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Denizlide yeni bir kooperatif 
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"lo. 1Jı;33-

Neıredilmiyen ,.azılar seri Yerilme> ı--------;-:---;---;:---:--;-:---;.ı-:-:-----:------------------
Günü .. ~mi, nüıhalar 2s kuru,tur Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Denizli, 28 (A.A.) - Denizli ve mülhakntı doku
macılar kooperatifi birliğiyle tüccarlar, dün topla
narak 50 ortaklı ve 650 bin lira sermayeli (Denizli 
ve havalisi dokumaları satış limited) adı altunı.a.. 
bir şirket kurmuşlardır. 

.... 

Amerika 
Japonya 
auon elçisi Ruz 
veltle dün ko

nuştu 

R. Cumhurumuz Pape 
kabul ettiler • 

nı 

Etimesud tayyare meydanını ve 
tesisatını gezdiler 

Ankara, 28 (A.A.) - ReiHi
cumhurumuz İsmet İnönü, bugün 
Çankaya köşkünde :<aat 11,30 du 

Almanya büyük elçisi Fon Papeni 
kabul buyurmuşlardır. Mülakatta 

- Devamı dördü.ncli ıahifed• -
fngiliz motörlü kuvvetleri faaliyet halinde Çinlilere göre harp ve 

ya sulh arifesindeyiz Iranda ha
rekat dün 

durdu 
Iran meclisi de 

bunu tasvip etti 

lngiliz hava 
kuvvetleri 

Garbi Alnıanyaya hü
cum ettiler 

ITALYAN MANTAR MEŞESi 
ORMANLARINI YAKTILAR 
Londrn. 28 (A.A.) - Hava .kuvvd 

lerimiz gece gündüz genış fa . -
aliyett~ bulunmuşlar, ~ düş?lan de~:z 
kafile"ine hücunı etmışlerdır. 3 r!U)· 

ınan gemisi batırılmıştır. Yerde L3ızı 
Alman tayyaı~leri yakılmışt.ıt. Dıger 

0..vaml döPdUncU aahif.,d " -

Bulgar başvekili 

Rusua aıeuhlnde konuştu 

Irana yapılan Iran petro-
hücum lü lngiltere. 

Evvelce 1111 hazırl<ınd ı ? DİD elind 

Vaşington, 28 (A.A.) _ Zanne
dildiğine göre, Japon~-anın Vaşing
ton elçisi Amiral Namura, bugün 
Ruzveltle şahsi bir göriişme yapa
caktır. Bu görü~nıenin Pasifik 
hakkında birbirine zıd Amerikan 
ve Japon noktai nnzarları üzerln
ıh hayati ehemmiyette bir 1;,?giri Amerlkadan Sovuetıerıe : ~ 

doğrudan doğruga irti- Jranlıl~r,J lngılız 
bat mühim göroıouor lerı nasd 

olncaktır. 1 
Nnmuranın reisicıınJıurn Tok

;;rınıın her hangi kan bit• tebliga
tını tevdi etmesi muhtemel olup 
olmadığı bilinmemektedir. karşıladılar? 

• 
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J t..._ UMMAN - . 
l randa ıon harekat ıahneıi 

1 1 • 

1 Askeri Vaziyet I 
-. .-

Alman la r Dinieperin 
sağ kıyısına geçtiler 

Çungking, 28 (A.A.) - Re•men 
bildiriliyor: 

Pasifikteki son inkişaflar dün 
Çin kabinesinde uzun müddet gö
rüşülmüştür. Büyük gazetelerden 
biri olan Pakuk - Patı diyor ki: 

Yaralanan Lava/la ':lr· 
kadaşının vaziyetleri 

ciddidir 

. B. Lava ) 

ıolda cephedeki 

Sovyetlere göre Almanlara göre 

Şiddetli muhare Bir şehir alındı, 
beler devam bir ordu imha 

ediyor edildi 
On yedi Alman tayya

resi düşürüldü 
!3 Sovyet tümeni de 
mağlup oldu 

Moskova, 28 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: Cenup cephesinde Sofi 
'27 Ağustosta kıtakırımız Kingisep 

Smolensk, Gomel, Dinyeper - Pet - yet/erin takibi det1am 
rusk ve Odesa istikametlerinde düş- d" 
mania 11nudane muharebelerde bu - e ıyor 
unmuştur. Berlin, 28 (A.A.) - Alinan teb-

26 Ağustosta hava mııhnrebeleri !iği: 
esnasında 17 düşman tayyaresi düş!I- Bildirildiği gibi, genernl Fon 
rUlmüştur. Bizim znyiatımız 8 tny - Klnysten zırhlı teşekkülleri Dinye • 
yaredir. j p~r • Petro.sk kö.prii başını ve seİıri-

Moskova, 28 (A.A.) _ Bu w.ıbah- · nı zaptetmışlerdır. Dinyeper munsa-
1<i Sovyet tebliği : bı civarında ve Kiyefin cenubunda 

27 Ağustos gecesi 'kıtalarımız düşman teşekkülleri kısmen mağlilp 
Kingisep, Gomel, Dinyeper, Petrovsk edilmişlerdir. Geritiyelinin şarkında 
ve Od~sa istikametlerinde düşmanla 22 nci Sovyet ordusu ihata ve imha 
~annıdane harbetmişlerdir. -Devamı 4 nı6 aalıifede -

Hollandada 
lngilizlere yardım ha

reketi devamda 

Almanlar 
lng ilt.ereyi nelerle ithan1 

ediyorlar? 
Paris, 28 (A.A:) - D. N. B. 

Geceleyin neşredikm bir tebliğde Pi ALMANLAR BEŞ KiŞiYi INGILTERE IKl ·YOZLO ı-MIŞ 
yer Laviılin suikasd esnasında iki kur- . · .. 
ş~nl!l .Yaralandığı bildirilmektedir. Bi- ASTILAR Berlın, 28 (A.A.) :-: B~rlın_er Bor-
rıncısı sağ kolunu yaraladıktan başka Be ) t . T 1 • f sen Çaytung gazete,.ının •ıyası muhar 
sağ elinde de kilçiik b' rn, 28 (A.A. - svıçre e gıa riri yazıyor · 
tır. 2 inci kurşun La 

1
{ Y~!a .Y~pmış- ~jansı~ın Amsterdamd~n h~~r aldı- Baltık de~·letlerinin Rusynya ilhakı 

-De•amı lklndv~gsün en ya gına g~!~· hava g~ıu;ralı Kr1"tıyanson •ırasında ingiliz siyasetinin gösterdiği 
eda - şu teblıgı neşretmıştır :_ iki yüzliilüğe işaret etme~ ~lizımdır. ------------ ! cH~r ne suretle ol~r~a olsu~, Alman Milletlerin kendi kendllerıni ıd:.ıre et-

ya düşmanlarının hımaye edılmeme~i mek hııklarının tanınmasını yilksfk 
- Devamı 4 ncü aahifede -- 1 _ Devamı 4 ncü sahifede -I :SAR E.T ı.tR 

St-0kholm, 28 (A. B 1 k sonra bu deniz Üi'· 
A.) - Tallin rad- a tı ta !erinin büyük hir 
yosu, Baltık liman- ehemmiyeti kalmı • 

Bize verilen malUınata göre, kaza lannın Sovyetler ta yacaktır. 
ve bazı mahallelerin kahve tevzi it- raftndan tahliyesi- Loııdra, 28 (A. 
leri henüz tamamlanmamııtır. Buna ni hnbeı- vermiştir. S ti tab• A.) - Sovyet cep· 
hayret e tmemek hakikaten elden Fakat, şehrin işgal OVYe er he~inden Londra • 
gelmiyor. Dün Bayrakfıdan bir mek- edildiğini bildirme- ya gelen haberler, 
tup aldık. Bunda da ayni mevzudan miş~i~, Çün_kü aley- ıı•ye mi yapı• son 3 günde vaziye-

Kahve tevziatı 

t ikayet ediliyor ve tevziatta musa- ler ıçınde hır şehrın tin geçen haftaya 
vata riaye t edilmediii bildiriliyor.. zaptı güçtür. Bütün 1 m ? göre daha az deği-
Hatta o kadar ki, halk, vgrJıklı ve Estonyadaki şehir- yor ar ı~ şiklik olduğunu gös 
fakir t eklinde iki kıama ayrılm19, bir !erde yapıldığı gibi Y termektedir. Al -

Y enl sürprizler beklenmektedir 
taraftan varlıklı olanlara kahve ve- burası da yanmak- mnııların bildirdik-

} L . d l 1 ·1d· · ı (~ r ilmez iken diğer taraftan emlak ve tadır. Sovyetler çe- Leningrad nıüdaf a- !eri ve Ruslar t.~rn· ı\los <ova - en1ngra yo u <es1 1 mı. ..enup akar .. hibi ba:ıı insanlara fakirdir, kilmeden her şeyi fındnn t<'!yit edilmi-
Bulgar baıvekili Filof ceıJhesinde yeni vaziyet ne olabilir diye kahve verilmit·: Karümiz bunu, tahrip etmekte ve adadır. Almanlar ih- yen bir habere gö-

Radyo gazetesinden: .. doi~uda.n doiruya hır ka hve mevzuu yakmaktadırlar. • l l re Dinyeper-Petrovs~ 
Bulgar başvekili Filof bııgiiıı Sov- ~iinkü Sovyet ve Alman . teblıg- L?ndra radyosu da son Al!ll~n hare- değıl, bır prenaip meaeleai olarak Yalnız ormanlık tıyat l <Onuşmaga şehri Almanların 

Yet Rusyanın Slav ittihadı "iyaseti lerınde~ başka , BerI:n rndyosıı. da katındn Alman kuvvetlerıııın Din- ileri ıüriiyor ki, cidden dütünülmeğe mıntnkalarında çel:<> başladılar elindedir. Fakat Al-
hakkında dikkate lliyik beyanatta Alman kuvvetleı inin şı!llalde Lenın - ,l'eper nehrinin şarkına geçtiklerini layiktir. har bi yapmak için mnnlnrın Dinyepe. 
bulunmuş ve hillasaten demiştir ki: grad - Moskova demıryolıınu kes· ve nehrin doğusunda Dakof şehrini Bu defa da kahve tev:ıiatı nafile bazı müfrezeler kalmaktndırlar. Sov- rin şarkınn geçtikleri hakkında emma-

- Sovyetler Slavlık m~~elesini diklerini, Leningrada a:tık . pet:oı, ıldıklarını bildirmektedirler. Bu ha- gitti. Bilmiyoru:ı, öbür ıüfa ne ola- yet donanması da Dagoe ve Odesele re yoktur. Maamafih Budiyeııi kııv· 
SUii•timal etmişlerdir ve bunu kendi demir, ham ·madde sev Kın~ fılen ım- .Jer Sovyetler tarafından henüz te· cak? doğru Sovyet çekilişini himaye ede- vetlerinin harekatı, çete muharebderi 
şi~·asetlerlne alet yapmı~lardır. kan kalmadıij'ını bildirmektedir. -De•amı lkbıct Nılılfe4t - tt oekt1r .• ıaamaflh Tallinin zi~aındaıı - Dcrraıııı 4 ııcli sahifede _ 

, 
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r n zafer bayramı 
nasıl kritlulanacak? 

( AftADOLUJ 

Askeri Vaziyet ('_§ ehir e Memleket Haberleri) 
- Baı tarafı 1 inci sahifede -

29 Ağ-.ıstca 1341 CTİltIA 

llkmektep me
zunları 

yid edilmemiştir.- .Maamafih, Alman- p ı • t 
!arın nehrin doğusuna geçmek için etro tevzıa 1 
pek fazla zaman kaybetmiyecekle- Hangi Ortaokullara 
ri tahmin olunmakfadır. Çünkü 300 
kilometrelik çok müstahkem Kiyef - yazılacaklar? 

Program tesbit edildi ~a~~!t ~~~~~~:em~~:~~r~~di~~i- Şehir, kaza ve köyler için . Ortaok~lların birinci sınıflarına 
hangi ilkokul mezunlarının alınacağı 

:rn Ağu~to~ Zafer bayramı, yarın muharebesinin tarihçesi hakkında ordusunun, yalnız nehre dayanan • t db• J ) d şu suretJ.e tesbit edilmiştir: 
Of'hrimizde büviik merasimle kutlu- bir nutuk söylenecektir. Komutan 800-900 kilometıelik lıir hatta da - yenı e ır er a ın 1 1 -KARATAŞ ORTAOKULU.VA 
Jıınacah.-tıı-. Bi.iÜin halk, bu mera~ime Tümgeneral Hakkı Akoğuzun irade- yanm:ısı !htimali zaiftir ... E~er bu ?r- N t"be HAk• · f ·ır 1\1"' 
ı,~tirak edecektir. Şehir, baştan başa deceği hitt\beden sonra birincı kor- du, nehrın. garbı!1da mu hı~ za~ıat İaşe müdürlüğü, izmirdeki bakkal- teşkilatına haber vererek bu gibilerin d f e~~ ık k' 1 ~-

1.~ıf;f'.. ın;ı ?"en ~ -
·ii~lenecek, .aat 8 ile 8,30 arasında donda büyük bir geçid resmi yapıla- vermeseydı, b:lkı de nehrın <logu - lar'. kaza ve köylerde~i ~ayıler v-ası- c_e7:alandırılmalarını temin eyleme- ~. ~~a~s~r,' H~ri~~y. uze ya 

1
• ııa e-

kolordu komutanı Tümgeneral Hak- caktır. Bu sırada müteaddid tnyya- .Sl!ı~da. uzun muddet mu~avemet ede- ta~ı~l~ halkın pe~rol .. ıhuyacının te- lıdırler. . .· . . . 2 _ TlLKlLIK ORTAOKUT,UNA 
kı Akoğuz lıütün subayların tebrik- re grupları, şehir ve merasim yeri bılırdı. Her halde bugunlerde şark mınını muvafık gormuş, semt semt , Kazala.ı da~ı ııetı ol. ,.ıatışlar ını 111şe Zaf 1 k JI' T paltı Yıldırımke-
lerini kalıul edecektir. :\lütenkiben üzerinde uçacaklardır. Birlikler, ge- cephesinde daha büyüJ<' sürprizlPrin köy kö.v. petrol t~vziatına başlanmış- hey'etlerı, ko?"l~:de ıse . muhtaı·.'.ar mal, ~Itu,nt~~!1fpa~a,< Kocalepe, Tı-
\'ali B Fuad Tuksal maiyeti erkaniv- çid resminde Vasıf Çınar bulvarını vukuu çok muhtemeldır. tır. Vesıka usuluyb sattırılmıyacak kontrol etmelıdıı_l~r. Vesıka usuluy- naztepe M" k 'll" y suf Ri . 
: : kışİaya gelece.k, 'kışla· önünde b~- ta'kiben fu-ar önüne varacak ve ora - tngilizle.r •. nehr]n d?_ğusuna. ~eç - olan. ~etrol, mu~laka eı;kisi gibi bayi le petrol al~ak ıçın -~~:~~aat ed~n~ 3 _. Tt~'1<./!Jk ıra~· ORT~Q[{Tl-
hıııacak bir kıta tarafından kar~ıla- dan garnizonlarına dağılacaklardır. me habeıı?m. d_ogrulugu t~kdınnde leşkılatı :.ııntası_yle her tarafta hal- le~·. olurım ıaşe müdurlugu,. bu gı_bı LUNA: 
nacak ve komutanlıkt-a bayramı Gündüz saat 12 de kı::ıladnn 21 pa- ce~un v~zıletıııın ~ek tehlıkelı ola- ~a ar~edılecektır. Basrı;ahaııe ı;em- muraAcaatları ~abu! etmıyecektır. Valikazım, Şehitfazıl, Zafer, İnkı-
•, utıulayacaktır. Parti ' belediye ve re top atılacaktır. ·agı·11 bıldırmekt:-dırler. tındekı bakkalla~~- tevzıat yapıl~ış- Ifatta bazı yerleı.de bak_~a~_la:.ı.?:. me- lap, Topallı, Oltu, Yıldırımkemal, ts-
c~miyetler namına tebrikler de bun- -~lmanla_r •. Lenı?gra?. - . :.\I?;kov-a tır. Knr~ıy~ka, ~uzelyalı '".'.- dıge.r murlara ayrıca ıaş~ mu_d_u:ıu~u . ta- metpa a, Misakımilli, Kocatepe, Tınaz. 
elan sonra yapılacaktır. Bayram günü için biitiin garnizon- ~unakaleı;ını kesdıklerını bıldırme~te semtle~d~kı bayıler de bugun tevzı- rafından p~trol ':'erılecegını soylıye- tepe, Kahramanlar, Gazi, Alsancak. 

Saat 9,30 dan itibaren Cumhuri- !arda erata eğlenceler ve geceleyin ;seler <l~, Mo,kovadan şark yolu _ıl_e attan ı~lıfade edecek ve halka satış rek semtbrındekı memurlara petr~l 4 _ GAZI ORTAOKULUNA: 
yec mevdanınd".l Atatüı·k her keli ö _ -ıehirde fener alayları tertip olun - rnska bı:. hat daha vardır \'e b~ ıl_ı- ·apmaga başlı~acaklardır. Yalnız, !'~_tm·~-~~kları anla_.~ılmıştır. İaşe mu.~ Kahramanlar, Gazi, Al!lancak. Va-
nlinde ·\. ~ ch'arında askeri birlikler muştur. · ba~-~'.l . munak'al i tamamen ke>11lmı.ş 1etrol me.qele:ıınde ~alkımızın hag- durlugunden aldıgımı~ malO.m~ta g~ !ikazım, Şehitfazıl. 
ver almış bulunacak ve komutan ta- Bugün vilayet, parti. belı>diye ve rlegıldıı·. ·as d~vranma~ı. ellerınde petr~l bu- re memurlar da kendı serı;tlerındekı :, - iKiNCi ERKEK /,/SESiNE: 
~afından teftiş Ye muayeneye ba~la- Halkevi namlarına bir he(et, Dum- ooo l~ndugu halde saklıyu_n \:era -~·u,kı;ek bak~allardan petrol t~darık edecek- İstiklal, Sakarya, Dumlupmar. tiJ-
nacaktır. lupınarda yapılaca~ ~O A.gu_sto~ Za- Iran perolü lngilizlerin fıyatla salan bazı bayılerı, hukumel lerdır. kü, Şehitfethi. 

:\ltıay.cne ve teftiş bitince vali, ko- fer bayramı merasımıne ıştıra~ et- =10uw 6 - KIZ LiSESiNE: 
mutan. belediye ve p-:ırti r~islrri, mek üzere trenle Bn,.ımahanc ı~t~s- elinde Ihti)ü\r nıı? Ş.__hı· rde Necatibey, Hakimiyetimilliye, l\lü-
heykel öniine gelecek, buı ada bulu- vonundan. hareket e_dec~kti~·· Bmn- _ Ba• tarafı 1 inci sahifede _ ~ dafaaihukuk, İnönü, Giizelyalı, Dnate-
nan bando tarafından istiklal marşı ci, ikinci lıselerle tecım lısesı ve san- eı·r çı·vı· S!ltııı ha" dı·sesı· ı\1akarna fabrikaları pe Asansör Halitbe\· İstiklll.I Sakar-
r.. lıııacak, daha sonra kürsüyr çı - at okulu izcileri de ikinci Jiqe müdür 'ünün büyük bir kısmıııı Alm-anyaya 'ı' y ya'. Dumlup~nar, Ülkli, Şehitfethi. 
kacak teğmen B. Bahaeddh Arıkan muavini B. ~L Ö~beyin e;nrinde ıevketmiştir. Fakat mukabilini hil. - ve halkın un ihtiyacı 000---
tarafından ba~ komutanlık mevdan trenle mcrasıme gıdeceklerdır. la beklemektedir. Keçecilerde Culluoğlu hanında l\fo~e Ş apl k ·· ·· t l 

. Sovyefüef, Erdebil, !!han vesair oğlu Nesim, 800 gram çiviyi 425 kunı- Un bulamadıklarından çalıştırılmı - . arL ı uzuın sa ış arı 
L l l •k t bazı yerleri zaptetmişlerdir. Ciddi şa satarak ihtikar yaptığından tutul- yan şenrimizdeki makarna fabrikaları İnhisarlar iıiaresi, '$ar.ıplık y:ış ü-

/rana yapılan hücum ava e yapı an SUl as mukavemetle karşıla~tıkları hakkın- muş, isticvabında bu çivileri taciı· Av- na un verilmesi hakkında şehrimizde- züm mübaye3sına devam etmektedir. 
- Ba•tarafı 1 inci aah,!fede - - Ba•tarafı ı inci sahife~ .. - da hiç bir şey bildirmemişlerdir. ram ile ··ı:ndıkçı Cemalden 400 kuruşa ki alakadarlara emiı: g~lmi ~tir. l\laamafih takdir edilmiş olan müba-

öııc-eden kararl:ıştırıldığını açıkça Jrn- ralamış ve kalbinin altına saplanmış . İran harekat1:_nın başlangıç gü_nle- s~ın al~ıgını_v.e 25 ~u.ru~ ~ic.aretle ".~t-1 Ayrıca halkın un ıhtıyacı.~11 kar~ıla- yea fiatinin aılığı sebebiyle bağcıl~ı-, 
bul etmektedir. General Vevv~l Hin - ve orada kalmıştır. nnde en hayatı olan petrol tesısatı tıgmı , oylemı , bu ıkı kışınm ele dıık- mak ve perakende satılmak ıızere pıva- bu yıl üzümlel'İ!li başkalarına daha ıyi 
rlistaııa nakledildiği zaman· dü~ünUlen Marsel Dea ~ağdan gelen bir kursun :imdiden İngiliz kontrolünün altında- kan ye evlerinde yapılan araştırmacln 

1 
saya bir miktar un çıkanlma"ı için e- fiyatlarla satmış Ye inhfrar idare.-;inin 

,;eylerin başlıcası, tecavüzü hazırlamak isabet etmiştir. Kurşun göğsünün :ıol iıı· ve artık buı:ası için bir tehlike Avramda 8 kilo 150 gram, Ceınaldf\ de mir gelmiştir. Bakallara gUnde seki- mübayeatı, geçen senf!k; miKt:ıra na-
tı. Çörçille Ruzveltin Atlantikte yap- kısmı {!]tına girmi!) ve oracla kalmı>ı- ·oktur. 42 paket çivi bulunmuş, mürncler~ e- zer çuval un verilerek per~kende sure- 7aran c:ok az olrnuştıır. 
tıkları mülakat ise orta sarkla tatbik tır. Bu . abalı iki yaralının vazb etin ele Maııcester Gardiy-an gazetesine gö- dil~iştir. Suçlular, adliyeye Yeri imi>;- tiyle halkıı sııtılması temııı olıııınrıık-
'-'dilen abluka, Sovyetler b.irliğine harp değişiklik yoktu. Vaziyetleri ciddi ol- re, İran ordu~u kiiçük, techizat itiba- lerdır. tır. 
malzeme.si bakımından yardım mese- makla beraber şimdilik endi ~Yi mucip ·iyle kifayetsiz ise de, hare'katın der- ooo ooo---
~~Jerinin görfü~ülmegine ve;;iJe olmu;ı- değildir. 'ıal nihayet bulmaı;ı beki an memeli - B v d 'h · l ·· · · 
tur. ı Radfyo gazctesinde'n: ·lir. Çünkü arazi dağlık ve çölden i- ug ay l ttyacı · nası Uzünı, ıncır 

Ayni gazete, .Sovyetler birliğine Vla- Her iki zat, müfrit Alman taraftan- 'aretlir. Böyle yerlerde bozulacak temin edilecek ? .. " • h ft 
div~. tok yolu_ ile yapılacak malzeme d~r. Hüdi!!e, Bolşe~i~_ıe:,e ~arsı _harbe .-olları!1 tamiri çok müşkül oh11". . Euıuıun ı l k a asında 
,,pvkıyatının Japon~:a tarnfındı_L11 aıı:ı-lgıd~cek Fransız gonu~lulerın' aıt me- Berlm, 28 ~AA·-! - D. N. B. Üzüm, incir, yağ vesaire ticaretiyle 
maşı n:uh~~e~. :;azıyet dol~y_ı;;ıyle uı.r- rasımde olmuştur: S_uıkasdc:ı. Al~~n Nevyorktan bıld~~;lıyo~·: .• . .. 1 iştigal ettiğinden hububat üıtihsal et- laCak 
rıyacagı muşkulRtı nazarı ıtıbara ala- taraftarlarından ıntıkam alm.ak. ıc:!~ Londradan . ogrenıldıgıne ~ore, miyen bazı mıntakaların buğday ihti- açı / 
rıık Sovyt!tler birliği ile doğrudan doğ- bir teskilaj..a girdiğini sö_vlem;;;tır. \ ı- lranla akdedılecek mütarekenın ilk yaçları merkezden temin olunacaktır. . . . . .. 
ruya bir irtibat ve mum. ala temin e- şi h~~~meti, bunun ü~erin~ Yahm~i Ye şart_ı olarak memleketin tamamiyle Bu mı~takaların ihtiyaç nisbetleri ia,~ ... Şehrımı~ bur~~ ıdare he,yetı. duıı 
d 'I e · • b ..... k lı. . h •mmi\·eti rıl 1 komunıstlere karşı şıcldetlı tedbırler] Ingıltere ve Sovyet ordusu tarafın - müdürlüğü tarafından t.esbit edilecek ogleden e".\~l. ?amada B. Ccvd~t -~lan-
-,1 m '.nın ~j u . 11 

<' 
1 

· 
1 u- almağa ba lamıştır. Fakat haıli~e Fran dan kontrol altına alınması ileri sü - ve toprak ofisin tanzim satışlarından ~·al~nın _reısbgınde toplanmı~. u:-um _ve; 

ırnnu ) azma tadıı. . ızlar :ıra. ında Vişiye ve Alman isgal rülecektir. temin olunacaktır. ıncı~ ~ı~asal~rının açılış tarıhlerını 
000 kuvvetlerine karşı münferit veya te.~- Simla, 28 (A.A.) - İı'aıı hadisele- Ayrı a kazalarla ve belediye teskila tesbıt ıçın ~uzakerede. ?ulu~mustur: 

ÇörçiJin hevanatına at- ~ilatıı,_bir mukave_metin gittikçe arttı- ri ~fgan~tanda ~üyük bir d_ikkatle tı mevcut nahiyelere ofis taraıf'ı~dan T~~la_ntıya ıhracatçı b!~-l~k~e~ı urı;~ı:n.1 

• '} w k 'l gını gu::ıtermektedır. takıp edılmektedır. Afganıstanda verilen buğdaylara ilaveten belediye k~_tı~ı B. Atı~ İn~n da ~ştirak etmıstı!. 
. t edı en şe . ı ekserisi nafıa nezaretinin yol, sula- f',e<ıkiJatı olmı an kü iik kasaba ve kö - ~or~şme netıceı<ınde pıya><aların e~·lu-

kö .. · · ı · ı ı " y ç Y !un ılk hafta::ıınd·ı açılması h·ıkkıııch-Pekin 28 (AA ) japon taraftan [}k k } l k dl ma, pru ve,;ııur ış erın< e ça ışaıı !erin ihtiyaçları için de geçen :ıene ol- . < . ' ' ' ' 
1ı:r gazete, ÇörÇiıin, japonyanın uzak tne t p erte a:ı ar takriben. 100 kadar Alman vardır. duğu gibi buğday verilecektir. Bu hu- kı karar teyıt olunmuştur. 
. ark projeleri hakkındaki beyanatını Bu .nl şehrimizdeki \'e kazalar:bki M_~-a.mafıh A:lma~lar Afı:ani~t~_nd~ susta vilayetçe ticaret vekaleti nezclin- 000 

yalan ve iftira olarak tavsif etmekte ilk okullara yalnız 1934 doğumlu er- muhı~ mevkıler ışgal etmış degıldır. de teı;:ebbü~te bulunulmustur. El · ı 
\'e hakikatte. japonyanm, uzak ~arkta kek ve kız çocukıarı kabuı edilecektir. Şımdı:ıe ka?ar _bu_n:arın ayrııdıkları * ÇI er 
istiklallerini seven millet 're yardım 8 eylülde ilk okullar açılacı:k, kayıtla- hakkında hıç lıır ı ar yoktur. Kazalardaki müstahsillerin tohum-
t•ttiJrini yazmaktadır. ra başlanacak ve 22 eylillde de der~lf•re luk ihtiyaçları vilayetçe şimdiden tes- Fuara geliyorlar 

--..... 000 ba!!lanacaktır Radyo gazetesind;n: bit ettirilmiş ve ihtiyacın, toprak mnh- . . . . 

Ç k. d l · G .. · .. 1. ·ı Berlin radyosu, Afganistaııııı da sulleri ofisinin tanzim ,,;atışivle temini Amerıka, , Iısır ve Çın cl~ılen~ıın b:ı 
e ırge nıüca e est umru " tenzı ,\tı yakında İngiltere ve Rusya tarafın~ muvafık görülmüştür. Tohumluklar aksam trenle Ankarad::ın .~ehn~1ız·~ ge-

\'ilayet ziraat müdürii B. R 'fo' Di- Vekiller heyeti karariyle muamele da~ işgal edileceğini haber vermek- her mıntaka muhitine intibak edecek lecekleri h~~er ~-lı~mış~ır. E!çıler, fu-
kcr, Menemen kazası dahilind·~ evvelce vergisi kanunu hükümlerine göre ip- t~dır. Evvelce Afganistan d-a nevilerden verilecektir. Vihi.yet şimdi- a~ı _ve_ İzmırın gorulm~ge rle'.'er Yerle-
cekirge mücadele~i yapılmq olan :;ahn- tidai maddelere tenzilat !i,;tegine kıııı- bıtaraflığını ve buna tecavüz takdi- den ziraat ve ticaret vekaletlerine mü- rını zıyaret etleceklerd~··. 
!arda ç>kirgelerin yumıırt"ı bırakıp bı· dura cilası, ·un'i zamk, talıii zamk, mü ri_nd~ ı;tüclafaada bulunııcağını bil- racaat ve ofi~e emir wrilmesini rica 1 • .. • *. 
rnkmadıklarını tetkik etmek lizt>re cllin rekkep, i~pirtolu vernik t,e ithal edile- dıı·mıştı. ~ etmiştir. Evvelkı gun ~zmır fuarn~ı 171·Hi 
JTenemene gitmiştir. Yumurta!ı y:!r- :ek sırmıiyle yüzde tenzilat. ni~bet~eri -- J. kişi ziyaret etmış, fuarın açılışmctan 
1 re, derhal tedbirlerle tt•rrıi;,,leııerek- oO, 69, 40, ,19 ve 41 olarak kabul olu.ı- Deniz le''azım satın alma ko- bu güne kadar ·ekiz gün zırrfında zi-
tir. muştur. ., .raretçilerin yekunu 212765 kisiyi Iıul-

• muştur. Zafer bayramı merasımini ve 

Resmi 1iselerle muadeleti taksitlil 
mısyonundan: fuarı görmek için şehrimize geJpnJer 

pek ı;:oktur. Trenler dolu S{elmeklecli;:. 
Otellerde pek az yer vardır. 

Gelenler, Gidenler 
Kastamonu mebusu BB. Rauf Orba~· 

Aydın mebusu Nazmi Topçuoğlu, h
tanbul mebusu Ahmet Hamdi Değir
men 1stanbuldan şehrimize gelmişler· 
dir. Sivas mebusu Bn. Mergube Gürle· 
yük Ankaraya, Bursa mebwrn Dr. Ga
lip K{lhraman İstanbula gitnıişlcrc!ir. 

---000---
Mısırdan ınenıleketinıizc 

yapılacak idhalat 
İskenderiye ticaret ate!)eliğimiz, .\Iı

sırda bulunan ve meml<!ketimize geti -
rilmesi icap eden ithalat eşyasının 
memlekete nak!lleri ve ı\lısır tarikiyle 
yapılan ihracat mevzul:ı.r; üzerinde 
tetkikler yapmaktadn. •. imcti 'uriye 
\'t! Filistin yoliyle karachn ithalfıt ve 
:hrac:!t da kolaylasmış bulunm:ık.ta -
dır. 

---000---
~1ütekaidler maaşı 

Mütekait, yetim ve dulların üç ay]ı;, 
maaşlarının tevziine eylülün ikinci gü
nü başlanacaktır. Bunun için lazım ge
len bütün hazırlıklar tamam!:ınnıı~t ıı·. 

000 • 

Anason ınübayaası 
Çeşme, Alaçatı, Urla ve Kanılıurun 

mıntakalarmda istihsal t'dileıı anason 
mahsulünün mübayra~ııı{l d·!vam etliı
mekt.edir. l\Iübayeatı, inhi,,arhır icıare 
siyle tacirler yapnrnkt-ıdırl~r. Rekolte
nin mühim bir kısmı tm~ı,mıeıı ~atıl -
mıştır. 

YATILI YATISIZ 
TÜRK .\LA.ARİF CKMlYETl fZ:'IIfR EGJ.<; Lt 'ESİ 

Yeni talebo kaydına başlıımı~tır. Kayıd için her gün 9 dan 17 ye kadar 

1 - Tahmin edilen mecmu bedeli 23070 lira olan 3000 kilo çayın 
1 Eylül 941 Pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla eksiltme~i yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1730 lira 25 kuruş olup şartnamesi her g'ün ko
miı-ıyondım alınabilir. 

3 - Şartnamesini görmek iı>tiyenlerin her gün ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin de be!H gün ve ~atte yukarıda yazılı miktardaki ilk teminat 
makbuz veya Banka mektubu ile Kasımpaşada bulunan komisyona miira-

Deniz Gazinosund 
Karantina Köprü m<>vkiindeki okula miiracaat edilme~i. 

Yatılı ücret Lise kı. mı 210 Orta kısmı 220 !iradı l'. 

Yatı iZ tlcret r;;;e kısmı 85 Orta kısmı 60 lirndır. 
,\lenıur ve mütekaid çocuklarından 70 10 tenzilat yapılır. 
'fELEFO. ·: :l(ı 17 Tel. EGE LİSESİ lZ:\ıtR 

(3·192) 

' 

27 29 31 2 4 

-------------------T. M. C. Talebe yurdlan mü
dürlüğünden: 

ı - Kız v Erkek tal be yuı·cllarıııa t:ılebe kaydına başlanmıştır. 
2 - :\lürncnat yeri: Alsancak rnpm iskelesi yanında 320 numaralı 

lıııında Talebe yıınllan )f\iflürlüğü, 
TELEFON: 2920. 27 29 31 (3453) 

caatları. 27 29 (3451/7400) 

lstanbul belediyesinden: 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar hastaneleriyle 

Zeynepkamil Doğum evinin yıJlık ihtiyacı için alınacak 74.994 kilo beyaz 
Karaman eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Beher kilosu
nun tahmin bedeli 56 kuruş ve ilk teminatı 3149 lira 75 kuruştur. Şartna
me zabıt ve muamelat müdürlüğii kaleminde görülebilir. İhale 2/9/941 
Salı günü saat 15 de Daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk temi
nat makbuz veya mektupları 941 yılına ait Ticaret odası vesikaları ve ka
nunen ibrazı lazım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı 
çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarır~ı ihale günü saat 14 de kadar 
Daimi encümene vermeleri lazımdır. 18 22 25 29 (3309/7057) 

1• L A N lzmir belediyesinden: 1111••••••••••••••-• •••••••-•••-••••ll!!I 1 - Kahramanlar 1920 sayılı so-

l S u·... M E R B A N K kakta 94 numaralı 7 dönüm bahçenin 
bir sene müddetle kiraya verilmesi, 
yazı işleri müdürlüğündeki şartname-

'e rlı• .Mallar Pazarları :~/~~~=m~:~ ::~~:::ı :0°~~:~~ vakkat teminatı 7 lira 50 kuruştur. Ta 
!iplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasıııa yatırarak makbuzları ile ihale 
tarihi olan 1.9.941 pazart.esi günü saat 
on altıda encümene müracaatları. 

Müessesesi Müdürlüiünden : 
3780 numaralı :\1illi Korunma kanununun verdiği salahiyete istinaden 

halde otomatik tezgahlarla istihsalde bulunan mües ·eseler tarafından imal 
ambalaj malzemesi olarak kullanılabilecek pamuklu dokumaları tek eldE:n 
ordinasyon heyeti karariyle lktısatl Vekaleti memur edilmiş ve bu vazife 
clolayısiyle müe8:>esemize verilmiştir. 

hususi fabrikalar da dahil olduğu 
edilecek her nevi kaput bezleriyle 
mubayea ve oovzi 190 sayılı Ko
Vekalet namına Sümer Banka ve 

Mevzuu bahis karar 25/8 941 tarihinden itibaren meriyete girmiştir. Binaenaleyh bu tarihten itibaren 
kaput bezi ve pamuklu ambalaj malzemesi yapan fabrika ve müesseselerin piyasa ve müşterileriyle bu mad
delere ait her nevi alaka ve irtibatı kesilmiş bulunmaktadır. Mevzuu bahis mamuller bu tarihten itibaren mü 
e~sesemizce mUbayea ve tevzi edilecektir. Bu mamullerden piyasaya ayrılacak kaput bezleri Sümer Bank Pa
muklu fnbrikaları mamullerinin halen müessesemiz tarafından yapılan tevzi esasatı dahilinde ve miieıısesemiz 
den bu suN?tle şimdiye kadar kendilerine mal verilen tüccar ve esnaf vasıtasiyle tevzi olunacaktır. 

2 - Kahramanlar 1920 sayılı so -
kakta 88 numaralı 6440 M2. bahçenin 
bir sene müddetle kiraya verilmesi yazı 
işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç
hile açık artırmaya konulmuştur. Mu
hammen bedeli 100 lira muvakkat te
minatı 7 lira 50 kuruştur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel iş bankasına 
yatırara]{ makbuzları ile ihale tarihi 
olan 1.9.941 pazartesi günü saat 16 
da encümene müracaatları. ...................... 11!111........................................... 16- 20- 25- 29 

2 RyliiJ Snlı giinii akşamı mı>şhtıı· Amerikan vil'tou 

Mae Allan ,ve Praf Gearg 
Oarvaş, Komponist Fritz Kerten caz orkestra~ ı 

Her akşam saat sekizde 
TELEFON 
~~!~~~~~ 

lzmir .. defterdarllE!ından: 
S-atış 
No. su 

774 

777 

778 

779 

788 

786 

788 

789 

791 

!car 
No. su 

.Muhammen B. 

.(Kökprü 154 ncü kayatepe sokağı 1785 ada, 6 
(parsel, 320 M. M. 11 taj No. lu arsa 
( Güzelyalı reşadiye erik sokak 902 ada, 1 parsel 
(148 M. M. numarasız arsa 
(Güz.elyalı reşadiye sokağı 902 ada, 4 par.sel 
(241,50 M. M. numarasız arsa 
(Üçkuyular mukaddes yol 1863 ad,a, 5 parsel 
(156 .M. M. 5 taj No. lu arsa 
( Güzelyalı 40 ıncı müstecabi zade sokak 1793 
(ada, 5 parsel 349 M. M. 39 taj No. lu arsa 
(Karşıyaka Donanmacı 1734 üncü Aydoğdu sokak 

Lira Kr. 

00 

86 00 

122 00 

16 00 

69 80 

(89 ada, 22 parsel 91 M. M. 43-2 taj numaralı -arsa 93 00 
(Karşıyaka Alaybey 1661 mimar kasım sokak 204 
(ada, 109 parsel 555 M. M. 37-1 tajlı tarla 
(Karşıyaka alaybey 1661 mimar kasım sokak 

115 00 

(204 ada, 107 parsel 920 M. M. 37-3 numaralı tarla 184 00 
(Karşıyaka alaybey 1680 inci Aheste :;ukıık 27 
(ada 14 parsel 145,50 1\1. M. 2 taj numaralı hane 750 

il_ ... 

00 

1 Bayraklı Bornova caddesi 26-28 tajlı hane 40 00 
2 Kızlar ağası hanında 25-15 No. lu depo 75 00 
3 1 Güzelyurt M. İkiçeşmelik caddesi 56-82 No. ıu dükkan 83 00 
4 İkinci kordon tuzhane sokak 20 tajlı dükkan 36 00 
5 İkinci kordon tuzhane sokak 22 tajlı dükkan 60 00 
Yukarıda yazılı emvalin mülkyietlerine ve 5 parı;:a gayrimenkullin 

bir senelik icarına bidayeten talip zuhur etmediğinden 26-5-941 tari
hinden itibaren 10 gün müddetle temdide bırakılmıştır. 

İhaleleri 4-9-941 tarihine müs-adif perşembe günü saat 15 dedir. Ta
liplerin yevmi mezkürde milli eml8k müdürlüğüne müracaatları iFn 
olunur. 3520 



• 
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~zmir Levazım Amirliği llanlarıl . -
'"'''''1"'''~11ıııııııııııı11111111111 .. 11111ııııııııııııııııııııııııııı11ııııııııııııııııuıı1111ııııııııı11:' 

zmır levazım amirliği salın ı.lma komiıyonund,.n: 
1 - Aşağıda miktar, muhammen fiatleri yazılı üç kalem yiyecek 

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

2 - Şartnameleri her giln komisyonda görülebilir. Odun şartna
mesine göre ayrı ayrı taliplere de ihale edilir. İsteklilerin bel
li günde muayyen •aatten en az bir s-aat önceye kadar teklif 
mektupların. kanuni vesikaları ile birlikte makbuz karşılığı 

Cinsi 

Sığır eti 
Sığır eti 
Odun 

fındıklıdn satın alma komi•vonuna vermeleri. 
Miktarı .Muh. bed. · İlk T. 
Ton Lira Kr. Lira. Kr. 

150 
130 

1179 

60000 
43820 

23580 

4250 
!l268 
1768 

19 

50 
50 
24 29 2 

İhale Zn. 
Saat Dakika 

15 
16 
16 

30 

30 

lunir l..eyazını Amirliii Satın AlmA Komiayonu,.i .. ı 
1 - Beher kilosuna 155 kuruş fiat tahmin edilen 60,000 altını• 

bin kilo sadeyağı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Ekslitme 12-Edül-941 cuma günü >ant on yedide lzmirde 

kışlada izmir }~\·azım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktrr. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 93000 doksan üç bin liradır. 
4 - Teminat muvakkatası 5900 beş l.ıin dokuz yüz liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 

Eksiltmeye iştirak edecekleı· kanuni ve.ıikaları ve teminat 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat ewel komis-

6 

yona vermiş bulunacaklardır. 24 29 4 9 

Jzmir Levazım .Amirliii Satın Alma Komisyonundan: .. .. 
1 _ Beher kilosuna otuz üç kuruş fıat tahmın edılen 328000 uçyuz 

yirmi sekiz bin kilo kesilmiş sığır eti toptan veya. döı t parti 
olma·k üzere ayrı ayrı taliplerine de verilmek suretıyle kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye koı muştur. 

2 _ Ek•iltme • 12-Eylül-941 cuma giinii saat on altıda izmirde kış 
lada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla

caktır. 
3 _ Hepsinin tahmin <'dilen tutarı 108240 yiiz •ekiz bin iki yüz 

kırk liradır. 
4 _ Teminat muvi!kkatası 6662 altı bin altı yüz altmış iki liradır. 
5 _ Şartnamesi komisyonda görülebilir. . 
G _ Ek3i!tmeye iştirak edecekler kanuni vesikalariyle temınat ve 

tek.if mektuplarını ihale saatinden en az bir saat en·el komis 
yona müracaatları. 24 29 5 fi 

İzmir levazım amirliii satın alm~ k~miayonun.d~: . . 
1 _ Beher kilosuna dört kuruş yırmı beş santım fıat tahmın edı-

2 

3 

4 

len 842900 ,;ekiz yüz kırk iki bin dokuz yüz kilo saman ihti
yacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 12-Eylül-941 cuma günü saat on altı buçukta izmir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Hep:;inin tahmin edilen tut:ırı :ın824 otuz beş bin sekiz yüz 

yirmi dört liradır. 
Teminat muvakkatası 2687 iki bin altı yüz sekse:ı yedi lira-

dır. 
5 - Şartnamesı komi:;yonda görülebilir. . . . 
6 _ Ekslitmeye iştirak edecekler kanuni vesıkalarıyle temınat ve 

teklif mektupları ihule ,-;aatniden en az bir saat e\"\"el komi;-
yonuna vermiş bulunacaklardır. 2·1 29 4 9 

lzmir Levazım .Amirliği Sa~.Alma Komiıyonun~anı . 
1 _ Beher kilosuna yırmı ıkı kuruş fıat tnhmın edılen 720~0 yet-

miş iki bin kilo bulgur ihtiyacı kapalı zarf usulıyle eksıltmeye 

konmuştur. ı d · · d 
Eksiltme 8-Eylül-941 pazftrt~~i günü saat on .atı a ızmır e 
kışlada izmir le\•nzım amirlıgı satın alma komısyonunda ya -

pııacaktır. b b" k · ·· k k Hepsinl'1 tahmin edilen tutarı 15840 on eş ın se ız yuz ır 

liradır. 8 b' .. k k' l' ·adır 4 _ Temınatı muvakkal~-ı 1.18. ~~ yuz se sen se ız ıı, . 

5 _ Şartnamesi komisyonda gorulebı_lır. . . ,. .. 
ti _ Ek:;ıltmeye iştirak ~decekler kamını \ e,ıkıdarı} le teminat 

teklif mektuplarını ıhale saatınden en az bır saat e\'vel ko -
misyonıı müracaatları. 19 _24_ 29_4. ______ _ 

-1-··-,ı- -amı'rlı'g"ı' ıatın alma komisyonundan: 
zmır evazım 7" S d' k. 1 
1 _ Beher ki.osuna tel balya olarak 3 kuruş ;, . Ye. o ·um o~-

rak 3 kuruş fiat tahmin edılen 1270 ton 'aman 3-9-!111 çaı-
b ·· .. ·aat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. ~luham-

şam ba gdul~ub~lra ·aman i~in 17625 lira kat'i teminatı 7143 
men e e ı , .. ~. .. ı · . 1 k ı·· t' tı lira 76 kuruş dokum olarak .,8100 ır.ı o up a ı ,mna 
5715 liradır. _ .. . .. 

2 _ Şartnamesi her gün komi•yoııda gorul~bıln. . 
:ı _ isteklilerin belli gün ve saatta kanunı ve,ıkalarıyle birlik

te fındıklıda satın alma komi"ronuna gelmelerı. il . 29 1 __ _ 

izmir levazım amirliği satın alma komıayonundan: . . 
1 _ Dikilide bulunan birliklerin ihtiy~cı olan aşagıda yazılı yıye· 

cek yem ve mahrukat 'kapaıı zarf _He eksıltmeye koı:ıulmuştur. 
2 _ Muhammen fiat, tut.arı ıle ilk temıııııt bedellerı ve ıha le ~aat-

Jeri hizalarında yazılmıştırö . 
3 _ lhalesı 4-!1-941 per~embe günü Dikilide satın -alma komısyo-

nunda ~·apılacaktır. .. .. .. 
4 _ Evsaf ve ~artnamesi her gün' komisyonda gornlebıılr._ 
5 _ 'falipıerin kanuni vesıkaları ile _teklif mektuplarını ıhale saa

tinden bir saat evvel dikıJi asken satın alma komıb-yonuna ver

.Miktarı 
Kilo 

100.000 
850.000 
440.000 
300.000 
180.000 

meleri. 
Cinsi 

Patateıı 
Odun 
Saman 
Kuru ot 
Sığır eti 

:Muhammen Hk teminat 
lira tutarı Lira Kr. 

---
1200000 900 00 
1700000 1275 00 

1320000 990 00 
1800000 1350 00 
6300000 4725 00 

21 25 29 2 

• İhale İhale 
Saati şekli 

10 Kapalı 
11 zarf 
14 • 
15 • 
16 • 

lzmir Levazım Amirlifi Satın Alma Komisyonunda"?: , . . 
1 - 'fnhminen beher kiıosu 27 kuruştan 346500 kılo Sıgır etı kapaıı 

zarf usuliyle satın alınacaktır. Muhammen bedeli 93555 lira ve 
muvakkat teminatı 592S liradır. 

2 - Şartnamesi komi~yonumuzdan görülebilir. 
a ~ lhalesi 17 /Eylülı 941 Çarşamba günü saat 15 de 2.1uğla Komis

yonumuzun buluııciuğu mahalde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ayni günd~ saat 14 de kadar teklif mektuplarını ko

misyonumuza vermele i ve kanuni vesikalarını beraber getir-
melerı. 25 29 2 6 

lzmir levazım amirliği : atın alma komisyonundan: . • .... 
1 - 2500 adet düz \ .. ' 500 •ıdet te"tireli regole kesım bıçagı alına-

caktır. • • d t 
2 - Ktıpalı zarfla eksiltmesi 2-9-941 salı günü saat 1~ e op-

hanede istanbul levazım amirliği 'atın alma komısyonunda 
yapılacaktır. . 

:ı - Tahmin bedeli 19500 lira ilk teminatı 1462 !ıra 50 kurus-
tur. .. 'k 

4 Numuneleri "komisyonda gôrülür. Taliplerin kanıını vesı ·a-
lnriyle teklif mektuphırını ihale saatinden bir •aat evvel ko· 
mfll)·ona vermeleri. 

(AftADOLUJ 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundanı 
1 - Tahminen beher kilosuna 43 kuru~tan iki parti eliişer ton 

sığır eti satın nlınncaktır. 
:! - Her birinin muhammen bedeli 21500 liradır. 
:ı - Şartnamesi komi:;yonıımuzdıın verilmektedir. ]halesi 8-9-941 

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

4 İsteklilerin mezkfir gün ve saatlerde komisyonumuza müra -
caat etmeleri ilan olunur. 26 28 31 4 

İzmir levazım amirliii satın alma komisyonundan: 
1 - Di~ilide bu'lunan birliklerin ihtiyacı olan 36000 kilo kuru 

sogan açık pa_zarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Muhammen fıat tutarı 2700 lira ve ilk teminat bedeli 202 Jirn 

e ili kuruştUl'. 
3 - İhalesi 4-9-941 perşembe günü saat 17 de Dikilide satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. 
~ - Evs.af v~ şartna~esi her gün komi..•yonda görülebilir. 
o - Talıplerın ~anımı vesikalariyle ihale saatinde. Dikilide satın 

alma komsıyonuna müracaatları. 21 25 29 2 
lzmir levazım ~mirliği satın alma komisyonundan: 

1 - Beher kılosuna 39 kuruş fiat tahmin edilen 138 ton '1ğır eti 
4-9-941 perşembe. S"unü saat 16 dü pazarlıkla satın alına -
cnktır. Şaıtnnme" her gün komi>yonda görül bT 

2 - l\Iuhammen bedeli 53820 lira olup kat'i temin~t; 1;s8ı; lira
dır. 

:ı - İsteklilerin belli gün ve saatta fındıklıda satın alm~ı ko -
mı~yonunn gelmeleri. 29 2 

• lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
Mıktan Cin"i 
Kıl o Adet 

2000 
800 

Bal mumu 
Ağaç çivi 

3240000 Kapsol 
~64000 Torok raptiye 

1 - 'ı' ukarıda ra~ılı dört kalem malzeme p::ızarlıkla satın alınn
c~kt~r. İhalesı 2-9-941 salı günii ~·ıat on be~ otuzda tophnne
ııe :stanbul levazım amirliği •atın n;nrn komisvonunda va-
pılacaktır. · ' · 

2 - Numu~el~ri komi,"Yonda görülür. 
üzerinden :ı - hteklıl7rın b~li vakitte "tlakif ~dec1kleri fift! 

ılk temınntlarıyle komisyona ırcJmeleri. 
~ - Her kalem ayrı ayrı talibe ihale edil~bileceği gibi her ka

lemı ayrı ayrı partiler hainde muhtelif taliplerden de alınncnbilir. 
lzmir levazım amirJiii ıatın alma komiıyonundan ı 

Miktarı Kilosunun finti Cinsi 
Ton Kuruş 
794 22 Tombul karışık kuru fasuh e 

42 25 Dermason kuru fasulye · 
1 - Yukar'.dn yazılı kuru fasulyeler pazarlıkla satın a!ınac:ıktır. 
2 İhalesı 1-9-941 pazartesi günü saat 14 de tophanede istan

bul levazım ilmirliği •atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şart ve numunel~ri komisyonda göı ülür. İsteklilerin yüzde 
on bes temınatlarıyle belli vakitte komisyona gelmeleri. 

İzmir gümrük rr~uhafaza alayı 
satın alma komisyonundan: 

2.fuhammen Muvakkat 
Miktarı bedeli ' teminatı 

Kilo Lira Lira Cinsi 
Eksiltmenin 

Günü Saatı 

Sığır eti k8;vurması 8400 7980 600.- 4/Eylul/941 10 
1 - Mıktarı~le m~hammen bedeli ve eksiltmenin gün ve saati yu

karıda yazılı Sıgır etı kaYurması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Şartnamesi komisyondadır. Her giiıı görülebilir. 
3 ·- Eksiltme !zmirde komisyonıımuzuıı bulunduğu mahalde ;·apı. 

lacaktır. 

4. - İsteklilerin teklif mektupltıriyle Ticaret odası vesikalarını ve 
temınatlarını Gümrük Başmüdürlüğü Veznesine yatırdıklarına dair Vez
ne makbuzlarım havi kapalı zarflarıııı eksiltme saatinden bir saat eY
veline kadar komisyon başkanlığına ,·ermeleri ,.e eksiltme saatinde de 
komisyonda bulunmaları ilan olunur. 19 24 29 3 (3321) 

lzmir telefon müdürlüğünden: 
1 - Kıiğıt, karton \' .' bilumum malzemesi müteahhide ait olmak 

iizere (3500) üç bin beş yiiz adet izmir tPlefon rehberinin tııb \•e 
teclıdi açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (l:lOO) bin liç yüz liradır. 
)fuyııkkıı, teminatı (97) lira (50) kuruştur. 
Eksiltme 15 eylül 1941 pazartesi giinü saat 15 de izmir telefon 

müdürıüğü merkez binasında müteşekkil satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

:ı - Taliplerin muvakkat teminat mı,kbuz veya banka mektubu ve 
kanuni ves:ıikle mezkur gün ve saatta komisyona müracaatları. 

4 - Parasız olan şartnamelerin her gün izmir telefon müdürlüğün-
de görülebileceği ilan olunur. 29 11 3555 

Teknik okulu:müdürlüeünden: 
Okulumuzun mühendis ve fen memurluğu kısımlarının inşaat ve maki

ne şubelerine yeni hılebe kaydına 1 eylül 9H tarihinde başlanacak 30 ey
lül 941 günü akşamı saat 17 de nihayet verilecektir. 

Kayıt muamelesi her gün saat dokuzdan on ikiye kadar yapılır. Orta 
mektep mezunları imtihanla lise olgunluk imtihanında muvaffak olanlar 
imtihansız kabul olunurlar, Teşrinievvelin ilk günlerinde her iki .kısım 
için ayrı ayrı yapılacak duhul imtihanları günleri İstanbul gazeteleri ile 
eylülün yirmi beşinci günü ilan olunııcaldır. Fazla tafsilat almak istiyen
lerin bizzat veya mektupla İstanbul Beşiktaş yıldızdaki idaremize müra-
caatları. 29 10 343117320 
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Sen - Jozef Fransız - Koleji 

l - İlk okulu bitirip Frasızca bilmiyen talebeler okulumuzun 
İHZAR! sınıfına kabul olunurlar. 

2 
• 

İkmal imtihanları eylülün birinci günii bn~hyacaktır. 
3 - Derglere 14 eylül cumartesi bnşlanacnKtır. Sen Joz.ef. Fran•ız 

Kolleji, Alsancak. Tel. 4237. 

... BEY AZ SABUN 
ÇAPA MARKALI K.A.L. i\fersinli Pirina 

Çapa Maı·kalı K. A. L. :'11ersinli Pirina Sabununu bir da'a istimal ve 
tecrübe ettiğiniz takdirde her halde fazla memnun kalırsınız. 

1 

Her türlü beyaz ve ipekli çamaşırlarınızı Çapa Mar----· kalı K. A. L. l\lersinlı Pirina sabunu ile yıkarsanız 
beyaz •abundan çok iyi bir netice elde edeceğiniz gibi 
fiyat farkından da fazla ta•arruf etmiş olursunuz. 
Çapa Markalı K. h. ;,. Mers'nli Pirina Sabunu ile 

saçlarınızı yıkarsanız ipek gibi yumuşak tutar ve 
hiç bir veçhile bozulmasına ve dökülmesine meydan 
vermezsiniz. Bir defalık tecrübe ifademizi teyide 
kafi gelir .. 

TAKLiTLERiNDEN SAKl.VINIZ ... 

TELEFON: 3014 VE 2078 
K. A. L. 

Mersinli Pirina ya~t ve sabun fabrikası 

Devlet demir yollarından: 
l 9 941 t:ırihinden itibaren :l0-11-941 tarihine kadar Söke, Tire, Öde· 

miş şubeleri dahil olduğu halele Sar:ıykôy - İzmir arasındaki istasyonlar
d:ın lzmire D .. D, 242 numarulı teıızilli tarifeye tevfikan nakledilecek in
cil'ler için kolaylı]; olmak üzere fe\'kalfıclc şerait tatbik olunacaktır. htııs-
yonlardan daha fazla iznhat alınııııısı ric:ı olunur. 29 30 3527 

fi. n. ) . 8 ,.,.; isu:r.ın J\.O.ıtlS1'0.\TSDA.\': 
.\fuhanıır.en lı.ıleli ıoı ., liı~ olan 267 ton odun mübayaa işi şartname

si wchile acık ebiltm•Y" koııulmu~tur. ihalesi 12 9 941 Cuma günü ,aııt 
15 de Ab"ncı,k:a İ~!et e biıı:ı~ı ı 1 a komisyonumuzca y:.pıl:ıcnktır. 

fat<'klilerin mua,·rc·n rnkitk :ıoı liralık Cif. teminat makbuziyle Ko
mi•roı.a gel. mel•ri ,.•ımclır. :;::ı tıdnıe•i işletme kaleminde görülebiFr. 

25 29 2 5 (3450) 

İzmir ticaret lisesi müdürlü
ğünden: 

1 - Yeni talebe kaydı 25 Ağustos Paznı·te,i günii ba~lıracak 20 
EylOle kadar d2\·am edecektir. • 

2 - Her gün 9 dan 12 ye kadar) eni tnlebe kvdedikcck \'e 14 rlen 
17 re kad3r eski talebelerin kayıtlan yenilenecektir. 

3 - Orta kısma kaydedilecek ilk okul mezunları \"<! li>~ kı:;mına 
kaydedilecek orta okul mezunları beraberlerinde velileri olduğu hnlıle ge• 
tirecekleri vesikalar şunlnrrlır · 

A ~ Okul diplomaeı 

B - Hüviyet cüzdanı 
C - Hükumet Doktorundan alınnu~ sağlık raporu \'e aşı kağıdı, 
D - 4X6 büyüklüğünde 6 adet fotograf. 27 ıw (3475) 

Hamdi Nüzhet Çançar ·=--,------1 L A N----------
sıhhat Ecza hanesi / s u·.. M E R B K 

Taze Temiz Ucuz İlaç A r-J 
Izmir sicil ticaret me- y 1 M il p 1 
~~:!ıua~:::~~~:et unvanı ile İz- er i a ar zar arı 

mirde Keten çarşısında tütiin hanında 
17-9 numaralı mağazada alelumum 
tnahsuratı arziye alım ve satımı üze
rine dahili ticaretle iştigal eden Kemsi 
Günvarın işbu ticaret unvanı ticaret 
kanunu hükümlerine göre sicilin a094 
numarasına kayıt ve tescil edildiği ilıin 
olunur. 3550 -(ulak, burun ve boğaz 
hastalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERATÖR 

Dahi Öke 
ikinci Bayler ookaiı No. (80) 

Haatalaruıı it.ar ... ljle.ı.. -a 
lralı.ı •• t.ti&YI H.•. 

Müessesesi Müdürlü(ünden: 
Otomatik tezgahlarla çalışan fabrika ve müesseselerin her nevi pamuı<,a istih>alfıtıııı imalat programlarına 

raptetmiye ve bunlardan 1705 ve buna ek 3018 sayılı kanunlaı'll i:;tinadcıı ev nfı te~bit edilen kaput bezl~riyJe 
bunlar haricinde kalan ~e fakat ambalaj malzemesi olarak kullnnılabikcek her nevi pamuklu dokumaların tek el· 
den mübayea ve tevziine 3480 numaralı milli korunma kanununa müstenit 190 ~ayılı Koordinasrnıı hcvcti ka· 
rııriyle 25/VIII 941 tıırihinden itibaren İktısad Vekaleti salahiyettar kılıPmıştır. Avni karar m'ucibince butek 
e!den mübayca ve tevzi işiyle İktısad Vekaleti namına Sümer Bank ve cl·ı:n~·ısiyle mÜe.~sesemiz tavzif eclilmiş
tır. Binaenaleyh yukarıda işaret edilen kaput bezleri ile ambalaj ma:z~mesi olarak kullnnılabilecek ılokumaları 
imal erlen fabrikaların 25/VIII/ 19.Jl tarihinden itibaren piyn'a ve al !umum mü tehliklerle kendi namlarına 
alaka ve irtibatları kesilmiş olup bu maddelere müteallik tevziatııı taır..ımen müe•sesemiz teşkilatınca veya 
miiessesemizin talimatı dahilinde yapılacağını bildiririz. Binaenaleyh lktı.•at vekaletinden bu mevzua müteal
lik tebligat almış olan bilumum fabrika ve mües,eselerin derhal müesses miz pamuklu ıılnsiyle t ma>a 
geçerek mütemmim talimat planları almaları liizımdır. Her hangi hir suretle henüz bu tebliği almamış olubile
c~k ve fakat kaput bezi veya pamuklu ambalaj malzemesi imal eden \'O ot . atik tezgah çalıştıran diğer fab
rıka ve müesseselerin de ayni hükümlere tabi olarak ayni uretle hareket etmeleri icap ettiğini ilim ederiz. ..., ...................................................... .. 

• 
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~- Cumhurumuz Papen1 Yunanistanda 
Kabul Ettiler Bazı servetler müsadere 

r Amerika -Japonya "\ o o 
- Baı tarafı 1 inci sahifede -

Çörçilin ı~dyoda~ nutkuııılan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
- Baı tarafı 1 inci sahifede - l k 
Hnriciye \'ekiliıniz Şükrii 8arac- cdİ ece ~ 
oğlu <la hazır bulunıııu tur. Ati na, 28 (A.A.) - Yunan hükume-

Hlçilcrfoıi.:in seyahati: ti kanuı1 mucibince servetlerinin men-
Kndü . 28 (A.A.) - Tıırkij l'nin şeini ispat etmeğe mecbur olan kim-

anlaşılıyor ki, Pnsifikte sulh \ eya 
harbi tayin edecek olan en mühim 
kararların arefe;;ıindcyfa . nunc!:ın 

·1 ,.;.ene evvel teşkili müna~ip gö
rülmiyen müttehit b:r Amel'ikan, 
lngiliz, Sovy-et, Çin cephe;; i ~imdi 
tahakkuk etmek yolundadır. 

Or u terfi listesi 
1.·elerin servetini derhal müsadereye 

Kuılüs lxı,koıısolo n, yııııında Ka- Ik · t · l' .. ı 'k' · arar vermıs ır. .u mu. al ere ı ·rncı 

hin~ büyiik elçisi olıluğu halı! ı dere~de akrabalara ela "amildir. Bu 
Erdün Eıniri Abdu.lahı ziyaı·et tedbirler ;;ervetlerin yabancı memle-

* 
Terfi eden general ve zabitlerimiz kimlerdir? 

için Ammana gitmiştir. ketlere nakledilmesine mani olmak için 
Ankara, 28 (A.A.) - Reisicunı- alrnmı. tır 

RADYO GAZETESlSDE.\: Ankara, 28 (A.A.) - Ordu terfi Aybozkur~~ Zi~ni, K~zım Orak, \Kemal So~ak, H~san Muter .. 
listesi bugün tasdiki aliye iktiran et- Salih Akyurek, Zıya Demırel, Memduh Albaylıya. terfı eden veterıner yar-

J aponyanın Vaşington bii.ı· ük el- mişti;. Barlof, Saki Tuğya, Talat Tuğyu, Bas-, baylar: 
hur ı~met İnönü, bugün Türk Tla-

Almanlara göre va kurumunun Etimesmldaki tay-
çisi, bugün Ruzveltle konuşmu~tur. 1 Ankara, 28 (Telefonla) _ Ordu ri Demirpençe, Zeki Al~r, H3:lil Yü- .Kemal Ucer, Sabri '!enek,. Salih 
Bu mülakatta Pasifik mesele~inin terfi listesi yük~ek tasdike iktirnn et- cel Hasan Kansu, Hamdı, Nurı Kızıl- 1 Yuksel, Mazhar Suner, Zıyaeddın Ak· 

yare meydanını ve buradaki bütiin - Baı tarafı billinci aahifede - konuşulduğu tahmin edilmektedir. miştir. Büyük rütbede terfileri bildiri- kan, Tahsin Atak, 1\.fomduh Tekef, tagu, Süleyman İlser, Veli İlgen, ~a-
tesbıatı gözden geçirmi~ler w ali'ı- edilmiştir. İki devlet arasında ihlilaf devam- yorum. Hilmi Önsal, Hulusi Tozun, Avni Bu- zım Akarel, Asaf Aydoğan, .HulOsi 
kadarlardan izahat ı:lmışlarclır. Helsinki, 28 ( A.A.) - Re;;ımen dadır. Japonyanın, açık denizler- 1 Rüşdü Akın Muharrem Mazlum, çukhisar, Lütfi Yerdut. I Soymallı, Tacettin Arıman, Arıf Ulu· 

bildiriliyor: İsmail Hakkı Kurtcebı korgenerallige, Albaylığaı terfi eden i,çN/ıkam yar- soy, Şahabeddin Erguvan, Şevket Ay-iılilli efe, bu tetkikleri esnasın- den Amerikadan Rusyaya nakliyat k.. k Ak'f Y'lk 
1 

H kk G'.k .. Bir Sovyet bombardıman cayyare- Cavid Yalın Yümni Üreten, Nazmi baylar: ure , ı ı se, a ı o goz, 
d. n:ı · k'l Dı· Refı'k S"\'ıl·ım ve \.'apma~ına mihver siuaseti bakı- ' 1 h T t'k B k' F k N t' c k t L"tf' a 1

' ş>e ·ı · · '"· ' ·i, Orho sehrine çok yüksekten ge- " J Gönenli Muzaffer Tuğsavul, zzct Ak Zü tü e ı . e ır ıra , eca ı an a , u ı 
Hariciye Vekili ~ükrii Sarncoğlu Jişi güzel ~bombalar atmıştır. 22 kışi mınclan muhalefete rağmen bir sular, Cemal Yasınkız, Feyzi Mengüç, Albaylığa terfi eden harita yarbay- Oska, Enver Güı:scl .. 
ela refakat eylemekte iclilPr. 1 ölmüs, 29 ki ·i ağır, 30 kişi hafif su- kaç gemi Amerikadan VHidivos- Mümtaz Ulusoy, Tevfik 'topçu, Ekrem lar: ı Topçu albayl1gına. terfi eden '!JM'-

._ ____ -., ____ _ __ ml!lı=.' rette varalanmıştır. Bir kaç ev hasa- toka hareket etmiştir. Türker Nureddin Baransa!, Mahmud Rıfkı Ayerden, Recep Çakar. baylar: 
Hollandada ra uğ~·amıştır. Dün sabshın ilk saat- Ru>ıya, Japonya nezdinde bu Beköz 'Asım Tınaztepe Asım Altuğ, Albaylığa terfi eden doktol' yar- . Abdülkadir Arsoy, Reşad Ayter, 

_ Baa tarafı bininci sahifede __ lerinde dığer bir tayyare daha taar- mevzuda şiddetli bir hareket yap- Arif Tanyeri, Sadık Aldıkan, Neşet bay'l<ır: Ziyaeddin Alp, Şevket Gürtürk, Ka-
lüzumuna Hollanda halkının muteaıl- ruzda bulunmuştur. Fakat hiç bir ha- mıştı. Bugün Amerika Hariciye Akmanlar, Fevzi Akıncıalp, Zeki Erİ·k- Hulusi Yürüal, Necmi Tologeren, 

1

mi1 Otağ. !b l • t f' d 
did defalar nazarı dikkatini C"ktim. !'lar yoktur. k d . men, Şahap Gürler, Nuri Berköz, s- Necati Konup üvarı· a ay ıgına er ı e en yn;·. 

- el" 1 h. 1 · 30 binden fazla esir alınmış, 400 Nazırt Kordel Hul de açı enız- mail Hakkı Uluğ tümgeneralliğe, Sük- Albaylığa. te1·fi eden lcvazımC'l yar-,baylar: . . 
~~1~.\~·~~~~ın:h~~~

1 
e:i 

1,'.1t~ı~/~1t~!ıı~ı~ t.op elimize .~~çmişti~. J?üş1man 40~_0? 1 lerin ı<erbest olıluğunu ve binaen- ı rü Kanatlı, Salih Erküs, Huliisi Alta- baylar: . Ömer Alparslan, Muhıddın Sualp, 

7- agu:'.to:ı gecesı ır ıngı ız ayyare;:;ı · "" k .. f · ·ası d R ı ' te · Ke 1 B"k t • bedd' E · ı;ınfı'k Ba"'eı· H d Hava yarbaylıg"ı·ııa t""·fı' edenle1 .. 8 - · · b' · T t · den fazla olu vermı tır. !men golu aleyh Rusyaya benzin gönderilebi- gut Cemal Bukey, Dr. Abdülkadir No- Mümtaz Erbil, İbrahım Ten, Şaha-, Mahmud Kayaalp. 
mecburi bir iniş \'apmak zorunda kal· ıle "ın or. ezı '8I · n a _ve eya Jeceğini söylemiştir, yas, ve rrner ma u er uggenc- ın zıye, ~ • '! , ay ar "' . . 
clı Kaçmağa teşebbüs eden 6 ki il:k ününde. aynı zamanda da Fı~landıya ralliğe, Ertuğrul tuğamirallığa terfi Oktay, Hüseyin Aydemır! Sabri To- Esad Yarkot, Osman Okan, Hulkı 
mUrettebatına Hollandalılıır tarafın _ cı>phe,,ınde har~kat muvaffakıyetle yeni t ip seri bom bar- etmişlerdi~. . raman, Tevfik Aksoy, Rıza Tugay, Gökdeniz .. 
dan para, yiyecek, ,:;i\'i.l e~~i~e \·erilıl.i: clevan:aet~ek:edır.. . . . . - ' • Aıba:ylıga ferfı edl'ıı kurmc.y yar-
Fııkat avni günde bu ıııgılızler teYkıi H-a\ .. uv ... ebıerımız Kı~efı:? s~r. dıman tayyaresı bayla:: . .. . . . 
edildi ve ingilizlere rnn!ım eden Hol- ırnıda duşman kıtant tecemmulerını . . . k. Adıl Berkoz, Rakım Bıı kul, İh:.an 
landalılar cln derhal Alman dirnnıha r- JOm_bardımgn ve .Moskovanın garbı~ Santıyago, 28 (A.A._> - I:~beııı :a Orgun. • . . 
bine "Vk edildi Harp dh"ıııı Lunlar- d akı Ye Leningrad mıntakasındakı ı b?mbardıman tayyaresı, Ternovlde!ı ).e- ı Yarba.ylıga. ter/1 cde:n kurmay bın-
d 1 . • "lü · ' .. " n(' d" demiryolu ebekelerini mııvaffakı - dı buçuk saatta Irlandaya ge mıştır. başılar· 

an x 1111 o m ceza,;ına \'e uçu 1 " • • 1 Bu 't · ·ıte 'malatı har · · · 
müelıbed kiireğe mahkfım e tmi-;tiı·. y etle tahrip etmişlerdir. Fınlandıya . na aı rapor ıngı re 1 . • 

1 
d - Namık Orgüç, Tevfık Gürel, Saım 

- Körfezinde bombardıman teşekkül· bıye .nezare~ın?e.n t:1Y~areyı ıma e en Bora, Hayri Kiste!, Hüseyin Koman, 

lngiltere muhtelif gıda 
maddeleri alacaktır. 

/randa harekat durdu lerimiz 4 Sovyet nakliye gemisi ha~ 1lfabrıkay~ bıldırıl.~ı~tı~. . ,· Sırrı Gemalmaz, Saip Akkut, Neşet 
. . . e t ırmışlardır. Alman hava kuvvetlerı Tayyare 4 moto~luduı:. ~- kad~ı ;. uk Toğrun, Fuad Torgun. 

- Baı tarafı 1 ıncı. sahifed - dün gece lngilterenin ş-ark sahilinde sekten uçmuştur kı, 5 kışılık murette- Albaylığa terfi eden piyade yar - Buna mukabil idhalat ta yapılacak, lskenderun 
ahiye varmışla~dır. lleri hareket liman tesl!'atını ve müteaddid lngi _ batı. ok~ijen maskelerini takmak mec- baylar: 

devam ctmektedır. . . !iz nyyare meydanlarını bombardı- burıyetınde kalmışlardır. 1 Cemal Akıncı, Salim Günenli, Ham- ve Alersin limanları ıslah edilecek 
Lonclra 28 (AA) -Tn,mı~ga- · ı d . Al hl! · d' N k Ş"k .. G .. k "l N h 1 • l . • dl . b ' k j ". d lıırı \•a man (;1mı~ er ır. man ı;a ı erıne ooo 1 ı ur ov, u ru o og u, ası Ankara 28 (Telefon a ) - Memle- zaran mart ve nıaan ay arı ıçın e n-

~~~~;•; :ı ma a e~ın e şun • - k arşı !ngi!iz tayyareleri .. ta~afından Almanlar Em~n, C€mal Tok, .. H~~an Aydoğan, ketimiz il~ İngiltere arasındaki ticari giltereden Türkiyeye 20 milyon li . 
·B.t f b 1 d , 1 11 haber- yapılan hucumd-a 23 İngılız tayyare- Haşım Orbak, Şukru Tugay Ata münaıebatın daha çok inkiıaf etmesi . 1 k 1 lmi•tir lak nderun ve 

ı ara men aar an gee ' .· dil .. -·ı .. t" 2~ 26 Ağusto· e B f 1 .• hif d iki b 1 aı ma ge .,. • e 
!ere göre ehinşah, do"t:ıne bir an- >le . Iş~kru mdu~ ur.do-. "s u"n· "kg - -. ~ ta~a ~l ıncb~ aa ef e ~ ('" eltr~fında hazırı ara ldaı_ an~ı~tır. Mersin limanlarının liman teaiaatı 
l . . • .. k 1 g'rı' Jmek ar w Sl s en erıye enız u." c:l arşı sesle ıstı ven ıngı tere ıı· tara tan .nos ş r· 1 b l ngıltere aeçen ıene o ugu gıbı bu 
aşma ıçın muza ere ere ı ~ • - .. · · " Eh d" e 0 U)'U ' • ·· · ·d • b' h ld ld • · · 

< d d.. ~i f'h bunun ilk ; apılaıı hqcumda Jıma.n tesısatına ve kova ile yaptığı gizli bir anlaşmada e l e lll n aene de memleketimizden muhtelif ugun ıptı aı ır a e o ugu ıçın 
ZUStlm b~ .. kr. t~amab_ı ·ı:- 'nh l ,.;özde Jemiryolu ebekesi üzerine bombalar Baltık devletlerinin Rusyaya ilhakı tes, rı· f' lerı·nı·n yıld o·· nu·· mu·· gıda maddeleri ıatın alacaktır. Bu- ·~u limanların daha modern teaisatla 
şar ı, lI aç ıan il ıgı l ' tılmıştı n·· İ er'} ' 'ta"vare k f ' t ' . ta d'" t ft . ı · ı d ı . . . ı . mukavemetin durdurulması ve İran- - . r. un gece ne.ı .z "· - ey ıye mı nıyor, ıger ara an •a mukabil ngı te:re en mem eke- vücuda getırılmeaı ve nııltereden 
d-ak' mihver ajnnlarının İ\' i bir mu- ~r~ Aım~nyanın garp .ve c_enubı gar- Britanya limanlarında bulunan Baltık İnebolu, 28 (A.A.) - Ebedi Şef timize muhtelif tip ve nevide ma- gelen efyanın en kıaa bir zamanda 
h · f 

1 
it ' '1 ' d · Jısındel~ı bazı yerler uzerıne yftngın devletlerine ait gemilere el koyuyordu. Atatürkün İneboluya teşriflerinin mul madde gelecektir. dahile çıkarılması için müzakereler 

aG~zz~t: ~\~ead~:~ıe~j.01.. •e ta1hrıp bombaları atmı.!ardır. Ko- Bundan maada Britanya hükumeti, Bu huıuıta verilen malUınata na· yapılmaktadır. 
P t 1 .. ş t. d .k. B Y • k .. f O;\'no <ı meskun mahallelere bornlıa - Irlanda limanlarında bulunan ve Bal- on altıncı yıldönümü münasebetiyle 

. eti ro ~nl e. ~rı ı. '~e hasrı\. or c- ,ar d.işmliştür. İki düşman tavyare;i tık devletlerine ait gemilerin Rusvaya dün burada büyük tezahürat ya-

:~:ıle~iı:ni~ ~~rd~ı~r~n~ ı!I~çıinl~·~: ıüşı.ir~_lmüştür. , . teslim edilmesi hakkın.da Moskova ta- pılmıştır. 
nın müsbet askeri teminat wrme i Ber.m, 28 (A.A.) .- A.man _~ı du- rafından Irlanda nezdınde yapılan ta-

l b·. . t t k ' l t kt )': . arı baş ktımandanlıgmm teblıgı: !ebe de müzaharet göstermiştir. Sov-
esas ı ır zaı ure ;ş 1 e me ec 11 • Bütün şark cephesi boyunca hare- yetler bu gemiler in harbin devamı müd 

Radyo gazetesinden: .•at diin de p!fın mucibince devam et-/detince İngilizler tarafından kullanıl-
Londra radyosunun verdiği ma!Q _ nişt:r. masına müsaade etmek suretiyle ingi-

mata göre, yeni İran hükumeti, a - Fin!andiya cephe~inde Alman ye !izlerin mea:kür müznharetini satın al-
keri harekata kar~ı muk'3vemeti ni- Fın k•ıv~·etleri sıkı bir işbirliğiy~e mışlardır. 
h t d .. k ·"·n emiı· vermı· ·t·. mühim muvaffakıyet elrle etmişleı·· aye e er ııme ı.,,ı · n. J ' 'I ı k d k' t k d 
Bu suretle harp hali filen sonunu . 1,r: _. ·a,· . ahnın şar .' 1 ~t· a 1 bm. 1 :-ı,.: a -~ Baltı"kta 
b 1 ·t • y · b ek'J kabine~· ·ı ,.ı.k .ena ava şeı aı ı ve il} u. ara 
umuş uı. ~~ı aşv 1 

' • 
1 1 .e zi nıü~külatı -altında günlere~ cet(·- · • · 

bernber meclısın huzuruna çıkmış 'I' . . d. h b 1 d .. , ,_ . - Bqtarafı 1 mcı aahifede -
1. k b' 'tt'f kla l'f'\' \'ermiş- ~ ,ın l' ,,,u mu are e er en sonı •· ıı-;ı 1 kt k . t' Le . d 

~ec ~s .a meye, ı ı a . • . t Unıenrle!'l miiteşekkil dü'lman kıı» - 0 m~ .an ço gen~ş ~r. n~ngra ın 
tır. ) anı mukavemetten \ azgeçılme- • e'lf'ı·i l·at'i bir mağlUbiyeb uğr:ı _ tazyikı gevşememıştır. Lenmgradın 
si hareketi meclis tarafından d~ ta~- n11. ,;r u'u kuvvetlerden anca~~ kii . nıüdafaa.sı devamdadır. Şimdiye ka -
vip edilmiştir. Harekatm durdurul- .;ük kısımlar hemen hemt!n bütlin d_ı:ır bur~da 101 tayyaı:~ düşürülmüş 

Halkevintle yapılan toplantıda 

Ebedi Şefin ~ark inkılabı hakkında 
irad buyurdukları tarihi nutukla
rı aynen tekrar edilmiş ve bunu 
müteakıp muhtelif hatipler söz ala

rak Atatürkün başardığı eserler 
tebarüz ettirilmiş ve hatırası hür
metle taziz olunmuştur. 

Bn. lnönü 

ması~ın bir anlaşmadan . ;;; DJıra. mı a,; ~"~' t ~echizatı muharebe mcyd:ı _ tur .. Yagmurla~, .sovyet mtidaiaasıııa 
oldugu, yok.~a m?-kav.em~tlll duı d~- .ıında bıra'kdıktan sonra kaçmağa Y_armm cle>:ecesını bulmuş o~~a gerek- tetg·ı ettı• 
ı ulma~ını muteakıp mı muzakerele~ e muvaffak ol mu t tır. Almanlarııı karşısıııdakı başlıca y 

Yeşilkögde oöıunu 

Zahire müb ıyaasındaki 
fiat zamları 

· Kararname dün neşredildi 
Ankara, 28 (Telefonla) - Buğ • karar hükümleri ; toprak mahaulle

day, çavdar, arpa, yulaf ve mahlut ri ofiıi tarafından evvelce mübayaa 
alım fiatlerine ~iloda bi.r kuruı zam !dilmiı olan yeni 1ene hububat mah· 
yapılmasına daır koordınaıyon hey-
eti kararı, bugünkü Resmi gazete- ulüne de tami ~lacak ve bunlar~ aid 
de ne§redilmittir. Karara ıöre, zam- t farkları ofıı tarafından aahıple· 
!ar 31 birinciteırin tarihine kadar rine ödenecektir. Bu zam kararı ae -
muteber olacak ve bu tarihten itiba- kiz Ağuatoı tarihinden itibaren 
ren eski fiat tatbik olunacaktır. Yeni mer'i olacaktır. 

girişileceği meçhuldür. Manmafıh Alman hava ieu~.kküller· dün 109 mani, kuvvetli istihkanı!ara day:ınmı . . 
T ondra rndyo ve matlıuatıııa bakılır- s t t ş . 1 

. • yenilmez Vor·l!l:'of ordu<udur Fsa - İstanbul, 28 (Telefonla) - Reııı- y ı · 
!'l~ m~kavemetin durm;si\'l~ İngiliz BOVJd'e ban•karesi tahrıp etmıŞtır. sen Sovyet o;(i~sunun ~ürprlzint Al- cumhurumuzun refikaları Bn. lnönü, en ı· • A UA ga tı . 
. c' ' . • un an aş a .Macar avcıları 10 b b h y ' lk" h d 1 m a 
ve Sovy~t harekatı clurmıyııcaktır. 3ovyet t~naresi İtalyan avcıları da ~.anl~r da itiraf etm~k.tedi~ler:. llu u ıa. &; 0~tı11 oy Öava İ~Y .. a~ıdı 
f ı andakı Almanlaı· nw cll· ~ ı. ba.ıka 3 Sov ·et ta , .. '.· . .. . .. . .. surprız, Sovyet ordusu ıçın bır hurmet gezmıştır. gu arı mer nonunu e 
mak:ad.lara. biı: bahane gihi g.örü~ - Düı; ıüinJJ;1b~;1 1ı~~~1m~=~~~· ta _ vesile~i olm~ktadır. Berlin, :\1areşal s~at 8,45 de kal~an yolcu tayyare- Ankara, 28 (Telefonla) - Türk hen 20 bin kelimeyi ihtiva etmekte • 
mektedı~·· Şım_dı. İı'andaıı .a~'kerı mu,:;- ı are ·i İngiliz sahilleri nçıklarında Voroşılof, '!'ım?çenk!l ve Budıyeni ?r- sıyle Ankaraya ua-urladı. dili cemiyeti, imli. lugatının hazır· dir . Lugatın satııa arzından ıonra, 
bl't temına[ ı~tenmekteclır. Bunun ' )erue adaları civarında 4 bin tonluk dul.a~ının hır kul halınde hareke~ ettık- lstanbul volLırı lıklarını ikmal etmiıtir. İkmal edilmit bugün bir çok kelimelerin nasıl yazı-
kısmen franı ışgalden ba~k :.ı n • ola- bir icaret gemisini batırmıstır Al_ ıermı kabule mecbur kalırken Jısanla- .J olan imla li'ıgatının tabı it i de önü- lacağı hakkında vaki olan fikir ihti-
lıileceği meçhuldür. İngilizl e r. her man' hava kuvv~tleri d" ·. · .. _ rıru değiştirmek zaruretinde kalını~- 48 mi/yon lira n:ıüzdeki dera senesine kadar bitecek- lafları da aona erecektir. 
halde girmi~ oldukları petrnl mır: ta - teaddid İngiliz tayy'areunm!~~~n'f:. ıar~ır. ~l.manlar artık büyük Sovyet h k 

1 

tır. Hazırlanan imli. IU,gatı, takri -
ka ında~ çık1!1ıyacaklardır. IIakıkat rına müe,;sir hücumlar vapm;şlardır. ş~_hı~lerının zaptından bahsetmez ve arcanaca 1 b 1 ı• • • 1 • • •b 1 
ıı.udu_r kı, lngılteı e ve R;u ~·a . tr~ıı İngilizler dün :\lanş ~ahiii üzerin- ouyuk zaferlerden dem vurma~ olmus- lıtanhul, 28 (Telefonla) - latan- Stan U V8 ISIDID Zmlr Jntl 8 8ll 
u,zeı:ınden .. temas etmek ıstemı,;lerdır. ,ıe cereyan eden muharebelerde 11 ıar<lır. Harp başlıyalıdanberı'.. yapı - bul yollarının inıası için on senelik 
\. azıyet bo.vle ?lııııca ~l~ı'. kı smen ve~ .ayyar.! kaybetmişlerdir. 2 düşman ıan heyecanlı propaganda tezahuratına bir program hazırlanmııtır. Progra-
Y.~hud. a.z teının~:ıa ıktıfa etmelen t ayy-:ıre:ıi de Alman hava dafi topları artık rastlanmamaktadır. mm tatbikatı için 48 milyon lira har-
·uph~lıdır. Lo:-ıdr.1 ra~yo. unun kul- t arafından diişürülmüştür. 000 canacaktır . latanbul, 28 (Telefonla) - İzmir- dünyaya iıbat etmi§tir.» 
~andıgı v~ 1:;ını~.1~ırb~n sonkul~adk,ka: 26-27 Ağu tos gecesi Alman sa - /ngiliz hava kuvvetleri den dönen valimiz Lütfü Kırdar, ga- Yıldız sarayı ile Çağlayan, Emra-

ar ~mnıye i! -~.' c:ıgı şe: ııı' e ·.1 V:lŞ tayyareleri Süveys kanalında . . . Muallimlerin terfi ve zetecilere beyanatında dedi ki : bur köıkleri milli emlakten belediye-
~ormul de bunu jostt~r;.ıektedır. \anı, !;:;mailiye tayyare meydanındaki te- - Baıtarafı 1 ıncı sahifede - . J "ll « - lzmir belediyesi, hükumetin ye devredilmektedir. Buralan, müze 
1 .gal ~.e~;ım ~ ece. ı;. :\faamııfıh isata hücum ederek t'3m isı.ıbetler taraftan donanma hava ~uvvetlerı, na (1 er belediyeye toptan devrettiği sahayı ı haline konacaktır. Etrafları yeıil sa-
lı an .hukum~tı muka~ emetten va~ - kal'dctmislerdir Sardunyanın mantar meşesı ormanla- Ankara , 28 (Telefonla ) - Ma a- liyakatla ihya ve imar ettiğini bütün ha haline getirilecektir .• 
.ıı:eçmıs, meclıs de bunu kabu l ı?tmı. - İngiliz tayyareleri dün gece Man- rını müessir surette bombardıman et- r'f y k AI t ' b t f . ı · ile 
tır. Şu halde karar, franlıların ka - hayın mıntakasında tarruzda bulun ~işle.~dir._ Bu taarruz, ~.talyanla~ içi.n o~an :ıuaafli~le~e :e::m::i~~ iat~:en • Orta Anadoludaki arazi bu yıl 
ıarı~ır. 9 • . . • m~ş.Jardır. Hasar ehemmiyetsizdir. hır surprız ol~uştur. D.uş~an, hıç hır muallimlerin bir listesini hazırlamıt· 
-· Sımla, -:~ .<A·~:) - lngılız 'teblı-,Ha\'a dafi topları düşmanın 1 bom - muk~vemet gostermemıştır. T~yyare- tır. Eylülün ilk haftasında hu listeler devletçe 1•şJetı•Jecek 
gınde de~ılıyor kı. . ~ . lrnrdıman tayyaresini düşürmüştür. !er bıraz sonra alev sahası halıne ge- ilan edilecektir 

.Harekatın cereyan ettıgı .cPnup Berlin, 28 (A.A.) _Alman savaş len ormana, mühim miktarda yangın • 
mıntaka.sın~la ~~rem .. ah~a .tem.ızle::nr ayyareleri 27 Ağustos giinü Karpor- b~~?ası atmış~ardı ~. ~u. hare~et dü- ç• d Ankara, 28 (Telefonla) - Ankara Vekalet orta Anadoludaki bot 
harek.~tı .. bıt1!1ıştır . ~b,ıdaııd.ı Sll . •i - Pollograd demirvollarına tesirli ş~nulerek teııbıt edılmıştır . Mıhver • ın e mıntakasında 17000 tonluk mahıu • arazivi tarla halinde itletmeğe karar 
kt.uıı.l~lllku~ surlf!!~k~e.ci:ı-.kBurı~cla h·;tllk a-nnuzlar yapmışlardır. Bir çok ver- cıille~kblu _suretle yakından tedarik ede- B k ·ı • h b ~~~ harma~dı koAmbin~kladr müd~dlü- verdi. TH;!ler yapılarak devlet adına 
nıo ız erın ge ışını l) ı ·ar i t tnll~ il erd, ~e•·rüs f • d , . S] •• d b dı erı mantarı uzaktan getirmeğe ÜyÜ 1 {} mu are e gunce yapı ı. merı a an yenı en .. .. .. d k. • d •. ··ıu k• 
İng'J'z kıtal ı H 'k' · ı Saha ' · J • e er uımuş \e..., ovgıa b k ı ki d B be ı b çok miktarda makin geldi Bunlar onumuz e ı mevaım e •uru P e ı· 1 1

' ar :ını ın ' e. " . ' - ~ta~yonu saatlerce vanmıştır 5 tren mec ur a aca ar ır. u se P e om Çunkin 28 (A.A.) - Çin askeri ': : 
had ara~ınd~ 160 k~lometre •k ı lıye· ığır ha,ara uğramiş ve haı:eket<ıiz bardıman mühimdir. T;ıyyarelerimiz makamla;ının sözcüsü beyanatında de Ege ve Adanaya verılecektır. lecektir. 
rek bu ~ehrın 35 kılometrı• . ~aı·l>ı~ıı kalmıştır. ayni zamanda cenupta muazzam an- miştir ki: 1 
".~rkmı~tır .. ~ovyet kuvv_:u~r'.ıı.ın_ hu - Rerlin. 28 (A.A.) - Din:;eper - tr~po v.e depoları bombürdıman et- c0€phede ehemmiyetli yalnız iki mu ızmı·r Alma" konsoıoslug"'u11dan.· 
.\ mu ka• em etle kar:-ıılusm ıdan PJ:>tro~kun Rarkındaki ııahada Sovvet mışlerdır. harebe olmuştur. Bunlardan biri 12 - 11 il 
• ~omn.dşu~ .hatına va.rdıkl:ırı zan~e- teşekküllerinin tazyiki ve bomba- . ~ndr.a, 28 (A.A.) -:- Hava ve da- 15 ağustos arasında geçen muhare'I) - Al d Tr k h b • 
clılmektecln: ~.en~er ?:ıhpm o.an .~aı e- kınmalar çar~amba günü durmada:1 hılı ~mnıyet neza~etlerınde~: dir ve Sansi cenubunda vuku bulmuş- man ra yosunun ur çe a erler neşrı· 
ket eden. kuçt'. k ngılız ~e.mıleı ı .K~- ' evam ~tmiştir. Bombalar ve tayya- Du~ gece az -~ı~tar~a duşman tay- tur. İkinci muharıebe 16 - 19 ağu. tos Y f Tr k • t "l h •• 
run neh_rı h_O . .} unca 1!)0 kılometı e ı- re :;ilahları toplu bir halde bulunan yaresı şark ı-ıahılı uz.erme bazı bom~a- arasında Hopei şimalinde Suşyende a ının ur ıye yaz saa ı e er gun 
lrrlem~ktedıı. , , . 'ii~man kuvvetlerine fevkalf~d kan- lar atm~şlarsa da, ne hasar, ne d~ ıı~- vuku bulmuştur. Çinliler her iki muha 49.92 ) Metre üzerinden saat 7.45 te 
.1:ahıan. 28 (A.A.) - T>. N. r, . IJıl- ·, zayiat verdirmiııtiı'. san zayıatı vardır. 27-28 gecesı bır rebede japonları püskürtmüşler mü-

dırı\'Oı.. ' J" b b d t ' t h ' 325 4 ) ; . ·ı . . Sovyetlerin malzeme zavhtı da bU- c uşman cnn ar ıman ayyaresı a - him miktarda ganaiın elde etmiııler - • 
'ı ~nı raı! kabın<>sı l!l:~2;; ne. inden }·üktiir. · ' • rip edilmiştir. Diln gece tayyarelerimiz dir. ~ 

J fl:fo -:enesıne kadar b·ısvekıl rnzife- .... Manhaym sanayi şehri ile diğer bazı 1339. - ") 
ı:ini görmüş olan Ali Funıgı hanın Fuar gazinosunda sehirlere hücum etmişlerdir. Raıı·d Rıza tı·gatrosu 
riyaseti altında te'ekkül etmiştir. · Londra, 28 (A.A. }" - Hava nezare- y 25.31) 
Ali Süheyl hariciye nezarelineAıneri- Büyük aan'atkar tinin tebliği: 
rle drhili.re nezaretine tayin edil - Mazarik Gecesi Bu gece ingiliz bombardıman tavrn- Halide Pişkin beraber 1339, -) 
mi le• ' lir. Fevkalade bir toplantı e.·- releri Manhaym üzerine bir hü~~m 
na ında yeni hükumet memleketi i - BÜYÜK SÜR PRIZL ER yapmıştır. Garbi Almanyada diğer he- Ş Eylul 941 den itibaren 31.22 
tila eden ov.vet ve İngoiliz kıtalarının deflere Boloyn ü sten ve Dünkerkte H E R AK Ş A M 7339 ) 
ii~tii~liiğüne l~.inaen kan dökülmei'irıe 1 Eylül Pazartesi aktamı doklar~ . küçük ~kınlar yapılmış tır. 1 • -
~~k~\?~;;::1~n~~!Iil/kaa~·aı·k~.~~~r~fi1;: için r/:a~~::~iz'i~~::~~r~n- ,tır~iç bir tayyaremiz kaybolmamış- Fuar I.!~1~9.~~~Jl! yapıldığı ilan olunur. ·-----------............... .. 

ve Istanbulda müzeler 

• 20.45 te ,, ,, 
" 

,, 22.- de ,, ,, 


