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'!'!o· 8630 Günüc · rıüalıalar 2sku tur. Her jlÜn sabahlan (İzmir) de çık"r siyasi gazetedir. 

latanbul, 25 (Telefoııla) - latanbul belediyuiıı
ce, Beyoğlunun tafailitlı bir plinı hazırlanmakta· 
dır. Bu münaaebetle Dolaplıdere civarı, ııayri llh· 
hi mıntaka olarak teıbit edilmİf ve plinda ona sö
re yer ayrılmııtır. Bu mmtakada yeni inpat ya· 
pılmıyacak ve mevcudlar da tedrici aurette kaldırt· 
lacaktır. 

r 
Tarihten bir yaprak 
26 Ağustos, zafer bayraf-ının 
göklere kaldırıldıiı gündür 
Türk milleti o gün, mukadderatını kendi 

eline almak için harekete geçmişti 

ı . , 
• • 

'\ Irana 
Karşı 

Harekat 
Taymis gazetesi 

ne diyor? 
lngilizlere göre, hadise
nin geçirdiği safhalar 
Londrn 25 (.A.A.) - Röyter: 
'l':ıymL; gazetesinin diplomatik 

mu hn biri yazıyor: 
:;0 vyct ''e İngiliz hükumetleri 

--~··- -

lngiliz piyadeıi harekat halinde 

Sovvet .. İranlıların kendiliklerinden büyük 
miktındn Alman ajanını m~mlcket
l~rinden çıkarmalarını .~!ebeden no-
talarına lran hükümetının verdiği Ş k h k A 
cevabı bu hafta tatili esna•ında tet- ar ta are at 
kik eylemişlerdir. . . . 

lngiliz 
1

çok şiddetli mu
harebeler ol

maktadır 

-

Bu t:ıleplcr son haft~Iaı: ı~ınde ıki ffakıyet) 
nyn üç defa tekrar e~ılmıştır. Çün - muva e 
kü mesele, müstaceldır. lranı, ve d orduları 
komşularını tehdid eden tehlike, sa- devam a 
ı ilı ,.e muhakkaktır. Bu memlekette 

• 

Atatürk, uınuıni taarruzdan evvel Mali Şefle orduyu teftiı ede~ken 
B 

ün kurtuluş davanıızın t ih" d bli "k V*' batlı başına bır aaf-

h 
ug c' taarruz aafhaaının) bar 1 ınd ğe b' yu ünlin yıldönüınüdür. 26 

asının .. d a, a ı ı ır g d bo:!. .. lm k 
A ·uıtoı, dünya. ıçı~ ~ aarılmlf ve Anadolunun iç kısın~n. a .,_ a 
• g Türle mılletının madd" • b"tün kuvveti ıle toplanma-
utenen 1 ve manevı u 2 • ci ıahlfede 

bü\'ük mik1;arda Alman bulunması 
mektedi,r. Ve memleket dahilinde 
bu memleket için bir tehlike teşkil et 
cok fazla Alman bulunduran İran, 
~mniyeti, gerek İngiltere, gerekse 
Ru•ya için hnyati ehemmiyeti haiz 
bir memlekettir. Notalar teatı.i es-

- Devamı 4 nc:ü sahifede -- De11am• ın -

-~::.:::::::::~~===:::::-ı-=:..::.:.~~·~·:---=-:--~~--=~~:-~~~ 
ı_ Emri Yevmi 1 Uzu·· m, . • 
Tioıoçenkonun ıncır 

son ınuvaffakı- E ı··ı •• •1k •• 
yeti tebriki Piyas~ y u un ı; gun-

Generaı Koniyef,Al- letJDde açılacak 
man hatlarını nasıl 

yardı? Diier taraftan, mıntakalarda 
ıloskovıi, 25 (A b 1 b 1 A.) l Pazar ::ık.şa: satı~tar aş amJŞ U UnUyOf 

mı ge en malOmata '.f 
göre, general K . • 'd hcv'eti dün öğleden da nazarı itibara alınmıştır. 
-;ef tnrafındn:ı hontı • Borşa 1 are lon.und~ bir toplantı Haber nldığımıza göre üzüm ve 
· • • a - •our:ı borsa sa ı · · mıntakl d b 1 Jarının yarıldığı mı · · k .... • ve incir piyasa arının ıncır arın a satışlar aşa -
takada nazilcr mun ~·apar:ı · ~ızum . t-l'sbiti için müza- mıştır. Şimdiye kadar 7-8 bin çuval 
d:ıf:ın ho•lukİa • açılış tarıhlerının evlülliıı ilk glın· üzüm satılmı~tır. Fiatler 9 numarada 
doldurmak için ı~~ı k ~ı:ecı" bulun.m.uş vaİıstıl piyasasının kilo başına 28, 29 ve 30 kuruştur. 
bir gayreti <'<irge "., ler;nclt• herk ıkı .f tırmıştır. Toplan- . Fak?t son günlerde fiatlerde bir 
meınişl~ruir. Cu • ~ç: ma~ı_ııı . arnı aş 'eti rei~i Bay yükselış de olmuştur. Üzüm V<! incir 
mnıte'i 1.ınu ınrı _ ~~~ 11ı~ı\~ ıd_:ıle h~;lik etmi~tir. Re- ~mtak:ıl~rından mübayeat yapanlar, 

iirlll kıın ~tll'rl ' e\' e ' :ınJ_a ı reı özonüıı· lıılhn•sa ıhrncatçılardır. 

148 bin tonluk gemi 
batırıldı 

Iran toprakları
na 2'İrdiler 

Sovyetlerin gaz harbi 
hazırlığı yalandır 

Alman hava kuvvet- Bazı mukavemetler oldu 6 Alman nakliyesi ba-
leri de müessir faali- tırıldı. Yeni bir şehir 
yetlerde bulundular 'Iranın tamamiyetine ve daha geri alındı 
Berlin, 25 (A.A.) - D. N. B. ajan- toprak bütünlüğüne Moskova, 25 (A.A.) - Sovyet or-

sından: d k l kt dularının gaz harbine başladıkları 
Alman hava teşekkülleri, 24 nğus· O unu mıyaca ır hakkında Stefani ajansı ile Mncnr 

tosta Kiyef - Gomel arasındaki tecem- Londrn, 25 (A.A.) _ Röyter ajan- njansı tarafından uydurulan hıı~r. 
mUlere müessir surette hücum ile ka- sından: Tas ajansı tarafından kat'i surette 
ra ordumuzun h~re~tın.? muvaf~akı- Londrada öğrenildiğine göre, lnı:i- tekzip edilmektedir. . 
Y~füı yardım etmıştır. Duşmanın ıa~e· !iz kıtaları bu sabah İran hudL1duııu :Moskova, 25 (A.A.) - Bu sabahkı 
Sinde mühim rol oynıyan bir ~os:ı~'~ 6 _ Devamı dördiincü aalıif"d" _ - Devamı 4 neli aahifede -
hücuı:n yapılmıştır. Taarruz, bır1k· : ,,,, .. , .... ,, ... , .... ,, .... , .... ,,.,, .. .,,., .. ,, ................ ,,,,," .. ,,.,, ................................. : 
mlıı dlll!lllAll kuvvetlerin<" ve nnkil a- : o S\ ~ A ~ Ô te_ l2S\ t.e!! OD : 
sıt.ası tecemmUlerine de ya-pıl~ııştır. § rr ~ ın u u (§l Q iia1 '9' iia1 § 
DUşman müdhiş darbeler yemıstır. Yu- : : · • uı u•, u uı • ••u ı 11111111••• 1111uııın1111111 uıııııt~U• a.ııu uıııııtn nırııııııı nıııııııınıııııııııı-ı. • 

rüyüş halindeki kuvv7tıeri~ da~ıldığ-ı, ş k h d l d k• 
-o.,vamı4nciiaahıfed"- ' ar u ut arımız a ı 

' 
Kaput bezi ile 
oamuklu men-

sucat 

hareketten müteessiriz 

Mareıal l t"kl r' \" ·l~ c ı.a~- koltelf!r, bııgıınkıl. F.artlar r. tı•l:ır -D.,nmı ılrıncı .. hlf .. d,. ·-
Timocenkof ı,e. 1 e 1 ·.~ 1 :r<' hti- dl~~~tt~ıt!.'.:u~lm~u!:~·~iç~p~ı)~'::'ı~~a~d:]k~ı~s:ı~.::·::.::--------..:.::.:.:.:.::.:.::_::.__11 

·ter Iıır ı.ae •ııallıK ~ıddetli ..; 

lı.. t 0sad vekaleti, ıhtiy<·· 
ca gö e bu malları alıp 

sattırabilecektir 

Irana 3 cepheden hücum edildi -
Iranın bugünkü umumi ve 

siyasi vaziyeti 
Ihraçt .ı gösterıle1.1 mukflvemet kısa oldu c~ nı ~t mı~etı~den sonra taarruz, piya- · -

clbır mt
1
I h.p:ıçııınuz tnrnfınclnn duı durul-

Ankara, 25 (A.A.) - Bugün 
reımi ceridede çıkan koordinaıyon 
hey'eti kararına göre, lkttsad Ve· 
kileli, fabrikaların ellerinde mev
cud, bundan •enra imal edecekleri 
ambalaj liezleri ile kaput bezlerini 
muayyen bir kar ili.veıi suretiyle 
ıatm alabilecek ve bunları memle
ketin her tarafında ihtiyaca arze
decektir. Satı9, Sümer bank tara -
fından yapılacaktır. Pamuklu men· 
ıucat da buna dahildir. Fabrikala
rın, bu kararın netrinden evvelki 
taabhüdleri mahfuzdur. 

e V-! n cum 1 · · Bundıııı sonra n1 esı ak. 
mu~tuı·. ·al tıınklarıı hücum c'mrin· 
şnmı _gene\.;:ct tankları mürettelıat 
verm.ş, So d. terkedil~n Alman 
!arı tarafın 1111 • ı d · · 
tanklarına tarı·uzı· c.tmı~aeı.:,ıa'''· 1 

t geııer:ı 1nın ) • . .. sa ıaaı-
So' ye .1. \'C geni<lıiıi hakkında 

nın dcrınlı' .ı 1 Jıu hareket hirin-
t f · ı ·ı "ok•a u • ~ sı a , e. Iıir Jııı~Pkel sayılamaz 
cı derec~cl 1 areketinin esas hedefi, 
G ~ncralı~az~·ikinin diğer taraflarda-
d~~ma'1 İızııltnınk oJ,a g~rck< ir 
kı kı<ınını , ffa kıy et elde ede-
Alman lar nıın:ı ·n tank ihtivatlnrın• 

1 · · 'u<·UI h • · 
me _ı:ıızı~ •1 ~;rcbur etmistir. :\Iaama
gctırmege 1.1 t•nkların 130 olu-
f 'h .,.,.. nı ec ı en u 

ı ·~·ııın • hemmivetli oldu -
~u. bu harekatı~ dir · 
ğunu gösterınek(Ae A.°) - Röyter: 

Mo<kova, 25 · 1 b k S ; . t merkez ordu arı aş uman 
el 0'·1 e •al Tiınoçcnko kızılordu 
anı ıııare.ı: d - ınıını büyük bir 

cüziltaml:ırını uş . . . 

Alman kuvvetleri hareket halinde 

ın • 1 .b. •ote uğrattıkları ıcın tcbrık lnııilizlerin Malaya zırh !111 dalgalar araıındıı. 
edag u

1 
!Y ·husn.si emri yevmi neşret- c 

en >ıı· 

-·ı· • •ulŞ ır. . . h . d"ld'"• Denizlerinde 
kıvılcım mi? 

izi anda 

lktııad Vekaleti, kendiıine veri
len aeli.hiyeti, ihtiyaca gare kulla
nacaktır. Bu karar, fabrikalarımı· 
zın vaziyetlerine hiç halel gellrıni
yecektir. Makaad, sadece hükUıne· 
tin ihtiyacının tatmini ve bazı ıa
tıcıların yolıuzhı.klarının men'idir. 

Radııo gazetesinden: ziyeti Jıi~ ,ıJphe> iz ; bit.:ıraflığını ınu
İrsna karşı yapılan hnı·eketin hnk -.·e hafazn etmek endişesinden ıbarettir. 

adalet mefhumu ile telif cdilemiyeceiıi A~keri harekatın buglinkU safhası hnk
malOmdur. İranlılar, istiklfillerin" kar-ıkındn henilz mal.umat Y<?ktur. Ancak 

·------------- ,ı hassastır. İranın bu mevzudaki va- -D.,vamı. i1<ıncl aah•f.,ct.. -

Bu emri yevll!ı, !a ;1'": ı '1 ıgıne 
ıtvre, grnernl Kotnıse.. d ı a arıuk~ısn 
ınurnftakıyetle te e\'\"UÇ e en m • 
hil lıUcuınıı ile ,alllk:.ıdar bulunmak-

d~. 

Roınanvada 

.. .-; $ A.R tT ı.ız.R Vesikalar Pravda 
Amerika ile ticari mu- == A Hitlerin planıntn dünya 

Bir Japon gazetesinin zakereler yapıyor Fiat işleri Bir Rumen generali Sov muvacehesinde iflas 
lng.lt A ·k V ı gto 25 (A.A.) - Neşre- t d k 1 ere Ve merı ayı . aşn n,. ö Izland('. hey- M~rakahe komisyonu, b'lhaoaa te· ye OT USUOUll uvve· ettiğini yazıyo 

. h dılen bir teblığe g re, reyagı, peynir kömür gibi maddele- t. . dh d. r 
ıt aını eti derhal müzakerelere bnşlamak rin fiatlerini tetkik ediyor. Bu mt'V· ını me e ıyor y. l d ... · ı · k .. 

Y h d
'I e iş mecbu- ' Uz~re gelmiştir. Müzakereleı: _muh- zud.a a~akadarlardan beyanname iı- - a nı~ egı ız, llV'Vef/t 

8 u 1 er .. • . To"goda hava taarruz teJif mali ticari \'e Izland~ ıçı_n h:ı- tedı. Fıkrirnizce, bu faaliy~ıı .. ri sık- Çeteler faalil}etinin ne- milile/ik ve dostları-. ti yuklelıldı 1 • ' . . haiz denız tıcaret laıtırmağa mutlaka zaruYet \ardır. 
rıye 

1 
.ı··atj ehemmıyetı l ktır Sümner KömUrdekl fiat yükaeklli:i, ilk yaz tice/erini anlatıyor "llZ Va71 diyor 

• 

. . arına karsı hazırlık var işleri üzerinde o aca . aylarında bile vardı. Aradan bu ka· " S . . '.\ ' ? 

n('k "5 (AA) - Pazar günti V 1 1 1 dalı hey'ct ::ız::ısma •hoş dar zaman t""' h ld t d de )fogkovR. 2o (A.A.l - O>yet .losk_o\a'. -5 (A.A.) - Pı·avda 
ı r<'•, _ . · .. e •, ı ::ın d h . . geç ıgı a e, ora a l bl"" · k. gazete'' Hıtler 1\lma ' ·1 

tr~~~~~~~f t:~J~:!:~::?!f fü:i~{~: ı ~n;;:!~~~~r~ril~ı~~~~~;!~~~J:'. ~:~f ~ni~::_ı~~m~~r:f~~~f !~~nddn~~:~ ~~~~:~::~irE~~r .. ;;::::.~;~ ;1li[~:~~t~~~\~!~~::~:~~:~~~~~:~~ ii~~: e~i~aba ~a:lk~lii:~~ ı: e~~;j;; 
~ulınuşlar.dı~. "Biitün ):ahu~~~rk ü:e~ ~~n!<e~~~: tahrik.kar ~azıy~t!erınde .ısrnr ~~ zi::~: ve~~~trolc tabi lo ka.~em z:rl~~~ gı:! çıkıyor. Arada:~ık:'~: i~~~ı esnasında s.ovyet k_uvvetleri •- Şi

0

maı buz denizinden- Kara • 

r~ ~!\~l~i~-~~;icl~~l:~ d~~ıkamlarına. ateşliyecekı~eıı~~~~zld~kı:;;abit~~S~~~ maddenin Izlandaya ihracmıı mu sa- mUıtehlildn 'ai:.~h'i!ı':':ıuyor. tararı_:0~v~~ıg.lç~~~e~h~!ı;:~ kı- nizc lcııdar u;anan "mua~zam cep:~~ 
?llUrııcaata mecburdurlar. ! - Pev~ 4 ııcU ıablfede - . ade edildi~! bild!rmiftlr. '*'* · · · · Oevaıııı dıirdilnc1' aabifeck -



T rih en bi yaprak Fuara alaka çok. Bir vatandaşın 
ihtisasları - Baataralı 1 inci sahifede - run muharebe idare yeri seçmesinde· 

ı.ından :onra artık tali ve mukadde- ki isabetin değerini göstermi~ti. Bu- 8 •• • • d • BUGÜNKÜ PROGRAM ratını ba§kalarını diktelerinden ve :ı-aaı onun her türlü dahiyane müda- f · l eş gun ıÇJD e zıyaretçı• sayısının 7.30 Program, 7.38 Müzik: Hafif 
hk • · ı · d • zmır ne au··Z'" yerm:şt .. ma umıyet erm en kurtarmak için halelerini kolaylaıtıran bir noktaydı. t.,, """ • program (pl.), 7.45 Ajans haberleri. 

harekete geçtiği bir tarihtir. Zafer Türk baıkomutanı güttüğü ordunun Fuara bayıldını dog" rusu.. adedı· 161 bı·nı· geçmı·ştı·r 8.00 Müzik: Senfonik program (pi.), 
bayragının göklere doğru yükseldiği bağrında çalıtırken düıman ordusu 8.30/8.45 Evin saati, 12.~0 program, 
bugün, kurtulu§ tarihimizin ilk yap- baıkumandanı ordusundan günlerce Fuar müna,;ebc- Evvelki gece fuarı ziyaret edenlerin sayısı 52044 dür. Be günde 12.33 liüzik: Türkçe plaklar, 12.•l.j 
raklarını tetkil eder ve ondan sonra, uzakta, geride bulunuyordu. tiyle, yurdun d5t fuar ziyaretçilerinin sayısı 161012 ye yükselmiştir. Geçen sene lik beş Ajans haberleri, 13.00 .Wüzik: Türkce 
gündelik kısa, seri ve yıldırım gibi 26 Ağustos 922 gÜnÜ ak§amına ka- bucnğından gelen- güne nazaran bu yıl fuar ziyaretçilerindeki fazlalık 50000 dir. plaklar programının devamı, 13.15 
geçen merhaleler, bizi Akdeniz ve dar devam eden, çetin muharebeler !er arn:-ıında, ne kaı·- Fuar, neşe V" rğlence içinde, ivi satışlarla devam etmektedir. Beledi- 14.00 Müzik: Karışık program (pi.) , 
İzmir sahillerinde tetevvüç eden za- neticesinde Kalecik sivrisi ve Belen- tleşlerinıiz varılır ki, yenin ve hususi eşhasa aid eğlencı> vasıtalarından istifade edenler bu 18.00 Progr:am, 18.03 ~Hizik: Radyo 
fere götürür. tepe ele geçirilnıitti. Düıman için mü- lznıiri yalnız işit- yıl, çoktur. Geçen yıl bet günde fuar sahasındaki Pğlence vasıtaların- salon orkestra>ıı (Violonist Necip As-

Bu tarihi günde, Ebedi Sefin ve him bir destek noktası olan Tınazte- nıiş \'e görmemi~- dan 24679 kişi istifade ,..ttiği halde bu yıl, 58131 kisi, bu vasıtalara bin- km, 18.30 Seroo~t 10 dakika, 18.40 
kurtuluş davasında topı1aklanmızın pe ise alınıp veriliyordu. Düşman ]erdir. mittir. Lünapark kısmı, her P"<>ce cok kalabalık olmaktadır. Müzik: Radyo salon orkestra::ıı progra-
tertemiz sinesinde ebediyete kavu - evk nıakamata daha bugünden şaş- , Dün, Sam~unun j mının ikinci kısmı, 19.00 Konu~ma 
şan kahraman Mehmetçiklerin ru- kınlığa ba§ladı. Harp san'atının en Kavak kaza~ıııın ·-ıenm-- (Yuva saati), 19.15 Müzik: Radyo sa-
hunu hürmetle anmağı ve o zamanki ba§ta gelen cBaskml» düsturunu Ömerli köyünden ' E k b • • lon orkestrası programının son kı<;mı, 
garp cephesi kumandanı bulunan muvaffakıyetle tatbik eden ordumu- Kaııif Demirtaş na- s cı na y 19.30 Ajans haberleri, 19.45 :Müzik: 
Milli Şef fnönü ile bugün aramızda zun karşısında bocalıyordu. mıııda bir eski harp Fasıl hey'eti, 20.15 Radyo gazete;;i, 
yaşıyanlara minnet ve sevgimizi sun- Cenuptaki birinci ordu bölgesinde Sam.~ıınun Önzrdi i\foliilü ile konwı- 20.45 Müzik: Bf>stekar simaları seri-
mağı bir borç biliriz. 1>u iıler olup biterken §imalde ikinci l:Uyiinden . Kaşif tuk. İznıir Vali~i B. sinden pi.), 21.00 Ziraat takvimi vr 

ordumuzla Kocaeli grubu da kendi- Dem11'la,<ı Fuad Tuk~al'ı Sanı- Vak' anın fa~li yakaland Toprak mahsulleri Borsas1, 21.10 l\l(i-
Bu arada 26 Ağustos tarihinin as- Ierine verilen vazifeyi canla ba,Ia <;undan tanıyormuş, ona K~vak kay- • 1 zik: Saz eserleri, 21.30 Konuşma, 21.4;) 

keri. ~';"rekatına kısa bir bakıç atfe- yapıyor, dütmanı kar§ılarında tesbit mak~mı~da.n selam da.~etirmi~. Menemenin Emiralem nahiyc,;i - Kim bilir ne yaptın? Müzik: Klasik Türk müziği programı. 
debılırız. etmiş bulunuyordu. Bıze, ıhtısa>ıl~rını ~oyle anlattı_: dahilindı:> daji;da Karıncalı mevkiin- Diy~rek Ha~an lnciyi dövmüs ve Şef: Me~ud Cemil, 22.45 Müzik: Daıı,ı 

26 ACUSTOS: Son Trakya manevralarında adını - Tanrı, mıllete ve Cumhlll'ı\·etc de bundan bir buçuk yıl evvel işle- bıçağını çekerek bııluııduklan Ka- müziği (pl.), 22.55 /2~.00 Yarıııki pro-
Başkumandan Gazi Kemal Pa,a- bir kere daha duyduğumuz 61 nci zeval ver~esin .. İzmirin adını durar- nen bir cinayet, jandarmaya ihbar rıncah ınevkiinde za\'allı keçi çobanı gram ve 'rnpanış. 

nan (Atatürk) 10 birincikanun 921 tiimen ikinci ordu mıntakasındaki dım. Benımle iki arkada!') daha gcicli. edilmi~, katil yakalanmıştır. nı karnından ve böğründen yaralı- OOO>----

de ~aat 19 ilt" saat 23 arasmda Ak- «Kazu'çuran» tepelerindeki taarruz: Ben, seferberlik~e Gümrükte nırulduııı l Bundan lıir buçuk yıl evvel Men2- yarak öldürmüştür. Zabıtaya vuku ZABIT ADA 
~ehırdeki cephe kumandanlığı karar- lariyle düşmanın 5 inci tümenini ol- Kolumu kaybettım, bacaktan da ,;nkat menin Ayvacık köyii halkından bulan ihbar Uzerine tahl(ı.·kata b,'t!~-

" h d b" dk k ld B · d J'J . ~ ··=· •=•-•*·~· ... •• ga ın a tes ıt ettiği ıcSuad ~eklinde duğu yere çivile i ten maada düş - a ı~. . ~t ytiz en istik a mıic:ı- 1 Ilayram oğullarındm1 Ali oğlu Ha- lanmııı. Mustafa Gülenç tutulmus 
taar~uz» projesi 9 ay sonra nihayet man ihtiyat kuvvetlerinden de üstü- <lele?ıne.ı!'Jtır~k edemedim. Arl~ac~a~la!'\' :ian İnci, Emirfdem nahivesinde Hil- dağ·da Karıncalı mevkiinc gidilerek Bıçak ta.~ıyorınıış: 
tatbık sahasına giriyordu. ne kuvvet çekmeğe muvaffak olmuş- İtmıre ıl1k gırenler arasında ımışler.. mi Gülcncin yanına keçt çobanlığına araştırma yapılmış, çoban IIasanın Kemerde Abdunahınan o<'rlıı Yıı,,ui 

26 Ağustos 922 sabahı tanyeri tıı. ( zmir, zmir) diye duyardım. Fuan girmi!l, l\Iayı:-ı 1940 tarihindl keçi- sırtınd~tki elbi~eleri ve alt cenc ke- İnci ve Süleyman oğlu Kerimde bin·!' 
ağarırken ba§lıyan topçu muntazam Süvari grubu Ahırdağları istika- d~ ~uyduk. Haydi gideyim de'. diiııya 1 lerle dağda dolaşırken buıı !ardan miği bulunm_uş:tur. Ciı.rn.ret için kul- bıçak bulunmustur. 
ate!i biraz sonra bitti, tesire geçilir metinde ilerlemiş, İzmir yolunu kes- g~z~~lc ı:ıu lzmi~i ~öreyim, declım. Cok! on iki hayvam kaybetmişti. Dağ- Ja,ıılan ve haclıse yerınde bıl'akılan Eve rıirna·ş:· 
geçılnıez dağları çelik parmaklariyle ınek suretiyle plinm yarı yarıya mu- s~kur, trenler ışlıyor. Atladım, .!!'el- da nereye gittiği anlasılamıyan ke- lıeyaz saplı bıçak da dağda bulun_ İnönü caddmıinde Emin oğlu Zekiiı 
burgulıyan m~m.ler, korkunç ho - vaffak olmasını sağlamıştı. dım.1zmiı_: ne güzel yermiş böyle r .. Ha~ c;ileri çoban Ha -an, B. Hilminin oğ- muş, l\fustafa Gülene;, suçunu iti- Tuğsuz arhos olarak nara atmıs ,,.,, 
murtularla Türk ordusuna :zaferi / • yıldım dogrusu... lu l!l yaşında l\Ius'tafa Gi.ilPi1<'e an- raf etmi~tir. Tahkikata devam e _ İsmail kızı 29 ·yaşında Dudu ÖngÜrüıı 
miijdelediler. Ba~ta Atatürk olduğu Bugün malul g;zller bayramı mü- F~ara gitti.m.,. Her yeri .. kaı:ış karış !atmış, :\'Iustafa Giilenç, dilmPkte<lir. pençeresinden evine girmiş, sikayet 
halde, omuzlarında dünyanın en ağır nasebetiyle yapılacak merasime işti- gezdın::: Ney.ımız varsa gordun:, sor- 1 üzerine zabıtaca tutulmuştur. 
mc~uliyetlerini taşıyanlar, bu man- rak için İzmirde bulunan bilumum d~!11· .. ogrendım. rre kadar sevıııdim, Hırsı::lık: 
zaraya derin bir inanışın verdiği biri malul subay ve erleri ile ıehid ailele- gogsum ne kadar kabardı, anlatamam. Ovalarda Şehı.rde İkiçeşmelikte Mehmecl oğlu Hasan; 

• vicdan istirahatiyle bakıyorlardt. 1l ri ve üyemiz saat 9 da ikinci beyler Keşke çocukları da getirseydim .. Fu- İsmail oğlu Tahir Balaban ve İbrahim 
.A t:ttürk, kat'i neticenin alıncağı ye- sokağında parti merkezine gelmeleri ka!_ço~ ma~raf olacaktı. _llir i~i. tan·~ Bazı yangınlar oldu Petrol tevziatı var oğlu Alinin heybelerinden paralarını 
re yakın olan Kocatepeyi muharebe beklenmektedir. degıl kı, yedı tane .. Beş ogla_n, ıkı "kız.. caldığından zabıtaca yakalanmıştır. 
idaı·c yeri olarak seçmiş ''e böylece • · ~~ğ kalırsam, gelecek .Pi genı:> gelı>c-e- Çeşmede Barlıaros nahiyc.· iııin ce- ... ehrimiz iaşe müdUr!üğii, Basma- Dövmiişle1·: 
c 'han askerliğine, bir baııkumanda- 30 Ağustos Zaf"e; bayramı günü gım.. ııubunda ve Urlanın Gülb:ıhçe köyü haneden Güzelyalıya kadar olan bü- Kültürparkta Halil oğlu Hasan Eı·-

Dumlupınar meydan muharebesi ye- Varolsun, devlet, millet... mıntakasıncla yangın çıkmış, üç sa- tün lzmİı' ve Karşıyakada bakkall-ara ~lo~:.ış, terzi ~hmed oğlu Ali E~eııli 

Ira hadisesi r:nde, Mehmetçik abidesi önünde oo at devam etmiş, h:ılkın g:! yı·etiyle t I . tt' ekte . ıle Suleyman oglu Ahmed ara. rnda 
büyük tören yapılacaktır. K :-öndüri.ilmüştür. Yangın ç1kan saha- pe_ro tevzı _e ırm dır. Halk, ötedenberi aralarının açık olmasından 

- Ba, tarafı 1 inci aa.hifede - Dumlupınarda Mehmetçik abidesi ömür J peynir, da orm:ın bulunmadığından hiç bir clogrudan dogruya bakallara müra-,kavga çıkmış, diğerleri Hasanı <lii\ •-
• ş:u·k ?ududlarım.ız.tla ?ö) le . '.ı· h:ıı:Pk.e- önüı:ı~e yapılacak merasime gidecek- ağaç yanmamıştll". caat ederek petrol tedarik edebile - . rek bıçak çekmişlerdiı·. 
tın başlama;;ı, bızı mute~ ,ıı ı--tmı~t! r. ı~r ıçın Ankaradan husuai frenler yag"" fı•atlerı" .. ~.emaı~~şa k~za:ıııım Ekmeksiz cektir. HaLkımız, ihtikara _,;apan, Dounıdırıeılk: . _ .. 
P:iraz geç. o!mal'la her_alıer isin sulh ·o- 1 tnh_rik edilecektir. koyu dahılınde!_{ı fundalı~d'.1 el~ y~~ ! petrolü olduğu halde satmıyan bazı , Çorakkapıda Alı oglu ~abıkalı Er.ııp 
lıyle hallıııı tenwıını ı>tııı 'k Y"ri ııı l e lzmir namına merasimde vilayet 1 t - k 1 g-111 çıkmış, halkın gayretırıe ~ondu- b kk 11 . . f"at mürak b . ., . "Y ukarlı, Menemen trenınde lzmıı· 
olur. daimi .. ncümeni azasından Bay Re- enzııat O!aCa rülmüştür. Zarar ve zıyan miktarı 1 a a c1u,.. ı . . .• a e komı"} o- gelmekte olan Demir oğlu Hfo:e.dııiıı 

, . * fik Sandıkoğlu, c. H. P. vilayet ida- Vilfty~t fiat mürakabe komi;;} onu, te:oıbit edilmek üzeredir. nuna hn her veı mehdıı. parasını dolandırmış \'e .zahıtara hı· 
ı.wiyo gazde.<111de11: . l·e hey'eti azasından Bay Reşad Leh- bugün toplanacak, peynir ve yağcı-ı Bornova nahiyesinin Altındağ kö-I . . ..... - .. . tulmuştur. 

, ~;an r~d.}:O><U saııt ~8.:~(J la 1 r:!n ;ı,. \ 'ebici oğlu, kaza idare hey' etinden !arla kö.mürcülerden alınan ueyan _ yünde -...sr1 mezarlık civar:nchı kuru laşe mu<lurlugu, bun~aıı lıoyle hal- Alış-veri§tcn k<rl'Y'-t.: , 
~ı ı_ı ~u'.'~:tınden hahı . 1 · , u nıalum:ıt ı ı;"y Haydar Aryal ve Halkevinden n~melen_ t~tkikt_en ~onra ~;:tış ve kar j ?tl1:r tutu~n:uş, y~ngın ~b.d ıı nahman 1 kın ~olayca petrol temın P.tnwsi i<:iı1 , Çorakkapıda İbrahını og-l_ıı O;;n:an 
\Ct Tıştır · .. .. .. . . bir zattan mürekkep bir hev'et bu- yuzdeltmnı tesbıt edecektır. Dün ::ık- ısmınde bırıne aıd 4 donum tutarın- trdbırler -almaktadır. Kaya, Sabıt Zorluyu alı~-H~tı, yıızıııı-

ra!1 or?usu ~uyuktur .. ahın.,ahın lunacak ve vilayet, parti, bel~diye ve ~ama kadar , lzmirde yağ. p~yraİt' \'e da kuru otları da yakmıŞtır. Cival' 0<> den dövmüştür. 
g~.rr.'tıyl~ tevkalade tı;r,:ıkkıler kaydet- Halkevlcri adına abideye celenkler ,,ömür tıcarer~ le işt•gal edenler t.:ı· halkın gayretiyle yangın .:ıCindürül - HUKU-MET AıllSINDA Sarhoşluk: 
ını.şt~ı-. En modern sıla~larla mnceh- kcvncaklardır. · ratınd'ln komıi!yonn 150 ~·e yakın ı, _ mfüıtüı·. Çorakh~pıda ~1u~tafa oğlu Ha~.ıı1 
he~d.ır .. Ordunu~ m_aı~evıy~ltı da yiiı~- lzmirde yapılacak 30 Ağustos bay-) ann-ame veı~ilmıı;tii". ooo lliikı1met konağı avlusunda bulu- Tan, Süley~an kızı 45 Y~.şı.1.1cla Ila~.i_Jı 
. ektır 'Ve o~d~ı, Şa.?ın«ah v_e v~tan ug- ramı programı, alakadarlarca hazır-ı Haber aldıgımıza göre .·imcliki sı - ' Mekteplerde ın-an arzuhalcılarla seyyar fotograf- Yurdsevenı ımrho,l11k .nızunden rlo\ -
r.uııda kendı>ııne du. en vazıfeyı yapını- )anmaktadır. ~ili ııatıerın!' :r.az:,ırnn lomı~~ onca 1 cıların 1 birinci teşrinden itibaren müştür. 
~ a hazırdır:> . . oOö ıeı;bit <.!ılı len fiatleı-, köm.iu·, yag, ve ı .. _ ' , . . , .. Nede.rı ... acaba? 

20 Senelık hır gayretten sonra Iran B. t •h pevnirler<le epiy 'l.enzilii.tlar ı.'lacal.- Kayıdiar dun başladı hukumet a\ !usunda ış :; apn.ı~ acakla- Seydıkoyde Çakı malıalle,;indc lhi-
ordusunun azametini görmekle sevini- lT QVZl tır'. 1 . . . . · rı hakkında kendilerinden .-:abıtaca seyin oğlu 14 yaşında Kadri Satıcı. 
yoruz. Dünkii nüshamızda Keçecilerde - --- Şehrımızdekı ~rta okullarl-a .. ııse- imza alınını. tır. i\ılehmed oğlıı 14 yaısında Mehmed :\lıi-

İran gençliği, askeri bir digiplin al-1 kumas vadiyle 1000 liralık lıi 1 ... ı lerde .. ve Cu~.hurıyet kız enstıtu::ıun- min Biçeri bıçakla ;;ol lıacağından ,·:ı-
tınd yeti mek.t~dir. iranda ha:p ok?!- clolanciırıcılk hadi,;esinin vukuu- Uzu••m Jncı•r de dun1de~ ıt~a:~n kayı~ ",~ ~ab~ıl lZ.11/R IJÔRDÜSCt

1 
lCUA Ml>- ralamış Ye Hasan _Yakalanmıstır. 

!arı veakademı,;ı açılmak ,;uretı.l'lc b: ı- nu yazmıştık. Bu meyanda i:nıi t , ~uame esme a~l.ınmış5ıı. h.a;;.ıd ı - MUitLUGUNfJAS: Kwrpıız hırsızlıaı: 
lerre :-ıubay yetiştirilmiştir. Ye İnııı 1 geçen Bay Hüsnü Öntürk dün idareha- - baı taratı l mcı aahıfede - ı ~1~ 5?~uk~~rd~nl aj~ kagıdı da ıs~en- Açık artırma ile paraya <;ı:>vrilecek Bergamada Ilgın Cafer köyiin.l 

bufRüıA1 NuylaNnıkU~ilrUml\·lilltet\tjAr.z''tvETl. 1 dn~mi~le geldi. E'._vvela kendisinin bu h~- Ticare. \'ekili B . .\Ii.imtaz Ökme- l~~ı~1~~11~n~\e~e~i)-'.~e d~~~~~:~~·ı~~a~ gayri menkulün ne olduğu: . Ahmd ed k~ğlu ~li, AI sın: G~nı- s_in ll~ost:ı-
·• .ı. • • ıge ı e asla alakası olmadıgını aııc:ıK · l ·t· b ld· 1 · ı· · . -. . . ' h . . . ııın an arpuz ça mı;;a gı mış, ,a\fl':, Araz~ mesaha;ı 1607 

000 
kilonı"tl"•' para tediyes· •t b' d'' '""- nı~ s .m u_ " ngı ız tıcaret bırlıgı a.,ı almak ıçın gelen çocuk!:wla dolu Akdenız mn allesıııne ıKıncı kordon- ettiği Asımı bı,.akla ag·ıı· ·ıırelt ·aı~ 

, • ~ - ıne aı ır sene ın ııuza- mumessıllerıylc yaptıg- g · .. ı · · ı · k d l · )O ı ı ı k 7·.- ~ numa · 1 '" · " tı \ • .l-murabbaı, nüfusu 12 -13 milyon Irak-· sında sadece ş h.d f t· ı .. t ·ı l'- . · · .. • ~ _ ~mışıne .erın ıt ı. ayı muame e!'nne '.... ry ü e 'a aın -- ~a taJ !Jlti acıa H par- lıyarak kaçmıstır. Suclu, zabıta~ ara-
la 560 Türkiye ile 

320 
Ru. ya il~ 

1600 
1 ğini hak'k· t' abı sı \{Y: ~~ .~.rı c 1 musa_ıd :sat.h_acta geçtıgı ognmıJmıştır. J..adar devam olunacaktır. 1 seıcte ı:nukayyect ctort nısse ıtılıarıyle nıyor · · 

Afgan'istanla 800, Bülllcistanla da 800 mis 'bulu~~/.n u s~~e ~ e ;;~.un e:- Hatta. Ingılızlerın,. ~u seneki üzüm ooo liç hıs,,~s!nın muJkıyetr nı~nan haıwırı j --· -------------
kilometre uzunluğunda hududları var- ne,'karakold:1:rın:n:~;;~~~-;'~t;~~:rı~ 'e. nıcır rek~_ıte.ı.e.rını tamam~n s~_:tıı: Ziraatçı er toplantısı nazarı ıtıbare alınmak iızere ı2ıs sayııı { "'\ 
dır Taarruz Irak Rusya ve BT' : . 

1 
hakkınd M··dd . g·ı·· .. e atabılecekleıı soJlenmektadır. Dıgeı kanunun hukumıerıne gore :-ıatıııga çı-ı Kısa hizmetliler 

+-ın. hududla;ından' başlamıstır Bu uucs·"- er tt·"' bulunad _u eıubı:nldu.mdı _ıge mur~·- taraftan i.izlım rckılte!=!inin de ılk \" iliiyet ziraat miidi.irü U " Rcfol karıldı. 
-· ~ : u- caa "' ugunu ı ır ı. Tavzıh t· h · ct d h· . ld "b'ld' · .. • · ·' · u · • • D t d·ı· l retle. ıran, 3400 kilometrelik hır hudud ederiz. ~ mınıer. en a ·~ .• ız o ugıı .· 1 ı- Dıker dun kongre müna.'Pbetıyle .· .J.)ırıncı aç~ artırma . 20/ !), !)41 Ul· ı a ve e 1 ıyor ar 
üzerınde muharebeyi kabul etmiş bulu-1 - rılmektedır. Ilk gunıe:de belkı 5:1 - Bornova ziraat mı~Uel:ıind:: ~ n1ııt:rn ııhıne musamt cumarte::ıı gunu saat 111 İzmiı· askerlik şubesinden: 

Askeri vaziyete gelince, ıran OJ'du.,u,' 1. asarru Bonosu ~a:at da yapılrn3:z, fakat eylülün Kongrede ziraat mckte,ı lcriııdı! tır . .I:su ar.tırmada ruı;;nan hakkı temın. 337 doğ~mlu ve b~nla~·la mu~-
nuyor, demektir. 1 'I' j 1 tışıar o kadar hararetlı olmaz ve ıh- toplantıya işti:·ak etmiştir. den 12 ye .kadar daıremızcıe yapılacak-

umumiyet itibariyJe 
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piyade, bir A k G•b• ılk _hafta_sında pıyasa aç_~Inııyacak tedri~at i~jeri i.izcrindl' karmlm· :ılmt'. edılmedıgı ve munammen kıymetının j :_nele~ e tabı tarp. ehlıyetlılerle dı-
zırhlı fırka, 10 jandarma alayı, 1:5 - 20 s er 1 1 olursa pıyas~~a b~z.~ aksulame!ler l~akt r. 'fo 5 şı ı:ıuımactıgı takaırcle ·atış daha ger . .;enelerden geri kalan kısa 
mü:takil jandarma taburu \'e diğer lı<t-ıı . l hmmle. gelebılır. Butun b~nları na - 000 ongun uzatııantK ıkıncı artıtma ~O/~, hizmetli erlerin 25_8•941 günü şu-
zı miistakil te ekküllcrden ibarettir. Hududun Muhafızıdır za_rı dı~~ate. ala~. bor~a ıda~·e hey- BELEDiYE ENCU-MENI \J4ı tarıhıne musacııt :san gunü ayni beye müracaat etmeleri ··cimi en-
Tüm:wler sihi.h ve in~an bakımından ı etı, eylulun ılk gunlerınde p.ya.ala- ,saat ve mahaııte yapılacaktır . .ifa ar- . . ' ı:; Y_ 
ordunun ku':'veti, şüphesiz • ovyetleı· rin ele 3. 5 fırka ve 

2 
_ 

3 
zırhlı tuga ._ n? .. açılm~sı~u ı:ı:1vafık görı:ıi.iş~ür. Belediye daimi encümeni dün öğ- tırmada 5o '15 bulmaaıgı takdirde sa-ı le'. h~kk'.?da 1~11. A_s. I~. a~:r 

ve lngilizlerınki kaclal' değildir. Fakat la bu askeri harekata i tiruk etmis ,;
1
_ .Uzum ve ıncır pıyasaları aym gunde ~~den ;;onra Dr. Behçe~ Uzun reisli- tıı;ı ::::::~u numaraıı .kanun hukumıerıne maddelcıı 'atbık edılctegı ılım 

~on zamanlarda .reni ;ıiJiihlarla takvi- malan muhtemeldir. açıla~.aktır. . . .. 1 gıı~de. toplall'arak beledıyeye aid muh gore gerı bıraıuıacaıuır. lpotek sanını olunur. 
ye edilmiştir. Piyade fırkaları 2 _ ~: Son istatistiklere göre~ Ü~um mı.nta~a-~ann.d-a s~ıı gun~e~·- 1 

te!if. ııışaatı müteahhidlere ihale et- a~acakular~a. dıger aıacaklııarın bu gay- _ . 
alay ile 2 to:pcu ~a_b.urundan ibaı·cltir.1 !randa havacılık, askeri 'e :;ivil ol- de b:~_den ?ıre 1!,Z,':1:~ fıatleru.ı?e goru·· ~ mıştır. . r~ me~.kul uzermde~ı hakıarım _husu- Kaybolan denızaltı 
Halen 200 bın kı~ılık bir kuv\'etiıı :-i- 'mak üzere iki kısımdır. A!lkeri kısmı- len :; uk3elışe lıu:y uk ehemn;.ı:v el a_~o- oo sıyle ~aız ve masrafa daır olan ıdc.ııa- ıL d ?~ (A A ) t .. 
lfıh altında bulunduğu ıannediliyı.ır. nın merkezi Tahrandadır. Buna. bir ıu.nmakt(adır ... B~n.dan mustah.ıün, 8 H Z TU" RKKAN !arını evrakı musbıtelerıyle birlikte . o~ rıı:, ~~ . . . - ngılız ami-
300 - aso tayya.re:.i bulunduğu, hunla- tümgeneral riyaset etmektedir. Teki- :rıcaret Vekılımızın .. b~yanatından • • • ıonbeş gıin zarfında bildırmeleri·lazım- ıallık. daıresı~den. 
rııı yarısının son sistem olduğu tahmin !atı 3 tayvare alayı ile bir talim ve ~eı:-ı ılham alarak mahsulunu ucu:-.a. sat- Tapu ve kadastro umum müdürü , dır. Akfıi halde hakları tapu sicilınce ~nıo~ de:~altı gemisi geç kal -
edilmektedir. Deniz kuvveti hemen he- bive gnıbu muhtelü tesisler pilot ra- mak husuımnd-:ı acele etmemgı an- Bay Halid Ziya Tüıkkan dün vapur- mplüm olmadıkça paylaşmadan hariç mıird ay 

0 muş nazari~le ba~ıl-
nıen yoktur. Yalnız 6 gambot ve 3 _ ·1 'sıd ve diğ~r bazı mütehassı~ okui le- la~ılıyor. la şehrimize gelmiştir. kalırlar. Satış peşin para iledir .... Ilış· ~a-•a•Hfl .. ••••ı:m••••••I! 
karakol gemisi var. Ve kara ordu~u. ' sekküllerinden ibarettir. 1932 ti~ geti-' ,,. - teriden yalnız 1o 2/5 nisbetin<le della- 14 •• 
~liyük b~~ kı~mı ile rı:ak ve ı:u~ya hu-

1 

rilen bir İsveçli mütehaı<sıs tarafından ı ,,... BU AKSAM liye resmi alı.nır. Şa7t~~me satı~ _Ha- H~~is Zeytnnyağmdan. mamwl 1 
cıudları ~zerı?d~ topla~mı tıı. •yeniden tensik edilmiştir. Taburları f A k nının gazete ıle neşrı ılanından ıtıba- O '1111' h 

Harekatın ıstıkametı me~hul olnrnk- daha ziyade İngiltere fabrikalarından: uar çı hava Tiyatrosunda ren herke,;e açık bulundurulacaktır. mer llfl.U ar rem 
la berabe~, Londraclan venle!1 son ~ir getirilmiştir. Fakat şimdiki harekatın ,T;:ıliplerin kıymeti muhamminenin bu- Çamaşır Sabunu 
habere go~.e, donanma~m h.ımaye. ıu- , başlangıcında bunlardan bir kısmının Sabık Darülbedai san' atkarlarından müteşekkii ·rada 115 hesabiyle pey akcesi veya Mi1-I 
de olmak uzerc İran korfezınde Ben- modelleri eskimistir Maamafih İran in bankalardan birinden itilıar mektu- TOPTAH KİLOSU 
d~~ Şahtur lill'!anına da bir kı~ım fn-'muhtelif memleketl~re siparişler v~r~ ETİ TiYATROSU bunu hamilen 939/281!l doRya numara- 45 Kuruştur 
gılız kuvvetlen çıkarı.lmıştır. Bura. ı ' mişti. Sivil tayyarecilik, posta ve tel- mızla memuriyetimize müracaatları 
Ira~ hududuna 110 kılometre nıe~at"e- 1 

graf idaresi emrindedir. Hava hatla- ruı at o R:=I o m u" ç Da ~ ilaırn~o~lu!n~t~ır~,------~(;3~4;6;9~)-~~==:::::::::::::::: 
cledır. _ . jrından Bağdada olan kısmı işliyordu. lf'"'ll U U U • 

Tahrandan cenuba dogru uzanan lı- ,\fomleketimizde Diyarbakıra da bir Entornasuonaı Fuar gazı·nosunda h r ue 
man, lıurada biter. İngiliz kuvYeti bu- 1 hava yolu açılacaktı. Uzak sark mi- VODVİL 3 PERDE U e ce 
r:ıda pek az mukavemetle karşılaşmış- !arı için bir Fransız ve bir Fele- l İngiliz, Çin, Macar, Yunan varyeteleri ' otuz kiıilik meş'aleler M h 
br. Harı:_kat., de~1iryolunu ta~il>en Ah- ' men!'- şirketine de ihaleler yapılmış- revüsüne 12 kişilik mükemmel müzik u teşem Egv lenceler 
vana. ~?gru n~~ı!'laf etmekt~dır. . . l tır. Iran tayyareleri adedçe az ve tay- Numaralı yerlerinizi erkenden tedarik ediniz .. 

llutun lngılız kuvvetlerın Ilındı"- ya.recileri genç çağda i. eler de, bu tay
t~n ort~ult~rı bask.~~a~d~n.ı geneı:ı,J yareciler iyi yetişmiştirler, ce~urdul'
\ eyve~ı~ ıd~re ettıgı bıldırılmeldedır. !ar .. Yurd müdafaasını muvaffakıyetle 

İngılızlerın 6 - 7 fırkalık, Sovyetlc- başarabilecekleri şüphesizdir. 

Den· z gazinosunda 
Pek yakında Matallen 

Fevkalade caz orkestrası 

lzmir - Manisa vilayetleri orman 
çevire:e müdürlüğünden: 
Kemalpaşa kazasının .Malgaç ormanından 10-8-941 tarihinde on 

beş g~n müddetle m~~·~yedeye konulan 109 metre mikab çam eşcan
na talıp zuhur etmedıgınden temdiden 26-8-941 tarihinden itibaren on 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. İhale 5-9-941 tarihine müsa
dif cuma günü saat on altıda İzmir orman çevirge müdüriyeti binasın-

·~ıeııhur Caz Yılclızı Bayan Karmen Padi 
VE 

Kıymetli San'atkar Bay MAZAR/K 
IDARELERlNDE BitYÜK ORJ{ESTRA ve 

Av,·upadan bilhassa. getirilen 17 kıymetli arfi.çt frımfnzdon 
FEVKALADE VARYF.TE 

' • DİKKAT 

' 

da yapılacaktır. Bedeli muhammen 505 kuruş olup teminatı 1 
muvakkatas; 41 lira 29 kuruştur. Taliplerin ziraat bankasına yatıra - Gainonun taraçasına mahsus olmak üzere buzlu bira 25 kuruş ve 
cakları temınat muva.kk-a.taları makbuzlariyle beraber orman müdüri- ' UCUZ MEZELER ' 
yetine müracaatları ilan Qlunur. 3473 

1 !•••••••••••••••••-.•••••••-
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llz ·T l~evaz· Am.irl gı ı./inla ıi 
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lzıııir levazım amirliii satın alma komiayonundan: 
ı - 20191 Ton balyalı kunı Ot kapalı zarf usuliyle satın alınacak

fir. Beher kilosunıı tahmin edilen bfdel 5 5 kuru< olup tutarı 
1110505 liradır. ' 

2 -- ~~v<af \'e hususi ~artl:ır Topkaııı Maltepesinde :ıskeri satın alm, 
komi<yonunda görülebilir. , 

3 Otun ihalesi toııtan yapılacağı gibi 6228 _ 8052 - 5911 ton üç 
kısmından herhangi bir kısmına ela teklif yapanlara dn ihalp 
edilir. , 
l\lııva~kat teminatı 48170 lira 20 kuruştuı-. 

;; lhalC'sı 8 · 9 1941 Pazartesi günli saat ıı de l'apılacaktır. 
5 _ l"teklilerin mezkur günde ihale saatinden bir <aat evvel talip 

olacakları miktarlara göre kanuni ilk teminat makbuzlarını ve 
tRklif mektuplarını saat 10 da kombynna vermeleri. 22 26 30 4 

Jzıııir levazım amirliii aatın alma komisyonundan: 
ı - P.eher kiloscn:ı oluz Uç kuru~ fiat tahmin edilen 88800 sek

sen sekiz bin ,;ekiz yüz kilo ke<ilmiş ,;ığır eti kapalı zarf 
ıı<uliyıe ek<iltmeye konmıı•tur. . . 

2 - Eksiltme 11-Eyliil-\141 perşembe günü ~aat on ~ıtıda ızmırde 
kışl-ada izmir le,·azını amirliğ'i satın alma komı;;yonunda y:ı-

o ,, 
ıııladaktır. . .. .. 
Hepsinin tahmin edilen tutarı 29304 yirmi dokuz bın u~yuz 
clürtl~dı~ . l' 

. ı - Teminat murn•kk:ıtası 21 !l8 ıki f>in iiz cıoban sekız ıradır. 
r, - Şartnamesi komi,;yonda giil'illeüiliı: . . 
(j - Eksiltmeye iştirak edecekle~ kanuni vesrk:ılarl\\'le tcının:ıt 

teklif mektuplarını ihale sa:ıtinüeıı en az bir saat ev\'el ko-
mi•yona vermi~ bulunııcaklanlır, 21 26 1 6 

-==J:zınir levazım amirliği satın alma kPmisyonundan: , 
ı - Beher kilo•una yedi kuru~ fiat tahmin eıl_ılen (l,l.4 !,000~ 

bir mily..ın yüz kırk dört biıı kilo kuru ot ihtıyacı kap.ılı zart-
la t•k<.Jltmeye konınuştuı. . . . . 

., - ~.k~iltmc 12-Eyliil-~H cum<ı günü saat on altıda ıznııı ele kış
laci:ı İzmir leYnzım amirliği atın alma komi"yonunda ~ apıla-
caktır. 1 I" d 

., - Hep~inin tahmin cdiit:ıı tutarı 80080 sek,en biı~ •e_k,en ı~a. ır 
~ _ Temınat m~ıvıikk_atası ;;2;;4 lıeş bin iki yüz ellı dort lır~ ıı. 
5 _ Şartnsmesı komı~yonda göriilebilir. . 

_ Bksiltmeye i,tirak eclec~k1"r k1lnunl vesikaları frmınat 
6 teklif mektuıılarını ihale saatinden en az \ıir saat CV\el ko-

misyona vermiş bulıınar.akJ.1 ruıı-. 21 26 1 6 

l :mir levazım amirliği satın alma komisyonundan: . ·r 
1 
~ Belıcr Çh~ine sl'kiz yüz kuru 8 tahmin edilen 500? lteş hın çı t 

erat fotını kapalı zarf u~uliy.~ eksiltmeye konmu~t~r .. ·el k 

2 
_ ı·:k~i'.tme _ı-E:; lül-nu pazartesi günü ~a:ıt on~It~da ız:ıı. e ~ş= 

ıaclıı zmır ıe\ Hzıın all'irlii(i satın -alma kom ıs) onnn a ~ apı a 
·aktır. 

, • }ıep•:nin tahm:,ı edilen tutarı 10000 ]irndır. ] =- 'f<nıİllat m~vakkuta akçası :ıooo liradır. 
c;3rtnamesı komısyoııda görülebliir. . . 

~ - ThksiltmeYe i§tirak edecekler k-anuni ve,;ikalarıyle temınat ye 
- ıekiif mek~uplarııı: ihale saa""lden en az bir .aat evvel

0 
komı<-

yonn ,·ermış lJulunncaklardır t6 21 26 .. o 
.· le•azım amirlii:i aatın alma t'.cmı.isyonu.ndan:... . .. 

Jzuıır, her kilo,;una elli altı kurnş fiat tııhmin ~dile~ a4000 dlı doı·t 
1 - he kilo ke<ilmis ko,• uıı ı· ı· rtinrı k"palı zorf u<nliyle ek-

hın "" .J e ı .. . • 

2 

·ıtınere konmuştur. 
"!k j]tnıe- ll-Eylül-!l41 per•eınhe günü saat on altı buç~ıkla 
1~n~irde kış~adn~iznıir levazıın anıirliği satın alma kon1ı~ro
ı-ında yapılacalüır. 
111 ·n t ıh · d"l l ·>0240 otu% bin iki yüz kırk . .., _ ııep:;inı c. mın e ı en tıı aıı , 

,, d rr, ır . . ı _ r:,eıll~uat mnv-ab.k,1ta~1 226~ i1 i lıin ih . yliz .1Itmı~ ~ekız lira-

d.ır.-tıııııneôi komisy.ında görülrlıiliı . . . 
;, - şaı. ·ııne) c ı~lirak edecek !ı'r k'llnunı 'e;ıkaları temınat 
G - I-:ksı:f ]'!lektuplarıııı ihale Eaa1imlen en az bir saat eneı ko· 

ekh a vermiş bulunacakl:ınlır. 21 26 1 r. 
m~~--· . . . 

-..--.-- aınırlıgı ıatın alma komıayo~undan. . . ,, 
lzmır levaı"'.' kilosuna otuz yecli k urus fıat tahmın edıl~~ l ,,8000 

1 B_eheltUZ ~elkiz bin kilo ayaktan sıjbr eti kapalı z-arı ıı < ulı~·Ie 
y~z 0 eye kon~uştur. . 

2 
ckSl~tın 8-Eylu 1-941 pnz:ırte'ı günii ;aat oıı;tl!ı~a iz mirde 
I<;ksıl~rrıeıznıir Jevazıır aml•lig; satın alma komı<ynııunda 
kışlrı a ktır. . . 
yapıl~C~ tahmin edilen tutarı iilOôO elli Jı'.r lıın altm•~ lıradır. 

~l ··- Hep~ını; ınuvakkata,;ı :;so:; üç hin ,ekiz yü7. ü~ liradır. 
·1 -- remıno..ı ·i konl~-"yonda gürü)ebilir. 
5 - Şar~na111: 0 iştirak edecekler kanıını ve>ikaları teminat 
6 - Ek~ı.tıne)~tupJarını ıhale saatinden en az bir <aat el'\"el ko-

tek:if me. rnü< bulunacaklardır. · ::!l 2G 1 r. 
n·~,~onn ,e ------,--'-=:.:.:·--..: 

_,,_ ___ • _:·.::.::-..-- · )iği satın alma komisyonundan: . . 
lzınir levazım .~nJ o.tuz üç kııru 8 frıt tahmin e_dilen. 8b8UU kıl o 

1 - Beher _kı .• r etı kapalı z.ırf usu !ide ek'11trıı.e; e konmuş-
kesilmıŞ .ıgı · 
tur.. ıı-Eylül-94~ p_e,rşım,be günü ·'aa~ on altıda. kışla-

2 - Eksıltm_e . zım aınırlıg· satın alma komı>yonıında .ı apıla-
da izrnıı· le' a 
caktır. h ıiıı edilen tutarı ~no.ı yirmi dokuz bin iiçyii7. 

3 - Hepsinin ta n · 
dört liradır. "katası 2Ht8 iki biıı ,.u"., clok,an sekiz liradır. . t rnuvuı\ ' .. ,. 

4.. - -ı:emıııa ,. konıisyondı. göriilebilir. . ' . 
1> - Şartnameoı . ·rr:ık edecekler kanuni ve~ikalarıyle temıııat 
6 -- l~koUtme~·e 1~ 1'arıııı ihale saatincl~n en az bir ;aat evvel ko-

tek lif me k tu P . !:,b::,u I:;:u:::n:::a~c::.a k:::l:.;";;.r.::d.::ıı.:.·. __ _:2:.:!l:-:.2;:.6 _.;1:-_6 __ 
mısvona verrnJ!l..,. • . . . r· i aatın. alma komisyonundan: . 

lzmır levazım .~mır~. yirmı ı~ı ~ıırıı~ fü,ı tahmin edıl~n 80000 
1 - Beher k!los~. 1 bulgur ımtıyacı kapalı zarf usulıyle ek<ilt-

seksen bın kı 0 

meye konmu~~fuı-!J41 çarş;,:mba güııü saat 16 da lzmirde 
2 - EkRıltme. 10~ Y

1 
·azım am:rliı(i &atın alma komisyonunda 

kışlada ızrnır e\ 

o 
" 

yapıl~c!lktır. . edilen tutarı 17600 on yedi bin altı yüz li
Hepsının tahmın 

radır: . kkata5ı 1320 hin üç yüz yirıni liradır. 
4 - Temıııat mu\ a · yonch görülebilir 
5 S· t amesi koınıs. ' ki · t 'ııat 
6 

-- ·· «r. n, · . ·tir ak edece er kanuni vesıkaları emı 
- Eksıltmeye \~rını ihale ~eatinden en az bir saat evvel ko-

te.klıf mektup. bulunacnklarclır. 21 26 l G 
m"yona vermıs 

. · . liii satın alma korniayonundan ı 

1 
zmır levaz~ amır otuz dorl kuruş fiat tahmin edilen 57600~ 
- ~ehe~ .. kılo':n~ altı bin kilo kP.sılmiş sığır eti k:ıpalı zarı 

eş .) uz ye .ını.:ı ve konmuştur 

2 _ ~~~\t~ e~~~~füı-!!H perşemb~ güntl saat on altı ~uç~k.ta 
. . d ek 

1 
da iıınır levazım amirliği satın alına komıs) o-

ızmır e ış a · 
nund · lacaktır. • · b' tı ~apı · edilen tutarı 1!)"840 •"z doksan oeş ın 
Hepsının tahmın · "' ~ u :ı 

k'. .. k rk liradır. . 

4 T
e ız. yutz 1vakkatası 11042 on bir bin kırk iki lıradır. 

- emına mu . d .... 1 b' . 
r. ş · koınısyon a goru e ılır 
" - l~ka~ılntmame~esı i•li~ak edecekler k~nuni ve;;ikaları tetminatl 
6 - ' 0 

, • b' 1 kt · b r saa evve teklif mektupl:ırıylP ır 1 e ıhale .,aatinden en -az 1 
• 

komisyona vermıs lıınııc:ıklardır. 21 26 1 6 

lzmir Levazım Aınirliii Satın Alma Komiıyonundanı . 
1 - Geyikli ihtiyacı için beher kilo•ıına 45 kuruş fiyat ta~~~n de-

dilen 72 ton sığır eti 28-8-\lH perşenhe günü saat 1 " a 
kapalı zarfla alınacaktır. , 

2 - Muhammen bedeli 32400 lira olup ilk teıniuatı 2430 lıradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görül_e~ılır. t klif 
4 - Taliplerin ihale s11atından bir saat evvel kom~J ona e 

mektuplarını vermeleri veya müracaat etınelerı. 
9-15-21-26 

(ANADOLUJ 

İzmir Levazım Amirliii S&tın Alma Komisyonund&ııı 
umum ilk .~ün:ıknsanın 

Cin , :\ilktaı Tutan teminatı ~ı>kli 
Kilo Lr. I.r. Kr. • 

ihale9i t&riJı 
giln ve saat 

Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru et 
Knru ot , 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 

1-

28-8-941 perşenbe 
480000 31200 2340 Kapalı zarf günü saat 11 
456000 29640 4223 > > > > > 
550000 357 50 :!Gsı > > > > > 

1080000 70800 52~5 > > > > > 
200000 13000 975 > > > > > 
336000 21840 1636 > > > > > 
866000 66290 4221 > > > > > 
400000 26000 1\150 > > > > > 

Ayrı ayrı şartnamelerle yukarıda cins ve miktarı yazılı (8) 
kalem ot hizalarında gösterilen gün ve saatlarda kapalı zarf
la münakasaları yapılacaktır. 

2 - Bunlara ait şartnameler her gün komisyonda görülebilir. 
:ı ~ Kapalı zarfl'.' .m~nakasasına iştirak edeceklerin 2490 sayılı 

k;ınunıın ıkıncı ve üçüncü maddelerinde yazılı vesika ile 
yıne bu. k~D:unun tarifatı dairesinde teklif ve teminat mektup 
!arını ~ildırılen sa.aUardan bir saat evveline kadar makbuz 
karşıl~gında askerı posta 1837 satın alma komisyonuna ver-
melerı. 3-11-18-26 

lzmir levazn:'.' amirliii •atın alına koıniıyonundan ı 
1 - Beher kılosuna 3,50 kuruş tahmin edilen 480 ton saman 

kapalı. •a~fla eksıltmeye konmuştur. 
2 İhalesı 2 • :8-941 ç-arşamba günü saat 18 de Edremit satın 

alma. k?mısyonuııda ~·apıl:ıcaktır . 
3 - İlk temı~atı. 1800 liradır. Evs:ıf ve şartnamesi Ankara, İs· 

tanbu.~ ... ızm_ır le~'.azım amirlikleri satın alma komisyonların
.da. ~orulebılecegı gibi komisyonumuzda da her gün görü· 
ıebılır. 

.ı - T~liplerin k.anuni vesikalar iyle birlikte mezkur günde ko-
mL'yona muracaaı. etmeleri. 12 16 21 26 

lzmir Levazım Aı_nirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Bel~er. kılo~un11 ?hız üç kurus fint tııhmin edilen 88800 kilo 

ke"ı.lmı~ sıgır etı. kapalı zarf ·usııliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksıltm7 11-Eylul-941 perşembe günü saat on altı buçukta 

kışlada ızmır levazım amirı·- · satın alma komisyonunda va_ 
pılacaktır. ıgı · -

~ - H_ep'i.nind tahmin edilen tut-arı 29304 yirmi dokuz bin üçyüz 
dort lıra ır. 

4 Temin.at m_uvakk_atası 21n8 lki bin yüz doksan sekiz liradır. 
Şartname" komıRyond·ı g" .. 1 b'l"ı· 6 Ek 'lt . . ' oru e ı ı . 

- 8 '. meye ıştırak edecekler kanuni vesikaları teminat 
5 

le~lıf ~ektuplarını ihale saatinden en az bir •aat ev\•el ko-
mıısyon.~ vermrn hıılunacaklardır. 21 26 ı 6 

Muğla askeri satın alma kom'ı d 
t B h k' •yonun an: 

- e 
1
<;r

1 
ılosu on altı kuru§tan 62550 kilo nohut kapalı zarf 

uıu ıy e satın alınacaktır 
2 - Muhammen bedeli lOOQg l' muvakkat teminatı 751 li-

radır. ıra ve 

3 - Şartna~esi komisyonumuzda görülebilir. 
. 4 - İhalesı 11-9-b9411 pe~ıeınbe günü saat 15 te muğla komia

. yonu.mu:ıun ~ u~.dul!'u ınahalde yapılacaktır. 
5 - latekl!-lerın aynı gunde aaat 14 de kadar teklif mektuplarını 

kon:ıısyonu~uza verıneleri ve kanuni veaikalarını beraber 
_ __, __ get~rmelerı. 15 2l 

26 31 
lzmir ·levazım amirliği aatın alınako:,m_ia_y_o_n_u_n_d_a_n_ı _____ _ 

1 - Be~er kılosuna 5 kuruş 50 santim tahmin edilen 480 \on 
kuTil ot kapalı zarfla eksilt e konmustur 

2 - İhalesi 27-Ağu,;tos-\141 çar meba gilnü ;aat
0 

16 d-a Edremit 
sahn alma komisyon_unda :::ıacaktır. 

3 - llk temıııatı 1~80 !nadır. Evsaf ve şartnamesi Ankara İs
~'<lnbul v.e )z~ır Ie_\lazı_m_ amirlikleri satın alma komisyonla
ı ~ııda. ?'orulebılecegı gıbı komi~roııumuzda da her gUn gö-
ruıebılır. · 

4 - T~liplerin kanu~i vesikalat"iyJe birlikte mezkur günde ko-
----m'-'-"•syonumuza muracaat etıneleri. 12 16 21 26 
Muğla aıkerj satın alma komisyonu d . 
ı Tıh · bh k' nan. - • mınen e er ılo>unıı 24 kuruştan 62550 kilo kuru fa -

sulye kapalı zaıf ı~•ul~yle satın aılnacaktır. 
2 :Muhammen bedel• 1"612 lira . muvakkat teminatı 1126 

lıradır. 'e 
:ı 

4 

. artnaTl!:esı koınis.rnnumuz~a görülebilir. İhalesi 12-9-941 
cuma gunu ,aal 15 de Mııglada komisyonumuzun bulundıı
gıı mahalde yapılacaktır. 
isteklilerin ayni günde Raat 14 de kadar teklif mektupla 
kom· . 1 . rını 

ısyo.numıız" ı•eıme erı Ye kanuni vesikalarını beriıbeı· e-
-:-..._,-:t::ıı:..:·m~e 1 e rı. 11?_ 21 26 30 g 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Koıniayonundan: 
l - Beher kilosuna 4U kuruş tahmin edilen 120 ton sığır eti ka-
' palı zarfla eksil~meye k•ınmuştur. 
2 .- ihalesi !!7-8-!>41 ~ar~amba giiııli ">ıat ıı de Edremit satrn 

alma komisy oıııııııhı..y ıı ııılacaktır 
:~ - llk teminan :l6\JO liradır. l<~V8af ve şartnamesi Ankara İs

tanbul ve izmir levazım amırlikleri satın alma komi•yonunda 
görülebılecegı gilıi komisyonumuzda da her gün görülebilir 

4 - Taliplerin kanuni yesik-alariyle birlikte mezkur günde Ed
rernıt u.;:ri.eri satın alma komi~yonunn gelmeleri. 

12 16 21::,_~2~6~~~~~~~~ 
İzmir levazım amirliği aatın alma korniayonuodan: 

1 - Ec~abat ihtiyacı için beher kilosuna 45 kurn~ fiat tahmin 
edilen 90 ton sığır eti 28-8-\141 perşembe günü saat 15,30 da 
kapalı zarfl'<l satın alın:ıcakur. 

2 - Muhammen bedeli 40500 lira olup ilk teminatı 3038 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi her gün komi,yoııda görülebilir. 
4 - Taliplerin ihale saatinden bir saat evvel Çanakkale askeri 

-<atın alma komisyon una müracaatları. 12 15 20 25 
İzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundan: 

.. 8-9-!lH pazartesi günü saat 15 de tophanede İstanbul levazım amir
lıgı satın alma komisyonunda kapalı zarfla satın alınacağı andolu 
gazeteRınin .20-25-8-!l41 tarihli nushalariyle ilan edilen (14) kalem 
bakır edevatının alınmasıııdun vaı geçildiği iliin olunur. 

İzmir 1-;;;;z;;.. - ;mirliği -aa~lm-;_ komiıyooUndan_: ____ _ 

1 - P-azarlıkla 70000 kilo kuı u ol satın alınacaktır. Şartnamesi 
komisyonda görülebilir. 

2 P-azarlık 27-8-941 çarşamba günü saat 15 de kışlada izmir 
levazım amirliği <atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin mezkur gün ve saRtte komisyona müracaatları. 
lzmir levazım amirliği ıatın alma komiayonundan: 
1 - Beher kilosuna 350 kuruş tahmin edilen on bin kilo vaklt:ı 

kapalı zarf usuliyle ek>iltmeye konmuştur. 
2 - 1fuha~ıı;en bedeli otu.z ?in lira ve teminatı 2625 lira olup 

ıhalesı 13-9-941 cumartesı gtlnü saat 1 lde Dıyarbakır askeri 
satın alma komiwonuncla yapılacaktır. 

:ı - ls~eklilerin bildirilen vaktine\: saat 10 na kadar teklif ve te-
mınat mektuplarını vermderı. 26 31 5 10 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundan: 
1 - ·Keşif bedeli 1 7232 lira 28 kuruş olan bir telsiz ve i~aret is

tasyonu b'.nası kapalı zarf usuliyle eksiltme ile 11-9-941 
ıı~r~embe günü saat 16 da ihale edilecektir. Şartname ve 

• keşıf evrakı her gün komIByonda görülebilir. 
2 - İlk teminatı 12\l2 Jim 42 kuruştur. 
3 İsteklilerin belli gün ye saattan bir saat önceye kadar tek

lif mektuplarını kanuni vesikaları ve en az on bin liralık 
inşaat yapmış oldukların·~ dair resmi evrakları ile birlikte 
fındıklıda ~alın alma komisyonuna vermeleri. 26 31 5 9 

lzmir levazım amirliii ıatın alma komiayonundanı 
l - Talibi tarafınclan 10 ton zeytin yagının beher kilosuna ve

rilen sn kuruş 98 'anlim fiat komutanlıkça pahalı görüldü
ğünden tekrar pazarlığı 28-8-941 perşembe günil saat 11 de 
çanakkale lllst. mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Kat'i teminatı 1483 lira 36 kuruştur. 
3 - Evsaf ve ~artnamesi komisyonunda görülebilir. İsteklilerin 

mezkur tarihte komisyona gelmeleri. 26 27 
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fzmir Levazım .Am'ii-İig1 Salın Alma Koı:niayonundan: 
l - Tahminen behC'r kilo~un:ı 4:1 kuruştan iki paı1i ellfrer on 

sığır eti satın alınacaktır. 
2 - Her birinin muhammen bedeli 21600 liradır. 
3 - Şartnamesi komisyonumuzdan verilmektedir. İhalesi 8-9-941 

pazartesi günü saat 11 ve 16 da Geliboluda eski şube bina
sında komisyonumuzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin mezkur gün ve •ııatlerde komisyonumuza müra -
caat etmeleri iliin olunur. 26 28 31 4 

İzmir levazım amirliii aatın alma komİıyonundan: 
l - Beher kilosuna 450 kuruş tahmin edilen yirmi bin kilo kö

• sele kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen bedeli doksan bin lira ve teminatı 5750 lira olup 

ihalesi 13-9-941 cumartesi günü s-aat onda Dıyarbakır a•ke
r'i satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - hteklileriıı bildirilen vaktinde saat dokuza kadar teklif ve 
teminat mektuplarını vermeleri. 26 31 5 10 

lznıir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundan: 
1 - 6300 ton buğday kırdırılarak un yaptırılacaktır. Pazarlıkla 

eksiltmesi 28-8-941 perşembe günü saat 15,30 da tophane
de istanbul levazım amirliği Ratın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 49084 lira 87 kuruştur. 
3 - İlk teminatı 3681 !im 37 kuruştur. 
4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli vakitte 

komisyona gelmeleri. 
İzmir levazım amirliii aatın alma komiayonundanı 
Paz:ıı·lıkla elli bin kilo saman satın alınacaktır. Taliplerin 27-8-941 

çarşamba günü saat 15 buçukta teklif edecekleri fiat üzerinden ve
reeekleri yüzde onbeş teminat kat'iyeleriyle birlikte kış1'ıda izmir 
levazım amirliği satın alma komis~·onıına müracaatları. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
ı - 150 ton sığır etine teklif edilen fiııt vekaletçe pahalı görül

düğünden pazarlıkla ek,iltmesi 28-8-941 perşembe günü sa
at 14,30 da tophaıwde levazım amirliği satın alma komi,yo
nunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 59550 lira ilk teminatı 4227 lira 50 kuruştur. 
:3 - Şartnamesi komisyonda görü.lür. İsteklilerin kanuni vesikala

riyle belli saatte komisyona gelmel;;.er:.;i-.~-------
lzmir levazım amirliği7a~al~:ı;;r.yonundan: 

1 - Beher kilosu 10 kuruRtan 15000 kilo pahıtes alınacaktır. İlk 
teminatı 1125 liradır. -

2 - Pazarlıkla eksiltme>1i 28-8-941 per,ıembe günü <aat 11 de top
hanede istanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. ' 

3 - T~liplerin belli vakitte komisvonn gelmeleri. evsaf ve surt-
namesi komisyonda görülür. · 

İzmir levazım ami~liği-;;t~ı;.;n.;;a~l~m;.;a-:ok•o-m":i•ıy•o-n•u•n•d:"a•n·:-------
1 Beher kilosuna üç kıırus yetmis beş santim fiat tahmin edilen 

(l,360200) bir milyon üçyüz altmış bin iki yüz kilo ,aman ih
tiy~cı kapalı z-arf usulüyle eksiltmeye konmuştur. 

2 Ek•ıltme 12-Eylül-!!41 cuma günü saat onaltıda izmirde kıs
lada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıl~
caktır. 

:ı - Heps_inin tahmin edilen tut-art 51008 elli bir bin sekiz lı..adır. 
4 - Temınat ~urnk_katası 3801 üç bin sekiz yüz bir lirn<lır. 
5 Şartname,;, komısyonda görülebilir. 
6 - Eksi_ltmeye i ·tirak edecekler kanuuı vesikaları ve teminat ve 

te_klif mektııplarıııı ihale saatinden en az bir sa-at evvel ko _ 
mıRY0'1a \'ermiş bulunacaklardır. 26 ı 6 11 
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Borçhırını vade!'\İnin g<·~·miı:- olına:-:ına ve Y!lt1ılan tabliğata rakmcın 
ijdemiyen yukarıda rnzılı bol'çlul:ırııı Birinci derece Ye birine: 8ırada füın
kamıza ipotekli ga,:r: m"ııkulleri Tııh,;ili emval kanunu hükümlerine te\ -
fikan 21 gün müduelle ve açık artırma sııret:yl~ satılığa çıkarılmıştır. 

Birinci ihale 15 9 19.Jl tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 1 ı 
de Urla Hükumet konaj(ında mitte~ekkil satı:; komisyoıııınd<ı (İclare he
yetinde) yapılacağıııılan tııliıı!e!·iıı pey ıık~•leriyle muay,,·eıı günde Ralış 
komisyonuna, daha fuzla tafsılat :dmak \' • ~er·titi üğrcnnıek istiy~nlerin 
her gün Bnkamıza mürııcaııtbrı i1'm olunur. (!1467) 

z A Y-1 
941 o;enesi ağusto"unun 23 ncU cu- ra ettirdikten sonra barlema bu müh

martesi günü şimdiye kadar imzam rü kullanacağımı <aygılaı·ımla bild'ri
makamında kullandığım tatbik müh· rim 
rümü kaybettim. Bu kayip tarihinden . · 
sonra bu mühürle yapılacak muamele· İkiç~şmelik caddesi 700 numurn-
lerin hükmü olmıyacağını ve yenisini da Yağ fabrikası sahibi 
yaptırarak kanuni ıııuamelesini de le· Ahmed Rsfik ô:,oluıcı oollf 
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Havac1'ık 1iahisieri Vesikalar Sovyet -· ıngiliz 
- Battarafı 'ı inci ..hifede -

Mihver ha vacıllğı ~~o:!ı::;: =aşıığıki cümleınıe methet- orduları 
.~ k h • J · L ~k • «Sovyet ordusu iyi kurulmuş, i.rl - Baı tarafı t inci aahifed" _ .,,ar cep esınue '"' ı- techiz edilmiş ve iyi antrenman gör- geçmişlerdir. 

miyet kıırabilir mi? müşhlr. Sovyet asker! teşekküll~ri- Moskova, 25 (A.A.) - .::\Iv.1kova 
.• . ne usta şefler kumanda etmektedır.~ radyo.su, Sovyet kıtıılarının bu sabah 

Ya2aı1: Mutehauıı tayyarecı T.A. (Rov:;etlerl' ka;şı askeri harekat- İran hududunu geçmiş olduklarını bil-
.Alman tsyyar~cilii(inin iki :ı: darı hın ıkacak netıceler ve dersler) dirmektedir. 

o 
lsveç tehdid 
karşısında 

ii 

fazla bir ıamand:mberi «ark ceph{'sin- namı altındaki bir \'<'Sİknc1:ı ezcümle Slmln., 25 (A.A.) _ Ream«n l.ıildi-
deniliyor ki: rildiğine göre, lngiliz V<' So\')'et kuv- Bir Alman gazetesi /s-

1W 

Istanbulda bir infilak 
hadisesi 

o 

ıle süren faaliyetinin tek hedefi, ov- ._ ovyetler ordusu, zengin hnrp vetleri bugün Iranda ııskeri harekata • 
~·et Rusya tayyareciliği üzerinde bir m. alzeme,;ine mal.ı.'ktir. A.la .. Y!tmn e - ba~lamışlardır. VeÇ hakkında ne a1yor? 1 k• • ••ıd•• • k• k• e· d la dı 
hakimiyet kurabilmek gayretine bağ- d - u 1 1 ışı e yara n lıdır. Ve bunun için de daha harekatın lınd~ m? ern. mutenevvı sılahlar v.2 Berlin, 25 (A.A.) - Folkişer Bco- iŞi O t 
-O 1 d • ·ık .. d be . .. nı:ıkın_elı. \asıtalar vardır. Sovyet pı- Moskova, 25 (A.A.) - Ba.r "Io1otof, bahter gazetesi Avrupanın Sovyetlf:re f 1 . . b" k b -d 
asa ıgı ı - gun en rı gece ve gun- vııtla-ı ~ıddetle mukavemet etmek - bugiln Moskovadaki İran elçisine, Sov· ka ı tı·ı mÜcadelede, İsveçin harp lstanb.ul, 25 (Tele ona) - Bugün v~ !~ngın, ır aç ~a~na ve. ~g ay 

düz, gerek cephe üzerinde ve gerek~e tetlir. Ordunun kuvveti, antrenman yet kıtalarının !randa harekata geç- l rş açd ~· .• t• . te k'dl d' saat yedıde, Haydarp~sa anbarlarını.n yüklu 3 vagona da _:ııraset ~tmıştır. 
cephe gerilel'indeki tayyare meyclanla- net'cesi'1d~. elde edUmi~ir. Topçu- miş olduğ~nu bildirmiştir. Diğer ta- ~~~şısın a ı vazıye ını n ı e ıyor önünd~ki rıhtıma .baglı .~ul~n~ı:. bırj Bu ~yanda bu~day. s:l~su da tu: 
rına ve havu enclü,;trisine bombardı- nun ate ı· j,;abetlidir So,···etler kıta- raft.an İngilterenı·n l\:Ioskova bu··,·u"k el- İs b" . . F" R h b' d motörün kazanı bırdenbıre ınfılak et- tuşmuş lse de, yetışen ıtfm)e tarafın 
man taarruzları ve baskınları y· pın ' · · J ' , - veç ırıncı • ın - us ar ııı e- · · 1 · - k 'dd tr ı ,, d h ı ·· dt' ül ·· tü İ f'Fk durmaktadır. - '. • • ,ı ,. !arımızı tuzağa düşürmek ve ordu - çisi Krips de İrana karşı girişilen müoı- ki hareketin hilafına olarak simdi hi- mıştır. nfılak ço şı e ı o m_uş ve uan er ~ ~oı:ı ır muş r. ıı ı t. 

Alman havncılığının muvaffak oldu- m_uzukn mareviya~~t kı~n:a.k ~~ biz~ 1 teı;:trharekE"ti, gene ayni elçiye bild!r- taraflığını ilan etmiş hulunmnktadır. !~~anr:;~~k h~~t~::cı~fı~~::;ınd~~~~~~~~ ,;!~~1:n:etö~i: :J !1a~~: batmıştır. kı 
ğu tabiye si temlerindeıı biri de, bas· a~ır ·ayıp ar ver ırme · .. ıçın ır ~o mı .. 1 • .,. • , " Ve hareketini haklı göstermiş olmak · • · ·. • ~ · 
kına uğrattığı tayyar cilikler üzerin- hıleler tertip ~t~ektedııler. Kny.~p- .., r.: " •• için, kendisinin harbe filen iştirakinin 
deki kısa zamanlarda kur,luğu hiih.imi- l~~ı-~ızın e~s~11<ı1 kıtıılarım~zın. bon- Mo.s.kova, 2a (A.A.) - S?vyet hu- hemen hemen amel! olamıyacağını işa- Almanlar 
yet olarak göze çarpmakta i<li. F'akı:ıt •.ııgu.nden ıstü~de . etmE".ktedırl~r. kfime.tı tarafından 1ra~~ ".erılen nota- ret etmiştir. Küçük Finlandiya harbe 
:::;ovyet kızıl havacılığı bu defa hic d,. '.ov) etler, ellerın~e~ı ne hı~ gemıle- da, bır. ka~. senedenbe~ı ikı .devle~ ara: girdiği tarihten beri, lsveçte gençlik Iran ha" dısesi hakkında /naifiz hava kuvvet-
evdeki hesaba uymıyan bir varlık gö:ı- l'ı.nden de ustaca ı tıfadc ('y lem ekte- ~ındnkı munasebetlerı.n. hır. tarıhçesı ve millet, bitaraf, ımflarında kalmak- o 

Maiski 
tererek, kat'! muvaff:ıkıyet ümidi~ le clıı l~r. > . • . ) apıldıktan sonra denılıyor kı:. tan utanmaktadır_ ne düşünüyorlar? [erini takdir ediyor 
saldıran hasım tayyareciliğini durd~r- Nıhayet b~ vesıkada 80.:' et m~ - - Son z~anla.rdaA~man ~Jan.~a~·ı- İsveç, bu suretle şimalt Avrııpada 
muş ve hatta umulan hakimiyeti kur- r~ffııkıye~lerınden bazı mı,,aller \e- nın 1rand~kı faalıyetı oyle hır vus at kat'i rol oynıyamıyacağını müdriktir. Berlin, 25 (A.A.) - Yarı resmi Londra, 25 (A.A.) - Sovyet bü-
mak gayretindeki fevkalbeşer enerjiye rılmektedır. . .. · . . . .- . al.mı2tır kı, g;rek ~usya:v:a, gerekse Fedakarlıklar ihtiyar etmez, kat'i şe- menbaclan bildiriliyor: yük elçisi Maiski subaylar kulübün-
mukabeled bulunmustur. Ve denebi- Buıılar~an .bırı,,ın~e d~nılı) or kı. l:ana karşı bı.r tehdıd teşkıl etmekte- kilde harekete geçmezse yeni Avrupnda tranı ele geçirmeği istihdaf eden de verilen çay ziyafetinde İngiliz 
lir ki; mihver tayyareciliğinin en cok -c Cephenı~ şımal ~ol_gesınde . So:- dır. Alm~n AJanları (50) den . fazla rol oynamak hakkını kazanamıyacak- oyunun inkisaf tarzı, hayreti mucip hava kuvvetlerini takdir etmiştir. 
utrr~tığı ve fakat en az netice alır 7 i- yet çetelerı, .~ephe arka. ı~dakı hır eyalete nüfuz _;derken İranın sakın ha- tır. olmamıştır. Burada iş-aret edildiğine i\Iaiski demiştir ki: 
bi gördüğü cephe, kızıl hnv;n or<lusu~ıa rnrekette_ muhımmat ve yıyecek. dolu yatını felce u.ç-ratmak için kargaşalık- 000 göre, bitaraflığı, zerrece şüphe taşı· - Sovyetler birliği halen tarihin 
karşı olan ağır hakimiyet ham ·ı te _ J ü•J kanı:. onla 16 zırhlı otomobıl, 11 lar çıkarmak ı .. temekte ve onu da tah- S K d I mıvan bir memlekete kartıı tatbik en büyük muharebesini vermektedir. 
kil etmektedir < ' ' ~ tnıık, :15 motosiklet, a 'tayyare, 7 rik ve harbe icbar etmek niyetinde bu- ovyet &. ın arı edilen bu hulül hareketi, buradaki Almanyada endüstri ve askeri hedef-

İki aylık çe~ muharebelerinden ;;on- oı'!.ıı!n depo:u t.ahrip etmh•lerdir. lunmaktadırlar.» faıı·zm·ın ı·ıeıabllld mah Almnnları tehdid etmeğe matuf her !eri bombardıman etmelerinden do-
ra neşredilen fevkalade re: mi tebliğ- fohımma: \ e yıyecek dolu 4 fr~n .. y " U • türlü ahlaki kayıdlardan uz-.ık bir layı İngiliz hilva kuvvetlerine teşek-
lerde Sovyet tayyare zayiatının on bin 'oklan çıkarılmı~ır._ ~~ s~ba.?·· '1 bın- Londra:. 25 (A.:'-.) -:- Royter: .., • • hadisedir. Buradaki Almanlar çok e- kür etmek isterim. Sonbahar mevsi-
tayyareye yakın bir rıık:ımla izah edil- le~ fazla a~ker oldürulmuştur. . İra~da.ki .hareka~ planı hakkında voıunacauına anıdırıer hemmiyet.sizdir. Diğer tara~tan İran, mi de yaklaştığınd.~n ~ombardım_an-
miş oin; ,,1, mihver tayyareciligiııin di· Irana karşı harekat hLoıçndbrır tnf~ıl~~ v:rilmemekle berab:r hakikaten uygun maHlmat ıle bu id- !arın daha çok mue.ssır olııcagını 
dişmesiııi Ye Sovn~t havacılığının dr • • , . . .~. sala~ıyetlı. menbalarından. lııl- Moskova, 25 (A.A.) - Sovyet ka- rliaları tekzip etmiştir. üınid ederim.> 
nasıl bir mukabeİe ve müdafaa miiş - Baıtaralı 1 ıncı aah:fede - dırı~dıgıne go:e ~rıtan~·a kuvvetlen :e- dınıarı, .. Lond:a k.adınla:ının y~kın~ Hariciye nezareti• İngilterenin ye- Ziyafette refikalariy!e birlikte 
külatı gösterdiğini açıkca meydam ,rnnda lra.n hükumeti tehlikenin nubı İrana gır~ışl;r?ır. Sovyetler ıse !arda gon~erdıkler~ me~aJa verdıklerı ni bir memleketi veya bazı kısımla- 400 subay ve Maiskinin refikası da 
vurmaktadır. nevcudiyetini çabuk teslim etmemiş- Kafkasyad~n ~ırmıştır. . _ cevapta dıyorlar kı: rını bolşeviklere terkettiğini gizleme- bulunmuştur. Ç-aydan sonra Sovyet 

Demek oluyor ki; Alman tayyareci r. İran hükumeti Almanların mik- lrandakı Brı~n.ya kuvvetlerı doı.:ru- cDün.ya.da Sovyet kadınlarının za- mektedir. . . ve Polonya subaylarının hararetle 
!iği şimdire kadar olduğu gibi ctiğ~ ı ırnıı azaltmağı teklü etmiştir. Fa_ dan doğruya H~ndısta~ baş~umandanı fer azmını sarsacak. kudre~. yoktı~r. Molotof, !ranın Rusya elçısıne kar- konuştukları görUlmüştur. 
cephelere nazımın bir parça daha «eı :at bu ne müessir, ne de süratli bir g:nera.l VeJ:'velı!I emrınded!r. Basra Londro kadınlarına teşe_klmr e.derız. şı, 921 de Sovyetlerl~. İr3:n arasında- DOO 

darbeler vurmuş, biraz daha kc if ha .u·z~a _olacaktır. Geçen haft.a tngi- k?rfezı_:ıde.kı ~rıtanya bahrı kuvv•f.le- Moskova kadınları, fabnka, daıre ve ki muahedeJ'.i il~ri surmli. tür. Asıl Göbels Venedıg .. e gidiyor 
reketlerde bulunmu. tur. Buna k:.ır~ z hükumeti Almanların Yerine kon- rı şarkı Hındıst.an suları başkumanda- tarlalarda feragatle çalışıyorlar. Bu entere::-san bır cıhet varsa, o da İn -
lık da, on binlerle ifade edilebilen bJ ıak üzere ya İngiliz veya bitaraf nı Cokri Arbutna.~ın kumandanı altın- tarihi ~ünlerde aldığımız ~ektupta? gilterenin h~klı bir sebe~ olarak Rus- . Berlin, 25 (A.~.) - .1taly~ l\1aa-
zarar önünde kızıl havac-ılık enerjisi acıka yabancı müteha sıslar verme- dadır. ç?k mütehassısız. Haklı muc.adele~ı- !ara bu eskı muahedeyı hatırlatmış rıf nazırının vakı davetı ü~eruıe Al-
ve maneviyatından kaybetmiyerek di ;i teklif eylemiştir. Fakat cuma gü-ı . • zın muvaffak olma.s~nı. temennı ed:rız: olmasıdır. man prop~ganda nazırı Göb~ls, bey-
dişmesine devam edebilmiştir. Ve iştL i.I alınan İran cevabı en umumi ke- ~!ldra~ 25 (~.A.) .- Loı;.dr,;.~ın ~mokratların sıkı _ı.ttıf~kının faşızmı nelmılel sınemacılık kongresınde ha· 
hu kadar zayiat ve bu derece mücade imelerle yazılmışa benziyordu. Ha- ~ala~ıyetlı ma?fıllerınde bugun og~e J ılelebed mahvedecıegıne ımanımız var- Havalarda zır ?_uıun.mak üzere ay sonunda Ve-
leden sonradır ki; Sovyet tayyar.:cili· al sukutuna uğratan bir cevap ve juzerı lrana.daır m:vcud m~lil.ma~ go- dır. . . . edıge gıdecektir. 
ği Berline kadar akınlar yaparak bü· ıeseleııin müstaeeliyeti karşisında re, İrana gıren Brıtanya bırlıklerı ba- MesaJın altındakı ırnzalar arasında, R b . . 
yük BritanyJ\ imparııt-Orluk hava 'kuv· ovyet ve lngiliz hükumeti bu haft~ ZI mukavemetlerle karşılaşmı~l:ır?ıı-. tayyaresini ~ir A:Iman tayyaresine Karşılıktı faahyetler uzveltın ır emırnamesı 
vetleriyle işbirliği kurmak gayretin . tili esn>Mındn bu v:ıziyete müm - Fakat ne bunların v~ıku .bul<lu~u ~~.r, çarptırarak ölen b~r. S~vyet tayyare _Havil ve da- Vaşington,2 5 (A.A.) - Ruzvelt, 
kaybetmemiştir. Böyle on bin tayyare- "in olduğu kadar müessir bir tarzda n~. de mukave~etlerın derec7~ı h~nuz yüzbaşısının annesının ımzası da var- . ~ondr~, 25 (A.A.~inden. neşrettiği bir emirname ile lngiliz su-
lik bir za\·iattan sonra taarrıızi h:ır"· asıl kar<ıı konaing" ı bahsı"nde "n - bılınmemektedır. Basra korfozınde dır. hılı .~mnıyet nez~re d d".. bay ve tayfalarının deniz komisyonu 

• · ~ · • ., " · " B d ş t ·ı· k tı · Dun gece az mıktar a uşman tav ' kete geçebilmek için ya Sovyet havııcı· \Şmak mecburi)•etinde kalmı~lar - en er apura ngı ız uvve . erı çı- L. liıveı bı ug , . . . ark i . ·. tarafından el konarak bugün federal 
lığının ordu ihtiyatlarını cephe.re ge- lır. · karılmıştır: ., . . ) aresı lngilt:renın ş ' ş malı ~ark! komisyon tarafından kullanılan ecııe-
tirmiş olmasına, yahud da herhang Londra, 25 (AA) - Rövter mu- Bu kuvvetler de bazı mukavemetlcr Lond~a, 2., (A:A.) - Lor~ Bıteı- ceııubı g~rbı. ve Iskoçyanı~ şıma~ı bi gemilerinde seyahatlerine müsaade 
bir maksad ve cephe için a.rırmı'l bu- abirinden: · · görmüşlerdir. Fakat bu da henüz kat'i b~·ug, bır ~tlantik tayyaresıyle n - şar~i sahıllerı~de uç~uş, ~ır kısmı ı- etmiştir. . 
lunduğu tayyare birliklerinden bir kı;ı. lngiliz kuvvetlerinin lran~ iri le- surette teyid edilmemiştir. hana gi- gıltereye donmüştür. . ı;erılere kadar gırmıştll'. Bır çok yer-1 d f . b' h .. d" 
mını çekmek z:ıruretindoe kalmış bulun- i hakkında Lo.ndrads şu cih!t ~il_ ı:en Brita~y~ ~ıtaları İngili~ \'e Hind- Lonctra, 25 (A.~.) - Lord Blver- lere. ~?mbal11r atıln;ııştır. Fakat hasar 
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iSUUı bul a eCl ır a ISe 
duğuna hükmetmek icabeder. Ne olur rn~~a tebariiz ettiriliyor ki, 15 .\ğus- lı askerler.ı ı~_t.ıva etmektedır. brug _ lsk~çyada bır tay~are meyda- hafıftır. İnsan zayıatı yoktur. İstanbul, 25 (Telefonla) _ Kağıd-
'a olsun, Sovyet tayyareciliği, iki .:ıy. toita ve-rilen lran cevabında, Sov- Zanne<lıl?ıgı~e görı:;, bu kuvvetler nma. ınm.ş, Londr~ya gelınce levazım Maıt~, 25 (A.A:) - Düşman ta~- hanede, elektrik fabrikasına ilave edi
hk bir müdafaa devresinden ,;oıırıı ı·et - tngiltere muhtırasına karşı bun arasında lııç bır domınyon kıtmn bu- komısyo~u ~~as~ ıle konuşı_n~ş, Daha yar~ıerı, cumartesı. a~ş!lmı Malta u- len binayı boyıyan Ferh!dla Ferid is-
taarruzla mukabeleyi daha elverdi ı·. ardaki tav. iveleri tam ı>ekilde' tas- lunmamaktadır. sonra Çorçılı zıy~ret et.mıs~ır. Lor - zeııne yangın ve. ın~ilak bombaları minde iki boyacı, binanın ~;üksek du-
kola'-' bı'r müd~faa ·st . laı~' · • a ·ip d . • .. } ·ıd· .1 kt d' 1 dun Amerıkadakı vazüe:ıı on beş atmış, bazı hususı bmalarda hasar - varından d'" rek f • b" ""kı"ld .. 1 J .. ·ı emı o "'' '· · • e emıvecegı Jı ırı me e ır. n· . . k d .. ü ti! 1 • 1 t 1 t . kt uşe ecı ır Y'- e o -
bul etmis bulunmaktad ıriliz h·f.ll . d .1•• d'ld··· Sımla, 25 (A.A.) - Röyter bildiri- gün a ar surm ş r. aı o muı,ı ur. nsanca zayıa ,o ur. müş'-r,,'-. ır. -.. ma ı erın e ı aH· e ı ıgıne , • .... · Londra 25 (AA ) - Avcılarımız n: wı·, 

Fakat ıs bu kadarla kalmıyor, \e {?re, ayni mealde yeni notaların hiç 'or. . . . .•. .. haıyan ıebhgı Fransa lmalind. taarruzi harekat' ---lC;---
~o1vyhet tan1·ar1ecıBe"leri~in .. biiJ:ük Britaıı- !:>ır kt~ ir .rapümıyac~ğı aşikardır vı:; ve ~~9;1~~ ~~l~~1::ı~;lg~~e b~go~~ fı?v:.Jt Roma, 25 (A.A.) - ltalyan tebli- yapmış tangarlaera kışlalara, kıtala- Sovyetlere göre 
)a ı avacı ara rlın uzerıııe taarruz ıas a tedbırlere muracaat zaruretı . . •• e ı an.~ ği: . ' ·ı . ' t t . 
etmeleri mihvcrciliğe bir darbe nır· hasıl olmuştur. İngiltere, bu vaziyet ~~!~f:t~/1~uaıı;er\h~;ekete. t~ves~~l Karadaki harp sahnelerinde kay_ ~!'.d;;p D~:~~~ e~~~{ıar~a~~~f~n~i~ - Bq tarafı 1 inci aahifede -
muş olmı:ror. kı.ı,rşı. ında kolonisinin k-ar~ılaştığı . · are e ın ga~ esı mı . - da değer bir şey yoktur 23-24 ağus- · k t örmü v h · · Sovyet tebliği: 

. ~on gel~,? haber~_er v~ So~ye~ ~eflc- ~ehlikeyi ı_n~teaddid defalar' İrana ~!~lıe~o~~ek~~~;'t~n~~ta şar~ me~le- tos gecesi düşman tayy~releri Tam- ~!r~~m~:ı:~deir.g ş e ıç zayıatj 24 - 25 ağustos gecesi . kıtalarımız, 
rımn teblıglerde soy!edıklerı gıbı, Al- ı~!ar etın tır. Buradaki Almanlar, k b" tehdid t k"l ~m~~?et~r~~e fiyo ve Hosanaya yangın bombaları Berlin, 25 (A.A.) _Dün gec bir Keksh~lm, Smolensk, Dınyeper Pet
~an ord~ları ka.rac1an ve havadan ~fo~- dıger m.~mlekellerde olduğu gibi, h:r~. ~r . ·mkan~!nı ~ ~ ı ece t · ~[ atmışlardır. Çok az has-ar olmuştur. miktar Bdtany-a tayyaresi gaı·bf Al- rovsk ıstikametlerinde düşmana şid-
ova~a arşı bır taarru~ hazırlığımı nzu., muddet nazi telkinleri altında n 1 Hmı 1ı d"- a rum e me ı öıü, 4 yaralı vardır. Akdenizdeki nın bazı s h' 1 . , detli muharebeler vermişlerdir. 

geçmış bulunmaktadırlar. Ye bu hazır- kalmışlardır. Vazivet üzerine sık ve ~l tı;>lle l" r-anın ıg~r menb~lalrın!ıı harekatta bir tayyaremiz ciddi ha - mııafSi~ bombala~r~ ıartmerıışnlea yandgın h\·~ 1 Baltık filomuz 4 düşman nakliye ge-
lığın başında tayva t> ·d 1 k hanın na ·d.kk . . nazı erın e ıne geçmesıne manı o mah'.- - . ' ' r:ıa a ı,.. · · il b nl f k d 2 h'l . . h • . r me} an arınııı sı. ' zarı ı atı celbedıl- t ! b .b. "hf 11 . t h k sara ugradığı ve içınde yaralılar bu- ..ıir Yerde mühim hasar ika edilme- mısı e u ara re a at e en sa ı 
en ılerıkl at.lardn. hazıdanacak di~zlül~- mı~ ve nfuhtelif i<ılerde bulunan bu k

1
\ ran, ~ ~ 1 k k ı~a t:rı.nh ~ ~ ,~ lunduğu '1alde kaçabilmiş ve bir m.iştir. Avcılarımız 3 düs a bom- muhafaza gemisini bozguna uğratmış 

ler: na edılrne.~ı \'(' bu suretle pıkecı- Almımların İran bitaraflığı için ar- .~ld~ınaBmanhı o mta ~ retınıd'ladı~ •. e düşman tayyaresi dilşlirmüstür. .rnrdıman tayyares' düşü;:;:ü~erdir ve batırmıştır. 
l~rın yakın mesafelerden :\[oskorn iize- zettiği ciddi tehlikeye işaret olun _ g~. ır. .u. usus ~ ıııare ~ 1 ıgıı~~ . ' ı , ~ · l\loskova, 25 (A.A.) - Bir gazete-
rıne t.-ı.~r~uza geçmeleri çnrelerini ara- muştur. Bunların, Alman hlikümeti- gore. İngılız -. ~ov, et. ha~eketı, sırf ~ıı tYl4DÇUkoda yenı tt:abıı leı ,.. . de neşredilen makalede deniliyor ki: 
makta ımı~l~r. nin münasip göreceği bir zamanda emn!y~t te~bı.rı mahı_ye~.1 ~?e .?!~P. l~a- Hsiniking, 25 (A.A.) - D. N. B. Orta Şaı k harekatı «Alman hava kuvvetleri Leningrad:ı 

Bu teblıglercl:. ha\'a kontrolünün Alman ordusuna yardım maksndiyle :~ıf ~ık~al.ın\Ye. ~azı butunlufuııü ı~- Mançuko maliye nezaretinin bildirdi- Kahire 25 (AA ) _ Tobrukta yaptıkları hücum teşebbüslerinde 100 
Al~aıı .t~:·y~recıl:rin_i? elin ele bulun- 1rnnda. kargn~alıklar çıkaracağın - t~drr. e nıye mı azammun e meme - ğıne _göre, İngil.iz _Kenya ve Ugando~t düşmanın' fasılas;z ·topçu ateş.na d~n f~zla tayyare .kaybetmişlerdir. Bli· 
dugu ~ık~ edılm~.k~edıı. . . . dnn şuphe yoktur. Fakat bu, ayni ı. Agustos tarıhlı kararname mucı- ,·agmen devriyelerimiz faaliyette bu- tün hücumlar ak.im kalmıştır. Tem-
Ha\~ k?.~tr?_l~ınün ~e gıbı. bır m~ı~- zam.and.a . ~ran~n ~omııuları için de P. d bınce. Mançukodaki a~ac8:klar: blo - un muştur. Tobruğa vuku bulan düş- muz.un son haftasında Alman ~:~ıan 

~~:ı-a bıldıııl~ıgı _h~n!-1.z r_n~lum__ d_eg.ıl- ~ehlıkelıdıı. Hı~dıstan bunu açıkça rav a ke edı~en .m~mleketlerın lıstesıne id- ,nıııı hava -akını hafif geçmiştir. Lib- Lenıngrada 17 hücum teşebbusünde 
~ır. Bu. ~on~.ı o] kesf~.} etının ~ak.ımı : ıhm~l ~demezdı. Ira~ hükfımeti <le - Bat tarafı bininci aahifede - nal edılmıştır. /a hududunda fasılalı topçu ve dev- bulunmuşlardır. 
) etle . bıı muna!>lehetı ~iması ıhtımalı bu ınkısafla sıkı şekılde alakalıdır. . . ·iye iaalıyetleri vuku bulmuştur Moskova, 25 (A.A.) - Sovyet teb-
akla yakın gedlmektedır. Ç•inkli: son Çünkü son ırak hadiselerinde Alman <le kahhra!°an kızkıl?1 rddu. ıtı~1 _wptra_kla- Almanlara göre · Kahire, 25 (AA) _ Orta Şark liği: 
z.~r_n~nlara ka ar, !llı ıve~ tayyarec_i- te~irleı-i malilmdur. rımız~ .. ~ınane şe ı e ıs ~ a e mış. o: . . . . ıava tebli~i: · · , Sovyet kıtaları 24 ~ğustosta bütün 
lıgınııı ~rk cephesınde bır hava ha- C D · l . ..:ı lan suruler arasında tarıhde mıslı - Bq tarafı bıl1!Dca aahifedcı - C art . . t ·a. 1 . . cephe boyunca. muharebeler vermiş-
kin:1iyeti kurmak yolundaki gayret- _ • enız er1.nue görUin:.e~iş ~!lrp!er vu~u .. bu!.nı~kta- çok ~ü~m tahribat vuku bulduğu gö- .': a~l~sga~~~ ır:ı~~~ta!yla~:r~~tm::. !erdir. Çarpışmalar bilhassa Kekholm. 
lerı, ancak taarruz ve hareket :<er- kıvılcım mı? dır. Butun dunyanın gözu onünde, rülmuştur. ,1 rd'r 20 t b ba t 

1 
• Smolensk, ~mel, Dinyeper ve Opet-

be. tli(rini ellerine alma~iyle te- Hitlerin 5-6 hafta zarfında kızılordu-j Smolensk şimal mıntakasında .:~~ ~üyhk on t 0~'t a d~ış .a.~. ' rosk istikametlerinde şiddetli olmuş-
celli etmiş bulunuyordu. Hareket - Baıtarafı 1 inci aahifede - ııun hakkından gelmek planı iflas hava dafi siper ve mevzilerine yıldı- ~., . ec ~a~gın ;ardi ·ae ı mışm. tur. 
serbestl!ği bir hava hakimiyeti de-' ki Asyada müşterek menfaat sahıısı etmi tir. Alman faşistlerinin cephe- rıcı taarruzlar yapılmıştır. 24 ağustos- : "t1 gk ':. .. 0 1 uz:n, d ~·· ve Ga~- Cuma ve cumartesi günleri 52 Al
mek değildi. Fakat, böyle bir ü tiin- ' fikri, Amerika ile İngiltere tarafından nin muhtelif mıntakalarında kaydet- ta yürüyüş halindeki Sovyet teşekkül- 0~ t!'-~ erı us erme e ucum edıl - man tayyaresi düşürülmüştür. 39 tııv-
Hlğün kurulmak üzere bulunduğunu konan ve evvela menfaat ve sonra da ti~leri ilerlemeler, kendilerine en !eri ve motörlülerine bombalar isabe- 111i_.~", ah"Jl . d b" dil yare kaybettik. • 
: aratliyen, dilediği yerde taarruz her türlü idealden uzak bir maddiyet- agır ve kanlı zayiata mal olmuştur. ti tesbit edilmiş ve bombalar atıldık- .. ! ~a~ı:ıln:ı ~rın D~- ı~ şmant ge- Şimal filosu, iki düşman nakliye ge-
etmek imkanlarına malik bulundurnn 'çilik ifadesine istinad eden geniş aha- Hitler vaktiyle Rusyayı istilii için tan sonra mitralyözlerle düşmana yeni- · 1~;~1 k b . k fır. t ıgerı yana ya mış misini batırmıştır. 
hir avantajdı. İşte bu avantajın ha- : dan çok farklıdır. Şarki Asya ideali 3 milyon Alman askerini fedaya ha- den ağır zayiat verdirilmiştir. ıı.tra ua ı mış ır. Odesa etrafındaki muharebelerde 
kim~·et ~klindeki inki~afı ancnk ;?u ıı~hadan çok farklıdır. Şarki Asya zır olduğunu ilan suretiyle tefahür 1 Berlin, 25 (A.A.) - Alman ordu- A N A Ü Ü L LJ beşinci ve yedinci Rumen piyade fır-
havalardaki kontrol ile ve bu kon - ıdealı bu sahada yaşıyan bütün millet- etmi ti. İki ay içinde Alman ordum- ları haşkumandanlığının tebliği: kalarına büyük zayiat verdirilmiştir. 
trolün elde bulundurulma:ı ile izah ;ıerin müşterek şan ve şerefine istinuJ nun ölü, yaralı ve esir olarak verdi-! Şarkta harekat her tarafta muvaf- ·-·••••" Moskova, 25 (A.A.) - DUn a~am 
e<lilebilir. etlJ?ekte~ir, Japonyanın cenup· deniz- ği kayıp 2 milyond-an fazladır. Kı - fakıyetle devam etmektedir. Sahibi ve Başmuharriri cepheden gelen bir telgrafa göre, Sov-

Bunn nazaran, Sovyet Ruııy:ı teb-. lerındekı siyaseti kelimenin eski ma- zılordunun kuvveti ve mukavemet 1 Fevkalilde bir tebliğde bildirildiği yet süvarisi c!i.r'etkar bir taarruz es-
l:ğindeki kontrol üstünlüğünü şark ' nasiyle imperyalist değildir. Bununla kudreti gittikçe artmaktadır. Al - gibi Okyanus sularında harekatta bu- HAYDAR R O Ş T O OK TEM nasında cephenin c.enubı şarki mınta-
cl'phesinde bir mihver hava hi~kimi- 1 beraber Amerika ve İngiltere japonya- man faııistlerinin zayiatı da ayni nis- lunan Alman denizaltı ve harp gemi- --: :- kasında Brotila. olarak anılan bir şe-
. e inin kendi:-ıi olarak kabul P'tmek- nın Tayland ve Fransız Hindiçinisi bette fazlalaşmaktadır. leri 148 bin ton hacminde 25 düşman Umumi Neşriyat MüdUrtı hirde nazi kıtalarını tardetmiş ve bir 
}:-ini icabedecektir. jile ola.n i~·i münasebetlerini bu memle- ticaret gemisi batırmışlardır. H l O fırka karargahını zaptetmiştir. Bu 

E~asen bövle bir ü,.tüıılük de mih- ketlerın Japonyaya karşı hazı!'lanan So\'yel i~tihbarat bürosunun bildir. Günlerce süren bir tazyikten ve ,'3id- AMD N ZHET ' ÇANÇAR mıntaka tasrih edilmemekle beraber 
>ereiler tarafından çoktandır bekle- c;evirmeye iştirak ettirerek bozmıya diil;ine göre, mlite-addid nokta ve şe- detli muharebelerden sonra yalnız d':!- --: :-- Dinyeper· geçidinin içindedir. Alman-
'İv orrlu. Geı: kalmış olması, Sovyet c:alışmakt:ıdır. Amerika ile Britanya hirlerin kayıbı çok 1lğır olmrıkla bera nizaltılar, İngiltereden Cebelüttarıka Abo • Yılhiı 1400 Kr. lar, şehrin etrafında müstahkem bir 
kızıl ham ordu unun muvaffıı kıve- bu şekilde hareket ederek en fena neti- bcr, mücaddeniıı inkişafı bakımın - giden bir kafile içinde 126 bin hacmin-ı De e 6 A;ylıiı 800 mıntaka yaratmışlardı. Akııam üzeri 
1 llıfolunabilir. Bu hava ü:-ıtlinlü~ii- celeri alabilecek bir gerginliği yarat- dan kat.i ehemmiyeti haiz değildir. de 21 ticaret gemisi batırmıştır. yabancı memleketlere 27 lira 50 kişiden milrekkep süvari öncüleri 
niı idame ettirmek husu unda mih- maktadırlar. l.\Ialüm olduğu veçhile heş yıllık sa-1 Bundan başka en mühim himaye şehre girmiş, Alman askeri arasında. 
\'t•r ordu. unun kamyonların petrr>I 1 Tokyo, 25 (A.A.) - Bir general na.yi pliiııı mucibince memlekette kuvvetleriyle yapılan muharebe esna- --::- panik çıkarmış şehrin şimal varoşla-
naldiyatı yaptığını ve So\'yet de- ne~rettiği bir makalede Tokyo halkı- sanayi müesseseleri ve teşekktilleri lamda Afrini tipinde bir destroyer bir idarehane: İkinci Beyler Sokak rını işgal etmiş ve bir U?pede yerleş-
ı>ıirvollarınclan isti!ııde ~demiyerek nın hava hücumlarına karşı yiyecek her tarafa yayılmıŞ \'e bu suretle sa- Sovyet ve himaye gemisi batırılmıştır. miştir. 
hih•,iik S?"üc;li.iklerc maruz kalmakta stokları hazırlamak ve lüzumsuz sığı- nay:iınizin eııaslı şekilde tevzii temin lngiltereye karşı mücadelede, hrı»a GÜNDELiK TAKViM Almanlar cepheyi istirdad etmek; -
1nı lunduklarını gözönün ~ getirirsek , ,naklar inşa etmek st>klindeki hareketi; edilmiş bulunmaktadır.~ kuvvetlerimiz gündüzün Plimut Jima- temişlerdir. 
"iıldeW. bir Sovyet mukabil taarnı- şu sözlerle tenkid etmektedoir. Pravda gazete~i maka!e;,;ini şöyla 
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nma ağır çapta bombalar atmıştıı-. G.:- 1 1360 Şaban 2 Sovyet süvarileri şehre her taraf-
7.llnUl' h-avndan yapılması ve petrol i cHarp başlarsa, tayyare bombardı- bitirmektedir: celeyin hava hücumlan Brfüınymıııı EVKAT tan hilcum etmişlerdir. Almanlar, ~id-
i1'rnalkrini durdurma~ı. temin edil- manlarına karşı hazır bulunmalıdır. cBu kurtuluş harbinde yalnız de- şark sahilinde liman tesisatına ve ada- detli taarruza mukavemet cdemeyin-
di!d zannını veren kontrol iistünliiğil- Ş~şırmak için ~~b ._Yoktur. Bu gi?i P:iliz. Yeni ve kuvv~tli. müttefik .ve 1 nı~ h!r ~ok hava meyd~nlarına tevci~ . S: ~· S. D. ce garbe doğru ~kilmişler ve şehir s?-
ııii ortadan kaldırmak fır~atını ka - hüC!-1ml.a~a en ıyı mudafaa, herkesın dostlar kazandık. Hürrıyet prensıp- edılmıştır. Bazı keşıf tayyarelerı Sabah · ), .. O Akşam 18,Sj kaklarında takrıben 700 subay ve erııı 
·ıand ırmış olur. Bunun icin de kızıl vazıf~sını yapması, yangınların önüne 1P.rini tutanların mü~teri?k g11yreti , Hollanda sahili üstünde bir Britanya Öğle :12, 16 Yat.ı 20,33 ce.sedlerini bırakmışlardır. 
"'"On havacılarının biraz daha feda- g-eçmıye veya çıkan yangmları söndür- Hitler Almanya!lınln hakkından ge-
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bombardıman tayyari! i dUşürmüşler· ı İkindi .16 Ol lmıak 3 Sl Şehirde 50 mitralyöz 40 knmyon ve 

• r · iliriz. 'meğe çalıtmasıdır. lecektir. 1dfr. ' ' ' yUzlerce bisiklet iğtinam edilmiştir. 


