ı~ 
sebebler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mek· 
tep masnıflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tama
men doğru olduğuna dair Noterlikten tasdikli ve kefilli bir taahhUdname 
V6recektir. 

8 - Yukardaki şeraiti haiz olan okur, okula imtihanSll olarak kabul 

edilecektir. . . . . 
9 - Yukardaki maddeler mucibince evrakının ınuamelesını bıtirenler· 

den, Vilayet, veya kam, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya asker
lik şubeleri vasıtasiyle evraklarını doğrudan doğruya Ankara Merkeı 
Hastahanesi Baş Tabibi ve okul mUdıir Jüğüne gönderileceklerdir .. 
10 - Müracaatların Ağust<>s 1941 nihayetine kadar sona erdirilmea! 

lazımdır. 
11 - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri ayni 

makamlar tarafrndan kendilerine bildirilecektir. 
12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar gelmek ve 

okulda tekrar yapılacak sıhhi muayene neticesi hastalıkları tebeyyün eden· 
!erin memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol pamları kendilerine 

&it olacaktır. 
,'l1ıkara :Merkez HıuıtaJı.anesi Baş Tabibi 

tıe Okul Müdürü Albaıı 
Dr. ŞABAN BARUTÇU 

17 20 23 26 29 Mayıs 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Haziran 
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Teınmıa 1 4 7 10 18 111 1!1 
22 21i 21! ııo Aiuııto• 941 '1R04) 

Z.4.Yl 
Nüfus kağıdı, Askerlik vesikaları ve Adana tapu . 1üdiiriyetinden aldı

ğım 2500 liralık bir ipııtek senedimi kaybettim. Yen;~ini alacağımdan es
kilerinin hükmil yoktur. 

İstanbul Ziraat mektebi 
)fuallimlerin Ragıp .,fağden 



SAHiFE 4 ·---·-.. ......çııı.. ' '(ANADOLUJ 

Almanyada Askeri ~ Vaziyet 
- Bqtarafı 1 inci sahifede - - 884 tarafı l inci sahifede -

velt - Çörçil deklfırıı '\·onu hakkında ı.ti. epin tııhliyesi bunu gösterir A'l -
Amerik:ıdn yapılan n-ı>§l'İynt, Mon • manlar. 50-60 ~ilome~tre daha ilı>rler· 

Türkiye 
Yüzme birincilikleri reıgraf; . Telefon ·. v _~ .. Ajans Haberleri o 

. · . . . . . se Lenıngrad ıstihkamları Alman 
ı•oe naznrıyP. ınııı biıHın d{ınyaya te.~ topçusunun ateşi altına dilşebilir .. 
mil edikrr.k tatbikini \'e diinyn ııo • A imanların hedefi, Lcningradı tcc· 
li !iğini yapmak sl'lfılıiyetiııin Anglo- rid ile ,roll::ırı tıkanan Fin ve Alman 
snksonlıu·a verilmı> ini i.:ı1ıhdaf 'et - kııvvetleriııiıı :roll:ırını ~ıçmak, Fin
mektedir. Anıeriknlılar poaisle l'şki- lanılira köı:!-"e>zini dn tnrııamiylc tec-

Ankara. 19 (A.A.) - Baden ter
biyesi umum miidiirlüğüniln venliği _,,. 
bir karara göre, :rn.:n Ağu tosta ' 
Uıırsnda yapıla<'nk Türkiye yUzme 
birincilikleriyle alfik:ıdar olmak tize· Hükôme ' Yüksek Teknik Okulu 

.. . .. . . ı·id eder~k Sovyet donanmasının :ma-
ya mıına<ıebetlerınde te!'rube • ahıbı vatanla aHl.ka:ıını kesmektir. gs'l;on-
olabilirler. Fakat Avrup:ı ~iyasetin- ,·adaki Talin ve Finlnndiyadald Han
de hig t!'criibeleri olmadığını her gö köprü bıış'iarının da zr~ptı ile Sov
gün vaknlnrla isb:ıt ediyorlar. A vru- yet donanması müşkiil mevkie düşe
pn milletıleri el'lkiya değildir. Ve Amc lıill'cektir. Fakat bu muvaffakıyet
rikndıı ('ctelere kar~ı tatbik edilen Jeı le, Sovyet ordularının şimal kanadı 
ayni u~uller onlara tatbik edilemez. t~ınıamiyle teh'likeye girmiş sayıla -
Avrupa meselesi, münhasıran Avru- mnz. Rus orduları kan:ıdlarını İl -

re G ~por mıntak!l.sı 22 Ağustosta, 
kendilerine tnyin edi!C'n nııntak::ılar
ıhı karşılncaklar VC' 29 A~u io~ta 
Bursadn bulunacaklardır. Ankara, 
İzmir ve lstnnbtıl mınüLk::ılıtrı <loğ~ 
rudaıı doğruya ve mü!'ltakilen 29 
Ağustosta bulunmak iizere mah:ılle
rind~n 'hareket edeceklerdir. 

000 

Macar tebliği 
panın küçqk, büyük bütün .ağlam men ve Ladoga gölii araı:ıına amudi Budnpe te, 19 (A.A.) _ Macar 
ve kuvvetli mi'lletlerinin ırki kuvvet- olarak. dayıya bilir ve Varhoj nehri - ajansının resmi bir tebliğine göre, dün 
!eri ile taa~·yün edecektir. Bu hayat >ıin geri~ine çekilebilirler ve muha· ~ant 9 da Slovakya istikametinden ge
' nhnsındn hakettikleıti mukndderıı- rı>lıeye devam edebilirler. Eğer Al - len bir o\·yet bombardıman tayyaresi· 
ta ancak onlar hakim olacaklar ve manlnrın İlmen gölü üzerinden yapa- Uvamnro şehri üzerine on bomba at
hakiki milletler camiası kurmak cakları bu taarruz muvaffak olursa, mı:j, bunların ekserisi Tuna nehrine 
işinde Okyanusun öte indı> çıkan o takdirde Sovyetlerin şimal kanad- ve boş araziye düşmüştür. Hasarat 
rehberler onları ·o!lnrından çevir{'- lan cidden tehlikeye girmiş ve Voro· ehemmiyetli değildir 2 yarnfı vardır. 
nıiyeceklerdir. .,ilof ordularının mühim bir kısmı şi- Budnp~şte, 19 (A.A.) - Askeri ha

male atılarak tecrid edilmiş olacak- rekat hakkında 8 Ağustosta yapılım 
tır. Fııkat bu istikametin, müessir ol· son tcbliğdenberi, Müttefiklerimizle 

Fasulye ve pirinci sa .. 
tın alabilecek 

Ankara. 19 (A.A.) -Ticaret Ve
kaleti mevcud ııelahiyete istinaden 
memleket dahilindeki fasulye ve 
piı{nçleri mühayea edebilecektir. 
Vekalet işte bu sebeple toprakofise 
1 milyon lira kadar kredi açmışhr. 

Budiyeni, ordu
larını geriye 
çekebilmiştir 

Milli Şefin direktifleri dahilin· 
de yeni hazırlıklar var 

nkara, 19 (Telefo~l:ı) - :Slilli!Yüksek teknik okulu, yakında Anka
Şefimiz İsmet İnönünün, san'at 'okul- rada açılacak ve burada elektrk ve 

ı ı-arını teşrifleri esnasında a!Ukadar· motorcu teknisyenler yetiştirilecek. 
lara bir çok direktülcr vermişler ve tir. Bu mevzu etrafınd-a beş senelik 
bu meyanda Ankarada yüksek teknik geniş bir program hazrrlanma~ı da 
okulu t<!sisini saret buyurmuş1ardır. •karar altına ahnmıştır. 

ihtikar la mücadele 
Pamukta tröst yaoanlar ve Kari· 

mancıların mahkumiyeti A merika - Joponya 
ihtilafı 

mn~ına mukabil, müdafaMının da ko- işbirliği halinde bulunan kıtalarımız Şimdi, taze kuvvetler 
Jar olduğunu unutmamnlıdu·. Çün- Bug nehrinin şark sahilinde 150 • 200 İstanbul, 19 (Telefonla) - Şehri- ile tezgahtarı Kmıtinin ve bavul üzeri-
kü bu mıntnkada bir çok göller var- kilometre ilerlemiş ve Nikolayefin Almanları bekliyor, lca• mizde pamuk ihtikarı yapan bir tröst tıe ticaret yapan İstamatın tevkif edil· 
dır. zaptı için IDU\'affakıyetli muharebeler b d b dl l k meydana çıkarılniıstır. diklerini evvelce bildirmiştim. Bunla-

Ccpheııin cenup kısmına gelince, »ermişlerdir. 11_1 a en er açı aca Bu tröst, 500 kilodan aşağı p:ımuk- rın muhakemesi bugiln bitmiştir. Ve 
• Alman tebliği, Ukraynadaki vaziy.eti l\.fotörlii kuvvetlerimiz, çetin bir şe- Londra, 19 (A.A.) - Son 4 gün !arı toplamakta bu suretle biiyük ye cürll.m sabit olduğundan birer hafta 

- Baş tarafı 1 inci sahifede -
etmektedir. 

Radyo gazetesin.den: oldukça aydınlatmaktadır. A'lmanlar, kilde harp eden düşmanı ağır zayiata içinde yağan şiddetli yağmurlar saye- kı1nlar yapmakta imis. hapisleri ile 50 şer lira ağır para ceza· 
Son günlerde japonyada .:inirli üdesa, Kersun ve bazı kısımlardaki uğratmış ve süvarilerin vardımivle sinde ve muhakkak bir hava füıtünlüğü İstanbul, 19 (Telefonla) - Bavul sına çarptırılmaları ve mağazalarının 

artmakta, gah Amerika ve tngiltereye l:<~prü ba ları müstesna olmak üzere, düqmanııı bir çok yarma ha
0

reketlerlni neticesi olarak l\1areşal Budiyeni or· ihtikiirından Beyoğ!unun meşhur <la 15 şer gün kapatılması kararlaştı-
giih Ruııyaya t arruz edilmektedir. n.ııyepcr batısındaki bütlln köprü akim bırakmışlardır. Binlerce esir w dusu, Alman ordusunun tazyiki dışına Karlınan mağa.za<ıı müdürü Santiyago rılmıştır. 
japon özcüsünün söylediklerine ba- ba'.:larını tamamen işgallerine almış- mühim miktarda malzeme alınmıştır. eıkarak Dinyeper nehrinin karşı sahi- • 
kılıncn j:ıpony-.ıııın çoktan harbe gir- la!·dır. . ooo !ine geçmiştir. Geçiş, sularda kullanı- s ı • ı e .. 
me~i ıru: .. ııdır. Fakat Hindi~iniyi i - . :\-fnreşal Budiyeni ordularının çe. Almanlara göre lan kütükler, bos benzin tenekelerin- u ama iŞ erımız 
galindeıı sonra japonya harbe gir - kılme hareketlerine gelince, . A'l : den knruum muvakkat köprülerle di-
mekten çı>kinmüı, nncuk, şarki Asyn m:ın resmi mak-amlarının verdıklerı - Bat tarafı bi~nci sahifede - ğer köpriilerle yapılmıştır. 
nizamını tanımı~-dın!ara tehditler !'-lavur ''.ı:ılumatı t.e~kik etmek ile bir net_!cc- rılmıııtır. Bu cepheye. getiril~n yeni ve taze 
mmıtur. Yalnız, japonyadaki Amer~- ~ (l v.arılabılı~ .. ~lman_Innı~ 9 A~us- Be~Jin, 19 (A.A.) - Bir Alman i- Rtı'!. kuvyetlerı, neh_rın sa~ ~rafın_~a G b" A adol d 1 1 k 
ka •kıt-ası~ı almnğa memur .edı- tıı~. ~e bu gunku tebh~len~e . gor:, yade tümeni 17 Ağustosta NikolaJ~ef teşkıl ~ıle~ cephe~ın gerısınde duş- ar 1 D Q 8 ne er yapı aca 
len Amerıkan vapurunun Amcrıknn :ıo~.~e~ler~en alı.na~ esı.rleı ı:nıktaıı mıntakasıııda 4 Sovyet cUzütamının manı puskurtmek }:izere hazırlan.mak- Ankara, 19 (A.A.) - Büyük l\:Iil- Iacak ve 33 bin dönüm farla ile bağ 
.rolcularını nlmmnna japonya _tara - lkG., ~ındı~. Zayıat 15? 200 ~ın .. Ye- bakavasını ihata ve tamamivle imha tadırlar. Son harekat, Almanlara ınsan !et Mecli:~i tatil devre~ine girmeden ve bahçe seylaptan emniyet altına 
fındaıı muhalefet göqterilme"ı -ara- un ... 60 hın .. Halbukı cenubı Ukray- t . ·t· • ve malzemece cok pahalıya mal olmuş- 1 1 ' 1 h 1 . 1 - . 
da hala devam eden · iddetli. bir ih- nııcla 35-40 ve hattiı daha fazla Sov- ~ mış ır. . tur. Yalnız Nikolayefin işgalinde 20 evve.' ~u arın ıs a 1

' s~ ama ış erinin a!ınacak, a~rıca 6? hın hektar .a~:ı -
t'Ff b b". t .. ~ t·. n-· t _ yet tümeni bulunuyordu. Şu halde _Gece SovJet ~akayası! Alma~ların bin telefat verilmüıtir. Elde edilen şey !a.nzımı ve bat:ı.~lı~laıın k~rutııl~aııı zıye su verılec~ktır. Ayrıca büy~k 

1 a a se e ıJ e \ eı mış ıı. ıger n .- t • . 
1 

. . elınde bulunan bır şoııeyı tutmaga te- . b' h' . . . ıcın evvelce verılmıs 31 mılyon !ıra- :Menderes nehrı mıntakasında Çıv· 
raftan Amerikanın Rusyaya yapaca- za~ ıa \ e esır er mıktarı, kuvvetın şebl:ıüs etm ·s~ d ı..nh k nden to :;ıe harap ır şe ırden ıbarettır. Dm· ı·k t h . ta ·1aveten daha 50 ·ı. ·ı Ç 1 d k. . b lk 
ih yardımın japon ·a - Amerika ara- yarı ından azdır. O takdirde de, ma- . , ı ... e e sa.,,. er e D- yeper ve Donanın sanayi mıntakası ~ n sı~ 1 

. . • mı Son rı ve. ,a -arasın n ~ genış a an 
sın da daha büvüky bir ihtilafa sebe- re~al Budiyeni kuvvetlerinden yan· ç~ ateş:_ ~r;ıı_~ış ve Sovyet kıtalarınm ı· hala Rusların elindedir. Şaved verile- !ıra tahsıs~t verilmıştı. . . . . . . ~va::.ı ıle .ayrıca 70 hın hektanlk di
biyet vermesi .de muhtemeldir. A - dan fazlasının Finleıin doğusuna ~ızlendigı koy ve _ormanlıklar y~mn:ı· cek olan yeni muharebe Mareşal Budi- B~na :ııd hazırlıkl~r bıtııılmış~~r. geı: arazı sulanacak ve bataklıklar 
merika, Rusyaya petrol dolu bir va- .;ekildiğine hükmolun-abilir .. Esasen, ~~, başJ~mıştır. Hücuma g~5en ~lı1'.~m yenin aleyhine dönecek olursa, o tak- Verılen ma!Q.mata gore, muhtelif. km utulaeaktır. 
pur sevketmektedir. Sevkiyat Yiln- gelen haberler de bunu göstermekte- ~~-)adesı kar~ısında _panıge u~ı.}anjdirde Mareşal Keperojad bencllerini mın~akalarda yapılacak olan ye~ı Ankara, .1.9 (A.A.) -:- Aydın mın
di\'o,,tok iimanına ·a ılacaktır ·a - dir ve Almanlar nehrin sağ tarafın - ~ uzler~e S?v.}et askerı Alma~ ~urşun açacak ve bu suretle yukarı Dinyeper faalı!~tten Ege mıntaka.sında G~d~z takası dahılındeki Nazılli ovası su 
pon sözctisü, japont·a~ın sulh ~r~·er da köprü başı işgal ettikleri hakkın- ve_ o~tisle~ı. altında ca,n vermıştır. De., nehirden aRağı doğru olan mıntaka i nehrının taşmasına manı ol~ak ıçın k:ınalları t;ıcs~tmey~ konmuştur. İn· 
olmakla b b . d . pi . da hiç bir şey sövlememektedirler mırj olu cırnrında Sovyet kıt?ları tek- tesisatla beraber mahvolacak fakat Adal:ı yukarısında bir baraJ yapı- ıaat 500 hın lıraya çıkacaktır. 

era er Japon emz erın - .· - . · rar toplanmıya teşebbüs etmışlerse de . .. .. . . • • ' 
den Sovyet Rusyaya v-.ırdım yapılma- Hnlbukı Fransadakı muvaffakıyet - !\! . d . . te . 4 8 t tü dtişman da supurtllecektır . 
.sma Iakayıd kalınamıyacağını söyle- Jer Alman kuvvetlerinin cüı etkara- ~e~~nd pıy~ esını!l: 1 şı l ~vy~ t- Londra, 19 (A.A.) - Taymis gaze- Almanlar ' Amerı·kada 
miştir. Halbuki, bu yardımın japon ne ha.reketıe:ıe köprü b~şı ~u~abil - mi. t~r. en u gerı a an arı ım a e · tesiı~in_ Stokholm muhab!ri bildiriyoı:: 
:k~ra ·ula~ından geçemiyeceği de aşi- melen sayecıınde e!de edılmıştı. ş Gıttıkçe kuvv~tlen.en hır kanaat~ ~o~ Odesaya hava taarruz-
kardır. Bınaenaleyh şimdi açık de- ~" Be l"n 9 (AA) - D T B re, M~reşal J!~ıd ıyenı orduı1unun rıc atı E -1:• t' • "ks l" 
nizlerdeki seyrüqefer serbeııtisi üze- Almanlar cenup cephesinde Sov- 17A.' to u;t· k1 •• ·t · bir fırer degıl, ancak Sovyet tabiye- }arını artırdılar ya ı ıa ıerı gu e ıqor 
rinde iki devlet aı:asınd-a yeni bir ih- yet kuvvetlerini yer yer imha ettik- m""z h ;u:. ~ .. an k~rı~ ve.Af pçunu!l sinde bir değişiklik ifade etmektedir. . . para du"şu"yor 
tilaf beklenmelı."tedir !erini bildirirlerken Londra, Budiye- u a e e m.~ goı:m~ ... 0 8:n f!lan Pi· Almanların gittikçe artan tazyiki kar· Berlın, 19 (A.A.) - Dün Alman 

---oo.ı>-·-- ni ordularının büyük bir kısmının yade. ~şek~ullerı bt!t~n gün Dınyeper şısında, bazı mühim mınt;ııkaları tah- tayyareleı:~ dalgalar. halinde Odesa li· Nevyork, 19 (A.A.) - D. N. B. 

1 • b 1 · • d . çeki~diğinl ıd~bule miltemayildir. nehrın!n ~~ınd~ ~ıc at etmekte olan liye etmişlerdir ve Sovyetler burada manın.a hucuı:ı etmışler ve bu mınta- ajansından: 
zmır e edıycSID en. Her halde şimdilik yalnız u söyle- Bolş~vıkleıın ·peşını bıra~mamışl~rdı.~. bazı mühim sanayi merkezlerini ter- kac~a ıhata edılmiş olan Sovyet kıtala- Gıda maddeleri fiatinde :vUzde 30 

1 - Kahramanlar 1920 sayılı ,,o. ne bilir: .. Hucum e~en Alman pıya~el;Crı k_u- 'ketmişlerdir. Fa.kat düşmanı karşıla- rı ıle limanda toplu bulunan SO\·yet . . · 
k~kta 9-1 numaralı 7 dönüm bahçenin Dinyeper nehrinin batı tarafı ya çuk .sovy~t .ımd~d kuvvetlerını ıezmıs- mak için yüksek bir bedel ödemekten gemil·erini bombalamışlardır. . ~ı:cıbetınd: artma vardır. ~o~ ~afta 
bır ~ne müddetle kiraya verilmesi, t-:ımamiyJe Almanların .eline geçmiş- ı:rdır. Bıtk'._n b~r halde bu~una~ So:- çekinmemeleri esasen ıazımdı. E_v~~lce. hasara u~ı.y~n g~mıler~en ıçınd~ yagm pera~end~ fıatı yüzde 
y~zı ısleri müdürlüğündeki şartname- tir veya geçmek üzeredir. lngilizle- 'e~ ask~~len, sıperlerden >e sıı.pnak- Şimdi Kiyef mıntakasında Mareşal 3 büy_u~ tıcaret_gem~sı .ıle. bır torpıdo yetmış artmıştır. Luks eşyada kısmen 
sı veçhile açık artırmaya konulmuş- rin dikk-.ıt ettikleri nokta, Almanla. laı~an kutle halınde çıkarak teslım ol- Budiyeni ordusunun elinde bilyük muhrıbı de !ahı:ıp cdılmıştır. Hava hü· daha büyük tereffüler v-ardır. 
tur. Muham.men bedeli icarı lOOlira m•ı rın aldıkları esirlerden bahsetmeyiş- m~ tadı~. k .

1 
. • zırhlı kuvvetleri olursa, müstevlinin cuml~~ı netıcesınde Sovy~t k:talarının Nevyork, 19 (A.A.) - Yunnyted 

vakkat temınatı 7 lira 50 kuruştur. Tn !eridir. Bunu da Budi ·eni ordusunun . a~p ara sev edı en uzun esu ka- çevrilmesi muhtemeldir. naklının hemen hemen ımkansız ha· .. 
!iplerin teminatı öğleden evvel iş ban- bir kısmının çekilmes~ne atfetmekte- f~l.e.lerı yoll~rı .. ~o~duf an h~r~. rr:ı_alzeme· Çünkü Sovyetler, Kiyef ve Koresten le geldıği anlaşılmıştır. ;1*~ ~~~~u~~~~a ı:ı.o~fü~on l~afta~a 
ka!lına yatırarak makbuzları ile ihale <lirler. Maamafih Londra, batı Uk- sının v~ me ru .0 P a_rın ~_nun _en g~ç- mıntakasında halil tutunmakta ve bu· Vl k b l e ' ay a 
tarihi olan 1.9.941 pazartesi günü saat raynasını'n kavbedilmesinin Rus a m_~kte~_ırler .. Esırlerın soyle~ı~ler~_ne rada harekat, gece gündüz devam et- ç·· ·ı ı u. ? an t~re!füün en yüksek de-
.on altıda encümene mUracaatları. ilitısadiya~na ·~ndirdi"i darbenfu gore, ondekı Alman .askerlerını gor: mektedir. O t Çl re~.esını geçmıştır. Doların alış kud-

2 - Kahramanlar 1920 sayılı so - a - ırlığını "nkA t g kt d. 1 N" mek, arkada da ellerınde ruvelverlerı P, Z r g •• •• b • t k re~ı de dü.cımüştür. 
1."akta. 8 numaralı 6440 12' bah~nin k~lavefin 'su:rt e ~eme e . ır ~:· ı bulunan siyası komiserleri düşünmek 000 a a unu ır nu u l\~ecm~a, daha da düşeceğinden 
~ir ~n -~~u~~-tle kir~ya vcriım~s~ yazı pı>r . il zerinde u (~ 9;~) . on~:ene~r;:~ çok müdh'.~ti:: ~ünkü ~O!_Ili~er.~er ya~a- Kalif or nı·yada irad edecek ve ınflntıond-an kol'kmaktadır. 
ışlerı mudürlugıınclekı artnamesı veç- nehir sularının t t• 1 . lılnrı ve .ı urumıyenlerı oldüruyorlaı. 000 
h ·1 k · • · zap 1 sure ıy e ını:ın Londra, 19 (A.A.) - Başvekil 

h ı e açı beardtırı:ıay::ı. k_onulmmıt~r. )ltı- ~cl~lmis olan ve yarım milyon kilovat Berlin 19 (AA) _ Alma t b. Dünyanın en büyük Çör,,il, bugtin Londraya gelmiştir. İs- Petene yemin edilecek 
~mme~ . eı: 100 lıra muvak~at t~- ıstıhsa'I yapan elektrik santral fabri· ·-.. ' · · n e • "' 

mın~tı ı ~~ra ilO kuruştur. Tnlıplerm ka,;ı da tehlikeye diismektedir. İngi- lıgı. • . , tayyaresı yapıldı tasyonda zevcesi ve hükümet azası ta- Vişi, 19 (A.A.) - Mareııal Pe. 
temınatı oğlc.den evvel iq bankasına !izler, Almanların Niİcolayef tezgah- M Çenubı Ytk\asna:a t~~fın, ~?me~, L rafında hararetle karşılan~ış~ır .. tem mütarekenin akdini müteakip 
yatırarak94m kbuzları ile ihale tarihi lannda elde ettiklerini bildirdikleri al ctarkvel da ya!l!Aheşe k d erlı~ın. ~·- . ond:a, 19 (A.A.) - Kaliforniyada Londra! 19. (A.A.) -:: Ç~rçıl bugun ~oyap şehrinde teşkil edilen devlet 
olan 1.9. 1 pauırtesi günı'i ·aııt 16 harp gemilerinin Sovyetler tarafın- sd-a feşkı !:den ~ı ~ ı·ar a aş ıgıffıçkıı:- ımal edılen ve dünyanın en büyük tay- harp. kabınesın~n _yaptıgı . ~ır toplantı- ~ı1rası azasının kendisine sada!kat 
da encümene müracaatları. dan tamnmiyle tahrip edildiğini ve . e e~ ·a a. e .Yuruy ış ve muv~ a ·~- yaresi olan (B. 6 - 19 tipi ~yyare, 83 Y~ rıya~;~ etm_~ştır. J?ıger tara~ta~ yemini merasiminde hazır bulunmak 

16--20-25-29 i~e .raramıv-acnk sek'ld h 1 k Yet_ goste~ılmıs ve çarpışmalar netı- tonluktur. Loııdradan Berlıne kadar soy_~en?ıgıne g?r~, Çörçıl, pn~ar günü üzere bugün Royap'a hareket ede -
ı - Kadifekale gaziıwsuna yapıla- gı•1:ebikce°ğini biıdi~m~kt~~~~l 0 arş._ cesınde ~ınyeperfn ~arbındaki bUtün 20 ton bomba taşımak suretiyle v.e hiç (Turkıye saatı ıle 23 de) hır nutuk cektir 
k ilıi.vei in ant Yıızı i ı~ri Mı,idüı·lü- nıale gelince bu cephede h~r ~~·i t~- nııntaka ış~al edı~mıştr. Odesa ~ehri· benzin almadan 8 defa gidip geleeektir_ irnd edecektir. . 

. . ~ l . k ' h . _ 1 ne ve nehrın nsngı kı-smında duşma- Bu tayyare tam tech · ti 200 k 1{Ündekı ke.~ıf ve ~artnamesi yeçbile nıı ın ıır ı arbı hazırlıgı yaptık- b 1 d - •k.. .. b 1 • h"" . . ıza a as er ooo 
Jaıı '!Ilhşılmıştır M f'h h • nın u un ugu opru aş arına u - faşıyabılecektır 

çık ek iltmeyc konulmıı tur. Keşi! be- ' . ' . . "b ·.; aama 1 ey eti cumu başlamıstır. Düşman çok kanlı · · M•h •ı 
<leli 1268 lira 82 kuruş muvakkat !:.& U?ILımı.,vesı K·~~efardı~üle l\dfosh~ovsa, Le- z:ı ·inta uğratılmış Uman muharebe- 1 vercı er 

ıııııgrn ( ve 1 Ş!'.e a 1 ovyet- 1 d b ·1d · ·ı Ik· k A "k O t C' k rninatı 9~ lira 25 kuru. tur. Taliplerin iP in ·mukşvemetinin kırıl~ıyacağı er.ı sonun 8: ı ırı ?n evye ıra anı- merz a • r a yar Çok vapur kaybett:ler 
teminatı öğleden ev\'el h Bankasına da he'l' l ktad A k R lnı dan başka 60 hın esır alınmış • • h h 

000 

Amerika da 

Yanı askerlik tanunu 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi ııın, i1~1~9mbz;·ik1r~Jtı~~: b~~a~= ~~ ta~k 53? t~p iğtinam edi_lmişti:. genı ava attı Radyo gazetesi:ıden: İngili.zler~ gö-
olan 27.8.941 r. ambs günü saat 16 makta olduğµ, ·,halka, Almanların ı~ola~ ~f ~aıp hm-anında 35. hın t~nı- Vaşington, 19 (A.A) - Ameı•ikadan re, 10 temm?zdaıı cuma~tesı günü!l~ hiz~:~n~~deWni(t2A~)ydan ~s~~;~ 

.. ça_ - Rusyadan başku hedefler e inde latoluk _hır saffı ?arp, 10 ~ın tonıl~- Orta şarka :reni tayyarelerin doğru- kadar 616 bın tonluk mı~ver gemısı J 

da Encumene müracruıtla.;. ko tug~ untı so·· ·I . d pl ş ·1t t~luk hır krnvazor, 4 torpıto muhrı· dan dog" ruua Amerika pilotlar +n-afuı- batırılmıştır. Bunun 433 bııı tonu Al- ~ıkaran ve kongre tarafından kabul 
2 İ ·· ·· dd · Bahr ı..nb k . ~ emesın en ve ngı e- b 2 d · ıt · · ı· · · J wu. b. 1 edı'len malzeme proJ·esı'nı"n bugu··n e - nonu ca e.~ı l'-1'1 apar ı- re ı · b. A.l h t ı enıza ı gemısı e ımıze geçmıı;- dan getirilme~i dolayısiyle Amerika man, 294 mi talyıın 69 tonu Finlan- r • 

nın hastane tarafında.ki methali k.ıma-ıı ı_ ın ga~ ı man_yaya ~va aaıTuz tir. Kuvvetlerimiz .Odesaya yaptık- ile bu sahada .ikinci bi h a hattı 'h- diya gemisidir. , ~si cumhur tarafından imza edilece-
rın~a su satı~ yeri~ln bir ~ne.m~?d.?t- ş~lı~n~k~:d:~m~~~;;~;i~el~n~~~tnl~ - !arı ha"'.a. hücumunda 9. büyük nakli- das olunmuştur. Bu ha~, h~~p sahas~n- Harp başlıyalıdanberi Almanlar gi zannolunmnktadır. 
le kıraya verılmesı, Yazı ı. oerı mudur- ıav"ar f ·1. tl .. b gh der e ye gemısı, 3 harp gemısin i kullanıl - dan ge"miy~ktir 14.700.000 ton gemi kaybetmişlerdir. A N A D Q L U 
lu ..... dk" t · b"le "Çık cır '··' c aa ıye erını u sn a a art- m:ız h"'I okm "'t ... • F k t İ ·1· 1 ke d. · 1 · b. gun e ı ~ar name~ı veç ı .. - lırmışl d S • ti . B 1 k . " e U;ı ur. Tayyareleri konaklarına. getirecek a a ngı ız er . n ı zayıat arını ıl-
tırmaya konulmu tur. :Muhamı'3M!n be- nizind ak .. 1 ~· •. 0JJ e ~r ıse atı de- Kıyef ve Xoresten de 8 Ağustostan mürettebatın geri dönmesi ve yedek dirmemektedirler. 
c!Pli 21 lira muv~kka~ temi~ab ı __ !i[n i.tika~e:t:n • ::a:%\.sr:~!fı~~~ bu lıeri 1.7750 e"ir alın~ı~ 142 tank 123 kısımlara lüzumlu maddeler taşıması! Maamafih ayda vasati 450 bin ton

1 
go kuruştur. Talıplerm temınatı og.ır ınıı kta I I F k t Al k 1 yap - top bır zırhlı tren ı gtınam olunmuş- için buna ikinci bir servis daha ilave kadardır . 
.<len ev~·eı İ~ ban.kası.n~ yatırarak mak- riniJ? I~~~i~~a~ı ~şgıı.J ~~::ıes~"t"~lt tur. edilmiştir'. Maamafih bu hat, umumi . o. takdird~,. mih~er~ilerin bir aylık 
buzlarıyle ı~a~~ tarıhı olan 2~:8.941 rinde 011 ~dalar d t hl"ke J} ticaret için de kullanılacaktır. zayıatı İngılızlermkınden daha faz. 
çarşamba gunu saat 16 da Encumene v Aİn, . t kd~ de dı _ye uııer lar Sovyetler tarafından tahrip edil- ~ ladır. 
müracaatları. 12 16 20 25 .e Mn~.a 0 ,a ır_ ~· ogu e_Gphe- miştü-. Jiububat stoklarının da ayni Q . • 

Cumhuriyet mahallesi 1369 sayılı sınden hava te~l kc~nı aUatabılır. i. ;}set mucibince imha edildiğini Havanada patlıyan rta Şark vazıyetı 
sokakta 135 metre boyda yeniden ka- 000 Lahmın eılebiliriz. 1 b b Kahire 19 (AA•) - Orta ı1ark teb-
n~J~:ı._s:!on y~ptır~lması, Fen işler~ mü- Sovgetlere g6re .. ~!oskova, O 1A:~} - Sovyel teb ,, q~ ~ !iği: ' · · ~ 
d~rlugunde~ keşıf ve şartname.sı veç- _ Baı tarafı ı ine:; aahifede _ Iıgı: • .. .. · Havana, ~9 .<~·A) - Şehr_in or~ Libyadn düşman Tobruk müdafaa 
hıle aç_ık eksılt_meye ko~ulmuştur. . , . ~ • .. l 8 Agustocı ~u.nu kıtalaıını z, Ni· t~<ıındaki umumı bahçede kuvvetlı bölgemizi şiddetli surette bombardıman 
~e ıf eede.lı 1059 !ıra muvaklcat tek _hır tayJ a ... e şehre kadar gelmege tu:ı Cej)hedc düşmana karşı şiddetli hır bomba patlamış ve halk arasın. etmiştir. Topçularımız mukabil ateşle 

............ 
Sahibi ve &~muharriri 

HAYDAR R0ŞT0 ÖKTEM 
-::--

Umumi Neşriyat Müdtırtı 
HAMDI NOZHET ÇANÇAR .. --.. -
Ah Yıllıfı 1400 Kr. one : s Ayhtı soo 
Yabancı memleketlere 27 lira · .. --.. -temınalı ı9 !ıra 50 kuruıtur. Taliple- muvaffak .. 0 Imu;ı~ur .. ~u tayyare muh-.ırebclere 4r-vam etmiştir. Çetin da telliş uyandırmıştır. clüsman asker gruplarına tam isabetler 

rin teminatı ö~le~en e~e~ İ~ Bankas~- , angın ."e yuk;ek ınfıl~~ .b?m?aları m~ıh~rebelcrd?n. sonra kıta!arımız u-~~ '· kn)·detmiş, zayiat verdirmiıılerdir. idarehane: ikinci Beyler Sokak 
flfi yatırarak makbuzlarıy.c ıhale tarı- atmı. tıı. Ha:ıaı ehem mı~ ebnzd ır. Kıngısep şehrıııı tahliye etmışlerdir. Nevllor 1. limanı g na Garp çölünde d(>'vnziyette değişikli Yok- . . " . 
hi olan .. 22/8/!.l4~ cuma günü saat 16 16 Ağustosta 25, 17 tfğustosta 22 u 4 .,. a 9 l lJI ,uı:· ' • • 
da Encumene müracaatları. • Io.kova, 19 (A.A.) - Rövter a- Alman tayyare~i dilşürülmüştiir. Za- Nevyork, 19 (A.A.) - Nnyor: · ~p~Dı;Ll\t T~~yJ~t 

7 11 1G 20 (3124) iansın<lan: - yiatımız 18 tay.raredir. limanlarınd~ çıkan mühim y nngııı, z A y J 13~0 Recep 26 

H d
• N.. h t Ç · Nikolayef ve Kı·ivoirofun Sovvet • Gambo"tlanmızdan bri \'~ havn hel'!len yakında Bruklin iskele~ine ka İzmir Tilkilik Orta okulu ikınci sı-8 i 1 UZ e ançar ler tarafından ziyaı, muhakkak ki kuvvetleriın~z Ba ltı.k ~e~izind.e bir dar Jnmi~tir. Şiddetli infilaklar du-,lnıfın.dan al~ış olduğum 938 • 939 yıh· EVK4T 

m!ihim bir hadisedir. Başlıca hubu- Alman denızaltısı ıle ıkı düı;man yulmuştur. na aıt t:ı.sdıknamemi zayi ettim. Yeni- S. D. 
Sıhhat Eczahanesi bat, ticaret limanı olan Nikolayefde nakliye g~misini batırmışlardır. Cıva, maden, keneviı yüklü bir , sini alacağımdan eskisinin h ükmü ol· Sabah : 5, 12 Akşam 

ı mühim deniz tezgahları da vardı. Not - Kingisep, Leningradın 200 Amerikan gemisine ve bazı balıkçı madığını ilan ederim. Ôjle :12,16 Yat.ı 
Taze Temiz Ucuz laç Fakat Almanlara hiç bir ~ey bırak. kilometre garbında ve Luga nehri gemilerine ateş sirayet etmiştir. Yan Namazgah 822 nci sokak No. ı lkı"ndı' .• 16,07 imsak 

·ı·-----~-----"""'' mamak siyaseti mucibince tezgah • üzeı·in4edir. l gının sebebi bilinememektedir. İbrahim Etem oğlu Sabri A.rabulıın 

S. D. 
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