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Almıın motörlü kuvvetleri, Sovyet arazisinde ilerlerken. 

Sovyetler tele
fatı 5 milyon 
kadardır 

r ' 
Veyvel ordusu 
Iran toprağına 

girdi mi? 
Bu haber yalanlanıyor 

·:_ ... Sovyetlere göre 
Çok şiddetli mu 
harebeler de. 

Fuara 
-
Voroşilofun be-

• 
Y~nnamesı 

Almanlarca delilik ola
rak telakki ediliyor 

Bunun acısını Sovget
ler halkının çekeceği 

bildiriliyor 
Berlin. 22 (A.A) - Berliner Yur<

hcr Zııytuıığ gazetesi, i\laresal Voro
~ilofuıı Petresbı•rg halkmı ıi1üdafa"
ya da,·et eden beymııı:ımesi hnkkıntlıı 
cUyor ki: 

Bu bir -~icli.lik »e Gele harbine davet 
olnrak tehıkkı edilebilir. ,\Jil!Hlcri iıla· 
re eden kanunl:mı muhalif h:ıreketkr
rle bulunmak iizeı·e yapılan bu teşvi?diı 
~endileri ve k~~d~ halkı iİ:in ne gibi ne
tıcder \'erecegını Sov:;etl<'r bilmdi
dir. N~tckim lngilizlerin te~vikiyle ny
ni şekılcle hnı:eket eden Polonyalılar 
bunu pahalı odem<'k mecburivı>tirdc 

alaka artıyor 
----

0 ~ lfifil ü ır e ©'I ©ı a lb> a(.!g o 
v<®k.ü D Deır ~enecelk 

Şehriıı her tarafında umumi ha· 
yatın çehresi değişmiştir 

1 

) 

,. 

Vam ediyor karıi~:{;~ 1:;;üdnföa, Alınan ha;eketini Fuarda Milli Şefin büıtİeri 
durdurmıyacak, hatta t~hhüre bile Fuar, şehirde, biiyük bir hareket ziyaretçiler tarafından alaka ı!e tel-

Ha
rbin yeni safhasını Fakat frana doğru bir Nikolayefte i nşa h 1. d uğratmı~·ac:ıktır. Bunun acısını Alman ve eğlence ve;iJegi olmak!a lıPrde- kik edilmekte ve gezilmektedir. Bu 

--
areket te ima ediliyor . · a ın e ordusu değil. y:ılnız Sovyet halkı roke- \·amdır. Gündüzleri nisbeten tenha meyanda. paraşüt kulesi d~ başlı ha-

beklemek te lazımdır hır zırhh bir kruvaz.. ~ektir. görünen fuar. akşam serinliği başlar 'ıra bir alaka mevzuu olmaktadır. 
Londra, 22 (A.A.) -1ngili"' gaze- ' or başlamaz, muhtelif istikametlerden Her gece, sırtı sıra yüzlerce kişi pa -

deniliyor telerinin diplomatik m~hnrrirleri uçuruldu Fransa gelen İzmirli ve seyyah binlerce kişi raşütle atlam:ıkta ve memnuniyete 
bilhassa lranın İngiliz , Rus te~eb- ile derhal dolmağa başlamak;ııdır. sayan bir şekilde, para~ütçilliik ze\· -

h b • b ·1" büslerine verdiği cevapla me~gul ol- B•//ıa Bütün paviyonlar ve müe·~e<eler -De-mı ikinci ... b if ed. -
2 aglzk ar zn l an- maktadır. Deyli Telgrafın diploma - l SSQ orta cephede 

Uıçakoçlln zaptı tik muharriri diyor ki: şı· J Jetıı· h b l çosu, :J 1 
• • İran cevabının mahiyeti hakl\ında uuı mu are e er 

ve hava jaa/ıqetı T.shrandnki lngiliz elçisinden iptidai O/ugor 
p, .1. '>? (AA ) _ D. x. n. : bır rapor alınmıştır. Londrayıı. gelen " ·k "" (A . eı ın, -- . . b o. 1 a b j ·1· h.. mO> ova, ,__ .A ) - Sov\•et ıot'h .. Od Alman tnn·areleri ta- u rap r r n ceva mın ngı ,z u. .. . . ., ı -
?udn . .esaı.dc siddetİe. bomb:ılan- kfım<'ti tarafından şayanı memnuni- bnrat burosunun dün :ık~am ne~rettiği 

r:.ıtın an Jen n ·. , t t ı·kk' ı - ·· t te1>1iğ· 
mıştır. Sovyetler, rıhtımlar, antrepo- J e e ~ ı' o. unamıyacagını ıı_o., er-ı . . . .. 
1 n keri kıtalar üzerın<' i<nbet mektedır. ngılt re vp usy.ı \,ın Al- 21 Ağusro~ gunü zarfıııda kıtal· r 
ndr ve ·-~his darbelerden ln<anca ve mnn ajanının. İrondan dı~arı ~ık:ırıl- mız bütiln cephe bo'· ~ .. • •• ı-

e en mu · .. . ..
0 

• • mnsı talc>plerıne •hayır!• i]p cevap . ·unca uuşmnnln 
m~lzemece mu hım zaJ ı .. tıı ugramış .1 .. k b 1 d 1 E" muannıdane harp ctmislir :'ıiuh b · t . r hasara uğrntıl- n·rı mesını ·n 11 e emez er. ı;:c>r 1 b'I . ·. . • :ıre ~-
tır. 4 Sovye \apu u ·_- • . lı:rnın tahrir. r-"vnbı sa,·anı mc>mnu- er 1 h:ı"a Kıng:ısep Novogrnd G • 

t für çok h:ıvn dnfı top.an m~\- ı ._. · · ı · t'k 1 • ve 0 

mış ı.r. . b ti k ·dedilmi"tir ni,·et olmaz. a, derhal yeni tedlıirler me ıs ı ·a1™!t erinde çetin olmustur 
zi~erıne tamk 1~:. ~ e~:ıı·k~Jındn tre~k: lınacaklır. Şu cihet mün-alrn~a kn - Şiddetli muh:ır<ıbelerden soııra·· kı~ 
Dınveııer n,.,ınm · · ı t b" t d t .. t · •-ı · • . k .. ti ·n ta:ırrıız e- 'U c mez ır arz :ı aan·un e mı~- ı.u arımız Gomeli tahliYe t .. 1 ·d·. 
r~ v~ ~ovycl un e erı e · tir ki, lran, ort:ı ş:ırkt:ı bL·~incl kol Henliz tamamlanmı . · el(lmış eı 1 ~ • 
dılmıstır I kd k' k l k. J::ın mıı m:ıta o·o-' . . h ld" l 20 kam,·on imh.1 1za'1 ol::ın ve ra . :ı ·ı ·arg:ı~:ı ı lan re '>Q nıı•ustost:ı ha\•a h "· • " 

Aynı ma ::ı ~ • k b t . " 3 1 . Al ' - • . • mu are.,.,,Jeri c· ı tr' hattan cık mı <. bir t . ::ıran •:ı o rlJCl -·· Hll ınan r::ı- n::ı•ınd:ı 21 Al . . .,. 
ol~~n~uştm.' .'berİıa\'ll edilnıi• n sıwınun umumi karnrgiıhı gibi kul- ': .. : .. m:ın. tan-are<ı diişürlil
muhımnıat treııı . t . 1. rn l:ıııılmnkta bunlar hanın biitiin hn- mıl~tuı. Bızım zayuıtınıız 12 tnyy:ıre· 
bir hıırn dafi batnrya•ı sug ıııu nıı ,· ;ati merk~zlerine hücuma hazır Jıu- dir. ·' -
tur. _ h'' d ·- o .. v•m• dördüncü aahif .. d,.. - - Dftvamı 4 n cü aahif8 d e _ 
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Ticaret Vekili 
dün gitti . i Aske.-f Vaziyet t 

-,----------------_;:,----~.~-
ikinci ayın sonunda Şark cephesi vaziyeti 

Alman tazyiki 3 nok
tada tekasüf ediyor 

/ngiltereyi protesto etti 

GL. KATRU, FRANSIZ1 ARI 
ING L TERE HiZMETiNE 

VERiYORMUŞ 
.... --·-· 

Marefa] Peten 
Vi~i, 22 (A.A.) - D N. R. ajnn~ın

dnıı: 

Tienret Vekili Ilay :llunı ~z Ök • 
men, dün refakatinde iç ti~arcl ıımuın 
müdliril B. Celal ve husu8ı kalem nıu
dürü B. Fadıl Asal, di!n ~:ı\ıah Hant 
7, ı ;; flp Bıısmahane i•la•yonnn~aıı 
h:ıre ket eden Bandırma ek~.presıyle 
lstnnbul:ı gilmi~. vali B. Fıı:Hl Tuk • 
Ra], belediyi' rei~i Dr. Behçet U2 , 
Pnrlı milfcttişi htnnbul mebas;ı Ray 
G::ılip Bahtiyar Göker, vı; lıı.r ~?k 
zevrıt tarafıııdnn uğnrlanm.ştıı. \ e
lm, hLnnbuld:ı bir gün kalReıık ve 
Aııknrnr:ı gerrcektir. 

L. Kırdar 

Salahiyetli Fransız mahfillerinden 
bildirildiğinı> göre, Frnngnnın V{t•ing
ton bllyük elçisi Harri H:ıy, Suriyede 

d 
• d d• kalım Fransız kuvvetlerine yapılan Leningra tehlıke e ır. Merkez- n:u~mele. hakkınd:ı._~ransanın İngiliz 

h;ıkfimet.ınden v~rdıgı protestoyu Ame-

ikinci bir Fuar 
açılmıyacaiını 

söyled~ 

d h d f M k K• f t• r.ıkan hükilmetıne ı:esmen bildirmi~e e e ya 0S OVa, ya ıye ır tır. Bu protestoda bilhassa genemi 

Bugünkü Alman ve Sovyet tebliğle- tndırlar. Bu harekatın, bilha,sa N::ır- ~~~rı~~~knırlıcehyfiaı vke tml il?ırdeke hükümle
' ··ı · d · k' fi ·· t ·ı ı·· · ' re e erın en bahsolun rine göre, simal cephesinde •idclelli ·'·c go gesın e ın ·ışa -:ır go~ en c ıgı makta ve 1ngilizl d 1 · -

m11hnre\ıelcr olmakta ve bu cephe- zannedilm<'ktedir. Bu haber doğru er en manş a nn hu 
deki ~lman _- Fin kuwetleri ile baiı ~~e •. A!ma_n ord~g11nun, Leningradın - 0..Yamt iklnd aahlfede -
c<'nubundakı Alman ordular, Lenın - ılk ıs1.ıhkamlar ile temasa ı;-elmc<i • •• ,.. , ,.. • • 
gJ"adı zaııt için tazyiklerini arttırmak - Deva.mı 4 ncü aa.h~ =- 1 $AR E.T l.E.R 

Amerika artık Alman zayia- Çiftçi, 
Yalnız yerli mallar ser· harbe giri~- tı 2 milyonu T l'"" t 
gisi iyi şekilde açılacak "$ e aş etme • 
İslanlıul vali•i \'C belediye rei"i Dr. mek Üzere ~- buldu Ticaret Vekili, lzmirde yaptığı 

Lütfii Kırdar. dün vapurla htanbul- tetkik ve temaslardan sonra Anado-
cl::ın şehrimize gelmic, vali R. Fuad Ruzveltı·n mesa!j·l ve At- Lozovski, Alman pro- )uya bir beyanat yaptı. Bu beyanatın 
Ttık•al ve belediye rei<i Dr. Behçet Özü ıudur: 
Uz ile bir ~ok dostları ve gazeteciler /antik karar/arına ait pagandasının nasıl ya- «Mahsul iyi f iatle aatılac:ı.ktır. 

Bulgarlar da 
Rusyaya kafa 
tutmaktadırlar 

,~iman tayyarelerin in 
Bulgo.ristanı bombala· 

dık!arı asılsı zdır 

Bulgaristan, lngiltere
ge karşı koymuş 

Sofya. 22 (A.A.) - D . .N'. B. 
Bulgar m::ılbuatı. Alman tayyarrle

rinin güya Bulgar arazi.ine lıomb:ıl::tr 
attığı hakkındaki Tns ajangı haberle
rini siddetle ve kat'ivetle t.;kzib et- · 

, mckte ve l:eyfiyetin )Ioskom n~zd n
- Devamı 2 inci aahifedfl -

• 

Bulırar kralı Boris 

Spor 
Güreşler bitti ve ferdi 

tasnifler yapıldı 
Yakında muhtelitler arasında 
fudbol karşılaşmaları olacaktır 

t-arafından karşılanm1'tır. Dı·. Lüt- • /d w Hükumet her tedbiri almaktadır . 
fli Kırdar, fuarı ziyar<'t irin "·lmis - tahmznfer pl ıgtnl anlatıyor icabında derhal mübayea müdahale- • 
lir. t . d, . Moskova 22 (A A )- Sovvet i8- !eri yapılacaktır. Müstahail, asla te- ....t..: 

L·· tr· K ı "·ı b ·· nnd·ıo ao·c -< 0 " 1 en. · •• ' · • ' · ıe., t r ı ld k L .. r·· (İ b 1 · u ı ır< ar gazc""cı ere u :mın.~- • ·' . len bir h:ıbere göre tihb:ırnt sefi mua\·ini Lozo,·skbin e meme ı, ma ımı e en ç ı ara- Soldan aasa, u t u •lan 11 ), Celal (Ankara) 
f><'betle şu~l:ırı. ~?Yl?mi;<lir: • I' V~~lıtngkt·ona r~~e gönderdiği mes::ıjd; persembe .günli v-aptıg· ı be\·anııta gö- Yt.'d":' , ne olur, ne olmaz qdememe- Şefik Kande mir (iz mir) ' 

- lzmıre ıkıncı bır Fuar ıı~~rak •ll?.\e • ong · d' · · . . . •. 1 ır.» p ·· ·· b ı· ı ·· • ·· · ı · · rnk. l . . 
1 

• T y 1 Çörçille \'aptığı lmmısma »e ne~re ı!en re, Alm:ınlar harbın ılk ıkı anııda 2 Ç'ft . b be t d'kk ti t · u:ır gureş mu,;a n ,a arı, uç ıı:ın nclıce erını yazıvoruz: 
ikı· -~ıı 0 1

1
nakbe· f~krın1de '. eg',.'ezr.lı' ın~lnl~zı· deklar::ı,·v~n hakkındiı verdiği izalıııt- milyona yakm zayiat vermi,lerdir. bik e't c"'~çeun Y.{atnu··atu··ın .~lerade., at = devam ettikten sonra dün öğleden ev- 56 kiloda: !~mail Sezgin (Aıık _ 

.. ene< en rı arı mıı:ın, .. .. · t k !\ 'k B "]"d" · • cu n ace ve! ·npılan kar<ıln<malarla Rona .. 
ergisini ileride belki daha i~·i tıir tarz- ~a: Nazi .Alm~nrı;::~~n ıı[ ~kiİ e~~rg_ı·~~ uy"~" ~·~:ı~ o~ t;ı rk.. le edenler, karlarının büyük bir kıa- mist~; .. :llüs::ıbakabrd:ı •biİhassa fe~~: ır"'k~ı' Ah~<;d Çakır (ist:ınbul) u itti· 

da l"apmna çalışacağız. Bu • dıı zaman ıçın buylik hır e ı e .. e. .' , zo~s ı eıııış ır ı. mını kaçırdılar. Bu sene ise, ihraç ' . . . .. . . . . ı n .a. ;-ennn Ulcay O•tnnbul). 
ve imkan· mP;ıe]<)sidir. ?ilılirmistir. Ruzvelt.- ~ore! b_u. t.ehlı~t - Bır ordunun bu. k::ı~ar ~z. za - imkanları daha fazladır. Korkma, k~bılı'.·ctleı:ın.~:b.a~uz ettırılmesı ııa>•'- Şefık hnndemir (İzmir) c ekseri· 

lzın!re. ~~ı.ıklarımı!1 pek yakınla- ızn.:e edilmez•e, Amerıka ıstıla~a Ut'· ~anda .. b.11 k:adar __ z~y~'lt Hrmegı ta- bekle .. Piı;as;ıu;ıın ı0-ıs ırün sonra sı takıp edıldı!!'ı ıçın takım ,.e bölgel~r yelle: Şefik Kandemir (İzmir), İsmail 
rını zıyaret ıçııı geldık. Fuarınızcla rı) .ıc2ktır: ~ . _ ııhle gorulmilş ~uclu~-. . açılı! •• ıenın ıçın hayırlıdır. arasında tasnıf yapılmamıştır. Sezgııı (Ankara) ya clrnerivetle galip 
lıüytik \crııltki gördüm Ye çok memnun Rtız,·eltın kullandıg~. bu !~sanın agır· Buna mukahıl, Hıtler, bır k ısım Acele 1ok, teli§ yok, bekliyelim. Fuar sahasındaki Açık hava tiyat- geldiler. · 
oldum, - Dcvınıı 4 oç,ı 1abifede - -Devamı ikbıd ııahlfedı - ** rosun cla yapılan dllnkii son gllre~lerin -Devamı ikinci •ahifede ....., 

• 
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Bul~";j:~u~:/:..~=~aya Alma:;:!i:~ı~!i mil- Bahtiyar bir ilk tahsil çağındaki IHALK DiYOR Kİ 1 
- Baı tarafı 1 inci sahifede - - Baatarafı 1 inci sahifede - Türk anası ki ı k' 

dr protesto e rıa··· . k el 1 k arazi kazanmıştır. Fakat bu arazi o- çocu ar yazı aca Son vapur meselesi 
dirler. 1 1 ıgınr ay ey eme te- na hiç bir yiyecek vermemiştir-. Ar-

Re"mi Bulgar gazete:i. bu idd;aların kdada bkalhan yıkı~~ış •. ya;mbı~:erırdler- Altın şeref madalyasile Kar ıyakalı karilerimizden aldığı-
ıniiüııç olduğunu, Rulgaristanın plü- _ben, tt~r ;vade ıbmk ~ rı ı3 ~; a_n taltif edildi mız mektuplarda deniliyor ki: 
tokr::si ve Bolse\·izmo kar:ı tek bir 1 ar~d ır.H_tln an ~ş a, ~şgat· .e ıhmılş v •• M •f • t · t• t•k •• ••" «Körfez idaresi, her sene Fuar müd-
·ııl~m aı"bı" h· ı·a·k t ·] kt b 1 arazı e 1 er, yenı vazıye 1 ve a - e o gun '' aarı ıs a ıs 1 gunu el t" c ! . d s t b" d b. . ~ "' .ı . e e:ı em<> e u undu- kın kinini karşılamag" a mecburdur e ın e zmır en aa ır e ır vapur 
•ıııııı \'azm:ıkl:.ıdıı· . . . ' · dd d•ı k • tahrik etmektedir. Bu çok yerinde bir 

Zor~ı da dirnr l~i: Harbın bıdayetınde Alman propa- a e l ece tJr t~dbiı:d~r. Anc.ak id~re, yolcuların b~-
.llo.<km·aııııı Jııı lıabr dcrı dikkate sa- gan~~~mın il~ri sürdliği.i bazı. no~ta- tun l!tka~·etlerıne ragm n Fuar mev:ı-

,.; ndır. Yapılr.ıı tnhkibt, bombalaı:ın !ar ıflas etl"ll:ış ve. bunu keııılılerı de ilk tah:iil çatmıdaki çocuklarm .rn- min eclec<>ktir. minele geceleri lıi.iviik vapur iı:ıletım•-
So\'yet men~eli olclııı(unu nwydana çı- kabul eyle~.ışlerdır; ... · . 1 zı}ma.,;ı ve ~ayılma~n için • Iaarif V<>- Sayım it; in talimatname, fi~ler, d. ef- m<>kte, bu sefere eı~ küçük vapuru tah-
karnııştır. Bu açık vaziyet karsısında . Bunları şoylece ıfad~ e?eb.ılııız. kaletı tarafından hazırlıklar yapıl- terler Vekaletten gelmistiı· Savını ,;is etmektedir. Dün gece gerek saat 12 
lıo: ictdialarda bulunmak m:ma~ızdır. 1 - Kı~ılordunun cıddı bır kuv- makta~ıı·.. . .. .. .. w .. . ı·urdun her tarafında a '·ni. Und~ de ve gerekse birde İzmirden Karşıya-

RıJgar hüküm L patti~i nıebu,.;ların- Yet olmadıgı . ~ Şehrımız ::ıfoarıf muduı·Jugune bıl- · .. . Y ~ kaya yapılan seferler o derece kalaba-
ct:ııı Yan f. Zt f gazel<'. iıııle yazclığ-ı : -. ~ovyet z~yı~tınınw !azım olan dirildiğine göre çocuklaı ııı yazılma- -yuksek okullar harıç olmak uz ere- Iıktı ki, vapur Karşıyaka iskelesine 
bn· mak:ılcd, di) 

01
• !, : : gaJ retı ıdame ettırmıyccegı, sı \'e sayılması i~i. ikinci tr. riııin ilk :.\faarif Vekaletine bağlı resmi ilk yanaşırken adeta devrilecek bir hal al-

-Almaııya i!e .,0 •yell!u::-.\•a ara. ın- ~ - Sovyet halkının kendi ine ta- haftasına teı;adüf eden cunıarte"i ok~llarla, orta ve mesleki tedrisata mış ve bu vaziyet yolcular arasmda t~-
daki ııılinasebetlerde vukubulan deği- hakküm eden bir kuvvetten kurtul- günü yapılacaktır. O gün «maarif is- baglı gündüz ve akşam meslek okul- l:lsa dahi sebeb olmuı:ıtur. 
~iklik üzerine Bıılgnri.·taıı Sov.retlere makla memnun olacağı.. tatistik güııii~ acltledildiğiııden bii - !arının memur, öğretmen ve talebe- ·Rahatça ı:ıeyahat ~tmekten vazgf'Ç· 
kar ı olan noktai nazarını da değiştir- Halbuki hadiseler, Sovyet kuvvet- tün mekteph•r tatil ol:ı.c·-ıktıı·. !eri vazife almak suretiyle yapıla - tik; fakat idarrnin, halkın hayatiyle 
nıf'ğe mecbur kalınHıtır. ]erinin nasıl dövüştüğünü göster - Geçen sene yapılan sayımda menı- caktır. Köylerd.e ~uhtar, öğretmen cJ.e oynamağa. hakkı yoktur, kanaatin-

Çünkü Sovyctlerin Çiirçil prensiple- miştir. Diğer taraftan So\'yet sana- lekette ilk tahsil çağında :1,7-19/lO\> ve eğitmenler, .nah~ye müdürleri, ilk deyiz. Geceleri yapılacak dört sefer 
rine geçmeleri ile Sovyet Rıısy:ının en- yii de rolüni.i oynamıştır. Halkın ma- Bayan Şahika çocuk bulunduğu, bunların 216,720 tedrisat müfettıslerı ve vilfıyetin ten- için ne vapurun e.~kimesi ve ne de ma-
ternasyoııal vaziyetinde bir tahavvül neviyatıııa gelince, Resmini gördüğünüz Türk anası, sinin tahsil mecburiyetini ifa cttikle- sip edeceği diğeı· kim:;;eler bu işde zot nıe~elesi mevzuu bahsolamıvacn-
olmuştur. Ayni zamnncla So;·yet Rus- .. . .. .. .. Yarbar Salıri Özhaııın eşidir. Ve bu- rini, 884,709 mın da halen lik okul- çalışacaklarclır. Bu işde müsamaha ğı ~üphesizdir. Bahusus ki şimdi işle-
~:n .}I.illi birliğine _muzır olabileceği Folkışer Beobnhter du~1~u ııush~- gün yedi evlatl anası olmak gibi bir !ara devam eyledikleri anlaşılmı~tı. sı görülenler hakkında 1551 sayılı tilmemekte bulunan diğer bir veni va-
uınıdıyle Bulgar mılletine kar~ı mlis- sında., So~yet n:ukave~etınm \"e mu~ bahtiyarlık ve ııerefe ermiştir. Yeni s~ıyım, bu . ene ile geçen !'ene ki istati!:;tik kanununun ıniiey~·edeleri pur seferde olsaydı, herhalde ·0 vapur 
t"kreh bir kin seferine ba:ılam'ıştır. dafaa ~aglamlıgının ?;? seneden berı Sıhhat Vekiileti bu sebeble kentlisi- vazi~·pt ara~ında bir mııkaye~e te - tatbik olunacakhr. gece yapılacak seferlerden fazlıı. çalı-

. Hulgaristm: .aldanmamı~tır. Bulga- ~-alı_ ma;;ının na;:arı ıtılıare alınma~ı ni haklı olarak ait· .. şeref maılalyasiy- şacak ve daha çok mazot yakacaktı. 
rıstan, kendısıne k. r ı clüsmanlar ıle ızah oluncagıru yazmaktadır. ıe taltif etmiştir. Mebus)arımız M kt 1 d k Aliikadarların dikkat nazarlarını 
tc·,,·jk eden tngiltereye kar ı kornm~- . .. . Çocukların dördü kız ve üçü erkek- e eJ> er e 8• cekmenizi istirham ederiz. 
' ıı·. Bulgar milleti blitün kalbiyle kah- L~zonkı, Royter muhabirinin h!r tir. Tahsil çağında olnn!ardan besi 

1 
AN.ADOLU : Körfez idaresinin bu 

raman Alman ordusunun ve Alman . ualıne ~evaben, Odesanın v hic; .b!r mektebe devam etmektedirler. Bayalı Tetkikata başladılar d b 1 temenniyi gözönüne alacağından emin 
Ra.ndnin mücadelelerini takip ctmi~- z~man bıı· Dunkerk olmadıgını, bıl~- • ahika heni.iz 37 yaşındadır. Türk mil- İzmir mebusları Bnn. $ehime Yu- YJ aş lY Ol b~lunar.a~, Karşıyakalı karilerimızin 
tir. Bulgari·tan harbe i~tir:ık dmecten kıs en. cok hatırda. ~alaca15 en çe.~m !~tine bağrında yetiştirip verdiği eY- nm: Benal Arıman BB. Rahmi Kö - Sehrimizdeki orta okullarla lise- dıleklerını aynen yazılık. 
esaret altındaki topraklarını kurtar- ~~~~:tıie1.belerden. bırı oldugnnu !'!O.\'- lacllıırı da sağ.lam ve gürbüzdürler. ken: .i\lehmed Aldemi~, Saded- lerde, cumhuriyet kız enstitüsünde ~ 
nııs, Tnıkyayı, garbi Makedoıwavı. · · . Bu mazharıy.·etten dola}_·ı Bayan Şa- din Epikmen ve Nazmi Ilkeı· bugün talebe kayıd muamelesine 25 Ag•us- • 

·.Q .. ADVrO J>obriceri almı::ıtır. · · h k B S b ö h .ı ·ayı ··~ zevcı ~Y a rı z an_ı teb- Menemen, Foça, Dikili ve Bergama tostla başlanacak, 20 eylülde niha-
m:l~~~~ı~·. m!!hu;; yazı;;ıııı ı.iiyli' hitir- FRANSA nk ederız. Her Turk kadını, evlad ı:ıa- kazalarına hareket edecek münte- yet verilecektir. 

hibi olmakla öğünmelidir. Yazife Y\! hiııleriyl.e temaslar yaparak ihtiyü" İlk okullarda ise 8 eyli.ilde kayıd-
«Alman milletine k:ır"ı rleı·:ıı bir . . • f ı b ı '" BU n () 

' . \ '· . ' 

minnettarlık hi~;;i be~lemi\·en tek bir - Baı tarafı 1 ıncı sahifede - sere onuna aş ar. ve .dileklerini öğreneceklerdir. Me - !ar açılacak ve 22 eylülde <ler:<lere GuNK PROGRAM 
71.ılg:ırın me\'ctıcl olma~ı c~iz değildir. generalin Suriyedeki Fransız kıtaları- 000 buslarımız, pazarte i günü vapurla baı:;lanacaktır. 7.30 Pı·ogram, 7.33 '\'1üzik: Hafi{ 

nı İngilizJeı·in hizmetine vermek üze- Pasif korunma Karaburuna gidecek, orada da 000 program (pi.), 7.45 Ajan" haberleı·i, 
re kendi emri altına almış olma~ındr..n . . müntehipleriyle görüşeceklerdir. Çocuk esirgeme kurumu 8.00/ 8.45 Müzik: Hafif programın 

Fuar - SDor şikayet edilmektedir. Hava~_-.a ka~·~ı Pasıf ~oı;unma ~o~ıs- devamı (pi.). 13 :rn Program, 13.33 
\ •1.Q1• ')2 (AA) T •1, 1." yonu, dun vılayetle \,alı muavını B. o d oıı . b ~.-·· "k T" k ı·kı ~ A " • ~ . . - ~ azn ar mec 1:;1 rk y 1 k . r·. d r u maı erı auramı pıyangosu nıll7.1 • : tir ·çe p a. ar, 1:3.4n jan" 

B Amiral Darlanın r· as t" d • k ı·' ~ rem açın ayanın reıs ıgın e top- . . . . haberleri, 14.00 :.\füzik: Karışık pro-
- aı tarafı 1 inci sahifede - debi~· içtima akde:~iş~i~~ ~e~~~ :e~~ landmıs, ti.zı;ı1 ir~le m

1 
uhtelif y:rıerdhe vü: _ . . . . Ç?ct~!' ~sır~onıe :<ur~ımu lzmır m~.ı·- gram (pl.), l4.45 Müzik: Tlirk e li'ık-

fU f\.iloda: Hamni 'fop>ıakal (Sı- liğ neşr'dilmed·g·· d ...... 1 cu a ge ırı nıış o an umumı ve ususı 26 Agust~s tarıhı Malul ı:azı~eı: kezı buyuk bır eşJa pıyango~.u terlıp lar programının ikinci kı!'mı,ç l~.OO, 
v· ) 11 t f r~ t (A ı ) 1 c 1 m en, goruşu en me- "iper ve sı<Yınakla · mevzırn üze · d bayramı oldugundan her senekı gıb! etmiştir. 1 - "O 'I ·· "k. D ·· ·:-:.· ( 1 ) 18 00 l .ı.J "k, • 4ı~s a a. ~ on ıı rnra ,rn , ~leler hakkında resmi mahfiller ı;iikfı- . .. , k . ·ı "b 1 r t . rın e b d 1 1 1. h"" t 1 k .. kk o .. , " uzı . an" muzı~ı P . • . 
ı a il ·a u :anıyede tuşla, )[ustafo Be- tu muhafaza etmektedirler muzcı eıec e u unmuş uı. u sene e para c eza ura yapı aca - (3500) biletten m_ure ep olan .bu pi- pı·ogram, 18_03 .i.\1üzik: Çifte fa'lıl. 
~oı~. (Ankar~), Halil tzer (İstanbul) a 

000 
• ooo tır. . . . • • ~angoda (349_) bılete kıymetlı eşya 18.30 Serbest 10 dakika, 18.40 Müzik: 

ıltıtakla galır geldiler. Fuarcı alaka artıyor tzmude bulunan bılumum Malul ve ısabet eclecektır. A • Radyo raz orkestrası (İbrahim Özgi.ir 
fit] Kiloda: • ·uredclin Özşeıı (An- / Bir orman uangını 1 . . . sub~ylar ve erler ~a.at dokuz.da Cum- Eşya meyanınd~ o.n la!llbalı bır.Ra~- ve Ates böcekleri). 19.00 Konuşma. 

ı,arn), B kir Tas (Seyhan) ı 1 dakika - Bat tarafı 1 ıncı sahifede - hurıyet Halk Partısı merkezınde top- y~, .Agfa ma_rk~ hır f?~graf ma.kıne;;~, 19.15 Müzik: Radj'O caz orkestrası pı·o-
z. ~ani. ede tu.,la, 72 kiloda Faik Biik- Atina, 22 (A.A.) - Öbe adası or- kinin arttığı görülmektedir. lana~~k.~ar ve saat. dokuz buçuk~a Ko- Bısıklet,. Tı~tık İn~ılız battanıyelerı, ısramının ikinci kı:>mı, Hl.30 Ajans ha-
nı n (İstanbul), Cemil Yılmaz ( 'o- manlarında üç gündür bi.iyük oir yan- Haber aıdıgımıza goıe, daha bir nak ommde merasını alayı tertıp olu- Roptuk ıpeklı empnme, Koltuk hasır berleri, 19.45 }fözik: Rolo sarkılar. 
ı·lı ~) u !4 dakiJ-a :ıo . aniyecte tu,la, gın dernm etmektedir. Yangın odun- iki vekılin ve l>ir çok mebusiarımızın nacaktır:. . • ta~ımı, Çay takımı, Tuvalet takımı ve 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 · l\Ii.izik: 
(ela! Atık (Ankara), İh~an Yılmaz cuların dikkatııizliğinden çıkını tır. Bir Izmire geımeierı beklenmektedir. l<'a- Alay onde muzıka old~!gu ~a!de ~o- san· .~~yalar Yardır. . Unutulmuş ı:ıarkılar, 21.00 Zir~ıat fak
lÇorum) u 10 dakikcı lfi ;mııiyede tııs- .Kaç ka aba muhakkak lıir t~hlike ge- kat veıı:ıHer hakkında henıiz kat'i naktan hareketle Ataturk abıdesıne Bulun eşya _Kur~ımun ı;uardakı vimi \'e Toprak Mahsulleri bors·ısı, 
la yendiler. • çirmektedir. malilmat yoktur. liaşvekıl!mtzin de gelecek, .. orada çel~nkler konacak, m~- p~v~:onı_ında teshı~ edılmekte~ıı·. Behe- 21. 10 ::ıfüzik: Dinleyici istekleri, 21.40 

/9 Kiloda: Rızzık Demir (istan- teşri11eri evveıcc rncvzuulıah::; olmuş- tukl~r. soylenecekt~r. l!alk da meras~- rı. bır !ıra kıymetıncle, olan bıletleı· 1~. Komısnıa (Günün meseleleri', 21.5fi 
ırnl}, Aziz Kiper (Ankara) yı 2 ıl:ıki- dir. tu. l:.:u haberm tahakkuku takdmn- m 1 tırak ed cektır. aat .9 ela Partı- ~ıraat, Osmanlı ve Eı:ı:ıar Bankaları .:\Hizik: Radyo salon orkeı:ıtra~ı (Violo-
ka .10 a~.iycde tu~la. ye;:di. 87 Kiioda: Mu::;tafa Çakmak (is- ue, lzmır , çok sevdıği Ha~\'ej{ili gô- de toplanılacaktır. ıle Kurumun Fuardakı pavyonunda ni::•t Xecip AşkınL 22 30 Ajans haber-

on. mı; abaka Azız Kıper (Aııkaı·a) tanbul) bfrinci, M:ehmed Ali Taş ( 'o- rup alkı. lıyabilecektir. 000 satılmaktadır. !eri, 22.45 Müzik: Radyo orkeı:;trası 
~ ~ Actıl_ l ener (Samsun) ~.r:~_-ı~da idi. rum) ikinci, Seyid Ahmed (Samsun) 'l'ren, vapur ve dığer vasıtalarla KOÇ OK HIRSIZLAR :z: programının ikinci kısmı, 22.55 '2:1.00 
Ugle .~une~ rdtında ço~ uzııcıı .geçen üçüncü, ağır siklette ::ııehmed Çoban ııehrımıze ziyaretçi aımıı devam et - ZAVALLI KADIN Yarınki program \'e kapanıs. 

~.',~1n~·~~~d:ı~e la o;~:~~~ ~~:.~nd~a~~;~;~~:'. ~:r~~~~ı~~;~·;.~ İnanç (Ankara) i!<in- :f~tı~:..:~ı v~'l:ı~r:·~~~::~::~~:r. ~%~~ · ka U~~~:l~~f~~;-ıhıtna~~r~s~~~naiı~- Kamburun kazasının Eğlcnhoca • • • 
'!nra d.erece alan g(i~·e. ç!~<>r il:l.n ~~il- Bu güreşlerde tstanbuldan :.\Iustafa ttır. ·ı nhmine gore, bilhassa ~eylül çardağından bir mikdar para ile en- köyünde Mehmed Sulucak karısı Ay- lzmır beledıyesınden: 

,!ı, .uısnıfte 1. tanbul bırıncı, lzmır ı.<.ın- Çakm~ıc, Ankaı·.·,dan Cel.-'ıl -'tı'k t,·ım ıptıdalarında, ızmirin ktırtu luE bav- tari ve bir dekolte gömlek çalmıştır. k h d d .. d K dk d 
1 F 

"· • -""' • · ,, y 1 şe, 0 ... Y u. u. u ıçm e o -.o a_n. Fevziı>asa bulrnrı Uzerı"nde 904 net· 
ıc ır. erdı ılercc •lan güre~çıler formlerınde olduklarınclan 'iaı·m.·ı ı amınd acın ouıunmak uzere PÜ"Uk apı an tahkikatta hırsızlığı Meh - k l t l ke b d - . ı d ' ' d y k k d n:ev ıınc e men· .. op ar · n. ..m ~gı sokakta :JH ada 13 parselde 4 yen 

'i 11 ~6a r1 ,ı.ı1·: . . tusla galip gelm~'jlerdir. Çoban Meh- ·en,;ah kafileleri beklenmektedır. me a an ızı 12 yaşın a Bahriye a.g. açtan yere duşerek deıhal olmuş- 14116 gayılı dükkanın yıktırılması ala 
. ·.~ • \.1 _oda., K.·nan. Ulcay (İstan.bt.ıl) med, ilk deia mı'nderde 0ao··rdu··g·u··nıu· z • -·~ 

1 
ve 9 yaşında Havva Dudunun yap'tık t '· t · ı s A k • • ı 1 ı ·k· ı d t ı ur. • • .ır.e ·-- na ait olmak üzere enkazının satı~ı vı.ı ıncı . m~ı ezgın (Ankara) ıkın- .n aralı Hüo.eyini 58 ı:;anı~·e "ibi kısa Fuar münasebetıyle şehrimize ge - arı an aşı mış, ı ı suçu a utu muş, ooo--- ·1 

Ş f k J
• t b ' " çald ki l k h"b" t Fen is.Ieri Müdürlüg-ündeki kesif ve 

~'· e • \.a~cl mir ( zmir) (içiincii, ır z.amanda yenmiştir. len ve evvelki gün Bergamay:ı gıde- 1 -arı eşya a ınara sa ı ıne e<- -------- · 
ü.1 ıoloda _Halı! üze.r ( t ·t.<ıııl.ıul) irin- . Dun aksam Puar gazino ·ıında güreş-1 rek oradaki haı-abeleri ve muzeyi zi- . !im edilmiştir. ZABIT ADA _ şartnamesi veçhi le açık artırmaya ko 
cı, Hamdı Top~akal ( I\'ıt~) ikinci, çı!er. eret"ine bir ziyafet verilmi tir . .1·aret eden Romanya hükıımetinın 1 ooo .. -·-·-·----·-... , ..... nulmuştur. Keşif bedeli 200 lira mu 
:\lu;.;~af'.ı Beton T (Aıık'.1rn) üçiincü, L.o:aiette. cteı·ece alan güreşçilere r:.uh- Ankara büyük .elçi i Ekselans Alek-ı ŞEHRiMiZE GELENLER KAZA: , h vakkat teminatı 15 liradır. Taliplerin 

66 kıloda: • · uredclın Oz en (. kı.<.- reııf hedıyeler verilmıııtiı· ~andr Telemak ve ataşe kommersi Bayındırda fabrikatör E. Ya ya t · t ···ı d ı l B k a. 
ra) birinci, Bekir Ta: (Seyhan) ikin- Programa göre Fua'r ::;~Jor hare!· et- yal ..8. ~tıan Teodoro;;ko, düıı Anka: Konya maarif müdürü (eski lzmir Kerım Ustanın yanında araba .:ıürücti- emına ı og e en ev:e ş an asın, 
ci, Ha~an Karadeniz (l t:ıııuul) ıeriııe clevam edilecektir. raya gitmişıerdir. maarif müdürü) B. Ali Rıza Özkut lüğü yapan Süleyman oğlu Hüseyin yatırarak makbuzlarıyle ihale tarih 
üçüncü, 6, 7 ,.e 8 eyl(ı) tarihlerinde Ankara, ; • mezuniyetle şehrimize gelmiştir. Ti- Betonun idaresindeki Ali Araba, l\1us- olan 29/8/941 Cuma günü saat 16 da 

• lstanbul, lzmir ve le ,1 muhtelitlen Belediye, tzmire aid güzel bir reh re kaymakamı Bay Rüşdü Ülken de tafa oğlu 37 yaşında İsmail Durana Encümene müracaatları . 
. 72 Kilo~a: Celfıl Atik (Ankara) bi- Alsancak :>tadyomunda kar~ııa~acak- ber tabettırmektedir. Hunda ~ehrin kazay!J. aid muhtelif işler için vali çarpmış, vücudünün muhtelif yerlerin- 14 18 23 27 

r.ncı, F.aık Euken (İ:itanbul) ikinci, ı~rdır. .Kazanacak takıma, . kı;mctli taksimatı, belli başlı müe•seselerı B. Fuad Tuk al ile temas etmek üze den yaralanmasına sebebiyet vermiş- Karşıyaka 1719.1720 ve 1721 sayı 
1 t•mıl ~ ılmaz (Çankırı) üçüncü, oır kupa verilecektir. mahalle isimleri, sokak numaralar~ re gelmi ve vali ile temas etmiştir. tir. lı sokak döşemelerinin bozuk olan 1710 

• 'i!J ~ılod~: ~~zzık Demfr (İstanbul) Şehrımizde bulunan Fudbol federas- oulıİnacaktır. Rehber, lzmire gele - Arabacı tutulmuş, Adliyeye veril- metre murabbaı kısmının Belediyece 
lıırıııc~, Azız !'-ıper (Ankara) ikinci, roııu reiı;i B . .Danyal Akbel müsabaka cek ziyaretçiler için büyük kolaylık Satılık tarla nıiştir. - · -·· Adıl Yener (Sam ·un) :3 ncü gelmişler- nazırlıklariyle meşgul olmaktadır temin edecektir . .Rehberde planlar verilecek kesme taşlarla esaslı tamir r ... da l)ulunacaktır. Manisaya bir saat mesafede büyük Doktor Fen işleri l\Iüdürli.iğündeki keşif ve 

]i"' k · · b · · ·k Cihanpaşa çütliğinde kanalları ha- :...-a · şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko 
ur ıgenın ırıcı okuyucusu { "'\ zır sulanabilir. senede iki defa y-az .,.. <. Şevki Uğur , ;;. nulrnuştur. Keşif bedeli 4008 lira 26 

S E S K ft A L i Ç f S l Ze • · mahsulü alınabiliı' (1000) dönüm - ·. . . . • kuruş muvakkat teminatı 300 lira 65 
ngın ve UCUZ lük bir tarla satılıktır. Taliplerin Bırmc& sınıf dahılı hastalıklar kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 

H a m I
• y e t Y U .... C e S e S çiftliğe müracaatları. 21 23 25 mi.itehaasıaı evvel İş Bankasına yatırarak makbuz 

bl·r bU .. fe· Her gün sabahtan akşama ka· lariyle ihale tarihi olan 25.8.941 Pa 
lJ/A" Sizin için dar ye gece dahi hastalarını mu- zartesi günü saat 16 da Encümene mü 

guıtos/941 Çar§amba günündea itibaren Fuar gazinosunun üst kısmından Tasarruf ~ayene ve tedavi eder. racaatları. 8 13 18 ~3 

( B2hribaba Sahi/park Gazinosunda) haberiniz var mı? ~ ..,. 

~:~::.!~~:;;;7,: Soğok me<ele... Askır. için çelik 1 Fuar zemanında Şehir 1 
!zmir halkını~ meftunu olduğu ilahi sesiyle seanslarına başlıyacaktır. 
Yıllar~an berı -!i~l~ı.tı özl.ediği bu ilahi aeali aüzel okuyucumuzu 

dmlemelerını butun 1zmırlilere ıimdiclıen tavsiye ederiz 

İnşaat ilinı 
Nafia Vekaleti Su işleri ikinci 

şube müdürlüğünden: 
1 - Be rgama civarından akan Bakır çayın 2 tarafında inşa edilmek t: olan toprak sedclelerin üzerinde 4 adet bekçi evi inşası vahidi fiyat esa

· ıyle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş ise de talip çıkmadığın
dan tekrar on beş gün müddetle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıka -
nlmıştır. · fşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 16959.56 liradır. 

2 - l~ksiltme evrııkı Bergama .~u işleri ikinci şube müdürlüğünden 
ttlınabilir. 

a - Eksiltme 25 ağuı>tos 941 tarihine mü·adif ıpaza.rtesi günü saat 
on ııltıda Bergama ikinci şube müdürlüğünde yapılac.aktır. 

4 - ıluvakkat teminat miktarı 1272 liradır. 
ü - Eksiltmeye ancak diplomalı mühendis ve mimarlarla fen me

m~rlan veya inşaat müddetince daimi olarak bu şeraiti haiz bir memur 
ıstıhda~ edeceklerini taahhüd edenler girebilir. Bu işe girmek istiyenler 
en az bır defa 10 bin liralık bina inşaatını muvaffakıyetle ikmal ettiklıeri· 
ni rnusbit nafıa i~leri müteaahhitlik vesikası teklif mektuplan ile beraber 
ihale snatından en ıız bir saat eweline kadar eksiltme komjsyomma ka• 
palı olarak vermiş olacaklardır. ll-15-19-2a; .• 

Bira, Şarap ve bolluk .. Ayni za- Z ( R ff T 1 R 
manda ucuzluk., G • · k 
au büfeye mutıaka uğrayınız. 
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Fz 3Zlll0SU açı tJr 
SOGUK BlRA 25 KURUŞ!. 

Bayındır belediyesinden: 
Kauımıza Cari Paşa suyu yollarının tamiratında kullanılmak üzere 40 

snntim kutrunda ve bir metre uzunluğunda 1360 metre beton büst açık 
ekı:ıiltme ile yaptırılması takarrür etmiştir. Taliplerin bir Eylfıl 941 pa
zartesi günü .aat 16 buçukta Belediye Daimi Encümenine müracaatları 
ilan olunur. (3417) 

ıstanbul Liseler sa tın 
liğinden: 

aıma~ komisyonu reis-

Galatasaray\ Kabataş, Kandilli ve Erenköy Liselerinin ihtiyacı olan 
28175 lira tahmin bedeli 230000 kilo Ekmeği Belediye narkı üzerinden ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25.8.941 Pazartesi 
günü saat 15 de Bcyoğlunda Li .. el!.!r Alım satım komisyonunda yapılacak
tır. İlk teminatı 2113.5 lira ve şartname bedeli 141 kuruştur. 

İsteklilerin 941 yılı ticaret odası vesikası ilk teminat makbuzu ve tek
liflerini havi 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununun tarifatı daire
sinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını yukarıda sözü geçen saatten bir 
saat evvel komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri. Şartname 

Galatasaray Lisesindedir. 7 12 17 23 (3010) 

l zmirin emsalsiz gurubunun seyri imkanı, 
neşeli müzik, lezetli yemek, latif hava, güzel 
manzara ŞEHiR Gazinosundadır. 

·-
Vilayet daimi encümeninden: 
Ödemi~ - Bey fa~ yoltınun 28 + 000 nci kilometresindeki Beydağ 

köprüsünün orta ayağının yeniden inşası 3000 lira keşif bedeliyle: 17-8-
941 tarihinden itibnen 115 gi.in müddetle açık eksiltmeğe konulduğundan 
ist<>klilerirı 2490 sayılı y:ısa hükümlerine göre hazırlıyacakları t.emi
natlariyle birlikte 1 ylül 1941 p~zarteı:ıi günü sHat 11 de vilayet daimi 
encümenine baş vurmaları. · ,.. -

Askeri fabrikalar umum müdür
lüeü Merkez satın alma komis
yonundan: 

Askeri fabrikalar için linters pamuğu satın alınacaktır. Ellerinde 
linters pamuğu mevcut olanların numuneleriyle birlikte merkez satın 
alma komi9)"onuna müracaatl~rı ilan olunur. 21 23 25 27 3ŞJ5 



.......... , .................................................................................................... : 
J:ımir Levazım A1rıirliği llanlar•j 
: .................................................................................... ........... : ................ • ı:.::..· 1 k . 

tzmir Jevazıın amır"Kı satına ma O!Dı&yonundan: ... 
1 _ Beheri kilosuna 10 kuruş tahmin edilen 24 ton kuru sogan 

2 

o ., 

açık ek~iltmeye konmuştur. 
İhalesi 3-9-941 çarşamba günü saat 18 de edremit ,atın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
İlk teminatı iSO liradır. Evsaf ve şartnamesi A:_~k8;
ra. İstanbul ve İzmir levazım amirliklerinde görülebilecegı gı-
bi komisyonumuzda da her gün gürülebilir. 

· - 'k ı ·· l komi•ı·o-. ı Taliplel'İn kanımı \'c•sı ·n ariyle birlikle mezkur rrun< e 
n:ı mür11ca:ıtlnl'ı. ııı_2_:ı _2.2_:'11~-------

lzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan : 
1 - Beher kilo,una bes kunıs 50 santim tahmin edilen 600 ton 

kuru ot kapalı zarf]& eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi :ı-Eylül-f•4l çarşamlıa günü saat 17 de edremit satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. .· Ank 
0 ilk teminatı 2470 Jirac!ıı·. Evsaf ve şartname'' . a -.. - ı b • . . ]"ki . ontın alma komısyoıı-ra, st:ın ul \'e J?..mır levazını nmır l erı ,,..~, h .. .. 

Jarıncl.ı görülelıileceği gibi komisyonumuzda da er gun go-

rülebilir. . . . k·r ünde komis
Taliplerin kanuni yesiknlaı ıyle hırlıkte ~ez_ ~7 g 31 yona müracaatlar . 19 ~3 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma K~tai•Y~'::'d':d:ıen 840 ton 
1 - Beher kilosuna 1 kuruş 25 ;antım ta n 

2 

4 

., 
'·' 

4 

d k 1 rfı ]- ·ıtmeve konmuştur . . o un ·apa ı za a e '" J. .. t l5 de edremit satın alma 
lhale•i 3-9-941 çarsamba gunu saa · 
komisyonunda yapılacaktır. t E ·saf ve •artnamesi Ankn
İlk teminatı 787 lira elli kuruş "!._ 1 "k~~~i satı;; alma komi•l·on
ra, İstanb.~l .. ve 1zmiı~ le\·~z.ım\ am~··~numu~da d-.ı her !(Ün gö
larında gorulebılecegı gıbı rnmı.) 

rüle_biliı·.. • . . 1 .• 1 birlikte mezkur günde komis-
Talıplerın kanunı 'c•ıka aı ') e l9 23 27 :ı1 
vona müracaatlar . 

. Amirliii Satın Alma Komıayonundan: 
lzmır Levazımk"I o 50 kuruş tahmin edilen 360 ton saman ka-l _ Beher · ı osuna .,, • 

1 zarfla ,atm alınacaktı!'. . 
pli '1 . o 9 941 ear>amb:ı günü ,,aat 16 da Edremıt •atın al -2 _ lha e~ı u- - ., ·• ' 

komisyonunda yapılacaktır, . İ 
mi ka t · t 945 liradır. Evsaf ve şartnnmesı Ankara , stan-

" 1 emına 1 .. ··ı b·ı -· 'b· k · " - 1 1 · •e··azım amirliklerinde goru e ı ecegı gı ı omıs 
ııu ve zmır • • .. 

ilnumuzda da h<'.r giıı;ı görülebılır.. . . . •. 
i•aliplerin kanunı vesıkalarıylc hulıkte mezk

2
u
3

r komiı;yona mü-
4 - 1 . 19 27 31 racaat etme erı. 

• 

. ,Amirliii Satın Alma Komıayonundan: 
lzmır Levazım c· . 
Kilo Adet ınsı 

2000 
800 

Balmunııı 
Ağaç çivi 

32 ıoooo Kapsol 
864000 Torok uıpliye 

Yukarıda yazılı dört kalem malzeme pazarlıkla :;atın alıııa-1 

~~~rır·. 25.s-~41 pazartesi günU saat 1 ı.~.o da toph'::tnecle is-
2 - ta~b~~ levazım amirliği satın alma koml'yununda yapıla -

ıaktır. d .. .. 1 lı 1 . ., Numuneleri komisyon a goı u e ı ıı. . . l 
"' - • ·ı · t klif edeceklel'i fiat üzerinden ilk temınatlarıy e 
ı - Jsteklı erın e l · H k ı ·ıvrı aı·rı b·ıı·ı : belli vakitte komi•yona grl~e erı. el' a em •, • '; -

]ere verilebilir. 21 2"''-=~:----------
.. ıkeri satın alma k omisyonu reis l iğinden : 

Soke a 58 kilo sığır eti satın alınacaktır. . 
ı - 1373. ·t · S<ikede askeri satın alma komısycmundıı ,, E ·af ve şaı ııame>ı J'kl . 1 h . , . ~ ı v:-; · Ankarada. ve lın1ir levazım anın· ı · erınc e eı z.l-

ıstanbulda, ... 1 b'I 
. . ·asız olarak goru e ' ır. . . . . .· . 
nıan paı - 9 "41 p·ız·ıı·tesı gunıı saat 11 de :,>okede -a<keı ı s.ı-

" - Ek "itme 1'1- -0 • ' • 

" ın ~ima komısyonunda yapılacaktır. 
t . k alı zarı usulıyle yapılacaktır. . 

4 - Eksıltme ap d 1. 48075 lıı a :ıo kuruş olup muvakkat temına
;ı _ .\luhammen be e ı 

lı 3~06 Hradır ... t . kçeleriyle ~artııamcde yazılı vesaiki h:n·ı 
6 - Talıplerın temın.ı ·~- 9 941 pazarte'i gürı.iı en geç 10 na ka

teklif mektuplarıı_ıı 0

1 
- -alma ko. mi<~onuna makbuz mukalıili 

S .. k d · skerı ,a ın ., 
dar ~ e e a. . . Ou ~aatten sonra verilecek veya g-elecek 
vermış olmaları ~ e . .,.. '>8 2 7 7 
kabul edilmiyecegı. -·• -

. ı: .. · Satın AlllU\ Komiayonuııdanı 
lsmir Levazım AIDD"Jı rfl-l ihalesi yapılacıık 7000 karana ve 
1 - 18-8-94~ de ~'.1~= .\!~at~ aid ij ·yular sapı ve başlığına teklife-

28000 bın yer 1 
.. k Yk •"rüldliğünden pazarlıkla satın a!ınacak

dile:ı fiatlar yu se go 
tır. 

1
. d 

2 - Tutarı 28140 ıra ıri. . muneleı·i topkapı maltepe asker' satın 
3 n l e .; ve evo& nu 

- .-;-ar nam ~· örülebılir. 
alma komısyonunda .~ nıba giınu saat 16 ela yapılacaktır. 

4 - ihalesi 27-8-941 çar,a . . 
ii - J'eminatı 2110 lira 20 kuru~tur. 

- S AL Ko baıkanlığından: 
Afyon Aı. Mıntaka a. •k • 1 zarf usuliyle e.ksiltmeye konulmuş· 

l - 25000 çift kundura apa 1 

tur. . ba ünü ,;aat 16 30 da askeri mın-
2 Eksiltme 10-9·941 ç~rbş.aı:;·ını~ satın alma 'komigyonunda sa· 

taka levazım daıresı ın " 
" pılacaktır. h m'm>?n beclelı 212500 lira olup mu· 
" - 25000 kunduranın mu . a 

kk . tı 11875 lıradır. k · va at temına .. k "stiyenleı: her gün ommyona ve 
4 - Şaı-tname ve evsafını gor1me zı'm amirlil<leri satın alma komis· 

k t t bul !zmır evn k · An ara, s an . • lik daireAi >1atın alma omısyonuna 
•onlariyle l\lanısa asker 
miıracaııt edebilirler. k 1. nlar kanunen icaP eden vesaik 

5 - Eksiltmeye iştirak edece 0 a ektu laı:ını 10 eylül 941 çar -
ile bırlikte vereceklerı tcklıf m . p t . · ı• 30 za kadar tt bır <aa 'anı v, amba günü muayyen sııa. en . · mi><- bulunacaklardır. 
makbuz mukabilinde komısyona 'e: 'uv-a.kkat teminat kat'i 

6 Kapalı zarfla ihale yapıldıktan ~onıa m 
6 teminata ibliığ edilecektir. 23 27 1 l 

Afyon ,tskcri Satın Alıııa Ko11ıisyoıııı Ba§kaıılıfj~ndaıı: k mustur 
f r 1 ek,;;ıltmeye on ~ . 

1 _ 15000 çift yemeni knpalı zar usu ıy e · Askeri mıntaka 
2 _ Eksiltme 10 9/911 Çar~amba günü "aat 17 de . kt . 

1 da. y·ıpılaca ıı. 
levazım dairesi binasının satın ama koınısyonun . • 000 - lira olup 

:ı - H\000 çift. yemeninin muhammen bede,h - 75 

nvıvakkııta teminatı - 5norı - !İl'adır. . . . her gün komis-
.J. _ Şartnamesini 'c cwafını gormek ıstıyenl<>r k . _ 

1, '. 1 . . ı·k'" . satın alma .o.~ıs Yona ve Anknıa, İstanbul, zm '. evazım .ım ır 1 ."'rı 'unda görülebılır. 
}'onlarına )fanisa askerlık şubesı satın alma komısyon - den vesaik 

,5 _ Eksiltmere iştirak edecek olanlar kanunen ıcap e b .. .. 
. . . · . . . . , .. 1 nH çarşam a gunu 
ıJe bırlıkt.e verecek.len teklıf nıektuplaıını 10/E>lu iv , b'J ' 1 k 

. .. k· 1.: . ki ız ınuka ı ınc e .o-
ınuayyen saatten bir saat yanı saat 16 j a a< tr m.ı H 

nıisyona vermi~ bulunacaklardır. uvakkat temi-
6 _ Kapalı zarfla ihale yapıldıktan sonra derhal m 

27 1 6 
nat kat'i teminata iblağ edilecektir. • 23 

(ANAIJOLUJ' 

ı zın:r Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan ı 
ı 1020 ton fırın odununs teklif Pclilen fiat pahalı görüldüğün -

den p-.ızarlıkb ek<ilımesi 26-8-941 •:ılı günü saat 14,30 da top
hanede i'tanbul levnzım amirliği Mtın alma komi•yonund:ı :ırn
pılncaktır. 

2 - Tahmin bedeli 21930 lira ilk teminatı 1644 lira 75 kuruştur. 
3 - Şartnamesi komisyonda görülür. 
4 - foteklilerin belli sa,.ttn komisyona gelmeleri. 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Pazarlıkla 4000 kilo sabun >atın alınacaktır. Taliplerin 25-Ağu•to•-

9H pazaı te•i giinü s'1at lG,30 da teklif edecekleri fiat üzerinden ve -
recekleri yü~de onbc~ teminat katiyeleriyle birlikcle kışlada izmir 
lcva7.ım amirli)'i Hatın alma koıniHyoııuırn müracaatları . 

Afyon A s. Mıntaka SA. A L. KO. Başkanlığından: 
l - 150~0 cift çizme kapalı zarf n<uli,-Je 'ek•iltme~·e konmuştur. 
2 Eksıltme 10-9-941 çar~amlıa günü •aat 16 da askeri mıntnka 

Jeyazım daire•i binasının •atın alma komi•yonunda ~·apılacak
tır. 

~ - 15000 çizmenin muhammen bedeli 225000 ~ra olup muvakkat 
teminatı 12500 liradır. 

4 - Şartname ve e,·safını görmek i<tiyenler her gün komisyona 
,.e Ankara, l•tanbul, İzmir Je\•azım amirlikleri satın alma ko
mi<yonluklariyle Manisa askerlik dairesi satın alma komisyonu
mı müracaat edebilirler. 

5 - E'k"i~trı_ıeye iştirak edecek olanlar kanunen icap edecek vesaik 
ıle bırlık.~e .verecekleri teklif mektupl arını 10 eylül 941 çar
samba guııu m~ayyen saatten bir 8::ıat yani saat 15 şe kad-ar 
makbuz muka~ılınde komisyona vermiş bulunacaklardır. 

• 6 - Kapnlı,:ıarfl-.ı ıhale yapıldıktan sonra derhal muvakkat temi
nat katı temınata iblağ edilecektir. 2:ı 27 l 5 

Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat 

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

M. M. 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 aube
lerine dilekçe ile m!lracaat edeceklerdir . 

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

3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetler ini ordu haatalıane
lerinde yapacakktr; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütiln sıbht 
teşekkilller kendilerine açık olacaktır 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, İıu milddet içinde okur lara ayda beş 
lira harçlık ver ilecek. İaşe ve ilbasları tıımamen okula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira asU maaş
dan beşlamak ilzere maaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; 
bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eylül 1941 de tedr isata başlıyacaktır. · 
7 - Okula kayıt ve kabul şartlan şunlardır : 
a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olınalı: ve Türk ırkından bu

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

müsait bulunmak (bunu her hangi bir haatahane sıbhl hey'eti raporu ile 
tesbit ettirmek ve evraka bağlamak 11\zımdır.) 

c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden y~rı olmıyacaktır. 
d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vuiyet pol~ 

t.evsik ettirilerek evraka bağlanaaı.ktır.) 

e - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak (eleme imtihanlarında 
muvaffak olmalı: şarttır.) veya bu derecede tahsil gördüğü is bat etmek 
( tasdikname veya bunun tasdikli bir sureti muameleyi evr&ltına eki&' 
necektir) . 

f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla Jco
cası ölmüş olanlar kabul edilir ) buna ait medeni hali bildirir müabit evrak 
keza eklenecektir . 

g - Okur sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, ev
lenme sureti ile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkarıldığı, altı se
nelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve yahud sıhhi 
sebebler dışflıda okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mek
tep masraflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tama
men doğru olduğuna dair Noterlikten tasdikli ve kef illi bir ta&hhüdname 
verecektir. 

8 - Yukardaki şeraiti haiz olan okur, okula imtüıa.naız olarak kabul 
edilecektir. 

9 _ Yukardaki maddeler mucibince evrakının muamelesini bitirenler
den, Vilayet, veya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya a.ııker
lik şubeler i vasıtasiyle evraklarını doğrudan doğruya Ankara 1rlerke2 
Hastahanesi Bas Tabibi ve okul müdür lüğüne gönderileceklerdir . 
10 _ Müracaatların Ağustos 1941 nihayet ine kadar sona erdir ilmeal 

lazımdır . 
ıı - Okurların kabul edildikler i ve mektebe hareket etme tarihleri ayni 

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

okulda tekrar yapılacak sıhhi muayene neticesi hastalıkları tebeyyün eden
ler in memleketlerine gitmek için masraf edecekler i yol paraları kendilerine 
ait olacaktır. 

Aııkara Merkez Haııtahanui B04 Tabibi 
1111 Okul Müdüril Alba11 

Dr. ŞABAN BARUTÇU 
17 20 23 26 29 Mayıs 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Haziran 
ı ' 7 10 ıs 16 19 22 25 28 Temmus ı 4 7 ıo 18 ıs 111 · 
22 215 28 80 .üuat.oa 9'1 (1804) 

lstanbul Jandarma satın alma 
komisyonundan: 

.ıooooo. metre beyaz ast.atlık bez 'l'uksiııı - Arazjlaşadakl komi~· 
yoııumuzda 8 Eyi(\} 941 pazal'teoi giiııli ~fült 15 de karıalı zarf elu•iltme· • 
siyle Malın alınacaktır. 

.\1uhamm:n bedeli 27500 lira \'C ilk tenıinııtı 2062 -lira 50 kuru~
tur. Şart kağıdı ve nümune her gtln komi,,voııumuzda görülebilir. Ve ~art 
kağıdı 138 kuruş lıedel mukabilinde alınabilir. hteklilerin ilk temiııat 
Mul•andığı makbuzu veya Banka kefalet mektubu ve şart kağıd ı nda ya
zılı sair belgeleri de havi teklif zarflarını ek,;iltme <aatinden bir ~aat ev
\elin~ kadın· komi8yonumuzda bulundurmaları. 

23 27 31 4 (337417197) 

lzmir Muhasebei hususiye mü
dürlüeünden: 

Fatma VP evladları Saıııye, Ay~e. ·Emine ve Hamdinin müterakim 
vergi borclın;lan dolayı mülkiyeti haciz ~dilmiş olan Gözt.epe mahalle.sinin 
Nurittinpa~a ve Yeşil lznlir ve Şahin sokakları?da tap~ kaydına go~e 9 

d b. ld nltık~yvct 1 8 14 No.lı hanenın 21 gun muddetle ıcra a a ır parse e " , • • .. · · d 'h ı · k f · 
kılınan müzayedesinde talibi üzerinde takarrur etmış ıse. e. ı _a eı n ı:,e-

. · · .. · d ·n 10 gün daha temdidine karar verılmıştır. 1/9/941 
sı ıçın muzaye enı . . . , . , 
.... "h 1 · k t" ·esi icra edileceğinden talıplerın yevmı mezkurda Vı la-

gunu ı a eı a ı:, . • 1 (343'7) 
yet idare hey'etine milracaatları ılan ° unur. 

-·--- SAHIPI. J 
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-BEY AZ SABUN 
ÇAPA MARKALI K.A .l. Mer>inli Pirina 

Çapa. Markalı K. A. L. Mero;inli Pirina Sabununu bir defa i~timal ve 

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

ı< · A · L. · 

,'~t 

• 

kalı K. A. J,. Mersinli Pirina sabunu ile yıkarsanız 
beyaz sabundan çok iyi bir netice elde edeceğiniz gibi 
fiyat farkından da fazla ta.•arruf etmiş olursunuz. 
Çapa Markalı K. "'· ;,. Mersinli Pirina Sabunu ile 

saçlarınızı .nkarsanız ipek gibi yumuşak tutar ve 
)ıiç bir veçhile bozulmasına ve dökülmesine meydan 
vermezsiniz. Bir defalık tecrübe ifademizi teyide 
kiifi gelir .. 

TAKLlTLERlNDfY SAKl.1\'INIZ ... 

TELEFON: 3014 VE 2078 

1 
K. A. L. 

1 

__ .iMmeiiıriisıiiinliıliiiİıııııİıP.iiİıııriiinıİİa~yliialliKiııi'•vıiıı._es•a•b•u•n_.fı•a•b•r•i•k•a•ıs11 
Yüksek ziraat ennstitüsü veteriner . fakültesi 

askeri kısmının kayt ve kabul şartları 
1 Ankara Yüksek Ziraat enstıtüsıi veteriner fakiıltesi askeri kısmı-

na bu yıl si,·il tam devreli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan 
ve olgunluk imtihanl:ırını vermiş olmak şartiylc talebe kabul edilecektir. 
lst.eklilerin aşağıdal:i şartları haiz "Olması Jazımdır. 

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

müsait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz) 
D) - Tanr ve hareketi ahliıkı kusursuz ve 8"Ciyesi sağlam olmak. 
E) - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (Bunun için de 

zabıta vesikası ibraz etmek) 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarnı:ı şu vesikaları bağlamaları 

limmc1ır 
A) _: Nüfus cüzdanı veya mm;addak sureti. 
ll) - Sıhhatı hakkında tam l<'~el;küllü askeri hastahane rapo!u ve 

aşı kağıdı. 

C) - Lbe mezuniyet ve olguı .• k ~ahadeln • mesi v~ya tasdikli sureti 
D) - Okula a.ındıgı !akdinle '"keri kanunun, nizam ve talimatları 

kabul ettiği hakkıııı,a veııoıııın ve kendisinin • · oterlikten tasdikli taahhüd 
senedi talebe okuldan i.t,fa etmek isterse o~:ulca tahakkuk ettirilecek mas
rafları birden verır ve bu da lııalıhüd senedine kaydedilir. 

E) - Sar'alı uyurken gezen, sidikli, La;·ılma ve çırpınma müptela ol
madığı hakkıııda velilerinin Noterlikten tas,!ik!i t:ıahhüdnamesi (bu gibi 
hastalıklardan biri ile okula girmezden <'V\'cl maliıl oldukları sonradan 
ankışılanlar okuldan çıkarılır ,.e okd masrufları velilerine ödetilir. 

3) - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida 
ile mliracaat edecekler ve şubelerince - 2 nci maddede - bildir ilen evrakı 
ikmal ettikten sonra Ankarada yüksek ziraat ensitüsü veteriner fakülte
si askeri talebe amirliğine gönderilecektir. Müracaat müddeti eylfılün 25 
şine kadardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

4) - Okula 1.ayıt ve kalıul şahadetname derecelerine ve müracaat sı
raeına göredir. istekii adedi tamam olunca kayıt işleri kapanır ve kabul 
edilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleriyle t.ebliğat yap;lır. 

~3 171 20 23 27 30 3 7 10 13 17 20 23 2a (3237) 

Devlet Demir Yollarından: 
l\ltthaırımeıı bedeli 175000 lira olan 22000 nded tulum 3000 ad_edi 

caket ve pantalondan ib-aret takım olmak üzere ceman 25000 adet ışçi 
ellıisesi 5·9·941 cuma günü saat 15,:ıo dıı kapalı zarf_ u~ulı ıle .Ankar:ı
da idare binasında ~atın alın:;caktıl'. Bu işe girmek ıs.tıyenl.erın 100~0 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin etliği v.:~ıkalaıı ve te_kl:f
lerini -ayni gün saat ld,30 za kadar komi~yon rc1'lıgıne vermderı la -
zımdır. Şartnanıele;· 200 kurıışa Ar.'lrnra _Haydarpaşa ve tz~~r vezne· 
]•rinde ,;aülmakıııdır. 21 2:1 2-• 27 · · 44 

c ~ 

Nakliye Eksiltmesi 
Kooperatifler birliP'inde~~ _ 
1 _ incir ve üzüm Tarım Satış Ko"pernt.!lcrı bırlıgıne baglı koo· 

ı><>ratiflel'den Alsancak ,." ıı:~•mahanc is~a<r~nların~ ge'.e:ek incir, üzü~ı 
hububat ,·e;airel rle pamıı'<. pamuk ç.ekırdeıı; vesaır bılumum ıtıahsula
tın mezkur i'ta,yonlardan Bil'liı{imiz i lctmc lıanlal'ına \'e depolarına 
nakli iHi Alsancak ve B:ı,nıahane i•l:1')'Jnları için :ıyrı ayrı olarak açık 

eksiltrıı'eı-e çıkarılmı~tır. . .. . . 
2 _ Ek,iltme 29 8 Ç11ı (uma giiııii 'aat 16,:lO da Bırlıgımız mPr-

kezind" \"Upılucaktıl'. 
3 _· ,\iuvakkat teminatı Alsancak nakliyatı için 1000 lira ve Ba<

mahane nakliyatı için keza 1000 lirııdır. Şartnameleri görmek istiyeııler 
her gün saat. 10 dan ikiye kadar Birlik incir ve ~züm işletme servisine 
milracaat edebilirler. 2~ 2<> 27 (3435) 
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Almanya 
Italya • Hırvatistan ih· 

tılafına karışmıyor 

ikinci bir cephe Ruzvelt O O 
· l~~mdır Mili~r~erea~rşehll~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ · 

ınuilteredakf Komünist hücum ediyor rBa vıkı·ıı·mız, ınailiz ar~ Ihtikirla mücadele 
- Sadece /talgan hare- lideri böUIB söglüuor Kılınca ·kılınç, ölüıne 

!!~!~~2d~f.~~ _hu1~~~:'mu- ~i"~~~ı~!r~~~7ı!r~~~~?t_a-lıe'.;a~~i~1 ·~t!i~~~ ~~~;::a.t~h~~~~> tahr~~~er kinını kabul etti Vekaletin emri, halkın faa-
habirimiz bildiriyor: ı~·ad .eden Komunısl 1ıderı Poht clemı~ Ruzvelt, yeni genç demokratJ.ar kon- Ankara, 22 (A.A.) - Başvekil ı• t• b• hk A • t 

İtalyan, Hırvat hadi~e!'li hakkında tır kı:tk· . b". h t ·kT S .. _ gresine. b~r m_e~aj göndererek ezelim- Doktor Refik Saydam Başvek1ilet- ıye 1 ve 1r ma umıye 
Alman hariciye nezareti bunun da - - ıncı ır cep .. e . eş .~ 1

' ?V~e~. le demıştır kı: te İngiltere büyük elçiP-i ile birlikte İstanbul, 22 (Telefonla) _ Ticaret reyan eden muhakemeleri sonunda '.ki-
hili mesele olduğunu bildirmektedir. ı:re tank, to_p, . t~n.aı~ gonderılm~:"~ , - Yalın kılıca yalın kılıçla muka- Loı·d Korla,·lı kal...uJ etmiştir. 

1 
ht ,, el ··ı g··ne ve bes vii" 

Balkan seferinden doğan askeri a!1- lazı!l;dır. Vakı~ ıkıncı b~r. c~p~~ .~eş~ılı bele etmek gerektir. Demokra~inin , _____ ., __ ._ı.J________ Vekaletinden gP en bir emirde. mu e- şer sene ı ozga :ı su · u ·, • ., 

la~malar mucibince Hırtüıtanda _d-:ıi- lngı)ızlerdcn bmlerce kışınınholukmunle müdafaası miitecavizlerin kıılıandık Al k kirleri ihbar <>tnwk istiyen vatand<lŞ- liı:ı. ağır para ceza'iiyle 197 balya ya-
ma İtalyan kıtaları bulunmuş ve ltal- mal olacuktır. Fakat bıı cep e .u~u - ları vasıtalarla temin edilmek lfızım- ç a !ara kobvlık olmak üzere aliikarlur pağılarıııın müsaderesine mahkfım 
yan kıtaları Hırvati;;tanı hiç bir z:ı- ma7:~a, gel~cek aylar zarfında mıb on- dır. Büyük hareketlerl kar:ı kııvvet- dairelerin. telefon numaralarının ~·1- t>dilmişlerdir. 
man tamamiyle terkeylememiı;tir. lar ol~cek~_ır. . . .. • . . . . . . . !erin hücumuna karşı bu vasıtalarla rin göriilebilccek y rlcrine biiyiik harf- Bugün de hnlk tarafından 7 ihtik-ır o h1dde İtalyan garnizonunun tez- Polıt,~ :>.ozl~rını ş~~l~ bıtıımıştn ·. , müdafaa edeceğiz. Kara kuvvetlerin G k 
vidi bir dahili poli,; tedbiridir. - Eger _bız kendımız ??aden _ocıa~l.ı- btipdadı altında cihan esaret edüşer ece ızına !erle levh:ıkır yapılıp açılması emrP- hadisesi ihbar edilmhıtir. 
• Berlin, 22 (A.A.) _ Hmıu;ıl ınu- rınd~ fabrıkalarda, .~emı .!ezgah ~~~~- ve beş yüz sene geriler. dilmistir. · i;ıtaııbul, 22 (Telefonla) - Viları.!t 
h b. . . . da hır Rava~ cephesı teşkıl etme : . ! Okrnnusları ötesinde Okvanus- saldırmış lst;nbul, 22 (Trlcfoııla) - 20 -;,.):'! Fiat mürakabe komisyonu bugiin t_op-a ırımız. 1 h"" 1 "k" . b. ke . h tccıkılını - ~ . ' n , . , 

Alman hariciye nezaretind{• ta: - . oy P ~ ıncı ır us rı cep e · hırda ve Okyanusların üzerinde müt- . . yapağıyı 81 km·ıış yerine 97 kuru~a lun.'lrak laırıı barbunya faqulyesııı-'. 
ya ile Hırvatistan ara!'ıında zuhur ıstemege hakkımız olmaz; • hiş birmücadele cereyan etmekte - htanbul, 22 (Telefo~la) - E) ~P.- bir fabrikatöre dr.t

3
rak 300 lira kaclaı· perakende satı. üzerinden 18 ve Tor, ı . .; 

eden ciddi hadi·cler karı:ısında \'azi- f ransada Yahudı tevkıfah dir. Bu mücadelenin neticesi hara- sultanda. oturan Sabrı adında bı:ı, bir gayri me~ru kar tt>min eyliyt>n ih- nbul fındık nevilerine de 21 kuru .~ 
;,·'?t alınmaktan simdi!ik i:ntiııa olun- 1 'evyork, 22 (A.A.) _ Gazeteler, biyet ve y:ıkın zamanlar "tarihinde kızı N~dıme~·c gece yamn tcca;uz san Ye Zeki Sarıbckir kardeRleı', er- iııt tecıbit elmi~tir. 
rnakt:\ ve yalnız halen bi:- taraftan . 1 it d b 1 . Fransada mi~Ii görülmedik bir boğazlaşmadır. etmek ıstemış, kızın feryadına kom- · · ____ , --••------
ltal"a ile Karadağ ve diğer taraftan 1 ~lgt ab. a ,ın1 ad"ı ~ utne~kı~·ran .J·ı · ı·ck te- Kuvvete karşı kuvvet kull-.ınmalıdır. 

"' n ı ın > a ıu ı ıın v ı e•ıı ıı ~ulhr .Yetişerek canavar babsnın e-İtalya - Hırvatistan arasında hudn - ·• k"" ·karnpların-a sevkedildiği hak Beşer harbinin müdafileri tahribe · 
~un tesbit~ için mü_zak~releı· yapıl~·- r;~~~·~SO!>,Yetid P~es tarafından ve- t~htiple, öldiirmeğe öldürmekl~ mu- !inden zavallı kızı kurtarmışlardır. 
gı kaydedılmcktedır. P:.ıtaraf mahf~I- .. 1 11 haberi biiv!ik başlıklar nltında kabele etmek li•kkından . başkM~nı <\!çak baba, derhal tevkif edilmi~tiı·. 
lnc ge'<>n habcrle!·e gore İtalyan kı- 1

' e tmekted"r • ı-:eçemezler. Hayasızca sefıhler peşın- ___ 
000 

__ _ 

Vekiller heyetinin tasdik ettiğ"i 
taları Dubrovmmik ve Ra~uzayı isgal neiJ~ yahudil

1
e;. tahripkar bir faali- d~ k~şan muazzam. devletlerin h~ - Al 

etmiş ve Hırvat - Karad~g. - Sırp mıı- ,·ette bultrnmus olmakla suçludur. zımetı -ancak Aı;t~rıkayı harbe gu·- manfara gÖre Ankara, 22 (Telefonla) - Emniyet iı>tisna edilmeleri hakkınd:ı bir karar- ' 
.-akka't hududunu geçmışt1r. · · • I mekten alıkoy!lbılır. _ Baı tarafı biıönci aahifede _ teskilah memur ve miistahdemleriııin name hazırlanmıştı. Kararname VP-

bazı kararnameler 

Hollandada tedbır er Vaşington, 22 (A.A.) - Ruzvelt l a~·dan kı.~·afct \'e techizatı h!tkkındaki bazı killer hey'etince tacıd*ik edilmiştir. 
Ask A v • t ll d H" kongreden 19 milyon dolarlık mun- Berlin, 22 (A.A.) - ki • J • . dT . erJ azıye . Londra, 22_ (A.A.). - Ho .an a ,ın- zam tahsisat istemiştir. beri devam eden muharebe, büyiik mncldclerinın ta ı ıne dnır kararname . . .. . 

dıstanındn bır torpıl. atmı~_a ınahsu:ı Bu para ile 4 sahil muhafaza ge _ bir ekseriyetin t:ıhminini doğru çı - ile meriyetc l:onulmuş olan nizamııa- .\Iuamcle vergLcıı kanunu huküm-
- Battarafı 1 inci aabıfede - tayy~re filo~u tesis edılecektır. :8~~un- misi \'C GrO<'lan<l ve civnrındaki su- karmarnış olmakla beraber mühim menin bel kcm~rine ait hükmünün ~O/ !erine tevfik-an bir kararname ile me-

.v:ı~ın.d.1r t:.ırafınd~n tahl"ve edilen ~~ ~~~{~~\~~:~n:~n;;~a~'t:i~~ni:~:~= !arda kullanılmak üzere bir buz kı- k'ıec~eflearhfe.l1d1 e _edkilrntLştlr.t.Aln~an al~ - 6, !)42 tarihine kadar t.!ıtbikinin tesrıi riyete giren iptidai maddeler tenzi-
ov j \:LI~r • ı. . • ' . . . d"l kt"r ·erı m ı erı, a ı ne ıcenın a ın- k V k"ll h , ı·• . b t· . .. tcreı c d••.o.Je idrolün Gomeı mıntakasından yeni ve fa.zla •niştir. ran gemı!'lı ınş-a e ı ece ı . • madığını, fakat Alman ordularının hakkındaki ar~m_an:e C' ·ı er ey;:- a. ~ı~" 2 '.~ı gos ı e .... . . . .-

haber gelmemiştir. Buradaki taarru- Amerika artık harbe Bir AJman tekzıbi taarruz kudretinin arttığını ve yeni tinre tasdik cdılmışlır. d-0 ıl~vesı_ıı.e ve bu m:ımfil ıçın __ tenzı-
:zun :\foskova veya Kiyefe doğru mu • • _ B ... 22 (AA) _ Yar . • elde edilen mevkilerin münakaşa gö- • * li\t nısbetının 18 olarak Jrnbulu h:ık-
: k" • f d ~. h ldür Burası gırışmek uzere l . erıınb, tl b"-ıd'. •"!"yor· 

1 
I esmı türmez surette Alman ordusuna Beden terbi\•esi genel direktörliiğti kındaki kararname Vekiller !ı.ey'etin-

m ı~a e ecegı meç u · • ' mr men a an 1 !Il 1 · f "k»·et temin ettigwin" b"ldiı-mekte - · ·· · J • • 
cenup ve merkez :Sovyet ordu. unun - Baıtarafı 1 inci aahifede - Almanyanın Boynos Ane:> büyük d~1 ı 1"' z . t 

1
• 1 bı .. k"" b" gene kız ve kt!dınların mukcllefıyethn ce tasdik etli mıştır. 

d 1 Um·ı har 1 ~ b"lh t b ·· tt" kt cı· F"l .. K 1. if . d . ır er. ayıa a ge ınce, ugun u ı- · . ınırında ır. Alman ar um ·, p- ıgı ı usP.a e aruz e ırme e ır. ı • dçısı. arte ın vaz esın en gerı ça -
1 
• ço müsbett" Maa af"h bil:-ııço · 

ele de boyle iki ordu huclud noktaıarı- h:ıkikn Ruzvelt şimdiye kadar Alman- '11rıldığı şayiaları Alman hariciye ne- :ankk;ndtı harbl~· ;eni ~fh1asını ~ek- Sovuatıer general Bul c b" A • 
nı çok defa' har~kata .e~~ nok~alur yaya karşı defalarca ağır lisan kullan- zaretince tekzip edilmiştir. !emek \'~ o~dan sonra <hui.um ver - u • enu 1 men-
oıarak k_abul etmışlerdı. - anaa'tırnız- mış olmakla beraber Almany~nın ooo mek Hizımdır. • d • • 
cdedhed~ı dah~ zıybaded do!~~::t~u~~ ~merika için terlike teşkil ettiği şek- Sov'!letlere göre Berlin, 2~ (A.A.) - Alman ba~ barı kurıuna mı dız Har ka vazıyetı 

'!I ır. man ar u-? a . , a lıııcle bu derece açık konuşmamıştır. . • , kumandanlıgının tebliği: . . V 1 · 
lur ve _Moskova - Kıyef demır~_olunu Bunu tefsir edenler, artık Amerikanın' - Bat tarafı 1 mcı aabifede - Şarkta seferin iki ay devamından Helsınkı, 22 (A.A.) - D. !{. B. 
tutabııırse, ~ı~ef ce~ub_u~~ak: ~~vd çok uzak olmıyan bir zamanda harbe 20 Ağustos günü öğleden sonra M:os- sonra Alman ordusu kuvvetlerini Usi Tromi gazetesi şöyle yazıyor: Almanyanın bu sahaya 
yet kkuv:vektl;rınmbgelrıbeilı:mı eD_e 

1 gireceğini bildirmektedirler. kova civarında avcılarımız evvelce de ' amamiyle muhafaza etmiş oldukla- Sovyetlerin büyük tayyare mej· -
etme - ım ·anını u a ır ve ınye - s· d" "k b"" ·l b. .. . . . d .. d"kt" ... b"ld" ·ı· h . . b t h"ll r· d ·ı . - .. ım ıye _kadar. gecı !11:» o3 e ır bildirildiği 3 değil, beş Alman kesif ·ı halde duşman arazıgınde ~ok ılc- danlarında ve diğer bütün hazırla - a goz 1 1gı ı ırı ıyor per ne rının a ~ sa 1 e ın en 1 et nrndahalenın İngıltere ıçın faydalı ol- . .. . . . .. • ·ide bulunmaktadır. . . . . . . . . 
lemek istiyen diger Alman ordulan- mıyacağı mütalea.;ından ileri geliyor- tayyaresı duştlrillmüştur. Harekat devam etmektedir. ma tedbirlerı b~lşevıklerın Fmlandı- Vaşrngton, 22 (A.A.) .- Harıeıye 
nın yolunu açabilirler. Çünkü b~ ?r- dn. Amerika 8anayii, tam bir raıı·h-1 Moskova, 22 (A.A.) - Bu sabahki Cenubu Ukraynada Dinycper üze- yaya taarruz nıyetinde olduklarını nazırı K~r~lel Hull _gazekcıler topfantı-
dular, henüz nehrin şark ,,ahılıne mania daha ~imdiden çalışmıva bnsh- So\·yct resmi tebliği: . rindeki son düşman siperleri sistema- göstermektedir. Bu ikinci müdafaa s~n?a, ALl.I tın AmerıkAıının badşlıc1a5gay~1 -ge"ememişlerdir Maamafih bu kuv- ~ • · 1 21 22 - to · k t 1 ~ . 

1 
d . . . sının, manyanın vrupa a mı -, "ı k d"J : k.. .. '-~, t ._ mıstır. Onun vazifesi lııgil~reye ve - agus s gecesı ·ı a arımız tik şekilde atılmış ve düômana en agn· lıarbimıze asır ar an bcrı hızı taz - leti esaret altıııa alan rejiminden ken-~ et er, en 1 erıne opru ..,. .. .,ı emı ··tt fkl · h 1 · t· biltil h b b"Jh K · · · · · · • d"" k 

nine çalışmaktadırlar. Buradaki mu- mt. u ekı · 1erınet arş~ mel~ ~emeAsı Y~~ş- n cep e oyunca, ı assa ıngı- zayKı~t vr_erd~rılm1!ştır. b" . <l <l"" yik eden ananevı uşm::ınımıza ·ar- eli. sa_hnsını kurtarmak olduğunu bildir-
. ff k t s yet ordularının kuv • ırme 0 muş ur. ım 1 ıse meı 1 n- s.ep, Novogracl, Gomel mıntakalarında ıye ın şıma ı gnr 13ın e uşman şı açtığı mücadelede dünyanın en mıştır. 
v :rn~e ıy~a'zır~k derecesine ve bil - nın fili olar~k ~ar?<; iııtirak~ z, mam- büyük bir şiddetle muharebeler ver- Diııyepcrin ötesine çekilm~kted!!._ büvük askeri devleti ile birlikte ha- Korclel Hull bir su::ıle cevaben; 
hasga 'Almanların da ellerindeki im- .ıın yaklmıtıgı .. bı!dırılmektedı!.. . lmislcrdir Gomelin şarkında m{lğ!iip edılen duş- • k t tt"gw imizden dol:wı kendimizi Cenubi Amerikalıların, Birleşik Ame 

- . . . -acakları hazırlıkla Herhalde Çorçıl Ruzvelt mulakatın-j ~ . . . manın takibine devam olunmaktadır. e e e ı • • , rikava karsı bir harekete geçmedikleri ~:~::fıd~ 5 ap • , . - da bazı ka~·arlar _verildi~i anlaşıl~~k- Mosko~a, ~2 (~.A.) - .. s_ovyet ıstıh~ Leningrad önündeki cephede v~ "!le:ıtıd adedebiliriz. takcÜrcle B.irleşik Amerikanın ernpcr-
g • • · • " • - ·- tadır. İngılter~nın Vaşınghm buyük barat daıresı şe!ı muavmı Lozovskı E t ad da kı'talarımız ·ıerlemek- ooo ralizmine kurban gidecekleri hakkın-

ş k h . d• •h rbı"n ikinci a,.1_ el~is~ Lord Halıfaks da Londraya yel-ıNikolayefte inşası bitmemiş bir zırhlı t sd?nyF. al nd· ephea"nıd Lado _ Meksikada da Madridde çıkan bir gazetenin neş-
ar cep esın e a • ~ mı~tır . . . e ır. ın a ıya c ,,ı e . t· 

1 
. 

1 
b" . be t "'Akb"h nın bitt·g· · ~u günde Alman tazyiki su Lo·. d. . d t rrT h k ıle başka Sovyet harp gemılerı zaptet- ·r .. "k· tarafında muvdfa 

1 
rıya ıy e yapı an ıı yana ı ""' ı ı ı,. . r , aynı zaman a n0

1 iZ arp a-1 . Jd kJ "dd" J J ga go unun 1 ı ' ' ' - Japonlara fena muame e etmiştir. üç ı:ıoktada to~lanmaktadır •. Gom<'I binesi azasıdır ve bir ar kadar kalarak, ,mış .0 
. u _arı 1 ı:ısını ya an amış ve kıyetle tctevvüç etmektedir. Bir se- Londra, 22 (A.A.) _İngiltere Baş-

Şımaldc Lenıngrad, ortada kabinenin mühim olacağı sanılan tpp- demıştır kı; . • . ri ağır mağliibiyetler neticeııiııde • ,.., • 1 d vekil muavini binbaşı Atli bu sabah 
cenupta Odesa.. r lrıııtılanna iştirak <>decektir. Kanada! - Sovyetler denız tezgahlarıyle be- Sovyet ordusu kanlı zayiat vermiş_ edıldıgı ası SIZ ır erkenden cenubi Arncrikaya hitab<'n 

İsveç ten , Alman . ordu. unun ,p - B...1ııvckili gelmiştir. Yeni Zelancla baş- 1 raber inşası bitmemiş ve makineleri . . S f . b. d t. d b .· b. irad ettiği bir nutukta demiştir ki: 
'li2'1grada_ 20 kilo1!1etrc kadar yakl.~s- vekili i~c Londrayt! hareketini tehire~- konmamış bir zırhlıyı ve bir kruva- cı~. e erın '. aye ın en e_ıı ır Tokyo, ?~ (A . .ı\.) .- MeJ;si~onun - Muhakkak ki Çörçil - Ruzvelt 
tıgı şeklınde verılen haber te:; ıd mis tir Avu;ıtralva Başvekili ise hare- .. .. be h t . 1 d" mı iyon 250 bınden fazla csır alın - Tokyo elçısı Jua Luı, Domeı a.ı ansı- deklarasyonu nyni zamanda merkezi 

. . . f . · . • • - • zoru r ava e mıs er ır. 1 A b · t k 1 r: b" t be tt b ı k "f ks"k • . · · edilmemiştır. Maamafıh, Voro ılo nn ket için partilerin mfü;aadesini al.:t- • nıış, ,., ın an ve a ın op ya na yana a u unara , ll' e ı anın ve cenubı Amerıka mılletlerınin de va-
b~yannamesi tehlikeyi göstermekie- mamıştır. Anlaşıldığına göre, Avust- • iğtinam veya tahrip olunmuştur. j~pon a.ı:ı:~kl~rını ?Ioke etmer,i dU- ziyetini e!la~lı şekild~ tesbit e~işti~. 
d_ır. Londrn, bu ~-eyannam~deıı._ ~eh- ralyada bir kabine buhranı vardır. Vegve/ ordusu Iran top Sovyet hava kuvvetleri cenrnn 11250 şunmeclıgın~ soylemış .ve; . . Avrupa.ela hır çok rnılletler, Rakın ka.;-
r~n k_a~ış karış mudafaa edı~ccegı ne Vaşin~oıı, 22 (A.A.) - R.uzvclt .... • d" ·7 tayyare kaybetmiştir. Bunlardan - An;~rıkan g·azetelerın_c~~~ı h~: dukları müddetçe taarruza uğramıya-
tıcesını çıkarmakta ve Lenıngradın, koııgı·ere Cörc;ille görüı-ımeleri hakkııı- ragına gır l mı "'6.,2 · d d"V ı · h mtth'l herler hılafına olarak l\fekıııkııdakı cakları ümidinde idiler Almanya simdi S. d" . . . ·· ı ·-· ·. L!., <> ., sı yer e ıger erı ava , - ·, .. t tl la fe11n mııamelele ' • '~ ıngapurdan ;-;onra unyanın en ıyı da gomerdıgı mesajda ezclimle diror - Baıtarah linci aa...U.ede - . . , . . 
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Japon 'i,l an aıı ,rı " · . • Avnı ada eldP ettiwi netice ile iktifa 
tahkim edilmi~ bir mevkii oldnğunu l'i. ıunmaktadırlar. 1 ebelerınde vehn~ ud dafı bat.ırya m re tabi tutulmamışlardır. ~Icksıko t . ~ . k l\I k "k g. k • A . 
· · • ' · t f d d"" ·· ··ı ·· ı··· Bundan h · · .... k,.konu J·a e mıjeıe 1 e sı a 'ie mer ezı merı-bıldırmektedir. . . - Bir haftJldarı fazla oluyor ki, Bri- Deyi Herald diyoı• ki: ara ın an uşuru muş ur... . arıcıye nazırının, J•:e sı. • n : kanın ~rvetlerine göz dikmiştir. lstik-
Gomel, Timoçenko ve Budıyenı tnııya Başvekili ile denizde bir çok cl\Hittefiklerin İran hakkında -ala- boaşka düşman, mühim endu!!trı mm- ??ny-ayn karş~ f~_na h_ıs~er be,,lemed!- b:ıl ne kadar çetin olur~n olsun, şimdi-

ordularının birleştikleri noktadadır. ıııiiz:ıker~ler~le bulundum: Bu n~ü.zake- 1 c~kla_rı_ önüm~zdeki tedbirlerin ma- takalarının ve iptidai maddelerin e- gı ~akkında~ı sozlerını hatırlatmagı ki nazi mezaliminde.n kurtuluncıyn ka-
Bu şehrin isgalinden son:·a, A_lman- r.:!ler netıce;;ınde Ila~ve~ılle Reı;;ıcum- h~~etı ü~8: ed!lemez. Yaln_ız şt~rası 'e geçirilmesi ile külliy<'tli kayıplar fn) dalı bulurum. dar harp edeceğimizden emin olabilir-
ların simal doğusuna dogrn gırerek hur tarafından re· mı bır deklarasj on llıılınmelıdır kı, bu tedbır, sen ve k d t . t' - x siniz .. 
:\-foskovayı mı, cenup doğwıuıH~ ~oğ- ~·:ıpılmı~tıı;. . w kat'i olaca~tır: Eğer lrnn h_a~eke~e :ıy e. mış ı~. . . Kaymakamlar ve mek- 000---
tU geçerek Kiycfi mi ;;arrnak ıstıye- 1Ie,;aJın bır kı:ımında 15 agu;;t-0sta geçmekten ımtına ederse İngılızlcrm lngılterenın şark sa~ıılınd<' Iınv:ı. 
cekleri meçhuldür. Cenupta harp, ı'Pk!arn!'ronun metni verilmekte\'(' nıe- ve Rusların vaziyeti olduğu gibi bı - kuvvetleri iki İngiliz şılebini hasara . tupcular arasında . L. Halifaks 
fazla bir inki~af gö termemektcdir. ·aj s1iyl" devam etmektedir: rakac-akları muhtemel değildir. uğratmışlardır. lngiliz hava ktwvet- J ., • "k "k •

7 Yalnız Berlin radyo~una giire, Al - Kongre ve Reisicumhur şimdiye ka- Berlin,_ 2~ ~A.A.) ·~ D. N. R. Ros- !erinin dün :Mans stıhili iizcrine yap- ueglŞl [ı mı 
manlar, Dinye~,~r nehrinde köprii dar icar. ve i~re .. kanunu ile şaı·kta ve tondan bıltlırıyor; • . tığı hucum ·t,eşebbü.sleri de akim kal- Ankara, 22 (~elefonla) - Da- Dün /ngi/terege geldi 
baJarı kurmaga çalısmaktadırlar. g-arptc dıktatorluklere kar~ı harp eden Nevyork radyosunun selahıyeddar l . A 
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. h daf" ba- hT. Vekaletinin kaymakamlllır ve 

Odesa heniiz Sovyetlerin elindedir. demokra,.;ilcre .vardım milli siyasetini menbalardan alarak bildirdiğine gö- mış 11 • vcı arımız ve. ava 1 '., 1 1 ~ e ' . . . d Londr.'l, 22 (A.A.) - Lord Hali-
Bir İngiliz askeri hey'eti, Smolensk kahul etmiş olduklarındn.n, toplantıla- re Hindi.cıtandaki İngiliz orduları taryaları 26 ve bahrıye topçusu ., mcktup~ular ar~sıncla genış bu e- faks bu s-abah bir bombardıman tay
harqi hakkında Londray~ ~ir rap~r. rın yapılan askeri ve bahri göriişmeler, bdşkumandanı general Veyvel ordu- diişman tayyare8i düşürmüştür. Bir ğişiklik yapacagı haber alınmıştır. yare;ıi ile tngilterede bfr hava mey
vererek, Sovyet kuvvetlerınm çok ıyı hu vardımın miie;ısirliğini inkisaf etti- .:t\ lrana girmi!jtir. Nevyork radyo - bahriye baraj kırıcı gemisi Atlantik danma ırelmiştir. Büyiik elçi, İngiliz
dövüştükleriııi, techizatıa:ı~ıı: mü: rcrek tiili bazı kazan~lar temin etmi~- ııuna göre, haber bugün neşredilecek- oahilinde bir lngiliz üıyyaresi düşür- nulan Oçakof kalesi zaptedilmiştir. Amerikan miinasebetlerinir. ınuhte-
kemmel, kun:\~~dar\~;ın ıyı ıdarecı tir. Bundan başka Ba~\·~kil ve ben tir. müstür. Bu kaleyi evvelce Yunanistand-a mu- lif cepheleri hakkmdP bir rapor ya-
oldu.ki-arını _bı ırr ş 1

h".1" d A.I Sovyetler birliği ile kendısıne modern Nevyork, 22 (A.A.) -Yunayted Şlmali Afrikacla Alman savas ff k et kazanmıs olan bir Alman pacn.kbr. Bundan baş).;~ Londr:ıdaki 
1 Dınyep~rın Ratr k' a· ı~dıeı Rı~~ ~<1anm;'lynı: diinyanın başlıca mütecavizi Almaıı~.a Presin Lonrdnn aldığı habere göre, tayyareler·ı· Sı'dib~rrani civarında iki va a _ıy 1 . . ~· nıeslekdaşl-arına, Amerıkada y::ıplı-
ara geçeıRe, 0 

a tarafınduıı yapılan taarruza karşı mu- t T hf"ll · B ıo · t d ·ı ' tiimenı e e geçırmış ır. . ğı ;;on seyahat hakkında. izahat vere-
merkezlerinin en mühim noktaları d f ' d • d • ·ı ek ·,.ı·n kon ngı ızt ma ı erı, u cıs atn a ı er- ikinci saf lnkiliz kruvazörünü mu - Not - Burası Odesanın 70 kılo- ceırı· ı.le tahmı·n edı"lmekt.edir. ' · k ve Rus :: aasırıa yar ım e el)J m · ı.., - )iyen ngiliz kuvvetlerinin rana gir- · ~ 
da Al~an elıne .g.eç~~e ln iltere v;_~~ feranslar akdetmek üzere tedbirler al- dikleri hakkında Amerikada dola- vaffnkıyetle hombalnmışlardır. Tob- metre batısındadır. 
~ tardırde d~ı;ıcrık,\ mec~~rivetlnde makt~yız . . şan sayial~rı tekzip etmektedirler. ı·uğ:ı çıkarılmakta olan kıtalar ve Berlin, 22 .(A.A.) - Alman sava~ 
k~1fa~~~nt~lr. ~~a~~'i

1

y~tle, Iran· iizerin Nıha.}:c~ pı·en>ıı~ler_ın. hıı za- Yine. ayn_i ajan.~ı~ haberi.ne ~öre, malzeme iizerine her çapta bomba- tayyarellri evvelki geCC' ye~iden 
de vapılan tazyikler bir araya geti- mand~ hızı~ me.denıycl!nıız ıç!n ara- Atlantıktekı mulakatta ışlerı de lar atılmış v-0 hava muharebelerinde Portsaidi bomb-alamışlardır. Lıman- Ka~i~e, 22 .<~.A.) - Dahiliye ne-
rili~ce, İngiliz ve Sovyetleriıı lran nılmag.a deg~r bır hedef, t~ş~ıı __ eder. Çöı·çiJ ve Ruzvelt arasında esaslı su- 3 İngiliz avcı tayyaresi düşürülmüş- da ve şehrin ~imalindeki askeri he- zare.~ının tebl:~ı: . .. . 
üzerindeki t ·ebbü~lcıinin Iran iizc- Bu deklaras.\on o kadar ,ıc;ıktn kı, ııa- rette konuşulmuştur. .. .. .. .. 
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r ıkmıstıı· Avdet Dun gece bkenderıye uzerıne a -

· . ~ . ·· · '. t r J- zizmle bir uzla~maya veya nazizmc Ye- Ruzvelt, İranın Almanlardan te - lur. Duşman ne gunduz, ne g~ce A - deflerde yangına_ ç ~ · .. · tılan bombalar 3 kişinin öliimüne, 6 ıd-ın?en mu\ as,ılk~J. 1 1tcb~l1 !1.e m.ı u 
0 

nilmis ve bir çok milletler üzerinde mizlenmesi ve İranın Sovyetler bir - man topı·akları üzerinde uçmamıştır. ederken Alman pılotları uzun mud - kişinin de yaralanmasına sebep ol· 
ugu managı cı arı a ı !l. h"k" · t · ı k b" ı·· 1 · d ı d t 1 k 1 ·ı ·· · ·· t·· D" H h f"ft" Filhakika İngiliz gazetelerinin ~ ımıye t.~!llın eı ~ce ır c ~~ya ~u - li_ği içı~ yapıl-acak yar ım ar ~ ra~- Radyo gazetesinden: cet çı ·an yangın ar goımuş ur. ın- muştur_._, acıar a ı ır. 

İr:ına karşı olan neşriyatı da ~iddet- L.ına temıı~~ıl _oldııgu otomaul. ola- s_ıt halıne ko~1!1~sı ve o_rta ı,ark İııgı- Almanı-ar !}İmdiye kadar Sovyet- y.;pcr - petrol mıntakasında Alman ~~hııe, 22 (f.:A.) -.Orta ıı.ar.k 
1 . ·t". II lb k" l .. h""k- et" rak kabul edılmeden deklarnsyonun lız kuvvetlerı ıçın de hır petrol men- !erin bes milyon telefat verdiğini bil- hwvareleri dün cliisman vürii:vii!I kol- İngılız kuvvetlerı umumı karaıga -enm~ş ıı. a u 
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• hiç bir f.:ı nıına · ı.ıuhnl~fet edil em!!. baı halinde kullanılm:ısı hakkında - ·• . • '· ' · 
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kendı top~aklarında ?~O Alman, bu- .. ·I b" .. Ih h kk k k" . k. İngiliz noktai nazarını t:ımamiylc dirmektedırler. !arına, demıı·yo u 'e. gaı arın,L ar.~ı Libyııda Tobruk önünde toj.;umuz 
na mu~abıl 250~ İngBlı\ve aoo. Sot ~r~lu ~un~:ıı >;ı~eie~~ı~~~ı ~cin ~;,,1t~~~~: a~Jamıştır Ajans İngiliz mahfilleri- Berlin, 22 (A.A.) - D. • . D. ajan- harekata devam etmışlerdir. düsınanın kiiçUk piyade mü frczeleri-
ye~ t~ a:L<ı: ~·~r 1 ~· '~r ~.' vazıye 1 li;ıın Avrup·ı A:.,rn "~·hatta A~marik:l'ı n·n 'ır-ana ·kar;ı d~rhal harekete ge ı ~ıncJan: 'Serka:lside kışlalar, aynca muvaf- ni ·aa~ıtmıştır. Gündüz dii~rn:ın tay-
ya ın an a op e (~~d\:o ~~zelesi ) \'~tını l"iirr~~in~ .bile le:mil etmek .;;:. çllme~i kanaatinde olclııklaı mı d~ Alman kıtalan Nal'\·ada cereyan e- fnkıyetıi bir surette bombardıman e- ya releri pike ~iicumları y_apmıslkatrs·:ı 

' ' · · ' . ·. · · t t lct d" d ı b 1 d 6000 . J ı·ı · t'. Alman sav-:ı tavyareleri da hasar ve ınsanca zayı:ü yo nr. il•••••••••••••• )esiyle yeni bir harbe hazırlanması ışare eme e ır. en mu ıııre e er c eı::n a mış- ','.. mış ıı.. ' • ~ •.. Hudud mıntakasında topç•;rııuz tlii~· 
Halia Zeytnnyaiından mamwl için bir Hituf te~l:il eder.. Doktor lar ve ıo Sovyet t-ankı 21 top, ~ ı n.'1 Lenıngradın .. eenubunda bu ha- man mevzilerini dövmüşlerrlir. 

Benim için nazi hükumetinin <1öz ve flilralyöz, 400 bomba topu tahrıp ·1:1 meydanına hucum ederek 27 Berlin, 22 (A.A.) _ D. N'. R. a -
Ömer Muluzrrem yazı~ının kat'iyyen muteber olmadığı etmişlerdir. Bu muharebelcrrlc Sov- 'ovyet fayyaı·esini yerde tahrip et- jansı bildiriyor: 
Ç S b üzerine nazan dikkatini bir keı·c dnha NURi ŞEMSi GONEREN yet "kuvvetlerine kanlı zayiat verdi- mi~lerclir. Ayni mıntakada d.emiryol- 20 Ağuı-ıtos günü Toprıık tiniinde 
amaşır a UDU celp etmeğe, belki de ihtiya~ yoktur. ı·ilmiştir. lar~na ve demiryolu tesisatına her Alman ve 1taly·:m ile1;"i me:·~ilerind.e 
TOPTAN KİLOSU Belki de benim için bir prensıp beyanı- Hastalarını Anafarblar cadde- . . , ··- . . 
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• h _ adedcc oldukça çok hır lngılı? de.vrı-

nın dini hüı-riyet veya basın hürriyeti sinde Tilkilik Akar çeşmesi kar- B::~ın, 2~ (A.A.) -. AJan:sın og • ıı~vı ç~pta b~mba aı a ı _mış ".e ~ e~ }'esi tekrar durdurulmuştur. !ngıliz· 

' 

48 Kuruştur "htiyacını da tazammun ettiğini haza·- şısmdaki muayenehanesinde luı.- rlndıgıne gore, bolşevıkler tarafın - rnyetlı tahrıbatn sebebıyet \erılmış- ler büyük zayiat vererek geıı lrnlan 
:atma!\ da lüzumsuzdur. bul eder. . . ~ dnn deniz birlikleri için Us haline ko· tir. teş kkülleri ile çekilmlglerdil'. 
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Orta şark harekatı 


