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Günü geçmiı nUıhalar 25 kuru tur. Her gün sabahlan mir) de çıkar siyasi gazetedir. 

lıtanbul, 1 (Telefonla) - Oniv<(rıitede, bu
&linden itibaren talebe kayıdlarına batlannuftır. 

kayıd iti, ikinciıe,rinin ba,ına kadar devam 
edecektir. 

Milli Şef Manisada 
Inönü dün köy enstitüsün

de direktifler verdiler 
Milli Şef' talebeye ŞU hit~bede b!1lundular: "Köy Alınan ıaakerıeri Ruayada 

enstitülerine çok ehemmıyet verıyorum. Sızlerde ilerler ken ve Fin ııönüllüleri Almanya dan Finlandiy~ya dönerlerken iıtaayonda 

cok ümidimiz vardır. Ahlaklı, vekarlı, haysivetli Almanlar~ göre . Sovyetlere göre 
insanlar .,olarak yetişiniz. Köylerimiz sizi bekli~or'' Moskova Üzeri-

l Ruzveltin şid- ' 
detli bir nutku 

Almanlar Din-

Milli 

•• •• •• Harp uçuncu 
senesine girdi 

' r *** 
B . . d de muharebenin 

u sene ıç.ın e . . alı· 
nihayet bulacağı ve bır netıcek 

" "ime tenacağı çok ıüpheli goru . 
dir. Libyada, yakında hedef.• fe
çen seneden dah~ ş~mullü bır 1:: g iliz taarruzuna ıntı:zar etmek 
zımdır. 

--------**~~~~· · ı 

Şef San'atlar okulu talebesiyle b ir arada 

Milli Şefimiz san' at oku
lunu da ziyaret ettiler 

ne Alman taar
ruzu başladı 

Alınanlar Baltıkta bir 
Jiınanı aldıla r 

Anıerika Reisicumhuru 
Naziler·i-he rhaJde vere 

sereceğiz, diyor 

• yeperı geçeme-
mişlerdir 

Nehir üzerinde köprüler 
uçuruluyor 

Vipuride de Stalin Bütün cephelerde şid-
hattı yarılmıştır detli muharebeler 

Berlin, 1 (A.A.) - Alman orduları oluyor 
Başkumandan lığının tebliği: 

Alman kıtaları 26 Ağustostanbcri -. ıoskova, 1 A.A.) - Sovyet istih-
Kiyefin şimalindeki Dinyeper mınta- barat bürosunun dün akşamki tebli _ 
kasında 27 Sovyet monitörü ve gam- ği: 
botu Jmha etmişlerdir. Estonyadaki t~- ~l Ağustosta kıtalarmız bütün 
mizleme harekatı esnasında garp ~a- cephe boyunca düşmanla muharebe-
hilinde bulunan Hapsal limanı zapte- -,.~ d~Y3m etmişlerdir Hava kuvvetle-
dilmiştir. Reva! mıntakasında cere~·an rimiz düşmaın kuvvetlerine hücum 
etmis ve 28 ağustosta bitmiş olan mu- etmiştir. 29 Ağustosta 125 Alman 
harebelerde 11432 Bolııevik askeri esir tayyaresi tahrip edilmiştir. 24 tnyya 
alınmış 493 top, 91 tank, 2 zırhlı tren remiz dönmemiştir. 
ve çok miktarda diğer harp malz•me- Mo<kova, 1 (A.A.) - Röyter: 
si iğtinam edilmiştir. Dinyeperin sağ sahilinin sanay; böl-

60 dan fazla düşman gemisinin 6 nu- B. Ruzvelt gesi kısmen Alman elinde olmasına 
maralı maylıı tarlasına düşerek :ıl~v- Londra, 1 ( Radyo) _ Amerika rağmen, •anayi merkezi işgalden 
ler içinde kaldığı görii lmüştür. Reisicumhuru Ruzvelt, bugün. İfç iler müteessir olmadıkça Rus ordusuna 

Stokholm, 1 (A.A.) - Almanlar, günü münasebetiyle bir nutuk ira- yarıyacaktır. Leningrad sanayiinin 
Diyazmıı , Gomel ve diğer bir bölgeden detmiı; Amerikanın lngiltere ile fi. de mühim rolü Yardır. Buranın zaptı 

-De•amı Uı:lnd uhlfede - len itbirliği yaptığını aöylemİ§ ve ez- güçtür. Almanlar, şehri muhasara 
-------------lcümle demit tir k i: ile istih.ali azaltsalar yine onlara 

Iranda vazivet 

ınanız . sovuet kıta. 
ıarı -birleşti 

- Hitlerin durdurulmuı olduğu- yet~cekti_r. Maamafih bunlarm kay-
nu zannedenlerin tehlikeli bir haya- bedılmesı de Ruslar için öldürücü 
le kapılmıı oldukların ı iddia edebili- darbe olmıyacaktır. Çünkü be.~ yıl
ri?'· ~ğer Almanya zayıflamııaa, üç lık pliin mu~.ibinc~ d~ğer yerlerde de 
mıslı darbe indirmek ve fazla ııayret harp sanayıınde mkışaflar v·:ırdır. 
aarfetmek lazımdır. Hitlere kartı ga- M.~~kova, 1 (A.A.) - Bir Sovyet 
lip gelmenin uzun bir ;1 olacağını te?Iıgıne göre Sovyetler Almanların 
biliyorum. Fakat Hitlerizmi ve nazi- Dınyeperde köprü kurmasına müsaa
leri yere sermek için elimizden ııele- de etmemişlerdir. Bir aralık Alman
ni yapacağız. lar nehrin ortasına kadar dubalar 

Ruzvelt, bu nutkunda ilk defa ola- koymuşlarsa da, buradaki beş dafi to
rak demokrasi aleydarla.rına kart ı pu Rusturulmuş, müteakiben alevler 
dütman kelimeıini kullanınııtır. ıçınd~ d~şmekte olan bir Sovyet tay

ynresı pılotu tarafından bu dubal·ar 
üstüne çarptırılmıştır. Bu fedakiir a-

Akdenı•zde batı- n_e hareket neticesinde şiddetli infi -
laklar vukubulmuş ve dubalar enkaz 
haline gelmiştir. 

rılan gemiler 
Uzak 'Şarkta harp 

a lametleri 

Ingiliz tebaas:a 
Jauonyadan 

ayrılıyor 

Japon gazetelerinin neş 
riyalı gittikçe 
şiddetleniyor 



---~:::::--- -
---- - --

Almanlara göre 
- Bqtarafı 1 inci eahifede -

olmak ü7..ere üç ınıııtakadım Moskov 
i tikametinde ilerlemektedirler. Rus-

Milli Şefimiz San,at 
okulunu da zigrıret 

ettiler 
lar geriden takviye kıtakırı almakta- - Baıtarafı 1 inci aahıifede - f 
dırlar. çok ümidimiz vardır. Çaıı,maıarınız- Bizde Şe 

Timoçenko ordusunun g€neral Kay- dan çok memnun oldum. Bundan son-

(Şe~'r ve Memleket Haberleri) 

Üzüm - incir Bazı mıntakala-

------ --

Ankara - lzmir 
yarışı 

piyasaları ra yağmur yağdı ten kumandasında yaptığı taarruzları ra da yine böyle çalıtınız. Bu çalıı - ORHAN RAHMİ GÖKÇE 
Almanlar akamete uğratmışlardır. Al- malarınızı da yakından takip edece- Ankara, 1 (Hususi) - Ankara - lz-
manlar esas kuvvetlerini Ukraynada ğim. Ahlaklı, vekarlı, haysiyetli in. - Bu ~e~ime, teıkilat ve idare ani~- Borsa he)r'eti bugün bir Bildirildiğine göre yağ- mir bisiklet yarışına bugün başlandı. 

Bisikletçiler dün ha· 
reket ettiler 

tahşid etmişlerdir. Uzun topçu ateşin- sanlar olarak yetifiniz. Köylerimız yı§ları ıçınde, çok kere ayrı ayrı ma- Sabahleyin 8.30 da Beden terbiyesi ge-
den sonra Almanlar Dinyeperi geç- sizleri bekliyor. Köylerimizde de siz- nada telakki edil.miJ bir kelime~ir. karar alacak OlUr kısmen zararlı nel direktörü ve genel direktör!Uk er-
mektedirler. Jeri göreceğim. Memnun oldum. Alla- Diktatörle Reis bıle, zamanı gelınce l kanı Ulus meydanında bulunuyorlardı. 

Budiyeni, ordularından bir kısmını ha ısmarladık. bir «Şef» kelimesinin aynaaında ken- O muştur Genel direktör sporcularıa muvaffakı-s. .. . Şehrimiz Borsa idare hey'eti, ym·ın bak Ik sarka geçirmiş ve mevzi almıştu·. ı- disini gosterır. Dün İzmire ve civarına yağmur yağ- yetler temenni etti ve müsa a a ış-
malde taarruz yağmurlardan gecik- Talebe hep bir ağızdan yüksek ses- Fakat hakikatte, Şeflik, b~tün bu Cevdet Alanyalının reisliğinde topla- mıs verilen malfimata göre muhtelif Jar arasında yola çıktılar. Musabık-
miştir. Fakat tedricen Alman ilerleyi- le; anlayı,ların üstünde o mevkıe geç - nacak, üzüm ve incir piyasalarının mahsullere epiy zarar vermiştir. Ma- !ar Sivrihisar, Eskişehir, Küta1ıya, 
şi devam etmekte, tayyareler Rus hat- - Söz veriyoruz; çalışacağız. mİf şahsiyetle onun mensup bulundu- açılma tarihini kat'! surette tesbit ede- nisa Kemalpaşa, Cumaovası ve diğer Afyon, Uşak, Alaşehir, Manisa olmak 
!arını dövmektedirler. Sağ olun. . ğu millet arasında hususi, derin, tec- ce1~i~nbulcla bulunan Ticaret odası ~zü~_ mı11:ta~al~rına da_ yağmur düştü- üzere se~iz merhalede 882 kilometre 

Helsinki, 1 (A.A.) - Fin resmi teb- Cevabını vermi,ler ve Milli Şefı rübe potasında iyice pifip karış~ı§ ... H kk B 
1 

•
1 

dün sehr"mize gü ögremlmıştır. İncır mmtakasına mesafeyı katedecekler ve 9 Eylfil sa-
l iğine nazaran, Vipurinin sukutunu in- heyecanla alkıtlamıtlardır. bir takım rabıta ve münaıebetlerın ıeıı81. t~· ~ :. fı.og .u ntakası~a g i- da yağmur düşüp düşmediği hakkında bahı, kurtuluş merasiminden biraz 
tac eden harekat esnasında Stnlin hat- Saat 20,30 da derin sevgi ve saygı eseridir. ~e m~ş ıı. : t e~ :~1 ı~cı~ mı • d c k henüz sehrimizdeki Q}akadarlara ma- öncıe İzmire varmış bulunacaklardır. 
tı 50 ila 100 kilometre derinliğinde :ra- tezahürleri arasında Kızılçullu köy Şeflik, kanuni ve hukuki sahada i~~·~. i;fih~~~ :::ınet~l~as~:a~~ e :e e,_,a~~~ Jumat ieı~emiş~i~. ~zümlerin az bir ooo 
rılmıştır. Hem müdafaa ve hem de ta- ®ıtitüsünden ayrıtan Reisicumhur bir etiket, bir makam, bir sandalya . . . • . . .

1 
t 

1 
kısmı henuz seıgıleıde bulunmakta- Uza}{ Saı·kta J

1
arp 

arruz hareketleri yapmıya mü~aid bir İsmet İnönü Kadifekaleye gelmitler- değildir. ıncır sevkedılec gın ı karaı aş ıraca <- dır. incirler de ayni vaziyettedir. Bu - · ~ 
tarzda in a edilmi:;ı olan Ru: müstah- dir. Kadifekalede şereflerine ak,am Ş f d d I . . 'b" esuliyet- Lır. itibarla dünkü yağmurun kısmen za- • alan1etleri 
k h tt d ··t ld"d t . . . . . . f d b' ziyafet e e ev et reııı gı ı, m ooo y • • 1 kted· • 
demi a ın .a m~. elac_ ıb la\~da:e me~.- C. H. Partısı tara ın an ır ıizdir. Fakat bu meıuliyetsizlik, ka- B" d b J l rarlı oldugu so~ elı:_mked ılr.. - Baı tarafı 1 inci sahifede -

an arı ve ıa. e us erı ll uıı ugu go- verilmi,tir. l d k .. ili t" Şef olan ır cese u lll1( u Şehrimizdekı a a a ar ( aıreler, böl-
ü! ·· t.. nun ar an ço once, m e ın • T" t d 

1 
Prens Konoyenin Ruzvelte gönderdi-" muş ur. h . k h' b" · t"hap ve ge dahilindeki ıcare o a arına tel- b h d" 

1 
K 

Berlin, 1 (A.A.) - Alman hava Cumhurreiıimiz yollarda kendile- şa sıyete . a~tı hıç tırk ıln 1 
dan göı- Limanda boş mavunalar arasında graf çekerek yağmurdan husule gel- ği mesajdan a se ıyor ar. urum 

k · ti · 31 - ·t ·t· b""tü h rey meraaımıne ace a ma b" · d" bt lu " zabıtaca ve · 1 b"ld" ·1 · · · Haı· divor: tıV\e erı agu. os a u n cep e rin · istikbal eden· d" - · ı k k d "timadla ır ınsan cese 1 1 nmu..,, < • mış zarar varRa ace e ı ırı mesını ıs- J 

bornnca tahripkar hücumlarına de-
1 

y 1 'ı ·· ··. ter ıgı mut a ve ayı sız 1 

1 Müddeiumumilikçe derhal tahkıkat<ı. t · 1 d". Mevcud meselelerin halli suretine 
. . . . - aşa, varo nonu' ha lar Millet haklarının kullanı ma- emış er ıı. b -1 "k· d l t• . set· ,. ~ m etmı tır. Cephenııı cenup mınta- Avazeleriyle karşılıyan halkın ş :d .. h. f l"t 1 in kud başlanmıştır. . ag anması, ı ı eve ın esas sıya ı 

kasında bir çok 'ovyel hava meydan- co&kun tezahürleri arasında akşam '!na aı mku ım v
1
e . o~mb~l.1 e erz Fa_ Yapılan muayenesinde cesedın sarı Manisa (Hususi) _ Vilayetin bü- olmalıdır. Anc-ak bir Anlaşma iledir 

1, •- - · ··h· h ., b ı sıyet ve ıymet erını 1 ıyoru · ı 1 70 b da blak "ehrelı" hir ' · ı· t k ı ki aarki büyük Asya olabilir ve refah .ırı .... arruza ugıamı:, mu ım a~ar Demir konağa avdet uyurmuş ar - k k . k" illet _ saç ı, , oyun .', a • " tün üzüm yetış ıren mm a a arında ., . . . . 
w tahribat mü~ah_ede edil~!ştir. AI- :hr. ka~ unutma~a . ge.re tır. ~~1 ınbir te- g~y:i m_ü~lime ~it olduğu a~laşı!_mış ve satışlar hararetli o~makt~dır. ~syası. kurulabıl~r. B~. ~eS~J Japo~ 
man tayyarelerı duşmanın mu,;tahkem lerın .. k'.':nu~ otesı hır ruhıyaaı 'vardır. huvıyetını tesbıt etmek mumkun .ola- Mahsulün 1r· 85 1 sergıden kaldırıl- sıya~tıne muh-alı~ degıldır. Japon sı-
mevkilerine mu\·affakıyetle hücum et- MiLLi ŞEF MANiSA YI fekkuru, b~r s~ur çalışm ve usul rnamıştır. Pantalonunun arka cebınde mışlır. Mevsimin sıcak ve kurak git- yase!ın<le tebeddul olamaz. Boy le o-
mistir. ŞEREFLENDIRECEKLER ~ef _v: Şef!ık, .'fte o k~~~n bir neti- bir kol Raalı, 4 ktLruş para, (Meryem) mesi züraın yazlık işlerini sona erdir- lacagmı ~ananl:ar al~anırlar. 

Alman hava kuvvetleri hilhas~a Ho- ote~ı .alemın hır tezahuru, yazılı bir zinc'İr bulunmuştur. miştir. Kışlık ziraat hazırlıklan için Yumo:ı. de dıyo~ kı: . . 
nosof mm taka. ında demiryolu tesisa- . Milli .s.efimi~; bug~n .M8:.nisa bel~- cesıdır. .. . y. • etin bü - ooo biraz yağmura ihtiyaç vardır. « Pasıfıkte vazıyet ~merıka. - J~-
tını ve trenleri hedef ittihaz etmi"ler dıye reısı Avnı Demırcı oglunun rı- Şef, zumrenın degıl, mıll . N f' V l .

1
. . l "} } . Re be . . sonbahara . ·k ponyanın durumuna baglıdır. Bır do-

\ "P cephenin merkez mınlakasında- 13 yaaetinde olarak Manisadan gelen tün topluluğunun malı olmak iktı~a a ıa e {l ının tet {l { erı - nç ;:::;ız ktedir Yağa:ı~er _ ~il vüşün önüne geçmek için yegane ça-
tavyare düşürmüo;:lerdir • . ' bir hey' eti de kabul buyurmu,lar- eder. Akai takdirde ona, kullanı - o~h . . d b l N f" V kT yagTur f d ~m~lacakt;r ' a ;. ag- re anlaşm-adır. Bu da münhasıran 

' . J)e~ma nehri üz~rind · ·bal'lıca hedefi dır. Hey'et, Manisalıların Cumhurre- makta bulunan veya bulunmıyan Ge~ T:!,1~; ~ ~~ ~.~a Ale• ı ~ mur ar ay a ı ~ . Vaşington-a bağlıdır. 
kiiJJrüler teşkı" l etmı· tı·r Bargo ada~u- isimize olan sevgi ve saygılarını ar- ba§ka bir isim, başka bir unvan ara- knera dı u~ı~ t Nsof~' uı:.d .. s~n 

· · · l · · f ı . ca garın a vı aye a ıa mu urun- J .. d ·· l ·· v •• J d nın sarkında 3 bin tonluk bir gemi ha- zey emı• ve Manısaya şere Vtırme e- mak gerektir. . . d İ . N f" . 1 . h kk d al ' aşe nlU ur ugu <a rosu Tokyo 1 (AA ) - japonyadaki 
sara" uğratıl~ıı:ıtır. Faııdalaf~a Jima- rini istirham etmiftir. Milli Şef, Ma- Bizim anlayııımızda, Şef!. mıl~leltın ent z:nır l ~ ıa ış erı a ın a m u- . .. d .. r·- .. k İngiliz t~baasın.ın. tahliye edileceği 
ııııırla bin tonluk diö-er bir gemi çok nisalıların bu ricalarını kabul taayyün etmiş ideali ile henuz mı et- maH .~kı;ıış tır.k - .... d k" d İzmır İaşe mİ u ur ~dg~ adrosu ~e- hakkında İngiliz radyosu tarafından 

., l""tf d b ı I M • · d"l · 1 uzatılma- u ume onagı onun e 1 mey a- nisletilmiQtir a!'.e mu ur vekaletıne aı;rır hasara uğnvarak durmus vP nı- u un a u unmuf ar ve anıaayı çe tayın e 1 memış ve .e. "den t zi i m··nasebetivle bu ' " · ' .. f. tt· r - . . . . neşredilen bir haber, japon gazete-
n·ı vatrnıştır . tefrif Pdeceklerini bildirmişlerdir. mış, fakat bizzat kendm tarafından nın ~en~ k" tan m k u •. . k · ı ı . l Trakya umum mu~ ış ıgı ıstatıstık !erine göre bütün Tokyo mahfillerin-

• Ayni ~mı takada Alman hava kuv- Haber aldığımıza göre, Milli Şef tasavvur edilen müstakbel hayatının me~ an a ı.l radmval):k advsınınl a~ ı~ı.1- müdürü Nazım ~alt do.vl·, ~·alpor~örlüğü- de derin bir tesir yapmıştır. Bütün 
·· b b h M · "d ki k ·· ·· ··d·· maı:;ı mevzuı e e a a a ar o an e 1 • ne de Kahya tavın e ı mıs erdır wtleri düşman münakalesine hucum usa a anısa.ya. gı ece er ve a - ':>ncusu .ur. . k' d Bunda bu hususta yakında alakadarlara la- · ' · · · gazeteler bu haberi büyük başlık -

;;lmi!l, tre nleri yoldan çıkarını , ric'at tam tekrar ,ehrımıze avdet buyura- Ş~f gıder, mı!let ta ıp e er. b" zım gelen emri verecektir. x !ar altında neşretmektedir. 
halindeki kılalara taarruzda bulunmuş caklardır. cebır yoktur, şıddet r_oktur. Bu ır l ·ı· A 'k Yumori gazetesi bu haberin bil -
ve Alako8tinin . arkında düsmanı körü körüne itaat ve .. ınkırad olmak- ngı IZ ve merı an hassa siyasi eherr{miyetini tebariiz 
e ıı mmirew za.viata uğratmıştır. G. l l l l tan tamamen uzak, kutle ı~adı:ı ~e ar- Milli emiakteki işler sefirleri Ef este ettirerek diyor ki: 

Berliıı, 1 (A.A.) - ark cephe~iııin I{ en er - ge en er :ı:uıunun tamame_n ş. efe verılmesın. de. n İngı" ltere, gergı"n olan vaziyetı• da -
b 1 .:\'lilli Emlak müdürlüğündeki eski b 1 t ·1· A şimal bölgesinde cereyan den muha- Tekirdağ mebu:>u Rahmi Apak Na- !Onra,. mutla~. ır ınan_ç .v~ sevgı ı e i !erin bilhassa muhacir ve mübar!il- Şehrimizde u unan ngı ız ve nıe- ha fazla bozmak ve harp ihtimali 

rebeler esnasıııda Alman hücum kıta- zilliclen, Halep Türk konsolos mua\'iııi onun ılerleyışıne ve gıdı§ıne uymak, iş ·t' d 1 l 1 . . t rikan büyük elçileri, Kuşadasının Sel- hak~ındaki ~ayiaları daha ziyade 
1 · ·- • · · ı · ı k h 1 1 fhalar katetmek ve ere aı osya arın muame e erının as- çuk ahı· es ·ne gı"derek Efez haı·abe arı .~O agu.·tosta ciir etlı Jır ~as ın Sıdkı İstanbuldan gelmişler, Kastamu- ~er a e_er, '2! . . fi e .· i i ·akında ikmal edilecektir. 11 Y 1 • • ' - kuvvetlendirmek niyetindedir.» 
yap~rak. mühim lıir kö~rü de g~?ıı:m iş- nu mebusu Rauf Orbay Selçuğa gitmiş- ,ıhayet ıfte o ıdealle ıatıkbale kavut- T~sflye~i'n~ lüzum görülen on binlerce !erini ziyaret etmişlerdir. Gazetelere g_öre b_u_ ted~iı'.. Lond~·~-
J eı:dır. Üç Sovyet dafı topu ıgtınam tir. makt~r. anlatabiliriz; dosrndan henüz tedkik edilnıemis bin 0011 dan Tokyodakı İngılız buyuk elçılı-
edılmi. ~ir. Alman tayyare dafi batar- . Şefı daha iyi nasıl kacİa'r dosya kalmı tır ' lSMAİL GÜNT AY ğine gönderilen talimat üzerine alın-
yaları üç Sovyet gambotu ile hücum- Almanı . ld . 1 . bılmem.. · Kırklareli emniyet amil'liğindeıı mış ve İngilız büyük elçisi Kreygi, 
bolunu, bir büyük, bir de küçük gemi- ~o~~·a kt" ~rın şı~ı8 e ~z~y~t 1:rı Söyl~ bir §ey hatı~ımıza .~7.ldi: • polis müfettişliğine terfian tayın ~di- japon hariciye nazırı amiral Toyoda-
\"İ tahrip etmi. lerdir. egışece ır. u .su~e e ~eı: s ~an Ataturk hayatta ıken butun reımı Petrol tevziatı len İzmir eski emniyet müdüı· mua- yı bu tedbirden haberdar etmiştir. 
· B 1. 1 (AA) _ 30 ag"t ·t 1 • Alman kuvvetlerı, şımal ıstıkametınde eıfat ve makamlardan tecerrüd edip .. İ' .

1 
G .. t K""t h . 

er ın, · · ıs mı.a f 1" · tt b l b"l ki d" B f · .. · · • K .. 1 h · · dek· mahallele vını smaı un ay ve u a ) a em- ANKARA Sovyet kuvvetleri tanklarııı müzahe aa ı:re e u una ı ece er ır. u aa- bır kaşeye çekılseydı ve hatta, ara - oy ere ve ~e rımız ı . - . t • . . M h d Ar K - -
retiyle Sark cephesinin merkez bölge: liyet neticesinde de Almanlar Ladoga mızda hiç gözükmez olsaydı ne ya- re petrol tevzia~ı~a devam edi~m~kte- nıye amı~ .1 ~ me 

1 
. \ ~~~ar me- Radyo gazetesinden 

inde bir Alman pivade tümenine hü- ~ıntakasınd~n da taarruza geçip Lt>- l>ardık? dir. Bugünden. ıtıbaren M_ersınlı ve zunen e rımıze ge mış er ıı. İngillerenin japonyadaki tebaası-
c·ıım etmek te bbu··s·u·· nele bulunmuslar- nıng_ radı katı. surette l\foskovadan ayı- Hiç .. üpheıiz; onun bulunduğu ye- '.!'uran se. m_tlerıne ve eU:ktrık aydın~ı- YENİ NEŞRİYAT 

b 1 ki d y - d t f d d l ld nı çekmesi, ya harekete geçeceğine dır. Alman pi vadesi ovret hücumunu ra 1 ece er ır. re gelince hürmetle durur, gözleri- gın an ıs ı a e e en erın az o_ ugu 
pü. kürtmüş ;e derhal mukabil hücu- . ~ . mizi muhabbetle nemlenmiş olarak yukarı mahallelerde petrol tevzıatına veya japonyanın harekete geçeceğini 
ma geçmiştir. Cereyan eden muhare~. . eıMı erkez _cep~esınd: M_ar~ş~l Tımo- oraya doğru. çevirir, « Şef, orada otu- başlanacaktır. Küçük Menderes hissettiğine · bir delildir. Maamafih bu 
esnasında 35 Sovyet tankı tahrip ı>dı l - ç ko,. Moskovayı mudafaa ıçın muaz- nıyor» derdık.. .. . i~in~isi daha ~uhtemel &:örülmekte-

. . . S . - t ·. d · - .·, t· zam bır muharebeye başlamıştır. Her İnönü devrinde onun kendi arzusu bu ıuretle tebaruz edıyor demek.. .Tirede H~lkevine menfsudp genç ve dır. Japon bahrıye nezaıetıne mensup mıs \e O\) e Pi\ a e. ı agu· za\ ı ,ı .t "ey· b h ı..~ . B . t k • Ş f .11 • · h t d . · d munevver bır ıırup tara ın an netre- ·k· ubayın bugün çıkan makalelerın u,t\'ramıştır A vn · mı tak. b k J İl" ., , u mu are""nın rıyans rnın a a- ile bafka bir Cumhur reisi seçmit ol- e , mı etın aya ın an, mazı sın en, d"l k I b .. l ı ı .. -
kı ·mında ~er;;ya

1

n e:ten ~-~~n tl~ş a ~ sında olacağını göstermektedir. Al- saydık acaba yine ne yapardık: tarihinden, geçirilmi§ tecrübelerin - 3~ ~- te 0 an u ııduze ;ıecmua~n, de hülasaten şoyle denilmektedir: 
rebelerden sonra · 2170l?I .·e. 

1 ımu .. a- manlı:ıı·, bu mıntakayı bir haftadır ateş Yine hiç şüphesiz devlet reisini bi- den-. ıztıraplarından, karakterinden, guadtos Ts~yısık a çıkmıştır. 
8 

u «Milli gayeler değişmez bir suret-
esıı a ınmış, altına alm 1 d Al t "k" bek ' ' h" t' d h f"k' · d "d mecmua a, ıre ayma arnı ay te te 0 bı"t edı"lmı·Qtı"r Taı·ı·h bır· mı·1ı.e küllivetli top pi vade esleha ,1 .- ış ar ır. man azyı ı, - -ı:i temsil etmesi itibariyle sever ve ona ve ızme ın en, ru , ı ır, ıra e, ı e- R"" d"" Olk . d T" k . . . ~- ,, · , !: -

him~at iğtiıı'am ·~dilmi>tir.' s ve ma- l~nm_edık_ şekil~e tecelli edebilir. Kiye- tam bir hürmet gösterirdik.. Fakat al hareketleri.nin ç~lkala~ıp, karı§ıp .. u!. ':ı biren~~d .. e.
1
« ıre he 1~;oı;;ı~~> tın __ m~~add_eratı~~n. sun'.~ vasıtala~la 

,. . . fın şımalındekı Çernikof eyaletinin Al- fnönünün etrafında toplanır, ona nihayet tek bır halıta halıne gelme - ~-~u.n e 
1 

e u.ı 1e mu te 1 e e ~· d~gış!ır~~emıyecegın~ gosterecektır. 
\~şı, 1 (A._A.) :- .Hav~;, manlar elinde bulunduğu bildirilmek- «Milli Şefimiz» derdik. sinden doğar. ı rı ya.zı ar ve fır er vardır. Tavaı- Bız uçlu pakta baglıyız. lmparato-

. \. ıburguıı ı.~g ,ıı . nuen \ ·~~ton~·:ıchı- t€dir. Bu takdi:·Je taarru1. şimaJcien Su halde? İtte Ebedi Şef, ifte Milli Şef. ye ederız. rumuzun kaıarını bekliyelirn. 
kı Alman kıtalarınııı takvıyesıncten ve cenupt'.lll y:ıp:lacaktır. t,te, bizim anlayııımızdaki (Şef» ORHAN RAHMİ GÖKÇE İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Manisa a ·keri ha::ıtahane:;dnin senelik ihtiyacı için yirmi bin 
kilo koyun eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
Muhammen bedeli on iki bin liradU'. :Muvakkat teminatı 900 
lira olup ihalesi 17-9-941 ç~rşamba günü sa-at on birde ya -
pılacaktır. İsteklilerin muayyen günde saat ona kadar teklü 
mektuplarını teminatlariyle birlikte askerlik dairesi satın al-

İnhisarlar umum müdürlü.ğünden 
1 

(imtihanla memur alınacaktır) 
Teşkilfüımızdahi mü n hal memııriyetleı· için müsabaka ımti
hanı yapılacaktır. 

2 - Bu imtihan 20-9-941 tarihinde izmiı· inhisarlar baş müdürlüğü · 
binasında yapılacaktır. 

:3 - l~mir, Aydın ve Manisa, .Muğla m~ntakalarından talip olanlar 
lıır rlılekçe ve evrakı miısbıte ve hır fotografla birlikte mahal
li baş mudurJüklere müracaat etmelidirler. 

4 - imtihana girmek istiyenlerin aşağıda yaz!lı va:;ıf ve şartları 
haiz olmaları lazımdır. 
A - En az orta tahsilini bitirmiş olmak, 
B - 21 yaşından aşağı ve· 30 yaşından yukarı olmamak 
C - \.'azife ifasına mani bir h11li bulunmamak, ' 
D - Her iklimde vazife ıörebilecek derecede sıhhatli ol • 

mak 
E - Akrabasından olmıyan iki zatı da ı·eferans olarak gös· 

termek, 
F - A ·kerliğini yapmı olma.Is veya müeccel bulunmak ve 

hilhasRa her iki halde de ıı;on yoklamalarını nüfus 
ciizdanına kavt ı>ttirmiş olmak, 

'~ - Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evH bulunmamak, 
H ~ Mektebe rlevam ed:m talebeden olmamak, · 

- Umumi malı1mat hayat hilgisi, coğrafha 1 
İmtihan mevzuu şunlardır: 
A - Hesap ve hendeııe 
B "- Yazı l. 
C - Umumi malumat, hıwat bilgisi, coğrafyaı 
İmtihanda kazananların muvaffakıyet ve tahsil vaziyetleriııe 
göre haremdeki dereceler üzerinden ücretleri tesbit edilerek 
xırasiyle tayinleri yapılır, 

7 "- Tayin edildiği mahal ve vazifeyi tebelluğ tarihinden itibaren 
on beş gün 7.arfında kabul ile vazifesi başına gitmiyenlerin 
tayin ve imtihan hakları iptal edilir. 

- İmtihan mahalline gelenle.re hiç bir suretle yol masrafı veril• 
me7. ı ~ 8 14 18 3565 

ı••··· ··································· ······································································· 
1 İzmir Levazım Amirliği İlanları 1 
t ............................................................................................................. : 
İzmir levaıun amitliii satın alma komisyonundan: 

1 - Dikilide bu-Junan birliklerin ihtiyacı olan 36000 kilo kuru 
soğan açık pazarlıkla eksiltmeye ıkonmuştur. 

2 - Muhammen fiat tutarı 2700 lira ve ilk teminat bedeli 202 lira 
elli kuruştur. 

3 - .İhalesi 4-9-941 per§embe günü saat 17 de Dikilide satın alma 
komisyonunda ~-apılacaktır. 

1 - Evsaf ve ş-artnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
~ Taliplerin kanuni vesikalariyle ihale saatinde Dikilide satın 

alma komsironuna müracaatları. 21 25 29 2 

lzmir levazım amirliji satın alma komisyonundan: 
Edremit ukeri posta No. 2696 SA. AL. Ko. batkanlıiınclan: 

1 - Aşağıda cins ve miktarları yazılı yiyecek, yem, ve y'clkacak 
maddeleri komisyonumuz tarafından 2-9-941 salı günü saat 
onda pazarlıkla satın alınacaktll'. T'llliplerin mezkur gün ve 
saatte teminatlariyle birlikte komisyonumuza müracaat et
meleri. 
Cinsi 

Sadeyağ 
Bulgur 
Toz şeker 
Odun 
Kuru ot 
Saman 
Patates 

Kuru soğan 
Kuru fasulye 
Mercimek 

İnsan tuzu 
Çay 
Sığır eti 
Kuru üzün1 
Pıatlıcan 
Taze biber 
Domates 
Ta:ııe fasulye 
Karpuz 
Taze üzilm 

.Miktarı 
Kilo 

5600 
8000 
. 4000 

150000 
160000 
180000 
16000 

4000 
4000 
4000 

16000 
60 

28000 
4000 

24000 
8000 

12000 
16000 
20000 
20000 

Teminatı 
Lira 

1428 
285 
285 
323 

1428 
1095 
240 

:42 
660 
180 
168 

72 
1680 

150 
252 

69 
72 

274 
584 
300 

fZJQir LevazUD Amirliii Satın Alma Komiıyonundan ı 
Miktarı 

1 

Kilo 

3000 Pa'l.Iıcart 
3000 Taze fasulye 
3000 Kabak 
1500 Domates 
700 Taze biber 

3000 Patlıcan 
3000 Taze fasulye 
3000 Kabak 
500 Taze biber 
1000 Domates 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı on kalem sebze 21-8-941 ta
rihinde yapılan eksiltmesinde verilen faitler pahalı görüldü -
ğünden tekrar pazarlıkla satın abnacaktır. 

2 - Taliplerin verecekleri fiatler üzer_inden verecekleri yüzde on 
beş teminat kat'iyeleri ile birlikte 3 eylül941 çarşamba günü 

saat 16 da izmir levazım amirliği satın alma komisyonuna 
müracaatları. 

ma komisyonu başkanlığına vermeleri. 2 6 11 16 
lzmir levazım amirliii ııatı;°;Ima komisyonundan: 

1 - Beher kilosuna 39 kuruş fiat tahmin edilen 138 ton ı:;ığır eti 
.4-9-941 perşembe günü saat 16 d-a pazarlıkla satın alına -
caktır. Şartnamesi her gün komi;~yonda görülebilir. 

2 - ::liuhammen bedeli 53820 lira olup kat'i teminatı 7885 lira
dır • 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatta fındıklıda satın alma ko -
misyonuna gelmeleri. 29 2 

lsmir levazım amirlij'i satın alına komisyonundanı 
1 Dikilide bulunan birliklerin ihtiyacı olan aşağıda yazılı yiye· 

cek yem ve mahrukat 'kapalı z11rf ile eksiltmey~ konulmuştur. 
Muhammen fiat, tutarı ile ilk teminat bedelleri ve ihale saat
leri hizalarında yazı'lmıştırö 

3 - İhalesi 4-9-941 perşembe günü Dikilide satın 9lma komisyo· 
nunda ~apılacaktır. 

2 

4 - Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülebiilr. 
5 - Taliplerin kanuni vesikaları ile teklif mektuplarını ihale saoa• 

tinden bir saat evvel dikili askeri satın alma komisyonuna ver· 

Miktarı 
Kilo 

100.000 
850.000 
440.000 
300.000 
180.000 

mel eri. 
Cinsi 

Patates 
Odun 
Saman 
Kuru ot 
Sığır eti 

Muhammen İlik teminat 
lira tutarı Lira Kr. 

---
1200000 900 00 
1700000 1275 00 

1320000 990 00 
1800000 1350 00 
6800000 4725 00 

21 25 29 2 

İhale İhale 
Saati şekli 

10 Kapalı 
11 zarf 
14 > 
15 > 
16 ) 

İzmir levazım amirliği satın Alına komisyonundan: 
1 - Aşağıda miktar, muhammen fiatleri yazılı üç kalem yiyecek 

ve yakacak maddeleri 4-9-941 perşembe g!lnü hizalarında 
gösterilen saatlerde kapalı zarf usuliyle eksiltme ile ihale edi
leceklerdir. 

2 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. Odun şartna
mesine göre ayrı ayrı taliplere de ihale edilir. İsteklilerin bel
li günde muayyen saatten en az bir saat önceye kadar teklif 
mektuplarını kanuni vesikaları ile birlikte makbuz karşılığt 
fındıklıda satın alma komi·yonuna vermeleri. 

Cinsi 
Miktarı Muh. bed. İlk T. İhale Za. 

Sığır eti 
Sığır eti 
Odun 

Ton Lira Kr. Lira. Kr. 

150 
130 

1179 

60000. 
48820 

23580 

4250 
3268 
1768 

19 

50 
50 
24 29 2 

Saat Dakika 

15 
16 
16 

30 

80 



SATIŞ iLANI 
Salihli T. C. Ziraat Bankasından: 

·-· 

Kazası• Köyü 
Salihli M. Paşa 

Miktarı 
Mevkii Hektar 
Bucak ı 

• 

• 

• 

c 

c 

c 

• 

c 

Koca 
çeşme 

Dunısılı K. 

c 

c 

• 

c 

• 

c 

Kele 

c 

• 

c 

Karye 
civarı 

c 

• 

Cay Kıy 

K:ıra Meh
met çeşme 

Dede taşı 

Kara Mah
mut çeşme 

Kır 

c 

Kır 

c 

Azmak 
başı 

Kır 

Koca 
Azm:ık 

c 

• 

Salihli M. Pa•ıı Sarı 
pınar 

Snlihli Kele Koca 
Azmak 

• '[ p Ar:ıılk ,, . asa 

c 

c 

• 

• 

• 

c 

• 

• 

~zir 
ganlı 

• 

• 

c 

• 

• 

c 

• 

Dalgın 

Kır 

c 

• 

Kır 

Ova 

• 

o 

o 

1 

1 

1 

2 

1 

o 

2 

2 

1 

1 

o' 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

179 

14 

37 

130 

177 

14 

83 

84 

o 

Ta. 
Dek M.M. No. Tarih 

11.935 

Kıymeti 
Cinsi Lira S. No. 

Borçlu 
ismi 

İsmet oğ 
Hüsnü 

o 805 36 Bağ 1158 5 

4 137 52 1.341 • 100 

650 49 7 .937 • 630 

1 168 30 1.938 • 2525 

,, 474 52 3.933 780 

o 109 34 6.938 • 2000 

5 732 81 8.332 Tarla 330 

8 380 80 • 60 

G 542 8i> • • ı ;;o 

1 595 7R c • 20 

2 975 :ı:ı 1.928 • 150 

7 570 32 « • 150 
a. ..... 

9 299 88 8.932 • 128 

28 36 ı 1.927 • J 30 

644 95 10.9ıl3 c 45 

74 92 « Bağ 45 

4 824 125 2.939 • 280 

·1 20 90 12.936 • 280 

" 5-1 6!l . 4.9~9 c 120 

2 986 21 

7 352 ] 

2 325 47 

~ 32!) 4R 

;; 425 49 

8 2 1)0 

7 325 51 

• 

!l 377 5~ 

2 900 G4 

:;ı 75'1 '12 

c 400 

8.341 c uoo 

2.939 Tarln 5-100 

2.!l~!) • 1!l60 

2.9:l9 • 4810 

2.939 • 17680 

2.939 c 5400 

2.9!l9 2158 

2.9!l9 • 10920 

2.939 • 11570 

2.939 De· 1200 
girmen 

9 

29 

:ıo 

36 

52 

Şakir kızı 
Fatma 
1smet 
Rüştü Giirel 

Şükrü Mutaf 

Recep Gürel 

Hüseyin Gö· 
ker 

62 Rukiye 

• 

c 

• 

c 

• 

• 

• 

Akargu 

c 

• 

• 

• 

c 

• 

• 

Fadime Ye
şiller 

c 

64 Fatma Şen 

69 Şaban Ye eşi 
Hanife 

RO lbrahim \'C 

Ayşe 

:lfo8tafıı 
Güler 

c 

.:1-lncil Atak 

c 

• 

c 

Hamit Kes· 
kin 

c 

' 

« 

, 
Hamit Kes· 
kin Macit 

Atak 

HUDUDU 
Şarkı; Rifat, Garbı; 
Methi, Şimal; Yol, Ce
nup Hamit. 
Şarkı; Mustafa ve Kos
ti, Şimal; Şakir verese. 

Şarkı; Ali, Garbı; Re
cep, Şimal; Ali, Cenuıı 
yol ve sahibi senet. · ' 
Şarkı yol ve Fevzi ko
ca, Şimal; Şosa yol, 
garbı Ahmet Nuri 
cenubu Lütfi. 
Şarkı Nenuz Garbı 
Tahsin şimal Eyiip ce
nup Yol. 
Şarkı Mehmet şimali 
yol garbı Gedik vere
se"i cenubu Hasan. 
Şarkı Mehmet garp 
Hüseyin Teskeri şimal 
Tarık, cenup Tarık. 
Şark. Hafız Mehmet. 
garp Rıza bey, şimal 
çiftlik sınırı, cenup h:ı
cı Mehmet. 
Şark, Tarık, Garµ. çay, 
~imal :\folla lllehmet, 
cenup Çay. 
Şark. llienemenci oğln 
Garp Tarık şimal Ta
rık cenup Hacı Mehmnt 
Şarkı, İsmail Garbı Hü 
seyin şimal Adem, ce
nup Mehmed. 
Şark, İbrahim, Garbı 
M era şimal, Hasan 
cenup Tal'ık. 
Şarkı Tarık garbı Zü
bide şimal Musa cenup 
Çay. 
Şarkı Rukiye garbı Os 
man şimal Rukiye ce
nup Tarik 
Şarkı, Ali garbı Yol 
ve sahibi senet, şimai 
Sahibi senet ve İbra
him ve Cevriye cenup 
Veli. 
Şarkı İbrahim ve Cev
riye garbı Yol şimal 
yol cenup sahibi senet 
Şarkı Yol garbı Ali Rı
za şimali Ali Rıza ce
nubu Hakkı. 
Şarkı Etem, şimali Re
cep, Halit, Mustafa 
garbı Osman cenubu 
Alcı tarla~ı. 
Şarkı, :;ol garbı Selim 
ve Rıza şimal Esadul
lalı, cenup ~ıu,tafa, 
Süleyman. 
'arkı 111u8t.ıfa gaı·lıı 

Siileyman ve Tarık şi· 
mali Ali cenup Süky
rnan. 

(; ı -Ai>Ol U J 

İzmir Kızllçullu Köy enstitüsü ve 
eğitmen kursu satın alma komis 
yonu başkanhğından: 
Cinsi Yükseği Muhammen tutarı 

Kilo Fiati Lira 

Koyun eti 
Dana eti 
Sadeyağı 
(Urfa) 

18000 
18000 
12000 

Toz şeker 10800 
Tosya pirinci 12000 
Ekmek 290400 

Zevtinyağı 
Cai·< Seylan) 
Be~·az sabun 
Mercimek 
(Kırmızı) 
Fasulyıı 
(Horz) 
Teneke 

6000 
144 

7200 
·1800 

14400 

4800 
peyniri 
Patates 
Bulgur 
Zevtiıı 

18000 
6000 
6000 

taı;e,;i Tirilye 
Kuru soğan 12000 

Tuz 
Böreklik un 
Çam~şır sod,Bı 
irmik 
;\lakarna 
Şehriy-e 

Sirke 
Salça 
Mazot 
Gaz 
Benzin 
Vakum yağı 
.\ğaç kömürü 
Sebze (her nevi) 
Meyva (her ııevi) 

51 
42 

160 

47 
45 
12 

62 
750 

41 
24 

24 

55 

6,5 
22 
34 

9180 (Kapalı zarf) 
7560 (Kapalı zarf) 

19200 (K:ıp·alı zarf) 

5076 
5400 

34848 

3720 
1080 
2952 
1152 

(Kapalı zarf) 
(Kapalı zarf) 
(Kapalı zarf) 

(Pazarlıkla) 
(Pazarlıkla) 
(Pazarlıkla) 
(Pazarlıkla) 

:J456 (Pazarlıkla) 

2640 (Pazarlıkla) 

1170 
1320 
2040 

(Pazarlıkla) 
(Pazarlıkla) 
(Pazarlıkla) 

960 (Pazarlıkla) 

İlk T. 
Lira 

688.50 
567.00 

1440.00 

Azı 
Kilo 

12000 
c 

8000 

!380.70 7200 
405.00 8000 

2613.60 193600 

279.00 
81.00 

221.40 
86.40 

259.20 

198.00 

4000 
96 

4800 
3200 

9600 

3200 

87.75 12000 
99.00 4000 

15!!.00 4000 

72.00 8000 

Kızılçullu köy enstitüsü \'e eğitmen knraunun 1941 mail yılına aid 
yiy~cek ve.yak-~~a_k}arını_n ihalesi Anadolu gazete~iyle 18-8-9-11 tarihin
de ıcra edılec;gı ıl'.ın ed_ılmiş ve belli gün ve saatta istekli çıkmadığın-
dan tekrar ılan edılmesıne karar verilmiştir. • 

ı - Tut_arları 150~0 lirayı geçen sade yağı ve ekmeğin. 2 - Tutar
ları 15000 !ıradan a~agı olan koyun ve dana eti, toz şeker, tosya pirinci
nin kaµahzarf usuliyle ihalesi 19-9-94~ .t_:ırihine müsadif cuma günii 
saat 15 te ızmırde mektepler muhasebecılıginde yapılacaktır. Ancak sa 
deyağı ve ekmek 15000 lirayı geçtiğinden Ulus ve Cumhuriyet gazete
leriyle. de keyfiyet iliiı~ e~ilmişti~. 3 - Tutarları 5000 liradan aşağı 
olan yıy~cek maddelerı ı~ın de bır defaya mahsus olmak ve bir ay zar
fında muıacaat edecek ısteklılere pazarlıkla ihalesi yapılmak hususu 
takan-ur etmiştir. 4 - İsteklilerin ticaret oda.ı vesikasını ibruz etme
leri ve kapal ı zarfa tabi bulunanların teklif mektuplarını ve ilk temi
natlarını izmir mektepler muhasebeciliğlne ye veznesine vevahut resmi 
bir bankaya vermeleri, ve yalnız pazarlığa lllbi bulunanları~ da ticaret 
odnsı vesikası ve ilk teminatlarını hamilen arzu ettikleri her hangi glin 
ve ~aatta mektepler m~haseb~_ciliğine müracaat ~debilecekleri \~e ~art
namesıııı de muhasebecılıkle gorc•bıleceklen ilan oıunur. 2 6 !) la 3586 

.YATILI YATısızt 
Resmi liselerle muadeleti taksitli 

Harp üçünclı 
girdi 

- Baı tarafı biıünci aahifede -
Almanya harbe hazırlıklı olarak 

ııirdiğinden ilk iki aenede muvaf • 
fak olmuıtur. Fakat kuvvetini iaraf 
etmiıtir. Almanya yokuıu çıkmııtır; 
timdi init baılamııtır. Büyük muka· 
vemet harbinde servet ve sanayi 
menbaları kuvvetli olan taraf harbi 
kazanır. Amerika ve lngiltere iae bu 
bakımdan Almanyaya çok iistündür. 
Eninde sonunda Almanya hezimete 
uğrıyacaktır.> 

Dünya harbini bu suretle tetkik 
ederken, dört, b"f aydanberi aakin 
duran Libya cepheaini de gözden ge
çirmek faydalı olur. Bu devre içinde 
iki taraf da hazırlanmıştır. Şimdi 
Libyada ikisi zırhlı ve diğer üçü 
muhtelif olarak bet Alman, 13-14 
kadar da İtalyan fırkası vardır. Bu· 
günkü günde Libyada Alman ve İtal
yanların durumu, geçen ilk teırinde 
hezimete uğrıyan Graçyani orduıun
dan tank ve motörlü vasıta bakımın· 
dan daha kuvvetlidir. Buna rağ • 
men Führerin Mısırı iatili için bir ta
arruzdan ziyade, Libya toprakların1 
lngiliz istilasından kurtarmak üzere 
hazırlandıkları bildirilmektedir. 
Bundan sonra Libyada ilk büyük ha· 
reket yine lngilizler tarafından vu· 
ku bulacak, bunun hedefi ise geçen 
senekinden çok daha şümullü ola
caktır. lngilizler geçen taarruzda 
yalnız Siranaykı almıılardı. Bu de
f aki harekatın bütün Libya toprakla
rını istihdaf etmesi, lngiliz orduları
nın Tunus hududuna kadar uzanma
'' çok muhtemeldir. lngilizler yaz 
mevsiminden istifade ederek Mısıra 
büyük kuvvetler yığmışlardır. Zırhlı 
kuvvetler, tecrübelerinden iyi netice
ler alınan en son sistem Amerikan 
tanklariyle takviye edilmiştr. Bugiin 
Mısırda 2500 kadar tank bulunduğu 
sanılmaktadır. Motörlü vasıtalar her 
taraftan getirilmiı Ve eskisine naza
ran bir kaç mialine çıkarılmıştır. lngİ· 
lizler bu bölgede silah, vasıta ve İn· 
san bakımından mihvere üstündür. 
Bundan baıka orta fark hava kuv • 
vetleri de en son sistem Amerikan ve 
lngiliz tayyareleriyle takviye edilmiş 
bulunduğundan hava üstünlüğünün 
de lngilizlere geçmit olması muhte • 
meldir. 

Bu vaziyet karşısında, yakında 
Libyada büyük harekata intizar et -
mek lizımdır. Taarruz tarihi için bir 
§ey söylenemezse de, mevsimin mü
said bulunması nazara alınırsa, ey -
lül nihayetinde olabileceği ihtimal 
dahilinde görülmektedir. 

(Radyo gazetesi) 

Odun könıürü fiatlc ri 
Viliinet Fiat mürakabe komisrnnu 

bugiın -ıoplanarak orlun kömürü -~atı~ 
fiati hnkkında bir karar veree<>ktir. 

Şarkı Apti, şimali De· 
mir yolu gıırlıı Zahıl, TÜRK 11IAAR1F CEMlYETl İZi\IİR J.;GE LİSESl Raıı·d Rıza t•gatrosu 
cenubu Ali. Yeni talebe kaydına başlamıştır. Kayıd için her gün 9 dan 17 ye kadar 'l 1 
Şarkı, Kır Mezaruhi- l<arnııtiııa Köprü mevkiindeki okula müracaat edilmesi. ZJ 
ran yolu, Pehlivan uğ- Yatılı ücret Li8e kısmı 240 Orta kı~mı 220 liradır. rıalide Pişkin beraber 
lu Mehmet Ali b~rber L 
O;;man tarlaları J)on- Yatısı< ücrd ise kısmı 85 Oda k1'nll 60 liradır. 5 EylUI 941 den itibaren 
baylı, Alaşehir yolu, i- .\lemur ve mütekait! çocuklarından ~c 10 tRııziliit yapılır. H ER A K Ş A M 

mali, Akviran değır- 'rELEFOX: ;j~ı,17 Tel. EGE LlSESl lZ:lllR Fuar T 1 YATROSUNDA 
men yolu, garlıı Hamil • 27 29 31 2 4 (3,102) 

cenu~Kır~zarakvi- ~l ~~~~~~~~~~~~~~~;~;~~~~~~~;;~~JLI~~~~~~~~~~~~~~~ ran yolu, :\Iehmet Ali ~ --
Yener Ebcetçi oğlu l'e- c c Kır 7 718 55 2.939 Tarla 10!)0 T;;vfik kızı ~arkan Zekiycnin 26 

Emeti Erere ,;o, par8eli ~ima,cıı 
menfez ve Salihıı, Hor
lu şosesi garben lJura
sıllı, adala yolu cenu· 
ben, Kır mezar Akvi· 
ran yolu. 

keli oğlu Kara JlJra
him tarlaları. 
Şarkan, Fetamet şimal 
Gediz, garbı Müşterek 
mera ve Hamil ccnu
ben Borlu şosesi. 
Şarkı Hamit ve Zekiye 
şimali Borlu şosesi gar
bi Fetanet, cenubu ka
nal. 
Şarkı Hamit şimali Ge· 
diz çayı ve metrukatı 
garben Fetanet cenu
ben Salihli Borlu şosesi 
Şarkı Macit ve Akvi· 
ı·an değirmen yolu şi
mali, Pamuk oğlu ve· 
resesi ve Haydar ôzte· 
kin ve Karcı oğlu Ah
met ve Salihli Borlu şo 
sası, garbı Zekiye cemı· 
bu Kır mezar Akviraıı 
yolu. 
Şarkı, Ark ve Maci l 
şimali, verese tarlaları 
garbı, çiftlik mezarı ve 
veresenln 13 numaralı 
müşterek parseli ve 
kısmen Hamit ve Mu
cidin 20 No. değirme• 
ni cenubu Atk. 
Şarkan I{ısmen E:me• 
ti kısmen menfez şima
li Salihli Borlu şosası 
garben kısmen Maci• 
din ve Zekiyenin tarla
lıırı cenuben Zekiye ve 
Fetanet Emeti. 
Şarkan vereseye ait 
müşterek 12 ve ı:ı No. 
parseller şimali Geri iz 
çayı metbukatı, garp, 
Macide ait 5 No. par
sel, cenup Salihli, Bor
lu şosesi. 
Şarkan, garben, şima
len Hamidin 14 No. 
pafaeli renuben kısmen 
Hamidin 14 No. parse
li ve kısmen clei(i rnıen 
yolu lle çPvril• 

c • 22 o 750 2.93!) 

c c 4 ·l-1~ 2.039 

« Ova Rır 6 :ı 2.939 
mezıırı 

c Ova 16 2 939 

c 623 

c 555 

1210 

t 

Tapu 
No • 

ı Tevfik kı- 56 Şarkan Durası Ilı Ada· 
zı Emetı la yolu şimalen, Hiıni· 

1 

1 

Erer din ıı numaralı, gar• 
ben Fetaııelin 2a X o. 
parseli cenuben Dura
sıilı arazisi 

c 

c 

• 

57 Şarkan, Zekiyenin 19 
gene Zekiyenin 17 • 'o. 
parselleri şımalen, Ge· 
diz çayı, cenuben Ha• 
midin 27 No. parselle· 
rinden evvel Salihli, 
Borlu şosesi, 

58 Şarkan Zckiyeııin ~ 
No. parseli şjn1ale11, 
garben Salihli, Rorlıı 

şosesi, ceııuben, Kır 
mezarı Akviran yolu. 

;)9 Şarkım Zekiye.nin 3 No 
şimalen, kısmen çay 
metrükiilı ve kısmen 
(1ediz çayı ve kısmen 
uzun Alinin :\fehmet Ye 
kısmen Mehmet Ali 
Ak>oy tarlaları, garben 
Recainin 1 numaralı 
parseli cenuben kısmen 
Salihli, Borlu ~osesi ve 
kısmen Dura"ıllıdaıı 
Gök I~mine \'ereseqJ 
tarlaları. 

Borçlarını vadesinin gecikmesine ve yapılan tabliğata rağmen öd~miyen eşhasın hudud ve evsafları .nı• 
karıda yazılı B<ınkamıza birinci derecede ve sırada ipotekli gayri menkulleri 3202 sayılı kanuna tevfikan bir bu
çuk ay müddetle açık artırmaya çıkarılmış ve şartnamelere 1 / 9/ 941 tarihinde Bankamız kapısına asılmı~lır. 
İhaleleri lô 110/ 941 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 14 de Bankamızda yapılacaktır. Pey parası sıirii
lcn peyin yüzde yedi buçuğudur. Artırma bedeli Bankamız alacağını karşılamadığı yeya haddi Jayik gôrülmerliği 
takdirde en son artırmanın taahhüdü baki kalmak şartiyle artırma On beş gün uzatılııcak ve 1 11 9H tarih ne 
tesadüf eden Pazartesi günü ayni saatte ihale olunacaktır. Satış bedeli pesindir. Kat'i ihaleyi yaptırıp ~·apt r· 
mamakta Bankamız muhtar olduğu gibi ihaleye kadar borçlular borçlarını tamamen öderlerse muamele fesih ,.e 
iptal olunacak, müşteri ise pey akç~sini geri almaktan başka hiç bir suretle hak iddia•ında bulunmıyacaktır. Ba'!· 
kamızdan başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer aliikadarların bu gayri menkullH üzer:ndeki haklarını hn•n· 
siyle faiz ve ma'fafa dair iddialarını evrakı müsbiteeriyle birlikte 20 gün içind Bankamıza bildirmeleri aksı 
takdirde hakları tapu sicilleriyle sabitolmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacııkları \'e daha fazla nı'l• 
lilmnt almak istiyenlerin Bankamıza mürııcaatları ilan olunur. (3591) 



·-----·- ·---- -- -- ---"-

Sulh şayiaları 
do2ru değil mi? 

Lavaı ve hempalarının 
sigaseti 

(ANADOLU) 

Orta Şarkta geniş 
hava f aaligeti 

------ ---

2 I:yJüJ 1941 Salı 

Telgraf~ .: -Telefon ve Ajans Haberleri 

Trablus, Rodos ve Bin- Adliye Vekilinin gazetecilere beyanatı 
u 

Stalin ordularını Ber
zahtan geri aldı 

L-01ıdra, 1 (A.A.) - D yli .leyi ga
zete"inin Stokholnı muhabiri hilcliri-

Bunlar Hitlerizıne bağ
lıhklarını havatlarivle ., 

ödeyeceklerdir gazi bombaladı B k J d • • ·ı • 
mı~t~ı~s·;n~l~~·~~1~~L;~~~~~~~ıh~~:i~ azı anun arımızın eğışt~rı mesı 

Vaşington, 1 (A.A.) - Vaşington faaliyet göstermiştir. Tobrukta dilş-yor: 
Ru~ıar Kareli berzahını terketmi -

ler ve kuvvetlerini e ki Sowet - Fin 
hududunun geri~dne çekmişl~rdir. Hu 
ric'at a. keri bir t clbir olmaktan ziya
de ~iya"iılir. Rulh imkanlan hakkınct 
mu. ırrane şayialar dolmıtığı maliım
ılur. 

Po tda Valter Liman diyor ki: manın topçu faaliyeti hafif olmuştur. • • • d t tk• ki 1 
Ver;ıayda patlıyan silah, Lava! ve Habeşistanda: Bir Habeş vatanper- uzerın e e 1 er yapı ıyor 

hempalarının Hitlerizme bağlılıkla- \'er müfrezesi bir düşman mevziine 
rıııı hayatlariyle ödeyeceklerini ken- baı;kın .vaparak bir miktar esir almış- t f 1 ) · · k t 'd· K 1 1 kl k J b'l k J" f d 1 ·1 k laştırdığı el ilerine anlatmıştır. Şimdi Fransayı stanbul, 1 (Tele on a - Şehrı- sev e meı;;ı ı~". o ay ı a ırı a ı ece usu un ay a arı ı e arşı m 
Almanyanın bir vilayeti haline ge- tır. mizde bulunan Adliye Vekili Hasan rabıtaların, iyi düşünülmeden tesis zaman bu hükümde bu değişikliğin ya-
tirmek, bunlar için bir hayat memai. Kahire, 1 (A.A.) - İngiliz orta şark Menemencioğlu bugün gazetecilere l)e- edilmesi, içtimai sukut ve sefaletleri pılmasının muvafık olamıyacağı neti-

hava kuvvetleri tebliği: yanatta buluna~ak demi~tir ki: doğurur. Ben, şahsen mevcud olan usul cesine varmaktayım.» De,rli ::Heyi gazete,.:i, So\'yet ric'ati 
ni münha~ıran siya. i >ıebeblere atfet
mekte. Finlerden ıııılh şartlrın hakkm
da teminat alınaılan cV\'el Stalinin bıı 
ric'ati en11· tıne~ini muhtemel görml'
mekk, miizakerel riıı Ameıika biirük 
elçisi Vaylnnıl tarafından idare cdil~
reğini yaznıaktaclıı-. 

me ele. i olmuştur. Bunlar Hitlerin Evvelk ~ bo ba d 1 t B t 15 1 h' .. ı ·ıeb'l k ·· ı · b Demiştir. galibiyetine ve muhalefetin imhası - . gece agır m 'r ımuı ay- - ugünkü adli mevzun ımız a ey ıne soy enı ı ece soz erı, u 
yareleri Trablu;;garp limanına y:-.-ni bir senedenberi tatbik edilmektedir.' En ------lllMl~------

Berlin. 1 (A.A.) - Finlandiya hii
kıimeti, Ru ya ile . ulh yapıl:ır:ığı ha
beri !'İni tekzip etmiştir. 

---000---
lngiltere niçin istilc\ 

cdiJcnıedi 

na dayanmaktadırlar. akın yaparak, bilhassa İspanyol rıhtı- ileri olan bu kanunlar cemiyetimiz!n 
Şurada burada ölümün e. arete 1 · • 

t ·ı d'l - . .. "l kt d' Ar mı üzerine ve ma zeme boşaltan gemı- ihtiyaçlarını temin eylemektedirler 
t~k·cıt:d~ıi: e~::ı t~ı~·~'fıım~l~~\.;ıı~aktır~ !ere çok bomba atmı~lardır.. Büyük Bununla beraber kanunla~·, değişmiy~ 
T 1• ı" . kct ' '"l - k··arar "e- yangınlar çıkını~ \'e hır gemı ateş al- ve cemiyet ihtiyaçlarına uymıya mec-e,, mı o rn.ı an a o mege • mı t F , ı k ı . nla ı · 
rilince veni kuvvetler ortavn çıkar h·i· ı~. ,v\:e ~.5ı ~.r~fn .. Y~_ı:ıgı n' r .n burdurlar. Bu bakımdan tıcaret ka-
vı· tHı·ih. ele bövle doğar.» · ta a evi a1!1 e ıg~ gor muş ur.b. en1 ız nunları üzerinde tedkikler yapılmak-

. ayyare erı Bardıya yanında ır ~ e- tadır. Bundan maksad, ticaret kanunu 

Petenin nutku 
poya bombalar atmışlar ve duyulan ın- ile borçlar kanunu arasındaki ahengi 
filaklarııı cephane ı;ütunlarınıı iRabet- temin evlemek ve deniz ticaret kamı
lerinden ileri gel~li~i zannedilmiştir. nundakl yanlışları düzeltmektir. 
Başka tayyarelerımız Rodos adasında Ceza kanununu yeniden tedkike ta-

'l , l b ·· 4 •• • 1' t' l\Iaritça ve Kalatu meydanlarına Ye bi tutuvoruz. · 
;.t areşa Uı..Un ınesu ıye l hangnl'lııra hücum etmişler bir çok Vekrilette te~kkül eden komisyon, 
üzerine aldığını hildirivor yangın infilakların nıkuuna sehehiyet bu mevzu ilzeı~nde çalışmalarına de-

Iktısad Vekili Zongul
daktanAnkara ya döndü 
Sırrı Day, Karabük ve Zongul
dak tetkiklerinden memnundur Londra, 1 (A.A.) - İngiltercııin 

henüz istilay. uğr:ınıam:ısınııı . ebclıi 
keıı<lisinclen .·onılduğu rnkit mührii 
ha.- ııazırı Atle\· su ce\·abı vermi tir: 

- Hitler, ta}-:ı·ıırelerimiziıı tahmin 
ettiğinden daha :-:ert olduğunu idr:ık 
etmiştir. Hitler Ru~ya~·a taarruz (!t· 
mek uretiyle hata etmiştir. Çiinkü 
Ru,:: nıt .,m·l.'meti z, ıınettiginden d:ı!ı.ı 
kuv\'ctlidir. Dünrnclaki bütün erk:.!k 
ve kadınların biı:giin gene ocaklarınm 
H' evlerinin taarruza uğradığını gür
mek korkıısundan kurtarml\·a :ızııwt-

. ' - \'Ormişleı·dir. vam ediyor. Projenin umumi hükümle-
" . Dün gece deniz tayyarelerimiz mer- rini te~kil eden 190 madde, hukukçula- Zonguldak, 1 (A.A.) - Kömürltemin uğrunda mühendislerimiz bü-

\ ı~ı. 1 (A.~.) - M:ırccıal Peten kezi Akdenizde hir dfü:ıman ticaret ge- rın tedkiklerine arzedilmek üzere Ad- havzaı;;ındaki tetkiklerini bitiren İktı - ~il~ gayret sa~etmekte .ve n~.uv~ff~k 
Fı:an• 1 7:. mu.~rnrıpleri. lejiy?_n~nıun yı_l- misine torpil i;;abet ettirmiş \'e gemi- !iye ceridesinin eylill nüshasında inli- d V k'J' . S ·rı Day Anadol A- ımtıhanlar geçırmektedır. Komür ıs
clonu~rn nıunase~?tıyle \· ışıde şehır nin yana yattığı görülmüştür Bir tay şar eyliyecektir. Netice de yeniden ~a e 1 ımız _ u ' ~ . tih~ali işinde 24 bin vatandaş çahş-
"t.ad.\ omun.d~ .~e~.ıyona .mensup .20 yaremiz ü~süne dönmemiştir. tedkiklenecektir. 1ansm-a yaptıgı beyanatta rlemıştıt· m!lktadır. Bu işçilerin neşesi, sıh -
tın muharıbm onun de hır mıtuk ~oy- Harç tarife. i kanunu hakkındaki ki: hatleri çok iyidir. Paviyonları, ye -
liyere~ demiştir ki: S l' · layiha hazırlanmıştır. Noter kamı- - İktısad Vekfdetinin mühim iki mekleri ve bütün içtimai vaziyetleri 

-1• ra_:ıs~nın tek bi~'_~iikfimct~ rnr- ... ta ınin siyaseb nunda' esaslı değişikliği ihtiva cyliyen mevzuu olan demir ve kömü~ işlerini ciddi bir ihtimam mevzuu olarak ele 
dır. O hukumet, seçtıgım mesaı ar - proje ile toplama lavihası ela hazırdır. Kambük ve Zonguldak fabriırnların- alınmıştır. Randımanı artıracak olan 
k~(~~~ları1!1la 1ı.~n~m i~al'e C!t.tiği1!1 Ruslar' Fransaga ı·ı·ı- Boşanmanııı koliylaştırılması hak- da tetkik ettim. t~are ve .. teknik ele- bu !mtihana daha ziyade ehemmiyet 

tik.. -
huku?1 ettır. IJukumetm tek bır >ıı- kındaki bir suale Vekil şu cevabı ver- manlariyle işçilerın yekvucud olarak verılecektir. Ank-araya memnun ve 
':ıse~~ v~rdır. O siyaset taahhüdleri- miştir: sarf ettikleri gayreti ve. tem!_n eyle - m_üsterih dönüyorum. 
111 nıudr~k olaı:ak v~ Fı:ansaıııı: şeref mad etmı·uorıarmıc - Boşanmanın, ancak hakimin hük- dikleri muvaffakıyetlerı .~ormekl3 Ankara, 1 (Telefonla) - lktısad 
\ c mcntn'.\tlerı endışesıyle tarıh hu- y mü ile olabilmeı;i keyfivetinin pek Ye- müftehirim. Düny-anın bugunkü buh- Vekili Sırrı Day Zonguldaktan An-
zu:·tınd~ nıes~liyellerini üzerim<' al- rinde bir usul olduğuna kaniim. · ranı kar~ısında memleket ihtiyacını karaya dönmüştilr. 

---000---

lskenderive honı-
bardnnanı dıgım sıra~ettır. k . . ) Vekil, sözlerine devamla: 

l{us ınu avemetını va {- _ Evlilik bağı, herhangi bir akicl 
Kahire, 1 (A.A.) - Dahilıye lll!Z. - H h•• ) 'b' tel'kk' d'l E JTkt 

reti teblig' "'dı"·or: ava ucum arı tiyle alınan tedbirler gı ı a 1 e 1 emez. v ı ı ~n sonı:a 
" " bu rabıtanın devamında cemıyet nla-

Dü.:man kuvvetleri g.ocen gece İs- n1ümkün kıln11s.· kadardır. Evliliğin mahsulü olan ı;o-
kenderiye ve Süvey: kanalı mıntaka- ' cuklar için de keza. 
ıa:.ıı~a bonıbu atmı~tır .. i~~em~e~·irecle Brenıen gündüz boınba r Moskova, ı (A.A.) - Röyter: :;,\faliım olduğu üzere kanun, boc;ıan-
2 olu, 43 yar.ıılı vardır. D;ger ıkı mııı- • İranın ateş kes emri, İngiliz - ma .-ebebi teşkil edebilecek hadiseleri 

Istan bul şehir meclisi 

t~~acla kayıtsız za~arlar. olmustur. dınıan edildi Sovyet cüretkar ııiyasetinin seri ve ııerbestce takdir etmek salahiyetini 
Suveyş kan, lıncla hıç z:ıyıat yok1ur. haklı bir mükafatı olmuştur. İranlı- hakime vermiştir. Böyle olmayıp da d•yJ b k J Jd 000 ların Almanl-arla işbirliğinde göster- boşanmayı tarafların hüsnü ,rızaları- 1 e azı arar ar 8 1 

Finler ınen1nun ret~~~~d~!bl~ği\A.A.) - Ha\'a nezn - dikleri isteksi~lik, İngiliz. ve Sovyet na bırakmış olsaydı, hadd.i zatınd.a a!- İstanbul, 1 (Telefonla) - Şehir eil edilenlerden senede be~ lira, elektri-

Asker ailelerine yardım maksa-

Helsinkil (A.A.) - Vipurinin zap- İngiliz tayyareleri, şimali Fransa kıtalarınıu sen harektlerı bu mesud le yuvasının boz?lmasını ıca? ett.ırmı- meclisi, bugün fevkalade olarak bir ğe bir kuruş, havagazına yirmi para, 
Al ·· · d d h netic .. eY, i verı:niştir'.. , .. . . yecek ka,dar hafıf v~ ehe~mıret:sız se- toplantı :rnpmış, Haliç vapurları ha- mezbaha, konturnt ve dellaliye resim-tından »onra l\Iare, al ~lann~rhaym ile \'e manya uzerın e gün üz ü- Cur et, daıma cur et sozlerının çok ~bler,) ıllardanberı teesı;us ctm!ş .olan riç bilfimum nakil vasıtalaı·ınm asker, )erine de yüzde yirmi zammı kabul 

ı;:!~land.iya Re~.-i~urr:hm~ı .. ı_ırası.n~ln cumlarına devam etmişlerdir. Bir :verinde olduğu teslim edilmektedir. aıl~ 1u:rnlarının ?.ozulma~ı~a k~fı ge- ailelerine yardım maksadiyle birinci etmiştir. 
, o~ le hır mu ha\ eıe geçmıstıı. '.\l,ıı e- uca~1 ~al gündüz Bremeni muvaf- Ona :vaslı bir Ru da bunu bana an- ı~bılırdı. Bu ui'lulun en mühım bır fay- k'I . . . . . k l'kt t J 

al lunnerhaym Rehıicumhur:ı: fak~yetl; bombalamıştıı:: Jattı. Bu Rus Sovyetleri sevmemiş ol- dası da evlenecek olanları ciddi bir işe mev ı erme yıımı paıa, as er ı en e-
- Kalede dalgalanan Fin L:ıJ rq!,ı, Şımalı Fran~ada P~dokaJeye kar~ı makla beraber Rus mukavemetinin giriştiklerini evvelden düşilnmeğe 

Finlanclirn kıtalarının kahr:ım:mlığı- yapılan hareka! genı~ olmu~ur. Lıl cür'etkarane oİduğunu teslim eyle_ 
nın bir delili gibidir. mınta~-a. ında şı.mend!fer teı;;ısa~ına miştir. Bana şunları anlattı. 

Demİ.'tir. Reisicumhur da ~uıılıırı Lo~r ~ıv.arındakı tezgahlarına hucum _ Bu mukavemet, önceleri hoşu-
söylemiştir. _ eclılmıştır. 't · St l' · · .. 

H I" ı d' 1 , 11 · h B" ct·· d" .... 1 .. .k. muza gı mıyen a ının sıvasetı ve 
- eı· · ın an ıyıı ının •n 11, u- .11: usman avcısı usurıı muş, 1 1 cür'eti sayesinde olmuştur. Eğer bes 

ducl:uz bir neş'e ile doludur. nu zafer. İngılız a\'cısı k:.ınp olmustur. J'k ı· t tb"k d'l · d · 
I) .. h · f 1 •• b >1ene ı p an a ı e ı memış, or u-karanlık ve ölümden emni.ı·et~ do~'l'll un gec:,e avanın ena ıgına ve u- da tasfiyeler vaktinde yapılmamış ol-

Türk - lngiliz 
ticareti 

girlen yolu aydınlatacaktır. !utlara r~~~en Rur ve Ren ~ınta.ka- ~aydı, bugün bu mukavemet doğa-
000 !arına buyuk tayyare teşekkulI.erıyle mazdı. Ve 939 senesindeki realist si- /ngi/tere son altı ayın 

Maarif Vekaleti 
Yurdun muhtelif uerıerinde 70 mnuon ura sar. 

/randa Vaziljet hucı~mlar yapılmıştır. Essen?ekı krop yasetin kıvraklığı da olamazdı. O b l l t 
fabrıkaları ve Kolo~1yad~.kı R~n~ı zaman İngiliz efkarı umumiyesinin aş ıca ma sa ıcısı Ankara, 1 (Telefonla) - Maarif getirilecek olan faaliyetin esasları 

- Baıtarafı 1 inci aahifede - m~.ntaka hecleflerı teş~ıl et~~şt.~r. bize kızdığını biliyorduk. Fakat bi _ olmuştur V~kaleti tarafından memleketin tetkik olunmaktadır. 

fiule ueniden san'at okulları açacak 
ne kadar cerenın eden miizakC!rel ., - D~~:n:.an sualarma da mayın le!' doku!- zim Çenberlayne itimadımız yoktu. muhtelif mıntakalarında veniden Bu cümleden olarak mevcud 
rin vaziyeti btr dereceye kadar ay - ırnştur. F h . · B . san'at mektepleri açılması ·hakkın- san'at mekteplerinin takviyesi ve 
clınlatmıs oduğunu ve kat'i neticenin 7 tayyaremb: dönmemiştir. Meşgul 

0 
radnasızdaharaıcaızydeınRazırlı oFneyeye ı1se Londra, 1 (A.A.)- Burada bildiri!- daki hazırlıklara d~vam olunmak - san'at mektepleri bulunmayan vilii-

1 .. ·· 1 lı· ~ d k 'f b. n n · us arın ransız a- d'"' .. 1 'ite T" k" b d t k 1 · d ' t kt l · ancak pazartesi veya sa ı gıınu >C ı •ransa a ·~şı uçuşu yapan ır tay- . . • • • . ıgıne gore, ngı re, ur ıyeye aş- ta ır. ye mer ez erın e sana me ep erı 
olabileceğini :öylemiş ve bu ııeticele- ·areıniz de kayıptır. r. ıtımadJızlıgını~ dogı:uıu~u •. nıte - Jıca mal satıcıı;ı olarak filen Al1!1anY::ı- Verilen malilnıata nazaran karşı- açılması etrafındaki hazırlıklar, ilk 
rin nıecli,e derhaı bildirileceğini ilıi- Londra, 1 (A.A.) - Hava ııeza - Rım mFe.y anha ~bı' mdı!rtRu. 1Hadısehler, nın yerini almıştır. Ne redilen ıs~tıs- lığı fevkalade tahsisattan ödenmek planda yer almaktadır. Halen mem-
vc etmi~tir. etinin tebliği: us: ın .. aı 1.n .e ~sarı? aklı tikler gösteriyor ki, kanunusanıde? üzere bu iş için 70 milyon lira ay - lekette mevcud san' at mekteplerinin 

Tahran, 1 (A.A.) - İyi haber a- Diin gece hava taaı'l'UZ hareketle- 0 '.dugunu g~stermış~~r. Fılhakıka. Le- mayısa kadar bu beş ay içinde Türkı- rılmıştır. İlk 2 sene içinde 15 milyon ne gibi ihtiyaçları bulunduğu ayrı 
1-an mahfillerin tebarüz etlirdiğine ne müsaid olmadığından hava faa- nıngradın ş~mal mudafaası. kabıJ ol- yenin mecmu idhalfıtının yüzde 14,72 sarfedilecektir. 2 sene de vücuda ayrı tetkik edilmektedir. 
göre, ovyet ve Britanya kıtaları ·.t •ti ufak mikyasta olmuştur. Bom- ~uştur. Es~ı .hududdan 1:'.en~.ngrad 30 sini Alman ihracatı, yüzde ~2.~9 unu 
bugün .. imali garbide Tahrandan 100 'ı ardıman . ervisine mensup tayyare- kılometre ıd~. Haııgo ~ss~n.deı; ~e da İngiliz ihracatı teşkil etmıştır. ( •• • ı A ti • 
kilometre mesafede bulunan Kasrin- er Şerburgcla dokhıra hücıım etmiş- Almanlara ag.ır.darbeler ındmlmıştır. . aşe muste~arJ garp Vı aye erın-
de irtibatı temin etmislerdir. erdir. Sahil muhafaza teşkilatına Rt~syayı, .s.talının kıvrak, canlı ve re- B d' . ·n Alman za ~ 

Londra. 1 (A. A'. ) - İıana :n~ıı:up tay:ıareler de Hollanda sahi- :ılıst polıtıkası .. kurtarmı~~n·: U ıuenını • d t tk•k y h t• e çıktı 
İngiliz - Ru: artları bildirilmemişse civarıııcla faaliyette bulunmuşlar- Ru~u~ bu ~~talea~1 •. butun. Rusla- • • e e ) Se a 8 ıD 
ue, tekliflerin. u noktabrı ihtiva ede- ır. Sahil muhafaza te~kilatına men- :ın duşuncesının aynıdı~. Hesın kaç- bıtlBrlRB hitabı Ankara ı (Telefonla) - İaşe müs- arasında İstanbul ve İzmir gibi büyük 
ceği söylenmektedir. n iki tayyar(! dönmemiştir. . ;ası, f us~rka~a~ndt şuçp~eı:f. uya1t teşarı şefik Soyer garp vilayetlerin- il şehirlerde benzin, yağ ve lastik ihtiya-

1 - Diplomatlar ve elzem tekni.' - Londra, 1 (A.A.) - Dün lngiliz ırmış ır. a a ~9 ar, . orçı ın n_u Sizi ölün1e sürükliyor- de bir tedkik seyahatine çıkmıştır. cı işi de vardır. 
~enler hariç. biilün Almanlar İngil- 'ı ombardıma·ı tayynrclerinden mü - k~ndan. sonra İngıltereyı anlıyabıl - Mü~te~arın tedkik edeceği mevzular 
terenin gö~tereceği mahalle ~idecek- ·ekkep gruplar, :Vtan. denizi üzerin- nıışlerdır. lar, bizim tarafımıza ------ınnı------
t . len Fran:ıara doğru müteaddid tı _ Stalin, Slavcılık siyasetini de ele ır. J 

1 
v b 

2 - Ba. ra körfezinden Hazar ele- uslar \'apınışlardır. ,ıJmıştır. Nazi zor ugundan u siya- geçınız 
nizine kadar demiryolları ve liman- ' 000 ~eli yavaş yürilrtmek lazım gelmiştir. . • 
lar müttefik!et· tarafından kullanıla- Rus milleti de bu siyaseti tasvip et- Mosko~a, 1 (A.A.) - ~eııubı Uk-
caktır. Bir S ovyet hey ' eti mektedir. Rusya, istikbalde memleke- raynadakı Sovyet ku~vetl.erı~e kuman-

:3 - Lıgiliz - İran petrol işleri ve T T [ d tin imarı bakımından Slavlarla, kül- da eden Mareşal Budıyenı, dun Alman-
tasfiyeleri inkıtaa uğramıyııcaktır. v aşington yo un a türel ve iktısadi bakımdan da İngiliz Ru~en - Macar ve Slovak s~ba~ ve er-
fngiltere resim verecek ve iklısadi Alaı;ka, 1 (A.A.) l\Io.~kovadan \' ·' Amerikan milletleriyle işbirliği !erme radyoda. A!maı;ı~a hır hıtabecle 

l V · t · ı· "f ·ı 't kt vapmak zaruretindedirler bulunarak demıştır kı. yardımdada bulunaca dır. . . aşı~g. ona gız ı. vazı e ı e. ~ı .me e · _ Bizim tarafımıza geçiniz. Geçen 
Bu: uıetle Rusyay~ .tngılcere ve olan .ıkı Rus denız tayyaresı Sıbıry~yı A N umumi harpte Alman ve Avusturya 

Amcrıkanın yardımı ıçın .roı açılmı~ ge_çtıkt~n sonra Norad~ yere. ın - A D Q L LJ emperyalizmi baba ve kardeşleriniz-
olacı:k!ır. n.uşlerdır. Bunların hepsınde dıplom~- den milyonlarcasını ölüme sürüklemh~-

Kabıl, 1 ( A.A.) - D . N. B.: ttk pa;;apol'tlar vardır. Per$embe gu- Sa ......... ... t' G · h t oldu ~u ibi bu harp-
Tahrandan gelen bir habere g?re, n.ü har€k.et eclere.k Ala;;ka: San Fra.n- hibi ve Başmuharriri t ı. si~~rarı~~~ı esizi öfümge ııevkeden-

Yunan ve Bulgar hudutlarında uıkılan köp
rüler geniden inşa ediliuor 

Ankara, 1 (Telefonln) - Yunan v~ için büyük gayret sarfedilmektedir. 
Bulgar hud'ldlarll1da yıkılan köpriile- Köprüler sonbahar içinde ikmal edile-

. . · • t cek, ondan sonra. Avrupa ile Türkiye 
rın ınşasına bnşlanmı~ tı:. arasında trenle doğrudan doğruya mü-

Elde edilen malzeme iıe bu iki köp- nakalat yapmak imkanı hasıl olacak
rüniln biran evvel işletmiye açılma ·ı hr. 

İran tarafından muhasamata nıhn- sı;;ko yolıyfe Vaşıngtona gıdeceklerdır. ff Ay DAR R O ş T O OK TEM le k ... 
·1 . 1 - S t . ere arşt çevırınız. A k 1 (T 1 f 1 ) N f t'" ·1 . ~ h'J 1 yet verı mm o ma. ın.-a ra~nıen.. ~vye . . . . . . . __ : :-- Kızılordu askerlerinin ellerine geçen !} a~·a, . ~ e o.n a. -. . a _ıa .or ı e aynı ç~yın , aıs: s·a ı ~u am~ 

kuvvetleri Tahran ı.izerıııe yurume - Alma:ı lçısı Amenkan elçısını zı.rn- h .. 1 .. '"Jd'" •d"kl . hakk nda Vekaletı su ışlerı daıresı reısı Sela - kanalları hafrıyat ve ınşaatı ıle Mu-

Yeni sulama tesislerı vocude aetirllluer 
i(e d2vam etmektedirler. Cumartesi ret ederek, Tahranda bulunan 700 Umumi Neşriyat Müdürü a;"P. e~~ e~ı~ı 0 u: ı; er:a ılmı~tır heddin Buge, beyanatta bulun·arak; rüvetler deresi ıslah işlerinin eksilt-
~ün(i Sovyet ta\'yareleri Tahran üze- kadar Alman tebaa~ının müttefik HAMDI NOZHET ÇANÇAR or ;~a ~r atım ya an .a~ :Y Yameleleı: Kızılırmak iizerinde bir regkü!a - meye konulduğunu sövlemiştir. 
rine beyannam~ler almı:lardır. Ta~·- makamlar tarafından himaye edil - --: :-- .. ıze:. ~):a ını~~hve e~y~l m~vlorinizc . 

..... dafi bataryaları Sov,·et tan·a - mesini talep etmiştir. Amerika elçi- gd~rece~ı.nı.z: ~ek ff't ~ . ~ 
relerine şiddetli ateş açmı~lardır:. :-:i bu talebin alakadar makamlara Abone • Yıllığı 1400 Kr. onecegınızı e e l ('( erız. Maiskinin nutku 

Londra, 1 ( A.A.) - Tahrandaki bildirileceğini. temin etmiştir. • 6 A:vlıiı 800 
Yabancı memleketlere 27 lira • 

Z EN Ci CAZ 
.. --.. --
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L l hh.... • t • Loııdra, 1 (A.A.) - Sovyet Büyük ava ın Sl l vazıye l ciçi~i Maiski, bugün Londrada bir nu-
Paris, 1 (A. A. ) - Lavalın ve tuk söyliyerek ezcümle demiştir ki: 

arkadaşının sıhhi vaziyetleri hak- - Hitler Almaııyası, tamamiyle ezi
kında dün sabah neşredi - !inceye kadar ve sonuna kadar harbe 
len doktor raporuna göre, ikisinin dC' d0 rnm edeceğiz. Milletim kahramanca 
vaziyetinde bir iyilik görülmüşt.j.ir. \'e büyük bir azimle dövüşmekte ve şid-

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sihhat Eczahanesi 

Taze Temiz Ucuz İlaç 

detle harp etmektedir. 

Cevad Niza ıni 
Ankara, 1 (Telefonla) - lstanbul 

ticaret odası umumi katibi Cevad 
Nizami, İzmir zahire borsası umu -
mi katipliğine tayin edilmiştir. 

Çin şehirleri bombar
dıman ediliyor 

Tokyo, 1 , (A.A. - D. N. B. 
hava üssünden Domei ajansına Yerilen 

Merkezi Cinde bir japon deniz Ye 
bir habere göre, japon donanma;ıına 
mensup savaş ve avcı tayya relerinden 
mü him bir teşekkül, ilk defa olarak 
Sig-Yang eyaletinde Siçangı bombar
dıman etmiştir. 

Bu şehrin son zamanlar da Şan-Ka.l'
Şek tarafından merkez itt ihaz pfli l cliği 
hııber alınmıştır. 


