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Her gün sabahlan (lzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 
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Iranın istiklali bizi 
yakından alakadar 

etmektedir 

Ruzvelt 
Çör çil 

Mülakatı 

-. ! -Karadağ
! isyanı gittikçe 
i genişliyor 2ibi 

iki lider .4t/antik or
tasında beraberınişler 

Iran, eski Iran deiildir, istiklal 
ve haklarını müdafaa ede

bilecek vaziyettedir r·------- C ") da bulunan Ma•j,_e,.st•e-H-az•r•e•ti•H-u:" , 
Ankara, 8 (Radyo azetesı • 1 

mayun Şahinşahı İran Riza Şah - lngilter .. ve Sovyet Ruayanın 

Yattan bildirildiğine göre 
balık avından iyi ne
ticeler ahnmaktadır 

1 k i Pehl vi, Iranı büyük terakkiy .. ran üzerinde tazyik yapma " 
B. Rıı:ıvelt Ilerlin, 8 (A.A.) - Yarı regmi bir 

--~ menbad:ın bildiriliyor: O. Çörçil 

A "k d - ~ - Bugiln Alman hnriciye nezareti, -------------kt mazhar kılmı§tır. Böyle enerjik devanı eyledikleri söylenme e- merı a. a yeni mühim Çörcil ile R.uzv~Jtin bir mülaknt yap- Uruguay limanındaki mih d • ve ileriyi gören bir hükümdarın dir. Bu vaziyet karıısın a f U et· 
bır grev ma.lnrı ıht,malı. hakkında yalnlncı , l k d het göz önünde tutulmalıdır ki, başta bulunması, kom§uıu bulun· 

t ild. 1 tiki• duaumuz cihetle bizleri de ali· A k R d G gazetelerde, bılhnssa Amerikada ver vapurı:anna e On U 
o\m n :kar:d: a .. Yh'? b'azete•ine göre, neşredil~n tnhminlerle mesguJ olı;_ıu; noyno.> A,-re,, ;; (A.A.) - Uruguay ran eaki İran değ ır. 1 a· ~ 

' d f d h" kadar eden İranın istiklali için - erı a n mu ım ır grev daha bas t Bu hususta i. h · · b llni ve haklarını mü a aa e e •· 
• lecek kuvvettedir. lranın batın· bir zaman teşkil etmektedir. 

lamı!j'tır. Cerse-\• Sitide 16 bi • k' . : ' _ur._ . n. mın Yürütmekten hükiııneti. liın:ııılnı da bnlııc:ın ya an-
leriııi bırnkmıŞıardır. Bu n .. ış; ·~- ımtına ;~ılmektedır. Bu hususta ol- cı devletlere. ait vapul'larıı:ı ı:ııu,ader.e 
9~ m·ı d 1 1 k h mues.,cse dukra l.ıkayıt davranan Bertin siyasi ve kulhnmaga knrar wrınıştır Btı lı· r " '!Almanya, şimali 

LJovgetlere go,!!_)IAfrikaya yerleş· 
Alman tank alay mek emelinde 

lan imha edil-

v 
1 yon o nr ı · arp malzemesi hf'Jlcri 2 devi t d • · ı 6 D · . k siparişi almıotı Greve b · · ma ı • . e a nmının bulus- manlarda '1 ita yan, anımar ·ıı ve 

pahalılıiıdır.'' · se ep. h-:ıyat masınııı hitdıseleyiıı. cereyanı iizerin· Alman işgalindeki devletlere ait rl<' 7 
-D,.•amı ilcıncı aahıf.,d., _ vapur vardır. 

t' ' 
l,_Almanıara gö_re _lı 

mektedir 

Alman zayiatı 1,5 mil
yon insan, altı bin tay· 

yareden ibarettir 

•Cephelerde şiddetli ve 
muannidane muhare

beler oluyor 

Veygand talepleri tet
kik için Vişiye geldi 

Alman notasının müd
deti yarın bitiyor 

Anknrn. 8 (Rııdyo gazet<';i) - Söy
lendiğine göl'(', Almanya Vi~i ile Hin
diriııi anln~mnsı gihi bir nnlaşma ynp
mak istemektedir. Bu ıınla•ma:n C'e-

-Devamı ikinci aahlfed.. -

Dr. Saim Uzel 
vefat ttti 

' Merhumun cenazesi dün 
nıerasimle kaldırıldı 

Sovyet tayyareleri tarafından bombardıman edilen Köıtenceden 
bir ıröriin Ut _, 1 

Ukranyada · düş
man kuvvetleri 

imha edildi 

Altıncı Sovyet ordusu 
kumandanı da esirler 

arasındadır 

ltalgan kıtaları dün Uk 
ranga muharebelerine 

iştirak etmişler 
Ilerlin, 8 (A.A.l - Almnn tebli-_I Aske"i Vaziyet ! "' 

1 ·- Ukranyadn ihnta edilmiş olan mü-
Rehrimizde bu- I him diişman kuvvetleri imha edilmiş-

Junmnkta olan }fa c h ı d •• h tir. Şimdiye kadnr aralarında 6 ıncı 
nisn mebusu, hem ~ p e er e mu l• m bı•r Sovyet ordu•u kumandam ile diğer 
~erimiz Dr. Saim - yliksek kumand-:ınlar da bulunan 30 Uzel, misafir kal-
dığı Karşıyaka - d ._,, • • k 1 • k 

1 
binden fazla esir nlınmıştır. Gnna-

daki akrobalnrı- e gı ş l ı o im pek çoktur. Estonyada Alman kı 
nın evinde evvel- .t. m ıyo r- lahn Vizenbergi zaptetmişler ve 
ki gece birdenbi· Finliindiyn körfezi sahiline kadar İ· 
r<> hnst ahınmı.Ş ve l<>rlemişlerdir. Finllindiya cep hesin· 

bütiin ihtimamla- Tarıahı·n en bu··yu··k meydan muha- de Alman - Fin kıtalarının muz11f-
r:ı rağmen ha~ta.. -Devnm1 ikinci aahiFed.-ı --

~~\ı~~ı~'.erini yum- Dr. Saim Uzel rebelerinde iki tarafJD 

)lerhıımun cenazesi dün Rarşıya-

---000---
Cephede vazıuet 

kad:ıki hanesinden merasimle kııldı- zayiatı cok anırdır 
rılm1< namazı Gazi Osroünpn~n en- -ı:; 

S kerleri bir nehiri yü· miincİ~ !alındıktan Ronra, belediye Almanlardan sonra bugün Ruslar barla verilen ralmmlar biraz mübale-
ovyet :;rek ıreçiyorlar . mezıı.ı lığında ebedi iıl.tiruhntg~lıı~ıı da fcvka!iiıle bir teb!iğ 12eşred~r~k Al- galı olmakla bernber, buna }•ııkın za-

Ruslar da Alman ~abi
gesini takip ediyor :IIosko\':ı 8 (.\.A.) - Bu Fııbatıkı teYdi olunmuşt?r. Cen~ZR mer3:sıının- mnn. zayıa~larının agırl~~ını. bıldırmiş· yintın vukuuna biz de inaıııyoruz. 

13 •• ;t 1 11~... ide rnli, belcdıy<> reı.qı, l>fanısadan le~rtır. lkı taraf teblıglerı arasında Haı-ekatn gelince, limen • Peypos 0?\ eı/ıııgpco•i J;ıtalarıınız Smo-tgeleıı bit' heyet, mPrhıımun ıne,;lek lıuyilk farklar vardır. Cepheden baş• gölleri mıntnkasındaki hıır<>klitta mü
le 1 • ~ı1'' .0s . kof i•tikametlerinde .ve tasları ve dostları hazır bıılıınmu~- ka ııropaganda sahasında da muhasım- him bir inki~af yol.tur. Jlı;nen gölün!ln 
R~t" '· .. 11ıı·1 . 111 cer: ı•" :iddetli muharebe· Reisi .Ahdillhalik Rcndn, Başvekil !ar ara<ınrla muharebe şiddetlidir. snrkında, Kol bölgP3inde Alman tazv'ı· 

•· Otl\.L ogprn ıı,' .. k "k S el ·ı· · t b 1 d' · J 

ler \'i!rnıi:lerdir. Cephenin dı.r.cr :ıs~m Dr. RP!ı ·. :ıy amın, vı ıı~e • e ". 1
• Şu mıılıakknktır ki, şarkt:ı tnrihin kı fazlnlaş~ıııs. \'e burada bazı inkişaf- d 

Ye istikametlerinde kaycle d~:rr btl\ 11\;:I ye \'C pnrtı namına çelenkJPr bırakıl- <'il biıyilk meydaıı muharebeleı•i cere- 'ar knydedılmıştir. • maruz Ur 

lngilizlere gÖı·e Odesa 
Alman tehdidine 

n•keri hnreklit olmamı~ııı-. .. , . mıştır. ı :ın <>lmt>ktedir. Baştan b:ı~n mfüıel!iih, . ~molensk b?lgesinde de mühim bir .1:leı:Jin, 8 (A.A.) _ Jiıı ıı>i muhn-
'I'nyyarl'lerimiz DU~~ıanın .motoılu H cnuz 59 l a.şında ik~n ıınmızd.an ıı.~·hlı, b~m?alı, ~ayyareli, top!~. iki bii· ı_~kış..~~. haberı ge~en:ıi~tir. As.:ı bü- bırımı~. b~ldiı:iY,o;: .. 

Kaı·adağ" aslieri Banat 
ve Bosnayı ele geçir· 

n1eğe çalışıyorlat' 
Ccrlin, 8 (A.A.) - Hıı<u.<i 

muhabirimiz bildiriyor: 
Yarı ıe•mi nınhfiller, J\nra

d· ı{da karı~ıl:lıklaı: çıktığı hak· 
kınd:ıki h:,beı-lere karşı \'ıtzi· 

N't n lmı~lardır. Söylendiğine 
ı.rörc bu kargn.şalıklar, lngilte
rc \'e Sovyet Ajıınları tarafın· 
dan çık:ırtılmu;tır ve 1t'lllyan
lar tarafından :yapılmakt~ olan 
ı.lnhata mani olmak mnk~adı
nı Mihdaf etmektedir. 

Hırvatistand:ı da kargaşa • 
!ıklar çıkarılmağa teşebbü< e· 
dildiği, fakat Hırvat makaml:ı
rının tcyııkkuzu s3ye~inde mu
vaffak olunamadığı da söylen· 
mektedir. 

Teyit edilmiyen bir şayiaya 
göre de Hırv-:ıtistıının idaresin
de bulunan Banat ve Bosnayı 
ele geçirmek için Hırvnt ve 
Karııdağlı asiler arasında çar
pı•m:ılar olmaktadır. Bu mın
taka üh:ılisinin büyiik bir ek
sel'iyeti islamdır. 

Eerlinde işaret edildiğine gö
re, halihazır hududlan nihai
dir ve Karadağ lehine hiç bir 
değişiklik yapılması derpiş e
dilmemektedir. 

lneiliz • laoon 

harbi muhak

kak görülüyor 

Ingiltere, Uzak Şark fi. 
losunu takviye etti 

Malezya ve Birnıanya 
durmadan takviye 

ediliyor 

ve zırhlı J,ıtalariy!(' pıyncle \e topçu avrılaıı Dr. Snım, :\Ianısadrı Sıhhıye yuk dıovletııı mıl!•onlardan murı>kkep > uk bı~ade teşekküllcrının bu bolgeye Bugıınün muhım Yak'a•ı, Kırcf cep
kuwctlerinc \'<' tayyare meydnııl~rına niüdlirlüğıi \'azifesi esnasında :\1ani- ordusu çarpışmaktadır. Bir tnrnf sim- g.el~esıne kadar burada mühim bir hıı- hesinde Stalin hattının en mühim nok-
hücum «'tmişlerdir. . . •adan Büyük )lilll't :lfeclis.i azalığına diye k~nn.~· ka7andığı yıl~ı~ım harple- rekııt da artık .beklen°!emek !iizımdır. tasının y~rılmasıdır. Al~anlar bıır.a- . . . _ 

Rir nehir ~·akınlnrı!1da c~rc) an pden intihap edilmL~ ve on s~kız. sened~n r~ııdekı solıret~,. a•kerler~nı~ tecrübe· Ukranya~akı hare_!rnta. gelın~~· Al- da. 26 rr.ıust:ıhkem kal.eyı ~itle e~mış- Japon harp gemilcrınden bırının 
- Devamı 2 ;,.cı sahifede - fazln bir zamanchınberı mıllet hız- ~ıne ve nletlcrının ü•t!ınlüğune \'<' kn- m:ınlar bugün fevKalade bır teblıg ncır ler ve boyleç{' bur:ıdakı vahım. ~rız at- taretler! • 

metinde ç:ılı1mıstır. DürüstHiğü, v>a· ınutanlnrına güveıwrek ileri atılıp har- -Devamı ikinci aahifede - lııtılmıştır. Alman ordı~lan ıçın mu- ..\nbr:ı Radyo Gazetesinin bir- fıa, 

L•b d k• Al• fcsiııa~lığı, me~ai•i ile kendisini 'ev- bi z:ıfer!e bıt~armnk istiyor. J?iğer ta.· h~~':""':'- ~hıı:ım:ı!• tchlik''"ı !>crt:ıraf edil- berine gCire. kuvvetli bir İngiliz harp l ya 8 J dirmiş ol:ın Dr. Saim in beklenmedik raf yam. Rusla;. nıeml~ketlerıni adı.m ..,,. • - .. • dıgı_ gıbı, ~ımdı cephede hır cep(\(> rcıl· filo.;u, uzak ~a~~ ingi!iz: donanmasını 
• öllimü muhitle ve dostlan "rnsıııd:ı adım nıud:ıfna ıle zaferı elde <>hnek M· 1 ~AR," &::T ı.· A maktııdır. • • tsln ise f.'tmek üzere Sıngapuı-a mü-

ınanlar Çekj)ıyor derin bir (,.P••lir ııya~rlırmı~tır. llfor: tiyorlar: l~i tarafı~ bu arzusu da. mii· = ç · li. -Devamı 2 ncı Sal;ıi(ede- -D,.vamı ikinci ,..I;ıif.,de -· 
huma Tanrıdan maı,'fere'l, krdPrlı. ı~:ıdelcy ı ~ıddetlendırnıekte \'e znyıatııı 

aile;iııc lıaş fi"ğlııh dileriz. faıialığınn sebeb olmaktadır. Bıı iti- Kaput bezi Yen· T· Ek ek Bugu·· 
Gl. Rumelin Şark cep· 

hesine c.lındığı 
doğru imiş 

-- •. . Kokusunun çıktıiını evvelce yaz· 1 p m n 
•· mııktık. Nihayet kendisini gösterdi. 

1 
l<:ıhire, R (A.A.) - Tn·: 

ı Demek k i, kaput bezi hakkında ay· p • Ç k d 
- lardanbe:i •Öyleıı.~nler bo~ degitmi,, ıyasaya 1 arı l 

demek kı o zaman,da.n!ııııı:ı piyasada 

hö~=p~~ ~=~i cbJ:;:;nı>;:,~~~um.. Fran,..ıana b"ır kuru Juı1U13ır f:eııeral Rumdi:ı Liby:ıdan nlınmn· 
~ını. şimali .Hriknd.ın Alman n•k<•rl~
rinin kütle halimi<• r.ekilnıesi tnk'.p l'I· 
miştir. Ilunlıır ş:ırk ceph~>inc \'e P.ul
gnr - Tnrk lıudııdunn. göndcr:ımcktc
dir. 

Ncvwırk l!eraltl Tril.ıunun Kahire 
muhab

0

irine göre, son z:ım~nl~rrla ln
gilizl.,riıı aldıkları cs:r!er kıımıl··n İta!· 
ıanclır. Tobruk da munh:ı.;ıra~ lt.ııl· 
nınl:ır t:ırnfıııdan mürlafaa t•clıl'!' 0lıt.· 
dir 

İıuraılaki Alnınnlar İtalyan kurma- 1 
Yınn ınalıiır.nt \'~rilmrdeıı g~ri alınını~ 
Ve lt:ılvanlıır nıil>kül bir vnziyete dü~- Uk besinde mııJıarebelere İ§tirake ba•ladıaı bildirilen İtalyan · · I , h · kö- ranya cep ~ • nıU~tur tru,·nıı kurmayı C"P enın d' ı ı.. t 1 cephe,-e h!U'eketten evvel Muaaolininin önünde geçit 
tü vaziyetini düzeltmek için ,ım ı 1!1 ~ arı, reemi yapıforl•ı; 
ııcel~ t~Mrler ıılmoktııdır. • 

Meınleketin, bu kuma§ Uzerindeki •Uf Y t llJl!l.ll it 
ıarfiyatı çok mühimdir. Fakat her ekmeg"ine 30 para 'Mm ll.alllldl yerde kaput bezi bulmak imkanıız· C.U 9' 
dır. Mübarek; bir nevi Hind kumaıı · ' · 
kadar alaka uyandırıyor. Toprnk l\fohsullcri ofo;i, saı' bııii'· t:olay:ı da bir kuru>ı znın yapılmaı.ını 

Bize kalırsa, hu gibi en ileri ihti- daydan imal ettirdiği unlal'I dUn fırııı- nıuvnfık görmüştür. Ilıma göre, yeni 
yaç madde ve metaları üzerindeki lara l.c\'Zi etmi~tir. Ekmckkr, bugiin- tip ekmekler l;! !\tu·u~ 30 par:ıdan sa. 
dikkati v" kontrolü mutlaka ve mut· den itibnr~n yeni tip~ saf buğdaydıın tılacak.tır 
laka artırmak lazımdır. rıkarılmağa l.ın~lanacaktır. 

lüka ""Ya üzerindeki titizlikler Çiftçileri himaye mabadiy!e buğday Y:ıııılaıı tecr!lbci:'rde yoııi t:p ek-
halkı alakadar etmez. Asıl bu fiallerine bir miktıır zam yııpıldı!!ın- meklerin gnyet pişkin olarnk. ~knrıla
gibi, yini halkın aık ıık ve mutlaka dan, saf buğdaydan imal edilen ıııılaı· bileceği neticesine varılım~tır. 
mı.ıhtac olduğu birinci plandaki eı· dan çıkarılacak ekmeğin fiatinin de } en~ elonek çıkaran fırıncılar hnk
yanın fiyat ve aatıılarını düzene koy· yükseltilmesi zarureti bnsıl olmuş \ e kıııda hnlkın ~ildiyeti üzerine tnkiba~ 
malc mecbllJ'iyetindeyiz. dün toplamın Belediye daimi encUme- ynpılacak Ye btınlnr c~zalandı.rılacal,;. 

· tt nl, I:{alk t!pl ekmeklere 8Q para, fran· !ardıl', 



---.. -.. (ANADOW)' 

nzvelt '1.::~l:~kaf";;;iil~':;' Hadiseler içinde incir fiatleri bugünler- 1 F 1 K R A 
teve;ıh1!~~it~ ı:ı~~:ı~::~ .. - Turistik Yollar de tesb•t d•Jec k Cemı·getı· 00 .. rmek 1 •• orç Yine bir habere göre, japonlar Bu yolları, memlekete seyyah cel- e ) e . f 
~1ançuk,oya asker y~ğmaktadırlar. bi için yapmağa karar vermi§tik; ~ • k 

Mü akatı 
Bunun hedefi şüphesiz Rusyadır. i§e ba§ladıktan sonra, şehir halkını : J Cemi11Ati uaıama 

Saygon, 8 (A.A.) _ Hindiçini u- bile kaçırtacak bir hale getirdik. Te- n•• b• ı•kı d 1 1 !fU y 
mumi valisi Dorok yaptığı beyanatta reddüdsüz söylenebilir ki, Cumhu- .UD i l J er e. yapı 80 top antJ Bahri SAVCI 
İngiliz ve Amerikalılar tarafından riyet Türkiyesinin hiç bir vilayetin- Gerek san'at bakımından olsun, 

- Ba, tarafı 1 inci 1ahifede - yayılan imaları reddetmiş ve bu mem de, hiç bir iş bu kadar ihmal edilme- d ht ı•f • ı t tk•k d•ıd• gerek, diğer her hangi bir cemiyet 
leketlerin japon - Fransız anlaşması- mİH bu derece mesuliyet hissinden a mu e 1 iŞ er e 1 e 1 1 hadisesi bakımından olsun, en sıh-

rle tesiri olmıyacağ'ı fikrindedirler. nı bozamıyac-aklarmı :liyliyerek de- uzak ve lakaydi lie idare olunmamış; hatlı usul olarak şunun tavsiye edil-
I!erlin mahfilleri, Çörçil ile Ruzvel- .. . d b k d d "kl"kl k Kuru meyve ihracatçılar birliği in- den hasıl olan durum müzakere edilmiş d . C . . .. k · ı· 1 1 · d miştir ki: uzerın e u a ar eğişı ı ere a- cir komitesi, Tarım ı;atıs kooperatifle- ve harice satılacak incirlerin fiatleri- iğinı görüyoruz: « emıyetı gorme tı a aka dar eden mese e. erm .. ~ ara- _ Hindiçininın' müdafaası Fransa rar verilip, yapılıp bozulmamı .. tır. · lazım. Onun mahiyetini mü,.ahede 
ları d k buhcak bır m ı-k tl " ri mümes~illerinin de iştirakiyle dün nin tesbiti meselesi görüşülmüştür. " 

n ~ vu. u - . . . u a a a "'e J·aponya tarafından alınacak müs.- · ı .. .. . . .. etmı>k icap eder.» 1 alı el 1 egııı tahmı t kt İ ·· ·· ·· • · d·-· h 1 Bırlikler binasında top antı ,\·apmıslar- M k 1 t h 11 ı. e ı emı.rec ı n e me e- terek tedbirlerle daha iyi temin edile nşaat uçuncu senesıne gır ıgı a - ılır. ~ı7:a ere ere mus a sı erın m.u- Şimdiye kadar cemiyetten uzak 
ılırler., bilir. Siyam üzerindeki tahrik göz de ortada müsbet bir şey yoktur. me~sıl.ı ~~~r~k Tarım ~a~ış ~o?peratıf- olarak medrese skolastiği ile hareket 
. Vasıı:gton, 8 (A.A.) - Tntamac önünde tutulursa, bu memleketin u- Bir çok mıntakalarda vollar, kaldı- Toplantıda, incirin dahildeki alını Jerı bırlıgı ıdare meclısı rernı Doktor edilen bir memlekette bakışları 
n~a~~tıcum~ur yat!n~a_n '.!:}~nan ~es- z-ak şarkta bir hadi~e rıkaracak bir rım.~ar delik deşik edilmiş, sökülmüş ;·aziyeti ile ıımbalaj. maddel'C'riniıı yük- Sahri de !ııtirak etmiş ve müstahsi!l.or memlekete çevirmek bak:mından, bu 
mı bır telsız~e. bıldırı_ldıgıne gore'. hale getirildiği görülür." ve oylec~ ~ırakılmıştır. lki kış çamur :-ek fiııtlerle (eclarık edilme i yüzün- namına dıleklerde bulunmu~tıır. tabir insana cazibeli geliyor: Evet 
don~n~a telsızı .vasıta;;ıyle beynelmı Fran~ız askerleri Çung - King as- deryası, ıkı. yaz toz bulutları arasın- - DO cemiyeti görmek; ona anlayışlı olgun 
Jel ışleı le. ı;ıkı hır tema~ muhafaza kerlerini hududda iki defa pi.iskürt- da geçmiştır. Asfalt olarak ve mu- B 90 k bir zekanın bütün rüiyet kudreti ile 
elmektedır. .. 1 d' B h t d·-· 'ki ayyen bir genişlikte yapılması mu- asmayı uruşa sa bakmak; onu, hassas bir duygu ci-Hav:ı güzeldir. Balık avından iyi mutş er ır ... u usus al V('rl ıgım 1 karrer yollar, bazı yerde daral- • 
neticeler alınmaktadır no aya henuz cevap a mac ım. tılmıs . ..1 h 1• 

1
• ek bazının bütün kavrayıcı sempatisi 

· · T k 8 (AA) Bas ·ekil pren:; · ' cıvarını go a ıne ge ırec ile temaşa etmek ... Bunu düşünmek 
Bu telsızde Ruzvelt ile Çör..;il ara- K 

0 
yob .. · t.k- .''" t r ta~ derecede yükseltilmi§, lüzumsuz ye- h k• k ı d bile tatlı .. 

:-nnda yapılması muhtemel mülakat ~nocre ~g~nl e /tr· ı~para o re alçaltılmıştır. Yer yer asfalt beto- mu te ır ya a an ı Fakat ben bu «Cemiyeti görmek» 
şayiaları hakkında hiç bir kayıt bu- ra :eı~~un a su cl.l.)11~rAvustr·alya na, beton parkeye çevrilmiştir. Bir • tabirinden fazla bir şey anlamıyo-
lunma!llaktadır. k b' . ' k k 'azivetini müza- mmtakada yapılmakta olan asfalt, rum. Cemiyeti, müşahedecinin dışın-

V~şı~~ton, 8 (A.A.) .-:-:. Röyt~r: k a. ıne~iut~: ~:~in~ i<;Üma halinde ac:nacak bir haldedir. Halkın yaptı~- . da, müstakil bir vakıa; akışı dışarı-
Çorçılın Ruzveltle goruşmesı hak- 'keıe ~t ş k"İ M .. "apon elçi .. dıgı tretoarlar bozulmuştur. Verdı- s·· b kt 30 k a ald "' dan seyredilebilecek ve görülecek 

kındaki _ha?er: çok ;?ü~im ~~?ise ve ~i~~ret:~~~tir. e:~ıh~~su~ta hic s~~; ğ~?"!.z .:Virınişer para ile vaktiyle iyi umer an 8~ uruş )~l bir mevzu değildir. Cemiyet içinde1'..i 
kararlara ışaıet telakkı edılı) or. t ·br- 01 madığ\ gibi h : b". du~unulmeden yapılmış yolların taş b •• • ı• t d müşahedeci ile beraber bir kül ola-
.· I~uı-adan bildir.~J~~ğiııe göre Hop- ir~a~tıan~!r b~~ınulmamıştıı·. ıç 

11 

döşenmi$ k~sımları sökülmeğe baş- asmayı tam UÇ mJS JDe Sa ıyor U rak va..- olan bir hakikat, dışarıdan 
kın:s Rusyadan doııunce Sovyet mu- ·. V . to 8 (A A ) _ II . lanmı~tır. İzmir - Karşıyaka yolu değil, içeriden, için yakından seziş -
k:ıvemetiniıı dev-amı için ı'!erhal ve ]·· d a~;~~et!!' baslıkiaı:ı v eıl ~~ kapalıdır. Orta yerinden başlanma- Osmaniye caddesinde 43 sayılı ma- Mağaza sahipleri; .. numaralan tes- !eri ile duyulacak bir realitedir. 
l~m yardım lüzumundan bahsetmiş- .'a ·f{ .. ı lle jap~nya . e Yd'lzı aı : sındaki hikmeti bir türlü anhyama- ğazacla manifaturacılık yapan Meh- bit edilen paralarla, dort parçadan iba- Cemiyeti görmek tabirinde, cemi
tır. Şayet Ruzvelt ve Cörçil huluş - ~ıgı e~~ı gayri kabil' .a~~sın ~·.mu_ dığımız Selçuk - Efes yolu öylece kal- med oğlu Ali Karagöz ile mağazada ret 58 metre Nazilli fabrikası mamu- yeti üstten, alttan, fakat muhakkak 
mıı~lar•a. bu mülakatın ehemmiyeti, k~~amgö ... teriyor v b ı ~ç· ı~a_p .ı: ~e mıştır. tezgahtarlık yapan Hüseyin oğlu Alim Jtıtı basmaları elli lira mukabilinde ki dışarıdan mütalea etmek manası 
~~·velce dip_Jomatik. muhabere .c~re- el~, \raşfngtonda ~ü~hn~~sı;~~1;;;:: Turistik yollar kanununun Büyük 'Kel'işoğlunun Sümer banktan 40 - 4:J satı~ yaparken :mçii~tü yakalanmış- seziliyor. Halbuki cemiyet, kendi ha-
~ an. e~memı~ olmas.yle de >:alııttır. edilmektedir Çin ga'le . ·,.incl" bu- M'll t '" ı· . d k" .. k . kuruşa ;;atın aldıkları basmanın beher l:ırdır. ricindeki bütün unsurlara kendi sır-

\ n~ıngton 8 ( \ A ) Re. • b' . ı 8ı ı" ..... 1 • ı e •••ec ısın e ı muza eresı sıra t . . 90 k , t k 'ht'k• 'I~ - , zacl "apılan arm;t . d· b' . ' 
. ·. . · · .; · · - >mı ~r n-almış olan japonyamn Siberya veya s1nda V kili · · b ı ı - nıe resıııı uruşa ı;a ara ı ı ar . ·' .. ga: a " .. ' '.· 11 n:'~ a . 11 rını ve.rmiyen müthiş bir kapalılığa 

h.ıber \ erılmemı~ bulunma~ına rag- Ialezyada muha b ·ç· hazıı· ol- :!: ı .e b .. ~rım~z. ~,,. ~e rs ar mı yaptıkları haber alınmış ve bunların cıns ye<lı top ve UÇ parça ıle dıger cm~ sahipt;~ Onun tunç kapılarını sım-
mPn, burad:aki kanaate görP, Rıızvelt d - 1 . re e ı ,ın ' ~n .z~ır 0 gc!lı ıçın guze temen- cürmü meı:;hud halinde vakalanmaları ı top ve 21 parça da ba~ma buluna- k ·· ·:.T. 1 . . d ' d 
, ... Çiirçil ~imdi beraberclirleı·. m;,~f,ı,0 a3na(aAtı)mev~uttur.T· . . , . nılt~rınıbha~kırl~ıkyoruz: Dünya. mede°?hi: için Fiat nİü.r:ıkabe büro~u ve Emnlyet rak alııımış \'e ımçlular ~filli konınma ~ıçııp ~:·~ı~ar~~:i::ia::i:1ı u ;;:%e~~ 

---ooo . , . - Japon a:-mı:s ga ye ıne eşı ı etmış zenl!'ın tarı ı 1 • t f l t t·ı t 1 ı.. . , •k ı hrırek ti · ı ı · y on 
zete;;i İngilterenin Bankokn Ye Si- e 1 l d I t k' h. ' b "! _ memur a ı 1 ara ınc an C'r ı rn " ın- ,,anunu~a ,ı;1- ır . ' . e .erınc ;-ıı c o- fezlerden seyretmeğe uğraşmak bey-s ti .. , ~er er c o u mın a anın er o ge · nı~tır ı·Jan Adlıye\·e te;;Jım c>dılmıg]ercl!l" . • . .. ovge ere gore yam limanlannı i~~al etmek üzere s;ne asfalt yollar uzanacaktı; bir çok . ' . • . . . lıu~~d~r. ~emıyct bır masa.l d~ny.~sı 

- ~aş tarafı t inci sahifede _ bulund~ığu hakkın.da ki A~osyeticl yerlere oteller. kurulacaktı vesaire .. ! ~e~~~ır: k!, onu kırk haramıler.ı.n -~~y-
ınuannıdaııe muharebel.el'de bir Sovyet Pres AJangı h-aberınden ba!ıı:'lle di - ~rtık bunl~r bıze, tatlı. fakat uzak A lmanlara göre lzmir vilayetinin coğrafi edıgı g ~ı «açıl ~usam aç~~» .. s~~u ıl.e 
lı> ~kkülü, Alnıaıı or;lusunuıı 20 ncıi yor ki: bır hayal gıbi geliyor. Üç senede üç 

1 

fethedelı~. C~n:ııyet yeryuzum~n b.ır 
'ank fırhı. ıııa agır zayiat verdirmiş- «Taylandın i~gali suretiyle japonya ~';lç~k kilometrelik yolu bitiremedi- - Baı tarafı biıünci sahifede - durumu h~y~t senıyetıdır. Onu bu şenıyetın 
tir • 'ehri g.:(:-:ıı kı alarımız mu kahil demokratlar tarafından çevrilme teh gımıze cröre, programın .~t~a.~ı en · ferane ilerleyi i devam etmektedir.. Vilayetimizin coğrafi vaziyeti esa , _ ~adıb~1.~.~ kazan!~da kaynıya~ak ~av-
taıırı·uza geçerek Alııı~n fırka~ının l likesine maruzdur. Müdafaa niyetle- az çeyrek :ı.sıra muhtaç gorunuyor. Budapeste, 8 (A.A.) - Askerı Jı bir şekilde tedkik ve her memurun :?a ılı . ız. Bu ıtıb~~la san at~arın, 
miid:ıfaa 111\1\'Zilerine hiic,ım etmi~tir. rini her zaman söyliyen jııponlara s. s. T. mahfilleı ,- mühim askeri icaplar do- çalışacağı mıntaka ve mahallin bütün ;. •m ;dam_ı.nın, p~lıtıkac~nın, .. hı.: ke-

• iman top ·ıısuıııııı,--ı.nayiıı atıcı ma- göre bu hareket bir çevirmeden baş- ---· ----· layısiyle Ukranyadaki askeri hare - devlet teşkilatını ve muhtelif sahalar- ~!'11e ı e. munevver~n c.e~~yet ~nun.t-
ki !erin ve m!trolyiizlerin mütemadi ka bir şey değildir. Şimdi demokrat 1\'l alta b b d kfıt hakkında imdilik malumat ve- daki faaliyetini gilçlük çekmeden ve .1 ?'~a~ını «ce~ıyet. gorme » ~a 1• 

<ıt · ı, kıtalıırımızı:ı hiicunıııııu <lıırdu- cıevıetler japonyanın 'rarlanda hü- • om ar ımanı ı~ıem.treceğ'ini bey-an etmUerdir. zaman l,;ayt.ıctnıeden öğrenmesine e»as r1Y•e 1 _a e ~.tmegı ~oksan ~e j!'erı bu-
r:ımamı~tır. 'icldet:i bir ııte~i ıniitea- cum edeceğini söyliyerek, bu memle- .Roma, 8 (A .• ·L) - Dün gl:)ce İt:!l- '.\1aamafih .Macar kıtalarının bulun- olmak üzere Dahiliye \'ekaletinin em- uy?ruz ... Mune~erın c~mıyet~~ olan 
kip SoV\·et tnııkları ılii~ınan m{'Yzile- kete girmeğc çalışıyorlar. Bu iddialar yan bomba tayyareleri yeniden :Malta- 1 duğn cephedeki Sovyet mukaveme- rivle vilayetin coğrafi vaziyetinin tan- tesır ı;;u~a~cb~1tı,. cemıyet! .goı;mekrina yüriimi.i<:lcrdir. yalandır. japonyanın T:ıylaııd için ya hücum etmişlerdir . .Mikaba hava itine kırılmış ııazariyle bakılabilir. zi~ine çalışılmaktadır. :en çol a a 1 .erı .ve hakıkı hır an· 

Cereyan eden kanlı muharclwcl<' A 1- bir niyeti yoktur. İki devlet do~tane meydanına bombalar düşmüştür. (Halen Ukranyada cereyan ~<.len h-a- Bu maksadlıt Vali muavini Ekrem 1 ~~; 0 al «~e';;.'f,etı yaşamak» formu • 
m~!ı i:rnkiarı tnhrip ('dilmiı>, .ı·liı!ı>rce münasebetler idame etmektedir. İn- Dü~man topları ;ıidcletli ateş açını:- rekat neticesinde mühim yeni hadi- Yalcınkayanın l"eisliğinc!e daire şefle- u ~ e an atı~ 1 ı_r. 
·\ l.!ıaı: a"keri ağır tunklıa·ımıwı zin- gilizler, j-aponyayı tehlike gibi gö,;- i~rdır. Bir bonıbıı tıır·.Ya resi ı!önnıemi.;- ' sel erin ve Sovyet kıtalanna karşı a- riniİı i:;;tirakiyle bir toplantı yapılmış k ve~ c mıyetı; susuz k~.ra .. t~p
, .. ~· er; ara"ında. top Ye mitralyiiz mer- tererek Singapurn takviye VP Tay- tır. __ 1 çılan cidalde en büyük hissenin Ma- ve mevcud anketler tedkik edildikten ~a ta ayat aramakt~ ola~ koylu.s1;1n-
mıl 'rı altında kalnıı tır. landı i~gal ~uretiyle taarruz planını .\[alta, 8 (A.A.) - Per~mbe sa- car ordusuna terettüp ettiğinin bildi soma faaliyete geçilmiştir. k en tut~n .. da, z.P.~~ın mırasye~ısıne 

.\losko,·a. 8 (A.A.J - Bu . alıah tatbike <;alışmaktadır. lıahı ne:-ıredilen bir re,,mi teblığde, dü -ı rilmesi muhtemeldir. 000 . adar butun g<'nışlık ve uzunlugunda 
.ilo,:koYada verile~ re. mi bir ha~re ingapur, 8 (A.A.) _ iyama do- man tayyarelerinin .:VIaltaya yaklaştık- Stokholm, 8 (A.A.) _Finlandiya- ZAB/1 ADA ı~ten .yaşamak; ma_hal.I_e .. kahve 
g-oı·e, ~:ırk. cephesı.n~c ~lI?~n z.ayıatı kunulmaması husu, unda Eden n ıarı~ı \·e bu~Iardan birinin ateş alıp Jılar tarafından Sovyet hatlarına ya- .. ·-·-·---·-·-·-·.. s:ndekı a}ılakın .~":vaı ~usu~m.ı;l;. -
So\'~·et za.rıatıııın ıkı mı~lıd!I'. ~ovyet Kordel Hull tarafınd-an ayni zaman- <leıııze tlüşttigünü bildirmektedir. Ada-. pılan tazyiki azaltmak maksadiyle rınd.en ıutu~. ~.a u~ı~e.rınte kurauaun-
ıay!atı hakkınclıı Almanlar tarafıııdan ela yapılan ihtar, Singapurda iyi kar ya hıç bir bomba atılmamıştır. · ı .finlandinı körfezi ~ahilleri boyun- Hırsızlık: dekı :ı;>~?fesor~n ._f!~'r beyanına ka-
\ ·ı·ılen rakam!ar h~yal ı~ah~uliidür. ~ılanmıştır. Eğer bu iddiayı icraatla\ 000 ca Sovy~t kıtalarının yaptığı hücum- Torbalı kazasının Dağkızılc-a na- d~r b~tun derın!ıgı ıle ya~amak.. Ce-

. Al.man zayıatı hır mılyon he~ yüz tatbik etmek Jiizım gelir~e. l\Ialezya Tago Ö.1.d •· ı lar şiddetini kaybetmiştir. Maamafih hiyesinde ~bdulıah karı:;_ı .:\leryem mıyetı ı-asyonalıze etmenm tek yolu 
hııı!lu:·. . .. . ve Brimanya buna hazır bulunuyor- r U köi'fezdeki Sovyet hava ve cleniz Aylan, .bagında bu.lundugu ~ır .sı.ra- _b_u-:d_u_r_. ------------

::iO\.)et ~rdu::.unuı:ı olu._Yaralı ve kıı- lar:. Si!1gapura gelen takviyeler ~·eni Loı~dra, ~. (A.A.) -. . Lundra radyo-! faaliyeti çok ehemmiyetlidir. Sovyet da evmı:ı: penç-eresınden .ıçerı gırıle- llkoku Harda ders yılı 
~ ılıı 600 bm_ radct.:~m<ledır. degıldır. Bu vaziyet durmadan dernnı ~u. llınd :ıaır ve mıllıJetJ)€rveri l"<a- 1 kuvvetlen .h;stonyadaki ü !erden isti- rek yırmı !ıra par~sı ııe. b:r takım ~ş-

Ru · re::.m_ı te?ııgı, Almanlar tarafın- etmiş ve edecektir. bmdrat Tagorun dün gece ,·efat etti-1 fade e.mekte körfezde ~erbest do- yalarınm çalındıgını şıkayet etmı~. Şehrimiz ilk okul baş üğretmenlen 
dııı~ yarıldıgı bıldırilcn Stalin hattı ile Birmanya, Malezva H ollancla gıni bildirmiştir. 1 ıaşmakta ve '""'nobtf'ıı·ın ta.kvi~·e e- tahkikat-a başlan mı tır. bugün İzmir .:\1aarif müdüriinün rei _ 
·tınza etmekte ve b" ·J J • h t · · " ' • ~ .... ' ' " ı·-· ı b' 

.. , . ' . . . . 0 -> e ıır a tın llındıstanı ve Siyam bilhassa tropik ooo j clilmı · bulunmaktadır. Bu gemiler ıgınc e ır toplantı yaparak yeni ders 
m-;cudı.>etının. Aıman _uydıırm, ;;ı ol- fundalıkla,rla kaplı arıızilerdir. ·a- Almanya -~ lA A -1 • ~ıddetli bir meydan muharebesi ce- Bıçak taşıyormuş: yılı için teknik ve idari husu~ları ka-
d'.ıgu be.} an eclıımektedıı·. Alımııılarnı P?nlar .i~ böyle bir mıntakaya y~ni 1 ' yıma ı I rı-_ 1 reyan eden Tortovalanın miıdafaası- . lkıçeşJ?el!kte Kavaklıpınar .~adl~e- rarlıı~tıracaklardır. 
lıılh;ıs-:a *t;ıyyare ka)·ıb~ bliyiiktür. gırmi~tıı-. İklime alı~ık değildir. FıPI 1 kaaa yerleşmek emetıll cie ' na. müeı; ·ir bir surete yardım etmek- sıııd~ Alı o~lu kasap Ha!ısın uzerı~-1 Kız kaçırma 
Altı bın Almıın tayy.are ı dil:ürülmü~ cıuıık harbi yapmamıştır. l . . . ltedir. de bır bıç~~k ~u~ıınmu~. zabıtaca mu-
\ P) a fahrip ~dılm.ı~tır. l~ö~ hin Sov- lngil~~renin P-asifiğe bir filo gön-' . - liaııtaratı l ıncı aahifede - ltoına, 8 (A.A.) _ Stefani Ajan- ı;udere edıımıştır. IJeğiı-mendeı<! ııalıi ·e. inclo ismail 
.\:<i~ ,ta:.yar~sı zayı edıl~ıstır: Al~an- d~reeeg~ ~oş _bir :sözden ibaret değil- !za.)11', 'l'taıus ve Vakar için yapmak ar- ı;ıııın hu::;usi muhabirinin bıldirdıgıne GüY •niıı yanında tütcirı ameleliği ya-
.. ıı · ekız .bın ele top ka.} betmı lerdıı·. d~r. İngılız fılosu şu anda Siııgapur zwu.ı La::;avnırundadır. 1 göre, it-alyan kıtaları perşenbe sa- Bır hırsız yakalandı: pan Ramazan kızı 30 yaşında Münev-

l ı2_ ncı ve 59 ncu Alman tank alay- cıvarında yoksa da pek uzaklarda lieııeral Veygancıın lıugi.in :;;imali ı o ahı u kran ra cephesindeki mu hare- A lsanc-akta Gül sokağında Va::;fi \"eı· J>algıç, ayni nahiyeden Hasan 
lan. agır za~i~ta u.ğranııştır. ·- değildir. Afrıkadan Vişıye geıdiği haber verıl- 1 belere ı~tm;k etmişlerdir. oğlu Mi.inir Tara::ı, Müfit kızı 20 ya- Merd tarafından zorla kaçırıldığı şi-

:-;ovyet ~ırlıkl~rı 28 Alman tnnkı ıg- _ 
1 
mektectır. Bu seJanat Alman talepleri 1 Berlin, 8 (A.A.) _ D. N. B. şında Güner ve Lıya kızı 17 yaşında kiiyet edilmiş ve suçlunun takibine baı;ı-

tınam e.~mışlerdır. Ayrıca ııltı top, 28 , C h d • ı·ııe alakadar göriıımekteclır. Söylendi- Ilk :ı; ıanden gönüllü müfrezesi AJgerinin evlerinde meşgul o ulun - lanmıştır. 
mıtralyoz, ;;o moto. ıkld, 4 kanıyım \·e ·ı eu e evazıyet g-ıııe nazaran Almanlar ıo Agustosa 'şark cephesine gitmek üzere çarşan: dukları bil' sırada içerı girerek bir YENİ NEŞRİYAT 
tıır çok malzeme alınmı.;tır. . . Kacıar \'ışıye muhıet \·ermişlerctır. ! lıa günü llrükselden hareket etmiş- rop ve 5 lira kıymetinde şarrıayı ça- --------

. :.ıo:;ko\·~· 3 (A . .\) - Bugiiıı ci•'lr- -;-:- B~ı tarafı 1 m~ı -~hifecıe - Londnı, 8 (A.A.J - .tt.ôrterin dip- tir. ııp bıtpaz:mnda sat-arken yakalan- Egespor 
·ıı~ ne_ redıleıı Sovyet tebliği: 1 . ::;iınıdı Alma~ı~ar Lııyuk gayretlerini lomatık muharnrı yazıyor: 1 B . . T mıştır. 

1 Aguiltos gece inde Peksolm, mo- ~nıolen kte degıl, Ukranyada ı.:arfedi- Alman hareketi Fran ·aya kıarşı ge- eı lın, 8 (A.A.J. - D. }:l. B. _ _ __ _ _ ..\.Iıntakanııı yegiııw spor ı~zetesi 
leıı~ıc,Bı:ı) rçerkof ":tikanıetleriııde ve~} .orl~r. lfo hı:rek~tlerle dördüncü çe- ne dt>gişnıı~tir. Hidayette bu hareket • Alı~an mat~ua_tı, Alm.~n ~uman- Rezalet: .. __ , 

1 
olan Ege Sporun yedinci sayısı loa zen-

c,•ıı heııin ~stoııya mıntaka ında mu- cm .'.e tehııkelı safha sona eınıiş sayı- tarzı aanııcte fıkir ayrılıktan çıkarta- danııgının .f~vk-ala~e teblıglerıne b~ş Bucada Ozdemir sokağıncla Hü - gin mündericat ve bol resimlerle inti-
haıebeJ('r devam etmiştir. Cephenin Jabılu·:. Hu~c!<ın ~?nr~ki harekatta şar- rak Fransayı zayıfJatmaı<tı. Şubattan makalel~:ını tahsıs eyleJ?ışler~~ı-. seyin oğlu kahveci İbrahim, 29 ya- şar etmiştir. Tavsiye erleriz. 
cııger kı ımlarıııchı hiç bır dcğı iklik ~a dognı ılerleyı e tekrar başlanabi- sonra 1taıya pre::ıtışını kaybecıınce Bu teblıgler, gazetelere g~rtı.' duş- şında bayan Zebranın evine taarruz --------------
o·nıamıştır. lır. l<'ransaya karşı' battı harekt!t değışti. manın ~ayallerıne son vermıştı:. etmişse de kadının feryadı üzerine 

l\urn kuvvetlf:!rimizle is birliği ya- Al.man kurmayı, Rusların Polonya, ıta1ya yefine kaim olmak üzere l"ran- Volkışer Beobaht?r gazetesı, Es- etraftan yetişenler tarafından tutul- Jzmir belediyesinden: 
paıı hava kuvvetlerimiz dü maıı mo-, B.elçıka,. ~oJlanda ~~ Fraıı:m harple- sada bır fikir birliği temini istendi. 'tony~, Letonya ve Lıtyanya muhare- muş ve hakkında takibata başlanmış
torıü birliklerini, cephedeki piyacle)Sini 1 n!.1~en ıstıfade ettıgi kanaatindedir. :;>imdi bu da değişmıştir. Hitler, Fran- b~lerı . Rafhalarını ıznhtan sonra tır. 
>e uıı maıı hava meydanlarını bomlm- Butun muhar~belerde Ruslar da Al- sayı yeniden zayıflatmıya çalışıyor. dıyor kı: .. .. .. -------·----------

İsmetpaşa mahallesinin 1364 sa.yılı 
sokağında. Gazi bulvariyJe Fevzipaşa 
bulvarı Arasındaki parçanın Betonla 
döşettirilmesi, Fen işleri müdürlüğün
deki keşif ve şartnamesi veçhile açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
2770 lira 79 kuruş muvakkat teminatı 
207 lira 85 kuruştur. Taliplerin temi
natı öğleclen evvel İş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 15. 
8.941 Cuma günü saat 16 da Encüme
ne müracaatları. , 30 4 9 13 

ıı ımşıardır. manların aynı olan metodları kullan- ·Bunun sebebi ha •ret devresi e in :.«Vakıa hen uz but~n. mıntakalatda 
\lo kova ( A A ) - O\T tıerin mıslardır. f .. t ']' ':i k .. t gkç c.e duşman mukavemetı şıddetlidir. Fa-

';" .-\rşu~to:; ~k~am tebliği: Alman kuvvetleri motörlii kollarla ~etnh~rl m~ ·.ev ıye ·arşı muş ere nef- k-at Alman kıtaları biliyorlar ki bu 
- .. .. k hareke+·· · R re ıs erının uyanma:sıdır l k t k f · d k d'l . ı Agustos gunu ·ıtn!arımız Ret~ 1- • "" geçıp ne zaman us kıtaları- p . . ·. ıı:u aveme , şar se erın e en ı erı-

nw., c.;eı·kof, Koled i.~tikametleriııde tıı ıhat~ya teşebbüs etmişlerse, Ruslar P· ~rı~. 8 (A.A.) -.- ~.~.1.ral ~ar!~n 
1 
nı z~fer yo.luna. ~öt~rmekten .~ene

ırıııanniclane muharebelere devam et- da aynı usulu tatbık edip Alman mo- ,.arı~~e Be_~0 .. Ak~en._•e bu';i~k el~ı Dob- . demıyecektır. Bırıncı hatta duşman 
ıııUerclir. Cephtıııin diğer kıdml:ırııı- törlü kollarını önlemiye çalışını Jar- 1 ıno ıle. gor.uş~uştur .. P~rıstekı n.azır-

1 
kıtaatı imha edilmiştir. İkinci hat ta 

da nıühım harekat olmamı tır. dır. Ruslar, Alman piyadesini motör- la.r, kab.ıne ıçt~n:ıaına ıştır~k etm~şl~r- kısmen yarılmış ve buradaki kuvvet-
' la\·a kuvvetlerimiz dü~maııııı mo- lü kuvvetlerden ayırmağa ve mukabil dır; İçtımacla Zıraut, Malıy~ ve ıst~h- 1 Jer de kısmen :imha edilmiştir. Artık 

türlü ve zırhlı birlikleriyle piyade kuv- çevırme hareketleri yapmağa çalışmış- salat. nazırları b~!u.~~~1 • !çtı.~a~a ık- 1 Bolşeviklik imhadan kurtulamaz. 

Doktor 
NURi ŞEMS i GONEREN 
Hastalarını Anafartalar cadde

sinde Tilkilik Akar çeşmesi kar
şısındaki muayenehanesinde ka
bul eder. 

\'etlerine ve hava men'lanlanna hü- ıardır. ) tısadı :rıes leler goru~ulmuştur. __ 
tum etmişlerdir. · 1 Harekatta bu müşabehet muharebe- Va:ımgtoıı, 8 (A.A.) - Kordel Hull, ·--------------------------

6 Ağustosta 3!) Alman tayyarcı>i dü- leri~ uzamasını ve çarpış~aların şid- Mat.bua.t ~wııferansında, F~a.nsa~an A b • t 
Ekmek evsafında husule gelen 

değişiklik sebebiyle !:ı-8-941 tarihin
de başlamak üzere kiloluk tek tip 
ekmeğin 12 kuruş 30 paraya ve_ bir :'ıirülmü ·tür. Bizim kayıbımıı 19 tay- cıetlı olmasını intaç etmiştir. .a:~n.an nOLanın ana h~tları ~~ıb.arı~le m ar ınşaa ı 

:, aredir. Iki taraf arasındaki kııyıpların bü- \_ışı matbuatına u~·dug-unu bıldırmış-
··kı ·· · ·· d tır 7 Ağustos gece:;i .:'IIoskova hücumun- J- Ll. ugu e bundan ileri gelmiştir. · . . . ı • • • .. .. t t 

dıı dü.;ürübn Alman tayyarelerinin ı>l~ger b~ı muharebelerden tice Alman- Soıul.a!l Lır ı;m:I: ceva~ verer: .~ull, • zmır ıncır ve uzum arım sa iŞ 
cı ğil !J olduğu aııla~ılmı. tır l<ır lehıne olmuı;ısa, bu, Alman asker- - V~sı~e olup bıtenlerı daha Jj ı an-

lerinin tecrübesinden ve Alman aletle- J:ımak ~..:t~yorum, koope at.fi . b. ı· .., . d 
Ask 

.... 000v • rinin üstünlüğünden ileri gelmiştir. Demıştır. r 1 erı ır ıeın en: eri azıyet Londra, 8 (~.A.) -. Röyter: -g_·-er-bı-·r_d_2_g~r-i:-ik-·Jı-.k-o_l_m_a_m_ı-·tı-ı·-. - .a ' ' ' j_ Keşif 
1 

Londra saıahıyetlı kaynaklarından 1 ·· 
B t f 1 · · hif d ı '· Bazıları liunıı, 3 neli Alman taaı·ı·u- nşaatın mahalli Cinsi bedeli - af ara ı ınca aa e e - a ınan ma.umata göre, Odesa üzerine - - 1 

reclerek Buğ nehri şarkında, Oma.tın 1 vaki Alman tehdidi oldukça ciddi ma- zunun Ruiılar tnrafından durduruldu- ------ ----
ı·enup dog· u undaki böJa-ede h hiyet ıa.Jmaktadır Çerk f b ğıına alamet sayıyorlar. Maamafih Al- Tepeköy Kooperatif deposu 32.457.80 2.434.33 

s "' ma sur 1 . . .. • 0 un cenu ı şar- m:.ın taarruzunun Öütün şidd~tiyle 
hulu nan mıihim Rus kuvvetlerinin im-ı kısınde suratli terakkiler gösteren c Memur evi 5.552.05 416.40 
na edildiğini lıildirrni:ılerdir. Iddiay!ı <ıliimetler vardır. Almanlar I>inyepe- Lıaşlamamış olma. ı muhtemeldir. Al- Dalama K 921.84 ,, . . . - h·ı· . tak.be manlaı-, ağır zayiatı gizlemi\·orlaı-. Al- ooperatif deposu 12.291.16 
guı·e, .,o bın Ru. esır alınmıştır. Al- rın sag sa ı mı ı n ilerlemekte- manlar lıu müdhi« zayiatı h~lka bildir- Yukarıda yazılı inşaatın 13 Ağustos Çarşamba günü saat 11 de İzmir-
tıncı . ovyet ordusu kumandanı ve yük- dirler. Nehri geçmek için vaki teşeb- " 
st!k ~ubayiar da bunlar ara:sındadır. büsler akim kalmıştır. Diğer yerlerde melde ve Smolenskte esir alınmadığı- 1 ıle Birliğimiz merkezinde açık eksiltmesi yapılacaktır. Keşif evrakı, şart-
Eğeı· lıu haber doğru ise, cephenin bu az değişiklik vardır_ ~~; yalııı.z ölü. ve yaralı bulunduğunu name ve projelerini görmek istiyen müteahhidlerin Birliğimize müraca-
kı mında claha büyük inkişaflar vu- Londra, 8 (A.A.) - Alman - Rus ılan etmışlerdır. atları ve bunlara tevfikan -eksiltmeye iştirak edecek olanların muvakkat 
k 1 b . d ek Almanlar, Sovyet mukavemeti kar- . . . .1 . . , . . . 
'ltunu beklemelidir. ıar ı evam etm tedir. şısında çok defa tabiye ve usullerini temıuat bedelını eksı tme tarıh ve saatınden en geç bır saat evvel Bırlı-

(Radyo qazetesi) Son haberlere sröre cephede zikre de- değiştirmeie mecbur kalmıııtır. ğimiz veznesine yatırmaları mercudur. 7 9 • .(3119) 

l\Iuvakkat teminat 

kiloluk francalanın 22,5 kur!lşa s-a
tılacağı ilan olunur. 

ZAYİ 
Sümerbanktan o.asma alırken bir 

zarf içinde muhafaza ettiğim baba-
. mın ve kendimin hüviyet cüzdanları 
mızı kaybettim. Babamın hüviyet cüz 
danı ile beraber Tekirdağı askerlik 
şubesinden almış olduğu terhis tez
keresi de bu meyanda zayi olmuştur. 
Gerek hüviyet cüzdanlarımızı ve ge-

l 
rekse babamın terhis tezkeresini ye
niden alacağımızdan eskilerinin hük 
mü kalmadığını ilan ederim. 
K-arşıyaka: Ahırkuyuda :.\1enemen 
caddesinde 255 numaralı hanede 
mukim Tekirdağ, Saray kazasının 
Yuvalı karyesi:nden Mehmet kızı 

Rukiye _, 



• 

k 

Seferihisar 
·2inden: 

belediye reisli-

Ölçü ıle 1037 m tre gc•len 1,6 incelik :rns adet ve 36 metre 1. iıı
celık 10 adet ve 27 met•e 2 icıcelık S 11det ki ceman 550 lira muham
men kıymetli 1100 m ... treden ibaret :116· adet eski demir 'u borusu 11-
8-941 tarihinden ibrnren 15 gün ll'Üddetle açık artırmaya çıkarılmı.~
tır. htı;klılerin ihalee;en mütE'vellit ma,raf keııdilPrine n;t olmak ve 
Seferıhı•arda tese!Jı"m ın k ı· · · · · ·· ·d d' bu - . ' 1 e 1e ızer muhammen bcdelının yuz e ye ı 
. çugu nısbetinde temiıı~t akç.ısıııı beledive veznesine depo ederek 
ıha! ·· ·· ı · 

'." gunu 0 
U'l 26-~-911 giinü •aat ''" brşt Sef,•rihi.•ar belediye dai-

re•ınde hazır bulunmaları lüzumu ili1.n olunur. 3166 

Devlet denizyolları İzmir 
şubesinden: 
Şim~i~ e kadar i>tanbula perşenbe günleri <ant sekizde kalkmakta 

ol-an •urat po ·t · ı t ··h · d · 'b . . s amız fuar müna·ebetıvle 13-8-9· l ıııı 111 en m aren 
ıhş -arı ahire kadar iskelemizden çarşa ~ba günleri •abahleyin saat 8 de 

areket edecektir. 9 11 3168 

T. C". 
TlCARET VEKALETi Anknra: 7 ' 1941 

I~ Tic:ıı·et t:mıı ::\[üdürlüğii Üzii 
Şirk. ~ ıel Özcı Ekı 

--
iLAN 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret 
umum müdürlüğünden: 

=10 ıkinc. tc rin 13~0 ter hli c l-~cnebı <tnonim ve ~erma.re:-: e~han1a n1ün· 
ka,im şirketler kanunu > 'ıükümlerinc tevfikan Tiirkiyede çalışma•ınn 
izin verilmiş olan ec~elıi .-irket' •rınd ı !S. A. Arnıamenti Ed Agenzie 
ıllnri!time şirketinin Türkiye umumi v >kili hu defa müracaatla haiz ol
tlugu :<aliıhiı·ete binaen. sirket1 Tiirkiyedeki nuınmPliitını talil • t1 iğini 
oildirınış V(: laz nı gele.1 ı·c,ılıJ( ı·ermışt"r.• 

::\[czkiır şırketle nlfık,,sı olanların lzn1ir<I<' Atııtiırk cadde•inde 134 
ayılı lıin:1<1.ı mukim şırkE'ı ı .. len olan W. F. HE, 'RY VA •• DER 

zı-;ı·: CO. , '. \' nıue.s.•e~esı 1" murlarındaı! Sami T. Görkan ile kt>za ayni 
müe·seS(!d nıe ·r J zef E k.n zi~ e mJMcaa. etme ini ilan olunur. 

3 kuruşluk pul üzerind<> 
14 Temmuz 1.141 tarih, T. C. Ticaret \-ekaleı: 

ıç t:careı ıırT! nı mii<liirln,;rü resmi miihrii ve Snd
rettın To~lıi ınza\,\ı 

l"muını _"o. >J~ii H .ı. u ;\ı>. :l 100 
işbu ilan suret nin görülen a•lına w dos;amızıla alıkonulan ınübrizi 

laı"Hfındaıı l 1' lı n ... ha ... ına il~ gu P!1IL.ğ11nn tnsclik erl{'rİnı. Bin dokuz 

~ iız kırk bır senesi t~.,,muz a, :~ın yirr.:i ·kinri. nlı günü 22 7 l!l.\l 
~ ... . :Jt. 

İzmir Üçüncü Xoterliği 
Rı:ıısmi rniihrü v~ 

S. Olc:ıy 

imznsı 

4.; ı«:ruşluk Damga ptı!u 
;ı ~4 (2192) 

Talebe velilerine 
lzmir Maarif müdürlüeünden: 

..... ı.ıt• \ekillığin,n ln,8 941 tarih ı·e 9, 2iGO ~ayılı emirleriyle 1941 -
lH-12 ders \"llı Lınsından i'"ıba.ıen İzn1ir l~t1 l'n h .. :;u:-:i i-\iiltüı- li~esinin r~\;.;n1i 
okullarıa oian muadeleti kaldırııın,.tır, 

Du emre gikc 1941 - 19·12 dAı.,, ~,Jı .ıa~ından ıt lıaren Kültür Lhe,i'lclen 
aynlaeuk ta.ebelc.r Resmi okullara nı "lrncautla"ında mukabil sınıflara inı-
lihıınla :ılıııııcnklardır. 7 9 11 (3099) 

l stanbul liseler satın alma komisgonundan: 
Komi•yonıımwı:ı bag J a ,lı Liselcrın ihtıy c. olan ..,;;J.l4 lira tahmin 

OcdeJli 201150 kııo, 264500 adet 45800 dPnıet Olan ;J8 kalem yaş sebzesi 
Ve 2Juoo kilo ,ogurdıı beher kııusu J2 kuruştan kapalı zarf ıısuliyle ek
siltmeye konulmuştur. ilk teminatlar: sebzenin ~659 lira, yoğurdun 576 
li:-:ıdır. Sebzenin şartname oed~il 1 i!' kuru~tıır. Ek,iltıne 11, 8/ 941 pa
zurt<'8i saat ıı de B<.>yoğlun<la Liseler alım ~atım komisyonunda yapıla
cakl ır. J;leklder 24fl0 :>ayı ı artırma >c t>ksillın<> kanununa göre hazırlı
y:ıcakl:ırı zarflarını >oıkamla iizü gPçeıı su:ıtt.-n bir saat eV\'el komisyon 
reisliğine makhuz mukabilin v ı-ııwl••l'i ~arlnamc Galatasaray li•c-
şind dir. 24 W 3 9 (2744) 

İzmir çocuk esire-eme kurumu 
baskanhğında~~ . . . . 

Kurumumuzun llasmahn.1cdc ::iti• damlası Lın:ı,nndakı Çocuk dıspan
serinde pazarcı an nı:ıada her gü, saa. 1 ii den 17 re kadar ve cumartesi gün-
1 ri saaL 14 dı•ıı 16 ~a kadar doKtorumu7. tarafından hasta çocuklar mua
Yeııc ve teılav. edilir. Varlıklı hnstalarclan 25 kuruş teberril alınmakta fa
kir olduklarına dair 1 e,ıka jlıraz edenler ele meccanen bakılmaktadır. 

5 6 7 8 !) 10 11 (3061) 

P. T .-T. MÜdÜrlÜğünden: -
1 - lılnremız e münhal maa,lı ve ücrl'tl memuriyetlere ücıretli 

.sta)Ycrlikle.' Ortu mektep mezunlar. nıü>ahaka ile alınacııktır. 
2 :llüsabaka~a ıo. 9. 8. 7 r marn almak suretiyle pek iyi dere-

cede kaznnanlar 15 lira maaşlı veya ~O lira ücretli emmuriyetlere 6 ve 5 
numara Mlmak "lrcriyl~ orta derecede muvaffak olanlar da takdır hakkı 
idar ~e ait olmak tı~ re 20, 2~, :ıo Jiı a ,1y!t·1 ücretli gtojyerliklere tayin 
< ılileC('klerdir. 

3 - Staj dcut:sinde n• ,rnffok danlar maaşlı veyıı ücretli memur
luklara greirilcceklerdir. 

J - )llüsalı:ıkaı.; mm•affnk ıl nlıll'!ıı idm·eııin teklif edeceği bir 
Yrr<ll' vazife k:ıbul etmô~İ '•' lır. 

5 - Taliplerin 788 ı;avılı memurin kanununun .ı cü maddesindeki 
~artlan haiz ulm&kla beraber Devlet meTP .ıriyetine ilk defa gireceklerin 
eı•uz ya~ını gecmemi olması Jllzıınılır. 

G - ::\Iii;aba: :ıyıı girmek istiyeıılcr 19 tı 941 Salı gün ti ak~amına 
ıtadtır dilekçe \·e e\·raKı müsbicel 'riyle beraber Yi!iiyet P. T. T. müdürlü
ı!"üne milracna. etmelid.rler. 

7 - :\füsabaJ.-.a 20 81941 Çarşamba günü saat 
2 9 

10 da yapılacaktır. 
16 (8017) 

(ANADOLUJ 

11·;·;;;··ı;;~;;;···A;;;;/iii···11"d~i;;·;1 
.~ ............. ,. ............................................................................................... . 

Afyon As. MNT. satın a lma komisyonu baıkanlıgından: 
1 - Afyon· garnizonundaki hastahanelerin senelik ihtiyacı olan 

(20,000) kilo koyun etine kapalı zarf usuliyle talip zuhur et
mediğinden bir 11y müddetle kapalı zarf usuliyle ihalesi uza
tılmıştır. 

2 - Afyondaki askeri hastahanelerin ihtiyacı için (20,000) kilo 
koyun eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

3 - Kapalı zarf eksiltmesi 21-Ağustos-941 perşe?Qbe günü saat 
15 de askeri mıntaka binasında !>lltın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

• 4 - Şartnamesini görmek istiycnler her gün komisyona ve An
kara, İstanbul, İzmir levazım amirlikleri satın alma komis
yonuna mürecaat edebilirler. 

5 - Koyun etinin muhammen bedeli (11,000) on bir bin liradır. 
yüzde 7,50 dan teminatı muvakkatası (825) liradır. 

6 - Eksil~mey.e ~irak edecek olanlar kanunun icap ettirdiği ve
saık ıle btrlikte .:Ve.recekleri teklif mBktupları 2lcAğustos-
941 perşembe gunu saat 14 de kad-ar makbuz mukabilinde 
komisyonumuza vermiş bulunmaları. 26 3 9 17 

Muğla Sa. A.l. Ko. başkanlığından : 
1 - Tahmıııen beher kilosuna 6 kurus fiyattan 1534500 k"l • 

~ıı9n20k7a0paı·lı zarf usulü ile satın alı~acakttr. Muhammenı ~e~-
ı ı:a ve ı_rıuvakkat teminatı 5854 liradır. 

2 - Şartnamesı komısyonumuzd11 görülebilir. İhales· 25 • t 
941 pa rt s' ·· ·· ı agus os z~ e ı gunu saat on beşte Muğlada komisyonumuzun 
bıılundug~. _mahalde yaı:ıııacakt~r. İs~eklilerin a:ııjn( giin ve 
saat ~n doı e kadar teklif mektuplarını komisyıınu , _ 
melen ve kanuni va.<ikalarını beraber getirmeleri. muzu ver 

5 9 14-18 
Muğla Sa. Al. Ko. ba4kanlığından : 
1 - Tahminen beher kilosu dokuz kuruştan 2309850 k'l k . 

ot kapalı ~arf usulü ile satın alıııa~ktır. 1 0 urn 
~uhammen bedeli 207887 lira ve muvakkat teminatı 11645 
lıradır. 

2 

!l - ~artna.mesi ~omisyonumuzda görülebilir. 
·1 - ~al.esı 26 agustos 941 ~alı gUnü saat on beşte Muğlada ko

mı.~.on.~ımuzun bulun~ugu mahalde yapılacaktır. İsteklilerin 
aynı gundıı. saat on dorde kadar teklif mektuplarını kom· 
numuza ve'hneleri ve kanuni vesikalarını berelıer getirm:ı~~; 

5 9 14-18 
İzmir levazım amirli.ği aatııı alma komiıyonundan: 
1 - Ç:n_akkale. den.ız .~~mu.tanlığı birliklerinin ihtiyacı olan erzak 

a .. agıda gosterıld ı gı gun ve •aatlerde ih-aleleri kapalı zarf! 
yapılacaktır. a 

'' - T~liplerin muvakkat teminatlarivle birlikte ihale gün ve sa
atinde Çanakkale deniz komuta~lığı s11tın alma komisyonun
da bulunmaları. 

3 ba~apalı z.arfl~. Y~~ılaca!' ihalelerinde iç ve dış zarfla.rı larmızı 
~umuk~e muhurıeı:ımııı olmalıdır. 1h-ale saatmden bır saat ev

~=d ma k.uz cik~ukabılınde komisyona verilmiş olmalıdır. Pos
a_ va • ge meler nazarı itibara alınmaz. 

AşagJda mıkta:ı yazılı koyun kuzu sığır etleri bir eksiltme ile 
odapı1Iacak oldugundan talipler her Uç eti de vermeğe mecbur

ur ar. 

.j 

5 - Evsaf ,.e .~aıtn~meler her gün Çanakkale deniz komutanlığı 
<atın almaİkoı_rıısyonu ile Ltnııbııl deniz satın alma komisyo
nunda ve zmır miistahkem mevki satın alma komisyonu 
başkanlıklarında göriilebilir. · 

:'.Iikiarı :Muvakkat Eksiltmenin Eksiltmenin yapıla-
teminatı nevi lac11ğı gün ve saat 

CiıL•i 

K. Gr. L. Kr. 

Sığır eti 

Koytın eti 
Kuzu eti 

16000 

12000 
9000 

600 Kapalı zarf 24-8-941 pazartesi sa
at 15 de 

522 , > > 
391 50 > ~ 

- i 9 14 18 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan . 

~1iktarı · 

> 
• 

20000 Kilo Bulgur 
2000 c Kesilmiş "ığır eti 
2009 c Taze bamya 
2000 c Taze fa<ıılya 
2000 c Patlıcan 

600 c Domates 
aoo c Taze biber 
800 c Soğan 

1000 c Taze f:ısuı,·a 
1000 Patlıcan -
1000 Kabak 

200 c Taze biber 

> 
> 

• 500 c Damates 
Ytıkıırıda cins ı·e miktarı yazılı 17 kalem sebze üç kıta şa 't 

zaı lıkla satın alınacaktır. Taliplerin teklif edeceklerı· fı·"at .. ı .nadme -
l·i · ·· d b . . , uzerın en verece' erı yuz e on eş temıııatı katıyeleri ile birlikte 13 . - ·t 

941 çar a b ·· ·· t b b k agus os . . ş n a gunu saa on eş uçu ta kışlada izmir levazım amirli-
gı satın alm11 komısyonuna müracaatları. 

lzm;r Levazım Amlrliği Satı.;-Alma Ko·-m-:-iı_y_o_n_u_n•d•a·n-,------
• Miktarı 

2000 Kilo Patlıcan 
2000 • Taze fasu lya 
2000 Taze bamya 
600 • Domates 
300 > Taze biber 
800 • Soğan 
800 • Patlıcan 
800 • Taze bamya " 
600 • Domates 
600 • Soğan 
200 > Biber 
400 • 'faze JH•Ulyn 
400 • Kalıak 
250 > Domtıt~s 
300 Soğan 
100 • Taze biber 
800 • Taze fasulya 

. Yukarıda cins ve miktarı yazılı on üç kafom 'cbze üç kıta sartname 
ıle ayn ay'..ı pazarlıkla satın alınaca~tır: Taliplerin 13 ağusto~ 941 
çarşanba gunu "8at on altıda kıslad:ı ızmır levazım amirliği satın alma 
komisyonuna müracaatları .. 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan ı 
1 - G.eyikli ihtiy11cı_ için ?eher kilosuna 45 kuruş fiyat tahmin e

dılen 72 ton sıgır etı 28-8-941 Perşenbe günü saat 16,30 da 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 32400 li ra olup ilk teminatı 2430 lirad?«. 
3 - Evsaf \'e şıırtnamesi her gün konıisyonda görülebilir. 
•1 - Taliplerin ihale s·aatından bir saat evvel komisyomı teklif 

mektuplarını veı mel eri veya müracaat etmeler i. 
9-15-21-26 

lzm lr Levazım Amirliit i Satın Alnıa Komisyonundan: 
1 - Beher kllosıına 94 kuruş 25 santim fiyat tahmin edilen 43725 

kilo ıı ve 12 No. çinko levha alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltme•i 12-8-941 salı günü .,a-at 14,30 da Top

hanede istanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapı lacaktır. 

3 - Kati teminatı 6181 lira 65 k_uruştu r . 
4 - Taliplerin belli vakitte komısyona gelmeleri. 

iz-mir levazım amirl.iii satın alma komiayonundanı 
:\T i1 .. -tar1 

1 

:ıoooo Kilo Saman 
8000 c Saman 
4000 Saman 
6000 c Saman 

82000 Kuru ot 
20000 c Saman 

SAHiFE. 1 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı altı kalem saman ve kuru ot -ayrı ay
n pazarlıkla. satın alınacaktır. Taliplerin teklif edecekleri fiyat. üzerin 
den verecekleri yü.,de on beş teminatkatiyeleri ile birlikte 11 ağustos 
941 pazartesi günü saat on beş buçukta kı.ıılada izmir levazım amirli
ği satın alma komisyonuna müracaııtları .. 

lzmir levazım amirliii aatm alma komisyonundan : 
1 - 5-8-941 tarihinde yapılan pazarlıkta talibi ç1kmıyan 765 i.on 

odun lıl-8-941 perşenbe günü saat on beşte pazarlıkla <atın 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi her gün komi•yonda görülebilir. 
3 - Muhammen bedeli 15300 lira olup kati teminatı 2295 lira

dır. İsteklilerin belli gün ve sııııtta Fındıklıda satın alma ko
misyonuna gelmeleri. 

İzmir Defterdarhğıtıdan: 
Satış 

No. su 

771 (Üçüncü Karataş:'.[. Hilal, Kemal<:>dcliıı, Isliihan<:> 
(sokak 663 ada 2 parsel 1785 M. M. 48 Ye 48/1.2, 
(3,4 kapu No. Arsa 

772 (Köprü M. :\fı~ırlı Cad. 1730 Ada a parsel 169 
(M. :\1. No. sıız Ar~n 

774 (Köprü M. 159 ncu Kayatepe ~okağı 1785 ada 6 
(parsel 320 M. M. Numarasız Arsa 

775 (Köprü M. 159 ncu Kayatepe öOkağı 1785 ada 8 
(parsel 1150 M. M. Numarasız Arsa 

776 (Güzelya!ı mahallesi Zeytinlik sokak 924 ada 4 
(parsel 190 M. l\I. Numarasız Arsa 

777 (Güzelyalı Reşadiye Erik sokak 902 ada 1 parsel 
(148 M. M. Numar;ısız Arsa 

778 (Giizelyalı Reşadiye sokak 902 ada 4 parsel 
(241,50 :\L M. Numarasız Arsa 

779 (Üçkuyular Muhdesyol 1863 ada 5 parsel 156 
(::\1. M. No. suz Arsa 

780 (Göztepe Eşrefpaşa sokak D35 ada 4 parsel 316,75 
(:\1. M. No. suz Arsa 

781 (Bornova Ergene ::\I. Birinci Yaka •okak 210 
(l\I. M. Sı 1 No. Arsa 

782 ( Çorakkapı M. Fırkat sokak 1525 ada 19 parsel 
(67 M. 1\1. 33 t:ıj Ko. lu Hanenin 10 hissede 8 
(Hazine hissesi 

78:ı ( Giizelyalı 40 ncı :\lüstecabi zade So. 179:~ Ada 5 
· (parsel 349 M. lif. 39 taj No. lu Arsa 

781 (Buca aşağı :\1. 14 ncü Halk sokak 295 1\1. l\L 3 
(tajlı Arsa 

785 (Buca aşağı :'.l. 23 ncü Xalbant lllehmed So. 
( 18.25 M. M. 35 taj Arsa 

7llü (Karşıyaka Donanmacı 1794 ncii Aydoğdu sokak 
(89 Ada 22 parsel 91 1f. l\1. 43; 2 tajlı Arsa. 

787 (Karşıyaka Alaybey 1661 nci l\1imar So. 204 ada 
( 108 parsel 602 :\1. l\L 37 ı 2 tajlı~Tarla 

78!> (Kar~ıyaka Alaybey 1661 nci Mimar Kasım So. 
(204 ada 109 parsel 555 M. :\L 37 ı l tajlı Tarla 

789 (Karşıyaka Alay bey 1661 nci Mimar Kasım sokak 
(204 Ada 107 par~! 920 :\1. M. 37/3 tajlı Tarla 

790 (Bayraklı 1615 nci Nizam sokak 1988 ada 7 par
(sel 157 :\1. M. 11 Taj No. lu Hanenin 4 hissede 
(3 Hazine hissesi. 

7nl (Karşıyaka Alaybey 1680 nci Aheste sokak 27 
(ada 14 parsel 145.:>0 i\l. :11. 2 tajlı Hane 

:\fuhammen B. 
Lira Kr. 

300 00 

·15 00 

19 00 

69 00 

76 00 

86 00 

122 00 

16 00 

• 
65 00 

32 00 

350 10 

69 80 

70 00 

20 00 

93 00 

121 00 

115 00 

184 00 

1312' 50 

750 00 

İcar No. 
1 Bayraklı Bornorn Cad. 26 , 28 tajlı hane 40 00 

.. 
" 

Kızlnrağası hanında 25 rn :-<o. lu Depo ı 75 00 
Güzelyurt M. Ikiçe~nıelik Cad. 56 / 82 No. lu Dükkan 83 00 
İkinci kordon Tuzhane sokak 20 tajlı Diiilln 36 00 
ikinci kordon Tuzhane sokak 22 tajlı Dükkan 60 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri ve 5 parça gayrimenkulün bir 
sene müddetle icarı V/ 8/941 tarihinden itibaren 16 gün müddetle müzaye
deye konulmuştur. İhaleleri 25/8/ 941 tarihine rnü•adif pazartesi günü sa
at 15 dedir. Taliplerin muhammen bedelleri iizerinden 5;, 7,5 depozito ak
çesi yatırarak yevmi mezkürcla l\lilli Emlak ~1iidürlüğünde müteşekkil "'" 
tış komiı;yonıına müracaatları ılan olunur. 2 22 (3144) 

Çamaltı 
2ünden: 

tuzlası müdürlü-

Tuzlamızda yapılacak "ıv-a tamiratı pazarlığa konulmuştur. Ke$if 
bedeli 756 lira 10 kuruştur. llk teminatı 56 lira 70 kuruştur. Ke~if hü
l~sası her gün müdiirlügümüzdc ve izmir başın üdürlüğünd~ görüle
bılır. İsteklılerin 25-8-941 pazartesi saat on dörtte müdürlüğılmüzde 
toplanacak komisyonda hazır bulunmaları. 9-13-18 3141 

Halka koJayhk olmak üzere 
D. D. Yolları umum müdürlüğünden : 

1 - Ankara • Kırıkkale, Ankara • Polatlı Zonguldak - Karabük 
ve lzmir - Mani&a kısımlarında bulunnn istas:1'.onlardan, kendi kısım
ları dahilinde ve 1 - 100 kilometrelik me"afelerde bulunan i8tasyon -
lara tam ücrete tabi yolcular irin 

2 - Ankara garından yu1İıız
0 

Polotlı istasyonuna ve bilmukabele 
Pol~tl~ -ist-:ısyonuntlan yalnız Aııkaraya yarım ücrete tabi yolcular için 

Gıdış - dönüş bileti satılmıya ba.lanmı~tır. Fazla tafsilat için istas-
yon lara müracaat edilmelidir. · 3140 

İstanbul Liseler ahm satım ko
misyonu reisliğinden: 

Cinsi Fiatı llfiktarı 
Kuruş Kilo 

Beyaz peynir 70 18500 
Kaşar • 125 8900 

ilk teminatı 
Lira 
1808 

Şartname ~deli 
Kuruş 

Pirinç . 53 50500 2008 134 
Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Hayduı•rıa~a. Kandilli, Kabataş, 

Çamlıca ve Erenköy Liselerinin ihtiyaçları ulan yukarıda yazılı yiyecekle
rinin 418 941 Pazartesi günü kapalı zarf usuliyle yapılan eksiltmesinde 
hiç bir talip zuhur -'!tmediğinden 2490 sayılı kanunun 40 ncı madde~ine gö
re lıir ay zarfında pazarlıkla intacına bırakılmıştır. Ve pazarlıkla 11/ 8 
941 pazartesi günü saat 11,15 de ihalesi yapılacağından isteklilerin belli 
saatte kanuni vesika!ariyle birlikte Beyoğlu Liseler alım, satım komisyo-

nunda bulunmaları. Şartname Galatasaray Lisesindedir. (3137 '6679) 

• 



SAHiFE ;f (ANADOLU) 

Garbi .Almanya Akdenizde batı. 
dün de bom- rılan mihver 

balandı gemileri 
Sicilya, Trablus ve Bar· 

Gece ve gündüz hücum.. diyada bo~balandı 
Buyük Hind şairi Robind;a~al T;-- ları devam ediyor Kahire~ 8 (A.A) - Orta .ş_~rk h::wn 

&'Or'un öldügünü duyduğum zaman, kuvv('tforı karargahıwın teblıgı : 

Oda Öldü 
Orh n Rahmi. GÖKÇE 

_ 9 ~stos 1941 CUl'ı!ARTli:SI 

Milli Şef İnönü, d·~n Türk Dil 
Kurum-Unu ziyaret ·ettiler 

tarihı hind t'agodlarından bırinin Berlin, 8 (A.A.) - Hava nezare~i- Donanmaya mensup tayyareler La-
~ökl~re ydü~selen ehra~larmda b ir nin tebliği: pedoza adası açıklarmd:ı altı muhrip M ht ı•f • t f d • h t J • • h 

ma nın unyaya son ır ıeı vere- . . himayesinde 6 vapurluk bir düsman u e 1 mesaı e ra ın a ıza a a an reısıcum ur rek sustuğunu zanneder gibi olduın. Bombardıman tayyarelerımız çar- . . . . ' . 
Taıror, hınd ruhundan, Hind felse- ~nmba günü Hollanda açıklarında bir kafılesın~ taar~u.z etmı~lerdır. 6 .~m • • •ıı • ) d• 
fesınden, Hındin asırlan:a dalga dal- muhrip himayesinde seyreden bir düş- tonluk bır gemı ıle g hın tonluk clıger kıymetlJ dırektJ er vermJ~ er Jr 
ga inen verasetinden bir çok şeyler . . . . . bir gemi batırılmıstır. ':# . ~ 
getirdıği halde, onlar arasından sıy- ~an ~emı ka.fılesıne hücum etn:ışler- , . .. · . ti r· _ . Ankara, 8 (A.A.) .- Milli Şef İn~- ~e h_ütiin ~~lı~~alar~!l belirli baı:gılıı:r . !'fnzırla~mış olan ımla tartarının 
rılarak şeffaf, temiz, beyaz, ince, dır. Sıyah dumanlar çıkararak bır v.1- E:_t<?sı gu~ snb~hın erken sn~ ~ 1~ ~ü bu~iin refaka~.lerııı~e Maarıf Vek~- uzerınrle yurütulme~ı hakkı~d~kı ~ü- ımızakeresıni ~e idare buyurarak saat 
yüksek ve deruni bir şiirin kainatını pur batmıştır. de dort ge'?!den ıbaret kalan kafıle~e lı oldugu ~alde Turk Dıl kurumunu .. zı- ce buyurultuları kuıumca buyuk ş~~- 20,30 a kadarı kurumda kalmı~lar-
adete ipekten yoğurulmuş, pırıl pı-/ H ,. 1 v v b b Tunus sahılı açıklarında tekrar bom- yaret etmı~ler, Kurum kapısında Turk rranlarla karşılanmıştır. Cumhurreısı- dır. :i\Iilli Şefimiz dönüşlerinde genı> 

1 •• k b" avanın ıena ıgına ragmeıı om <ır- b ı ı .... d'I · 8 b" tonl k Dı'lı' kurumu flekreterı' ve u"'\•elnı·ı· t"ra- · · · · · "! k d - · rı , goz amaştırıcı ve sonsuz ır sa- . . .. .. .. a ara ı.aarruz e ı mış ın u · . • " 0 mız, Dıl devrımının yu ese egerıne kurum g ne! merkez kurulu ve işyarla 
tıh halinde gö:zleriınızin önüne ser- dıman -~-ıyyarelerımız uçuncu gece ol- lıir gemiye iki büyilk bomba hıabet er- fından karşılanmışlardır. i~aret buyurarak dilimizin özleştiril- rı tarafmdan uğurlanmışlar ve sokak-
mi,,. be~elmilel ~lmuştu. . · lrr;ak u~re ~rankfurt, ~~_anhaym, !emiştir. Bu. geminin batmış olması Dil kurumunun lfigat,. terim, terci.i- mesi yolun.daki ~alışmalara bir kat. d~- ta t-0planan halk kütlesinin ~evgi ve 

tiınduıam ede~ıy~tında, ~~ırı ve 1 1\.al~ Ruhadakı h('cleflere hucum et- muhte Jel" 6 bin tonluk diğer bir ge- me ve yayma yolundakı çalışmaları ha hız verılmesı hakkında kıyrnetlı dı- saygı dolu alkışları ara~ında köşkle-
heyecanların ili.hı bır armonıaı, asır-'mislerdir Büyük yangınlar çıkarılmış, . ~': ~t k" 1 bu gemi ha hakkında kendilerine izahat verilmis rektifler vermişlE>rdir, rine dönmüşlerdir. • 
ların çok derınlerinde bili titrer. 'hNİefler Üzerine en ağır bombalar atıl- mıye (ev ısn va l o muş: . : ' F Ü b tll d 1 il d t ... ti 
Fakat o, tam ölçüde bir şiir atmos- ' . ~:ıra ugr::ımıştır. l\.Iuhrıplerden hırı M·ıı"" ş f uar m nase e B en z go arın a enzııı 1 
ferine fırhyarak beynelmilel olmak mıştır. Emden fabrıkaları da bomba- taarruz P-'na>1ında ateş açmadığından 1 1 e 
kudret ve bahtiyarlığını, Ta&'or'un lanmıştır. hasara uğradığı sanılmaktadır. D .. F r . . tarı·ıa ve ı·ıave selerıerı· gapılıuor 
kendi kendisini terennümü ill" bat-; Bn harek:ittan sC'kiz tayyart>miz Lonclra. R (A.A.) - Amirallık teb- UD ransız se Jrl D l 

Jar. ·• ..... ı •.•.• u .... '" diiıımemiştir. !iği: kabul buyurdular istanbul, 8 (Telefonla) - İzmir kaclar devam edecektir. Bu milnase-
Bütün bir garp dünyasının lezzet ve l Avcı tayyarelerimiz gece şimall Akdenizde fa::ıliyette bulunan bir Ankara 8 (A A ) - Reisicumhur enternasyonal fuarı için devlet de~ betle denizyolları idaresi lzmire ay-
ha>:ranlıkla oku~u~.u Tagor, :zamanı ! Fransada müteadid hava me\·danları- Hollanda tahtelhahiri, bir dü~man yük İnönü, bu~ün Ç::ırtlc~ya ~~şkünde Fran- nizyollalının tenzlJiitlı tarifesi 12 rıca ilave seferler de tah~is etmiş -
gelınce, toprak uatunde yafı)'an, ba- 1 • • • • • • b' h · · d sanın yem Ankara elçısı Jan Eloyu ağmıtosta başlayıp eylfililn sonuna tir. 
ııit bir dünya ,airinden fevkali~ ıı:ı taarruz etmışler<lır. gemısını _batırmış, ır arp gcmısı e kabul etmişlerdir. Elçi itimadnamesi- , 
bir mahiyet alır, ulvi, re k ik, muhte- Sahil muhafaza .·en· isine mensııp ha,.arn ugramı~tır. . • . ni takdim eylemiştir. • 
şem .. ve as~~~ni olur.. . . t:wyareler ~orve sahili a ıklarında Kahire, 8 (A.A.) - H:wn Lebl ı gı: }föl~katta Hariciye YE-kili Şükrü Tekırdagv da mahsul bol 

.Şıırde, buyuk ruh le:zzetler ı nı ara- ıı ·. r·~ ~. . t ~il . l . Çnrşamb::ı ge~o:;i donanma tayyar('- Saracoglu hazır bulunmu~tur. 
mağı b;ıe~ler, Tagor'u okurken, du~-! . :1

, ~ u .• ma~ı gC'ı:ımnı. orpı emı!'! eı: l<>ri Sicilyada Gargiti hava meyd::ını- Ankara, 8 (A.;A.) - İsviçre fede~ ~e~irdağ, 8 \A.A.) - Bu yıl vila-'geçen sene olduğu gibi bu sene de 
mak, du~unmek, tekrar başlayıp bır • oı \eçte bır hm.a me_ydanını da bom h" t . 1 . d k" t y•·arele- rasyonunun 1 Agustos 911 de 650 ncı •etımız mahsulatı çok bereketlidir. .. d ·d·w. k h k" 
d h · t 1 .. • d b k lh 1 t . 1 d' 13 t 1 · na ucum e mış er, 3er e ı a .., ld" .. .. . ,,h t" 1 C 1 . gon eı ıgı ora ve arman ma ıne· a a aynı sa ır ar uzerın e aş a şey ar( ıın::ın e mış er ır. ju ayyarc erı- . . .. w t t yı onumu milnas.,...e ıy e um ıurreı- Yazlık ve kışlık mahsu!atın geçen 
ler, bafka ~eltemler, başka re~kler, 1mizden biri kayıptır. ı·ı bomba ve mıtr::ılyoz Y~~urıma u .- simizle konfederasyon reisi arasında seneden 36 bin ton fazla olacağı tah !eri ile harman işlerinin :kısa bir za· 
batka manav~ ufuklar aramak ıat~r-ı . , _ mu~lardır. Çarşamba gu~lı Og~ısa lı- tebrik ve te.;;ekkür telgrafları te ti min edilmektedir. Ziraat vekiUetinin manda bitirilmesine çalışılmaktadır. 
ler .. Zaten, guzel olan eserler, bı:ze Lon Jıa, 8 (A.A.) - Ha\ :ı. nrza m::ını bombalanmış, meydandakı han- edilmistir. • 
tekrar tekrar kendiler ini a r a tan ve · i " ı1 t;ni ntebliği: garlara isabetler kaydedilmiştir. 
0
t kutan za?1~nd zamanf. hab~ı"zatve ha:ı lllanha\·m bomba tan•areleri per- Trabhısgarba da hlicum edilmiş, ls-
ıramızın ıçın en ne ıı tr egannı · • • • . 1 
uyanışı içinde yükselen eserler değil .eııb" g-ünü -av tayyar~leri refıkatin- panyol rıhtımına isabetler vak~ o mu~-
midir? . 1 • • .ı, . ~imali Fran~ada taarruzi har : l:d · tur. Cenubi Afrika tayyarelerı Bardı-

Şarktaki toprakların 
idaresi 

Almanyada işçi 
fıkdanı var 

Sırbistanda aç
lığa karşı tedbir 

O da öyleydi .. Sizi alır, geniş, fa· ! e r , ! ~ bulımmu~lardır. Serıtom,;ı· hn- yada dU~man barakalarını bombala- Almanlar şimdilik iza• 
kat orijina l bir Hindu muhayyilesi v·ı l!!Eydanına, düşman gemi\ı>ri•ı~ VP. nıı~l:ırdır. . " Almanlar burada zirai 
içinde dolaştırır ve bitmesini, sonu- G ı·arnlindeki sair hedefler~ bcml:ıa- Tayyarelerimizin hep.~i üslerıne don- hat vermiyorlar Bütün genç kızlar sefer-
nbndg~lme~ini is_t~~ed!fim;z ve ~.it;~- !a r ::; tılmışiır. Zayiatımız yotdur. -1 müşlerdir. • Berlin, 8 (A.A.) _ D. N. B. ber ediimJ ştİr seferberlik yaptılar 
e .. ed "" ıstemıyecegınız a em ere gotu- dUsw:ın tayyare,.;i dlişürUlır.ü=itür. Hi Afrika muharebelerı Şarktaki arazinin milstakbel mUlki • Berlin, 8 (A.A.) - Hususi muha-
rur u. • 'd . . t k d v 1 1 Berlin, 8 (A.A.) - Hususı muha- bı'rı" mı·z bı'ldır· ı"yor •. n"ı ·e ::ıvcılarından onu k, vıptı.·_ . t · ı aresının or aya oy ugu ıne:ıe e er . . . 'ld' . . 

· • · Lon~ra, 8 (A.A.) - Tobruk mm. a- hakkında buglin Alman hariciye nezn- hırımız bı ~ıyor '. . Alman ziraat mütehassıskırının Robindrat Tagor'la beraber, Hind 
topraklarında, büyük bir dünya kıy
metinin ağır ağır tar ihe ğöçtüğünü 
seyrediyoruz. 

Çarşanba günü3 , değil, 5 dil~man k:!sındaki çıkıntıda düşman mcvzıle- retinde gazetelere herhangi bir beya- "'\h~ıan hük~~etı }<adınlaı·ın mec- Sırbistana gönderilmesi v~ QU mem· 
t8 y vare~i tahrip ecFlmiştir . rine karşı girişilen taarruzlar hakkııı- natta bıılunulmakt.:ın imtina edilmiş- ~~J1 ~ş .d~_vr~mı alt~ ay

7
daha tem: lekette zirai bir seferberlik'yapılma-

a0>0 ela İtaly::m tebliğinin hayali: iddialan tir. Bu1'ıda beyan edildiğine göre, kı 1 e m~~ ır. tt ~erıs,kt dya~ndah~ı sı için lüzum)~ olan cezri tedbirle -
• • • . · kted" şarkta cereyan eden muharebelerin ız arı ızme e u ma. a ır. u ız rin :.ılınması üzerine Yogoslayyanın 

H.ind~n efsanesi. kadar tarih ve me- Çın - Japon har hı aflke.rı ı:nahf:!ıerde redde~ılme .. - .1.r. vils'ati ve mezkur muharebelerin mu- ~ette ç-alışanlar 150 bın ge_n~ ~ızdır. eski Sırp vilayetlerinde !lçlı~ tehlike-
denıyetı de kendıne has, dalgalı ve r- K' 8 (AA ) A k .• Vazı;-etı katı olarak falımın mumkun zafferane bir nticeslnln Almanya için 'larla ıarda çahştırınıı. servısı ıle ev- ııinin bertaraf edileceği ümit edilmek 
meddücezirlidir. Din, ırk, mezhep .. 'l~~g - ıng, .. :. · - !l eı ~ değil11e de düşman zayiatı ağır olmu:ı- haiz olacağı tarihi ehemmiye

0

ti mu- J~rde çau~tırma seı~ısı ve yüksek talı tedir. Alman makamları mahsulün 
~~~galarının. hila ve bili devam et- ıı ozcu, perş~nbe gu.nu Yang?e nehrı tur.İngiliz kayıbı 28 öHi, 104 yaralı \'e ırny.e e edilecek oJıır~a, btı meseleler sil kızıa.rının !abrıkala~da çalışma: oldukça az olmasına rağmen ittihaz 
tıgı bu zeng!n, bu yarı muhayyel ve kıyısında l~ıyada cıvarında Japonla- 8 kayıptır Sol \'C sağ cenahta ~iddetli ıi!:ıbeten ehemmlyetsl:ır. }\almaktadır. sını temın eylıyen :Sef"'.~s~.n faahyeti edilen tedbirler sayesinde Almanya 
yarı euarlı alemde, 19 uncu asırdan rııı muannidane bir harpten sonra .. d İ 1 t Bu itibarla bn toprakların dahili ida- de hesaba katılırsa, butun. ~~rna? y~ da bir miktar hububat ayrılabiie· 

. arta. ~alan iki ~üh.im si~a vardır: ı 700 ölü bırakarak çekildiklerini, per musa ~1:1e er 0 muş ur. 
8 

ki reflinin tanzimi meııelesl asıl harbin g-~~~ kızlarının sef~rber e4ildıgı gö: ceğini ilmit <ıtl!lektedirler. 
• Bırı Tagor, dıgerı Gandı.. b .. ü b"' .. k 1 "ğt' Kalın~. 8 (A.A.) - Bu al~am vanında tali bir derecede kalır rulur. Bu son tedbır, Almanyadakı Yugoslav parası olan dinarın kıy-

Gandi kimdir? şeı~ ~v ~u.n .. uyu. .':18 
zeme 

1 ınam resmi tebliğde, hudud mıntakasında · Berlindeki siyasi mahfillerin fikri- işçi. ihtıya~ı?ı . göster~ektedir. Fil. - metten dilşmesi üzerine ba!') gösteren 
1 edıldıgını soylemıştn. düşman devri''e kollarının topçu ak- ne göre, mevzuu bahi;ı iQler ancak ?akıka ışçı .. 1 ~.tıyacı d~ırelerde vesaır enflasyon tehlikegini önlemek için 

Mi letmin adamı .. Hindliler in ri- J " ·• !erde goruımekt d 
yazat felsefeaiyle açlık grevleri ya- 000 sivlc dağıtıldığı bildirilmiştir. harpten sonra Avrupanın siyasi teşki- yer e ır. yeni bir milli banka tesis edilmiş ve 
parak yirminci asır realiteleri kar- Klodyus Bükreşte · Al d •k ..I" liitı kurulacağı ı;ırada bütiln ehemmi- ovo bu banka yeni bir dinar çıkarmıştır. 
şıamda milli idealleri baıarmak isti- manya a ı tısa~ı yeti ile ele alınacak mesele teşkil et- iki kız karde~ Bu yarı kapalı mali iflası yeni ve 
yen bir hayalperest .. Onu ne tayip Rükreş, 8 (A.A) - D. N. B. darlık mektedlr. 'I' müstakar bir parn temin etmiş bu-
ederi2, ne de ta kbih .. Fakat dünya Romanya Başvekil muavini profe- • y • t h .b ıs l U t k k lunmaktadır. Fakat eşya • fiyatları 
nizamında büyük bir çarh olan Hind sör Mikayski Antonesko Alman dev- Berlin, 8 (A.A.) - Hususı muh a- UD8DJS an 8• 11 1 e ere a llilfc:4 bilhassa bazı mahsulat ve mamuliitın 
mukad~eratının, P.ski ~ir ~ind ~e- Jet nazırı. Dr.' Klodyosu k~bul etmiştir. birimiz bildiriyor: kurtuuıu fikdanı yilzilnden ölçüsilz denilebi-
todu ıln asla halledılemıyeceğıne G" 1 . 'kt a· 1 ,Vuzuhsuz siyasi vaziyet, iktısadi rekatında ve- İstanbul, 8 (Telefonla) - Kadı • lecek derecede yükselmiştir. Alman 
i,aret etmek istiyoruz. orüşme erın mevzuu 1 ısa ı meııe ~- . t' 1 _.ı.,.•ını ....ın.ri bırak k "' d b .. ., c· Yo . . k 

23 
makamhrı fiyatların ~ok sıkı bir 

B k b"I R b" d T ter te kil etmiştir. vazıye tn can~anıı-..., ıs.. - •ı • t oy e ~.ı.e '. r,ı.cının ızı yaşın- ~urete milrakabe~ine karar vermiş-
una. mu a ı o ın rat agor, maktadır. Alman nazırı Raynhayn, rJ en zayıa d~w Despını;ı. ıle. 18 yaşında bulunan tir. Bu kararın hala kuvvetin i rnuha-

Hind dava ına omuz vermekle bera- ooo bankalardaki mevduatın müsadere . • • • dıger kızı _Fotık-a, ev lennın taraça- faza eden para plnasasının f:ıaliyetı· 
her çerçeveyi parçalıyarak Hind ıu- A·man teblıg"ı· V. t G ıd'J sında aQaaı baka ı k k k ·' . <>dileceği, sermayeye yeni vergiler ı unanıs an ve ır ue- n " o . r ar en par~a 11 üzerine tesirini göstermesi pek bek !arından dünyaya, Hind mahsulün- . t br .,. . 1 k, . .l"' d "fd' kopmuş, Despına 10 metre yüksek- lenmiyor 
den çok daha ağır kıymette r uh ma- , f!erlın, 8 (A.A.) - Alman e ı- zam edileceği hakkındaki .?ayıa arı ı zayıat l an e l l ten yere düşerek ölmüştür. Kardeşi Alman· mütehas•ısl'lln Sırp mad 
taları satmıt ve dünya san'at pazarı- ği: tekzibe me~bur ka!mıştır. Butlln .b~n Loııdra, 8 (A.A.) _Dün Avam ka- Fotika, ga~ip __ bi~ tesadüf eseri ola- lerini hummalı bir faaliyetle lşletm!~ 
na büyük şahsiyetini kabul ettirmi~ Alman denizaltıları ingiltereye ,tar, iktısnd ı dar:ıgın kara~terıstık rnarasında beyanatta bulunan Harbi- rak e:vıerının onunden geçen 'tel;&"7af tedirler. HükCimetin emriyle tahrip 
bir ebedidir. gitmekte olan 46500 tonluk gemi a!ı1metlerini teşkıl etmektedır. l'Ye nazırı Morgison, Yunanistan \'e Gi- teılerıne takılmış ve bu yüzden ölüm ~dilmi8 olan bir bakır madeni hemen 

· · · · · ·"d h · k~t h kk d · h t · den kurtulmuştur. · 1 t"l - k " d' Bi k d Orh n Rahmi GÖKÇE batırmışlar ve ceman 29 bın tonluk 1941 senesi içın 28 mılynr 400 rı;ıl- ıı aıe a ı a ın a ı~a .a vermış ıs e ı rne uzere ır.. r seneye .a .ar 
diğer 4 vapuru da torpillemislerdir. von mark kıymettnde vergi tahsil ve son al~n~n 1!1a~finıata ı.~.tıııaclen ~a- ~uve::yş bombardımanı bu ma?endve.n 80 hın ton bakır ıstı~-

---·---------- ' . · v . . . •yıpları bıldırmıştır. Morgıson demış- . . . <ıal edılecegı sanılmaktadır. Bu mık 
Bu 4 vapurun zıyaı muhtemeldır. olun-acagı tahmın ed ılmekteilır. Bu tir ki: . Kahıre, .s. (A.A.~v .- :Mısır dahılı- tar, madenin evvelki randımanının Isparta da 

Halı işçileri için veri· 
len bir karar 

Savaş tayyarelerimiz ingiltere a- miktar geçen seneden 4 milyar markı _ Kayıplardan ne miktarının esir ye n.~zaretınm.teblıgı: iki mislidir. 
cıklarında cemıın 13 bin tonluk üç fazladır. Tasarruf sandıklarına y:ı· olarak bulunduğunu söylemek kabil Dun k'eee Sü_veyş kanalı mıntaka- ---ooo---
• . . • • ~ .1 • d v "Jd" Al ta . b 1 d v sında yapılan hava akını esnasında GI - , . gemıyı batırmışlar ve hırı prtrol ge- tınlan paranın yekunu otuz mı yar egı ır. man arrnzu aşa ıgı za- t k' · "l .. t b k" · Uentz enterne edıldı 

· · .. ·• man muharebe sahasında 57.727 impa- 0 uz ışı 0 muş, -0 uz eş ışı y-ara- • 
mısı olmak uzere dıger beş vapuru marktır. to 1 k k . 1 B 44 865 . lanmıştır Binalarda bazı hasar ol - Ankara 8 (Radyo Gazete~ı·) . . _ ra r u as erı varc ı. unun . ı · , ~ -

1 paı1a, (Hu usi) - Halı i~lıyen- da cıddı surette hasara ugratmışlar,- (zlandaya yeni kıtalar tahliye edilmiştir. Muhariplerden 24 muştur. •• _ • ..........L.U. Lon.dradaı_ı verilen bir habere göre, 
!ere simdiye kadar fapaı1.a ~ehrindC' dır. ld• biıı 100 il Britanyalı idi; 16.442 si tah- lstanbul gumruk varidatı Surıyedekı. Fransız kumandanı gene-
diig- iinı icin bazı köylerle ·akı ka .. · ·ı· t . d" ge ı ·Jiye edilmiştir. 17.125 i Avustralvalı 1 rol Dentz ıle 35 Fransız zabiti enter-

• • ~ il • - Dun gece 24 ıngı ız ayyaresı u- j "d" 14 157 . ta.hl" d'I · t" 16 •539 stanbul, 8 (Telefonla) - Tem - ne edilmi. !erdir Bunkırın Fransnya 
:;abalıırda on, on iki düğüm için bir sürülmüştür. Bu muharebeler de Al- Amsterdam, 8 (A.A. - D. N. B. 1

,. 
1
"y ·. z ısı d 1 

1 ~de. e 1ı4m26
1

6ş ır. t h·ı · ,- muz ayında istanbul gümrüklerinin rl.önmelerine mÜsaade. edilmemlstir 
·1· d H 1 l . •V· ' Lo d d I 1 d a e "den sı enı e an a ı ı ı. sı a ı~e 'd t b' · ı ı · d H . B . .._ . para .. •:e rı ıyor u. ıı ıc~ ar b•r!ıg, man hava kuvvetleri zayiata uğra _ .... n r~ ra yosu, z ~n ay Y nı 'edilmiştir. v~rı 11 ı ır mı yon 1:ra ır. azır~n ~t vazıyet, generalin yetmiş beş 

verdıgı bir kararla sehırde ve civa- mıımışl11rd1r. . buyuk mıktarda Amerıkan kıtalarının Girid taarruzu başladığı zaman ada- a_yına. nazaran bu varıdat yarım mı!- Hıııdli ve 1 Britıınyalı subayı serbegt 
rında altı düğüm için bir para veril- .. . . ! nakledildiğini bildirmiştir. daki imparat.orluk askerlerinin mikta- yon hra noksandır. bırakması lazım gelirken bırakma-

Dun gece savaş tavyarelerımız ~- • 27 550 'd" B 14 580 · t hl" 1 t b d b ma"ında ·ı · ı :...ı-· mesi esa.<>ını kabul etmiştir. . . . . •.. . . Japon acenteliklerı ·rı. ·. . ı ı. unun . nı a ıye s an ul a asma satışı '., n 1 erı ge m"".ır. 
B 1 . .1 1 . 1 . 

1 
kenderıyed(>kı denız ussünde vapur- edılmı9tır. 

. . unun a 
1
· çı ~re >1r .. yı . ç!nc e lan ve liman tesisatıı,ıı muvaffakı - kapatılıyor Bu 'askerlerden 14 bini Britanyalı İstanbul, ~ (Telefonla) - Sü - A N A D Q L U 

\erılecek fazla ücret yuz ellı lır1\yı . ti b b 1 1 d. Sil. k . , idi 7130 u tahJive edilmi<>tir 6450 si rnerbank yerlı mallar pazarının is· . . . ve e onı a amış nr ır. v eyşe ax 0 h ş ' J " • b · - · bulacaktır. Halı ı:;;çıfori ek ·crıyetle · 1 h t d lb Tokyo, 8 (A .A.) - so n osen Avustralyalı idi. 2890 ı tahliye edil- tan ul şubesı, yaptıgı son tetkık-at ••••••••• 
kimse:ıiz ve fakir kadınlar, kızla!" ı ~ 1. ya~ı an ava. a'llrruzun .a ~a • ı Kayışa \•apur kump-anyası , Sirıgapur, miştir. 7100 ti Zelan<lalı idi, 4560 ı l!eti~sinde basma satışını, nufus ka- Sahibi ve Başmuharriri 
olduğuna göre karar, bilhassa ha-1 htm hmanı~d~kı petrol hazınelerı a- Bonıbay, Nevyork, Kap, Vanez'Jellu, tahliye edilmiştir. gıdı ıbra?: e.tn~ek ~ure_tiyle yapmağa HA y DAR R O Ş T O OK TEM 

~ ' . te~e venlmıştır. ı . . v M k b k karar vermıştır. yat pahalılıgından muztarıp olan bı.ı • Los Ancelos şubelerını kapatcıgını er ez an ası 7 • . • • --: :--

~ınıf ha_ı~ _için. fa!·dalı olacaktır. ~u:man :garbi A.lma~yanın muh-
1 
bildirmiştir. Bunun ~ebeh.i, japon a':ı Ankara, 8 (Telefonla) _ Cumhu· 1C.ılnCırieme ıhtıkô.r Umumi Neşriyat lıfOdOrU 

Üç kışılık bıı· ışçi grubu on metre t.elif ~ erlcrıne ~'<! .bılha~sa D.ort~.on- caklaı ının bloke edılmesınden sonra riyet merkez bankası, isviçre fran - vapıyorlarmış HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 
murabbmındaki bir halıvı biı· avda ı da taarruz etrnı~~ır. Munferıd du~ #il iktısndi miin.aseJ;ıetlerin tamamen ke- kının dilşmeğe başlamasından, frank l t b 1 8 

(T 1 f • --: :·--
• J 1 . B l . b .. . 1 . k . t' s an u , e e onla) - K-arl-

bitireı·ek 12 düğüm fizeriııden 1"l li man tayy-are erı er .. ın ~zenne oın- silmi olmaındı~. uzerıne muame eyı ·esmış ır. maıı mağazasının sahibi Santiyago 
ra 60 kuı.ııı ve düğüm bir para ii:ı:e- ı' b:'.1~.r .. atıı:ı.~~~r. 6 duşma Hür Belriki l1lafJ.1,1 ajl,e- Y:i;izmek bilmediğinden ile tezgahtarı Kost~ntin ve çanta tile 1 
r inden de 26 :ira 40 kuru~ alıı·. 'e- duşurulm LI .tur. • ~ • : • · · bo .., uldu c~n l~tam~d zencırleme .. bavul .ihti- 1 

ı kar. rla altı düğüm icin biı· para ------- lerı ta~y•tc #dıfl.f.Qf , . !! k~rı .J aptı.klarından hugun tevkıf e-
- lkt 1 \ ' k.-1 t' · I · ·t ··1· · t' r t 1 1 S ("' 1 f J ) R il dılmıQ!erdır .:- lacaklar.ı.na giire üç kiııive 3:j k-ı 1 ısac e a e 1 'e sp.ıı a vı ıı)e 1• Loııdra, 8 (A,A.) - Alınan ma- r: .an >ti.' '.e e 0 :; a - • u.g ~ ., · • , ,,. 

'>O '· . . .1 kt' • · tezgahların iplik~izlik yilzünden boi k 1 hü B 1 'k d ., .ı Beylerbeyınde bır b?gulma hadıse!'iı Amerıkada ıstıhsalat 

Abone • Yıllıfı ı400 Kr. 
• 6 A:rlıiı 800 

Yabancı memleketlere 27 lira - .. -
idarehane : ikinci Beyler Sokak 

l) k f . ti . h 1 . i:almamıı-..ına ıtına go ternıektedır. ·r .. B ı "k k ı 1 ı k 1 • • • b' ·. . · " ' ll t" 
- .-..uru;;; 'erı ece ır. . . .. . 1 am arı, r e çı a or u,,an..~.a y-,'.1- olmuştul' Beylerbeyınde aşçılık \'a-
... ? unııı ıra ~rına n.~zaraıı ~ ı ı~-: . z ı e goren e _çı a ~s er :r n rı an- yan Me~met ~smınde ınsı •. !ııca~t.aıı sur a e ar ıyor GUNDELIK TAKVIM-

..çılıgı daha ucuz ısc de otec~M'..ıerı alı- T~!J 11.a. Halıcıla.r ~ırliği, ~~vletçe !arına kar~ı şı~detlı ~ed.b'.rler alm!ş- !azla mut~cı:~a~· ~!.arak denız~ gırnı e 1 _, v,vork, 8 (A.A.) ..:_ Verilen ma- 1360 ' ,. kecep '!5 
;ıılmı · rlm:l ı P dC'vamlı ıbır ı~ sayıl- ,t.C'mın ,edılen her ıplık paketının ma-jtır. Muharıpleıı tazyık ıçı :ı bı.nların g~ kar~wr. \e~mıştt;; Mehı:ıet ~ ~ıZ:;ı1Pk ! h1mata göre, 941 seııesinin ikinci Uç EVK i. T ı ,·: 
ması 1ı: .lıc lı •ı terkettirmemektediı·. Ji\·etine bir mild~ iliı\•e ederek bunun ailelerine verilen tahsisat kc:sihnist\r. 1 medıgı hı~lıdıı bb~ nte babgl:d

1 
ıgı ıpın /ayında Amerikada tank imnlatı y!lzde 4 

i·. 1 h" . 1 .ı.. 1 ı . IB . f 1 t b .... • ucunu, $a ı e ır aııa ag amış ve 1260 . b .. . t t , u· S D 
şçı e ıııe yapı an .. ,u yaı dım arın y::ırısını :\Iem!eket hastahanesine yar- u v~zıyet se a e e ~e e ... ıyet vere - den ize girmiştir. Bir 'aralık ip kop- . • nı~ etıı_ıoe ar mı~ ;r, .. ~ıt;aly~z · • 

-~~w~mı, halı k-zgiihl. ı·ınn pamuk ipli-ı'dım olarak ayırmakta ve diğer ya.r.ı~ı- cektiı·. Fakat bu tedbır, halkın Alman muş, Mehmcdiıı yüzdüğü yerde de ımalatında yüzde 69 ~ ~rta tan~ ın:aıa- Sabah : 5,0 ! "'kşam 
· ~ının ihtiyaç ııi:betinde \·crilmesiııc nı da şehir planına göre ya.ptırılacak jlıara kıırşı olan hisleıini deği.~tirecek kimse bulunmadığından zavallı feci bir ~:~dda Y
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!o>:ığlı bul akt d B · • el b" l'k b" t h · 1 k · hi tt d W•Jd" k" ·uz e arış var ı r. tav~are l0 ki d' 1613 l -1-unm a ır . unun ıçın e ır ı · ın:ısına a :;ı~ ey eme ·tedır. ma. ye e egı ır. şe ılde ooğulmu§tur. de teslim edilmiştir. · · ..,..n-•ı •;-•' ---•1911'!• .. aa._ ___ ııiı 


