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No. 8628 Günü ıeçmit nüshalar 25 kurustur. Her gün sabahları (İzmir) de çık • , si vasi gazetedir. 
• 

r-Iznıir Fuarı-" 
11 ci Fuar büyük rağbe
te mazhur olmaktadır 
Üç gün zarfında Fuarı ziyaret 
edenlerin sayısı 70730 dur 

• 

. Almanlar~ göre · 

Odesa 
düşmek 
üzeredir 
Alman - Rumen kıta\arı 

şehre 15 kilometre 
mesafeded irler 

• 

·· Atatlfrk gana 
Kutamonu, 23 (A.A) - Atatli!"kUn Kutamon11· 

ya celitlerinln yıldönUmü münaııebetiyla burada 
büyük merasim yapılmıt ve Ebedi Şefin hatırası 
anılmı,tır. 

Çankırı, 23 (A.A.) - Ata türkün buraya 1"eli1-
lerinin yıldönümli münaııebetiyle buırün burada 
AtatUrkün llllltı önünde bütün memurin ve uker
lerle halkın lıtirakiyle bir meruim yapılnut ve 
Ebedi Şefin hatırası anılmııtır • 

~>Ş_Qyyetlere göre 

Leningrada 
taarruz 

durduruldu 
iki ayda Alınanların ka· 
yıbı 2 Milyon !san, 8 bin 
tarık, 10 bin top, 7200 

layyaredir 
Şimalde 207 blok havz 

ele geçirilmişti,. 
Berlin, 2:1 (A.A.) - Alman Moskovaya yapılan 24 

tebliği: l"'.!smi tlkraynanm merkezi Kiycften bir görünüş akında 436 kişi öldü 
Şarkta harekat plan mucibince de- 1 l \•am etmektedir. .Io<kovn, 23 (A.A.)- B•ı •abah· 
Bükreş, 23 (A.A.) - Alman _ Ru- 1 A k A 1 T • 1 ki Sovyet tebliği: 

men kıtaları umumi karargahının tab. S erı V ~azıyet - Sovyet kıta ! arı, geceleyin bütün !iği: ' cephe boyunca şiadetli muhıırebele-
Cenubi Ukrnynanın en bliyük şehri -. I re devam etmL~lerdir. 

llnıı Ode•a. kıtalarımız t::ır:.ıfından ta- :\Ioskov:ı, 23 (A.A.) - Sovyet teb-

ııamiyle çcvrllmiştir. Şiddetli ve ek- M k d R ı liği: ıeriya çok kanlı mulıarel:>\'lerden son- er ez e u S ar mu- Kılalarımız cephe boyunca şiddet-
ra Odes:ı mUd:ıfaa hattı yarılmıştır li muharebelere devam etmiştir. Bal· 
Kıtalarımız ~ehre 15 kilometre me•a: b 

1 
tıkta 2 düşman nakliye gemisi ile iki 

fededir. k • t ı d k sahil muhafaza gemisi batırılmıştır. 2 
' Hclsinki, _23, ~~.A_.) -. Fin tebliği: a 1 aarruz a 0 uz aylık harp esnasında Almanlarıu 

Ladog:ı golunun şımalı garbisindek" in•aııca zayiatı iki milyondan fazla-
Fuardan bir &"Örünü§ 'ıarp hareketimiz iki çevirme harek ı K •• •• ld 1 dıı-. Bundan başka Almanlar sekiz 

Fuar, neşe iç

1

indde, mhuhteltir
1
. eğlen- Ziya Ttirkkan, Üniversite profc,ör:c- iyle netic<-lenmiştir. e- oyu gerı• a bin tank, 10 bin top. 7200 tayyare , ,.e pavyon ar a. arare ı satrn- rind<>n B. Şakir Hazım bugün s~hri· 168 nci Sovy~t fırkasını Tuı·tm·al:ı- ) ar kaybetm'!ştir. Sovyetler 5500 tank , 

f::.~; ılevaın et~:~e~i~d~~Yz::ı1·Unase- mize gelecek, Funrı ziyaret ı>dec~kler- :!::ıuc;t~~~undakı yerden sürmek kabil ie5r~~r.top, 4500 tayyare kaybetmiş -
bet"le yurdun ıre ge- di ı k çoktur .. Bazı otellerde yer r. l\fu~a~h?ler. ı;snasında bu fırkanın Od h • d • t• ak Sovyetlerden 150 bin ölii, 440 bin le.rlc~. ktur. Manınafih tzmire gelenle- SPOR TEJfASLARI: mv·veı k!ıllıyesı ımha dilmiştir. Vapur esa şe rın e vazıye ID nazı ytı.ralı ve 110 bin kayıp vardır. Mos-
bı \l 0ıır dnnı~nıa memurları tarafın- Beden terbiye$i genel dir?ktörlüğli ·e sallar batırılmıstır. kova 24 ham akınına maruz kal. ~~n ~\er türlü kol:ıylıklar gösterilmek- - D•••m• llrlnd aahlf@d .. - Harp gmıajmi çok büyüktür. 142 ııci eldug"' u anlaşılmaktadır mı~ ve hiç bir a~keri hedefe isabet 
tc : tacnk yer bulunmaktadır. Fuarı l ·e 198 ııci Sovyet fırkaları kanlı ka- olmmnıştır. · zi::r~~ edıenler g:ıyet iyi intibalarla L K d f - Dewamı 4 ncii sahifede - Alman tebliği şarktaki harekata plan leriı'.iıı Finler e. liııe geçmesi iddiaru gö- .~u. :ı~ı~_Iar. esnasında ~36 kişi öl-

: 1 al;tadırlar. ır ar uarı dahilinde dcYam edildiğini; Sovyet re bır gUn me.elesiclir. mu:; \C ıkı bınden fazla ıns~n yara· 
cıı rı m t "C ııebat.at bnh•e!erı· ı·ı~ • R 1 Alma 1 • - · ı b··ı · d -o~ laıımıstır. Hayvana • - • ... ç uzve t 1 E ı··ı tebliği de Sovyet kıtalarıııın ceııhe bo· il ar, ~-nıngrac o gesııı e ~ 1 

Iosko ·-a ')~ (A A ) B 
kv .

0 

u :ıtış po!Jgonıınu zi~'llret çok b "' d• "' • • y U • ' · Blok havı zaptedildiğiııi taanuzla • · v • _., · · - urava gc-:ıd ar) 1;ek fazladır. Fuardaki perili e2eD l~IDI ~nca muhar-:bekre dernm ettiğini - _ ~' - len haberlere göre, Lcniııgrada kar-
e ene~ t pıır:ışüt ku]egi, alp tepegi, •• ı·· de nutuk bildirmekte \'e harb;ıı lki aylık h!İin~·>- t::-ı ~I ynpılan Alman taarruzunnn mu -
ev_. labırcn,' dolabını gezip Şeytan soy uyor 'llnu yapmaktadır. vnkkaten durdurulduğu anlaşılmak· 
Vıyann doner a d d n l ',(,, '·ıdı d 1 b d binenkr unutulmaz batı- ' ıra e ecek .uu reomi tebliğ er \'e diğer haberle- t.-· =.:..;..· -----------------

0 a ına a . 1 re Röre nskeri durıım ~öyledir; BOgük Alman kuvvatıarı 
ralar edinmektedır er. lstanbul vu)isi dün bazı 'inıaldc Buz denizi kıyılarında Al- u u 

Tifrkiye ticaret oda~arı p.wyonu, Amerikan avcı tayyare- man • Sovvel kıtnları araRındııki mu-
ziyaretçilerin biiylik alakasını topla - ziyaretler yaptı l . R harcb<-Jer ):eniden •iddetlennıistir. Fin- Dingeperi geçemedi 

kt d Y
• dun her tarafından gön- eri usyaya varmışhr l~r, Ladoga mıntakasında h~İıuz S'lv-

mn a ır. ur 1 ht ı· ~etleı·d.o bnlunan mınt:.ıkalnra t:ııırrıız. 
derilen halı dokuma ar ve mu e ıf ~ etı k • Her burada çok zen- Rus · • l . b. "/ ne tedirl~r. Ladoganııı ~imııl " lh;!-
mahsullerle maınu . 'edilmekt('{\ir srparış erı ır mı -
gin bir şekilde teı:hır · y r d l b l A V "f f 

G 
. Er-urum. )falaty:ı ve a O arı U muş, - QrQŞI Q un 

nzınntep, 4~ "' ... k 
K t h·-ı·r mamulat ve mahsu- meri anın istı"hsal kud- T 

ars an mu "' ı l . l" B a • 
!it numuneleri M yeni ge mış ır. a~- t. Y yare Si 
1 d l l 

·wsi tsrnfın<lan ta~nıf re ı artmıştır 
ar, o a ar tomı t h" lil V k 1 

edil.?rek derhal paı-ronda eş ır eı c' - a a anmış 
CE'~~~incü g(in•ı Flıarı zi~·:ıret edenlP- Almanların hOcumıarı 
rirt s.'.wısı 18 9!19 Jur. . \'a~ington, 23 (A.A.) - Ruz\•elt Tayyarede mühim m'ah-

Üç -gUnde 'Fııarı ziyar~t oeden!.;rin hır eylillde Haydpıırkdaki iknmetgil- rem evrak var hından Amerikan milletine hitap ede- mış 
sayıRı 70,730 dur. "dilrii B Halid cekti;. Nutkun saat 17,45 de başlı- Berlin, 23 (A.A.) _ Sovyet şinı,~l 

Kadastro umum mıı · ya~ı8gı ve 1_5 dakika süreeeği tahmin orduları Başkumandanı l\fareRal Voro- ~ 
- K d eı·şdıbmayerkatmedıırol.nrBaikr· Etyl'~dl, Ad~lerikktadıı şilofa ait evrakı götürmekte .olan bir Alman! • 

lıtanbul valial Dr. Lütfü ır ar es ı ı me e ar ı -----000-

lsveçlilere göre Ruslar 
Stalingrad-Vofgaya ve 

Don. havzasına 
çekilecekler . 

Londra, 28 (A.A.) - Röy'ter: 
. Londranın askerj mahfillerinde , 

Dınyeper nehrinin aşağı mecrası şar
kında muharebeler olduğu hakkın
daki hııberlcri teyid edecek mal(lmat 
yoktur. Jl!evcud intiba şudur ki ba· 

• zı küçilk Alman müfrezeleri n'ehri 
geçmeğe muvaffak olmuşsa da; bil
:;ük kuvvetler geçememiştir. Binaen
aleyh cereyan etmekte olan bütiln 
muharebeler nehrin garbında olmak
tadır. 

Dnieprope 
itçilerinin Stokholm, 23 (A.A.) _ Fin kıta. 

- Devamı 4 ndl -hifede -
taarrUZU Fuarı, lzmiri ve dostlarını ırörmek dirV . t e - Sovyct tt.a'.yn~~si, .Adlm~n dafi siliihlıı- Trovık ı~hr::,~nee ::ı;:t 

için 9ehrimize gelmiş olan htanbul a~ıng on, 23 (A.A.) - Ruzvelt, rının a eşı ne ıcesııı e ınmeğe mecbıır evleri 

1 L··tı··· K gazeteciler toplantısında beyanatta edilmiştir. rın inki•aı· b' .. 
1 va ive belediye reisi Dr .. _u ~ ır - bulunarak demiştir k'. B t , d \' . .. . . ' ıııı ıldırırorlıır. Ruslar 
.dar dün ög"leden evı·el vılayetı, par- B" ı "k A · ı, u ay~are e, oroşilof:ı gotıirill· ıse bu taarruzlarda ink·~af görülme-

n tahmı"nlıren~şnı fevmk~rdıka~ak~arfp imalatı mekte olan mahrem evrak ele geçiril- di~ini, bilakis t:ıarruzl;rın durdurul-

Hava 
000 

Dakar ve Asor adaları. 
nın işgali istenıuor 

tiyi, belediyeyi ziyaret etmi.5tir. r. ın e ın ış!I etmek- · t' dugunu sö ·! kt d" 
Lütfü Kırdar bu meyanda g-azete .edir. Birleşik Amerikada imal edi- mış ır. G 1 ) eme c ırler. 
· ' .en yüzlerce tank lngı'ltere,·e \'e or- ... <' e~~ hnberler~ göre, Leniııgrnd bU-
ıdarehano. mı"zı· de zı·varet ederek tah "'"111111" 11111111 • 1111111 •11111 ••uuın1111unııh ı uk mud f h l ktad <ı-

ıanhaum sanaui mer · 
kezine ııddetll bir 

hücum gapıldı 
" , ta sarka göndcrilmış· b"l.h 

1 
. a naya azır ıınmn · ır . .,.,-

rir ·ı ı ·· tur ' ve 1 a•sa or- K hırde fab "k 1 tnt'I d"I · b' 1 aı emiz e görilşınuş . ta şarkta bu tankların çok büyük ranın ararı . rı ·a nr ı e 1 mıs, ına nr 
Dr. Lütfü Kırdar, fuar ihfüasları faydtı.•ı olmuştur. lnhlıye olunmu•tur. Her t~rafta marş- • -Dev·-ı ıı.m· cı' -Lifed• Temmuz ayında B" l "k A . l:ır çalınmaktadır. Bu vıızıyete bakılır- Ayandan Peter genıden 

~ ..., • ır_ eşı merı- H ~a. müdafaanın çok çetin ve kanlı ola- d 
lngiltere üzerinde Al

man f aaJiyeti çok az oldu 
Londr:ı, 23 (A.A.) - Hava nezare-

---------------- -De•amı ikind aabıf.,d., - er tecavüze karsı cag~:i:~~.~~'.~g::~ Leniııgrn? ~nüdn faası, Çin ~~~~r~: (~-~~~':__ ~nayled 
durulacak g.:_çen . bu~·~k harpte ı:ıortileıı sehi r Pre~~in bilclirdiğine göre, üyandnn Pe-

tinin tebliği: . ·z dün 
Bombardıman Uıyyarelerıın~aıırruz 

gece garbi AJmanyaya tekrar • 
t . l d lif nha,·m en -e mış er r. Taarruz • a. erimiştir 

dllsıtri ş.ehri üzerine teksıf ~ ı•c Dun: 
Loh:ıver limanı ile o~tan° ' 

kerk dokları da bonıbalıınınıştır. 
Bir İn"iliZ tavrnresi kayiptir. • " - · . . b taarruzı 
Sanış tayyarelerımız . u altında-

de,·riyr uçuşu e:ıııasınd:ı ı~gal h .. 
ki nrazicle tayyare meydanlarına u- , 
rum .tmi ]erdir Alman k'nı. 1 

Loııdra, 2:3 (A . .A.J -:- 1. ıi olan 
Hvi •ana\'İinin lıüvtik bır ıııer 'et .1. .. · -. ngı ı"' 
l\lanhaym ~ehri <lün gece •a ı!nı~ 
havı. kuvvctl•ri tarafından l P 
taarr•.ızlann ba.•lıca hedefini te.~kıl (l\-I 
nıiştir. . 

Londra, 23 (.\ .A.) - Hav~.':: dııh ı· ı 
li ~mııfyet ııczarJtleriniıı teblıgı · 
Düşman hava f:uıliyeti dün _ıwcıı ço.: ı 

ıayıf gcı;ıniştir. \ 'e gece ya.rı,ıo hemen 
hrmpn durnrn$tur. Atılan bır ~.·~ç l~m-ı 
bııdan cOz'! ha. ar vardır. Za) 1•'.t ~ok
tur. Eir ıınsmıın tapııresi dUşilrillmUş-
tUr, ' - • - -

in 'it aiden Rus hey'eti, Londrada Viktorya garında 
ıı• ereye .. k s· il lb ' ı · S · M • k 'd' ~utılaııır on. ıv e ı~ ı oeyet 1efirı aış ı ır. 

mu<lafılernıı andıracaktır. l.er "ödediği bir nutukta A•or jl/[ _ 

.. ?omel nııııt~kı:,;~ııa gelince; Uç ı:u_n der, J{anarya, _Yeşil buru~ adal~riyfe 
r,
1 

lngı l ı"z enci Almaıılnı t..ıafı.~dv ıı .kazaıııldıgı Dakarın AnY.'ı·ıkan kıtalnn tarafından 
hükumeti Iran - Devamı 4 ncu aahıfrd~ - i•gn! edilmesini yeniden tnlep eyle . 

----· ,mi~tir. 

nota sını tetkik ediyor 
Ankara, 23 (Radyo ırazeteıi)-= 
lngiltere ve Amerikanın Ruıyaya 
yardım meselesi, aevkiyatın yapı
lacağ ı yol bakımından alaka uyan
d ırmakta ve gözler lrana çevril
m ia bulunmaktadır. Tahrandaki 
Sovyet - lngiliz letebbüslerinin de 
bundan ileri geldiğ i anlaşılmakta· 
dır. 

İran hükumeti, lngiiiz notuına 
cevap vermiıtir. lngilterede nota
nın tetkik <'dildiğ i ve mütaleacla 
bulunulamıyacağı aöylenmit tir. 

Diğer taraftan Iranın Vaşington 
elçiıi gazetecilere beyanatta bulu
narak, lranın istiklal ve bitaraflı
ğını müdafaaya karar verdiğini, 
her nereden ırelirae gelsin tecavü
ze karıı koymağa azmettiğini bit· 
dirmiftir. .., ............................................... ,, ... . Amerikan kıtalarının i11"al etıııe ı i taniye olunan Dakarın 

ıımuıni cörUnütü 

, 



!AHIFE J -----~ '(A:1'ADOLUJ PAZAR 

Meraklı Şeyler-·---------, Hadiseler içinde incir ve üzüm 
piyasaları 

Sogadı aımıuan talebeler Q,,.,... el.Ak 1 . ................................ 

Vestgot' /arın Roma 
yürüyüşleri 

Maarif müdüriyeti bir ~\.il Q.r 
tamim gönderdi 

Kadın çorapları 
Geçen sene İzrnire gelen bir İn -

giliz Lordiyle iki yerde kartılaımış- yarın Borsada toplantı 
tık. Birinci kar4ılaıma fuarda idi. 
Lordun yanında Leydisi de vardı; ve, yapıh.cak ı\lekteplerin açılması yaklaşmıştır. 
kalın, al~la~e bir ~o~ap ~iy!°iş olma- Şehrimiz borsa idare hey' eti, ya_ Soyadı almamış bazı 9oc~~l~rın .mek- Japonyanın ağzında bir bakla var-
~ ı dikkatımı çekmıştı. ikıncı kar,ılaş- .. - . d J" k d 1 ın da teplere kabulu meselef1ı muhım bır va- mış ve bunu ıslatıp duruyormuş. Bana 

BAKLA H • 

uzerıne 
'n.amız bir gece oldu. Lord ve ;efi- ~·ın. og~e en f;Onra -a a a ar ar ziyet ihclaf; ettiğinden, Rehrimiz maarif kalırsa, japonyanın ağzmda bir değil, 

1531 1 •• v t tJ 1;, uının vapurda verdiği ziyafete da- ıştır·ıkıyle bor~a salonunda Il. Cev- müdiirli.iğU kazalar maarif memur- iki aded bakla ıslanmaktadır ve her 
yı once es go ar vctli idik. Bu defa merakla Leydinin det Alanyalının reisliğinde 'toplana- luklarına. okullar müdür Ye baş öğ- iki inin üzerinde de japonların meşhur 

';'-'· apl arına baktım; her \ı,,ıô.,· iyi cak. fizüm Ye inciı• piyaf1ala rının açı- retmenliklcrine bir tamim göndermiş- hurufu ile bir cok !;erler yazılmış bu-bugu•• n Romaya girmiclerdi i. cinsdendi. Fakat, bizim aya!cta lış tnn t.lerini tesbit için m[izakere - tiı'. Junmaktadır. 
~ . •v.:ud·yeti hissedilemiye.ccl, kadar !erde bulunacaktır. Bu husu .•ta!>i ka- Bu tami1:':1e g~re ~abaları soyadı ka- Artık ahval g?re, ya birini çık~ra-

İlk çağın . onların- y A Z A N· Bu hareket ,;ırasın- ... çoraplarımızdan çok daha za- ·r k k 1t 1 . . f nunundan once olmus veyahud babaları cak ve deınokrasılerle anlaşmak cıhe-
da, Avrupada ka-, ' 

1 
da başlarında AlA- ri · durduğu halde, on'ar a • ı hayli rar v~~ı ır en.' re 0 e erın vazıye 1

' nın kaytları ba ka \·ilfiyetlerdeki nü- tine gidecek, yahud da herhangi bir 
vimlerin umumi gö- //han Başer rik adlı bir reis bu- ulındı. Vr. bu kalın co:rap!ı> r, mu- temayul!er, pıya;;a durumu vfzönün fus kütüğüne kayıtlı olduğu için ha- ümidle diğer baklayı fırlatarak mih-
ç e s ü r ü k lenmek Junuyordu. A 1 a- <- 'kak ki her gün en cieğ,erli ve en de tutulacaktır. len soyadı muameleı-ıini intaç ettirme- \'P l'Cikrle beraber harbe girecek. 
ilzere bulunduğu yıllarda Got.Jar Da- rik, VizigoUara bütün .Makedonya· ircc cinslerinden bir kaç c;onb n teli 000 mi~ talebelerin geçen .nllard::ı olduğu * 
n:marka ile İsveç. Norveç t11rafla .. yı, T,;alyayı, Peloponezi, !~orenii \'C · :P ç~a, müteessir olmıyacak bir ~er- Güreşçiler döndüler gibi bu yıl ela soyadı için müracaat. et- Fakat bakla, .valnız japonyanın nğ-
nııda yerle~mif1 bulunuyorlardı. Bir 1spartayı tahrip ettirdi. sahibinin ayaklarında bulunu- tikletine dair niifu!I idaref1inden geti- zında ı!'lamın bir fley değildir. Heı· ağız, 
~ raTık ı 11 kalabalık kütle. !k•ye ay. Biraz sonra Alarik, italyay::. geçi!- yo:-du. Fuar güteş müsabakal::mnm neti- recekleri Yef1ika ile okullara alınması kendi salyası içinde mutlaka bir bakla 

unu b;r arkadaşıma ~<:-teı·dcm. cesi sebebiyle 11 bölgenin 38 güreşçi- ve diplomalarının hısdikine mfü;;aade lıulunnrnktadır .. Bir çoğumuz, teı-ıadüf 
nlclı. Vizigot, yahut Vestgot adını rek dosdoğru Roma üzerine yürUdti, Sonra beraberce bizim Bayanlarımızı şj bu ::abah mcmleketleriıw hareket edilmesi hmmsunda vilayetten ricada ettiğimiz, bir çok insanlar, her j:\'Ün 
alanlar garba, O,;trogot denilenler sehri uzaktan abluka etti. Romalıl~r ~a baktık; refikası da dahil olduğu elmi~lerdir. bulunnulduğu hildirimiştir. ~eveledikleri bi~·er baklayı şurada, bu-
ı:arka y:.ı.yıldılar. Büyük göçiı Y!l!lan bu abluka içinde kıtlığa uğ~·arnı~inr- halde, hepsinin ayaklarında incecik Vilayet, ancak IJaşka vilayet ve ka- rnda ortaya atmaktadırlar. 
".~ yapt1ı~a.nl~r arasında b ı. . garp dı, ölülerin etini yiyiyorlanlı. Eu du- oraplar vardı! L. Kırdar Fuarı çok.. za nüfus siciline kayıtlı bulunanların Meselci, )'olcla genç bir erkek• görü-
Gotları uırıncı de.recede rol n .• namı,- d t\.l 'k bir he\··~t "'Ünderil _ Dün, milJi iktısad ve tasarruf ce· mahallerinden celp edilecek kayıtları- voı·:-mnuz ki, bir kızla veya bir kadınla 
1 el M·r d ""6 1 d v· . rum a • nrı e • " "liyetinin kadın çorapları hakkında- beg" endig" ini sÖg/Üyor na miif1teniden nüfus ciizdanlarına !\OY karşıla~ıyor. 
ar ır. • 1 a ın .. "' 1 ?Cı yı ın a ızı- di. Alarik ~u cevabı verdi: cal ne k-u- i te,ebbüsüne aid bir yazıyı oku- . • . adları geçirilmekte olduğundan bu ka- Yakhışıyor ona: 
~otlar, •• oma ulkes~~ qaJuırm·yo:;. dar sık olura orakla o kadaı· kol.ıy ,..unca, bir yıl eV\'elki bu hadiseyi - Bae~arafı 1 ın~ı. aahlfe~,. - bil yabancılar için, müracaat etlikleri- - Affeder:oıiniz. burada biı· Ahmed 
. aşlamı~lardı. En mııhım l.ıw.ımları- ' R 11 d b. le 'l.tırladun. Mı"Wı tasarruf cemiyeti, hakkında hır muharrırımızP f1U beya ne dair vesika itası suretile okullar- rnya Veli beyler otııru."ormus .. P."ll·i 

R l 
_ . biçilir!;, ve oma ı ar nn n· ço. b 

1 
t " • ~-

1 ' .omalı arın Tuna ag~ın .~ık ı er - .... d' E k. - 1 b ,,.. rk 'pek fiatleri yükseldiğinden iplikden natta u uıımu~ u.r: daki durumlarının .U:minini muvaf!k tanıı "ıııız, diye rahat;;ız ettim. 
Ahl . . t I· . "'. ı . • f', ... para b•<' ı. s ·ı çag arın u uuy ı b • Ü d l . . f .. t B b 1 k il Q,.ga aıma 'ap ı .n. · .1rac, ı . ı , ın .. - . . t .1 k t 

1 
. 

1 
J' . .. mamul kadın çoraplarına rağ etı - ç sene ır zmırı ve Un>."! gor .. görmüş ür. unun ıçın u yı o u ara - Hayır tanımıyorum efendim .. 

··b ·· . · k: t·• · B Ik ~chrı, ı;; enı en ·ur u uş ilet e ını o- -uttırmak üzere propaganda yapa - memı'stim. Şimdi eski!'linden c.,ok mü- alınacak talebelerden .l.<endilerinin veya - Ya .... . Rahatsız ettim. Öyleı•f1e ııın o uı ~ a asın~ geç ııeı, a an- k . . h k il . . ·tmPk ~ d ., 
l t J ı t b 1 k 1 b .. . ı:·ı <leme · ıçm ev e erını erı · -.:akn11,. Kadınlarımızı b\ı yeni cins kommel \'e gUzel oldug-untı go··ı·du··m. babalarının nüfus .cuz anlarında soy hanımefendi .. Fakat bir şe.~· daha ~o-
arı ac ı ar, s an u a ·at ar utun ı b . t' d · k ld 1 Al ··k · "' d·ı 1 ı d 

k 1 
: v tt·ı mec urıyp ın e ·a ı :ır, aıı. ı ~oraba alıştırmağa çalışacak; çorap- 1 . t . 

1 
f . b·Jh adı tescil e ı memış o an arın soya ı rabilir miyim? 

e en yagma e 1 er. . . rriiclükle j:\'eri dönmive muvafakat et- ılarımızı da bu cins çorap imaline zm~r .e~ emasyon-a uaıı: 1 asf1a muamelesinin ikmal e~ilmek Uzere bu- Ve. ,gülüyor. 
Romalılar bu sırada Ravn c ıhetın - ". • . · teşvik edecekmiş. Milli tasarruf ce- İzmır ıçın çok faydalı netıceler ve~- lunduğuna dair resmı vesika getir~n- _ Buyurunuz, sorunuz! 

elen Almanların ta-arruzunn uğradık- tırdıler. ·iyetinin, bu işi sadece propaganda miı;ıtir ve vermektedir. İzmir beledı- !erin mektepleı·de ka~~t olunm::ısı bil- - Bana yabancı gelmiyoı·snııuz. Si-
ları icin Gotlara kar::ıı haıekete ge- Alarik Romadan çek·tmeklc bera · ~ başaracağını hiç zannetmiyoruz. ye rei!'li Dr. BehçeL Uz bu eseri vü - dirilmiştir. zi bir yerde görmüş gibiyim. 
ı;eme~i~ltrdi. Almanları pü,;kiirttiik- her 1talyadan çıkmadı. :ro~kanaya Bir ~aç gün. evvel, Amerikan. ga- cuda getirmekle iftihar edclı !lil'. 1z- ooo Ac.~ha nerede'.'. Ewt. bu ı:imıı. 
ten :;onra iki imparator - \'a~an~. il.e gelerek im~~r~tor Honorırosla mii- etelerı; .Amerıkan kadınl~rının ıpek mirde bir çok arkadaf1 ve cl'l~tlarımı Çift hayvanı tevziatı bu gozler ... 
Gre=-yan _ Edirnede bit le ·rre ..: \ ı zı- zakerey.; gırıştı, bir çok şe,der i~ti- · oraplarıyle Japonyaya hır donan- .. ki . d. - - '\ :ınlı~ınız olacak.. 
"'•)ti ara hücum edilmesini knı :ırfa~- yordu. Jmparator, mecleııiyekP a~-:ı- ma yaptığını vazıyorlardı. Bizim gorme e 8evı~ .ım. Ziraat ve veteriner müdürleri, göç -- Hayı l', hayır: ... I!e.m <t.;... . 
i ·l· ·d L:- k' V ı:- . ··ıı·ntan g· ı sevij·etle gördüı;.ü bir ka\'nıin rei-ı 'lyanlarımız bir yabancı devlete f.·tanhul valısı, çar~::ımba günü İs· menlere tevzi edilmek üzere yeniden Anla , ıldı artık.. Herıfın agzındn bır 

ı rmJ. •11 ı a ın :ı an · ~· · "' d 1 f k t ·1 b ı l" kf 170 çift hayvan satın almışlardır b l·l d tl k · l" 
"ı>lec~k r,.;.t'wıını beklemeclc•ı t a elr- . iyle . iva~i bir uzlaşma ;·:ı.pmayı zül onalnma yapb~dıyolr a~;. taorapı'll aı e tan u -ı t onece. ır. Bunların ekseri~i 'forbalı kaz;lsında~ \'ea~'·eaı:-ı\n·ıar ır, yumur ama ıs ıroı· 
o · · .. • . . . . . yuva arının u ce erını eye- · ·' , .. 
nıza geçti, ağır bir mnglubi~ er c uğ-- ,..aydı, Alarıkın dılekleı·ırıı rec!deti ı. rek, tamir kabul etmez rahneler açı- ( • F ki göçmenlere, bir kısmı da diğer * 
ratlı. }Juharebe<lı> Rom ". ordn·unun Bunun üzerine Vizigotlar rei:ıi, Ho - yorlar. Yeni moda imdada yetişip, zm~r U8rJ ktı.zalarda iskan edil~iş, şimdıye ka- Bir mektep talebesi ıık anı eve geli-
li çte iki~i trlef oJ mıı~ t :ı. V-n Fm~ da rna vali~i Atalosu Rom:ı imparatoru yaz m~vsimi bu ya~anın .kab~~lanma _ Baı tarafı 1 inci sahifede _ dar çift .hayv~~ll tevzı~tından. istifa~e 1 vor. Yorgun ve mahzundur .. Bab::ısıırn 

. •. . t · ı- tt ' k d. · ·ı· k d devresı olmasa aıle re ıslerının vay . , b l -:!dem~mıR goc:;menleıe verılec~ktıi'. yeya annesine; 
bır . ok ~· :.ıru,_ı a ı mı:;t ı \ :~•"" .~ "' : · ı _ ~ı! e . ı: en .ısı mı ıs .u~a;ı anı: haline!.. ' :udb~I federasyonu, eylulde .. a~ avıp Şimdiye kadar 452 tane çift h-<.yvanı - Falan muallim bana cok düsmmı 
Eclırneyı alamamakla ı, .. rııb er h ıı tiııı I kaJ ın bıraderı Athalofu ııaıa~ ma .. .. . . üc gun devam edecek olan musabaka- satın alınarak göçmenlere tevzi olun ~özükü~·01.,. Başkalarına yakınlık· gös-

.. . . ı·nsalı i ·ıyı·n ettı·rdı' Fakat \fı·ı·ka~"' Tutunde amelelık eden, otuz lıra • . . 1 t t 
Tra'·y·ı\• ı çıınıenıı~lerd • ··~ ' · " ... " . ı hr hakkında bır tamım hazır amış ıı-. nuş ur. teriyor, zorluklarda yardım ediyor rla .. 

, " '. . . g-eçmek isteyip de miisa::ıde alama - mt aa,ıaddaktıllolkuk Y~dpatn akrdkanl. tu- , Şehı·ı·mizd,ekı· alakadarl:rn gelen ta-; •• ..;.______________ - Peki, sen ne yaptm da ı-ıeni . ev-
Cı·e·\·an 'tarafınd·m · 11 aı•;ıtı r lu . unuz a; ayı varı a ı ır ırayı , t Türkiye cumhuriyeti Ziraat ban-

• ' :< • .' ' , ' '" ! ı , • . - ~ınc:ı ımparatorunu azledu.ek impa· geçmiyen bir evdeki kadın ve kızla- mime göı·e Ankara, İstanbul ve zm:r miyor .. 
ga teşrık olunan reot! oz ıyo,; \ ızı~ ratorluk alametlerini Honoriyo,;a yoi- ra kadar, hepsinin ayağında, ömrü· muhtelitJeriyle (Kayseri, Mersin ve kası - Hiç vallahi ... Hem de dik dik ba-
ı;otlıırla uyu,_tu, Tuna cenubuıala~~ı !adı. O, yi'ne gurur ve istiğna gö:;te- ancak bir kaç giyime vefa eden bu Adana) oyuncularından miirekkep üç- Türkiye iş bankası kıyor .rüzüm~ .. Baııa öyle geliyor ki... 
('yal etleri on lam bıraktı ('1~~). rince kızdı, yeniden Romay;ı h.ıcum incecik ipek çoraplar vardı.-. Ve bu- !er muhteliti adını alat:ak bir muhtelit, Emlak ve Eytam bankası , ···· 

• b k · 1 b'l k · · kl b - 1 · E f Ehal" b k - Beni, sınıfta bırakacak bu mnni-Lakin u uyuşma co ıll!nını et- etti ve ~ehre girdi (24 Ağu,;tos•l70). nu a a 1 me ıçın çocu arının oga- lzmircle Alsancuk stadyomunda kar~ı- zmır sna 1 an ası 
ı . »90 d , jt 'kl b ... • . ki k . zından keaen analar, babalarının ba- .. . . .. Osmanlı bankası lim .. 

mec ı . " a e anı e ır n.:u ı..ı 1 :\!-arık tam altı gün Roma''! vagv - · . . k 1 k k lasacaktır. Bu mu .. abakaların fıkıstu- Çocug-un ag-zında bakla v:ır, çık::ırıı-
oldu. (,otlardan bır bmı ıalk tııı·a- nrn ettırdı Vızıgotlar bii«ii ı, cınar 5 k • k k - d t rii ı pt·lui<le lzmir Beden terbi\'e~i böl- eu ıc e ıen an res ner mıyor, tenbelliğinden sınıfta çh·i t;a· ' . k , I , • , . . . ... ·' 1 şının etını yıyen ız ar pe ço tur. '"' ' . D t h Or· t B k O d 

.. .. .. .. •• • • o1 • ~ o aıra çı ar en, ayagın a aşıya- • · ., · · b k b · 
fı 'ldan olduruldu, Teodozıyo .; buyuk ıığaçları altında senatörlerin <'ocnk · cağı ipek çorabın vereceği gururu t>~iıııl ,vapılacak toplan ıda hazırla- an şu esı kucağını anlamı tır, zemin hazırlıyoı· .. 
b. k ti ' t k G ti j ·d b l • "h d 1 • · Banka Komerçiyale italyana * · ır ·a ıam rap ıranı · rı arı me>n· !arına Ye kızlarına sakilik yaptınlı- mı e Of uguna tercı e en erın , nacaktı" Bunun için dört bölgeden Iz-

1 d l 1 1 l ·h B k o· R Karşınıza dikilmiş biri var. Ellerini 
nıın etmek istedise de on :ıı· hınçla- lar, Sezarların ve Ogiistlcl'iıı y-a.,a . pro~agan a i e yo a geme eri ı ti- mire murnhh::ıslar gelecektir. an o ı oma , uğuşturuyor: 
rını imparatorluktan -a lmakta gec·k- dıkları köşelerde akla sığmaz e~l"n- maMlı'lvl~r mıdır?f . . . Fudbol federasyonu reisi E. Danyal 1 Eylül 1941 pazartesi gününden - Oh, hele şükür, ~ize ra-;geldinı. 

. . . 1 • 1 . 1 1 tasarru cemıyetıne tavsıye . t•ba g·o 1 • . a - dnk· oaat 
medıler. beşıncı a rııı bn~ sı llH a ha- celer yaptılar. d · k d' h , t• b Akbelin reisliğinde rnpılacak toplaıılı- · 1 'ren 1 -ıe ermın şagı " 1 ., - Bilmez,,; iniz, 

. • · · e erız ; oor masyon eye ıoe aş · . l l it h lk ı · ltı u. l 
1 Pkete geçtıler. iLHAN BAŞER vurup, milli korunma kanunundan is- du fiki,;tür hazırlandıktan sonra hangı ere e mu 1 erem a '"l arı' ou n- - •..-'lyro a, bir şey mi var?. 

tifade etmeğe, saf, ince ipek çorap t::ıkınıların birbiri\·le karsıl::ısncakları duracakl:ırdır. - Vur, fakat çok uzun .. Fakat şinı-
Ruzvelt 1 Eylülde nu

tuk iract.edecek 
. r · tf - 1 B d · ' · Her gün 9 1/2 - 12 di, anlatamam .. Yalnız, şu tesadüf çok Bir genç bog"' uluyordu ıma ını mene ırme!"e ça l§~ın. un a knr'a ilP aıılm;ılacaktır. hayırlı oldu. Aksi takdirde çıldıracak-

, muvaffak oluna, bır çok aıle yuvala- ATIS l[['iSABAKASI· 14 1 2 - 16 1/2 B 1 .. 
:\lenemende kanallar ~irketinde rını korumuş ve belki de başka cinı .., · . • . • · . Cumartesi günleri 9 - 11 1/2 tım.. i mezsınız, ne vaziyetteyim .. 

_ Bq tarata 1 ıncı e&batede _ çalışan 19 yaqında Basri Yazıcı, bir bulamıyacağından zaruri olarak ka- Fuardakı atış polıgonuııd::ı bugun- Hızır gibi yetiştiniz, emin olun .. 
:<.Htıı 1465 tayya.re imal eaıımı~tir. k~za geçirmiştir. Basri Yazıcı, ken- lın çorabı giymeğe mecbur kalacak <len ba~lamak üzere bir mii,ıahaka t r- ZABIT ADA Terecldüdsüzce inanınız ki, karşınız-
! · dı ar:ıbasi,·Je toprak tas.ır ve Pe- kadın ve kızlarımızı da buna alıştır- tip eclilmis.·tir. ~Ifü;abukm.·a kadın Ye ... ·-·--·-·-·-·-·.. <lakinin ağzının içinde, durmadan yu-ııg ıc•ı· tarattacı ::::ıovyet :;ıparışıerınct e ıı k t ... 

1 
nufaııaıı bir bakla var ve nihayet dii· 

on· ıosmı yerme ge{ınumş ve ırn ara- ·en rayına bo::ıaltırken hayvanı mıf o ur. crkeklerd~ıı i,;tivenler istirak edebile- Çnvııl çalıııı~: <;fiveriyor: • 
da çok mıınarcta Amerıırnn avcısı ıclar~ ~dememesi yüzünden ar~.ba~iy Süha Sükilti TÜKEL ceklenlir. · ttaıkapınar ıabrika~ıııda ı 'uh karı- _Bana on lira lütfedin .. Sonra ko-
1{11,;,·a~·-a varmıQt ., • ,, . L· le bırlıkte çauın suları içine di.if1.müş, ooo "O d f b ·k ct "'" -. · ... ., " ır. uus.arın .uırıeştn h ., Müsabaka!. rda birinciliği lwzan::ı11t: :-;ı " yaşın a - acıye, a rı a an uı-ş nıısurıız. Çünkü vaktim Yok .. 
Amerııcaya sıparı:lerı takrit>en oır ayv:ını boğulmuş, beş dakika ka - 30 ACUSTOS HAZIRLIGI . . . . . . .. .. çuval çaımı~ t t ı t • 
wııyan buımuııtur. d::ı~ sul::ır arasında bocaladıktan Ye Çeşme, (Hususi) - 30 Ağustos za- . b~.ı· Fuar seyahat hıletı, ıkıncı \'e uçun- l!lşyc;la11. İmı~ı ~~ı7:t~l ur. B * 

nernn, :::a (A.A.) Berliner epıy su yuttuktan sonra arkadaşları feı· bayramı hazırlıkları clevam etmek- ı c.ııre ele birer takdirname Yerilec"k- Karşıyakada l\J.enemen cau<le~incle aıı devletlerin mesela küçül· bir' 
Foı· cten "' t · · r d t i\1 devleti yutacakları zaman kullandıkla-~ '"aytung gaze e:-ıının sıyası tara ın an baygın halde kurt. rıl - t 1. p t· H lk . t f d ır. • ustata ogm Bançevan Haı-;anın bazı _ . . ~ 
ınıınarrıri Karı Mogorıe şoyıe yazı- mıstır. ec ır. ıır ı ve a evı ara ın un eşyası çaıınmııı ve l:>ıpahi pazarında rı a~zın ıçınde, rengarenk baklalar. ~o-
.ror : , müşterek bir program hazırlanmıştıl'. ,, hasan .l!'ehmının dükkanında bulun- lası!·. Bahaneler bulur, baklayı evırır, 

c: .Kuzvelt kongreye alelacele bir .-------------- Garnizon komutan vekili yüzbaşı B. Ni- • • • muştur. .ıı;şya, sahıbıne iade edilmiş, çevıı:ırler, şundan ~undan bahsederler 
me. aJ gondermege mecbur kaımıştır. • yazı, .Parti ve H~l~~vi me~ai~in~~ iyi • tahJ<ıkata başıanmı tır. ~ıhayet .~akla_ agzın~an çıkar ... 
Bu me:ıaJında .ttuzveıt parıamcnıoy-a lktısadi Yürüyüş ~ :ıemereler vermesı ıçın faalıyet go~ter- JJonıoı·aaaıd hırsızlık: pkı'. bn ~uı~un, uç aylık bır ku-
ıtar,.;ı peK az hurmet goıstermekteaır. mektedir. BUGONKO PROGRAM Bornovacla Kıvrık sokaibnda Arap zuyu mıdeye ındırmek isterken; (Su-
.1\ ongre "cnı Ame k ld --- ... k f . k v ,, "l t f yumu bulandırıyor ·un) (Sen geçen :e-

' J rıKayı ı~ou en f . . 
1 

k 
1 

.. d b' Al,. , / . " 1 H , ~ :ıo Program s.:l3 l\Iuzı : Iafıf · ızı .. , ::ıtma w .[\,amazan oıı:ıu ., usa a- b t . t b k' t ) . 
lHl.'Ki oir ~ey gösteremez. Ycnıttcn uar IP.ID 81 a a .. ır . ın:amı .')rı ısııır. -~ııı 1 !lll'llk ı1/Plı- program (pl.), S.15 Ajan;; haberleri, nın evlerıne giren hır,;ız tarafından ııo n~. aı:ı~ e~·;, ers a ~I~ ın \'esaıre 
mııyarıar lngılızıerın dioi ctellk ko- Y il ı.cnıc.mıdcıı.~ " .... }l.00 Müzik: Hafif müzik ,·e mar~lar ıira, .eşya ve mucevherat çalınmıştır. !~~~ bı~ takım ııei nelc>ı ~ umurtlama~ı 
ie.' ıne akacak ve Amerıkan miikel- sauı ç k d 1 Ham7:a .tarafından venlen lO-ı- (pi.), 9.30, 9.45 Evin ı-ıaati, 12.30 pı-o- 'l'ahkikata başlanınca !<'atmanın mü- "' 1j'.. : .. . , . . . • . 
ı~rıcf, ::ıovyetlere yapııan j·arcıımı 1 ar 1 H.Jl tarıhlı arzuhalde Turhan Çucu- gram, 12.33 Müzik: 'arkılı oyun hava- cevheratı evinde buıi.ınnmştur. Maama- d ul~dsa baki~, hcı t'.ırafta, heı agı;r.-
tınan 'e edecekıerdır ., l" k d - . t ... t . 1 d . . . f' h hk'k .., d 1 ktad a vaı ır ve ınsanlaı' maksadlannı 

' ::; • 
4 •Uzve .. en ı- M 1 ketimiz' .kt d' h k t ga va:-ıı ayınını L'! emış o masın an !arı, 12.45 AJan~ haberlerı, 13.00 Mli- ı ta ı a.a e\·am o nnma ır. daima b b ki 1 d ta kt . 

ni tcmkicl edenleri takbıh etmek için em e ın ı ııa ı are e - t . A • 'k K k k t ·· k"l 13301 < u a a ar a şımn a ve gız· 
lerini büyu··k bir dikkat ve ehemmi-' dolayı znuı· ahkamı . ah~ıye mahke- zı : arışı şar ı ve ur u er, . lemektedirler. 

bıınıarın itırazıarı nazııerle beraber . 1 _ ...... 1 mesinde icra kılınan muhakemede Konuşma (Dereden - Tepeden), 13.45/ Doktor ç l .lf D 1 K 
oıctuı\Jarına delil ."aydığmı ö\·Ji\'e- yetle takıp ed~~ .. k~aadı yuruyu§ Turhan Çucuğun bab-ası Eminin 939 14.?0 ::\~iizik: ı_ıadyo ::ıalon orkestrası - • . • '" 

000 

Amerikan rntaııdıvı emı·ivakiler mıınız olan İzmir enternasyonal- senesın e ve a e mış. va ı. esı a a gram, 18.03 Müzik: Radyo caz ve tan- V' Fudbol maçı 
~ektir. . . mecmuası, en buyuk ıktııad bayra-, . d f t t . l'd . d h (Vıolonıst Necıp A kın), 18.00 Pro- ~evkı LJg-ur 
kar ·ısında bulunmağa aıışmıştır. .. be • 

1 
k . evvel vefat ederek kımsesız kalmış .,.0 orkestrası (İbr~.him Özgür ve Ateı- Birinci ımtf dahili hastalıklar 

fuarı muna•• tay e ço zengın ° ., Bugün saat 4 de Alsaııcak 5aha 
'imdi de sade lngiıtere için değil, .. d 

1
"'"' f k !Ad b' olduğu anlaşılmakla vesayet vazife- böcekleri), rn.OO Müzik: Fasıl hey'eti, müteba11ııı ~ ' · 

ııuls.·evizm 1·,. 1·n de "edakiırlıklara kat- mun erecat ı ev a a e ır sayı- . . 19 30 A · h b l · 19 4ı:: M .. ·k H ·· b ht k k sında pamuk mensucat ve Ka!a.yaka " .ı. ~ını ifa ·a ehil bulunduğu sahadetle . Jans a er erı, . <> uzı : er gun sa a an a şama a- . • 
lıınııma"ıııı \'azife olarak kabul de- nenetmittir. 1 .. ~. l\Ie<ıhur Pianistler (pi.), 20.00 Konuş- dar ye gece dahi h-astalarını mu- fudbol takımları arasında bir miisa· 
cektir. Bir kaç günden beri her yerde an a~ılan mahalle mumessılı ."aha- ma" (Yurt saati), 20.15 Müzik: Solo ayene ve tedavi eder. baka yapılacaktır. Duhuliye ~·oktur . 

r 

....,_ aranan bu mecmu.anın fevkalade detnameııiyle anlaşıl::ın İzmirde te- ı;arkılar, 21.00 Ziraat takvimi, 21.10 İkinci beyler sokak No. 82 Bu maç, pamuk mensucat ta'i,:ımının 
, }1eciHe Yiğitler mahallesinin 1144 .Müzik: Kadınlardan · fa::ııl şarkıları, · TELEFO"r.. ,.,288 ı' lk ma". ıdır. 

Bir 1 asarruf 
Bonosu Alırsanız l 

ıayısında Türk matbuatının maruf 1 "' ·>- " 
nci.i Beşaret sokağında 20-2 sayılı 21.45 tanbul At y::ırışlarının netice-

ıahıiyetlerinin fuar ve İzmir hak - evde Rüstem oğlu Hamzanın 13_8_ !eri, 21.~0 Müzik: D~ns müziği (?!.), 
kındaki makaleleri bıdunmakta - 941 t ·ıh· d . t . . , . 22,30 A.ıans haberlerı, 22.45 AJans 
dır. . aı ın e .vası. ~yınıne karaı ve- spor servisi, 22.55/23.00 Yarınki pro- Deniz gazinosunda 

Pek yakı~da Matallen 
Fevkalade caz orkestrası 

Fuarın en hararetli günlerinde en rılmekle keyfıyet ılan olunur. gram ve kapanış. ,. ..._ ! ... .. 4.:.. 
\'atanı Saran 

:\födafıta Zincirine 

Siz de bir halka ilave 

eğlenceli ve istifadeli rehber lktı-
sadi yürüyüttür. 

etmi:;; olursunuz. 
1 Okuyucolarımıza 

tavsiye ederiz. 
ehemmiyetlel 

Türkige'nin biricik okuyucusu 
SES KRALiÇESi 

Hamiyet Yüceses 
13/ Ağustos/941 Çartaınba gününden itibaren 

( Bflhribaba Sahi/park Gazinosunda ) 

• 

İzmir halkının meftunu olduğu illlhl sesiyle seanslarına başhyacaktır. 
Yıllardan beri Halkımızın özlediği bu ilihi aeıli pzel okuyucumuzu 

dinlemelerini bütün İzmirJilere ıimdiden tavsiye ederiz 

Enternaşuonaı Fuar gazinosunda her aecı 
Muhteşem Eğlenceler 
)leşhur Caz Yıldızı 

Kıymetli San'atkar 

Bayan Karmen Padi 
VE 

BayMAZARIK 
iDARE ERiNDE BÜYÜK ORKESTRA ve 

Aı•nıpadan bilhassa getirilen 17 kıymetli artist tarafından 
FEVKALADE VARYETE 

DİKKAT ' • 
Gainonun taraçasına mahsus olmak üzere buzlu bira 25 kuruş ve 

1 UCUZ MEZELER 1 

~----..-..-----------' 

1 1 

1 
Fuar zemanında Şehir 1 

Gazinosu açıktır 
l zmirin emsalsiz gurubunun seyri imkanı, 

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



1 

1 

• 

41.Plı.ZAR 

.-.9EY AZ SABUN 
ÇAPA MARKALI K.A.l. Mcr•"nl Pırina 

ÇoJXI .ıtar ·olı K. A. L. \fel·<inli Pirina $.ıhununu bir defa istiİııal \"e 

tecrübe ettiğiniz takdirde h 0 r halde fazla memnun kalırs"ınız. 
_ Her tilrlü beyaz ve ipekli cama~lrlnrınızı Çapa ılfaı·-

ıc . P. ·\. · . . 
(l!?_ .1 i:a/ı l\ . . 4. L. Mersinlı Pirina sabunu ile yıkarsanız 

~J!t.":" beyaz ~abunrlan ~ok iyi bir netice elde edeceğiniz gibi 

1 ~gtf. firat farkınılan da fazla tn~arruf etmi~ olursunuz. 
·~· '1 Çap•l Jfıırkolı K . . , ;.. :ı.ıer~inli Pirina Sabunu ile 

~~_:"~~· saçlarınızı yık:ırsanız İJ1<'k gibi )·ıımu~ak tubr ve 
. , hiç bir vcçhile bozulma•ına ve dökülmesine• meydan 

~ \'e:rIDez İn İz. fl r defo Jı k f N'rÜ \){' ; fademizi teyide 
kafi gelir .. 

TAKT)TJ,ERISDE.' SAKI.\'JXIX ... 

TELEFON: 3014 VE 2018 

1 
K. A. L. 

1---M•eliiriisiiiiiiniillı~· .;.P.;i;.r~in.;;a~y;_;aj;~iı;ı.lviıie•s•a•b•u•n•fı•a•b•r•i•k•ailiıs11 
İzmir gümrük rr.uhafaza alayı 

satın alma komisyonundan: 
~ııvakkat 
teminatı 

Lira 
Cinsi 

\liktarı 
Kilo 

)fulmmm~n 

bedeli 
Lira 

Eksiltmenin 
Günü Saatı 

s1 ·,ırcti kavurma<ı 8400 7980 600.-. . 4_'Eyliil/941. 10 
ı:1 _ )lıkUıriy!e muhammEm lıedeli w ek,;ıltmenın gu~ ve saatı yu

karıda yazılı Sığır eli kaPırma<ı karalı zarf u ulıyle eksıltmeyc konul-

muştur. TI .. .. ··ı b"l" 2 - Şarln:ımesi komisyondadır. r .... gun goru e ı ır. 

3 
_ Eksiltme fzmirde komi•yomımuzun bulunduğu mahalı.le yapı. 

Jacaktır. . l T" "k 1 isteklilerin teklif mektupkırıy e ıc:ıret odıısı vesı ·a arını ve 
4 .-;tlurını Gümrük Başmüdiirlüğii \'czneeine yutırdıklarına dair Vez-

lcmın:ı fi k ·ı · d b · t kbuzlarını havi kapalı zar arını e sı tme saatın en ır saa e\·-
ne ma l - . . ·ıtm t d . kadur komi:;yon ba~kan ıgın:ı vernwıerı \"e ek:;ı c saa ın e de 
velı~e ıla bulunmaları iiiın olunıır. rn 24. 29 3 (332<1) 
1omı~yon 

oeniz levazım satın alma ko
misyonundan: 

15000 Kilo Kö<ele 6[)145.00 
60520.:W 

257.2~ 

4537.25 
4276.01 

19.30 ı:wuo 
120 

Kilo \'ak.ete 
Adet ~le~in 

,,J •.. - ,.:: _,. .... : :::. - A 126522-48 8832.56 
~ J-ıı::::~karıda cın<. ?'iktar, rahm:ıı l:ıedellerıyle ilk temınatlan ya: 

1. k ıem eşyanın 26 AgustoR !141 Salı giınu saat 16 da pazarlıkla ek
zılı uç a 
.. , "i yapııııcaktır. . .. 
sıl me. bu uç kalem eşyanın her üç kalemini bırden teklıfte buluna· 

. :ı ~ ;1~1 yaınız herhangi bır ka!emıne do teklifte. bulunabilir:. . 
bılec~ıı-ı_ ısıekJılerin beııı gün \'e •nane ~·ukarıcta hızaıarında goslerıleıı 

. .ı d· k ıenıınnt ve kanununun bıedii(ı ve'nik il<' Kasımpaşada bulu-
mıktar a l . 

k 1 ...,,~onn müracaatları. ııan om · · . t •me~i her gün me<ai ,aatl<>ri ciahilinde 633 kuruş lıeclel 
4 - :;;ar 11" · · :ı2 21 (3311 '7159) . 

1
. d konıi yonc!an alınabılır. ___ · ____ _ 

mukabı ın <1 - • •• •• 

lzmir cumhuriyet Kız enstıtusu 

Mu-· dürlü2ünden: . _ _ . . . . . 
. t·ııeb" kn ·ııl ''' k.ılıuluııc (2i>) Agu•tııst.ı lıa~

Eutunıeme imtınan"ırı.k ' tı• 1 't r ıı ~:nstitüre ınuracaatıarı. 22 ~-l 
t ·ıtnı-ı , ... ., ' . 

lııııacaktır ~ıaıuına • • . -
lstanbul maa~i!rTı~~~!~~~~a~~~:.e 

". en'L•lll'~r . ~lıumı ~eKUlll{I ,.o, - •·t . .ımaşın muhaıumeıı L>edcıı ·14tıt>t> 
. , ıınaca" ıı · le 1345~ nıe re ırnmaş a tı ... 1,1-, ı·ra H kuru•tur. 

mınn ·>- • • . • . 
lira 50 kuruş ve muvs1<kat te , ,.~ ,1tmıun ,i htanbul .ı ı aanf mu· 

·ı aa ruıanıe ' • 
JsteklıJernı bu k ımaşa aı ~ 

dürlügünde gör •bıfüıer. . «uııu uat 15 de btanbul .laarif 
ı~ ır,am •·1 .. 

Eksııtmenın :ı Eylul ~H "' · , ·ııınlı znrfı~rııı t•ıı geç "aat 1'1 ı!c 
c gı \"{' '" ( ' .\Iüdurlllgü bına~u\U:ı yapıın " ıs :!O :!2 2-l (3267 6992) 

alıırncağ"ı iıan olıın•Jr. 

ızmir tic.aretTi;eSimodürıo2ün~~ 
den: . . t ıhdenıler '"'' memurlar içın 

1 t ,~11 nıu~ . . \1 k 
her sene ııkşamlar• açı ın:ıı.;,n "' .. 

1 
l' r:ın~ızcıı, lngı!ızce, • atııınııtı , 

ak~am Klll"SJarımta AnaCllll - .11unaocı '1 'crsıcri yerıımeKt<eı11r. J:lunıardan 
.\lunnscue, ı ıao:ıuogratı ve Sıenoı:ratı -~oı~tır. . . 
birın<' veya bır .kııçına bırden cıevanı k ·ad ,-e kabul edılmektedır. 

12 yaşından 4., yaşına kad:ıı- uıııpıcr k· • her ı:iin fi d:ın 12 ye kadar 
Kayıctıar 25 Ağu5to< tarihinden ıtıııbren 

Yapılacaktır. 
Kaydedilecekler beraberlerinde: 

1 
f! kıır«ı ve:;ikası liizımdır. 

A - Okul \"e:;ikası cEn az ;ltillct oku u · 
B - Hüviyet cüzdanı _ k raporu ve aşı kağıdı, 
c _ Hükumet doktorundan :ılınmış. ':ı~l'. f getirmelidirler. 
D _ 4 x 6 bliyüklüğiinde 6 adet ıoto:~ıı 24 (3378) 

T. iş Bankası 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1941 ikramiye Planı . . 
Ş 1 A ... 5tos 3 lkıncı-

Keşideler: 4 ubat, 2 Mayı s, gu ' 
teşrin tarihlerind~ yapılır 

1 
3 
2 
4 
8 

35 
80 

308 

1941 
Adet 

• 
• • 
• 
c 
c 

2000 
1000 
750 
500 
250 
100 

IO 
19 

İkramiyeleri 
Liralık = 2000.- Lira 

c = 3000.- c 
• = ısoo.- • 
c = 2000.- • 
c. ı:= 2000.-- c. 
c = 3500.- • 
c = 4000.-- c 
c - 8000.-- c 

Tlrldp lı B&Dbaına para J'abnnalda 7alDU1 par• ı.lrlktlnalt Ye 

al.ut elmu, a:rai aıa:na.a"a talllıalı;J "• •-ıt ellll'l .. u. 

(A\'IA IJOLU} · · 
•• n u •1111111 uı 11 • •••• ı1111 1111 11u ıuı11111 ı ıu u11uı111111 1 11 11ııuu ıuıan ı ı ı ıuı ı1••11 ıu11111111uııı • • 

il zmir levazım A mir lığı ilanlar•! - . 
••1111 ıı '"• ıı •••• ı•• •• ••• ••• ••• •• ı • •• ~••• ••• •• n ı ı ı ı ı 1 ı ııı•ı c ıı ıı ı ııııı • ı ı ıı ı ı' ıııııııııı ı ı ı tıııııı 111, ıııtı 11111:' 

lzmir Jevazun amirliği aatın ~ima komisyonundan: 
ı - Aşağıda miktar, muhammen fiatleri yazılı üç kalem yiyecek 

ve yakacak maddeleri 4-9-941 perşembe günü hizalarında 
gösterilen ~aatlerde kapalı zarf usulivle eksiltme ile ihale edi-
leceklerdir. · 

2 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. Odun şartna
mesine göre ayrı ayrı taliplere de ihale edilir. İsteklilerin bel
li günde muayyen saP.tten en az bir saat önceve kadar teklif 
;nektupların. kanuni vesikaları ile birlikte m~kbuz karııılığı 
ı ıııdıklıdr. satın alnın komi<yonuna vermeleri. 

l\Iikt:ırı Muh . bed. · llk T. ihale Za. 
Ton Lira Kr. Lira. Kr. Sııııt Dakika 

-ı 
ı::: ... 
:ı;' .... 
'< 
tD 

c 
3 3 
ııı c 
8 !3 ... , 
(") 
o.ı ııı 

.a ~ 
(") ::ı ... .... 

·-- SAHiFE J 

Sığır eti 
Sığır eti 
Odun 

150 
130 

1179 

60000 
43820 

23580 

4250 
3268 50 
1768 50 

15 
16 
16 

r;j" o.ı 

I» !!? 
30 "'1 •• ... 
30 ::r N 

ı» • 
19 24 29 2 

İzmir levazım amirliği satın alma koıniıyonundan: 
1 - 2500 adet düz ve 500 adet degtt'reli regolakesim bıçağı alı-

nacaktır. 

2 - Kapalı :ı:arfla ek.qiltmesi 2-9-941 sıılı günü saat on beşte Top 
hanede ıstanbul levazım amirliği satın a lma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - T~hmin bedeli 1?500 lira ilk teminatı 1426 lira 50 kuruştur. 
4 - Nu.munele~ı komısyonda görülür. Taliplerin kanuni vesikala 
• rı ıle teklü .mektuplarını ihale saııtından bir saat evvel ko-

misyona verılm.eleri 14 l 9 24 3243 

lzmir Levazım ~liii ~atın Alma Komisyonundan: 
1 - ~eh.c_r. kı_losu~a yırmi i~i ~uru$ fiat tahmin edilen 72000 yet

mış ıkı hın kılo bulgur ıhtıyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltm~ 8-~) lül-941 pazartesi günü saııt on altıda izmirde 
kı~lada ızmır levazım amirliği satın alma komisyonunda ya -
pııacaktır. 

:ı - :f!epsinb tahmin edilen tutarı 15840 onbeş bin sekiz yüz kırk 
lı radır. 

_ 4 - Teminatı. muv3:kkatası 1188 bin yüz Reksen Rekiz liradır. 
0 - Şartnamesı k?mısyonda görüleb T 
6 - Eksıltmeye ıştır~k e~ecekler k~~uni vesikalariyle teminat 

te~lü mektuplarını ıhale saatinden en az bir saat evvel ko -
mısyonıı muracaatları. 19 24 29 4 

lzmir Levazım ~mirliği Satın Alma Komisyonundan: 
ı - B~her .kıl?suna altı kuruş fiat tahmin edilen 175000 kilo kuru 

s~gan ıhtıy_acı kapalı zarf usuliyle yapılan ek•iltmesinde tali
bı çıkmadıgından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 26-8-9.41. -~alı günü saat on beş buçukta kışlada iz
mll" Je~azım amırlıgı >-atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmııı edile.n tutarı 8750 1. d . ıra ır. 
·l - Temınat muvakkatası 854 lir d 

5 Ş t . k . a ır. 
- ar namesı omısyonda görül b"l" 

6 P 1 - . t · k e ı ır. 
azar ıga ış ıra edecekler kanuni ve,ikalan ve teminat mu-

vakkata~ariyle birlikte kışlada izmir levazım amirliği <atın al
ma komısyonuna müracaatlar 

ı. 

l izmir }evazım_ amü;lii i &&tın alma koınisyonundan: 
- 4o ton sıgır etı veı a ayaktan ;ıığır kapalı zarf u<uliyle satın 

alınacaktır. Sığıı · elinin beher kilo.,ınun tahmin edil<'n fialı 
:ıo kuruş olup tutarı 1~700 lirad · 

2 E f ıı. - vsa ve ~ususi ~artlar topkapı ınaltepe•indeki a•keri <alın 
alma komısyoııunda göriilebilü-

;ı - 1hales_i 9-_9-941 sa~ günii saat iı de yapılacaktır. 
·I hte.klılerm .meıkn r ~tinde ihale saatinden bir saat Hvcl ka· 

nuııı ılk. temınat makbuzl-arını Ve teklif mektuplarını saat 10 
da komısyona vermeleri muv•kk · t 1181 ı· -""' " nt temına ı ıra u 

kuruştur. 24 28 ı 5 

lzmir Levazım Anıirliii s;b,, Alm7 K;-0 - .----------

1 ·n el - nuayonundan: - -- .on <ll eyagı pazarlık l a satın .11 ' ın ·ıcaktır 
~ - )1uhammen bedeli 37<100 liradır ' • · 
:; Husu<i ~artlar n• ev,;af topkapı. ın it A<. satın alma ko-

mi>yonunda görülebilir. a epe 
.j Pazarlık 27-8-941 perşembe güııı1· •aat 10 da mezkür komis

yonda yapılacaktır . 
• ; - Kat'i teminatı fı610 liı aclır. 

tzmır ıeva :ıam amirliiı .satın a ll ;m;;-a::-k;:-o:m:----- - ---- -
1 Beher kılo<tma dört kuru~ 3·irnıi be'~Yonııntdam . d" 

l 
o san ı m fıat talınını e ı-

Pn ~42900 "ekiz yüz kırk iki bin dokıı z . · k"I "h . ~uz ı o sanlan ı tı-
~·acı. kapalı zarf tı<U ıylc ek•iltmeye konmu tu. 

2 -; Ek,ıltnıe 12-E\•lül-H41 cuma günü snat on şlt ıb. - · · 
~ a ı uçuKta 1zn1 ı r 

levazım an1irhği satın alma komi.-ı.vonunda " 1 kt a . · , apı aca · ır. 
- Heıı<ının tahmın edilen tutarı "l5~24 otuz be< b. , k" yüz 

yirnıi dört liradır. • ııı · e ız 
4 - Teminat muvakkata<ı 2687 iki hin dt ·· ; ı ruz <ekHe:ı ~·edi lira· 

dır. 

5 - Şartname<i Konıisyoncla göriile!Jilir. 
6 - r;k;ıitmeye i~tirak erleceklcr kamını ve<ikahri,·l t · . ' " e enıınat \"i' 

t~klıf mektupları ihale s:ıntııirlı•n en .ız bir saat evvel konıiH-
yonunu vernıış bulunacaklardır. 24 29 .1 !l 

lzmır l..evazım Amırliti Satın Alma K~ınıayonundan; 
1 - Beher kilosuna otuz iiç kuruş fiat tahmin edilen a28000 üçyiiz 

yırmi sekiz bin kilo kesilmı~ sığır fti toptan veya dört parti 
olmak üzere ayrı ayrı taliplerine de verilmek suretiyle kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme - 12-Eylül-941 cuma günü saat on altıda iznıirde kı~ 
lada ızmır levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla

caktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutan 108240 yüz sekiz bin iki yüz 
kırk liradır. 

:i - Temina·t muvakkatası 6662 altı bin altı yüz a ltmış iki liradır: 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir, 

6 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni ve<ikalariyle teminat ve 
teklif mektupl arını ihale saatinden en az bir saat evvel komis 
yonıı müracaatları. 24 29 r. 9 ' 

l•mir LeTazım Amirliii Satın AllllA Komisyonu .. -t...n • 
1 - Beherı kilosuna elli beş kuruş fiat tahmin edilen 60,000 altnıı~ 

bin kilo •adeyağı kapalı zarf usuliy!e ck•iltmeye konmuştur. 
2 - Ekslitme 12-Eylül-941 cuma günü saat on yedide lzmirde 

k ı şlada izmir levazım amirliği <atın alma komisyonunda yapı• 
lacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 93000 doksan üç bin lirarlır. 
4 - Teminat muvakkatası 5900 beş bin dokuz yüz liradır. 
5 - Şartnamesi komisyoııda görü lebilir. 
6 - Ek,iltmeye i~tirak edecekler kanuni vesikaları ve teminat 

teklü mektuplarını ihale saatinden en a z bir saat evvel komis-
yona vermiş bulunacaklardır. 24 29 4 9 

lzmir memleket hastahanesin
den: 

İzmir memleket hastanesi 15 lira a:;li ınaa~h mübayea memurluğu açık· 
tır. İstekl i olanların hastahane idaresine müracaatları illin olunur 8448 

= C./'J 
- I» 
"' ııı .... .... 
ııı 8 = I» g- = 
- C./'J e.. .... 

I» 

= ::r' 
N • 

Şark Sanayi kumoanyası 
Türk anonim şirketinden: 

·--=a:» 
:::il 
u:to --ftS 
~ 

c.. e ,.... ·-

16 No. ltı Her kupon içın temHtü olarak dört lira tevzi edilmeı;i ı, 11941 
rnrihli heyeti umumiye karan 'ktizasında11 oldıığıı hi,<edarlarımızn tebliğ 
olunur. 

Binaenaleyh his<e hamillerinin kupon \x>deıini t:ıh'il etmek üzere İzmir 
Emlak ve Eytam Danka>ı gi~elt'l"inc müracaat etmeleri lüzumu ilılıı 
olumıı. 24 28 2 

başmüdürlü-lzmir inhisarlar 
ğünden: 
lla~müdiirlüğümüz merk~zındek mıı takalar \"C İT.mirle cwar kazalar 

aın<ında !l41 m:ıli yı,ıııda ıapılacai< ispirt.:ı, suma ve ıçkilerle patlayıcı 
maddeler nakliyatının ek<iltmesi on giın müddetle uzatılmı~tır. 

Muhaınm~ıı nakliye ürreti •utarı 8120.30 m•ıvakknt teminatı 609.04 li· 
r.ıclır. Şartname>i Levazım şubemizce gorıilebilir. !<teklilerin 1. !l 9.U 
pazartesi günU 8aat on kw~te IlaşmUdiirlüği.imüzdf'ki komisyona gelmel~ ... -
ri ilıin olunur. (:3447) 

Kömür tahliye ve tahmil işleri 
D. D. r. s ııci J.,1elııı /\01111. ıııııııınclaıı. 
İdaremizin Nazilli deµosu ile v~ .ızl! ll"ııar Ortııklar :lfaııi>a ,.e Alaşehir 

8Um!ıırmaların:ı 31 ;; 912 tarihi ıc irndar gelecek kömürlerin tahmil w 
l<lhli.ve i~lel"i 11 9 941 Per~enıbc günü, :ı.ıt 15 de Alsıncakta işletme bina
<ındıı komisyonumuzca ayrı <ıyn pazarlıklıı t:ıliplerine ihale edilecektir . 
hteklild·iıı muayyen rnkıtte komi<)"Onumnza g •!erek pazarlığa iştirak el 
nıeleri, pazarlık netices,n<l~ •e1 &lrrı\r .ecıen kıyn1et üzerinden cc 15 nis~
ıinrle kari teminat wrmel ri lazı"'!chr S:ırt :ınıeleri isletme kalt>minde 
görülebilir. :1148 

~--~-~~~~~ 

T. r.. 
TİCARgT \'EKALETl Ankara: 7 HlH 

Özü İç Ticaret Umum ;llii<lürlüğü 

Şirk. Genel Özel Eki 
-

Sayı: 

İ L AN 
Ticaret Vekaleti İç Ticaret 

umum müdürlüğünden: 
:ıo ikinci teşrin 1330 tarihli cEcnebi anonim ve ~~rmaye~: tshama mün

kasim ~irkeller kanunu• hükümlerine tedikan Türkiyede çalışmasına 
izin verilmiş olan ecnebi şirketlerjnıl~n S. ,\. Armamenti Ed Agenzie 
l\Iarittime ~irkctinin Türkiye nnıumi ,·ekili bu ılefa müracaatla haiz ?l: 
t!uğ-u suliıhiy~t<- binaen, şirketin Tiitkiy,dek. mnaın~latııu talil ettığını 
bildirmiş ve liızıın gelen veo ıkı ,erıııiştir. 

.\tezkiıı· ~ırketle :ılaka•ı o:.ınlıırııı lzmirde Atatürk caddcıunde 134 
sayılı binada mukim şirketin vckilkrı ol<l1 \\'. F. HENRY VAN DER 
ZEE CO .• '. V. nıüe:;scsesi :memurlDr111dnıı Sami T-. Görknn ile keza aynı 
müesoeş~de nıemu!'Jozcf E-kinr.z,3e nıilrac.ınt etmeleri ilan olunur. 

3 kuru<luk pul üzerinde 
14 Tenımu~ l'J41 tarih: T. c. Ticaret \'ekıil~ti 

lç ticaret umum müdürlüğü re<mi nıührıi ve Sad
rcttin Tosb ımz ı 

Umumi Ko. 8877 Hu ı :•.,. <! 100 
İşbu ilan suretinin görültn aslına ve Jos>·amızda alık~ııuinn. nıübrizi 

tarafından imzalı misha,ına uygun oiıluğunıı tasdik edHım. Ilın dokuz 
yllz kırk bir ııenesi temmuz nyınııı, irmi iki!'d A:ıll ı;ilntl 22 7/1941 

·. N .. \f. 
lımiı· Üçüııcü Noterliği 

Re~mi mührü ve 
S. Olcay 
imzası 

45 kuruşluk bamga pulu 
9 21 (2192) 

·-------~----.. I Z MIR 

PAMU K MENSU CAT 
Türk Anoninı Şirketi 

Şirketin merkez ve fabrikası: iz mirde Halkapınardadır. 
Yerli pamuğundan at, tayyare, köpekbaf, değirmen, geyik ve leylek 
markalarını havi her nevi kabot bezi İmal eylemek te olup malları 

Avrupanın ayni tip menaucatına faiktir •... 

Telefon No. 2211 ve 3097 
Telgraf adresi : B:ıyrak lzmir 

, 
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Büyük A l man kuvvetleri Avustraıuada milli Tobruk dOıman eline 
Dinyep~ri geçemedi 

- B tarafı 1 inci aahifede - kabine . kuruıaoak gaçmıuecaktir 
· Telgraf·~ · )Telefon :·. v.e · Ajans Haberleri 

ları, geçen sene Rusyaya terkedilen 
dört kebirden ikincisi ol~rak Kekes- Yeni kabine ye muhalif- Trabl us şehrine 25 ton· f 
holmu almışlardır. Cenupta, Finlerin lerd e ı"ştirak edecek dan f a zla bomba atıldı - Milli Şe -, 
vardıkları en ileri nokta olan Kriyi- ı 
biyeni köyn Leningrada en yakın bir Kantx>ra, 2~ (A.A.) - Başvekil Kahire, 23 (A.A.) - Resmi te.b -
yeri ede, m!lrP al :\IannPrhaym b~r- ~Ienzis, isçi partisi lideri Körtinge bir liğ: yeni ArJ· antin elçisini 
zahd.!1n Len!ngrada _ula man~~ gliÇ mPktup göndererek, ayni derecede hak- Tobrukta lngiliz devriyeleri taar-
oldugunu ~ılmektedı:. Çünku beı· - ka sahip olmak sartiyle ve kendilerinin rnzlarma devam etmsiler.dir. Top- kabul buyurdular 
zah !:Ok mtlstahkemdır. Burada kuv- . . . :·· . • . çu ·uvvetlerimiz büyük bir düsman ) R • · 
vetli bir Sovyet mü_dafansı va~·d.ır. de ıştıra~ıyle b.ır ~ıllı ka~ıne kurulma- piyade birliğini dağıtmıştır. Dün. düş- Ankara, 23 (A.A. - eısıcum-
Rusların berz:ıhdakı kuvvetlerının sını teklıf etmıştır. Menzıı-ı mektubun- man tayyarelerinin TQbruğa yaptık· bur lamet lnönü, dün aaat 17 de 
100 bin kişiyi bulduğu tahmin edil- da öyle demektedir. farı pike hücumlarda ehemmivetsiz Çankaya köıJqlerinde yeni Arjan
mektedir. Finlerin Vipuri nehrine «Bu son günlerin h:ldisntı, bir impa- hasar olmuştur. · tin elçiai M. Karloa Rabbayı ka
doğru şimalden mi, yoka şar.kt~n raforluk mlivazene9ine olan mutlak ilı- Hudud bölgesinde hafif topçu fo- bul etmif ve elçi Reiaicumhurumu-
mı taarruz edecekleri belli değıldır. t• b .. tt• . t• B ü k aliyeti olmuştur • d • • kd. ı · 
Şimalde buz denizi sahilind<>, Al- ıy:ıcı te aruz e ırmı~ ır. u m na a- Kahire, 23 (A.A.) _ Ona .. ~ark za ituna nameıını ta un. ~y emış-

nıan - Sovyet kıtaları arasında sid- şnlar karşısında, Avu~traly:ının. Lon~l- h-ava tebliği: · tir. Kabul eanaaında Harıcıye Ve
d~tli muharebeler. olmakta~ıı·. ,·Fin racl~ ~ir nazır tarafından temsıl e.dıl- .M.ısır_ ~:ı~ili açıklarındaki lngiliz lkaleti umumi katibi muavini Cevad 
hucu~ları da Lenıngrad bo.lge ınde nıe"'ını herke nrzu eyler. Bunun fılen gcmılermı hımaye maksadiyle devri- Açıkalın hazır bulunmuştur. 
ve bılha ·sa .Novograd ve Jamboda yapılabilme:i için buradaki i-tikmra re uçu~ları yapan tayyarelerimiz, 18 
olmakta.dır. .. i tiııad eylemesi zaruridir.» :\le. er Şmit 110, 25 Messer Şmit SON DAK}KA: 

lsveçlılere gore, Ru lar Odeinda . . . • . . . .. · 109, 10 Yunker;ı 87 ve bir kaç Hayn-
tutunamı~acaklardır. Ruslar, .Stalin )fenzı:-1, yenı ~ıllı kabın~nı~ .şımdıkı k~lden mürekkep bir filo görmüşler-
Gr11;da, \ olgaya ve Don havza~ına azalarla muhalıflerden murekkep ola- dır. Cereyan eden çarpışmalarda 110 SovyetJer 
t;:ı>kıleceklerdir. cağını, Başvekili parlamentonun seçe- l\Iesser Şmitten birini muhakk-ak, di-

l Vişı" 1 · · c<'ğ'ini ve herhangi bir hükOmet reisi iter _bir çoklarını muhtemel olarak Mukabil taarruzla do• 
ranın e ÇiSi mırinde kendisinin de hizmete hazır lahı:ıp .etmişlerdir. Dört avcı ta:vya- .. .. • 

Vi i, 23 (A.A.) - Mareşal Pcten, olduğunu bildirmiştir. remız kayıpsa da birinin pilotu kur- kuz koyu gerı aldılar 
d ·· b h · 1 b{' ük 1 · · · k tulmuştur h · 
b

uln sn~ yeın·ı .r~n dıy . e_çı .. ını a- A m erikan askerler inin İngiliz tar:vareleri, Trablııs - Bin- l\!oskova,t23ka(A.A.) - Ceı Kp e~ın 
u etmış, e çı ıtıma n:ımesını mare- • •• g-:ızi sahili vÔlunda düşman motörlü merkez mın a sın~a genera onıer 

· le h ·· t · l b 1 d b · k mukabıl taarruza geçerek 48 saat ıçın-

Türk lngiliz ticari 
münasebetleri 

Dü~ Ticaret Vekilinin riyasetin
de lngiliz hey'etinin iştirakile 

bir toplantı yapıldı 
İstanbul, 23 (Telefonla) - İzmir- İngiliz ticaret anlaşmasmın tatbiki 

den şehrimize dönen Ticaret Vekili şe'kli görüşülmüştür. Bu toplantıyı 
:\1ümtaz ôkmenin reisliğinde bugün müteakiben iç ve dış ticaret reisleri, 
Ticaret odasında İngiliz korporas - ofis umum müdürü, ticaret müdürü 
yonlar müdürü ve müşavirlerinin iş- ve birlikler reislerinin de iştirokiyle 
tirakiyle bir toplantı yapılarak Türk- mühim meseleler görilşülmüştür. 

Maarif Vekilİ lstanbula geldi 
lstanbul, 23 (Telefonla) - :Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, bugün An

karadan şehrimize gelmiştir. Vekil , bir milddet burada kalacak ve bazı 
tetkiklerde bulunacaktır. 

ala vermiştir. manevıyatı yuksek vasıtalarına· bomba ve mitralyözler- kuman?ası altındakı Sovyet kı~l~rı ıstanbulda uakalanan muhtekirler 
Alman/ara göre Vaşington, 23 (A.A.) - Birleşık ucum .e mL'? er •. un ar a!l ır ıs de 9 köyü geri almııılardır. 

• . • . Amerika g<>nel kurmay başkanı general mını tahrıp eyl~mışler ve bır kısmı- F p B' 1• d d .. ·ı lstanbııl,23 (Telefonla) - Müşteri- kaputbez_lerinin de müsaderesine mah· 
- Baı tarafı bmıncı 1&hifede - )f:ır;ıal gazetecilere beyanatta buluna- nı da hasara ugr~tmL~lardır. o n apen er 1n e eg1 ]ere kaputbezi yok diyen manifatura kum edilmiştir. 

yiplerden sonra Eyitulenin şarkında r't!· Amerikan aQkerlerinde maneviva- hilPcrş~mbe_ gccesı Trab~us~ yapılan Berlin, 23 (A.A.) - Yarı resmi bir tuccarı Ali Cavid mahkemeye verilmiş, Dükkanında ııeker olduğu halde sat-
Kilkula adasına geri püskürtülmu~- ' '• ,.. ' · _ .. ·lemiııti. cum a 2:? tonda!1 .faz a omba a- 'rnynaktan bildiriliyor: J7 gün hapse, elli lira ağır para ceze- mıyan ve bunları saklıyan bakkal )fa. 
tür. Devam eden diğer çevirme hare- tın çok yuksek oldugu~ıu so~ :· ,.1: tılmış~r. Dl ort gemının yaııa_ş.mış ~u- Almanyanın Türkiye büyük elçisi ııına, 15 gün de diikkanının kapalı kal- halle oğlu da tevkif edilmiştir. 
ketlerin l n bn.ska llmehitola hattı iiz~- General Marşa!: lngıltere ~aş\:.ekılı lundug~ spanyol menderegme .. ısa- Fon Papeniu, Berlinde bulunduğuna masına ve mağazasında bulunan bütnn 
rinde . 'ovo.,kiye kadar köşe nizamlı bir Çörçil ile beraber Izlandaya gıtmış ol- ?.~t.ler kaydolunmuş, rıhtım ve. g~"! - 1air yabancı memleketlerde dolaşan , 

hücum yapılmıştır. . ldttğu hakkındaki haberleri tekıip et- l~t~_,deı:olarlında bok~~ağları~. ilınlfıl~k 1ayiaları Hariciye nezareti tekzip et- SOmerbank usta kursu ve çırak mekt .. bl açıuor . 
Bu muharebe e,ınasında takvıye ola- ır ·o tir e .. ıgı, . c epo arın yı ı 1 1 gor ~tış- :niştir. I u 

rak gönderilen 256 ncı Sovyet fırkası, ' • · • · • • tur. Bu· bombard~man .~ayy~r~sı al- 8 1 1 b" k •b• .. . 
tamami.rie. dağıtılmış ve 155 nci f~r~a ArJantın Alman talebını ~".l~t.~n. u~arak mıtr~lyozle ıkı pro - U gar arın ır te ZJ l Ankara, 23. (Te.lefonla) - Su!Il~r bu:. eylfild.en itibaı:n ?nşlanaca~tır. 
kanlı kayıplerden ~onra Novo<1kının d • Jel.toru söndürmüştUr. Sofya, 23 (A.A.) _ Bulgar ajansı Bank, Kayserı~e bır çırak mektebı ıle A~ ı ıca S_ü~er. B:ı!1~· mtl~sseselerınde 
garp .~ahiline püskürtülmüştür. , red e t h _ Lampaza a~asında, cvv~lce hasara bildiriyor: bir u~t~ muavın kursu açmıya k.arar çalı~tırd~gı ışçıler ı~ın el~ıse v: ye.mek 

Takviye olarak gönderilen teşekkül· Bovnes • Ayres , 23 (A.A.) _ Al- ~goratıl~n 9 hın_ tonluk bır vapurun Bulgar ajansı, cenubi Bulgaristan- vermıştır. Mektep ve kursta tedrısata verilmesınl de tedkık ettırmektedır. 
ler de çevrilmiş ve imha edilmiştir. ma:ı ·elçisi Alman vatandaşlarına 1 aıkaktı; oldugu ':'e. yanında 700 1a Alman kıtalarının harekette buluıı-

Hilcum hattımızın kaide9ini geni~le- knr~ı haklın tarafından -alınması em- t~n ut ~ır le}ken~~n.~ ~ar~ batmış duğuna dair Röyter ajansının verdiği Dahiliye Vekı·ıı· Yalovada 
terek Ronodan - Divineğe kadar ve Moıu'nan polis tedbirleri hakkında o.~a b'urA;~~ g~r~ m ı u:. haberleri tekzibe memur edilmiştir. 
Ovski kıyı~ını iııgal ettik. Tekııol 21 lrnricive nezaretine şikayette bulun- · ·t endu ıA rı : ~yyare lerı Habe - • İstanbul, 23 (T~l:fonla) - .. Şeh-ıik. ?ztrak, bugün Yalovaya git.-
ağustosta işgal edilmiııtir. muştu·r. Arjantin hariciye nezareti, şı,,l an : ~ofo a 1 a~gar arı ve de- J •ıt b h • rinfize gelen Dahılıye Vekılı Fa- mıştır. 

Berlin, 23 (A.A!) - Kersonun 21 bu husta hiç bir müd-ahalede bulunu- pos~Yne;m2; a(~ş;) ı.:_ Af "k d 02'1 ere a rı-
ağustosta Alman kıtaları tarafından lamıyacağını çünkü her seyin kanu- 1 

• • • rı a an - ---- -
işgal edilmesi üzerine Sovyetler, Kara- na uyularak' vapıldığı cevabını ver- gl elen gkened~~l l\IakkeTy,bbey~nah't'.'8 bil- yesı·nde mu••tte 2 seneden fazla bapı·s cezasına mabkOI alan deniz <ıahilinde mühim bir liman "Ve sa- · f · un ara • uşmanın o rugu ıç hır • 
navi ~erkezini kaybetmiş oluyor!~~· mı~ ır. A' 23 (A A ) :Mü zaman almağa muvaffak olamıyaca-
Takriben nüfuııu 100 bin olan Keno~ him o~~~~ilirr?:gal ede~ Ü°C ~zt cu: ğıııı "IÖAylemtiş vl e dekmtişltir ki: fik kuvvetler mahku· mıar , Dalaman oııtıı·a"' lnd11 ça111tırııacak 
şehri Dinveper nehrinin kıyısındadır r ·ı t k"f d"l · t• · - vus ra ya ı a -arının Damur " V 
Ker;ıon li~anı bu 2kanalla denize bnj\-~ ma gHınl ev 

1

1 
ke 

1 mkış ır. ) ~ınt~kasın.dııki ~ücumları neticesi- Ankara, 23 (Hususi) - :\Iuğladaki ikametlerine mahsus pavyonlarının 
lıdır. avacı 1 urs arı dır kı, S~rıye mutarekesi vukubul - Temmuzda gemi zayi- Dalaman çiftliğinde iki seneden fazla insasına başlanacaktır. 

Bu limanda büyük doklar, Petrol de· Viktorya 23 (İngiliz Kolombiya;,ı) du. Amerıkan tayyare ve tankları bu ha.pis cezasına mahkum olan mahkiim-
poları ve büyük silolar bulunmaktadır. (A.A.) - Yüksek havacılık kurslarını m~har~bede kullanıldı. atı da çok azdır !arın çalıştınlması etrafındaki hazır- Her sene bu çiftliğe muhtelif yerler-
Buradaki gemi tezgahları, Sovyetlerin tak' etmek üzere bura a In iltereden erim, 23 (A.A.) - Tobrukda . Iıktar bitmiştir. den mahkumlar getirilecek ve 3 sene 
Karadeniz harp ve ticaret filosu için .. 1?. . . Y. . g ştokalarla y-a·pı!an taarruzlar, düşma- Londra, 23 (A.A.) - .~ahrıye nczı- Ziraat Vekaleti bu mevzu etrafında sonra ceza evlerinde mevcud 8 - 9 bin 
kıymetlidir. Şehirde silah, cephane buyuk hır mıktarda Ingılız hava k11v- nın asker ve malzeme ihracını muta- r! Ale~s~ndr, halen .. İng~lız donanın~- bir program hazırlamıştır. Bu mınta- mahkumun tamamen bu çiftlikte çn-
tank fabrikalarından başka, ziraat vetleri mensubu gelmiştir. zarrır etmiştir. Cereyan eden hava s~y~e bırlikte ~90 mutte~ık ha~J> ?~~ı- kada 400 bin döni.im arazi malıkümlar lı~mnları mi.imkün olacaktır. 
makineleri imal eden fabrikalar, t~ınk Ask A v • ~uh.~~~~~le~~n~.e 13 düşman 'tayyare- sı.~ın ve 15 hın miltte~rk denızcıs_ınm tarafından işlenecek ve bilumum hu- Mahkfimlarn yaptırılacak işler, bun-
tamir atölyeleri ve buğday değirmen- erJ azıyet sı_ duşurulmuştur. Almanlar zayiat-a duşmana kar~ı çalışt.ıg.mı, bunlaıda;t bubat, meyve, sebııe ve harmancılık lar:ı verilecek ücr('t ve mahkOmlann 
!eri mevcuddur. • • • ugram~mışlardır. ~9 um~n. ~orveç, 5o sının Hol~anda dı- işleriyle de meşgul olunacaktır. Mah- seYk ve idaresi hakkındaki hazırhkla-

Berlin 23 (A.A.) - D. N. B. . . -:- Ba1.~fı 1 mcı ~fed~ - Berlın, _23 (~.A.) - Alman hava ~er el~.ısını~ d~ Fransız bayragı taşıdı· kOmlnrın önümüzdeki aylar zarfında ra devam olunmakt.adır. -
Nikolavef limanının isgali e,,na~ın- bıldırılen buyuk muvaffakıyet, sükut· k.uvve~lerı22 agustos gecesi İskende- gını soylemı~tır. . . . . , 

da Alma~ların eline geçmiş olan So\·· in geçirilrni~ti:., . .• . . . . rıye. lıman tesisatına muvaffakıyet- Na~ır; müttefı~lerc aıt yedı mılyon • 
yet gemilerinin bu limanın terkinden . Burada maglup edıldıgı bı.ldırıl.a;ı le h~cum etmişlerdir. Bu mıntakad:ı. 250. bııı t?nluk t!car.et va~urunun ela Suad Davaz Tahranda vefat ettı 
evvel Sovyetler tarafından guya tnh· k!l\"Vetler mühiı;ı~i .ve ~l~1ıan ı.lerleyı- talırıhatla beraber bilhassa limanın t.ngııte.:e tıc.;:~t ~ılosıyle mfüıterek ~a~-
rip edilmiş olduğu hakkındaki Rö.rter ı.nd~ bunun tesırının gorülmesı bekle· l\"~r~ . kıs.n,ı~nda yangınlar drı çıktıvı lıyet gosterdıgı~ı _ve bunların 750 sını;ı Tahran, 23 (A.A.) - Tür:\<iyeııin Tahran büyük elçisi Suad _Davas dün 
ajansının yaptığı iddialar, resmi Al- nırclı.. . bılılırılmıştır. ~orveçe, 480 mnın. ~?llanda~a, 92 ~ı- kalp sektesinden ölmüştür. 
man makamlarınca kat'i surette tek- , Ukraynada harekat, Dinyeperdekı Almanya sulh teşe bbü- ~ı~. Fran~aya, 24 ılnun _B~lçıkaya, ;:>·1 
zip edilmektedir. Bu makamlara göre, Sovyet köprü başlarına ve Odesara •• •• unun ~hıstaı:a ve 2?2 .sın~n f'unanıs-
Ruslar tahrip etmeğ v k't bulama- karşı devam etmektedir. Sovyetlerın, S U DU y a Ianhyor tana aıt oldugunu bıldırmıştır.. . 
dıklarından şu gemile~ Al~ 1 

1 rın nli- zaman kazanmak için mühim köprü ba- . . Aleksandr, temmuzda da gemı zayıa-
ne sapasağlam geç . t• ana · ~ı mevkileri elde ettikleri ve buraları Berlın, 23 (A.A.) - Gazet dö Lo- tıııın az olduğunu beyan etmiştir. 

35 bin tonluk bi;11~ir~; 10 bin ton- onuna kadar müdafaa f'decekleri an- zanda, Almanyanın sulh imkanlarını 
luk bir kruvazör, 4 muhrip ve 2 deniz- ıaıı~ıTaktadır. . yoklamak üzere teşebbusıercle bulundu- ÇO" rçı·ı bU akıam ftUİUk 
altı bundan mnda lokomotifle dolu !t e~aya yapılan. taarruzların şııl- ğu hakkında bir haber cıkmıştır. 'l 
b. 1 k d ·-t· d"I . . d~ll artırılmıstır . . . ,,..., bı"n kı"şı· o .. ldu""ru·· lmu-ş Roma ve Berlı"n ı'htı" la" f ır t o a ıg ınam e ı mı. tır. Bir tebli' ~ .. · Od h t fl Alman Harıcl\'e nezaretinde bu ha· • J" k ~ 
. nBenr1ıb·~·ld~3d_(_~.A.) .. - AAllman krac!)lO· t<:crid edil:ı~şg~-~e,""'h::a· 15erki~~e:ı.~ her, Avrupa kıt.a'sını bir zehirleme ola- S9U ıuece köprü ve depolar ber- haberleri ni tekzip ediyor 
. u u ı ır ıgme gore, man ıta a- kl ...., k ·kk' d" · · · 
rı son günler içinde Leningrad C€ph- ka.~lfrr ~·a aııılmıştır. Rl;!menle: Od1~,,a lr.a tela· ı e ılme~tedır. H:ı.berın ven- L??dı'.~· ~3 (A.A.) -. lngil~. b~ş- hava edilmiş Berlin, 23 (A.A.) _ Yarı resmi 
sinde 207 Blok hnızu ve kale zapt{'t- r;ıuc a ~~s~nın. çok ka~!ı \'~ çetı~ o. uu- lış tarzı ve menşeı; bunun ne maksad· vekı!•. Çorçıl,. yarı?: ~bug~n) Tuı ~ıye bir kaynaktan bildiriliyor: 
mislerdir. gunu., "ıv~IJ~r_ı~ de mudafaaya ıştır~k hırla verildiğini göstermektedir. Bu ha- ı;-aatı ıle 23 de muhım bır nutuk ıra- Londra,. 2~ (~:A.) -.. Sovyet rad- Halen yapılmakta olan ttaly'lln _ 

B · t"hk. ı d evledıklerını bıldirmekt0dirler 1 dedecektı"r 'osunun bıldırdıgıne gore Bosna Her u ısı. am ar nıo ern tarzda inşa · Alman _ Rum t bl': • . d · b"lcr .1 her Berlinden de verilmiş olsa, Berli- · J - • Hırvatistan müzaketelerinde sansos-
ve kulelermde 100 lük Ye 175 lik top , en e ıgın e ı ırı - . h nıı-·ı ak h be . Çung • K ing bom- sekte, Hırvatistanda,• Makedonya~a, yene! hiç bir şey bahis mevzuu değil-
larla techiz edilmhıtir. - ıliği gibj, k~phe hakikaten yarılmış ve nın h ~~a~ım h~ı 'tn.c, a rı veren Karaclağda, ~Yugoslavyacla ve ~ırbıs- dir. Bu görüşmelerin m<!vzuu; pren-

Bükreş, 23 (A.A.) _. D • B '?ehre li> ·ı ometreye kadar girilmi se, mu a ırın ma ıye ını göstermektedir. bardımanı !and~ harekatta bulunan çetelerın re- sip itibariyle halledilmiş ve binnetice 
Alman-Rumen umumi k;r~rgiihınııı o hal~le Odcsanı~ b~gün ~a.rın Alman- A "k J . ıslerı, Almanlara ve ltalyanlara karşı yalnız tatbik şartlarının tesbiti kal_ 

bilpirdiği gibi Od a tamamiyle sıkı !ar dıne geçmes.~ beklenebılır. merı an - a pon Çung-Kıng, 23 (A.A.) - Dalgalar giristikleri mücadelede şimdiye kadar l l t k"l l kted" 
bir çenber içine alınmıştır Fe •k r d lh~dzZ.rfevyb,kukldor~lık - mÜnasebatı • halinde gelen bir çok japon tayy-a - elde' edilen neticeleri görüşmek üzere mıİı mes: ~er eı\ı:ı ey em~ ı~. t 
kanlı rt ve çetin muh.areb~ı!~" e Son dakikada alınan ve fakat heni.iz ı·etle~l cud~·a Cgilnü kŞ~m~-Sue~e hilchuml Bosnada bir dağda toplanmışlardır. hak~~~aıs s~~uİan br: sua% n~fm!~ 
sonr~ düşmanm eı;aslı muk~vemetı' k:

1

1
: re_,;men, bildirilmemiş olan ~ir habere Va. ş.ington, 23 (A.A.) - Amerika e mış er ıı. ung- ıngın gaıp ma a - Çeteler son altı hafta zarfında 12 . . . b b . 

So t Orduları bug 1 II K 1 leleri de ng"ır bir surette bomb:ırdı b" f . t . ··ıd·· .. 1 200 harıcıye nezaretı u ceva ı vermış . nlmıştır. Düşman liChri her ne bah'.1- ~ul't,, . vye . • . un men.ez arıcıye nazırı ordel Hu l, Amerikan . . . - ~~ı .aş ıs ve nazı o urmuş er~ tir: 
sına oluı~a olsun tutmak ve işgalini cep~esınde mukabıl tnarı~zn .geçmış- ve japon tebalarının avdetleri için ja- ma~. e~!lmıştır. • • • koprü atmışlar, cephane ve ma~ı mah- Roma - Ag-ram görüşmelerine ge-
mü kil ld - k d ·k · 'erdır. Ve bu taarruz netıce~ınde Al- . . 8 k d d } tıkat dolu 400 depo ateşlem şler ve m n o uıcu n ar gec1 tırm•'k · . d"l . l ponya ıle Amerıkanın yeni tedbirler uyu a a 1m ar e 1 lyO r r. . 1 lince, bu mesele yalnız iki devleti, 
için muharebeye alelacele tedarik edi- manlar tarafından ışgal. e ı mış o an 1 • • . • . .. hır çok trenlerı yoldan çıkarmışlardır. İtalya ve Hırvatistanı alil.kadar et_ 
len bahriye, işçi ve cıoför teşekkilllerini kiiylerden dokuzu istıı·clad olun- ~ ma;ı, ı karaılaştırdıklarını söylemış- lstan~ul, 23. (Telefonla) - B~yu~ 000 mektedir. 
de sevketmektedir. Bunlardan bir ço·u muştur. Bu taarruzun Smolensk tır. ıadanın ımarı ıçln İstan~ul beledıyesı GI v 1 Rom-a, 23 (A.A.) - Stefani ajan-
techizatsız hatta silahsız olarak c:. bölgesinde yapılmış olması çok muhte- T Tk f l o-:.t tarafından yaptırıl~.n pla.n . hazırlan- ey ve tt•-· b" t bl"ğd d il' 
here gelmektedir Askerler ölUnce~e meldir. Zira Ruslar burada büyllk ha· v' ragna l ar muı re- mıştır. Bu pla~a gore Büyük ada.ııın • ~~:nki ~eşre ıgı ır e ı e en ı· 
kadar çarpışıyorl~r Dinveper boyu"n· zırlıklar yapmakta idiler. Haber doğ- zesi teşkil edildi yolları __ genışletıı;cek modern. g~zıno- lngil t e r e Kralının baş İtalyanların Hırvatistan arazisin -
daki istihkamlar Al~an v~ Rumenlerin ru çıkarsa ve taarruz pek geniş bir ~e- . Jaı· •. ~laJlar. ve eglence yerlerı vücuda • ld den bir mıntakasını terketmesi için 
elindedir. Top ve mitralyözlerle techiz kilde hazırlanmışsa, bu harekatın şi- . ~erlın, 2:1 (A.A) - Rumen Başve- getırılecektır. ya verı O U bir ültimatum verdiği hakkında ya-
edilmiş yüzlerce istihkam zaptedilmi~: mnl ve cenup mıntakalarına da tesir kılı general Anton~konurı Romanya- Suriye ve Lübna na İd· Londra, 23 (A.A.) - Kral, gene - nılan şayialar Romada '-'al-anlanmı"-
tir eylemesi pek muhtemeldir. da 1919 - 20 senelerınde Ukrayna cum- ~ " 

Berlin 13 (A.A.) _ D N B Profeso""r H:mleyı"n h~.riyetinin askeri ataşesi olan ~aron h a lat s e r b e st r:ıl Veyveli başyaverliğine tayin et - tır. 
n· . . Ü • d ' . . . . • Do Delotın kumandası altında hır Uk- miştir. Bu tayin Veyvelin şimdiki va- DOO 

. ın)eper zerı!' e el an O\'yetlerın k f I raynalı müfrezesinin teşkilini tasvip Londra, 23 (A.A.) - 19 Ağustos zifesinde hiç bir değişikliği tazam - Z e hirli er az harbi 
elınde bulunan hır kac köprü başının en erans arı lt··· b"Jd" ·ı · t• tarihli emirname mucibince Suriye ve mun eylememektedir. c; 
zaptı .". . 1 h. b 1 b"' .. e ıgı ı ıı·ı mış ır. k .. . ı· b 1 k ? . ~~ın yapı an mu ar~ e er utun ,.\yın 21;, 27 ve 29 ncu günleri saat Romanyanın bir çok mıntakalarında Lilbnanm artı duşman ışga.ı a!tın~a ooo a ş ıyaca mı 
~ı~detı;ı:I€ devam et_mekte?ı~. S?vyet~e~ 20 de profesör Himley tarafından, Ukraynalılar silah·aıtınıı çağırılmak- b~luna!:. topraklar .ol~r~k telak~ı edıl- Tl'.ı"şı" ı"htı'la" lcı"lere kar .~ı 
agır tanklarını bırer ıstıhkam gıbı Halkevınc İngilizce kursuna devam .. adır. mıyecegı resmen bıldırılmektedır. V' r Buclapeı;ıte, 23 (A.A.) - Dinyc~r 
k~llanmak üzere toprağa yerleştirerek eden talebe ve halka üç ve ayrıca Ka- l Al Suriye ve !Jübnana yapılacak olan db. [ • etrafı~ılak~ muha.rebe~e~de alınan Sov-
müdafaa merkezlerini takviye etm!,- rata~ orta okulunda 26 ve 28 ağustocı spanya, manyaqa sevkiyat, lraıı ve Iraktan geçm.~mek \ te ır a l!}Or y~t ('Sırlerı ve:dıklerı ıfadede Sovyet 
ler'*! de Al~an kıtaları milteaddid nok- tarihlerinde saat 18 de lisan muallim· l •• J k şartiyle bundan böyle müsaadeye tabi 1 Vişi, 23 (A.A.) - Fransız nazırlar başkumandanlıgı tarafında_n. ki.~:ı;a 
~larda.n düşman mevzilerini yararak !erine iki konferans verilecektfr. Hal- ame e gonuerece olmıyacaktır. l\!aamafih Suriye ve meclisi, daima artan bir enerji mese- harp vasıflarını kullanmak ıçı!1 butun 
ılerlemı~e muvaffak _olmuşlardır. So\·- kevi konferansları serbesttir. l\fadrid, 23 (A.A.) - Alman - Lübnan makamları herhangi yoldan lesi üzerinde görüşmeler yapmıştır. hazırlı~l~rın. yapılmakt;a ol~ugıınu ve 
retler Dınyeper üzerınde bulunan $~,.- - -- lspanyol murhhhasları, Almanyaya geçerse geçsin, Suriye ve Lü'ınana id- 1htilii! propagandacılarının cezaları bunun ıçın kımya ?arbıne !uzumu P;k 
kastı ~hriııin evleri.nele kapanıp mü- İspanyol amelesi sevkine dair bir an- hal edilecek lıiitün mallara şamil olmak l')iddetlendirilecek,_ ölüme kadar gi- çok .. malz~me n_aklıyahna baRlanıldıgı-
dafaaya clernm etmışlerdir. Şiddetli Halı. ZeJ'tnDJ'•imdıua mam•I !aşma imzn etmişlerdir. ı üzere ayrıca bir idhalitt lisaıı:o usul!i- dılccektir. Bu hususta meşgul mınta- nı soylemışlerdır. 
sokak muharebeleri neticesinde Alman- Ô Mı har S J ·ı · ... · nu de tatbike başlamış olduklarındr.n ha ile gayri meşgul mıntakada bir 1 t b Jd t "f t • 1 • 
!ar sür:ıtle düşmanın s9n rnuka\'emeti- mer u rem ıyam e Çl ı gı şı,ınu tebariiz ettirmek Jazım gelir ld ahenk temin edil.e~ktir. s an u a a nz1 a iŞ erı 
ni de kınnağa ve şehri işgal etmiye , Çamaşır Sabunu Tokyo, 23 (A.A.) - Siyam hükilnıc- Suriye ve Lübnana İran veya Irak ta- Londra, 23 (A.A.) - İsviçre rad- lstanbul, 23 (Telefonla) - lstan· 
mılva~fa~ olmuşlardır. 1 TOPT N KILo U ti tarafından japon hai"iciye nezaretine rikiyle yapılacak sevkiyat için m!isan- yosuna göre Vişi askeri mahkemesi bul belediyesi, çöp taşıyan 300 :ıraba-

stıhkam kıt~larının yardımiyle Al- A S yapılan tebligata göre Tokyodaki Si- de \'erilmesi bu sevkiyat için idhalat general Dögole iltihak ettiklerinden yı kaldırıp bunların yerin<' 70 knmyon 
man kuvvetlerı Dinyeperdeki bir ada- 45 K t . . .. ' ·- lisansının da kendiliğinden verildiği dolayı beş subayı gıyaben ölüme, almıya. karar vermiştir. 
ya çıka!ak düşmanın bu ü~sünü de UrUŞ Ur yam elçılığl buyük elçllıge çıkarılmış· veya bu gibi bir lisansa lilzum kalma- bir subayı da gıyaben yirmi sene hap- Belediye ayrıca çöp fırını meııelesi-
ııı.ptetmışlerdlr. tlr. d1ğı manasım taaımmun etmez. se mabkOm etmi§tlr. ni de tedkik etmekt.edir. 

. 
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