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20/ AGUSTOS-20/EYLÜL 

11 Ankara Paktına 
Rıauıt Edeceğiz , , 

Antoni Ede n , istik· 

bal ne olursa olsun 

Türkiyeye karşı ta· 

ahhütlerimize sadık 
kalacağız dedi 

" Türkigenin bir Avrııpa 
anlaşmasına yardımı 

v • • 

olacagına emınız,, 
Londr:ı, 6 (A.A.) - Atle, b~gti~ 

Avam kamarasında, harp vıızıyetı 
hakkında yaptığı beyanat esnas~n~n 
Orta · sarktan bah<ederken demı.tır 
ki : . 

lngiliz kuvvo:Uerinin Tü.rk 'k 
Surive hududund11 bulunuşu, bu; ü 
Britanvanın Türklerle olan d?stluk 
ittifakİnı teyid ve takviye eylıyecek 
\·e bilyUk Britnnyanın Kıbrıs adası 
halkına dnha büyilk bir himaye te· 
min ı•ylemesini mümkün kı_ıı:caktır. 

Londrn 6 (A.A.) - Harıcıye nn
zıı·ı Eden' bugün Avam k11mara8!nda 
Atleden sonra ~öz nlarak um.u'!1ı vn· 
ziyrt hakkında izah~t ".eı:mıştır. 

Eden Türk • lngilız ıttıfakı hak· 

lngiltere har iciye nazırı 
Antoni Eden 

---<OOO>----

Prop~ganda harbi 

Alman ordusu 
inhilal etmek 

•• • • uzere ımış 
kında 'ö\·le demiştir: 

- Tü:kiye ile olan müna~betle- Almanlara göre ise Rus 
rimizin e~ası, tugiliz - Thür1~ mua~~- ordusu ayni vaziyettedir 

Tagmls'ln TOrkiue hak. 
kındakl gazısı 

Türkiyenin Şarki Avru

pa ve Garbi Asyada bir 

sevki idare faaliyetine 

iştirak edeceği ümid 
olunabilir 

Türkler böyle bir role 
layık olduklarını 
göstermişlerdir 

Lo~drn, G (A.~:> - Taymisin dip
l omatık muh:ırrırı, Türk gıı:zetecisi 
Hüseyin Cahid Yalçının, Taynıisin 
(Sulh Ye kuvv~t) başlıklı cuma günkil 
ba~mnknlesi hakkında yazdığı yazıya 
ce\·ap \'ermektedir. 

Bu eevapta şöyle denilmektedir. 
. ~S .. vk ve jdare ~biri hnkkındaki ln

gılız ve Alman telakkileri birbirinden 
-Devamı 4 nıü sahifede _ 

!._Almanlara gö_re _ı 
Şarkta tam mu
vaffakıyetler 

elde edildi 
desidir. Bu muahedeye a ısane n · 
yet' ettik ve etmekte devam. edece- Ankarn Radyo gazetesine göre, Al- 89S 
giz: Büvük Britanya ile Tilrkıye ara- man - Sovyet harbi propaganda cep
•ınd!tki. do~tluk, yalnız harp esnasın· besinde de şiddetle devam ediyor. 

bin esir . alındı 13143 
tank imha edildi 

~---"-~· - -·----~-------

• 

Şnk cephesinden gelen resimler : Tahrip .. di lmiş tank ve motörlü vaaıtaların hali .. 

"'."! Askeri Vaziyet ~ 
Smolensk meydan mu
harebesini Almanlar 

r 

1 
__ 1 _sovgatıera gö!LJ 
Şiddetli muhare-

beler devam 
ediyor 

Moskova üzerinde beş Al-

da değil, hnrpten sonra da Avru~a Sovyetlere göre, Almanların zayia
anlaşmaama devamlı bir tarzda hız- tı ağırdır. Bu zayiata tahammül ede-
met edebilir. miyeceklerdir. , Almanlar iht.iyatlarmı S 

. dn kullanmağa başlamışlardır. Son alı- ovyetler 10388 top 
Tilrkiyenin zararına olnrak her nan <'•irl~r arasında çocuklar da var- 9084 t J 

hangi bir anla~mıya muvafak~t ed.e- dır. ayyare ue 

ka zan mış m~n tayyaresi düşürüldü 
ve o·· d•l d•• J • Uçüncü Alman taarru-un neşre ı en ort A man teblı- zuna da mukavemet gös 

~ilereğimize ve ettiğimize da~_r, za- Sovyet istihbarat bürosu reis mııa· kaybet • l 
man zaman gazetelerd_e duş_man vini Lozofski şunları söylemiştir. mış er 
propagandasının yaptıgı . telkı~ler - Biituıı Avrupa harplerinden •on- Beriin, 6 (A.A.) - Alman Ba•ku-
reddedildl. Bu-nevi hiç bır telk!ndP. rtt Alman ordu;ıunun maiJiip f'dilm"2 mandan!ığının tebliği: · · 
hakikat zerresi ;·oktur. Bu nevı~len olduğu fikri uyanrnı~tı. ~nlbııki .Mühim ~uvaffakıyelle neticelenen 
hiç bir şeye aRla m~v~fakat etmı; e- bu ordu Rus~ada yıldırım h~r!Jı ya~n- ~~.rk cephe~ınde harekat hakkında bu-
ceğiz. Ve her h::mııı bır dev-let tar~- mamıştır. Bınaennl<'h ,pre•tışıne agır guıı fevkalade tebliğler ne•redilecok-
!ından bize bu neviden,hi~ bir _tekl.~f bir darbe inmi~tir. Alpıan askerleri tir. ' 

ğinde bazı tafsilat veriliyor terileceği sanılıyor 
Moskova, 6 (A.A.) - Bu sabııh 

neşrohınan Sovyet tebliği: --
• 

y-apılmamıştır. Harp sonu ale_mı :. b.~- kaçarak b~ı>. ll'~!'!1ektedır. ~/6 Ağustos. g~e~i Alman ~avaş 
yük kliçilk bir çok de!o·letlerın ı•bıı- Lozof•kı, ınhılal etmekte bulı:nnn taoyare teşekkilllerı _ıyi rüyet şartları • a T:a ...... 
liğine muhtaç olacaktır. Alman ordusunun dayanamıyaeagını, a~tında Mo•kovadakı askeri tesisata -. 

5 Ağustos günü Sovyet kuvvetleti 
Smolen•k, Poesten, Belye, Çerkof 
istikametlerinde ve cephenin Eston
ya kısmında muharebeye devam et -
mişlerdir. Diğer bölgelerde mühim 
değişiklikler olmamıştır. Hava kuv
vetlerimiz düşman motörlü kıtaları
na ve piy-adesine darbeler indirmiş ve 
ağır zayiat verdirmiştir. 

. Almanyada milyonlarca Nazi aleyhta· bır çok tahrip ve on binlerce yangın 
Al:ıttirkiln dehası ile vücud bulan rı bulunduğunu ~öylemişUr. bombası atmışlardır. Tayyare fabrika-

modern Tiirkiyf:!nin bu alemde tnm ro- İngiliz \'C Ruslara göre, Sovyet se- ~arına ~am isabe~er kaydedilme>ıi ve 
lü olarııktır Ve Tiirkiyc bunu yapar· fcl'i Almanyada bir hayal sukutu uyan- ıaııe tes.ısatında bır. çok yangınlar çık
ken, kendi· yolunu kendi kararlruıtı: dırnııştır. nazı mıntakalarda a•kerler ~a~ı hucumun !Esırlerini göstermek-
rncak ve i~ arkad~şalarını da kPndı arıı"ııııla da ita.at•ı~lık vardır: . ,edır. . 
intihap rdecrktir. Almanlar~ gore ı~. Rus o!duRu .ııı· ~er\ın, 6 _(A.A.) - ··I numaralı fev·. 

hilfıl ctmi ~tıı'. Almanlar plan dnıre· kalude tebl!g: , , 
Ankarn Radyo ı:azeicsini~ bile.lirdi- gjnde i lerl<'m~ktedir . Ş~!k cep~emiz. lınkkıudn hugünkil 

ğine göre lng!lkre Haricıye nazırı Kiyef, Lı>nıngrad w• Odesanın ışgal · teblıglerde zıkredıleıı muvaffakıyetler-

D
' 4 c"u" sah ifede - - 0.,vamı dörcfündl _ .. if .. cfA - - 0eYamı dördilndl -hlfede -

- avamı n 

Amerikada mühim karar

lar alınmak üzere 

·Simpson harici
ye nazırlı~ına 

getiriliyor 
Vandel Vilki de harbiye 

nazırı olacakmış 

4 Ağustosta cereyan eden havn 
muharebelerinde tayyare meydanla
rı ilzerinde 53 Alman tayyaresi düşü
rülmüştür. Tayyarelerimizden 21 i 
ilslerine dönmemiştir. 

:\foskova, 6 (A.A.) - Bugün öğ
ıeyin neşredilen Sovyet tebliği: 

5 Ağustos gecesi kıtalar Kolen, 
Smolensk, Belaye, Çerllof istikame
tinde ve ERtonya cephesi kısmında 
muharebeye devam etmişlerdir. Cep· 
henin sair bölgelerinde değişiklik 
olmamıştır. 

Baltık denizinde bir denizaltımız 
asker ve mühimmat yüklü bir düş -

Alm:ı.nların t ü 
1 

• mnn vapurunu batırmıştır. Hava kuv-
b zaf. ının ı ~ meke deaı ol~uğ~u idd ia e ttikler i Kiyefin vetlerimiz düşman piyade ve topçu-

.. . .. a~ ıyoau _ e ~ow a an bır görünüı suna ve tay.ı'llre meydanlarındaki 
ka~~g~~kı~ sryıetttefbl.ıı~lerınde hare- Jforckat Ü~ cephede iııkisaf göster· tayyarelere darbeler indirıneğe de -
•. . n n a aza a sı at mevcud de· 'mi~tir. Bnltıkl.a Al . ' '. 1 . p· vam etmişlerdir. 
ıı~dır. f'alnız muhtelif mıntakalnrm 'körfezi sahillerine k ~n. b;rlık e:ı ın - DeYamı dördilncil oabifede -
\sımlerı sayılmakta w buralarda şicl· vaffak ol mu si d . n 81 11 a•mı) n mu· ooıoo----
detli muharebeler cereyan ettiği bildi- lce\·eıı . Pov;~ .11

• .. 1.. 1 · ı J 
ı"ilm.~ktedir. ~ıma~ kuma~danıı~ı i•e lir~nıcr, 1ınriıdaİ:i g!~i~ti t~~~:;~ :;;~: apon donanma-
Juguıı fevkalade dort ı~smı teblig nes- ·N~irler w ~·ıı·dn k 1 k ı 
rot..ı.... · • · • t 1 kk rl ~ ... ' ' n1n .. apı arına ac nr C • • 

._ .. ış \e vazı.ı ~ . ıa ın :ı uzunuzndı- \'j'e mi"JArcliı·. Burada 35 bin esir alın- Si enup denızın 
va ıznhat \'ermıştır. 2"0 ' · • B t bl""I d b" . . . '!nış, ;, tank 955 top iğtinam veya 
1 

. ll e, ıg <'r en ırıncıs ı, Ru•yada- ;tahrip edilmis, 771 t:ınarP ıliisiiriil-

KORDEL HULLON SIHHf SE ~ı harekatı baştan bu zamana karlar müşlilr. . . 

1 
· ~~h etmekte ve harbin m~_htelif ·~!- Bir a)' silı·en Smolen>k mcy<laıı mu-BE PLER OOLAYIS LE 1 !arını nn!atmnktadır, D ıger teblı_g- •hnrcbesi tam bir muvaffnkı)·ctle neli- • • • 

de toplanıyor 
Harbiye neza, _,iJıe getirnec~ii ISTIFASI BEKLENiYOR . crd~ hare'nıkat, alınan esırler ve ganaım celcnmi~ ıııo bln ,·•ir ıılııımıs, !1205 Sıyamın ışgalılartık mu. 

bild irilen Vilki .?..8kkındn alil mat _vardır. Bunları hli- tank. :ıı 20 top tahrip wya iğt inanı .. .. .. 
- • , Ncvyork, 

6 
(A.A.) - . D .. N. B. Çekileceği aöylenen Kordel Hu! asa eder«ck şu netıcere varılal;>illr, olunımıs, n~unzzaııı J'l'k_iııı 1ıı~~ıı. lıl'r hakkak goruluyor Madeura adası tahkim Amerikan r:ıdyosu spı~rı ve Herst ... ne~lıi~n. haı l> ıııalzeınc• ı de ııı-tıııaııı Anknr:ı Radyo gazPte•ine göre, .Ja-

gateteleri mul)abiri Brok ~arter Ne~- ıran bı'tarafııgını mu _,. """" .. .,.,, "' erl!lm~ştı~. Burada 109R 1:1)',\"lll'c imha po,ı kılaları Siyam hududunda toplan-

dlll 
vork Deyli :.\Iirıır gaıetesınde yazdıgı • 1 $AR E.T l.E.R <"dılmı~tlı. , ımaktadır. Japon donanması da cenup 8 uor bir yazıda mevsuk menbnlardan :ılı- haf . d B C'~~luptf ela Slalın hallı J aı·ılnıı.1 tır. !dcnizinrledir. Sa.vguıı limanında (50) 

· n ·haberİcr ' göre Amerika Hariciye aza azmın a ıı 0 ııe< e 111.nhsıı_r Sovyct biı'liklcrin-~arp ve naklire gemisi mevcuddur. 
, na . K d l H ll'iin sıhhi ı<ebebleı· il 8 N ıJ ı• ? den alııınıı e"ıı' mıktarı 11\0 biıw baliğ A;-rıra Hindiçiııi açıklarında 30 nak-

Brezılyaya asor adalarının ~a~ıı·ı •İ\"~; r
5
tir: "c1ereği bildirilmek- U as Ş oınıuş{u~. _1910 _taı~k, 2910 top iğtinıını liw ııcmi•i da vardır. Japonyanın • I' . 0 '.!~ 1 • l ·1· S M • . , veya a rııı edılını~!ır. Bu ceplıede de Felemenk Hiııdi$lanı veya Sing;pur:ı 

ışga l taysıye edilmemiş tedıt. k' . kt"rl' arni yeri isgal ngI iZ OVyet teması bu. b" ~kn~menl" .ı\hağa nahıyeaı~den 980 So\")"M tay_,.are'i daha dii,iıriil· ar,ı bu hazırlığı \"apmakta oldu-
. Bu mev '"· \ a ı. c • · s· ' ...J ır ı ı ayetname aldık. Buradakı fı- mil~tiir ([lad 10 n•rfrs ·) . .. ·! kt d" · ' 

Lt_ızbon, 6 (A.A.) - Port.>kiz hilkü· etmiş olan Harbiy~ n:ı~dır'. ımp;;onun ra4an m1 Qlacak? rına evvelce bir çuval un veriliyor- • . ' ı fi • I ını;ı~ı-~ıı~e (1 Aır.) Do - . 
n~ ı Madeyrn ndn•ındak· · · ı · "ht"malı vıu 11 • muı a· d b" k · • ı · • · · - meı :ıJnn~ı-t k .

1 
' • ' ı garnizonu getırı mesı ı 1 Ankara Ra"\'O ga t , · ·· • ır en ıre eııvermış er.. A • ) D } 11111 Bankoktan aldı" b" habe ·· 

11 ' yeye katar wrmi lir B . · k r do Va d l . . "' ze e,ıne ırorc, Halbuki biz buraıla oata ve tel- mıra ar an · · · gı ır re gore, 
tedbirin Asor ve Yeı-ilburun· dul ;enı :.\1uhabir bu ta 'ır 1 

1~ e lngılızler Sovyctlere malzeme gön- • raf ou"" mr"u"l< mem" ,: P na\lı"m • Sı;-am llarıcıye naz1rı Siyamııı :\Ian-
ld k' a a arın- u, b" nazırı 0 acagını " 1 • . ,, ~r"' 11'" ' "' VE' ÇUkO\'U re'men ta d " ' f" ' 

a ı t:ıhşidat ile alaka•t yoktur \'ilkinin u.nr ıye 8 . pooııuıı Harı' dermişlerdir. Ancak vapurja giden saire gibi '"'! \<"'Z" ili hal'iolnde ve p • •tt• . b.ild"' . t' nı ıgını Japon se ırı-
Lim . . d k" ki" . h . t ktedir ım ., • 1 . . k k ! . . arJSe gJ J rıne ırmış ır ı· ıı ısının e ı na ıyc RemM ya. ta mm ~mı; . ·mevkiinin Harbh•e ma zemenın hangi yolla sevkorunar~- e me lerını fırın an temıne mecbur Londra (A A ) R" -te T k. 

r~ık ı~~kcrlerle.yüklti olaı:.1k Pon~ala ha- ciye ne~aretındehkı sağlam olmıyaca.ğı ğı malum değildir. En yakın yol lran aileler bulu'!d':'ğunu biliyor~z. . dan hildi;iyor; · - O:I r 
0 ~o· 

<' .:?deccktır. , . nezııretınden da 8 H· .· · '<'nin h 1 k .... 1 . .. .. Bu nasıl ııtır naaıl tevz ıattır ? E b' . - . 
Va•ington 6 (AA) A . 'k saııılmaktodır ' Fakat ,ıııcıı - a· o ara gorıı ınektedır. Çunku bl\rada "' ırı Ü.' · ı • k k .• Mutlakta bu' una n mesaı· ı 'ene ı muhabırler, dırn •abalı JU-i " , . . - mcrı a · • " . Vel• oldugun . 1 •· ncı1 m ş,erı erıne e me temı- ! )O , , ö cii .. de . 

~a< Yosunun bildirdiğine göre, Harici- kiki şefleri Ruzvelt \e d · bir kukl • şıma (len ceııııha uzanan demiryolıı ni için Menemene bat vurmuı. Bitta· ~· ~ re,mı .~ z ~un nk J';fon~a~ın 
l" nazırı Kord<>I Hu!! Amerika l\Uku- dan, Simpson e:aı!'Cn orn a a \'ardır. TalıranıJa İngiliı - Sovyet bi oradan da vermemiıler görüşülecekmiş hı~ a.m1 ilzelı ~ıııehbıkrk h.ııdre .~th a1 zır aı ıp ırı~tiniıı A. d 1 ' h" . nz' . t" .... k lncnktır. tazyiki icrn d. ·ı . " ı.. • 1 a· .. 1 1• k" •· azır ama< ıgı n ın a ıza :ı vermc-'B . . ~or a a arının ımaycs.ıni • .ıı,e ınu,, ·a \ . . . .' e ı mesı .. e "l\ ıo un . ıze oy e ıre ıyor ı, or-tada bariz Vi~i 6 (A.A.) - Basvekil nıuM·ini "· t ··ı· 
ı;;ızıl~aya -~idi~ ettigi ~akkındaki .ha- :\lulıabirr göre, Ruzv~lt, Jlarıcıye ~rcıh e~ılecizğiı~i . g~~~rmektedir. b.1.r idareai;z!ik, hir li.kaydi hüküm Amirnl Darlan, muallakta bulunan me- '

1 ~~:~;1 \~aı:ı~ beyanatta bulrmmı .• 
son P:ı, ~~ nelmılcl yazıre~ dolayısıyle nezareti için daha g~nç !Jır a am .aı_-a· · aa_mafı~ İran ıstı~la.lın! _mııh"lfa~~ ıurme.ktedır. .Memlekette bol .• bol '«'!~!eri Alman ınakamlarirle gön\s- rnk demi...tir kf: ~ 3 

ri oldamanla~da çık~n. şayınlardan bi- ~nkt.adır. Cihan ~·~1.zı~etı daha m_ühı~ azı:ııındedır. Iranın, ıStı_klalıyle knb!I.' ~~vcud olan. bır maddenin tevzıınde mek üzere, . Başvekalet müsteşariyle _ Hiıidiçiniııin miidaia:ısına daı 
bir .t~gunıı \e ·bu gıbı haberlere fazla bır safhaya, girdıgını zaman .br1(131 lelıf .01mıyan taleplerı reddedecegı gorülen bu ıntlzamaızlık!ara mutla· birlikte Parı><e hareket etmistir. Vişide b!an protokol nıziret i l<endn-· ıı: r 
söı.~ 1~~ beıı!~111~mek lazım geldiğini bö.ı-Je bir 'adanıdnn ilaha fazla ıR ı 8 e J'6 Qıtaraf_lıktan ayrılmıyııcağı söy• ka nihayet "e~ilmek li~ımdır. amiralın epiy zamandır Pari;e gitmedi· izah etmektedir ı ıgın ew 

' m ştır, edijecelrtir. eıımekted.ır. tt ne bildirmiştir. .. ,__ Dt-. 4",.q. •lllMli ... :..... -'" 



• 

:3. HIF_g 2 (ANADOLU)' 

İngiltere abluka- Vezir ve Osman- 1 F ı K R A 1 
yı gevşetmiyor ağa suları · '-.M-i-za_m_la-,.-v-e Pı-o-L-itı-·k 

Kahve tevziatına dün 
Karşıyakada başlandı kesiliyor Realiteler Matbuat tecrübe tahtası Y unanistana gelen ltal · 

yanların gıda maddele
rini Almanlar almış 

BAHRi SAVCI değildir 

Borular patlamış, tami· Bugün Avrupada birbirine zıd, Halk, bakkallardan 250 şer 2ram Radyonun bütün vatandaşlara hi-
t l" um hasıl olmuş daha makul bir deyim ile, birbirin- k h 1 b·ı k • tap eden malum haber neşriyatından ra a UZ ~en a~.rı dünya görütle.rine sah.ip 8 ve 8 a ) ece tJr başka bir de Ankara ve İstanbul ha-

Amerikanın tedbirleri Vezir ve Osmanağa suyunun Si- ıdeoloJ ıler var: Tamamıyle Marksıst ricindeki övey Türk matbuatına ay-

/ d 
nekli mevkünden geçen ana boruları veya fazla sol temayüllü sosyalizm, Kahve 1.evziatına dün baslanmrn bakkallardan lemin edect>k VC' her rılmış bir servisi vardır •• 

çok igi karşı an l dün patlamıştır. Belediye mühendis- beşeri ve sosyal kıymetleri bir silsilei ve ilk parti Karşıynkaya verilmiştir. aileye 250 gram kahve .verllecektit'. Evet, biz övey yavrulara benzeriz. 
Londra, 6 (A.A.) - Avam kama- !eri derhal borulann patladığı ma- meratip zaviyesinden gören, ırkçı Kahveleri teslim alan kahveciler bir- Önümüzdeki iki aylık ıhtiyaç için Diğerlerine haberler, köfelerle gi-

1 :ı~ında beyanatta bulunan ıktısadi halle giderek tetkik-at yapmışlar ve faşizm, insanın ferdi, cemiyetin sos- !iği mutemedi birlik azası bulunan şehrimize ~a~sis edil.en kahvelerin der, bize dikte servisi ile birşeyler 
hm·p nazırı Dal ton demiştir ki: tamirat için suyun kesilmesinin zaru 1 yal hak ve vazifelerinin karşılıklı kahvchane.Jere t-anzim edilen listele- yarısı gelmı~tır. Bunlaı tamam olun- ihsan buyuruhırıa ne ala ı.. Aksi 

_ Amerika tarafından altı ay zar- ri olduğunu tesbit ctmi~lcrdir. Ta - ·ahenk ve tahakkukunu temine uğra- re göre tevziat yapacaktır. ca tevziata tekrar başlanacaktır. takdirde ayni haber muhteviyatını 
fıııda alınan iktısadi tedbirler; Ame- miratın derhal yapılma:-ıı için fazla l ııan modern demokrasi ve milliyetçi- İzmir ihtiyacı için tahsis c<l ilen Hn:ber aldığımıza göı:e ııehrimizc temin edebilmek için çilenin çeşidini 
rikada lisans usulünün ·imdi harp isçi kullanılması emredilmistir. Maa- lik.. , kahvelerin bakkallara tevziine de hu 10 hın çuval kahve getıren İiltikbal sineye çekeriz. Bu talisizlik ki.fi de-
hakımından. e.hemmiyetli bütün mad- ~afih ev.lerind~. bu sudan kullana.n- Soayalizwm, sirayet ha.mle~ini ~ps gün başl~naca.klır. 130 bakkal na - vap~riyle on ~in çuval ~ah ve ~c ğilmiş gibi, bir de başımızda spiker 
delere te mıh, dü. manın bu madde- J-ar, tamırat bıtınceye kadar bır ~na topragından alan hır dunya :ih- rnma tayın edılen mutcmed, kahve- bugunlerde İ.-stanhul-n gıdcc~ktır. gailesi vardır. Spiker deyip geçme
leri elde cclemı:me:<inde çok müessir 1 müddet susuz kalacaklardır. Tanıi- tili.li kurmak istemiştir. Irkçı faşizm !eri bugün alacak ve muayyen nic;- Halel? ~skenderiyc limanında mcm- yin .. Bazısı burnunun içinden, hazı
olınuştur. 1\ rat en kum bir zamanda ikmal edile- kıymetleri mertebelendirme fikrini betlerdc semt semt bakkallara da- leketımız namına celbedilmiş olup .n idgamı malügunneli konuşur. Ba-

Loııdra, 6 (A.A.J _ lktısadi harp cektir. milletler araaı münasebetlerinde de ğıtacaktır. Halk, kahve ihtiyacını vapur bekliyen :,·iiz bin çuval kahve zuının damağı ile dili arasında 
nazırı Dalton, Sovyet ihtiyaçlarını ooo bir esas tutmağı arzulamıftır. Mo - vardır. bir kalıp tutkal sıkışmıştır. Mübarek 
temi~ için _elden gelen her şeyin ya- INCIRALTINOA KAYBOLAN dt;rn demokrasi n:ıille.~n içinde ve E'k k· • ağzın oynamak için ne istediği bilin-
pıldıgını oylemiştir. • mılletler arasındakı munasebetlerde me mesel • lkt d"y•• •• •• mez. Bazısı ise, çuvaldan ceviz boşal-

Londra, 6 (A.A.) - Avam kama- MUCEVHERAT a?'~e hizmetleri işl~mele~ini .. g~niş esı ısa 1 uruyuş tır gibi haberleri kulağınızın içine 
ra ında bir suale cevap veren iktısa- w ·ı 1 · it hır ıhata ve rasyonalıze hır hurrıyet yuvarlar. Şöyle ayni tempoda~ ustur-
tli harp nazırı Dallon <'zcümle sunla- Refael oglu Avram, ma~ı e 1 ncırat ı- çerçiveıinde tanzim etmeği hedef v l Mecmuası luplu bir okuma duydugwunu:z vakit 

· ·t · ı · b'r gazıno( ·ı o ur- ı naza ar ve nahı.yele · rı .;;öylemiştir: . na gı mış er ."ile ı < ltutmu,tur. rın '!ayri ihtiyari, sokakta bir deste 
_ Yunanistand~ki Alman makam n:uşlard~r. Bır n:rahk .. ~vr~m, k·ardc- Bu ideolojiler, nazari fikir planın - un •ht • k l d banknot bulmuş gibi sevinip şapka-

,ıırının, İtalvan işgal kıtaları tarafın- ı.Yako ~le hemşı~~l.eıknı al.ırak .ı~aş.kn 1 dan, ameli ve tatbiki hayat alanına z ıgacı arşı an ı F . k l bı·r nızı düzelteceğiniz gelir .• 
dun getiril~i~ olan Vi\·ecek maddele- bu· g:ızı~~nun p .aJ d ı~mınal gı m~ş -, dökülüp Hareket haline geçtikleri Dün ekmek meselesi etrafında be- uar ıçin /ev a ade Asıl facia, bizim dikte servisinde-
l'İlli Ye malzemevi İ:ıiİc a ırdıklarına !erdir. Dılger gazı~o .a keş{a arın A a- •zaman artık bir nizam olmağa baş- yanatta bu!unan vali Fuad Tuksal; sayı hazırlıyor dir. 
dair delillere malik bulıınu,·oruz. ~anda. ya nız ~nne ~rı ··: mıştır: ~- 1 lıyorlar . Demek ki, nizamı, nazari a~.ınan ~e~bırlerle fırınlar önünde gö- Dün gece saat 23 servisini dinli-
lııgiliz hükumeti, düşman i>ıırilli al- ram hıle .~emdşır~lerı. denız~e J1•ıkanyıı- fikrin, tahakkuk etme yolunda hare- rulen ızdıhamın berta~·af edildiğini, lki yıJa yakın bir z-amandan beri yordum. Bu spikerin bendeki umumi 
tında bulunan arazideki halkın iaşe- ken b'~nduz b~~ızbe gılrmemış 0 an ba- kete geçmesi manasınd~. alıyoruz. kb~zı kaza ve nahiyelerle amele te - her gün artan bir teamiil ile intişar intibaı adeta gece yorgunluğundan 
l•i hakkındaki kanuni ve manevi ko, II en ıre ayı ı;mı. esya~ıny a- İste bu manada olmak uzere, bu aı1üfü olan m-ahallerc ihtivacı ta - etmekte olan (İktısadi y•urüyüş) ayakta kalabilmiş tek mukavemet, 
m·e:ulivetin rlii mana terattüµ ettiği •ında bulunan annesı alelace.e a - ideolojiler Avrupaya ve onun arka- mamen karşılıyacak miktarda fazla mecmuası, önümüzdeki sayısını İz - tek sükun ve itidal noktamı da bir 
hu:-;u~~ndaki nokwi nazar;nd& musır- k?nun ~·a?ı~a ~~~?Iuş'Lur. Tekrar ga- smdan dünyaya kendi görüılerinin un gönderilme;;inin vilayetçe temin mir enternasyonal fuarına· tah~i~e çivi gibi söküp gitti. Bir ağız, bir 
ılır. Avnmanın diism:ın tarafından ~ı~oy-a donuldugu za~.an •. eşyaların tezki.hında dokunmuş nizamlarını olunduğunu; yeni tip ekmeğin elde karar vermiştir. ahenk, bir ağırlık, amanallahım!.. 
ı-:gal edilmi;; her hirngi bir kısmına :9ın1dc~ .Pt1:~ ça1ta~ı, }~uz !ıra kı~m3eÖ kabul ettirmek istiyorlar. Onun için- mevcud katkılı un .·tokunun sarfını İkfüıadi hay-.alımızın kuvvetli bir Hemen kafamda şöyle bir tablo can
i\ arşı ablukayı gevşetecek olur. ak, t~nc ek ır ~pe 1 e uç l.ıra pal ra vtı: . dir ki aralarında nihai bir uzlaşma m_üteakip ve 950 gram sikfotindc piş- rehberi olan (İktı,ıadi yürüyüş) ün 'andı: 
rliismanı takviye etmis ve harbi uzat- lıra ıyme!ınde ~e ?, 11• ko. ı:<aa ının mümkün değildir: Ya ayakta kala- kın olarak çıkarılmasına dikkat celi- bu sayısına Türkiye matbuatı ba' air hoca efendi kürsüye oturmu~ .. 
mı:: olacağımız kana;ti de\·iz. lıulunmadıgını gormuşlerdır. Yalnı.z cak veva imha olunacaklardır. Bun- Ieceğini söylcmiştiı. muharrirlcrinin İzmir enternasyonal Eline uzun değneğini almış. Karşısı-

füzzat Alman m·tkamla;·ı. kon- bunların .burada ~ı, r~k:'a ı.rn~ka ~ır !arın birbiri karşısındaki vaziyeti Y.eni buğd-ıy unlarının tevziinc fuarı hakkındaki yazıları, maruf ik- na da talebeyi sıralamış; yazı yaz-
ı l"ollerinde büyük buğday ve un stok- i eı:d~ ~1ı ka~·bettı.klerını -~Hlemedık- ancak bövle anlatılabilir. Fakat bu 8 Aj(ustos cuma günü b:ışlaııaca ktır. tısad profesörlerinin makaleleı•i ve dırtıyor: 
la; ı bulunduğunu iddia etmi~lerdir. l:!ı mı soylemı~Jerdır. Ta h kı kai yapıl- üç esas nizamın bir de havat ve po- ıt--- İzmirin mümtaz yazıcılarının değer- - Kahire! ... (Uzun bir sükut 
Almanlar arzu ettikleri takılirde bun- maktadır. !itik realitelr-r muvacehesindeki va- KARIŞIK POTAS Jj yazıları temin edilmiştir. vakfesi). 
l:m~ bir kısmı ile Yunanlıları bes- 000 ziyeti var. Fuann açıldığı 20 Ağusto,; günü Orta şark .• Haydin bakayım, ya-
Jı~·ebilirlel'. Sog"' uk damga vurmamış Devlet olarak tf'azzi etmiş olan SATtllYORMUŞ intişar edecek olan' (İktısadi yürü- zın ... Öhhö öhhö ... Hava kuvvetleri ... 

her halk kütlesinin umumi yaıayışı, yiiş) ün fuar fevkalade ııa.vı,;ım oku- Biraz kestirivermişim çocuklar. Ne 
Karataşla bir kunduıacmın imal hayat meydanında bir takım politik Üzümleri~ ~urutul~asınd.a kulla- yuculanmıza simdiclen hararetle demiştik?... Hava kuvvetleri mi! 

ettiği ayakkabıya soğuk damga ile realistler yaratır. Bu politik rea- ~ılan potas ıh'tıyacı. ml!~tahsıllere ta- t.wııiye ederiz." Evet efendicağızım •. Sonra... Kaiı-
firmasıııı ve fi alini yazmadığı görül- !iteler, o halk kütlesinin iktısadi ve nm. satı~ koop~ratıflen tarafınd~n ooo dın bu kıımında bir karışıklık var ... 

<. R ·A··.;o· ·.~·-.. · -- ,.o· ·:· ... 
. - '.•_ ~ . 

. . ·v; , .,. . müş v2 yapılan tahkikatta ayakka- içtimai yaşayış şartlarından, icapla- ~~mın ei;lılec~~tır. Mahsule zarar ve- TANZ j f AT iŞLERiNDE ÇALIŞ· Aksilik , hiç okunmıyor .• Ne yapsak 
BUGÜNKÜ PROGRAM bıyı yüksek fiatle ~attığı te;ıbit edile- rından çıkan birer muayyeniyettir. n ve re?gını bozan bazı karışık acaba!... Haydi, ayağı tez olanlardan 

ı.:ıo program. 7.aa müzik: hafü ıek h-akkında muamele yapılmı~ - İşte nizam altında ifade edilen her maddelerıll po~as olarak dışarıda sa- TIRILACAK KADINLAR biri gitsin de evden gözlüklerimi ge-
program (Pi.), 7.45 ajans haberleri, lır. hareket ve tanzim ameliyeıi bu rea- Wma.k~a oıldugu haber . alınmıştır. tirsin .. O vakte kadar alt tarafını 
)l,OO müzik: hafif programın deva- litelerin bünyesindeki girinti ve çı- Bu gıbı karışık maddelerın kullanıl- Belediye tanzifat işlerinde yirmi okuyalım : 
mı (Pi.). 8.30-8.45 e\'in Haati, 12.30 B IR KIZI oo· VMU" s kmtı!arı iyi görmek ve ona İntibak m~ması. h:ıs~usunda çiftçilerin ikaz kadın çalıştırılmaktadır. Son günler- Libyada ... Bilirsiniz değil mi, Lib-
ıırogram, 12.:rn müzik: ~az eserleri, etmek mevkiindedir edılmesı vılayetçe kaza ve kayma- de bu işlerde çalışmak için fazla yanın nerede olduğunu!... Aferin, 
12.15 -ajan,; haberleı i, 13.00 müzik: lzmir merkez kaza!;ının Kırıklaı· Halbuki, bize öyl~ geliyor ki, yu- kamlıklara bildirilmiı)tir. miktarda kadın işçi müracaat etmek devam öyleyse.» 
hafif türküler, 13.1 !l-14.00 müzik: köyünde :vı:ehmed kızı RahmiJ·e Atay karıda sadece adlarını söyliyebildi- I Q 000 I ~edir. 1Ka~:° işçilerin bu iste muvaf- Spikerin Sovyet tebliğini okurken 
Karı.şık program (PJ.) • 18.00 prog - :ı1ustafa oğlu l\>lehmeq Ali Kuıi ta- ğimiz ideolojiler, bir nizam olmak B R K Y EV YANDI fak o clu . arı ~ör~ld?ğü.nden, bun - arada fırsat bulup, Rus - Osmanlı 
ı·am, 18.03 müzik: radyo caz ve rafından muhtelif _yerlerinden sopa hareketine geçtikleri zaman derhal K .. ıard-an daha yırmı yırmı beş kadın muharebelerinden bahsetmesi, hat-
t k t 18 

'o b b11 politik realitelerin vu··cud ve ma- .. .emalpaşa kazfünnın Armutlu ko- alınacak ve şehrin temizlik iı;:lerinde ta,· ... ~. 
ang.o or C!'l rası, .. J ~er e t 10 ile döviilerek yaralandıgwını şikayet ... ~·unun Kurt I h il · d d --! k k 18 40 hiyetlerini ihmal ediyorlar. " . u uş ma a eoıın e e - çalıştırılacaktır. 1 .. ı·· ıa·ı·a, · müzik: inccsaz·faslı, etmiş \'e suclu hakkınch üıhkikal Bütün dünyaya·, ayni felsefenin mırciŞerifeaidbirodalıevdeyangın 000 _vı:erhum ?>abam güer yuzu 
19.:0~ konuşma (devlet saati). 19.15 başlamı~tır. · çıkmış ve tavan kısmı tamamen yan- Tatlı ,;özlü ka)1raman 
muzık: radyo caz ve tango orkestrası ---ooo telkin ettiği ayni idrakten doğan ay- cııktan sonra yangın söndürülmüştür. FUARDA DENiZLi P VYQNU Rus cengini anlatırdı 
programının ikinci kısmı, 19.30 ni bir siyasi düzen ve rejim kabul tangının, bu evde kiracı Mehmed '..labıt imış o zaman 
a.J·an,.; habeı·Ieı ı', 19.45 mu··zı'k .. du"nvn TURGUTLUDA U" ZUM ettirmek iyi ve çekici bir fikirdir. • 1 Fuarda Denizli vila.Yet "'avivonu u· k · · do.'kmesı' ı'htimali 

J-» Fakat mı.lletler araıı hayatının ken- og u Ahmed Akının sıgarasından ,, , ıyere ışı tııre ı;nrkıları, 20.15 radyo gazetesi, 20.45 - d d" b' t t d bu sene fevkalade güzel olarak ha- ile tıtredim. -Yanı, esas notları tef-
.. 'k ı k MAHSULU disine mahsus politik realitesi böyle mm · ere uşen ır a eş ne ·icesın e zırlanmaktadır. Pavi'"·onun tanzimi- kıl eden kelı'me· ler araaında o kadar 

nıuzı ·: so o şar ·ı-Jaı', 21.00 ziraat çıktığı anı-aşılmış ve suclu yakalan - t J 

takvimi, 21.1 O mlizik: solo :ar kılar Turgudlu, (Hu:msi) _ Bu sene bir imkanı henüz hayal ölçüsünde mıştır. ne ncz.are etmek üzere bir hey'et mesafeler vardı ki, bırer fıkra, birer 
rogramının ikinci kısmı, 2ı.25 ko- :-;ıcııkların fazlalığından ve yılın ku- görmektedir. Şimdilik yapılacak §ey, şehrımıze gelmış ve hazırlıklara ba_, kt1sa anlatmak bırer tiir okumak 

~;u:ıma <.:~a.n 'atkfirlar.ımız konu~uyor) rak gitmesinden bağlarımızdaki ancak: Ferd, milli cemiyet, beyne]- ~ ıamıştır. liabar aldığımıza gön:!, şte bile değil~i 
- l ..10 muzık: :;ıenfoııık prngram (Pi). üzümler diğer senelere nazaran on milel cemiyet münasebetlerinde ras- ORMAN YANGINLARI paviyonda 12 kooperatif azasının ' ısnu arada AIO:anlar da Paris rad-
22.:lO ,tjaııs haberleri, 22.45 müzik: gün evvel ye işmiştiı. yonalize bir istifadelenme ve adalet- - fAl-LAL ımal. ettı~leri e~yalar ve dokumalar yosundan alabıldığine feryadı bası-
dan" tnüziği (Pi.)• 22.55-2~.00 varın- Kır bağlarındaki üzümler kesil- lenme yoluna girmektir. ı..... AŞ 1 b teşhır edıleccktır. yorlardı, Şeytan kutusunun içinde 
!,j program ve kapanı,;;. · mektedir. Ova bağlaı·ında da u haf- Kemalpaşa kazasının Evdenköy 000 sanki bir cürcene başlamıftı. · 
______ Voktor ' 1.a başlanacaktır .. Müstahsil tarafın- ZABJJ'ADA , dağında rnndalık mevkiindeki or - BiR.KAZA :. Nıhayet bııı:im cııkte aervisi bitti. 

dan pjya,;aya getirilen üzümler 20-40 --·-·-·-·-·-·-.. mancla J·angın çıkmıştır. Yangının 1
' Biz de ajansın ve radyonun bize NURi ŞEMSi GCNEREN kuruş ara~ında satılmaktadır. Bu sc- naıııl ve kimın tarafından çıkarııdığı . Kema.lpaşa kazasının Yeni mahalle açılmış meırhamet musıukıarını ka-

neki mahı;ul, nok:;an olmakla beraber Zorla eve girmek iatemif: nakkında tahkikat yapılmaktadır. sınde Zıya oğlu Meki Tekiiı, evin - padık. Hızim spıker, biı:e dört tane 
nefased, pi,'a.sanın takdirlerini top- l\.emerde ::,eytcctdin oğıu ::\luhar- * Halıkesır vilaye'lmin Kurcu na-' elen almış olctuğu çilte tafoğiyle av haber vermıtti. Günde iki serviı ol-Hastalaı ını Aııafartalar cadcle

sıııde Tilkilik Akar çeşmesi k, rşı
iıı<laki muayenehan . inde kabul eder 

Çuval hırsı:darı: 
Karantinada Bohor oğlu Nesim, 

Abbas oğlu ~1ehmcd Yüce.'en ~Ii -
şon oğlu Is-ak, Avram oğlu Yako, Ha
~·~nı oğlu Şimocl Ye Yako oğlu Ha -
y.m; paıamuL depo:1ımdan 2D aded 
çm·aı çaldıklarından yakalanmı:lar
cl il'. 

---·, DOKTOR --
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları Mütehassısı 

Ha~talarını Pazardan mada her 
gOıı İkinci beyler sokağında (84) 
numaralı muayenehane inde kabul 

lamaktadır. rem ,Aycloğan'.Mu~tata kızı 30 yaşın- hiyesinde kumeli ~öııeme mevkiinde avlamağa gıderken, hükumet cadde- duğuna ı-öre sekıı: parça ile övey 

000 
~:ı S~ı.:ırıyenın evı?e gı.derek zorla ı:ıuyük bır orman yangını çıkmıştır. sınde nalband Muammer. Çakırın matbuat ıtini yürütecek.. 

YENİ NEŞRiYAT kapıJ 1 açtırrı:ıak ıstemış, kadınnı Yangının öndürülmesıne çıılı~ıföıak- dükkanına uğramış oracla tüfeğini Siz oı~n da çıldırmayın! •• 
feryadı uzcrıne zabıta memu•ı·Jarı tadır. kurcalarken birden bire ate~ aldır- Matbqat, spıkerıerın, radyo idare-

HAV ACILIK VE SPOR 
Havacılık ve Spor mecmuasının 

291 nci sayısı zengin müııdcrecıitla 
intişar etmiştiı, fü\·siyc ederiz. 

.H unarremi yak-.ılamıştır. * Tire ka~asınııı Güney yeri köyü- mı Ye yanağından hafifçe yaralan- sinin aJanım tecrube tahtasına 
Hır kızı kırletmit: nün )fan-astır mevkiindcki ormanlık- mıştır. döncıÜ. 15 yıllık iıazeteciyim, varil-
lkıçeşmelikte liuseyin oğlu Sami, ta bulunan bir arı yuvasını ateşlemek lerle mürekkep yaladım, tonlarla 

~hı,~taıa kızı .Mesudeyi kirlettiğinden suretiyle yangın çıkmasına sebebiyet lzmır .. beJedıyesinden: ~- kiğıd harcadım. l-akat böyle bir ha-
tevkıf edilmiştir. veren Hüseyin oğlu Baldan yakalan- - le düşeceğımiıı:i hiç hatırlamadım .• 

• " Saat çalmıı: mış ve yangın da köylü ve jandarma- Cumhuriyet mahallesi 1369 sayılı Çelebi böyle olur bizde de J L A N .l\.eçecııercıe Fettah oğlu .Mustafa nın garetiyle söndürülmüştür. sokakta 135 metre boyda. yenidezı ka- konser dediğin 
. . . . . Ağacan, radyo J?Ühen~isı Güsta:ı: ~-ğ- * Ödemiş kazasının Gölcük mınta- nalizasyon y~ptırılması, Fen işleri mü- Çimdik 

Şırketımızın hmırdeki şubesi üç lu • ıkolanın e~ın~ ş~~al suyu g~tur- kasında çifte denizler mevkünde dilrlüğlindeki keşü ve şartnamesi veç- --- - -
sene evvel görülen lüzum üzerine ka- dugu sırada . y~rmı h_ra kıymetınde devlete ve eşhasa aid bazı yerlerde hile açık eksiltmeye konulmuştur. Zayi patılmış ol~ıp h.a1~n. !zmir~e ne şube bır altın saatını ça_ldıgın.da~ Y_akalan- y:ıngın çıkmış köylü ve jandarmanın Keşif bedeli 1059 lira muvakkat. 
v~ ne ele şırketımız: temsıl eden bir mış, acllıyeye ~e~lım edılmıştır. gayretiyle yangının fazla zarar yap- teminatı 79 lira 50 kuruştur. Taliple- Turgudlu Orta okulunun birinci sı-
aJ'.ırıım~z b.ul~nm~~ıgını a!akadaran Ye Buz ~uhtı:kırı: m-adan · önüne geçilmiştir. Yangına rin teminatı öğleden evvel lş Bankası- nıfın<lan 22/1/1941 tarihinde ve 161 
muşte:ıierım~e ılan ederız. . . . 1~ra~ım og~u A~-~ul~ah Arık, be- sebebiyet veren çoban İsmail Taşpı- na yatırarak nuıkbuzlariylc ihale tari- numaralı · tasdiknamemi .kaybettim. 

1 ılrıncıouu!ları K?mandıt şırkctı 1 ledıyenın wtesb.~t .~ttı~ı fıatten fazlaya nar ile ayni kösden Mustafa Çakal hi olan 22/8/941 cuma günü saat 16 Yenisini alacağımdan eskiısinin hiikmü 
M chmcd l ılancıoglu .ve ortakları I buz sattıgı gorulmuş ve ha~kında yakalanmışlar ve adliyeye verilmiş- da Encümene ı_nüracaatları. olmadığını ilan ederim. .. 

.:===:=-==~~:::::::::=::=:::=!r... __ ~------~U~Ş~A~K~-~m~u~a~m~e~le~y~a~p~ıl~m~ış~t~ır~. ______ __!~ıe~r~d~rr~.~ 1 7 11 15 20(3_12_4) ____ r_u_r_g_ud_l_u_da __ N_a_z_n_ıi_u_z_tu_!_ 

Deniz levazım satın alma ko- 1 İzmir vilayeti Muhasebei Husu-

ve tedavi eder. 

misyonundan: 1 siye Müdürlüğünden: 
! - Tahmin edilen bedeli 77400 lira olan 45000 kilo ııadeyağının 11 Aziz, Nuriye, İsmet, Selma ve Fazlının beşte birer hissesine malik ol· 

• .\gusto~ !>H Perşemb~ güııli · aat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapıla- tlukları ve tapu kaydına göre Mesudiye mahallesinin karakol sokagıw nda 
caktır. 203 pafta ve 1'268 ada ve 11 parselinde kayıtlı 75 kapu numaralı 220 lira 

2 - İlk teminatı 5120 lir:ı olup şartnamesi her gün iş s~atleri dahilin- gayri safi iratlı ve 1760 lira kıymetindeki hanenin mütarakim bina ve 
Je komisyondan 387 kuruş bedel mukabilinde alınabilir buhran vergi borçlarından dolayı mahcuz olan mülkiyetinin satışı Vilayet 

3 - hteklieriıı 2-t!JO sayılı kanunu·n tarüatı dahilinde tanzim edecek- idare hey'eti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Talip-
.eri teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını en geç belli gün ve saatten !erin t.eminat akçeleriyle birlikte 26/8/ 941 tarihinde saat 16 da idare he-
bir ~aat H\'eli~~ kadar Kasımpa ada buulnan komi ~·on başkanlıjma etine mürocaatları ilan olunur. • 5, 7 (3077) 
makbuz .mukabtlınde vermeleri. 29 2 7 12 (2941/6253) 

inhisarlar umum müdürlüğü 1zmir şarap 
fabrikası müdürlüğünden:· 

.. Fabrilrnmız (Eski Aydın Bira fabrikası) arazhıi du'Varları yapılması 
ı .• ı 22,8 941 Cuma günü ·aat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Mu
hammen bedeli 3659 lira 40 kuruştur. İsteklilerin lazım gelen izahatı al
mak üz.re mezkur fabrika ~lüdüriüğl\ne müracaatlan. 

7 11 15 19 (3103) 

Talebe velilerine 
lzmir Maarif müdürlüEünden: 

Maarif Vekillığinin 19/8/941 tarih ve 9/2i6o sayılı emirleriyle 1941 -
1942 ders yılı başından itibaren İzmir Buca hususi Kültür lisesinin resmi 
okullarla olan muadeleti kaldırılmıştır~ alt ,, 

Bu emre göre 1941 - 1942 ders yılı başından itibaren Kültür Lisesinden 
ayrılacak talebeler Resmi okullara müracaatlıırında mukabil sınıflara im· 
tihanla alınacaklardır. 7 9 11 (S099) 

ıstanbul Liseler satın aıma komisuonu reis
liğinden: 

Galata:ıaray, Kabataş, Kandilli ve li:renköy Lh:ıelerinin ihtiyacı olan 
28175 lira tahmin bedeli 230000 kilo Ekmeği Belediye narkı üzerinden ka
palı zarf m!llliyle ckl"iltmeye konulmuştur. Eksiltme 25.8.941 Pazarteı'!i 
günü saat 15 de Beyoğlunda LiseJ.er Alım satım komiayonunda yapılacak• 
tır. İlk teminatı 2113.5 lira ve şartname bedeli 141 kuruştur. 

İsteklilerin 941 yılı ticaı'€t odası vesikası ilk teminat makbuzu ve tek•' 
liflerini havi 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanununun tarifatı daire· 
sinde hazırlıyacaklan kapalı zarflarını yukarıda sözü geçen s~tten bir 
saat evvel komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri. Şartname 

Galıatasaray Lisesindedir. "\ 7 12 17 23 (3010) 

Yaş üzüm alınıyor 
İZıltlR lNClR 

BlRL!GlNDEN: 
l'E ÜZÜM TARIM SAXIŞ KOOPERATiFLER/ 

' 

Şarap fabrikamız için yaş üzüm mübayaasına başlanmıştır. Mübay, a 

fiati -fabrikı:._!eslimiiilbbuçuk ~üi7:Satışta bulunmak-i~tiy.enle
rin Şehitler caddesinde Şarap fabrikamıza müracaatları. 



·---
arap 

l·almkıııııız ıı (E>k Aı,lı. Bıru ~nlıııka:iı) ı~çı haluııır< \'e du* nı:ıh:ıl 
leri ınşaas1 22, 8 941 gıin(i snat 16 da açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
)Iuhammen bedeli 4970 lira 79 :·uuştur. İsteklilerin lazım gelen izahatı 
almak ve krokileri görmek üzere mezkur fabrika müdürlüğün<' müra-
caatları. • 7 ıı 15 19 (3102) 

-İzmir çocuk esire-eme kurumu 
b_aşkanhğından: - . 
Kurıımumcıun B.ı<nıahaııedL Süt daml 1 biıı:ısındaki Çocuk dıspan

ı;er_iııdc pıı.zarclnn maada h r gun s_at 15 den 17 ~c kndar ve cumartesi gün
lnı saat 11 den 16 ra kadar doktorumuz tnr:ıfıııılan h:ı•ta çocuklar mua
yene v tedavi edilir. Varlıklı ha,talardıııı 25 kuruş teberrü alınmakta fa
kir oldukı:ırına el ir \'C ika ibraz eclenıer de meccanen bakılmaktadır. 

5 6 7 8 9 10 11 (3061) 

inhisarlar· umum müdürlüö:ün
den: 

1 - j'" şıf y, rtn,ını n1 uc.1.ııfıcc Unn1onli Bira fabrikasında ça-
tı, sıva ve döşeme ta i ~i kapalı zarf usuliyle ynpt_mlacaktır. . _ 

2 ~ Keşır bedeli 25.92:l.:l5 lira muvakkat temına_tı 1944,17 Iıı.ıdır. 
3 - Eksiltme 22 g, 941 Cuma günü •ant 10 ıla Kaha taşta Lt•vazıııı 

Şuhı·nuzdeK• alıın koı::ıisyonuııda yapılacaktır. . 
. 4 _ Şartname \'e keşfi ~iizü gc~.<..n şube~~n ve lzmır, Ankara, Baş-

lnıidürlüklerindc 1.30 ıira mukabiliııcı alınabılır. . . 
C. _ Ek. illme>e girm<'k i;tiY•'nl rin J0.000 liralık bu ~abıl ıı~_şaatı 

ınuvııffakıyetıe yapmış olduklarına da:r vcsi~a ibraz cde~ek ıhal~ _gunu~
den 8 gün evveline kadar ı.:mum müdiirlüK ınraat şubesınden a} ııca ek

siltrıı ·e iştirak vesikası almaları lazımdır. , 
6 - Eksiltmeye gırecek1erin mühürlü teklif mektuplarını, kanunı 

V~•ikalarını ve mlinaka>aya iştirak \'· ,ikasını ihtiva edecek olan ~palı 
zarflarını ihale tarihinden bir saat eneline kuclnr adı geçen ko:nısyoıı 
riyasetin<: makbuz mukabilinde vernıelcrı Iimmdır. 4 7 11 15 (3045) 

• Kapall zarf usulile eksiltme ilanı 
Aydın vilayeti Nafia müdürlü-

' eünden: 
1 _ Ek tlmcyı: komılan iş: Arcıın , luğla yoıunun 4+810.~0; 5-ı-528, 

öt 590 kilometre ıııı e ~0061.fin lıra J; 'iti 4 adet küprünün kaiiır ayak 

üzerine reniden inşnlıtrı. 
2 - Ru işe ait şartn~me \e ewak ~unı.11·-lır 

A ı·:ksiltnıe şartnames 

11 - ::\Iuka,·cte proıe.• 
( - f;ayıııı;ırlık ı !eri lf<ll( art mım<•si 
]) _ Te~viyeı tüt·abiye ~f':-.C ve kağ'ir in~aatına ait fenni şart· 

• name 
01\c i t. • :. c dn•l ve il• f fiyat 

F Taş rn kum grafik cedwlleri 
lstıy n er bu şartname w• e\Takı • 'nfin 1nıiiıliirlüğünde görebilirler. 

;: _ Ek~Jtme 28 .. ~41 tarJhıncle Tler8eıtl c gUnll ~aut 16 dn 'rilftyct 

I>aimi enciinıeninde yapılacaktır 
. 1 _ .Eksiltme kapıı!ı zarf usuliledic. 
- _ Fk iltmer gjrebi..mck için istek.lilerin 2254.62 lıralık murnk-

k " t · ' ts rnıesı A ,·dm vilavetinden ihaleden 8 gün evvel bu i~ içın 
at emına ve • , · · ı ı· d · ı ·te hh'dlik ve.:ika<ı H tic<1ret odası v~sıka.ı aması azım ır. c. ınmış mu a ı · · . 
6 _ Teklif mektuplan ;1 neti. madıl~dc yazılı, 'a.atten bı_r_ ."..a.at evve-

line kadaı· ,. la,·et daimi enciinıcnıne gdırı!Nek hııcumen reıslıgıne ~ak-
t)u k ı ·. '

1 
ı·lecekt·r Pn<ta ile gi\nderill'cek mektupların nıha

z JllLl 'H ıı ınle Vt' ' • . . .. 
'"öt .. · ti 1 ıe·•e vnzılı sa.1 e k:uı .. r ge.Jnıış olıııası w dış zarfın mu-..,.... uçuııc nuıt ' u .. 1 k ·k h· .

1 
k pat ımı> 'rı:a;ı ı.ı~ımdır. Postada o aca · vcı mC'-

ur mumu ı /.' ~ıc-e a ' ' . :; 7 11 15 (H0-19) 
ler katıııl ediınıez. 

(ANADOLU)' - , __ __ 
!AHlfi: 1 

~-·••~1......,uu.uuıuıı.ı.ı.~~·•••••••ı•ıu "•ın•ı111nuıı ı nııııunıuı111ıuıı11H .. ıı•n• • • §J z · L - 'i -· •. ,. ·1'. •. ;z;, -,· · ·-1~ - ·- ·CJrdu.· hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
i mIT evazım Amır ltsl ıı un ar i bazı izahat . . 
·······i;;;;i~···.~~;:~·;;;;·;;;;i;ii·i·i·;;ı:~··::i;:~· ·k~;;;;~;~~;;:d;:;:;·············· ·······! Ve okula kayıt ve kabul şartları 

1 - Beher kilosuna Oç kuruş elli santim fiat tahmin edilen 
(662000) kilo s-aman ihtiyacı knpah zarf usuliyle eksiltmeye · l - Ordumuza Hasta bakıcı Ye hemşire yetiştirmek üzere Ankara'da 
ko~rnuştur. • .. .. M. M. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan Hasta bakıcı ve Hemşire-

2 - E:sr!d1e _13 -~g~:~~~41 ç~r~~~ba gunu saat o~ altı buçukta Ier okuluna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 
pıfacakt::_mır amırlıgı satın al.ma komısyonunda ya- bulundukları mahallin Valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik şube-

3 - ~epsinin tahmin edilen tutarı 2Sl 70 yirmi üç bin yüz yetmiş !erine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 
lırnd~r. . , 2 - 3433 sayılı kamın mucibince bu okuldıı.n mezun olacaklar, me-

4 - Temınat ~uvak.katası (1738) bin yedi yüz otuz sekiz liradır. mur olup tekaüdiye alacaklardır. 
5 - Şartnamesı komısyonda görillebilir · · · · 6 - Eksiltmeve iştirak ede ki k · "k 

1 
. 3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hızmetlerını ordu hastahane-

, ce er anuni vesı n arıyle teminat ve ı · '-'-• teklif ınektuplarını ihale saatı"nd n az b'r t 
1 

k . erınde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıu.u.ı 
. · en e ı san evve omıs- . . . 

yona vermış bulunacaklardır. 27 2 7 11 · teşekkiiller kendilerıne açık olacaktır. 
lzmir levazım amirliii &atın alma komiıyonundaıı : ( - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda beş 

1 1020 ton fırın o~un~ .~lınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi lira harçlık verilecek. İaşe ve ilbasları tamamen okula ait olaca.ktll'. 
18•8-941 pal~~~esıt gunu saat 15,15 de tophane istanbul Je- 5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa ıröre 20 lira asil maaş-
vazım amır ıgı sa ın alma kom· • nunda y 1 ktı 1 · _,,,... 'ttik "-' Tnlımiıı bedeli 228

48 
!' .

1 
18.l' ~ t1 apı _aca · r. dan bıaş amale üzere maaş alacaklar, ve bu UUA ... r gı çe ço .. ~aca.ktır; 

tur. ıra 1 k temına 1713 !ıra 60 kuruş- bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya ait ola.caktır. 

3 - Taliplerin ~anuni vesikall-ariyle \teklif melcWplarım , iha.ı":"" 6 - Okul 15 Eylül 1941 de tedrisata başlıyacaktır. 

2 

saatınden bır saat evvel komisyona vermeleri. 7 - Okula kayıt ve kabul şartlan şunlardır: 

1 
. Le 2 7 12 16 a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkmdan bu-

zmır vazım Amirliği Satın Al K · d ı k 
Pa7.arlıkln 75000 k"l k ma om11yonun ~: uuma · 

!>41 cuma günii saat ~11 ~~~ bt sn~f alııı~caktır. Talıpl~rin 8-Ağustos- b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife ıörmeie 
verecekleri yüzde on beş ·t~m~ça~ k~t\e~:ıf .e1ec:~:rhl. f~kt üzeri.nde_n -müsait bulunmak (bunu her hangi bir hastahane sıhhi hey'eti raporu ile 
· Je,·azım amirliği satın alma komi~yonu?ıa ~~;Yı-:cantları~ ışlada ızmır tesbit ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

İzmir levazım amirliği aatm alma k .u d • c - Okurun yaşı on altıdan aşağl ve yirmi ikiden yukarı olmıyacaktır. 
1 - Beher kilosuna 13 kurus 75 sanot~Yf~antuntahaıırnın: d"l d - Kendisi, ana ve babası üfet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe 

k ·ı k ·h · ' · ım ı e ı· en 972000 1 0 e n;ek 1 tiyacı pazarlıkla yapılan eksiltmesinde talip tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır.) 
tıkm~~ıg~dı8~ Jl1lzarlık 8-Ağustos-941 cuma günü saat on beş e - En az orta okul tahsilini biti~iş olmak (eleme imtihanlarında 
n~~~a ayapıı~ a aktızmır levazım amirliği satın alma komisyo- muvaffak olmak şarttır.) veya bu derecede tahsil gördü~ isbat etmek 

aca ır. ti el · -•--· ekl 2 - Hepsinin tahmin edilen tut 
50 1

. d ( tasdikname veya bunun tasdikli bir sure muam eyı ew~ e.-
3 . an 1336 ıra ır. . 

- Temınat ~uvakk-atesi 7933 .Jiradır. necektir). 
4 - Şartnan;ıes: .Jı:omısyonda görülebilir. f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlar!& ko· 
5 - vl'aakzkaartlıagla _ışt1ırabk. e1~ecekler kanuni vesikaları ve teminat mu- cası ölmüş olanlar kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak 

auy e ır ıkte beli· ·· tte k · cantları. 1 gun ve saa omısyon-a müra - keza eklenecektir. 
g - Okur sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiii, ev

lenme. sureti ile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkarıldığı, altı !!&

nelik mecburi hizmetini yapmadığl veya ta.mamlamadığl, ve yahud sıhhi 
sebebler dışında okuldan çıkarıldığl takdirde tahakkuk ettirilecek mek· 
tep masraflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tama
men doğru olduğuna dair Noterlikten tasdikli ve kefilli bir taahhüdna.me 
verecektir. 

lzmıir Levazım Am" r·. s p , ·l ki ~ •ııı atın Alma Komuyonund-ı 

941 a;~a~~ gau .. n7u?OOO tkılo s
1
amdan satm alınacaktır. Taliplerin 8-Ağustos-

a saa ona Ll a teklıf d kl · . ·· d b . 
katiyeleriyle birlikt k l d . . e ece en Y~~z· e on eş teınınat 
yon una müracaatla~ı. ış a a ızmır levazım amırlıgı satın -alma komis-

lzmir levazım amir liii &atın a1m · d • 
Anbarda me d 22 d a k om11yonun an: 

!erin 8_A - usto v-~~l a et .k0 Y.un derisi pazarlıkla satılacaktır. Ta!ip
vazım am~rliğissatııı ~u1ma kgunu saat on beş buçukta kışlada izmir le-

-o--=--- ____ ma omısyonuna mürııc-aatları. 
lzmir Levazım Amirliii Satın Al,;;;-K -. d .~-------

Pazarlıkh 9 ad t b k k om11yonun an. 
941 cum-a gUn.. . et a ~r ·azan yaptırılacaktır. Taliplerin 8-Ağustos
tın ·ılma kom· u ."aa on .. eş buçukta kışlada izmir levazım amirliği •a-

.:... ıs; onuna muracaatları. 
İzmir ı;,vazım · ı·- · 

1 
p •mır ıııı ••tın alma komiıyonundan: 

d ;zı:f lıkla satın alına<:ak 18000 kilo sığır etine talip ,çıkma-
1 ın an pazarlık 8-Agustos-941 cuma günli saat on beşte 
~~~lada levazım amirliği •atın alma komisyonunda yapılacak-

~ - Hep~inin tahmin edilen tutarı 5400 liradır. 
- Temınat muvakka.tası 405 liradır 

4 - Şartname•i kombyonda görüleb"l: 
:> Paza l ~ · · k 1 ır. r ıga ıştıra edecekler kanuni vesikalaıiyJe ve teminat 

:uvatklkatatarıyle bırlikte belli gUn ve . aatte komisyona m ü
... -u.caa arı. 

lzmi~ Levazım Amırliii Satın Alın K . d l ı 8 941 t .h. . a oıruıyonun an: 
-

1 
- - arı_ ınde ıhalesi yapılacak 300 ton zeytinyağına a-

2 
•
1
1P tçıkr;ıa8d5ıgından tekrar pazarlıkla •atın alınacaktır 

ıı ıın ı: OUO liradır. · 
·ı F ! h · · '""' ve usu,;ı şartlar topkaııı maltepe askeri ~atın alma 

~omısyonunda görülebilir. 
Zh,eytınyağının toptan ihalesi yapılabileceği gibi her anbar 
1 tıyacı ayrı ayrı da ihale edilebilir. 
l~a1ıe~~ .14-8·9.4,1 satı. günü sııa• 10 da yapılac-aktır. Kat'i temi
n.ıt aıı;le bıılıkte ı.teklılerin mitracaat l arı . - ·--Muğla ııat ın alma komisyonundan ~ 

1 ıanmın eaııen beher kılosı; 16~ kuru~tan 4;16:>0 kilo ,ad . -

8 - Yukardaki şeraiti haiz olan okur, okula imtihansız olarak lrAbul 
edilecektir. 

9 - Yukardaki maddeler mucibince evrakının muamelesini bitirenler
den, Vilayet, veya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya asker
lik şubeleri vasıtasiyle evraklarını doğrudan doğruya Ankara Merkez 
Hastahanesi Baş Tabibi ve okul müdürlüğüne gönderileceklerdir. 
10 - Müracaatların Ağustos 1941 nihayetine kadar sona erdirilme.si 

!Azımdır. ' 
11 - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri ayni 

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

okulda tekrar yapılacak sıhhi muay~ne neticesi hastalıkları tebeY.YÜJl eden
ler in memleketlerine gi imek ;çin masraf edecekleri yol panı.lan kendilerine 
ait olacalrtı.r . 

' • A>1kara Merkez Hasta/ı.a.nui Ba, Ta.bibi 
ve Okul Mildüra A!baıı 

Dr. ŞABAN BARUTÇU 
17 20 23 26 29 Mayıs 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Haziran 
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Temmuz ı 4 7 10 18 16 19 
22 26 28 so .Akwıtoı 941 (1804.) 

İstanbul jandarma satın alma 
komisyonundan: 

- Kıztlçullu köy enstitüsü ve eeit- · 
menler kursu satınalma komis

., ., 

satın aıınaca ktır. e~ agı 
:~ı uh.amm.~n beaeli. 7202:! liı·a ve murnkkat teminatı 4852 li-
1.ldn ... ~(lrtnamesı komı~yonun1uzdan görü1ebilir. 
lhale>ı Lt-Agu,tos-!Hl çarşamba gtinüaür. baat 15 de ::-.ıu-la 
homı.yoııunıuzun bulunaugıı nıahaıde yapılacaktır . g 

4 - ı.stekıılerın a}~nı gunae •aat 1·1 de kadar teklif mektuplarını 
koın1'; onnnıuzı. vermelerı ve kanunı ve,ıkalarını bel".tber _ 
tırnıeıerı. 7 11 14 18 ge 

1 - Yerli mamuliitı 18506 kilo yün fanila ipliği 15 Ağustos 941 Cu
ma _günü ."aat 15 de Taksim Ayazpaş:ıdııki komi•)·onumuzda kapalı zarf 
ek81ltme<ırle .atın alınacaktır. 

2 - .Muhammen bedeli 6Hl95 lira 10 kuruş ve ilk teminatı 4349 lira 
16 kuruştur. 

,~ - Şart küğıdı \e ııümuııe her gün komisyonda görülebilir. Ye şart 
kagıdı 310 kuruş bedelle alınabilir. _Yonu baskanıuıandan: 

Yükseg-i M.ıhammen Tutarı 
C • ıı i Kilo Fıatı -!\.oyun eti ıı:ıooo 
Dan,. ttı uıouo 
~alle yağ (Llrfn) 12000 
~··nın yağ 6UUU 
~ay (Seylan) 14~ 

el az sa l.ıc n 7200 
loz şekn l08UO 
:'..lerClmek (Kır- 1800 
~ızı) 
1.0 sya pirinci 12000 
~;ı.suJya (Horoz) 14400 
l~neke peyıııri 4800 
Sut (Koyun) 12000 
',: oğurt (Kr yun) 9600 
1 at.ates 18000 
flulgur GOOO 
Zeytin tanesi 6000 
(TırjJya) 
Kuru Soğan 12000 
Ekmek 290400 

Tuz 
Böreklik Un 
Cııımaşır Sodası 
lnııik 
:Makarna 
·Şehriye 
Sirke 
Salça 
hıazot 
Gaz 
Beııtin 
Vakum yağı 
»ohut 
Sömi Kok 

~ı 

l2 
160 

62 
7 50 

u 
.ı 

24 

~5 
24 
,;;5 
17 
19 

6,5 
22 
34 

8 
12 

--
n180 
7560 

rn200 
:ı720 
1080 
2952 
oUıb 

1152 

5100 
3156 
2640 
2040 
lll2İ 
1170 
1320 
2010 

960 
::·1818 

llk 
reminatı 

688.50 
567.0U 

1440.00 
279.00 

81.00 
5~0.00 
,.iö0.7U 
86.40 

-105.00 
259.20 
198.00 
153.00 
136.80 
87.75 
99.00 

153.00 

72.00 

Orta.:ı 

Kilo 

15000 
15000 
10000 
5000 

120 
6000 
9000 
4000 

10000 
12000 
4000 

10000 
8000 

15000 
5000 

. 5000 

10000 
251:1.60 242000 

Ası 

Kilo 

12000 
12000 
8000 
4000 

96 
4800 
7200 
3200 

8000 
9600 
3200 
8000 
6400 

12000 
4000 
·1000 

8000 
19:l600 

~ğaç Kömüri. 
' bzc (Her ııevi) _ . . 
Cek Kızılçullu Kö; enstıttlsü ve Eğitmen Kursuuun 1941 yılına aıt yıye
eka·ve Yakacak maddeleri 2490 sayılı kanunu'! hükümlerin• tC\·fikan ac;ık 
zar:eye ~onulmuştur. Eksiltme 18, s, l!J41 tarihine te,;adüf eden Pa
liier· ~nu saat 15 de Mektepler • Iuhasebeciliğindc yapılacaktır. İstek
nılıı ın Tıcarct odası vesikası ve ilk teminatları ile belli gUn ve saatte Ko

ler ~~h gelme.le::~ \e buna dair olan rtnameyi ırönnek icin de )(i~~~P)-
asebecılıgıne müracaat etmele ı1. 29 7 12 16 • 

Mtıila sa tın a lma komisyonundan : 
1 Tahminen beher kilosu 21 kıı;·uşt.aıı 144!100 kilo bulgur kapa

lı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 Muhammen bedeli 30429 lira ve muvakkat teminatı 228~ li-

radır. ~rtna:rıesi komisyonumuzdan görülebilir. " 
3 lhalesı 28-Agu,,tos-!>41 perşembe günü saat 15 de .Muğla ko

mıı;yonum.uzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
·1 - Istekıılerın aynı gıinde saat 14 de kadar teklif mektuplarını 

k.omıgyonumuza v~rmeleri ve kanuni vesikalarını beraber ge-
tırmelerı. 7 11 14 18 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan ı 
Miktarı Cin•i Tahmin edilen 

tutarı 

Lira Kr. 

42000 Bulgur 96GO 00 
30000 Pirinç 12300 00 
:l6000 Kuru fasulra 8640 00 
24000 Sadeyağ 34800 00 
20000 Sabun 8600 00 
24000 'foz şeker 11760 00 

120000 Patates 9600 1)1) 

24000 :\'!akarna 7920 00 

Teminat 
muvakkatası 

Lira Kr. 

724 00 
922 00 
648 00 

2610 00 
645 00 
882 00 
720 00 
594 00 

İhale tarih .günU ve saati 

9/Ağustos Cumartesi saat 
c c c c 
c • « • 
c • c c 
c • c • 

4 - lst.eklilerin İstanbul Levazım Amirliği muhasebeciliği Veznesi
ne yatıra~~kları ilk teminat makbuz veya b'!lnka kefalet mektubunu 
ve tşardt kag~dında yazılı sair belgeleri havi teklif zarflarını eksiltme 
saa ın an bır saat evveline kadar komisyonumuzda bu1undurınalan. 

so a 7 11 (2918) 

Ambar inşaatı 
lzmir incir ve üzüm tarım satış 

kooperatifleri birliğinden: 
İnşaatın mahalli 

~--

Keşif 

bedeli :\fuvakl<:ıt teminat 

Tepeköy Kooperatif depo•ıı :l2.4ö7.80 2.434.33 
« Memur evi 6.552.05 416.40 

Dalama Kooperatif deposu 12.2nı.16 921.84 
Yukarıda yazılı inşaatın 13 Ağusto~ \;arşamba gilnil saat 11 de İzmir

de Birliğimiz .merkezind!8 :ıçık eksiltnıe"i yapılacııklır. Keşif evrakı, şart
name ve projelerini görmek !stiyen müte:ıhhidlcrin Birliğimize müraca
atları ve bunlara tevfikan eksiltmeye iştır::ık edecek olanların muvakkat 
teminat bedelini ekgi!tme tarih ve ,a::ıtinci<·n en ıte~ bir saat evvel Birli-
ğimiz veznesine yatırmaları mercudur. 7 fi (3119) 

Jzmir pamuk mensucatı Türk anonim şirketinin 
kaput bezi satış fiatları 

Tipi 

Eni Sm. 

D AT 85 
E DEG1R11EN 90 
E DE0İRMEN 85 
F GEYİK 85 
F GEYİK 75 
G TAYYARE 85 
G TAYYARE 75 
H KÖPEKLİ 85 

36 Metrelik beh~ı· 
topun bedeli 

Kuru.$ 

894.-
990.-
950.-
950.-
870.-
849.-
775.-
825.-

İşbu fintl~r fabrikada teslim beher topun satı~ fi:ıticlir. Beher bAI-
yada 266 kuruş Ambıılllj licreti nıü~teriye aittir. 



SAHiFE 'il ---·---- '[ANADOLU)' 7 Ağu9toJ 1941 PERŞEMBE 

(Günün ese ıeıer i 1 Büyük Mille~ 
L • "' .J Meclisinde 

-------------------. -- . Telgraf, Telefon ve · Ajans Haberleri 
ovyet Sanayı planları ve ,Smo-
lensk , m 6 ydan muharebeleri _, A sker ailelerine yardım 

._. kanununu muvakkat en-
• • 1 HOSEYlN SAMl 

~ ..... y ; • ~ Urfa Mebusu cümen tetkik edecek 

Frankfurd Manarhaum 
bombalandı 

ltu;; a,·a taalluk eden fn.:ıılları Ankara, & (A.A.) -· Büyük Jli11ct 
t!Pvam eden btiyuk meydan muharebe- tekraı: .dikkatle okuduk. • li~ter )leclisi bugün Refet Canıtezin ba - /ngtliz tayyareleri en 

Istanbulda Buğday ek
meği imaline başlandı 

ıcrı, fikır tedaı ıyl · uize Sovyetlerin Çörçil. gecen cihan harbine tekad- karılığında yapacağı toplantıda müza-
muhtcJ,f . ~ınayi pıanhırını endustri i - düm eden uzun sulh d~vres~de Ç~a.r kereye başlarken, Dahilive Vekilinin ağır bombaları 
tıh alıııdc ilerı bır tekniğe k~vu~mak ordularının necle.n teçhız edılmedıgı- talebi üzerine ıı-elen evrak ·arasında bu- k ll / 
ht.;;usumlakı, zaman zaman kah şuur- ni :-ıoruyor: sualın cev1\bını da gene lunan ~skcr ailelerine yardım lrnnun u anıyor ar 
,,;ıız, kah suuı-lu çırpınmalarını hatır- kP-ndisi veı~yor: . . .. lfırihasının Milli müdafaa, Nafia. Ma- Londra, 6 (A.A.) - İngiliz hava 

Ekmeii iyi çıkarmıyan iki fırıncı 
da cezalandırıldı 

Jattı .• \lunwJif garp memleketlerinin A) Va:r.üe .v~ :rıesulı):er. me:k~·~- !iye, Büd~ ve Dahiliy<' encümenlerin- kuvvetlerinin dün akşam . Man
t>r .şmı,.. oılıukla~ı iktısadi t~rakki .ve in- ele olanlaıın ırtıkıtp H' ırtış:ı ıptıla- den seçilecek be~er azadan müteşekkil haym, Frankfurt, Karlsruheye a
ki»af :;evı)esmı yıllık font, clemll', çe- ,..ıııdan,. . . . . • muvakkat bir encümende tetkik edil- kınlar yaptıkları .ve taarruzların 
ı,'k ınuııal toııajları~·ıe kar~ııustırmıya P,) Lıyakatsızlık ve ıkiıdar•nzlık - mesini tasvip eylemistir. muvaffakıyetle neticelendiği bildiril-
~evketti. --- tan, ::\foclis bundan sonra ruznamesin- mektedir. Bu hücumlarda, şimdiye 

A~agıdaki <yüzde ni:betleri> .i.-;e (:) Tenbellikten, . . de bulunan harcırah kararnamesine ek kadar kullanılan bombaları.n en a -
Sov~ eıı rııı • :ınayile ·me ritmıni vu- ı.:>. ~arp sanayi h~yatıı;ı~ ı 5~ılzam kanun ]fiyihasının birinci müzakeresini ğırları hedeflere atılmış ve büyük 
z,ıhıa gostNmektellir. . eth~ı Aınkıtasız mesııı ~abılıyctınden, yapmış ve cuma günü toplanmak i\ze- mikyasta hasar tevlid edilmiştir. 

mm eııesı :;~ınayi i;;tih~al h:ırmı teşkılatlanmak kudretınden mahrum re içtimaına nihayet vermiştiT. Berlin, 6 (A.A.) - D. N. B. 

İstanbul, 6 (Telefonla) - S~hri- 1 yükadada Yani, bugün yalnız buğ
'zde bugün (dün) yalnız bugday- daydan çıkarmakta oldukl'Srı ekmek 

d1;n ekmek imaline başlanmıştır. leri iyi. çık~rmadıklarından ce~a o
Belediye de, halkın ekmek iizerind~- l~ra~. hı: g.une mahsus olmak uzere 
ki şikayetlerini tetkik edecek bır gt!nlu~ ı~tı~açlarmd~n beşer ç~~al 
komisvon kurulmuş y_e faaliyete geç- un keınlmışt~. Bu ~esılen tınlar dıger 
mi tir: Anadolu hisaı'ında Bilal, Bii- fırınlara verılecektır. 

ıuu adet itibar e<Jillre, buhınmasından, . İngiliz bombardıman tayyareleri, H K t h 
l!J:.:3 de 380.G . Çörç~l •• Çarlık .devrinın me~hu~ Pu Iranda kanunu ı:ıalı çarşanba. gecesi garbI ve cenu- ong ong a -
1!>3·! de 457.- tıloff sılah fnbrıkalarının mildürle - bi Almanya üz~rine akınlar yapmış-
1935 de 562.6 r_in.de göriilen ckayıt~ı7:lı~» <gevşek- !ardır. Muhtelif ıyerlerde atılan bir ıı•ye edı•liyor 
1936 da 732.7 lıb , «Uyuşukluk)> • ıntızamsızJık, • b · çok infilak v-0 yangın bombaları, · 
lfı37 de 816.-l \'(' 4;VUkUf:>u:r.Juk.» ta~ ~nıhsede~. esası ayramı bir ÇOk evleri tahrip etmiş veya ha-
l!J:~8 <le 908.8 ~ihayet teshı~lerını tek cu~lede M sara uğratmıştır. Bazı yerlerde bü- 1 . s· 

!>okuz misli bir :ıriı. !.. Halbuki •. a- ~t·ııtezliyerek_ mar_az~ _«yalnız zıra~t- eclis reisi bir kabul yük yangınlar, diğer bazı yerlerde de (ngiliz kuvvet erı ınga-
nayıle. me hareketi asıl son senelerde lr ml'şgul bır mıllelın kaygıı.ıızhgı- • t f t f daha küçük yangınlar çıkmıstır purda toplanacakmış 

Çindı bir koni erans 
toplanmamı 

Yugoslav - Sovyet müna· 
sebatı tesis edildi bii~bütiin ha;ı;ırl:ınmı lmlunuyor. ıı:ı. -ağırlığınııı, itenbelliğlneıı :ıtfe - resmı er ı p e .1 Halk arasında bir çok ölü ve y;raİı 

Baslangıçtu Ru. lar büyük miişkü- deı·. Tahran, 6 (A.A.) - Kanunu eRa- olduğu bildirilmektedir. Tayyare da- Şangha), 6 (A.A._) - D. N. B. :\foskova, 6 (A.A.) - Sovyet istih-
ıiita maruz kaldılar. ~1ütevali muvaf- . Gercekl~n~ Çarl.ı~ Ru~yası geçen sinin 36 ncı yıldönümii, bütün !ra~- fi bataryaları 16 düşman tayyaresi İtimada şayan bır menba~~n .ve.ri- barat .bürosu r~is m~avini Lo~ofski, 
fakır<,•tsizliklcre uji:radıl:ır. Fakat yıl- cıhaı:. h.~rbının ılk .~kı yılın.da topu.to- da :esmen kutlanmıştıı:- Sabahleyın düşür~üşlerdir. len haberlere göre, 1:1abık İngı_lı.z ıstıh- sonA günlerde Çınde hır Rus: Çın '1~-

. d 
1 

Ak. 'h ti .· t ·h·, d ı n buyuk çapta dort top ım:ıl ettıre- Şehınsah, mebusan resmin ve kura Londra, 6 (A.A.) _ Ha,·a ve da- barat nazırı Daf Kuper, İngılız kıta- k~rı konferansının toplandıgı haberı-
ın.ı 1 ar. "1~311 Cı e eıı es l. e C- lı'J · .. . b .. ,ı 1915 • ·1 '} 12 b t ·· kk h' · s· ki' ' t ' t ' t k 'b t ' b /,on aiin]erd çı . . . . :. ı mı>ıtı. 'e u yuz"en sene ı- ı e seçı en me us an mure · ep ıli emnıyet nezaretlerinin tebliği. !arının ıngapura na mı emın e - nı e zı e mış, unu · ... - e -
Lılmck ıçın bu alanda utokrıtıge revaç ııin kanlı meydan muharebelerinde bir hey'etL kabul etmiştir. Akşam Dün gece düşman hafif hava fa;. mekle tavzif olunmuştur. karılan ~eyeca!11ı. s::ıyi:ılardan biri ola-
vcrclil~r. Hatta te.~vik e tiler. ıığır topçudan tamamiyle mahrum meclis rei~i parlamento namına bü - liycti göstermiştir. Bu faalivet daha Uzak şarktaki İngiliz diplomatları, rak tavsıf .etmış.tıı:. . 

~ıc~ı ı.ı (. ·vn) inci kongreye veri- 1-almış \'<.' korkunç diye hvsif edile- ylik biı resmi kabul vermiştir. Ka - ziyade şarki lııgHtere ve • tskoçya İngiliz Başkumandanlığının bu arzu- · Lozofskı . demıştır kı: 
J,. 11 rapor<l~ ( ı~ı:-S4) randımanının mü- nek. mühimmat sıkıntıf'.ı cekmiştir. lıinc :ız-aları, bir çok yüksek memur- 1:1ahilleri üzerinde görülmüştür. !arına ,şimdiye kadar muhalefet etmiş- - llkbaharda imzalanan Yugoslav: 
h•macliy.en yükselmesi lüzumum~, bu l~i rej~ın ~rasındaki ~erin uçu~·umu lar, '!'ahran e~rafı ve kordiplomatik Bir kaç yerde biraz hasar olmuş- lerdi,ı:_. ..~ . ·-· .. Y_n. Sovyet, anl~şm~sı._~akk;nda Y~!1 1 

·ırad:ı tenlı me ... uli\'eti ilN'i sürdükten 1uphesı;ı; kı So\·yetlerın ddc•mır ve rı>smıkabulde h::ızır buhınmuslardır. tur. ln.sancu zayiat azdır. Dıger taraftan ogrenıldıgıne gore ?ır muahede akdedıldıgı dogru degıl-
::onra c ücret~ !erci~ cni,·ellement» e a- nelik ::::ıııayi(>, ~i~tihsal Yasıtalan •• Londra, 6 (A.A.) _ İngiliz hava iUzak şarktaki Amerikan kuvvetleri dil'. Yugoslavya il~ filiy:ı~'I. ~lince. 
~ınelan vnzg çilmesi i~tt•niJdi. Istih~aı- ıııal eden endü"tri~, mühim ni11betle Almanlara gore kuvvetleri dün gece Frankfurt, :Man- Başkumandanı Mak Arter. de, Singa- ·~~ki yugoslavya sefırı Ga~rılovı~ın va-
de ?ürukra,.;inııı kırta~iyecilığ'~.n tasf!- lo~duı·ınus h~lunuyor . . _ _ BaıJ tarafı 1 inci sahifede _; haym. ve Karlsruhe ve cenubı purun ı.la m~dafaası kabıl olmıyan zıfesı başı~:ı Moskovaj~~ dönı:ıesı, m:.v: 
ye,:ı 1,.;rarla talep olundu. üs tun kabı- :ıovyct muda.flaasının kulland1gı . . . __ . . . garbı Almanyada bazı verlere hücum Hong - Kong un zaraTına olarak tak- ctıd anlaşmaların mer ı oldugunu gos 
liyette geniş anayi kadrolarının ye- ''<1ı·p malzeme~i karşısında acaba le 11 temmuz t.:rıhlı. teblıgde bıldirılen etmiştir. · yiyesine taraftar bulunmaktadır. termektedir. 
ti~ıirilmesi, hakiki liyakat ve ehliyete ıııgün Fransızlar ne düşünü~-orlar? rakamlar 400 bın esır, 7615 tank, 44~3 x x ------
göre aıakadarların ;ktar edilme i. ka- '".\ermaye terakümü, millt serYet ta- to~ ve !235 tayyare artarak 895 bın F"l" . d "ht• t t db" 1 Hı"ndist· n ve Birmanya- Dig" er bir bina da .· 
biliyetJi İle kabiliyetsizin, tenbe\ ile ça- '\ZZLl\'U bakımından mille't]er arasın- esıre, lvl43 tı:ı:ka, 10388 topa V(' 9084 ı lplD e ı ıya e lr er C. , 

Jı kanın bir tutulmama ı ön plana la \'aktiyle en ön safta gelen Fran- tayyareye balıg olmuş~u~. A . Nevyork, 6 (A.A.) - D. N. B. da intihabat geri bırakıldı yıktırılıyor 
alındr. --arla, bu me\·zu. acaba bugün na.,ıl . M:uvaf!akıyetle:r en cür etkar tahmı- Asosyetet Presin Mailden aldığı ha- İ t b 1 6 T 1 f 1 ) _ G ı ta-

Yıllarra üren emekler acaba Sov- '1ir vicdan azabı ile karşılanıyor? 111 fazlasıyle aşmaktadır. Bu muvaffa- bere göre, Filipin adalarında suikasd- Londra, 6 (A.A.) - Hindistan ve d s~m ~.' b ( e ~~n !1 d ; \· 
vetlerı bugün 1· -tiladan kurtarabilecek «Ber\rand de jouveneh in "bezi- kıyetleri bütün şümuliyle takdir ede- lere karın benzin depolarının muhafız- BirmanYada tesrii meclis intihabatı- ali' etca 1 eydca esın e da.!1rtı k tır 
• . · · . b · ı k · · f •k r d h · . 7 • • • A · sa an ı esnasın -a yan yana o ·a -mı? Bunun cevabını ancak devam eden "letien sonra!> adlı eserınde hır 1 me .ıçın ~ a a e anudane arp lar nezaretı altına alınmnsına karar ve- nın t.ehırı hakkındakı kanun layıhası- 1 'k' b · k ld - ı b. k 
meydan muharebeleri verebilir. ·ümle bilhassa dikkatimizi çekti .. ed~n düşmanın v~rdiği k~nl~ zayiatın rilmiştir. nın mediste kabulü istenmiş ve bu hu- ı 1 1

1 ı~~nı.;ı yı 1 d:gın bit3· ı: tt!ç 
Hangi tarafın talim ve terbh·esi ii,.;- 'Iüellif, milli hayatın zaruret ve icap esır ~ayısından bır kaç mıslı fazla ol- Polis teşkilatı da takvi\·e edilecek- susta hükumete intihabatı bi:r sene te- ~ar~ 1h.~ ugu~u, b~n 1 ı.rmış d · 

tim ~e\'k ,.c idare kudreti vük ek ige '1rını kavrıv-:ınıanııs vera kavramak duğunu gözönünde tutmak lazımdır. tir. · hir salahiyeti verilme5i talep olun- d~ ın bı .. a:rık eb.enb. ına arıdn ytanhıl~k a 
' · · · · ~ Al d · d · k d k , ._ ıger uyu · ır manm a e ı e-

kat'i zafer ona tebc,:~üm edecektir. · ... tememiş olan 4.Ürtadoks iktısab man or usu, şım ıye a ar ar- Al bl".. . muştur. d ld - .. "l .. h'b' t b 
Fakat bir an geçen zorlu muka,·e- '11üme,.,.i1Jerine inatcı ve mağrur şılaştığı bütün muhasımlarının en çe- man fe ıgı Bu hususta Dük dö Devanşi şu be- 1 .~ ~ ugul gorku mb_uş ve sa ı ıneı·· e -

• h' ·· 'h· k k' ·ı ~ ı· ' ·ı · · · ı· tı'nı· olan bıı du"şman I·aı·Qısında hemen tta b 1 t ıga·.; v-apı ara ınayı yıkması uzu ... mette ıç şup e yo ı, nnayı esme 'ransız ma ıyecı erıne serzenış ec ı- . • .'< ., . Berlin 6 (AA) -Alman tebli~i . yana u unmuş ur: · · · · · · · 
pl:'.lnlarınııı hi;; e ·i büyüktür. Bu ,:a- yor .• Tc yazık ki, ;ıerzenişlc, felaket h'.!men mucıze d~nebıle~e~ bır ce~a,.ret Alma~ hav~ kuvvetleri İng"liz ~a: - Uzak şark hadiselerinin inkişafı, ~~ ı~enm~ştı~: Sa~ıb~ b~.aıyıb Yfk:~-
tırları yazarken, ,;\!ister Çörçilin 4: dün-l röktükten sonra dövünmekle, ramp v~ Arnukavemet gosterm.ı~tır. Fe.vka~a?e hilleri civarında altı bin tonlıuk bir Birmanyayı bugüne nazaran çok faz- ~gı~ ~n u. ~ra 1 a t ugun e e ı.} e 
.r.a huhra?ıı> adlı hatıratı ma~a-ı,.·akılmakla, istiiara uğram113 bir va- ı-ııl~hlı . So\.:·et kı~dretı askerıy:sı~ın şilep batırmışlar ve bir ticaret V>apu- l~ harbe yaklaştırı:ıış~ır. Bugün Hi~- ra ın an yı ırı mış ır. 
mızın iizerınde bulunuyordu. 1 tan kul'tulmuş olmuyor!.. e~:lmesı, A}man kuman?asının wıhın- nınu da ağır hasara uğratmışlardır dıstancla yapılacak ıntıhabatın 1\fecusı- K k"" ( d 

------ıı00- lugUne, silahlarının eşsız vasfına, sa- Tayya l . . İ 'it l' l · !erle Müslümanların arasını açacağı- ara Of orman arın a · " A k D kJ vaşlarda .reti~n kıtaların talim v~ ter- ıııdak·. re .erımız ngı ere ıman a- na şüphe yoktur. Hindistnnın harp k 
Sovyetlere göre n ara ra ana biyesine ve bilhassa Alman askerinin rbalam ı JtesdısatıTmuvaffakıyedtleı bom- gayreti fazladır. Böyle bir halin bu yangın çı tı . 

R . E-' .. . ·e o"l:'h a k d 1 k h 1 < ış -ar ır. ayyare mey an arına w 'kA d ıryet ueCelflZ ':, .,ı a r a aş ımnın a ram_an ı- da hava hUcu l l t yardıma da engel olacagı aşı ar ır. Bayramiç 6 (A.A.) _ Kazdağ 
- Baı tarafı bir1inci sahifede - • • • " gına borçluyuz .. Harp esnasındakı ha- Tobruktak· m ~~ı yap~ ~ış ır. - Birmanyada böyle bir ihtilaf bahis eteklerindeki K-araköy ormanların -
"'Ioskova, 6 (A.A. )- • Teşrcdilen - Baı tarafı 1 mcı sahifede - reketler de dahıl olmak üzere hazan sında , 1

1 ngı kı~ gahınızoknut· aAral mevzuu değilse de, hadiseler süratle da bÜ~·ük bir :vangın ,.ıkmıstır Kôy-
lıir tebliğde bildirilchğine göre, dün bin k'lo etr d k f ı ... .. .. · n .} apı an çı ış are e ı - . . .• . . . · b .. • ' · · 
ali. ·am miiteaddicl Alman hava filo- Antoııi Eden bugün Avam kamara:>ın- 1 Al m ket ~n ço :z ~.!l:':r.~.~~ış. 0 : man - İtalyan topçusunun ateşi altın- ınkışaf ettıg;nden ıntıhabatın gerı ı- lü ve a'lker yangını söndilrmeğe ça-
Jarı ,;\fo~kova:a akına tesebbüs et- rln yaptığı beyanatta, harpt.en son- dank mdatn ıka!Aarındııı Bu J ur.u:ı;,u~ e1 rı~ı d-a akametoe uğramıştır. rakılması dogrudur. lışmaktadır. 

k tak . d'I k . e ay eme azım ır. u prensıp erın D" 000 ----11M>C---
mişlerdir. Yalnız mi.inferid uçan bir nı Almanyayn ar:<ıı ıp e. ı ~ce . ı- hey'et· umumires· mümkün olab'J . _ uşman hava kuvvetleri Almanya- ooa 
kaç ta~Tm"l' flelırin üzerine g<'lehil - yas:;etten bah. etmış ve clemıştır k_ı: se, is~ihbarat ve ı geri hizmetl~r1I::fu nın müteaddid mahaller ve bilhassa Macaristandaki Yahudi· Amerikan limanlarındaki 
meğe murnffak olmuştuı. Uiğer tay- - Ha:pten . .so_n~a Almanyanı11: ı~tı- emsalsiz teşkilatı ve işgal edilen düş- Karl.sruha ve Mannhaym üzerine • . .. _ 
yareler cl~irıtılmıştll". Bunlar bomba- o:-aden ezı~ı;ıe~ı bızım de menfaatımıze man topraklarında demiryolu şebeke- tahrıp ve yangı1?: ?.ombalan atmıştır. lerın askerhgı ticaret Vapurları . 
ları:ıı ehmleıı uzak mıııtakalara at- u~g~!1.?~.gıldır.. . . .. .... !erinin harp sahasının gerisine kadar Halk .~rasında olu ve yar~lı vardır. 6 (AA) _ N d"l Vaşington, 6 (A.A.) - Sumner Vels 
mışlardır. Şehirde müıe~rlrlid evler Gcı:.~luyor .. ~~~ .?u lngılız. goruşu derhal hemen hemen tamamiyle tıek- 8}~gılı.~ ~?mbardıman tayyaresi dii- birB:~f~!~~ e gö~e. 18 - 50 eş:eı~d~ bugün yapt\ğı beyanatta, Amerika kı-
yıkı_lnıış ve .rangınlar çı_kr;~t~r. As- Ameu kan goıu une de UJ gundur. rar kurulabilmiş olması sayesindendir. şurillmuştur. ki bütün Ya{udiler '3.10.941 Y g~nüne ta'lı devletleri arasında teşkil edilmiş 
k:rı heılı>flerıle ~ıı~ar .~ ~. ) 11 • .. n_e~ Alman ordusu üstiinlüğünü müdrik 000 kadar askerlik şubelerine giderek hu- olan etüd komitesinin Arjantin, Bre-
~u ·nı~tn tan <L"e.:ı_ • rlu ııı.ul.'.ııu;ıt~ıı._ S R N ve zafeı·den emin olarak bir sıra p::ırlak Taymis'in Tükiye hak- su'li sicillere kaydolunacaklardır. Bun- zilya, Birleşik Amerika devletleri ve 
S~\·yı·.~ tan:arı•leı·ıııııı hı'psı u~lerıne OVyet usya• OfVeÇ zaferlerle başladığı miicadeleyi yeni !arın askerlik vesikalarına (Yahudi- Venezoellaya murahhaslar gönderdiği-
donmu~lerclıl'. münasebatı bir hareket sahasında ela de\'amn ha- kındaki yazısı dir) kavdı konulacaktır. ni ve bunların halen garp·yarım kü-

r d G ( ' A ) 'J ·ı,·m ·ı 'ıı zırBlanml. akt6ad(ıAr. A ) Al k 1 - Bqtarafı l inci aaw.fede - . ooo re,.;i lima_!lla~ı~da bulunan ecnebt tica-
.on r:ı, ....... · - • • ı; 1 I ondra 6 (AA ) _ Sovyet Rıı~va er ın, . . - man ıta arı . ret gemilermın kullanılması hakkıtf-

. lo~holm mu~abiri bildiı'iyor: _ ile ~erk;;,1 Loncİr~da bulunan Norveç beş. ağustosta ~i~ef is~ikam~tinde.ki ayrıdır. İngilizlere göre ?~ı tabir şark~ Yugoslavya şımendıferle- da tedkikat yaparak bir rapor hazırla-
!' ıııler, Alm.ınlarl~ ~c~aber hult:n hükfımeti arasında si vasi müna~ebat çevırme hareketını genışletmışlerclır. ı\Vrupaya .Rus:._:al!ın ve dıger her hangı • • • makla tavzif edilmiş bulunduklarını 

m~kt .~ı merrı,nun gorunuyorlar. l~u- · _,, .0 t . d'I . t': Alman kıtaları cür'etli hücumlarla. mo- bır devletın bakım olması manasını rını taksım ed yorlar söylemiştir. 
1• 1 1 h 1 1 Al tır } .., nı en eı;ı:-ı e 1 mıs ıı. l · t'hkA 1 · d' S t tm B" J b. · te gıı ıı · ııı er e eı a Jer ıe,s man - c ern ıs ı am arı zaptetmışler ır. ov- azammun e ez. oy e ır şey ıs - - - ----

ka ı hıırp etmektedir. Fakat en şid- -o yellerin kısmen zırhlı vasıtalarla Yap- miyen camiaları vıesaynt altına sok- Bern, 6 (A.A.) - Noye Zaytung A "k 
cletH ın~lınr;:belel'l'. f inler göğii~ geı·- Romanyanın Sofya 1 • • tığı mukab!I hücumlar tardedilmi°ştir. ~ak, İngiliz deV}('t adamlarının zih- gazetesinin hususi muhabiri bildiri- merı an 
nıektcdır. F ııılandıy·ıda, Karelı ber- e çısı Bir çok esır alınmıştır. Kiyef eenubı nınden geçmez. yor: . A t 1 
zahıııdan geçildikten sonra Sovyet. • • • • d" sarkisincle dcmiryolları bombalanmış- Şarki Avrupadaki b~zı küçiik mil- Yugoslavyadan alınan demiryolları VUS ra ya 

kruvazörleri 
limanlarında 

devJ.et merkezinin iı;ıg:ıl edilebilec,eğl ıtımatname&IDI ver 1 tır. Diny<.>per nehri üzerindeki köprü- !etlerin .}·akın tarihi, başkalarından zi- malzemesinin taksimi için İtalyan, Al- Vaşington, 6 (A.A.) - Bahriye ne-
fıkrı ııınvcııddııı-. 

1 

Sof\"! 6 (A.A.) _ Kral jlorls ye- lcr tahrip edilmiştir. Bir meydanda 20 yade haricin böyle bir sevk ve idaresi- man, Hırvat, Bulgar ve Macar murah- rnreti, Nuramtan ve Sabaristi ismi-
n·' Ru·~~ eıçl~ini kahtı! etmi~tir' iti- Sovyet tayyare:ıi yakılmıştır. ne muhtac olduklarını göstermiştir. hasları yakında Viyana.da _toplanacak- .erindeki kruvazörlerin Avustralyada 

Ba7;ı mü:ıah.idlcr:. gör~: Leningr~- n~adnaıne:-1ini krala takdim etm.istir. Helsink!, 6 (A.A.). - ~· N. :8· .. . . ~u<lretl~ Türk!ye, ge:.ıiş ara~isi ve !ardır. tıir limana girdiğini bildirmiştir. 
el~n n.ızıler elıne du!"ecegı haberler~- Gu kabul meraııiıninde H::ıricive na7.ırı Cephenın merkezındekı Fın hucu- yüksek an a.nelerıyle boyle bır şeye ooo Hür f ransız paraşütrüleri 
nııı çıkarılmasının başlıca hedefı. d· İl' ır hulunmuştur . mu süratle inkişaf etmektedir. Ladoga muhtac değıldir. :Bilakis, Tiirkiyenin Tapon Jonanması cenup '1' 
Laddga göHiııii çevirmekti:' olan Fiıı· . .ı 1)7. • gölünün şimali garbisinde büyük kuv- Şarki Avrupada ve garbi Asyada böy- J 4 

"' Ankara radyosu gazetesinin verdiği 
le~·e cesaret. vermekten ibareilir. ooo v~tlcrle yapılan_ b'ir So:"}'et hü~mu, le. bi~ gaye ile l~zum görü_lece~ h~r ~an- denizinde toplanıyor hnbe_re göre ... h~~ Fransızlaı: İngil.tere-
Halbukı lıenıııgmd ne sark tan, ne J d k • A · k du~mana çok agır zayıat verdırile- tsı bır sevk ve ıdare faalıyetıne ıştırak - de bır paraşutçu kıtası teşkıl etmı~ler-
!ltmalden tehlikeye maruz değildir. a ponya a 1 merı an n:k tardedilmiııtir. edeceği bile ümid edilebilir~ - Baı tarafı 1 inci aahifede - <lir. Bu Jfr.ansız paraşütçüleri İngili:r.-

Taymii'in ask~ri muharririne gö • tebaası çekiliyor Bazı Sovyet taburları imha edilmiş Türkler muttasıf bulundukları dev- Japonyanın bütün tedbirleri teda- !erle birlikte yetiştirilmiştiT. 
re, ~imanlar Kıyefe kar~ı garpten ve Finlerin eline büyü}< miktarda top, !et mczayası sayesinde böyle bfr role fiil mahiyettedir A N D Q L u :·e ~ımalden bir çe\'irme -~~re ·eti ha.- Nevrork. 6 (A.i\.) - Nevyorlc He- may~n atıc.ı Ve ~nk JECÇmiş~~r. . layık olduklarını göstermişlerdir Muhabirler, siyam hududunda mü- A 
zırlam~ktadırlar. B~ vaz~y et O~esa- ı ald Tribun ga!eteainin Vaşington mu- Fınlandı.ra korfezınde duşman hır x him kuvvetler tahşid edildiğinin doğ- .......... . 
11111 mudafaaı,..ıııı gur!c~ırecektır. hahit'inin bjldirdiğine göre .• japonya- t:ıarru~ teşe~biisün~" bulu~m~şt~.r. Propagcında harbi ru oılıp olmadığını sormuşlar, sözcü; Sahibi ve Başmuharriri 

><k . _ .. .. .. daki Ameı·ikan tebaaı:ıını almak jizere B~_lşe_yıkler agır zayı:ıtlp. puskurtul- • • . - Bu sual askeri mahiyette oldu-
, eıı mutcha ıslar. uçuncu Al- bir ~·.apn.r gönderilecektir. muştur. - 2&1tarafı 1 JJJJ:ı sahifede - ğundan tabii bu suale oevap vermeğe HAYDAR R O Ş T O OK TEM 

man taarruzunun diğer ikisinden Finlandiya hava kuvvetleri Ladoga !eri bir giin meselesidir. Sovyetler 'Qir· mezun değilim. - : :-
daha k~wetli olacağından üphe et- R"Öliini.in <ıarkında ric'at halinde btıı- liğine idJı.al edilmiş milletler kurtuluıı Deıni tir. · Umumi Neşriyat ?rfüdQrü 
mektedırler ~ııcak bu laarı:ızu1?, da~ Batavyad. a a~ı yapılıyor luıı~n _kıtalara pıuvaffakıyetı.e hiic~m günlerini beklemektedirleı·. Gazeteler. Siyamın Hindiçiniyi ör- HAMDI NOZHET ÇA, NÇAD . 
ha ~ırLıc.ı ?lmaı;;ı. muhte_meldı:. Çunkü .. etmıştır. Harekat sahastve Fınlandıya Bütiin bunlar propagandadır. Fakat ııek almasını tavsiye ve ihtar etmekte- "'~ 
n~~ıler ıçın he~ım~t hır felaket ola: angha~. 6 (A.A.) - Ratavyadak' üzerindeki Sovyet ~aya faaliyeti he- hakikat şudur ki, iki iddianın ortasın- dirler. 

. . - - .. -
~ 11 ! 1 ~· Snvyetlenıı ı~e muka\'emetı blitüıı abali, Tifo ve E:oler::ıya karşı men hemen tamıımıyle durmuştur. da vaziyet Almanlar lehinedir. Alman 
ıvıd!r. RıL·d~rın bu t:tarnıza k~.r:ıı da aı;ılanacakto·. Btt tedbirler mu}'ıtemel .. Derlin, 6 (A.A.) - ~azartesi gli- ordusu bozulmadığı gibi inhilaline de- Tokyo, 6 (A.A.) - Domei ajansının 
~u~ af~nkı~ e~le m.ukavem~t go~t<'rP- salgın ha-1talıl.:lıınruı }\aı·şı (llınroakta- nu Alman_ hava .. k~,·vetlerı de ka:a :ııu- liilet eder alfımetler de mevcud değil- öğr('Jldiğine göre, Hiııdiçinide neşrolu
t el,Jerı tahmın edılmı>ktedır. dır. - har:beler~ne muhım kuVYetlerle ıştırak dir. Ruıı mukayemet~ ~arek~tın y~vaş- nan bir tt?bliğde japon kın·vetlerinin 

Ab Yıllıiı ı400 Kr. one : s A7laiı soo 
Yabancı memleketlere 27 lira • .. - .. --etm~lerdır. Sm?l~nsk sarkında Alman lığını intac etmiştir. Fakat Almanlar Hiııcliçini - Siyam hududu civarında 

Londıa, 6 ( A.A.) - Rus cep hesin- _, ____________ •ı l hava kuvvetlerının sapt!kları rardım k:ıt.'i zaferden tereddüde düşmemisler- ismi zikreılilmiyen bir şepre vardığı idarehane: ikinci Beyler So~k 
dl'n gelen Jıab<'rkr. ~·ovyet askerleri- Kulak, burun ve boğaz esnasında tayyarelerımız. 10 S<?'·rct dır. Nitekim Sovyet ordularının miiş- bildirilmiştir. 
111 11 bütün cephede iyi mukavemet et- t~ııkı ve 120 kamyon tahrıp e~mışleE- k~lil.t içinde bulunduğupu İngilizleı· ele ,Japon nakliye kolları cumartesi gii- c. nNncı ltc ~TAKViM 
"~~iııi gidermektedir. 'imdi Smo- ha5taJıkları mütehassısı dır. So\-yetler de t~p~u .. ve 1!1ıtralyoz itıraf etmektedirler. ' nllndeııberi Siyam hududuna doğru ~ ,........, " 
len h sim::ıli şnı·ki. inde cereyan eden DOKTOR OPERATÖR yuvaları da yere .s~run~~rcesıne uçan İngil_izlerin Ru ·!ardan bekli~ oceğ:i, i!:!rlcmektedir. · 1360 R~çep TJ 
meydan nıııh:ıreheııi bııyiik ehemmi- Da'" b"ı •• Alman t:ıyyarelerın.ın hu~umuna ma- Rusların }foskova gerisinde bir hat tu- Tokyo ŞugaJ• Simbon gazetesi, ja- EVKAT 
~ l'ti h~ • ·/dır Oke ruz kalmıştı~. Ta~ ı:ıab_e!lı bo!llbalarla talıilmeleridir. Ruslar bunu yapabilir- pon kıtalarınm Hindiçinide bulunma-

Almanlar Ki.vefe karşı bir taarruz ve tayyarenın dıgcr. ~ılahlarıyle bazı ler~e kışın harekat olmıyacağından, siyle Siyamın emniyetinin garanti edil- S. D. S. D. 
'le ebbüroııden ev\·cl Oclesayı tecrid ikinci Beyler 10kaiı No. (80) b~laryalar h~rp harıcı kılınm~~tı;. .... ilkbaharda tekrar başlıyacak bir mu· diğiııi yazmakta ve bir üçüncü Sabah : 5,0~ Akşam 19,20 
ıetınek i temek1.!!dir. I<'inleı· ele Ladô- ffa.taJarııu...; Saa-llW- ..... a 13ır cephanelık ve ~phane_ :ruklu ıkı harebe, Almanlar aleyhine şartlarla '.!evletin japon.raııın A!lyada kurmak Öğle · :12 20 Yatsı 21,16 
-ga gölü mıııtaka ınd:ı çok ı;icldetli ka•l .... tH..YI _.... zırhlı tren de cephenın aynı mıntaka- başlıyabilir. İşt.e tngilizlerin beklediği kararında bulunduğu sulh nizamını lki d' ' 3 -t.=su 
muhar lıel rı' girişmişlerdir. - •--------------' ınnda uçurulmuşt~r. budın-. arsam1yacağını işaret rtmekteqir. ' •!.~n_.ı!!!P;l'!l!611!,İ!'lt_. ... ıııı.,.1!'1!'!"""'1'!!!!!!!'1'"'3"',!!0!!!tll 


