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Nüshası lıer yerde 5 kuruştur _ 

Per1embe TELCRAFı ANADOLU - lZMlR 
TELEFON ı 2778 

28 ADRESı ikinci Beyler eolrafmda 

Kaytnakamlar arasında 

Ağustos ANADOLU sazeteai idarehane.ı 
Ankara, 27 (Telefonla) - Dahiliye Vekaleti, 

kaymakamlar ara11nda nakil liateleri yapmııtır. 
1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 
Şark hizmetini bitiren kaymakamlar, diier yer

lere alınmaktadır 
31 iNCi YIL Neıredilmi:ren yazılar seri yeriJnıezı---------·---------~=--------------------------1 

~:N:0:·=~=3=?=~c~u~~~~~~·~~~·~b~~~2~s~b~~~~~r~-====~~H~e~r~g~u~-~n_s~a~b~a~h~l~a~n~O=z~de~ar~~~gue~~~ 
r ' ,__,,_.4~~~~~~~~-· J 
Cumhurreisimiz " r an 
Çankaya köşkünde ln

giliz elçisini kabul ettiler 

Kabulde Haricige veki
limiz de bulundu 

Ankara, 27 (A.A.) - Reisicum
hur lamel lnönii bugün saat 
19 da Çankaya köıklerinde lngi
liz büyük elçisi Sir Knatch Bool 
Hugeaaonu kabul buyurmuı -
tardır Bu mülakatta Hariciye Ve
kili Şükrü Saracoğlu da hazır bu
lunmuıtur. 

Başvekilimiz 
Yeni Arjantin elçisini 

kabul ettiler 

Ankara, 27 (A.A.) - Başvekil 
Dr. Refik Saydam, bugün aaat 11 
de Baıvekilette yeni Arjantin el
çisi Karloa Birebiayı kabul etmiıtir. 

Iran cephesinde 

Ruslar 
Tebrizi 
aldılar 

lngilizlerde mü
teaddit şehirler 

elde ettiler 
Iran amiralı muharebe 

de öldü. Petrol mınta
kası lngilizlere geçti 

Almanların eline geçen Sov yet şehirlerinden biri 

Almanlara göre Sovyetlere göre 

lngiltere ve Sov
yetlerle müna-

1 sebatını kesmedi 
Iran kıtalarının nıuka
venıeti senıholik bir 

tarzdadır 

Şehinşah, lngiliz elçi
siyle ihtilafın hallini 

tekrar görüştü 

Tallin Leninerad 

Londra, 27 (A.A.) - fran kıtııları 
İngiliz ilerleme•ine karsı hafif ve 
sembolik bir surett.> mukavemet et
mektedirler. Bu •abalı gelen gazete
lere göre bu, lrun Şehinşahının mü
zakerelerde bulunduğuna ve ;1ıtiliıfın 
halline çalıştığına bir delildir. Bu 
halde İran hadisesi hafta bitmeden 
e,·,•el halledilebilir. 

Amerikada imal' edilen tanklar 

Alman kuvvetleri tara

fından alındı 
Bütün şiddetiyle nıüda

f aa edilecektir 

Deyli Herııld g:ızetesi, İranın bu 
tarzı hareketinin ya •lyasi bir manev 

Sovyetler 
rn hazırlamakla meşgul olduğu ve- . 
~·a bir karar almad-an evvel, Alman Japonya nezdınde teşeb-

ro• l v ı· t k R . hükümetiyle temasa geçtiği mana81- I .:, b l d l 
r ın er n..are ı mın a a- us tayyarelerı, Alman· na da gelebildiğini tebarüz ~ttirdik- )tıste u un u ar 

jaoonyada 
l(abine gürültülü bir 

toplantı yaptı 
sını tamamen temizle- lara muht /~-'b ten sonra lran hükOmetinin teklifi-e ı, eyanna- nin tam mutavaat dahi ol~ İngiliz - A k 
diklerini bildiriyorlar meler atıyorlar Ru~ kıta_lar~nın lran_ t_opr:ıklarından meri adan gelecek f aponyanın mihverden 

AA B d gen çekılmıyeceklerını, çünkü mak- yardıma mu··manaat et- 1 Ü k ı . 
Berlin, 27 ( . .) - ugün neşre i- l\foskova, 27 (A.A.) - Sovvet is- •adın bütün cenubi Asyanın Seliime- ayrı ması m za ere erı 

len Alman tebliği: t"hb t b.. • · ' • • d Şimalde yirmi ikinci Sovyet ordu- -1 .• ara urosunun bu sabahki tebli- tini te.m_inde.n ve l:akııı şark memle- memesını ıste iter devam ediyor 
gı. ketlerının bır entrıka merkezi olma- . 

sunun imhası harekatı üzerine 70 bin 26 _ 27 gecesi ve sabahı, muhaı·ebe- <nll'ı önüne geçmekten ibal'(·t oldu- • ;\fos~ov~, 27 (A.A.) - Sovyet hü- Tokyo, 27_ (A.A.) - Japım impara-
esir alınmıştır. Tallin sehri zaptedil- kı bütün cephe boyunca devnm etmi•- ii;unu ilave etmektedir. ku:netı, uza_k şarktaki Sovyet limanla- to~u, 111\ş\·ekıl ~17ns Konoyeyi ~abul et 
miştir. tir. Londra, 27 (A.A.) _ Bu Rabah rı_ ıle Amerıka aras.~ndıl; nakliy~ta ma-, mış, s_onr8:. harıcıye __ nazırı Amıral 1'o-

Berlin, 27 (A.A.) - 25 - 26 Ağus- Moskova, 27 (A.A.) _Gece rarıeı Loııdrada öğreııildiğin> görP Tahran- m ol!llak mevzuu uzerınde Japonya yoda ıle goruşmüştur. 
tosta Sovyet_ kıtalarının garba doğru n~redilen Sovyet tebliği. " la Londra ara<ında do'-rudaıı do.' nezdınde teşebbüslerde bulunmuştur. j Londra, 27 (AA.) Donıei j:ıpon 
ileri h~reketı kırılrı_ıı~tır. Şafak ~öker- 26 Ağusto•: Kıtalarıın"ız bütün C'P- ra muhabere k b"ld" gt . "k 'grut Sovyet hükumeti, Amerikan harp ajansının bildirdiğine göre, japın}'a, 
ken Dınye~~ nehrının ş~rk 'ah_ıH .. tıir he boyunca düşmana karşı aııud:~ne n .... '"' "~~~n!:iı ::~;~;ı.u~e lev~z.ımının Vl~div?stoğa sevki ~e·~- Vladivostok yoliyl~ kusyay,ı gönd~ri-
harabe halım almıştı. Bınlerce olu ve çarpışmışlardır. Halen elde <:dilm. lesınııı çok nazık bır me•ele oldugunu len harp malzemesı hakkırıda Amerika 
yaralı ortada duruyordu. Nehrin suları sarih malumata nazaran "4 Ağu~to•~! H•tı beyan etmişlerdir. Yukarıdaki beyanat ve İngiltere h!lkuınet!eri nez<l!nde te-
~rk edilmi tahta parça.;arı ".e . ndık evvelce bildirilmiş oldu~ "~hile. ~6 r ı er " ile japonyanın böyle b!r ~~re~et_le bir ~ebbüsler~e b~!unmu~till_'·. Domei •'· -
l~rı sürüklüyoı·du. Tah~ıp __ edılmı~ fab- Alman t.ayyare.<1i değil,fakat sa Alman 1 yakında 11 ut.uk lllll ' şey kazmınmıyucağı bıldırılmı~tır. ıansın1!- gore Japonların. ı~ırazı, Rusya 
rı'k~lardan ~umanla~ tu_tuyordu. _Ba.I- tııy:ı:aresi düşürUlmUştUr. 25 AğuRto<- • Anka~a! .27 (R~dy~ gazetesı), S~\·- ya verılen ta:n•are benzını h~kkında -
şı;_vık.~er Dınyeper uzerındekı butuıı g_ünü 93 Alman tayyare.~i düşı.iriilmüş- söyliyecek? >et .harıcı)e _kon:ııse~ı _Molo~f~ı~ ıa- dır. Bunun Japonlara verılmiyerek 
koprubaşlarını bırakmışlardır. tur. 18 Sovyet tayyaresi kanptıı· pon:yaııın lllosko'a buyuk elçısını im- adalarının yanıbaşıııd.an vapurlarla 

- Devamı 4 neli sahifede - - Devamı 4 ncü -hlfecİe _ · bul ederek Almanyanın Sovyetlere geçirilerek Sovyetlere gönderilmesine 
haksız yere _tecavüz ettiğini, buna kar- itiraz edilmektedir. 

_ l _A_sk_e_rı_A ~_az_i~y_et_I_ 
1 1 , 1 k . 27• (A A ) _ Moskova 

•' os O\a, . . dti AJ 1 L • d 1 k • radyosuna Piö~·e. Sovyet ~ıtal~~ı, n man arın enıngra ı a ma ~S-
Tebriz şehrını ışgal etmışler ır. 

şı ~ovy~tl~ı·ın vatanlarıııı müdafaa er- Tokyo, ~7 (A.A.) - Dün toplanan 
ledıklerını ve Amerikanın, Sovyetlere japon kabınesinde siyasi meseleler mü 
muayyen yollardan Vladivostok limanı zakere edilirken çok şiddetli milnaka
vasıta•irle yapacagı yardımın, normal şalar olduğu bildiriliyor. Sebebi, As
yollardan geçeceği cihetle japonyanın yada japonyamn genişleme hareketine 
buna. mani olmağa çalışma8ıııın dostıı- 1 karşı Amerika ve İngiltere tarafların
ne bır hareket olmıyacağını söylemiş dan alınmakta olan tedbirlerin artmak 
ve. b~ınu hükumetine bildirmesini i<;tc- ta bulunduğunun görülmesidir. 
mıştır. . Ankara, 27 (Radyo gaz~tesi) -i\fo•kova 27 (A.A.) - Moskova t J • • 

radv~•U İ;anda harekatta bulunan eme erının 
Sov~·et İtıtalarının Tebrizin şarkında 

sebebi çok mühimdir 
ki Erdehll ve garbındaki Dilman k_a- • • . • 
~abalarını d:ı i•gaJ ettiklerini bildır- (randa Jngılız ve Iran kıtaları şıddetlı olmıyan 
mir1ir:kovn 27 (A.A.) - Moskova bir nıuharebe yapıyorlar - Yeni Dük Of 

• 
0

" ' k•t h kkın radyosu, Irandaki har~ ·a · a - Y ork zırhlısı da hiznıete girdi 
da •u haberi vermektedır. . 

!~anda Sovyet kıtalarının ile~··. ha- Ankara, 27 (Radyo Gazetesi) - ga sanayi şı;hri zapU!dilmiştir. Bu böl-
reketi tesbit edilen pliin mucıbınce Alman ve Sovyet resmi U!bliğleriııe gede vuku bulan muharebelerde 1125 
devam etmektedir. _ göre Şark cephesinde bugünkü a•kert beton sığınak muharebe harici ' edil-

M o•kova, 27 (A.A.) - Teblig: durum şöyledir: mişt!r· L~g~-~h_ri,, ~uslar tarafından 
Rus kıtal arının, lrann \ 100 kıl o - Almanlara göre 24 ağusto"ta şimal- tahrıp edıldıgı bıldırılen ~ovogradın 

-De•amı 4 ndl sahifede - de İlmen - Peypus gölleri arasında Lu- -Oe•amı lkınd aalılfed. 

Mısırda 
Ingilizler, Eski başvekil 

A.li ~lahir paşayı 
istemişler 

Kahire, 27 (A.A.) - D. N. B. a -
jansı bildiri\•or: . 

Eski Mısı~ başvekili Ali lllahır P.a
şa hakkında alınan tedbirlere daır 
bir istizaha cevap veren i\!ı•ır başve
kili Hiiseyin Sırrı Paşa parlamento
da demiştir ki: 

.. 

Amerıkanın da Vl:l.divoslOk yoliyle R .. · • 
Sovuetlere yapaca· k" t . . . uzvelt - Çorçıl mülakatında alına.n , • gı sev ıya ıçın aynı . . . . 
sert. vaziyeti aldığı Vaşingtıından hıı- kararlardan bırının de ıaponyayı mıh 

-OMvamt dıırınci aahıfeda - - Devamı 2 inci aahifede -

•• 
Orfi idare mıntakasında 

bulunan erkekler 
Nüfus cüzdanlarını daima Üzerlerinde bulundu

racak, zabıta ~lnıir ve nıemurlarına gösterecekler 

. İstanbul, 27 (Telefonla) - Örfi tibaren nüfus cüzdanlarını her za -
B. Hitler ıdare komutam general Ali Rıza man için üzerlerinde taşımaları lli-

Budapefle, 27 (A.A.) - Ofi bildi- Artunkal, İstanbul gazeteleriyle hal- zumlu görülmilştilr. Nüfus cüzdanla-
riyor: ka şu emri ııe"retmiştir: ıının z-abıta, amir ve memurları ta· 

Magyar-Uaag gazetesinin Berlin ·afından her talep vukuunda ibrazı 
~uhabirinin bir haberinde ve Berli- cÖrfi idare mıntakasında ş"hir , '1ecburidir. Aksi hareket edenler 
n.•n u~umiyetle iyi haber alan mah- :asaba, köyler vernir mııhallercle er- karakola davet olunacaklar ve hilafı 
fı~lerıı:ıde beyan olunduğuna göre kek vatandaşların hüviyetlerini ko- , h:ıkikat beyanatta bulunanlar hak
Hıtlerın pek yakında bir nutuk söyle: !aylıkla te•bit ctmP.k için 5 E;;lülden kında takibat yapılacaktır.~ 
mesi muhtemeldir. Alman reıml 
ma~filleri bu haberi ne tekzip ne de 
teyıd ~tme~ekle beraber bu gibi ha
berlerm daıma büyük kaydı ihtiyat
la karıılanmaaı lazım geldiğini hatır
latmaktadırlar • 

..,,,, •Y w uu• u 

1 SAR tT 1.E.R 

Tekrarlı yalım 

Me buslarımızın yapma·k 
ta oldukları tetkikler 

•• 
Odemiş, Tire, Torbalı ve Ba· 

- İngilizler, Ali l\1ahU: Paşanın. 
kendilerine teslimini isledıler. Mısıı 
hey'eti, bunun anayaMıya uyg~~ O· 
lamıyacağını söyledi. Loııdra hukO -
meti, anayasaya aykırı olduğu hald_e 
Yugoslavya hilkumethıin b:ışvekflı 
Stoyadinoviçi teslim ettiği cevabını 
vermiştir. 

Ticaret Vekilinin, incir, üzüm, tütün 
İngiliz tayyarelerin den bir grup pamuk ve daha bazı mahsuller hak- yındıra da gideceklerdir 

lzmir mebuaları, Bergama, Dikili, Foça, Menemen, Karaburun ka 
zalarına giderek halk VP ciftçi i!P uzun konuımalar yapmıf, ihtiyaçlar 
ve dilekler üzerinde durmuşlar, dün Bucaya gitmitlerdir. Dün akıam 
da Eşrefpaşa Parti VP nahiv" merkezind,. partilileri" haabıhallerde bu· 
lunmuşlardır. Buııün lzmir harabelerini VP mÜzf'vi gazecekler, bili.hare 
Bornovaya aececek1erdir. 

--000-- b
A Al s· 1 ·ı· kındaki beyanatını okuyan müstah-

Gar 1 manya· ır ngı iZ vapur .a, haklı oı~r?:k s-:vi~mi,ıir. .. 1 
Borıada uzum, ıncır ıatıtları. ı:.y-

Afyonda 
Koca tepede 

ya hava hücumu k f • ı • lülün ilk hafta11nda baılıyacaktır. a ı eSJ Müotahıil, hiç bir suretle t~li.t gös-

Şinıali Fransadaki tay- Cebelüttarık volunda 

Binlerce halkın iştira- yare meydanları da Alınanların taarruzu-

kile bir tören yapıldı bonıbalandı na uğradı 
Afyon, 27 (A.A.) _ Büyük taar- Londra, 27 (A.A.) -:. İ°.giliz h~~a . Ankara, 27 (~adyo Ga_z,,e_te,i). 

ru b 1 d 
- kt da Kocatepe - kuvvetleri dün g<ıce buyuk faalıJ et Bır Alman fevkalade teblıgıne gore 

zun aş a ıgı no a ' d ,· Al ta 1 · ·ı d · ıt ı de dün bir tören yapılmıştır. Afyon ~östererek Almanya a san~~ıAml er- 148mabı_ı t yyahre er_ı dı e
25

. en_ı1~a ı arı, 
Ralkevi tarafından tertip edilen bu kezlerinden Kolonya ve garoı_ m~n ın on acının e ıngı ız vap~
törene, civar köyler ve nahiyeler hal ,.adaki hedefl~r~ taarruz etmışlerdır. ru batırmışlardır. Bunlardan 126 bın 
kı tamamen i~irak etmiflerdir. 1 -Denaıı ikind aahlfede - -De•auıı iklııd aahlfed• -

termemelidir. Acele, bu gibi ahvalde 
ve bilhaua hükumetin teminatı mü
vaceheıinde, iyi değil, :zararlıdır. 

Geçen senenin vaziyeti, kulağımız· 
da küpe olmalıdır. Hükumet, ihra
cat imkanlarını genişletmektedir ve 
geni,letecektir. Mahıule alıcı var 
dır. Ne yüksek, ne de az fiat .. Nor
mal fiat, piyasa ve mahoulün tam 
değeri. 
Düıüncemiz, daima bu olmalıdır. 
Biraz daha sabredelim. 

** 

Haber aldığımıza gör,., mebuılarımız Ödemiı, Tirf', Bayındır ve 
Torbalı kazalarının kurtuluo bayramlarında buralarda bulunacak vf' 
bu veail .. il .. halkla temas edeceklerdir. 

Şimdiye kadar yapılan tetkiklerde varılan netice ıudur: 
Halk, tohumluk ve yemeklik buğdayın vaKlinde vi" kili miktarda 

verilmeıini, J{az tevziatının intizama bağlanmaıını iıtemektedirler. Me• 
buolar, dün vali Bav Fuad Tukoalı ziyaretle intibalarını anlatmıılardır. 
Bundan baıka Menemen havaliainde sıtma mücadele la.aliyeti kafi 
görülmemekte ve Manisa oıtma mücadele teıkilitının bu i'e daha 
fazla ehemmiyet vermeıi i.atenmektedir. Menemen civarında mUteah· 
hidlerin. açtıkları çukurlarila aivı'iiiiıek ıürfeleri topl•nniıttır, Bu tie 
ba9ka bır 9fklyet mevıuudiır. 
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Garbi Almanvava hava u ta Askeri Vaziyet Kaput ve ambalaj bez-

hücumu rugvay 
1
Y• - Baı tarafı 1 inci aabifede -

· . · meydan arı 70 kilometre simalinde ve Leniııgrada 1 e • t e t BUGÜNKÜ PRO~~M . 
- Ba_ıt.a~afı .ı mcı ~hifede.- - yare 12 kilometre uzaktadır. Rus tahkimat erının evzıa 1 7.30 program • 7.33. muzık: hafı_f 

.\1, nş c!enızı uzerı~de ~o Havr hma. y b b' d , }ete asla hattında bulunan Luga ve Novograu ııı ogram (Pi.) , 7.45 aJans haberlerı, nındakı doklar, şımalı Fran&adakı a ancı ır C\ h' 1 . . Al anların eline dü!lmele- 8 00 müzik. hafif programın deva -

.- RADYO . .. ·. .. .. •' 

ta · · mevda 1ları da bombnrdı k şe ır erının m ' · · · t" 12 "O Yjaıe. . ~. ı .. ' : kiralanmıvaca ri son günlerde burada Alman hareka- • • mı (Pi.), 8.30-8.45 evın saa ı, ·" ~ahn eddı!Jmı~ttı~. 180tduşman '.aykyaresı . 27 (A i,.) - Unayted tının çok şiddetli vuku bulduğunu gö~- 941 den sonra bu tıcaretı yapan• program, 12.33 müzik: .!'."asıl ~ark~: 
"n a e ı mış ır. ayyaremız ayıp- Vaşıngton, . . · _ . _ termektedir. . !arı, 12.41$ ajans haberlerı, 13.00 mu 
tır. . .. . Presin Montevıdeodan aldıgı bır ha_ Bundan Almanların kıştan evvel Le- J b •ı • kt• zik: fa~ıı şarkıları programımn de -lngıltere uzerınde: bere göre, orgeneral Koleten •. ~rug ningrodı ellerine geçirmek i~tedikleri ara ez verJ mıyece Jr vamı, 13.15-14.00 müzik: karışık 

Londra, 27 (A.A.) - Dün g{'ce vav tayvare meydanlarının, )~ ancı Le in radın Almanlar için . . • . . program (Pi ) 18 00 progrum, 18.0;1 
İngiltere üzerinde düşman bava fa- biı: deviete kiralannc~ğı hakkındaki an~a~ı.!ı~?:·bir 1:h:m~iyeti haiz olduğu Vekiller heyetinin ittiha~ ettiği 1<a- m~k .hı.tiyenlerır: çır~'.n 

1 
f~alıyetl~!·ıı~e müzik: radv~ ~az 've tango orkestra-

a!iyeti. a~. olmıı tur. Atılan bomba - haberleri tekzip etmış, bu tayyaı e ço u_j u ır D€nebilir ki, Leningra- rara göre yurdda kaputbe?'ı .Ratışııı~n ~anı _olmak ~:ıksadı)le ~ 1 s~'.ıe;;ı~ın <ıı, 18.30 serbest 10 dakika, 18.40 
!ar, bırbırın~en çok uzak yarlere meydanlarını.n, y~lnız u:uırvar .. ha- muh~kk~~t Moskovanın isgalinden ela- ve tevziatının İktısad vekaletıne verıl- ılk ay ınd:ın ıtıbarenA ~~uratu_r.'tcılı~:ı, müzik: Piya~a şarkıl-arı, 19.00 konuş 
atılmıştır. Hıç bir hasar olmamışsa ,.a kuvvetlerıne -aıd oldugunu "oy le- dhın ı~~h~ ı,d'r Leningrad 'isrraJ edilirse diğini yazmıştık. kaputbezı ve ambalaJ ~ıb tılca:etıne ma (Derdi eşme saati) l!).15 mi.izik: d · 1 b' · d · z -.· t · · a mu ım 1 

• "' • B h t k" k· .. • . h .· · elek" ·ı- b·ışlamış olanlara bu nevı ez erın ve- • · • a .} a nız ır Yer e ınsanca a za .• ıa nıştır. ı h imtidadınca mühim sarsıntılar u usuR a ı aı '.1!' ~ ı ı_mı_z ı , ı '. . . . . . t' S .. ·ı . k radvo caz ve tango orkestrası prog-nıku bulmuştur •. 1 · C"('p e d Jakadarlara ela teblıg edılmıstır. Bun- rılmemesını bıldırmış ır. umeı lan · "k' . k 1!) 
30 

· hn 
I 1 d d " . Bı"r lngiliz v·1pur kaf l esı vuku bulacak ve Sovyet donanma:ıı a d . • ' h . .• f b ·"kalarcla tarafından yap1lacak tevziatta bu gi- ramının 1 ıncı IS~!.. • ,, ajans -
r an a a. < •· t n mahrum kalacaktır. Alman do- an sonra ıesmı ve U,;usı a 11 . • ' . • ·f d tt" ·il 

1 
· • k berleri, 19.455 muzık: yurttan ııes -Dolıli~, 27 (A.A.) - Bir Al!,11an - Bqtarafı 1 inci aahıtfede - ·~!:aması, serbeııtçe hareket eclec~k im~I. ~dile~ ve edilecek kaputbezı; am- ,b!ler, tevzıattan ıstı a e e ıı n t.\ece !er, 20.15 radyo gazetesi, 20.45 mli-

tay,vare ı, Irlandada Cok kontlugun- tonluk 21 geminin ingiltereden Cebe- ' ··h"m bir üs kazanacak ve simdi fü;- balaJ ışlerınde kullanılan her nevı hez- • tır. . •. b . 1 k . t. zik. >:az eserleri 21.00 ziraat t-akvi-d b. · · dil ··Mu Tnyva en·n · - b"I mu ı · ' ' ' · 1 s·· b k . ·ı· ·il r pazarları Kaııutbezı ve ambalaı ezı a nı.ı ıs ı- · · ' .. . a.. ır Yere .. şmu.~. r. ' • r 
1 Jüttarıka giden kafileye aıt oldugu ı - !erinden çok uzakta bulunan Alman sı- .er, .. umer an ·' e~ ! ma a. , . .. , . . f · 1941 senesine! n '1i ve toprak mahsullerı borsa;;ı, murettebatı, gozaltına alınmıstır. dirilmiştir ı , l ordularının geri ikm•ıl isi deniz- ıle Sumerlıank teşkılatı tarafından tev- ,\en tuccar. ve esn~ , 't· ·l . ·t· . 1 t ?J 10 müzik: Türkçe efem şarkıları 

Amerikada: \ Ayrıca b. ir de~trover ve bir refakat mctean kola"lıkla ten1in edel;ile~ktir zi edilecek ve satılacaktır. i e:vvel .manıf~tuı:a tıctared 1 ~ı e. ış ı'.ga el - .;1·25 kon~sma ( · an'atkfırlarımız ko-
,.. · '>7 A A ) H tebr .. .. · '" < • K a· h '-" . b h · s tıklerıne daır tıcare o a aıın< ,tıı a a- ... · ' "\ •. Kahıre, - ( . . - ava ı-ıgemisinin de batmldığı haber wrıl - Bu temin edilince de bu kuvv<.!tlcrln! . O?r ınmıyon ey~.ı.ı:ıc~ ~ .~ı;;u( ki· . , '.k I· mahalli idare amir- • ıuşu.l'or) ,21.40 müzik.: ;;ıenfonik 

gı: miştir 1 foskova istikametinclC' ilerlemele rı ta ıttıhaz olunan kaıaı,. ehıımızde.! ca .• ııı \esı. _a arı. . . Sümerbank·ı rogram (Pi.), 22.30 a.ıans haberle-Oıia bU.rü.klükdeki b_ombardı~an İnglliz sözcüsü iile batırılan g~~ıil~- ·~umkün olacaktır. t~te bunun ic;indiı• ka!lut~zi imal e~len. r:ıb~·ı~alara teb~'.g lerıne. ta~dıX e~ı~:r~knclan ,;oıır~ be~ ,.i. 22. 15 müzik: damı müzıği (Pl.), 
ta~·yarelerım~z, .merk.~zı Akde~ızde rin beşi ingiliz, biri :Norveç, bırı .Tr- i, Almanların kış gelmeden en·el Le- eclılmış w fahrık;ıJ,n . t.n a~ınd.aıı ~ ·:- mur~caa~ e ~~e e ').2.55-23.00 yamı ki program \'~ ka-
clitşm~n ge~ılerı~e hucum etmışler - landa olmak üzere yedi vapur oldul{u- 'niııgradı zaptetmek için acele e t tikle- pılmakta olan :atıslaı, duı cluı ulnıu~- 'I alaSb~~~~bl:~kır;erli mallar pazarının, p-anıs. 
fl"r. Bır gemıye agır bombalarla fam nu ve tonaj yekununun i:;e ancak 10 ri anlasılıyQr tur. . . ) ·ı halkııı izclih·l ooo>----
i:;abetler temin olunmuş, gemi, bat- bin tonu tuttuğunu ve miitebaki ka- Uha ·na c~phesinde Almanlarııı bii- İzmiJ"de kaputl>ezi imal ~den fabrı- basma tev~ıatında ~ı e J 'mcluı: K'. -
mış halde bırakılmıştır. Geçen pa - filenin Lizbona vaı·dığıııı söylemi~tir. yük faaiivet sarfettikleri bildiriliyor. kalaı· iki tanedir. Bu fa~rıkalar, ma- mın~ 1!1anı o~~:ı~l{!~ 1n:~ ~'ltıshı:ı ic/~ zartesi, Bingazi limanına, simendi - Lizbondan verilen haberde de 7 vııııu- Alm·ınlar Dlnyeper b·ıtı:-ıınd·t bir ·kaç mulfılını Sümerbanka te;1Jım edecekleı·- put z~ ve ~m. a a.ı z cr.1 · 1~ .\ t rlb1•1 

fer tesi atına taarruz edilmL~Lir. n hasara uğrad1ğ1 bilelirilmi~tir. So.: t k.'. rübaşının d·ı · temlzlendiği- dir. Vekalet, mıntaka iktısad müclür- bu şekılde ızdıhama ı:ıanı o 1 :1c~ kf)e· ır 
Sebzeciler 

Bir İtalyan bombardıman tayyare- ru En son olarak kafile Celıelüttarıkıı '. ~)Oed • 0~üst.e:-ına ol~ak üzere- Din- H.iğüne, hm·p durumundan istifade et- l<.>r alınması, cok yerıncle o .ıc.ı 1 • 

· d"' ·· ··ı .. t'" G d fl d" a · f ı h · ııı esa İzmir ve civarı yaş me;vva ve seb-sı·b· udş~~ru mus ur. ·ı on. ar,t 1 ,ar tıy gelmiştir. Bir de,;~ro~l·~rlın taz af adsa- veper batıı:1ının tamamen ellerine geç- d• • ze satış kooperatifi müdürlüğü, vi-
gı 1 uşman mevzı ('rıne e <rar a - ra uğradığından ıngı lZ er ara ın an t•• .. haber vermektedirler. u·.. K .. .. der ının 1 ~ .. t 
arruz edilmiştir .. Bütün bu h:trekiit- batırılması muhtemel olduğu bildiri!- ıgBıntıırada bü,·ük iktıııadi ehemmiy.:-ti zu•• m ve Omur lfffct ziraat müdiir ügüne muraca • 

k t · "' la· havvan gübresi tedarikindeki zor-tan 3 t-ayyaremız ayıp ıı·. miştir. . . bulunan Dinyeper Petrof sehrini ele Al h ))• • • ' uO.u .bildirmi", bir araba hayvan 
Sardonyada: · Diğer bır de·troyerın ha: tarafına manlar zaptetmhı.lerdir Bu sehrin c- 8 J JÇJD "' " ~ 
Loııdra .. 27_ .<A.A.> •. ...-. İngiliz ami- bir bomba. düşmüş, f_az.la mi.ktarcla. ölü- he,mmi,·eti, büyük bir ~lektirik fahri- • • 1.l"iihrcsinin beş liraya satıldıgı şu sı-11 k d hı 

- B 1 it " ada bir "Uval kimyevi giibrenin 8 ra ~ ~ıre ının te ıgı: . me sebebıyet vermıştır. ır. c enıza. ı kasına sahip bulunmasındudır. Bunı- ) n cır " 1 b J 
Şımalı Sardonyada bır mantar gemisi de kulesi bir bomba ıle tahrıp dan mühim sana'"İ merkezlerine ecre- Beledı"yece bı'r tetkı"k uval hayvan gübresine te rn ü et-d P 

· k r·ı · t ol • ig-ini, onun da harp sebebiyle bulu-m.e.şC'si. o. rm. anı.. onanm~.ya. menııt_ı edilmil'! .v. azıye_ttedir .. Bu. a ı enııı, or a yan verilmekte idi. Bu. itibarla ş.imclı ki 
f d k J t h ı k d 'lamamasınd-an kooperatif ıırta arı-bıı ta~~ aı e t:ıı a ııı an :Va ı mıs ıı. şarka .gonder:Ien bır ~ıktar arp ma - Dinyeper havzasındakı Rus saııayı ha- yapılma ta ır nın büyük zararlar gördüklerini ha-

zemesı tasıdıgı tahmın olunmaktadır. reketi felce ug"ramıs.tır. p· · 1 t ' lı' h 
Alman gemi kafileleri: Sov,retler /RANDA: ı vasanın açı ış arı ] Kömür fiyafüırının yliks~l~iği ve_ u- "l' vermiştir. 
Londra, 27 ( A.A.) - İngiliz bom- .... ,, • • . İrandaki Sovvet ve İngiliz kun·et- b~tıo-t··ın lJe llı' olacal< kiki fiyatın takdiri için vılayet fıyat Kooperatü, ortakları için kimyevi 

bardıman tayyareleri, Frize A iman - _Baıtara!ı 1 ancı ıahlfed"' - !erinin harekatı~a gelince, Tahran raci- ~ , . .. - mürakabe komisyonunca tetkikat yıı-' übre teminini istemiştir. Z:iraat mi.i-
:ıchları açıklarında lıir düsman tay- her verilmektedJr. vosu 25 tarihivle İran baskumandan- Bor:<a ıdare hey etı, bugun borsada pılmakta olduğu. malumdur .. _Kömi~.r iılüğü, bu mevzu iizerinde tetki -
ı·arc;;;ne ve öğleden sonra di.iter tay- Faka~. b_u yoldan sevki) at, .iap~ııya İığının tebliğin.i neşr tmiştir. (Bu t~b- b~r toplantı yaparak iız~m ye. inci,ı_: mevzuunun ka_t'_ı_ ~urette hallını ve fı- ta başlamıştır. )·nı·eler. Hollanda açıklarında diğer ile komunıst Rusya arasınJa hır an- liğ kısmı mahsusumuzdaclll".) Sov.ı·et pıyasalarının açılış tarıhlennı katı yatl~rın kend~lıgınden . ucu~ı_u~~~s~ııı ooo 
bir g'mi kafilesine taarruz etmişler- !aşmanın neticesine bağlıdır. .ovyet- tebliğinde ise hududdan takriben rno suretle tesbit edecektir. te~ın m.~k~~dıyle beledıye ~e'.slı~ı, ;-~ (kı• kaza 
rlir. Dör Yal)lır ha. ara uğratılmı~tır. !er, bu yoldan gelecek maı~:mcnın !ıu" kilometre uzakta Tebriz şehrini zap- Açılış tarihi çok yaklaşmuıtır. Ba- mırde kom~r sa~ışı yapacakt~~ · B\ 
Runlard11n 2 . i y'finar vaziyet~e ~ı- yanın. g~rbına nakledilecegıne temınat tettikleri bildirilmiştir. İngiliz kuvvet- zı lacir~_er; i.i.züm .. mıntakalarına me- mevzu tetkık e_dılme~~d-~~· .: .ık~~~~- Ik' · f" ·· Jd "1 •. 
rakılnııştır • en Omoıe, Ş~ı~uıg, vermıştır. . .. leri harekatının inkişaf tarzı hakkında mur gonderıp mulıayeat yaptıracak ~a~ar alınl!lak uzere.komur mu:ea : ısı ( e O U Cl 
Delçlk:ı <:ıhillı•ri ve Paclökale cıvar- Tokyo, 27 (A.A.) - ::\lıster Co.r · henüz malfimat yoktur. 1 teşkilata malik olmadıkları için pi - lığı yapabılecek tacırlerle tem.ı~ erlıl- Bergamanın Yeni köyünde Kerim 
larında cHisın:ın tayyare meydanları- 'çilin Hindiçiniden ~onra Siyam, Sııı- İran resmi tebliğine göre düsman ya•anın tzmirde biı-an evvel acılma- mektedir. ~ .. . · . oğlu 18 yaşında İsmail Ozel, omu~unda 
ııa t:ı:ınuz rdilmi~tfr. gapur ve Filipil? ac!a!arın_ı!l japon~·rı tayyareleri, Erdebil ve Hoy sehirleri- •mıı muvafık görmektedirler. 1 . Haber aldı.gımıza ~oı:c ?el~lı;v:d ıçe: dolma çifte tüfeği olduğu halde ~rka-

---O<H> tarafından tehdıd edıleceıp. ha~~ın~l.ı- ni ve bazı mahalleri bombardıman et- ooo nden ~e ~e~ızde~ muhım mı t<1r a .~ da ı Hasan oğlu Mehmet Kaya ıle e-
.Ja1Jonyada ki özlerind~n b.ahs~den Nışı 1". 1 ~ 1 ım· mişlerdir. Askeri hedeflere hiç bir za- d • dun kom:ıru. ve ıcabında 0~~n ~etı~- vinden çıkarken tüfek, ipi koparak ye-

• bon gazetesı, şımdıye kadar Japonya- rar olmamış halkla meskun yerlere Kah ve gel 1 1 terek sahil bır mıntakada ~ır.tlı) acagı re düşmüş ateş almı Mehmet Kaya, 
- Bat tarafı l ı~ci ..rufede - nın Amerika ve ingiltere tarafıııclan düşen bomb~lardan ölen ve yaralalan- bir antrepoda dePQ edecektır. Kış mev- kurşun ve' saçmalarla müteaddid yer-

,·erden a_:vırma~ ~ldugu an.laşılıyor. nu daima çemberleı:meğe ~alı:ılc~ığı.~1 .. ve !ar çok olmuştur. Bu tebliğde bombar- 1 siminde bu kömiırler, toptan :e pc~·~- !erinden yaralanarak ölmüştür. Hadi-
"~.b:ple Jnpon) a ıle Amerıka ara~ınd,ı Amerika ile a~dı~1.ted~ırler goz onun- dıman edildiği bildirilen şehirler, ha- 1 8 hin çuvalı lznıire ı ke~de h;ılka satış~ bmıl~nacak ve. ~e- se hakkında tahkikat yapılmaktadır., goruşı;ıelere ba!lla!lmı ·t~:· . . . . de tutulursa ~ngılızlerın ba.'t'.ı_:~ ba~a nın ':)imalinde ve büyücek ~hirlerdiı·. l Ie<!_ıy: ~ar mak~actı;ıe h.ıreket .:t~ı~ e- * Menemenin Kalkıç köyü dahı-lngıltered~n verıle~ dıger lııı h,ıbeı. japonya aleyhınde harek~t ettıgı :~ı~ıa- Bu itibarla bombar ımanı apan a~ - ı aittir ıl~gı ıçın a g~rı fı) ~ti~ ~.tış ~ apaC'~~: !inde Celiilbey çiftliği ciYarında Örnek 
mUzakerelt'rın Amerıka tarafından d - .ılacağını yazmakta ve .. unlan ılave yarelerin Sovyet oldukları anlasılmak- . tır. Bu takdırde komurculer, sımdıJ\ı köylü .:\Iustafa oğlu 29 yasında Ali 
ğ~I. ja~ny~ t~rafından "'._uku ~ul: ıı etmektedir: . . ... tadır. ' İskende!iyed.en. buraya 28 bın _çuv~tl fiyatlar üzerinden kömü~· satışı yapa- Kökdağ, tabancasını kurcalarken ateş bır teklıf üzerıne basladıgı~ı . lıılrlır· clngiltere ve Amerıkanııı HınclH;ıııı Almanya üzerinde. kahve getırilmıştır. Bunun 18 bııı ç,ı- mıyacaklarından mecburı olarak fıyat aldırmış ve ağır surette yaralanarak 
mektedir. Öyl~ anlaşılı:yor kı, ~apony~ m ·elesi için oynamak. istecli~leri r~l, İngiliz h~va kuvvetleri, batı Alman v.aı~ İzmire, 10 bin çuvalı İstanbula ları düş~irec~klerdir. ~öyle~_<l:ği~e .~?- Ölmüştür. Hadise tahkikatına adliyece 
uzak sarktakı emellerınde~ rn~ ge~ uzak sark için bir tehdıd te~kıl ~tme,c- . lak' şehirlere ve şimal denizinde aıttır. re beledıyenın, bu ekılde komut pı) ·~- el konmuştur. 
medikçe ingiltere ve Amerıkıı ıle bır tedir. Uzak şarkta bir refah ümidi ya- h~c 1 

it d d 'b' gemi ka- ooo sasına müdahalesi takdirinde şimdi kı- ----------
ulaşmaya varmak mümkün olmıy~- ratmağa çalı;ıan japonyaya kar!)ı in- /ım~ye ~ ın a sere. fn·d'ır B· - ' ]osu sekiz kuruştan satılmakta olan y b k l"k 'UbB 

caktır. tik defa kim tarafından tekl~f gilterenin elinden gelen her wr!ugu ı e~ıne b ~a:~uz ~ ~iŞ eı ır. <lZl \a- Dr. L. Kırdar kömür, beş altı kuruşa düşecektir. a ancı as er 1 y -
edilirse edilmiıı olsun, müzakerelerm \ apacag-ını ç0··rçı"l so .. \'lemisti e. japon- purB~r ahılııdmıhş 11 • 

000 
devam ettiği m{ıhakkaktır. ~anın cenubi Asyada· ya:rıİmnsı". ıız:ık t ıı·.l~ı~· ~ ~a: t . t kle ' :B· B-.~ Saf'f'et- ·r-unCa)' ve sı· ndB ı· ıı· Olanlara 
---.- . . . . - . Şarkta bir. sulh amili oim~ğa çalısmaY;- old~~,a~~ e;~nbin \o:ı~t ~:~~lıd:;~ük l) u" n lst a nbula döndü L .. • • V lzmır b11rnc1 ıcrcı memı1 rluq1111d(l11. tadır. İngıltere ve Amerıkan emeller!- Of y k d h"· t . d·-· h· b . .... . . 1. Alı·. Erber}{ . lzmir yabancı rı.~kerlik :;ıııbe.qi IJll~-G · k ı 11 k tt · 1 • ı or un a ızme e gır ıgı ,ı eı 

ayn men u ma ann açı ar ır· ııe JRJ><ln)"Unın karliı koymmn azımc ır. ·ı kt a· Fuarı ziyarnt eden ve şehnmızde- • . . .- .. kanlıfjından: 
ma ilim: . . . Çörçil mu. l_ihane bir hareketten b~ı~- verı me e ır. 000 kı do tıarıyle gori.ışen Istanbul vali 'urayı devlet de avı . daır.~~· . r~ı::ıı 1 l$uoemiz bundan böyle ashabı me;ıa-

Açık arttırma ıle paraya çevnle- ~etmedense Japonya aleyhinde harekat ve beJedıye reısi Dr. Lüttü Klrdar B. Saffet Tun.cay. ve sıyasal bilgıle~ Jihin her türıü müracaatını her gün 
cek gayri m nkııliin ne olduğu; kfırgir tan i:-ıtinkaf etmelidir.> Güzel bir ha reket rnpurıa atin fatanbula gıtmiş, vali J okulu profe.sorlerınden lb~ahım ~lı ögleden sonr:t ve yalnız cumartesi gün 
ev. · • { ""\ . . .. . . H. l'"uaa -ıuksaı, parti müfettişi Is - Erberk Ayvalı~tan ot~n_ıobılıe şeh.n - !eri öğleden evvel kabul ederek dıger 

Gayri menku!Un bulunduğu mev - Sahılpark ga~ınosu mu::ıtecırı B. Be~ tanbuı mebusu K üalıp Bahtiyar Gö- mıze geJmış, du_n vılayette vah B. zamanıarını şubenin mesaisıne hasre-
ki, mahallesi, sokağı numarası: Fuarı ziyaret şir Ökenin, gazınosunun bu a~şamkı ker ve belediye reisi Dr. Behçet Uz- Fua~ '1'.uksalı Zlj:aret etmi~lerdir. . 'deceğinden saır günler öğleden evvel ve 
Umurbey mahallesi 1512 inci ~okakta has~latını Kız~ay ku:um~ ~ İzm_ır ~e.r: ıa bir çok dostltm tarafından vapur- . Mısafır!er, vah ve beledıye . reı-1 cumartesi gunlerı ögleden sonra ashabı 
49, 49 A numaralı. edenler kezıne bıra.ktıgı t~kdırle ogrenıl~15t~ı. ua uğurlanmıştır. sıyle şehırde ve fuarda tetkıkler mesalıhin işıerine bakılmıyacaktır. 

Takdir olunan kıymet: 1000 Bin li- Bnn. Hamıyet. Yucesesle akordıyonıst 
000 

yapmışlardır. Buna göre hareket edilmesi ilan olu -
ı·adır. Saadet Nazikcanın da bu akşamki mu-

000
,_. __ 

Arttıı manın sapılacağı yer, gün, Evvelki ,Un fuarı 17342 k iti z i- zik konserinde vazife nldıkları, ayrıca Devlet mübayaalarına -G--u .. mru·· kte tetl,ı'kler ~ _ nur. Gedı'klı· erbaşlar 
. aat: I inci icra o<la~ında 20 eylı11 !).l 1 yar et etmit tir. Yedi gün zarfında yepyeni varyete numııraları gö~terile- ... _ 

cumart.e. i günü saat ondan on bire ka- Fuarı ziya ret edenlerin yekunu ceği öğrenilmiştir. ~ait yenı bır kanun Gümrük ve inhh~arlar vekideri güm- lzıııir askerlik şııbesinclen: 
dar, . .. • -· ~ 195619 dur. Bu mikc.!ar geçen se- ------ Artırma, eksiltme ve ihale hakkııı- rük musteşarı B .• ~ahmut Nedim güm Deniz gedikli erbaş okuluna talip 

l - İşbugayrı menıı;uıun arttır· ı . " h · ' . Ka~a~ tiit.iin: . . <laki 24\.10 sayılı kanun ile 1050 . sayılı rük teşkilatını tetkik için yurdda bir olup ta l8-~-U41 de ~n:tihane gi~emi-
ma şartnamesi 28-8-941 t;ırihinden nekıne nazaran mu ım hır fazla • Ödemışın Kırı:z nuhıye:<ı paz.'.ınn_da muha~ebeı umumıye kanununa bır mu- turneye çıkmış ve Ankaradan şehrimi- yenıerin imtıhanları ıçın okula go~~e-
1tilıarcn 2ornı •·o. il 1 inci icra da- lık ihtiva e tmektedir. dolaşan Hasan oglu l\Iehmedıı:ı: ~erın- vakkat madde e1<ıenmesın. e dair ka- ze geımıştir. Dün gümrüklerde tetkik-ıı·ılmek üzere şubeye müracaatları ılan 
iresinin muayyen numarasında her- - de 15 gram ka~u.k kı~ılmış tu.tun. b.u- nun şehrımızdeki atakadarıara gelmış- ıer yapmıştır. olunur. 

kesin görebilmesi için açıktır. İlanda ' f c'l aı·ruf 1 !unmuş ve keııdısı adlı.ve.ve venlmıştır. jtir. vı·la"' yet daı·m"ı e-::n::.:C:-U .. -.-m-e_n_ı·n_d_e_n-·.-yazılı olanlardan fazla malO.mat al- ~ Muvakkat maddeye göre 1939 Avnı-
mak hıtiyenler, işbu· şartnameye ve Bonosu .-.. pa harbmin devam ettıgi müddet için~ 
20191 dosya numarasiyle memuriyeti- Fuar gazınosunda de ecnebı memleketıerden satın alın- « Çeşme kazası merkoz 16 eylıll okulunun 8l:>O lira U3 kuruşluk bedeli 
mize müracaat etmelidir.. ALIRSANIZ CAZ KRALI mış veya satın alınacak her türlü eşya keşifli tamiratı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname 

2 - Arttırmaya iştirak için yu • • ve levazım, 2490 sayılı kanun ile ıoou ve keşif raporu her gün maarif müdürlüğünde görülebilir. Ta~iplcrin_ eh 
kanda yazılı kıymetin yüzde 7,5 Paranızı tuarruf etmiı Kormen Podı Gecesı sayılı kanun hükümlerinin tatbiki ka- liyet vesikaıarı ve 66 lira 21 kuruşluk teminat makbuzları ile ıhale gunu 
nisbetinde pey veya milli b_ ir b. anka- ı Faizini petin almıt O - - 1 b 1 olmıyan ha11er"n ait oldug· u veka 
nın teminat mektubu tevdı edılecek- B YUK SURPR ZLER ı leıtı·n te"'ıf·ı· ve matty'e vekfiletınin mıi: olan ıı eylül 1941 tarihind encümene müracaatları ilan olunur. t ir. (124). Milli Müdafaaya h iamet "' 

28 Ağuıto• Çarıanba ak§amı 1taıeası üzerine icra vekilleri heyetince 28 1 5 10 3518 
3 - İpotek ahibi alacaklılarla etmit olun unu:z. için mualanızı şimdiden an- te b"t d"I k l d · · d · 

~~C;ı:;f~~:d:::~~1::ıe:ek~~i~::r!~~ alacağına rüçhanı olan diğer aıacakı.ı- :iiiiiiiii=g;a;jeiiieiitiimiieiiniiiiiiiz 1;•iiziiiım;;diiır•. iiiiiiiı~b;:y~e;ıa~:~ı~~:;:~c;a;k e;t:~:s~. ·a·r-·aı•r•es•ı•n•e•m u- Vilayet daimi encümeninden: 
haklarını husu iyle faiz ve masrafa !arın o gayri menkul ile temin edilmıs · 3487 lira 34 kuruş bedeli keşifli Dikili merkez okulu tamiratı 15 gün 
dair olan iddralannı işbu ilan tari - alacakları mecmuundan ve paraya çe- D · G · 

0
· s d müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve ke~if raporu her gün 

hinden itibaren onbeş gün içinde ev- virme ve paylaştırma masraflnrından enız azın un a maarif müdürlüg"ündc görülebilir. İsteklilerin ehliyet vesikaları ve 262 rakı müsbiteleriyle birlikte memuri- fazlaya çıkmak şartiyle, en çok artırn· 
yetimize bildirmeleri icabeder. Aksi na ihale edilir • .Böyle bir bedel elde e· 2 Eylül Salı glinü akşamı meşhur Amerikan virtous liralık teminat makbuzları ile ihale günü olan 11 eylfil 1941 tarihinde en-
halde hakları tapu siciliyle sabit ol- dilmezse ihale yapılmaz ve ııatış talebi Al p f G cümeııe müracaatları ilan olunur. 28 1 5 10 3519 
madıkça satı bedelinin paylaııma - düşer. Mac lan ve ra earg 
sından hariç kalırl-ar. 6 - Gayri menkul kendisine ihale Şark Sanayi kumoanyası 

4 - Gösterilen günde arttırma · olunan kim.~e derhal vey-a. verile
1
n Darvaş , J(onıponist Fritz Kerten caz orkestrası 

ya iştirak edenler arttırma şartname. mühlet içinde parayı vermezse iha e T •• k • • k t" d 
sini okumuş ve lüzumlu malfimat al- kararı fesholunarak kendisinden ev- Her akt am saat sekizde ur anonım şır e ın . en: 
mış ve bunları tamamen kabul etmiş vel en yüksek teklüte bulunan kim- i'=============:T:E: L: E: ':F:O:'N=· ==-==

4:o:o:7=-======• 16 No. ıu Her kupon için temettü olarak dört lira tevzi edilmesi 1/4/941 ad ve itfüar olunurlar. se arz.etmiş olduğu bedelle almağa p • 
1 

~ 
5 - Tayin edilen zamanda gayri razı olursa ona razı olmaz tarihli heyeti umumiye kararı iktizasından olduğu hissedarlarımıza teb ig 

menkul üç defa bağırıldıktan sonra veya bulunmazsa hemen on Türkiyenin biricik okuyucusu olunur. 

en çok arttırana ihale edilir. Ancak beş gün müddetle arttırmaya çıka- S E S K R A l i Ç E S 1 Binaenaleyh hisse hamillerinin kupon bedelini tahsil etmek üzere İzmir 
arttırma bedeli muhammen kıymetin rılıp en çok arttırana ihale edilir . Emlak ve Eytam Bankası gi~elerine müracaat etmeleri lüzumu ilan yilzde yetmiş beşini bulmaz veya sa- İki ihale arasındaki fark ve geçen H • y •• 
tış istiyenin alacağına rüchanı olan günler için yüzde 5 den hesap olu - a m 1 y et: t u c e s e s olunur. 24 28 2 

diğer aıacaklılar bulunup ta bedel nacak faiz ve diğer zararlar ayrıca Vı"Ja" yet daı"m"ı encu"" menı"nden·. bunların o gayri menkul ile temin e- hükme hacet kalmaksızın memuriye_ 13/ Ağuıtoa/941 Çarıamba gününden itibaren 
dilmiş alacaklarının mecmuundan timizce ralıcıdan tahsil olunur. G J J-
ve paraya çevirme ve paylaştırma mas Madde (133) { B'ıhribaba Sahi/park azinosunua 5·17 lira 4 kuruş bedeli keşifli İzmir kahramanlar okulu tamiratı 15 gün 
raflarından fazlaya çıkmazsa en Kargir ev yukarıda gösterilen 20/ müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve ke:-;if raporu her gün 
çok artıranın taahhüdil baki kalmak 9/941 tar ihinde İzmir birinci icra me- İzmir halkının meftunu olduğu ilahi sesiyle seanslarına başlıyacaktır. maarif müdürlüğünd> görülebilir. Talip olanların ehliyet vesikaları ve 
üzere artırma on gün daha temdid murluğu odasında işbu ilan ve göste- Yıllardan beri Hallumızm özledi.ti bu ilahi aeali güzel okuyucumuzu 43 lira 5 kuruşluk teminat makbuzları ile ihale günü olan 11 eylül 1941 
ve on beşinci günü ayni saatta yapıla- rilen artırma şartnamesi dairesinde dinlemelerini bütün İzmirlilere ıimdiden tavaiye ederis tarihinde encümene müracaatları iliin olunur. 28 ı 5 10 3517 &ıı.k artırmada, bedeli satış istiyenin satıl&caj'ı ilin olunur. 

1 

Gübre istenıektedirler 

--2000 
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~.. .. ............................................................. . 
r;·~;; .. ı;~·~·;~~ Amirliği ilanlar•. 
ı•·····..;'··· ................... 11 ••••••••••••••••••••• ·~··:··=·········· ········ ·•·· .. ·••·•·· ...........•. S .. k"'"""~i satın alma komisyonu reıslığınden: 

~ .,, l3735g kilo sığır eti aatın alınacaktır. . 
2 ..,... Evsaf ve sartname i !::'ökede askeri satın alma komısyonunda 

istanbuld~. Ankarada ve İzmir levazım amirliklerinde her za
ltıan parasız olarak görtilebilir. 

3 .,,; Eksiltme 15-9-941 pazartesi günü saat 11 de Sökede -askeri sa-
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 ./Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . 
~ .,,; Muhammen bedeli 18075 lira 30 ktıl'UŞ olup muvakkat temın<ı
" tı 3606 liradır. 
6 ./ 'l'aliplerin teminat nkçeleriyle şartnamede yazılı ;·e;aiki havi 

teklif mektuplarını 15-9-941 pazarte•i günü en geç 10 na ka
dar Sökerle n~keri Fatın alma komisvonuna makbuz mukabıli 
vermiş olmaları ve bu •aatten ,onrıİ verilecek veya ırelecek 

!abu! edilmiyeceği. 23 28 2 7 7 
ı;:;;;;;e .... 'lm Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 
ı;:ilo Adet Cinsi --2000 

gOO 
3240000 
864000 

Balmumu 
Ağaç çin 
Kapsol 

Torok raptiye 
dört kalem malzeme pazarlıkla •atın alına-1 ' Yu'karıda yazılı 

caktır. 

2 !halesi 25-8-941 pazartesi günü saat 14,30 da tophanede ıs
tanbuı levazım amirliği satın alma komi•yonunda yapıla -
caktır. 

~umuneleri komi~rnnda görülebilır. . . ,. 
1 

3 
4 lsteklilerin teklif e.decekleri fiat üzerinden ılk temın:ıtlaıı.v. e 

belli Yakitte koınisyona gtlmelcri. Her kalem ayrı ayrı bal i-
lere verilebilir. 21 2!l 

ıİ" le•a:ıım amirliii satın alma komiayonundan; . 
1 45 ton sığır eti ve; a ayaktan sığır kapalı zaı1. usulıyle sa~ın 

alınacakt S • t' · boher kilo<unun tahmın edılen fıatı ır. ıgır e ıııın ~ · 3
0 kuruş olup tutarı 15700 liradır. . . • 

2 Evsaf ve hususi şartlar topkapı m:ıltepe,ınd kı askerı satın 
~lına komisyonunda görülebilir. 

;1 •halesi 9.9.941 salı günü saat 11 de yapılaca.k1ır. 
htekli! · 1 ll . ·· de ihale saatinden bır •aat evvel ka· 

·
1 

nuni ilke~ın !1'1etz n r k~::~ı-arını Ye tı'klif mektuplarını saat 10 
emına ma 

81 
ı · 25 

da komisyona vermeleri muvakkat teminatı 11 ıra 
..:,uruştur 24 28 l 5 

o • 

ljll: le.,a:ııın · li.. aatın alma komisyonundan ı . 
1 Be herine ?~~u~~s tahmın edilen beheri iki parçadan üıar~~ 

1 6!l68 adet ~ahrııti c~ırlır riif{'ğ; alınarnkıır. Pazarlıkla eksıltm ... 
H-9-941 1 .. .. ·at 11 d J'opr. ı• erle i<taf'hnl levazım amırlı 
v. Sh ı gunu ş;ı • 

, ııı satın alma komisyonunıla yapılacaktır. 
z ı_ık teminatı 11!14 lır.ıdır. . . . 

1 1
- beli vakitte konıis-J' · Utnunesi komi~yonda göriilür Ta ıp..,rın ı 

Yona gelmeıe:rı'..:".-~-'"'!"~-:~""";':".'.".::'.::'::::'.::7-----· 
ı:td ~•a:ı:ım Amirliii Satın Alma Komisyonundan ı 

1 ~o bin liralık odun pazarlıkla <atın alınacaktır. n · · d k k olacaklır. 2 u Odunlar mcse veya gürgen veya ikı,;ı e arışı -
l:ıeher kilosunu;ı muhammen lıedeli 1,60 kuru~t~ı-. 

3 E Vaf ve hususi ~artlar topkapı maltepe askt'rı <atın alma ko-
l ~i•;·onıında görülebilir. . 

4 ~ale~i 2-9-941 ~a!ı gü~ü saat 10 da yıırıılacaktıı. 
5 at, temin"tı 7J00 Jıradır. 
~ "•:ı:1ııı Aınirliii Satın Alm.:._a_K_o_m-:is-y_o_n_u_n_d-;-an-.-. --.

tRı-.-:ı.11 tarıhtndc nlınacnk ~adeyagınn t:ılıp ç-ıkmadıgındaıı pa
Zlt!'Iıkıa t~krıır iha .-ye konmuştur. ~fuhammcn bedeli :l4000 li
l'adır. 

• 8vsaf h · tlaı· toı>kapı mal"epe ask<"ri 'atın alma ku-" ve ususı şaı ~ 

llli'Yonunda görülür. 
3 lhaıesi 3-!HJH çarşanlıa günü <aat unda yapılacaktır. 

l<ati teminatı 5100 lirııdır.:.·----:----;-------
le.,,. . 1 komisyonundan ı J :ı1ııı aınırhtı satın ama J' h · k ·ı 

1, li.apaıı . 1 5.,0 toıı ,.1 cte,·agı alınacaktır. '" eı ·ı o-zart u .. uJı\' e .... · ~ • . 
sunun tnuhammeı; bedeli lbO kuru~ 50 ,;antım. 

n ,\\Uhammen be""lı' u~4b00 lir-.ıclıL . ] 
" ı.- u..... o it n<- e askeri ~nttn ~ '1.V•at ve hufüsi ~artlar topkapı ma epe,;ı 
tına komisyonunua guruıetııqr. . . d· .. •l-acak-

4 t tıaıe~i ı !HHJ4 l cuma günu saat 11 de kom1") on '1 > "P· • 
ır. 

~ l~tekliler mezkuı· günde ıhale :<a:ıtiııden lıir saat evv~I mı;.~ 
~lıtcakıarı mıktaı a gore kanuni ilk teminal makbuz arı 
ekıır mektupıarını sııat lU da kom"yoııa vermelerı. 
~28 1 6 11 _____ _ 

~l""•:ı:1ııı Amirli"i Satın Al~ Komıayonundan: 
11J>alı zarf u~ulıyle ;ıuo ton pırınç alınacaktır. Beher kilo

sunun ınuham~en bedeli 45 kuru· olup tutarı 1350?0 .. Jıradır. 
., tvsaı Ve h • artlar topkapıı mıutepesıncte askerı ~.ıtın al-, lll.a, k U:SURı ~ 

3 Omısronunaa goruleoııır. • !ara 
S , OO ton J1ırın1: ~u tond-aıı a~ağı olmamak uzere .ıısım 
1 ~Y~ılarak ayrı ayn taııpıerıne ınaıe~i yap~Jacaktır. . 

haıesi lU-!i-!141 cumıı gunu ,aat lti da yapılacaktıı. 
5 lstekıııeı-ın mezkur guuue ıhaıe saatınden bır saat evvel talip 
oıacakıar kt· r kanuni ilk temınat makbuzlarını saat 10 ı mı .u-a go e 

6 11 de komı•yoııa vermeleri. __ 2~ _ l _ _ -----
4!•:ı1ııı Aınirlil(i Satın Alma Komiayonundan: . • 
n uç kalern !J:l!J mode.i ~avro le ve !!38 modelı ı argo .. kamyon 

e ~ ~~eh şavrole k1lmyoııet yedek edevatı pazarlık suretı) le satını 
ıııı . . . J"ğ" • 'l' ~~ 2·Eylüi 941 salı günü kı~lada ızmır levazım amır ı ı sa ı 

mısyonuna mürncaatl-arı. _____ --::----;----
._.,..J'o.e.,,.a:un Amiri°'. S t Alma Komisyonundan: . 

l(omı·'Yo d ıgı a '1° munesı· ve"hile ,.apılmak şartıyle 800 · n a mevcuc nu · ' ' · · d ~det eğer t-akımı pazarlıkla alınacaktır. Dörtte b~·ın k en ata
ın olmamak üzere daha az mikdara talip olanlar a ısım ı· 
~·ın ih 1 . . 1 b"l k . 
: a e~ı :ı apı n ı ece tı~. t k ı maltepe -askeri atıınunesı ev8af ve hususı )~.rtla.rı op ap 

• lh n alına komh<yonunda g-orulebılır. . d 
la alesi 1-9-94 J palrnrtesi günii ,;aat 11 de komı,yon a yapı· 
caktır · 

ı 'I'aka · · 1 kat'iye"i alınacak-tı rrur edecek fi-at üzerınden temına ı · 
~ 

,f, atın al · ı·· · d 
71 496 illa komisyonu reıı ıgın en: 

(AftADOLU} SA!llPE 1 -- -· lzmir levazım amirliii satın alma 
'!iktan 

komisyonuncian ı 
Cin~i 

ızmır, levazun amirliii satın alma komiayonundin: lzmir l:ii?\ild .. ictıı -memurlUğur.ctan 
1 - 25-8-941 tarihinde pazarlıkla satın alıııacaktır. 00 ton anıa- .

1 Kilo 6 Gayrı mrnku' malların acı). aı tırn 1 

na tnlip çıkmadığındnn tekl'ar pazarlıkla satın alınocakt~r:, ' ıın 
.c•anıan dökiim halinde beher kilosunun muhnmmprı bPdeJı u 1 a ~ık :ırlırm:ı İl!' para, •1 CVrı N 
·' g > ri menkulün ne old•ıgıı: :13 metr 3000 Mercimek kuruş tutarı 18000 liradır. . , murabbnında ev. 

~oooo Odun 2 - Samanın balyalı halinde beher kıl osu 3 kuruş 76 santım tuta.rı 1 G . k 
1

.. b 
1 

el • ·kı 
u ?,2500 liradır. Saman bal"asının teli ciheti askeriyeden veni- ayrı men ·u un 11 un ugu nıe; • 

6000 Saman - ' mahallesi, sokağı, numarası: Hacı )l:ı 
4000 Saman mek saı1:iyle beher kilosunun fi-atı 3 kuruş 40 •antim tutarı t mnhalesinin hacı )fahmut soka 
8000 Saman 2400' ğ:~da 31 pafta, 182 ada, 16 par>el. ;;r, 22000 Kuru ot 3 - Evsaf ve hususi şeraitleri topkapı askeri satın alma komis- t . 

1 11000 Kuru ot ;-onıında görülebilir. al.r~~diı~·~lunan kı)·met: 1200 Fra 3000 Çuval 4 - İhalesi 4-9·941 persPmlıe günü saat ıı; de lrnmis)·oncla va-
! kt · dır. 

20000 Saman ııı aca 11'. Artırmanın yapılac-;ığı yer . .riin, sa 
10000 Kuru ot 5 - istekliler!n kat'i teminatlariyle mür:ıcaatları. at: 20-9-41 rumarte i giinü saut ondnı 
10000 Saman on bire kadar birinci icra otlasındn. 
10000 Kuru ot y ··k k . ı·t ·· ·· t · f ku"' ltesi 1 _ İşbu gayri menkulün artırma 
10000 Saman U se zıraat enns l USU Ve erıner a şaı1:namesi 28-8-941 tarihinden itiba 
20000 Kuru ot askeri kısmının kayt ve kabul şartları ren 21911 N"o. ile l ci icra dairesinin 4000 

~uru ot ı _ Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri kısmı- muayyen ~o. sunda herke•in göreh!I 
4000 aman mesi için açıktır. İlanda yazılı olanlar Yukarıda cins ve miktarları yazılı 16 kalem yiyecek yakacak ve yem na bu yıl sivil tam devreli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan dan fazla malumat almak istl,·eıılcl', 

p-azarlıkla satın alınacaktır. .. .. ve olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. işbu şartnıımeye ve 21911 dosya nu 
Taliplerin 3-eylül-941 çarşamba gunu saat 10 da kışlada izmir le- isteklilerin aşamdaJ:i şartları haiz olması lazımdır. marası ile memuriyetimize ın[iracanl vazını amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. _ ,,. etmelı"dir. 

---- - - - - - - A) - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak. Afyon mıntaka satın alma komisyonu haıkanlığından: 2 - Artırmaya iştirak i<;iıı .1>ıkr.rı 
ı - Afyon garnizonund.aki hastahanelerin . senelik ihtiyacı olan B) - Yaşı l8 • 22 olmak <22 dahildir) tla yazılı kıymetin yüze!~ 7,-3 ni>hcti_nde 

20 bin kilo koyun etıne kapalı zarf usulıyle talip zuhur etme- C) - Beden teşekkülleri ve sıhhatı orduda ve her iklimde fail! hizmete pey veya milli bir banka.,ı:ı temıııııt 
diğinden bir :ıy müddetle kapalı zarf UHUliyle ihalesi uz atıl- müsait olmak (Dil rekaketi olanlar ıalınmaz) mektubu tevdi edilecek ı; r. (12.Jl 

mıştır. D) - Tavır ve hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. :ı _ !ııot<>k "ııhibi alııc.ıklı'ıırl:; ıli· 
2 - Afyondaki -askeri hastahanelerin ihtiyacı için 20 bin kilo ko- E) _ Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (Bunun için de ğer alakadarların ve iı tifnk hakkı ~.ı: 

yun eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. zabıta vesikası ibraz etmek) hiplerinin gayri menkul iizerindekı ~ - Kapalı zari eksiltmesi 15 eylül 941 pazartesi günü ög"leden "esı"kalaı·ı ·ı ı h kl·'rını husıısivle föiz ve mıısrafa k • k b 2 - İsteklilerin milrııcaat istidalarına şu • bag ama arı n ~ • .
1 

• sonra saat 16 da as erı mınta a inıısında satın '!!ima komis- • dair ol::m iddialnrıııı işhıı ilan tarı ıın-
yonunda yapılacaktır. lazımdır. den itibaren on beş g[ı;ı irinti· cv~"~ı 

4 - Şaı1:namesini görmek istiyenler her gün komisyona ve Anka- A) - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. miisbitclerivle birlikte mcmıırjyetımı-
ra istanbul izmir levazım amirlikleri satın alma komisyonları- B) _ Sıhhatı hakkında tam te~ekküllü askeri hastahane raporu ve ze bildi~eleri icap Nl~r. Al.si halde 
na müracaat edebliirler. aşı kağldı. hakları tapu siciliyle ,abit oimndıkç.a 

5) - Koyun etinin muhammen bedeli 11000 liradır. C d ki" . satış bedelinin payla<mn ·qıclan hnrıc 
yüzde 7,5 dan teminat muvakkatası 825 liradır. ) - Lise mezuni;~et ve ~lgunlıık ~·:hadetname•i :·~ya tas i .ı ·uretı kalırlar. . 

6 _ Eksiltmeye iştirak edecek olanlar kanunun ica u· d""" ve- D) - Okula alındıgı takdırde askerı kanunun, nızam ve talımatları 
4 

_Gösterilen gündt) nı-tırnıaya ,._ 
saik ile. bi.rli~t.e verecek.leri teklif m:ktuplarınıp ı~ ~~ı:~· 941 kabul ettiği hakkında velisinin Ye kendisinin ~oterlikten tas~i~li taahhüd nrak edenler artırma <artııam ·inı o· 

pazarte.•ı gunu ıhale saatınden 1 saat once yani saat 15 te mak senedi talebe okuldan i~tifa etmek isterse o!:ulca tahakkuk ettırılecek mas- kPmuş ve lüzumlu maıiımı1;t nlıııı$ .v: 
buz mukabilinde komisyonumuza vermiş bulunmalıdırlar. rafları birden verir ve lııı da taahhiiıl senedine kııydedilir. bunları tamamen kabul dmh ~ıl ve ıtı-

• • .• . 
28 3 8 13

. E) - Sar' alı uvurkeıı gezen, sidikli, lıayılma ve çırpınma müptela ol- har olunurlar. · 
f L A 1 S t Al K d ' 5 - Tavin edilen zamaııda ırn;-rı zmır eva~un mır _ıgı a ın ":'a ~m.ısyonun an: mndığı hakkında velilerinin Noterlikten tasdikli t:ıahhüdnamesi (bu gibi enkul üç ·defa baD-ırılclıktaıı s!lııra ı - Manısa askerı hastahanesınde ıkı adet koğuşun lilburatuva- . . . . 

1
- ld ki d m " 

ra tahvil inşaatı 1-9-941 pazartesi günü saat 16 da pazarlıkla hastalıklardan ,hırı ıle okula gırnıezclen ene! m:ı ~l o. u .. arı. ~onra an çok artırana ihale edilir. Ancak artır 
ihale edilecektir. Keşif bedeli 623 lira 15 kuruş olup kat'i te- anlaşılanlar okuldan çıkıırılır re oki!I masrafları ,·elılerıne odetılır. ına 1>€deli muhammen kıymetin yıız l 
minatı 93 lira 50 kuruştur. 3) - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida yetmis brsini bulmaz veya sa•ış istiJP 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek için her ·· • · il ·· t d ki bel d 
1 

ak r.i:ı al!ıcağ;ııa rüçhanı olan ıligc!' ~ 
8 · . . .. ~~n ve pazarlıga gır- - e m~racaa e ece er ve şu erince - 2 nci maddede - bil iri en evr ı ~klılar bulunup ta bc<M bunların o n:ıek ıç.ın. de m.uayyen. gun ve saa_tm katı teminat makbuzla- ikmal ettikten sonra Ankarada yüksek ziraat ensitüsü veteriner fakülte- ~aı·ri menkul ile temin ~di!nıis alacak rıyle bırlıkte tumen bınasında daıre •atın alma komisyonu . k - tal be · ı·· · ·· d ·ı kt· ,

1
.. ··dd ı· lülii .,. ~ baskanlığına müracaatları. sı as erı e amır ıgıne gon erı ece ır. "' uracaat mu e ı ey n w~ iarının mecmuundaıı w paraya ç 'VI 'ı · 1 

· u·1
• t ı k · d şiııe kadardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. me ve pavlaşlırma masraflarmdan fn :ı:mır evazun amır il sa ın ama onııayonun anı k 

1 
. .. ~ya ~ıkmazsa en çok ntıranın tnalıh~i 

1 - Pazarlıkla 20 ton zeytin yağı alınacaktır. Beher kilosunun 4) - Okula kayıt.ve a~ul şahııdetname derec.· erı?e ve muracaat sı- ılü h~ki kalmak üzere artırma on güı 
muhammen bedeli 90 kuruş ve tutarı 18000 liradır. rasına göredır. İsleklı adedı tamam olunca kayıt ışlerı kapanır ve kabul dnha temdid ve 

011 

beşinci günü :ıyni 
2 - Evsaf ve hususi şartlar topkapı maltepe askeri satın alma lıdilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleriyle tebliğat yapılır. ı~autta yapılacak artırmada. hedeli sa-

komisyonunda gqrülebilir. 13 171 20 2S' 27 30 3 7 10 13 17 20 23 25 (3237) •ış isfiyenin alııcağıııa rlıçh:ını olan 
3 - İhalesi 4-!J-941 tarıh perşembe günü saat 11 de topkapı mer- ;i.ğer alacaklıların 

0 

gayri menkul ile 
kezınde yapılacaktır. temin edilmiş alacakları mccmuurnl:m 

4 - Kat'i teminat 2700 liradır. Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait vt: paraya çevirme ve paylaştırma ma• 
T:.mir levazım amİrliii satın alma komisyonundan: raflarından fazlanı çıkma~ •artiyl 

~1iktarı Cinsi bazı izahat '<'il çok artırana ihale e<li:ir. Böyle bir 

:;:, ... Hm;""" .ıı Ve okula kayıt ve kabul şartları . !::~1 ı~::!r~::1'~ :.:·:::":,,;; 
6000 Kesilmış sığır eti o:uıınıı k;m'se der:ıal v~y' w· .. :l'n miih· 
1500 Kesıımış sıgır eti 1 - Ordumuza Hasta bakıcı ve hemşire yetiştirm k üzere Ankara' da ı •ti ·;nde parayı \'ermez•~ Ilı~~~ krrn.rı 
1000 Ayaktan sıgır eti M. M. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan Hasta bakıcı ve Hemşire- fe•hoınnar~k k-,ı:'i•inll ı evv ·ı en yu.k 
:l500 Kesıımı~ sıgır eti ıer okuluna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, sek t~kl'ft<' bulunan kimse arzehm• 
600 Sadeyağı bulundukları mahallin Valıliğine, kaymakamlığına veya askerlik oube- olduğu bedelle almağa razı olur:<a onıı, 

1500 kesıımış sığır eti razı olmaz Yeya buulnam:ıı>a hemen :ıooo Zeytinyağı ıerine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. ;·edi giln müddetle artırmay:ı çıknrılp 
3000 Zeytınyagı 2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, me- ~11 çok artırana ihale edilir. İki ihale 
1000 Kuru soğan mur olup tekaüdiye alacaklardır. arasındaki fark ve geçen günler için Yukarıda cıırn ve miktarlıırı ,-azılı on kalem erzak ayrı H)Tı pazar- 3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahant'- yüzde beşt<>n hesap olunacak faiz ve 

lıkla satın ah!lacaktır. !erinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütüıı sıhhl diğer zararlar ayrıca hükme hacet kal· Talipıerııı ~-ı>yll1Hl41 saıı günü saat 10 da kışlada izmir levazım 1 kk 11 k dil maksızın memuriyetimizce nlıcıılan 
1 teşe ü er en erine açık olacaktır. amırııgı satın :uma komi,yonuııa müracaatları. tahsil olunur. )ladde (133) 

--
1 

. 
1
-. . 

1
- k . d 4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beş E,,. ,·ııkarıda gösterilen 20-9-941 •a-l:zm1r evazım amır ığı satın ama omısyonun an: İ __ .. ırt ~v 

Ciıı" ;-.ııktarı lira harçlık verilecek. nşe ve ilbasları tıımameıı okula ait ol......,. ır. ritıinde birinci icra memurluğu odasın 
kılo 5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira asli maaş- da isbu ilan ve gösteFilen artırma şart-

' • ·ı" 01'J dan bfışlamak üzere maaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; namesi dairPsinde satılacagı ı an • 
bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya ait olacaktır. nur. 941ı 219ll 

6 - Okul 15 Eylül 1941 de tedrisata başlıyacaktır. i'9 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
a - Türkiye Cum.burıyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından bu- ~ 

Kuru ot !l3000 
Kuru ol 33000 
Kuıu ot 34000 
Odun 20000 
Makarna 3500 
Makarna 3500 ıunmak. 

1 - }.'ukarıda cın8 ve miktarı yazılı yiyecek ve yem maddeleri b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeie 
paz~rlıkla satın alınacaktır. Şartnameleri komisyonda görü- müsait bulunmak (bunu her hangi bir haatahane sılıhI hey'eti raporu ile 
lebılır. b"t tt• ek k b ·ı k r dır 

Omer Muharrem 
Çamaşır Sabunu 

TOPTAN KiLOSU 

Kuruştur -
2 - hteklilerin pazarlık günü ol-an l-Eylül-941 pazartesi günü sa- res 1 e ırm ve evra a ag ama azım .) ' 45 

at 15 de kışlada izmır levazım amirliği satın alma komisyo- c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmıyacaktır. 
nunda yapılacaktır. d - Kendisi, ana ve babası ıifet ehlinden olmak (bu vaziyet pol.iaÇô! 

3 - Talıplerın mezkur gün ve sa atta komisyona müracaatları tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır.) ----------·-----
1.zmır J..eyazun Amırlıti .:>atın-Alma Komisyonundanı e - Eıı az orta okul tahsilini bitirmiş olmak (eleme imtihanlarında Z A ı· 1 
1 -- 800 ton lıalyalı kuru ot pazarlıkıa satııı alı'lacaktır. Beher muvaffak olmak şarttır.) vey11 bu derecede tah.sil gördiltü iBbat etmek İzmir ticart lise:<inden almış oldu • 

kilosuna tahmın edilen fiat 5,50 kuruş tutarı ·14\JOu liradır. (tasdikname veya bunun tasdikli bir sureti muameleyi evrakına ekle- ğum mezuniyet kağıdı ile birlikte nü::. 
:l - 1':vsaf v~ husu8i şartlar topkapı maltepe askeri sarın alma necektir). fus kağıdımı zayi ettim. Yemsini çı-

komısyonunda görülebilir bo nl ı k kaı·acag·ımdan eskisinin hıiküm tiz ol· 3 - Otun 'ihale"i toptan yapılacağı gibi ikişer yüz tonluk dört f - Evli veya ni~aıılı bulunmamak tevvelce evleııip fana ara <> 
kısma ayrııarak kısım kısım da ihalesi yapılabilir. cası ölmilj olanlar kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir mUabit evralı duğ'ıınu bild ririm. . . 

• - İhale•i 1-9-941 pazartesi günü saat 10 da komisyonda yapı· •·eza eklenecektir. Arap furıııııı caddc.-ı Fevzıpıızaçıkma• 
.. ac zı ~o. 116 Recep A,-taç lacaktır. g _ Okur sıhhi sebebler dışında okulu keııdiliiinden terkettiil, ev· l---·-----====---
5 - K:ıt'i teminatı 6600 liradır ıenme sureti ile veya diğer inzibfıti sebeblerle okuldan ~ıkanldıtı, altı ııe- ı::----::~-::--:-----:--~ 

lzmir levazım amirliii satın .. ıma kom~yonundanı nelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamJamadıgı, ve yahud sıhhi Doktor 1 
Miktarı Cinsi selıebler dııında okuldaıı çıkarıldığl takdirde. tah~~ e~tirilecek mek-

l\fetre tep masraflarını tamamen ödeyeceğiııe v~ ~österdı~ı. ve:ıiltaların tama· NURi ŞEMSi GONEREN 190000 27 milimetrelik tüfek -askı şiridi men doğru olduD-nna dair Noterlikten tasdildı ve kefillı bır tııahhüdnam• f d 
" - Hastalarını Ana artalar cad e· 40000 20 milimetrelik kaput bağlama şiridi verecektir. sinde Tilkilik Akar çeşmesi kar• Yukarıda yazılı şiridler alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8 _ Yukardaki şeraiti haiz olan okur, okula imtihanını: olar&k b.buJ şısındaki muayenehanesinde ka· 2-9-941 salı günü saat 14 de tophanede istanbul levazım hul erler. 

amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. edilecektir. 
1 

· · b"ti nJer !~:========:::::::; 2 - Tahmin bedeli 31700 lira ilk teminatı 2377 lira 50 kuruştur, 9 - Yııkardaki maddeler mucibince evrakının muame esını ı re · ı.-
3 _ Numunelerı· ve s.artnamesi ko_.misyonda görülebilir. de Viliyet, veya kaza merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya asker· Kulak, burun ve boğaz 

l 

İzmir levazım. amirliği satın alma komisyonundan: Ev Sao ki.o kuru ot satın alınacaktır. 
i t Saf Ve artııamcsı Sökede askeri satın alma k~mısyonunda 
~ anbuida Ankara ve izmirde levazım amirliklerınde her za-

Miktarı Cinsi _ .Miktarı Cinsi 
ıı, ' d • d d • Ankara Merke1 

Jile şubeleri vasıtas!yle evraklarını ogru an ogruya . hastalıkları mütehassısı 
Hastahanesi Bae Tabibi ve okul müdüriilğüne gönderileceklerdır d" .

1 
esi DOKTOR OPERATÖR 

l':k~ Parasız olarak görülebilir. _ 
a] aıJtıne 19-9-941 cuma günü •aat 11 de Sökede askerı satın 
Ek1a konıisyonıında yapılacaktır. 
h sıltıne kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . . 
24~~men bedelı 32274 J;ra 45 kuruş olup muvakkat t<)mınatı 
l'aı lırı_ı 08 kııru$tur. . . 
v· ırılenn teminatı ak(-.' riv le ~artnamede yazılı vesaıkı ha
k~~~klif .mektuplıırını l!J-!J-!l41 cuma ı:ünu en geç 'aat 10 na 
lrab:'!' Sokede askeri ~atın a ma komı,-yonuna makbuz mu -
ll"eleılınde vermiş olmaları ve bu >aarte~ı. so~ra verıı:cek veya 

Cek mektupların kabul edilmeyecegı ılan olıınuı. 
~:::::'::""'---------~2~8~3!.-~8~1~3~---:-..... -------ıt1aıne"a:ı1m amirliii aatın alma komisyonundan• 
~r· ~ »cut 22 arlet koyun derisi pazarlıkla satılacaktır. 

li~~ 3 ey](ıJ 941 çarşanba günü saat on beşte kışlada izmir leva-
r.-J 

1 Batın alnııı komisyonuna m!lracaatları. 

Kilo Kilo 

3000 Taze fasulye 800 Patlıcan 
3000 Patlıcan 800 Bamya 
3000 Kabak 800 Taze fasulye 
500 Taze biber 600 Domates 

1500 Soğan 600 Soğan 
1000 Kırmızı domat 200 Taze biber 
2000 Bamya 600 Patlıcan 
2000 Taze fasulye 600 Taze fasulye 
2000 Patlıcaıı 600 Kabak 
600 Domates ŞOO Domates 
300 Taze biber 300 Sopn 
800 Soğan 100 Taze biber 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı yirmi dört kalem sebze pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Taliplerin 2-Eylül-941 salı günü saat 15 de kışlada izmir levazım 
nmirliği satın alma komisyonuna müracaatları 

10 - Müracaatların Ağustos 1941 nihayetine kadar sona er ırı m 

lazımdır. ihleri ayn Dahi Öke 11 - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tar 

makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 1kıncl Be:rler aokaiı No. (80) 
12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar gelmek Vf H....talaruu ı.er sb liled- __.. 

nkulda tekrar yapılacak sıhhi muayene neticesi hastalıkları tebeyyün. ed~n· Irak! "'" ....._,.., ..ı .... 
ıerin.memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol paralan kendilerın• _____ D_O_K_T_O_R _____ _. 

alt olacaktır. ı----- ·----ı: Ankara Merkez Hastaha.msi Baş Tabibi Ali Agah 
ve Okul Müdürü Alba11 Çocuk Haatalıkları Müteluu11tM 

Dr. ŞABAN BARUTÇU Hastalarını Pazardan mada her 
17 20 23 26 29 Mayıs 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Hazira" gün İkinci beyler sokağlnda (84) 
1 ' 7 10 19 16 19 22 26 28 Temınuı 1 ' 7 lO l8 111 10 numaralı muayenehanesinde kabul 
22 26 28 110 Atııatoa ~'l (l!lıl4) ve tedavi ed~r 



. 
\ANADOLUJ f2e '1.ğr.ıstos 1941 PER EiriEE 

Mu.ğlada GI. Kuniligliam IRAN ,,,,,_ _ _. ...... ıııııııııımıııı~~~~~~~~~~~-----
0 • Ş k . b" - Baı tarafı 1 inci aahifede - o O 

40 bin liraya bir Cezaevi rta~ . ar ta yenı ır merkezinde bu sabah zahiri bir SÜ· 

Yaplınlıyor ku~andanlıgva tayin kfinWWm~rmii~ü~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
_ ~ Londra, 27 (A.A.) - Londra mah 

ıluğla, 27 (A.A.) _ Dalaman edildi Cillerinde lran, lngiltere ihtilafının ( """\ 1 • t ı k 
çiftliğinde çalıştırılacak mahkfiml:ır . .. ... muslihane halli beklenmektedir. 1 M·ı A 1 zmır ra mvay ve e e 
için in~a ettirilecek cezaevi binasına Sımla, 27 (A.A.) - Royt.er bıldırı- Tahrandaki lngiliz büyiik elçi8inin 1 lı Şef İm İz • 
baı:ılanmıştır. Bina, kırk bin liraya yor: • . . • . cliin yeniden lran Şehin~ahı tarafın-
malolacak ve birinci teşrinin ı:ıonuna Ş~rkı Afrıka~akı harekatın bılkı~ •.dan kabul edildiği haber \'erilmek- trı•k şı•r etı•nı•n satın 
kadar ikmal edilecektir. imdi bura- ve nıhayete ermış bulunm~!:ll dolay_ı.s~~·- tedir D l H 11 lT 
da çalış-an mahkfimların miktarı 400 le. ort.~ ~ark kumandnnlıgına, butu!1 Lo~dra, 27 (A.A.) - Röyler ajan- ev et avayo an . 
den bine çıkarılacaktır. dıkkatını~ dalı~ ~aal fıareket sahne~~rı- sı siyasi muharriri, İranın, İngiliz ve MüdürlügvTÜnÜ ziyaret 1 

ne hasr;dılm~ı ı!ll_kanını. ve!IDek uze- Sovyetlerle muslihane bir tarzı hal - -

S ovyetlere go"re re şark~ Afrıka. ıçı~ı ~·enı bır kuman- aradığı haberleri henüz teyid edilme- ettiler ) n m a S 1 
danlık ıhdas e~ilmı_ştır: ~ mişse de Şehinşahın !randa Herliyen 

_ Baı tarafı ı inci sahifede _ İtalyan sarkı Afrıka ım,paratorlugu- muazzam kuvvetler karşısında mü_ Ankara, 27 (A.A.) - Milli Şef 
Leningrad civarını müdafaa eden na taarruz eden kuvvetl~rın parlak ~u him vaziyeti anladığını, İngiliz ve ismet İnönü, bugün öğleden önce . N f v k" I t• • k t• J" k" d k" " ·ı· 

S<'vyet tayyarecileri, son iki gün icin- mandam ~en~r~l. ~unıngham,. or.a Sovyetlerin bu harekette haklı ol - devlet hava yolları umum müdürlü- a ıa 8 a e 1, şır e 1 ur ıue e 1 mumessı 1 
de hava muharebelerinde v.~ tayyare şarkta ye~ı bıldırılil!ıY<;n ~aşka bır ku- dukl-arını Y.a~ma~ta be meı;elenin ğünü ve Ankara hava meydanını 
meydanlarında 101 faşist tayyaresi mandaı:lıga ;nakledılil!ı~tır. ·~ . .. ı;ulhen .hallı ımkunı mevcud olduğu- ziyaret ederek devlet hava yolla- ı·ıe mu" zakerelere batlamak o" zeredir 
tahrip etmişlerdir. Şarkı .Afrik~ seferı~ı? dıgeı mum- na Sehınşahın da kanaat getiraceği- Y 

' .. ~oskova, 27 (A.A.) _ Ro"\'t" ·ı·n taz şahsıY_etlerı_nden bırı olan _general nin Londrada u"mı'd olundugvıınu ı'la~ve rına aid tesisatı gezmiş, bugünkü 1 .. u v Pi - - Ankaı·a, 27 (Telefona) - Nafıa dir. Satın ıalma muamelesi ikmal edil-
hu!lusi muhabiri bildiriyor: . "et, ş_ar~ı ~frıka kumandanlıgın9:. ta- eylemektedir. ve yarınki muhtelif işlere aid proje Vckiileti, İzmir tramvay ve elektrik dikten sonra hükumet bu şirketin bü-

AJman yarım kavsinin yava!" ~-avaş J.ın edı~mıştır. Bu ~?mandanlı.k dogr~u- I:o~dra, 27 (A.A.) - Londranın hakkında umum müdürden malu-1 şirketini hükumet namına satın almak tün tesisat ve vasıtalarını lzmir bele-
Leningrada yaklaştığı hakkında <'ma- dan dogruya har~ı~ e nezaretıne bagh selahıyettar mahfillerine gelen malfi- mat almışlardır. Milli Şef, deTlet üzere bu şirketin Türkiyedeki mümes- diyesine devredecektir. 
reler mevcut değildir. Fakat Leııingrad bulunacak ve lnıplız. - M_um· Sudanı mata göre Tahrandaki İngillz büyük hava yolları müdürlüğüyle Ankara sili ile müzakerelere başlamnk üzere- 1 
bütün şiddetle müdafaa edilecEktir. c~nup hududları ıle şımalı .R~:~yanın elçisi ve İngiliz tebaasına hiç bir şey 
Tallin civarında olduğu gibi Ode~a ci- şı.mal hu~udları arasındakı butun ara- olmamıştır. Hepııi sağ ve salimdir. meydanından ayrılırken hava yol- -------ı00------
varında da ııiddetli muharebeler devam zıye şamıl olacaktır. Ankara. 27 (Radyo gazetesi) ları mensupları tarafmdan gelişle- A • k • • d • 
etmekte ve burada Sovyet kıtaları Al- lran cephesinde Irandaki İngiliz - Rus harekatı de - rinde olduğu gibi hararetle selam- m e f J aya S) p af 1 ş e ) • 
manlara ve Rumenlere muazzam ka· vam ederken bu hükfimetlerin Tah- lanmı§ ve uğurlanmıştır. 1 
yıplar v~~dirmektedir. 1ran~aki mü7~e _ Bqtarafı ı inci .. hilede _ ra~ hiikümetiyle siyas~ miinasebe~: 
rek İngılız- Sovyet hareketı. lngılız metre nüfuz ederek şimali !randa 1 erı de devam etmektedır. Şu hale go- M • d 
siyasetinin gittikçe artan kuvvetinin Luka şehrini aldıklarını bildirmiş- re iranla İngiliz ve Ru~lar arasında anısa a 
bir i!'!areti olarak l\foskov::ıda bilha~oı:ı tir bir harp mevcud olduğu iddia edile- 2 A 1 } 1 
iyi karşılanmakhıdır. İngilizlere göre: mez. İran Şehinsahıı, Tahrandaki ln- () ğustos 1a ( nn<la 
.. ~1:? kova, '!' (A.A.) ,- B~ı_?.ün öğle Simla, 27 (A.A.) _ Bir tebliğde ı.tiliz ~e ,Rus el~ileriyle görü~mü~s.e degv erJİ bir konf erat S 
uzer~ ııe~redılen ~ovyer t~blıgı: bildirildiğine göre, Britanya ve Hind- d_e a11_kerı ~arekatın durduı'.?lması ı- . ]. 

Bır Sovyet denızaltısı son giinl<>rcle ii kuv\·etlerin ileri hareketi ıranın "lll bır netıceye varı!'.ımadıgı anla - l\Ianısa, 27 (Telefonla) - 26 Ağu~-

len ziraat makineleri 
Yüz tane pamuk ekme makinesi 

E2e müstahsillerine verilecek 2 düı-ı!llan nakliye. &'.e_'!lısini batırmı;;- cenubi garbisinde ve garbında pltın şıl.maktadır. lranclaki Almanların tos b~yük taarru.zu!1 yıldönümü müna· 
tı~-. Bır fırs~.tt~n ı~tıf~?e Nlen. bir de- mucibince devam ediyor. Hind kıta- 'Tlıktarı 690 ~lduğu hal.de lnl!'ilizler s<;betıyle ~alkevımızde tarih öğretme
n~zal!ınıız ~u~ım bır du.ş:nan lı~anına ]arı Abadan da petrol tesisatı civaı,n bunları. 3000 ile 5000 dıye iddia et - nı B. Bahr~ O~kay tarafından bir kon- Ankara, 27 (Telefonla) - İkinci fadır. Bütün bu makinelerin muhte -
gı~~ı~ \ e •>. bın ~o~luk .Jır naklıye g•- da ki İran kuvvetlerini temizlemişler- mektedırler. Diğer taraftan İngiliz- f~rans. ~erılmı~ ve büyük zaferin fa- parti olarak Amerika bil'leşik devlet- lif yerlere tevziatı yapılmak üzere <1on-
mısını iorpıllemı tır. dir. 2 top 3 zırhlı otomobil iğtinam 1 )I'e k:ırşı Iran kuvvetlerinin pek az rıhçesı ızah edılerek 1071 Malazkird !erine sipariş edilmiş olan yeni ziraat dajlarına başlanmıştır. 
. 1\fos~o".a~ 27 (A.A.) - Röyter A- edilmiş ve 350 esir alınmıştır. Aba- mukavem~t göste~·~ikleri anlaşılyor. savaşı ile mukay~~~~er yap~lmıştır. makinelerinin ilk partis! memleketimi· Pamuk ekme makineleri, maliyet fi. 
Jansı bıldırıyor: . . danın takriben 60 kilometre şimalin- tP'.mlılar~n ~a· İ_ııgılızler gibi bir an -1 Ko~feransta butu11: Manısa münev- 1,e gelmiştir. Gelen makın~ler arasında yatiyle müstahsile verilecektir. Bu ma-

Rus tayyarelerı, cepherlekı. Alman de Marık da zaptedilmistir. Bender l~sma. zıhnıyetıyle hareket ettikleri v~rlerı b~~unmuş, şehır meydanlarında pamuk ekme makinelerı, traktör ve kinelerden iki yüz tanesi Adana mın-
~atları arkasına. ~e daha. gerılerc. be- Şuhpurda sükfinet vardır. Karakin 'loylenıyor. . k~ hopa~lo~lerle halk ta konferansı ta- pulluklarla yedek .aksail!ı, traktör ara- takasına, yüz tanesi de Ege pamuk 
) an nameler atmaktadırlar. ,Pu be) ~ıı: mıntakasında Biritanyalı ve Hindli Japonlar ne dıyorlar? kıp etm:ştır. baları, balya makınelerı de bulunmak-

1 mıntakasına gevk olunacaktır. 
n~meler, Rus halkının katı azmını kıtalar hafif bir mukavemet ve top . Tokyo, 27 (A.A.) - D. N. B. a - 30 Agustos zafer bayramı hazırlık-
gost;ermekte ve Alm~nya il~ i~g~l altın ateşinden sonra galyani zaptetmişler Jansı bildiriyor : !arı devam et~ektedir. Halkevi temııil 
dak_ı yerlerde olup bıtenlerı bıldırm~k- diğer bir kol da Siraypora istikame _ . Domei ajansı, ecnebi işlerine tam kolu bir temsıl ve :nuzik kolu da bir 
tedır. .. .. . . .. tinde ileri hareketine devam etmiştir. ~ır vukufu bulunan bir müşahidin konser verecekler?ır. 

Salı gun.u Sov):~t ıs~ıhbarat bu~·osun Burada İran müstahkem geçidlerin- Irana .. k:;trşı yap~lan ~ı;glliz - Sovyet A~ı,ca. Hal~evı_nd.e de bir garden-
da gazetecilere goster~!en. ?u beyaıına· len birisi bulunmaktadır. t~c~vuzune tahsıs ettıgi bir makale- partı tert~p edı!mıştır. 
Il!eler?e Ru~elt ve Çorçılın. kabul. et· Simla, 27 (A.A.) _Haber alındığı- s~_nı neşretmektedir. Bu makalede Halkevı m_uzık kolu ~e koro heyeti, 
tıkl~rı dekla;a~y~nu~ _metnı, Afr,~~~ na göre, Bender Şahpurda ingilizlerin 10.vle yazılıyor: yakında İzmıre yapacagı seyahat mii-
da ıtalyan hakımıyetının sona erdıg. ~!ine düş.en esirler ara3ıııda bi,. çok İngiltere ve Sovyetler birliği, bey- nasebetiyle de hazırlanmaktadır. 
hakkı~da mal~~ıı;t varctıı:- B;yanna · Alman ve italyan buluı?m'tktndı:: Bc·ı nelmilel itimadın ne olduğunu kat'iy N · t ] 1" ·ı 
melerın ekserısının m~yu ~ımanca - der Şahpur ve Huremşahda bil' t;'>k ven bilmediklerini ve beynelmilel ka- l eşrıya (anun ayı 1ası 
dır. Lehçe, Rusça ve dıger <lıllerde ya- iran bahriyelisi esir alınmıstıı'. nunlaı,n mutad tanımamazlıklarının hazırlandı 
zılmış beyanname~~r de vardır. iluı!· Şimdi öğrenilidiğine göre, petrol yeni bir ~elilini göstermişlerdir. !ra-
larda. beya~name;ı! .b~laı;ın. Rus ha.- kumpanyası rnemurlarıııı himay~ için ı;ın, kendı topraklarını Sovyet birli- A~k~ra, 27 (Telefonla) - B~n -
!arım geçebilmelerı ıcın lazım gelen tH Naphol mıntakasına hava yoliyle kı <frıe karşı bir Alman askeri üssü h1l- dan ıkı sene evvel toplanan neşr;yat 
rol:ı d~ yazılmaktadır. ~eya_nı;ameler- talar indirilmiştir. İngilizler Bender line konulmasını kabul etmiıı olduğu '<_ongresinde, verilen kararlar cümle
de teslım oldukları takdırch ıyı mu:m~-:: Şahpuru Huremşahı Sülevmaniveyi '>akkındaki Sovyet iddialan hakikat. 3111den olarak, Maarif Vekaleti bir 
le görecekle~ ve har.J?t"rı ~~ı:r.a a;Jt' Kasrışah'ı tarnamiyle jşgal efmişJeı:dir. leri tamamen tahrif eden bir yalan- neşriyat kanun layihası hazırlamı -
ocaklarına donece'.klen d ~ bılcıırılmek- HU h b d k' t ka dan ibarettir ". 
t-.:.ı·r remşa ın gar ın a ı mm a , U 1 · B ı· 'h ·ı d 1 1 ('\Jtı '. .. . . . Şattlllarap boyunca Abadana kadar ta çuru an balonlar: u ayı a ı e ev et, yapı an neşri-

stıhbarat burosu reıs muavını Lo- ma . 1 . il' 1 . 1. d d' İ .1. BudapeQte 27 (A A ) _ Ofı' a yatı t"tkik edebilecek gelisi güzel k. · d · t' k.. mıy e ıng ız erın e ın e ır. ngı ız- . .., , . . _ v , • • , 

zovs ı gazetecı~ere . e:ı;ıış ır _.1 • .. . !er, Karun nehrinin cenup sahilinde ıan~ı bildiri_Yor: 
1
Jir takım ticari zihniyetle yapılan 

- Alınan esırl~rın ıf~Lleleı ın~ ,goı.e, snbih bir dok elde etmişler ve Basra Macar a3ansının Berlin muhabiri neşriyata mani olabilmek için tedbir-
~u beyannamelerın çogun:ı es.ıı lerııı ile Abadan arasındaki nehir geçidini tarafından ~Un akşam verilen bazı 'r alacaktır. 
) arısı toplamış ve okumuşlardıı. emniyet altına almışlardır. Abadan haberler~ gore franın Berlin elçisi, Çıkan kıymetli eserlerin memleke

adası İranlılardan temizlenmiştir. İn- P_a~artesı ve salı günleri, Alman ha- in her tarafına tevzii işi de bu layi
giliz hava kuvvetleri, ilerliyen İngiliz rıcıye nezaretinde konuşmalarına ha ile organize edilmiş olacak, yeni-

- Bat tarafı b~nci sahifede - kuvvetlerine yardımlarda bulunm!lş, devam etmiştir. Halihazırda !ranın 'en bazı vilayetlerde, maarif kitap 
Berlin, 27 (A.A.) - D. N B. Ajan- iran mevzilerini ve şehirlerini mitral- Alman hükumetiyle daha sıkı bir te- evleri açmak ımretiyle clxlyi derdi> 

sı bildiriyor: yöz ateşine tutl]mşlardır. ma~ı, Alman hariciye nezaretinde de ortadan kalkacaktır. 
25 Ağustosta bütün cephe boyunca Denizde: tabıi addedilmektedir. A "l d t 

harekata iştirak eden hava kuvvetle- Simla, 27 (A.A.) - İran deniz kuv . Tahrandaki Alman elçisinin Şe - merı <a a ges apo 
rimiz, Petresburga giden bir çok de- vetleri, 2 şalope kaybetmitşir. Britan- hınşahla oldukça uzun görüşerek f aaliveti 
miryollarım tahrip etmişlerdir. Mer- yalılar .4 topçeker gemisi, 2 romokör, Al~anyanın !:~n:ı yardımda buluna- -
kerzde Snoks, Klavtoks ve Logo hattı ve 6 bın tonluk bir gemi alabilecek cagını vadettıgı hakkındaki haberler, Vaşington, 27 (A.A.) - Arjantin-

Almanlara göre 

300 Orta tedrisat muallimi 
terfi ettirildi 

Ankara, 27 (Telefonla) - l\.Iaa - muallimin maaşlarm-a zam yapılması 
rif Vekili B. Hasan Al~ Yücelin reis- muvafık görülmüş ve bu muallimle-
liğ:nde toplanan komısyon, terfie . . . . . . , . 
Jfwik muallimler hakkındaki tetkik- rın ısımlen komısyonca tesbıt edıl-
lc~ini bitirmiştir. Komisyonca alınan miştir. Eylülde a!Rkadarlara tebli -
karara göre, orta tedrisattan 300 ga t yapılacaktır. 

Macaristandan dört fabrikatör
den mürek ep bir hey' et geldi 
İiıtanbul, 27 (Telefonla) - Bugün leketimizde bulunan stok mallarımı

Macarisfandan 4 tanınmış fabrika-ı zı almak için hilkfimetimizle temas
tör gelmiştir. Bu fabrikatörler mem- !arda bulunacaklardır. 

Layiuzig panayırına sekiz fabri
katörümüz eidiyor 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Eylül- fabrikatörden müteşekkil bir Türk 
de açılacak olan Almanyanın Layip-ı hey'eti bugün şehrimizden Almanya
zig panayırında bulunmak üzere, 8 ya hareket etmiştir. 

Gene define Mahkômlar 
müessir bombalarla harap olmuştur. genişlikte sabih bir havuz ele geçirmis Alman hariciye nezareti tarafından deki Alman gestapo teşkilatının şefi 

Berlin, 27 (A.A.) - Dün Alman te tir. Mukabil taarruzu idare eden İran: tahrik maksadiyle uçurulan balon Kodeper Franz, hakimin huzuruna çı şekkülleri Fin hududunda mühim Sov- lı amiral Bayender ölmüştür. Britanya olarak tavsif edilmiştir. Diğer taraf- kacağı saatten bir kaç saat evvel bir lstanbulda tarihi bir Şose İnşaatında iyi ran-
yet tahaşşUtl rine ve motorize kollm·ı- harp gemileri hiç bir zayiata uğrama- tan _Kisujsop gazetesinin Berlinden tayyare ile Brezilyaya kaçmıştır. h l . . d · 1 
na muvaffakıyetle hücum etmi. ıerclir. mıştır. aldıgı haberlere göre Alman hükfi _ Akşama doğru Riyaya muvasalatı çcşn1e a dnnda bır ıhbar ın1an verıyor ar 
Reva! mıntakasında Sovyetlerin sahra B.ender $ahp~r~a bulunan 8 Alman m_et. mer~e~i, .siyasi mahfilleri, İran muhte~el ol_du~~ı ~re.zilya hariciye İstanbul, 27 (Teldonla) - tstan- Ankara, 27 (Telefonla) - Nafıa 
mevzileri ve topçu mevzileri imha o- ve ıtalyan gemısınden 7 si müsadere hadıselerını bıttabi büyük dikkati~ nezaretıne bıldırılmıstır. bu: şehrinin tarihi çeşmelerinden bi- Vekaleti, 2 seneden fazla mahkfimiyeti 
lu.nmuş ve tam isabetli darbelerle mii- edilmiş, ~ekizi!1cisi _d~ batırılmıştır. takip ed~y~rsa da resmen vaziyet al- Bir tekzi rinin altında define bulunduğu, be- bulunan mahkumların şose inşaatm-
hımmat depolan berhava edilmiştir. Bu yedı gemıden ıkısi hiç bir hasa- maktan ıçtınap etmektedir. Maama _ P 1 Iediyeve ihbar edilmis ve hafriyat da çalıştırılması hakkındaki hazırlık-
Sovyet .~e~kküll~ri, insa~ ve · malze- ra. ~ğra~ail!ıştır. _Diğer beşini~ de ta- fih ~l~an pıahfill~.ri h~diseleri dik- l\~os~~va,. _27 (A.A.) - Tas ajan-

1 

için d~ müsaade isten;'uiştir. Beledi- larını tatbik mevkiine koymuş bulun-
mece muhım zayıat _vermıştir. mır! kabıldır. _Brıt~n~alıların ınsanca k~tlı ".e alakalı muşahıd olar-ak ta- sı bıld:rıyoı · . , ye, çe~menin hiç bir yerine halel ge- maktadır. 

26 Ağustos gecesı Çernikofta aske· zayıatı ehemmıyetsızdıı-. Alman ve ital kıp edıyorlar. 5 Agustosta neşredılen resmı Sov- tirmemek şartiyle bu definenin aran-! 250 mahkfim Geliboluda şose inşa-
ri hedefler bombalanmıştır. Ağır cap- yanlar zapt.edilen gemiler ikullanılmaz İran hadiselerinin cenup memle _ yet _tekzibine rağmen 25 Ağusto • ta- masına müsaade etmiştir. • sına başlamışlardır. Alman ınalfima-
ta. infilak bombaları, büyük hasarlar bir hale getirmek için mufassal plan- ketlerinde doğurduğu akislerde bu rihlı .. Asabi gazetesi, Ağustosun ilk K d" • • · ta göre, mahkfirnlardım gündelikle ı;a-yaratırken atılan binlerce yangın bom- !ar hazırlamışlar ve biraz ela tahribat mahfillerin büyük dikkatini celbet _ 15 gunde Çitada Rus ve Çin murah- OOr ınasyon hey etının lışan ameleden daha iyi randıman alın-
bası da şiddetli yangınlar çıkarmıştır. yapmışlardır. Fakat Britanyalıların 'llektedir. hası.arı. arasında bir konferans ak- b • l maktadır. Geliboluya daha 150 mah-

Helsinki, 27( A.A.) - Son altı gün seri hareketi başka hasarın yapılma'>ı· İaşe zorlukları iddiası: dedıldigini ve Sovyetlerin bir hay'et ır (ararı • kfım gönderilecektir. 
zarfında Finler, 1940 sulhu ile Rusla- na mani olmuştur. • Londra, 27 (A.A.) -Resmi malı- tarafından temsil olunduğunu yaz - Ankara, 27 (Telefonh) - lş ka- Benzin tahdidatı 
ra terk edilen Ladoga gölünün şimalin- Londra, 27 (A.A.) - Röyter Ajan- fillerin bildirdiklerine gökre İranlı- makta,_ japonyayı alakadar eden me ııununun küçüklerle kadınlar hak-
de Kareli mınfakasını, Soojervi sehd- sı bildiriyor: lar, bu seneki buğdayların hep~ini ~elelerın de görüşüldüğünü ilave et- kında ki 50 inci maddesi hükmünün Ankara, 27 (Telefonla) - İsfanbul
ni ve şimali şarkideki araziyi zaptet- İran amiralı Bayendur İran ?eniz ~eker ve çay stoklarını Almanyay~ nıekte_dir. ~as ajansı, bu uydurma ~ampanya devresine münhasır olmak d~ fatbike başlanmış olan muayyen 
mişlerdir. Ladoga gölünün şimalindeki kuvvetlerine karşı yapılan harekat es· ~atmışl~rdır. Bu sebeple muhtelif yer- haberı tekzıbe memurdur. uzere şeker fabrikalarında tatbik mıktarda benzin verme tahdidatının 
sabayi işgal eden 163 üncü Alman tü- nasında ölmüştür. erde şımdiden iaşe zorlukları başla- Af "k h · l edilmesine koordinasyon hcy'eti ka.lyurdun diğer şehirlerine de teşmili için 
meni, Fin yüksek kumandasında bu lran tebliği: mı!'!tır. n a cep esın( e rar vermistir. iaŞe müsteşarlığınca tetkikler yapıl ~ 
harekata iştirak etmiştir. Tahran, 27 (A.A.) Tahran I~fah~:ı, Nece!, German, hatta Tah- Kahire, 27 (A.A.) - Tebliğ: Artvin Halkevi d maktadır. 

Dün akşamdanberi Finlandiya kör- radyosu, askeri harekat hakkında "anda bıle _bazı karga~alıklar olmus- Mısır - Libya hududunda Britaııya . n e K 1 ı d 
fezi cenubunda yükselen alevler, Sov- aşağıdaki tebliği neşretmiştir: tur. Cenu.bı İrand·a bulunan iaşe devriyelerine karşı düşman topçu~u Artvı~_, 27 (A.A.)- I;Ialkevinde a: onso OS ar arasın a 
yetlerin Tallinin tahliyesini hazırla - 25 Ağustos sabah s-aat dörtte şi - maddelerı. ancak eylüliin 19 una ateş açmıştır. Tobruk mıntakasınd::ı çılan ve uç ay devam etmış olan ııazan Ankara, 27 (Telefonla) - Midilli 
d~klarını göstermektedir. Yangının maide Sovyet ve cenupta İngiliz kıta- ~~dar halkın ihtiyacına kafi gelece- bir değişiklik olmamıştır. Küçük bir ve ameli d~rsl.ere motörcülük kursun- konsolosu B. Hasip Turgay ve Bas -
şıddeti, her saat artmakfadır. ları İran arazisini istila etmişlerdir. «ınden İrandaki İngiliz kuvvetleri 1 İngiliz müfrezesi, Habes kuvvetleriyle da son verılmış, 35 genç imtihanda ra muavin konsolosu B. Hasan Ce -

Bir blô.nço: Düşman tayyareleri Ardebil, Reşt ve kumandanı, Iraktan 600 ton buğdayliş birliği yaparak Tana ~ölünün şima- muvaffak olarak kenrlileriııc ehliyet- vad Çobanlı merkeze nakil edilmiş -
Helsinki, 27 (A.A.) - Finlandiya Ahvay şehirlerini ve başka diğer ma- ~etirtmek için 'teşebbüste bulunmuıı- Iinde bir kaleyi zapteder€k70 e:{ir al- nameleri verilmiştir. !erdir. 

körfezinde Fin donanması ve ahil top halleri bombardıman etmiştir. Halk tur. mış, bir mikfar mitralyöz elde etmi!I- 1 
çus~nun Rus donanmasına verdirdiği ile sakin mahallelerde külliyetli ha- Bu miktar, bir aylık ihtiyac-a kafi tir. ızm·ır Alman konsolosıuo""'uodan 1 

zay~at .ha.kkında a ağıdaki bliinro neş- 'ar vardır. H.~l~'.11'!.~ir çok kimııe ya- ırclecektir:. ~undan sonra da Hindis- Strunıbor Yaılaı·dag'Tı ı 
redılmıştır. ralanmış ve olmustur. tandan muhım miktarda iaşe madde-

1 Al d rı- k • 
!Destroyer, 3 balıkçı gemisi, 2 si Askeri hedeflere ise hemen hiç bir !eri getirlilecektir. Roma, 27 (A.A.) - Burada bildi- man ra yosunun Ur çe haberler neşrı· 

petrol geil!isi o~m8:k ~zere 6 nakliye va- rerde is~bet olmamıştı~. Tebı:izde RuaJar ne diyorlar: rildiğ!ne göre ~truil!boli ~a~ardağı Uir yatının Türkiye yaz saati/e h ·· 
puro tahrıp edılmıştır. hava d'<lfı bataryaları bır diı~man Moskova, 27 (A.A.) - Sov;..ret ııöz- kaç gündenberı yemden ındıfaa bu~la- er gun 
. 1 ticaret ~emisiyle bir ~alıkçı gemi- ~.ombardtman tayyaresi dii!'!Ürmüş - cüsü Loz_ov~ki _salı akşamı gazeteci- ~~ş~.ır ... ~er a.~tında!1 ak8ecleı; ağır bir 49.92 ) Metre üzerinden saat 7.45 te 

sı hasara ugratılmıştır. Vıderlak ada- ~ ur. !ere demıştır kı: gurultu ıle muterafık kül yagmum de-
ları civarında 5 bin tonluk bir nakliye Motöılü Sovyet kıtaları, Culfa, ve - Sovyetler birliğiyle Iran 11.rasın- vam etmektedir. Bağlarda yangınlar 325. 4 ) 
ge~i. i batır!lrn_ıst.ır \ıe hir romokôr ~Iaku~~ kadar gel~işlerdir. Motör- daki diplomatik münasebı>tleı· ida- çıkmıştır. 1339 ) 
müsadere edılmıştır. lli İngılız kıtaları, dort noktadan, y11.- me olunmaktadır. Sovyet bilyük el- • -

Ukraynada: ni Kanikin Kasrışirin, Nefthanc ve nj~i. hala Tahranda ve İran büvük Ratı"d Rıza tı·gatrosu 
. Budapeşte, 27 (A.A.) - ~facar A- Ebadan civarlarında,, Basra körfe - elci~i de hala doskovada bulun- Y 25.31 ) 
Jansı bildiriyor: . zinde İngiliz filosu taarruzi hareket- maktadır. u ı · J p k b ~krnynada h.arekatta. bulunan müt- terde bulunmuşlardır. Müteaddid na lue İŞ İn eraber 7339, -) 
tefık kuvvetlerın şark grubuna men- ıoktadan birdenbire yapılan tecavü- tankı muharebe harici edilmiştir. 5 Eylul 941 den itibaren 37 22 
sup Macar seri kıtaları, Dinyeper ::ıo- 7.Ün baskınına uğrıyan İran kıtaları, :Memleketin her tarafında halk H E R A K s A M • 
yunca son düşman köprilba.şlarının •icldetle mukavemet etmişlerdir. vatanı müdafaaya kat'! surette az: 1339 - ) 
~;ıkawmetini kırmak için faaliyet Müteaddid noktalarda İran kıtala- metmis bulunmakta ve her tarafta F Ti YATRQSUNDA • 
gostermek.te ve müstakbel hareket için rı, düşman ileri hareketini durdurma askerlik şubelerine gönüllü müracaat uar ...................... .. yapıldığı illin olunur 
hazırlanmaktadır. ğa muvaffak olmu~ ve 2 dttşman eylemektedir. ••••••••••••llll• •••••••••••• .. 
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