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lngiliz Harici ticaret nazırı 4istik.amet 
"lzmir i tebrik etti te ~etın bo-

--' '-~. guşma var 
lngiltereden üc samimi mesaj geldi~ ltalyan ve kardef 
Iran sefirleri d~ tebriklerini BelPdive Reisimize bildirdiler Leningradın sonuna 

~~ Ticaret Vekili B. :Mümtaz ökmenin Fuardaki tetkiklerinden iki intiba 

ıh 
Fuann ikinci gUnil, açılı§ gününden Bir çok belediyelerden belediyemize 

t • k A ı daha neşeli ve hareketli olarak geçmiş, tebrik telleri gelmiştir. 
ı ar a bilhassa dün gcc~ ~Uarl biiyük ziyaret- İngiltere K~nsolosu, ı.ngilte~e.den ge-

M 
çi kütleleri gezmıştır. len baZJ mesaılan beledıye reısıne ver-•• d 

1 
Fuarın açılışı münasebetiyle beledi- mişti~. . . . , 

Uc yeye bir çok tebrik telgrafları ve mesaj- !~gıl_tcre s_anayı ve ıhracat. k~~ıtesı a e e lar gelmiştir. Bunları su-asiyle yaz.ıyo- re?sı. Sır Arşı Cooper şu mesaıı gonder-
ruz: mıştır. 

------..... o~--- Kardeş fran devletinin Ankara Sefiri «Ticaret :nezareti sanayi ve ihracat 
Ekselans Scpebhudi göndı>rdiği telıtraf- heyeti ve onunla işbirli~i yapan 290 ih
ta Fuarın açılışı münasebetiyle tedrik- racat grubu namına on birinci İzmir En-

$EVKET Bİl.GiN 

-~ \' .. L.t.._ }erini ve iki karde§ memleketin ticaret ternasyonal Fuanmn muvaffakıyeti için 
&tt...~İz Fuann açılış nut- __ z d samı·m~ temennileı.; ..... ·ı selbmlarımla go··n-Jtl'et ;-~ • "h b' rabıtalarının gittikçe inki~ e eceğin- ı .... u 

l.L~~ · '\'Uiyetimizın san ır den emm' bulunduguııv u bildirmış· tir. - ~ONll 2 tNC-1 SAHİFEDE -
.,::~ d ~iştir. Dünyanın bu en =;:~~:;,.c:~~~~~c-,,c~::><::~)'C:<;:::..<;:::.<::::~~~~~~><::~~~ı;;:::,<;:::.o S:. e\'l' ı ı ~ mü4JdllM.lm c;; 

~ı.tıku~~~fı° =::=i~= Ticaret Vekilinin beyanatı 
~ tedbirıere temas eden 8. Mümtaz 
~~bilhassa fiat kontrölü ve ihtikar 
~ 11 iberlnde ehemmiyetle dur-

il . 
ı:_: iitun A da 1 · ··t ~ 'bir Vl'Upa , ia~ mese esı, mu -

Müstahsil malının satıla
cağından emin olır alı, 

acele etmemelidir 

~ "'1 llbrap mevmu oldağu halde bi2-St.n lıaııg1 bir ~da mad'desi üzerinde 
~ L_ ~k şükUr bah.c;edilemez. Bu
$.. ~ber hayatın ~nden güne ba
~ 1e ~ olduiu muhakkaktır. Baha
Strı!..!. eden sebepler ise birbirine 
~ --~ .. ıuş olduğundan, memlekette 
~~ardını makul bir seviyede ---------
~ k için ciimhuriyet bükümetinin Hükümet müstahsilin korunması için her teclbl• 
~~~tler sarfettiğini şükranla •i ı...s .. -- etınlcflr • •HzÜnt, iftcir-e ~-pivasa• 
:.,llllle ~ Fiatlerin mürakabesi, hi~ • 1111uaa.. "J' " ,,. auaun " 
~.ed!lemez ki, bu vadide .sarf~ilen ları ne zaman açdaeak!-s erin başında gelir. Han('ten dhal 
's .._.:::deleri~ satı~ fiatleri üzer~d~- Ticaret vekili B. Mümtaz Ökmen dün 
~~llhh.ı • tednt'en ıaşe maddelennın akşam gazetecileri kabul ederek aşağı
~ ~erine teşmil edilı~.üştir. ı:akat daki beyanatta bulunmuştur: 
~Ot ki dar yapılan tecrubcler ıspat _ lzmire başvekilimin emriyle 11-
~'lırıts• bu. kontrol~n. daha çok gt-niş- nci İzmir enternasyonal fuarını açmak 
~ ~ille. ş!ddetle ıhtıynç \:ardır; Me- için geldim. Eser tzmir için ve müteşeb-

~~ ·:oı ıiYım cşyMının fiatlerı 1939 b' l . 'ri övünme;;e ve diğer ~hirle-h_"~e hİ L-t) 3 4 •. 1 t tı ıs erı ı,. n ., 
~~.,. ne k su.:: e - mısı nr mış r.. . . i . örnek olmağa layıktır. 
~~. l<'ev ada_,r artaeağı da hiç belli ~e: rım~~;.ÜN TEMASLAR 
il ~detce ~lad~ ahva~ de~~ ettığı Bu gelişimden istifade ederek Ege 'k :~atllerın se)~ne hakim o~· mıntakasının müstahsilleri, kooperatif-

"' et makamzmasının muda- l . ih acatçı tüccar]ariyle yakından 
ş.. en bekr bil' . en ve r 

t lıaıde ıye ınz. .. .. temas ettim ve görüştüm. Ege mıntaka-
~...... daha uzun zamanlar butun t• t'ırdı·gvı· ve memleketimiz top-,ü";"lllııız Yeri' • ·ı 1_ 'ili · sının ye ış 

~ii ktİdr '. istı ısa...:., mı sanayı ve ıak mahsulleri arasında mühim mevkii 
~ •. etıne dayanacak ve hele l .. .. ı'ncir zeytin yagvı pamuk ve 

tıı..~ın ııaı 1 k IU 1 ihf o an uzum, , , 
. ....._ h' ım ı ro ne o an ıya· div er maddelerimizin müstahsillere te· 
~t•-~ aıalmıyat'aktır. ~ v· fi ·· · d · za-~ı.-:<tlll" it ·· .. . mın edecegı at uzerın e ve aynı 

1-._~e ti • ontrolunde mutlak bır te- d b addelerin ihracını temin bu-
liüikl it• öst d 1 t mıan a u m 

L.~ tı bta e • ına 1 eren ev e suaunda esulı ve faydalı konupnalar 
~t \'e h haya~ı me~larda n~ ~.::- yaptık. Bu maddelerimizin ihracı için 
~ •Slla5ıyet ctMsterse (O go - nikbin olmak 18zımdır. Hükümet ihra-

~ \7eJ&ir • • t ttikl · ·b· ctth temin için icap eden tedbirleri. yar
~. \'eya d ın~-·~- ~ en~~ dım kararları almlfbr. Bunlann kolay
tb..~ ~~"!- •:-,. ~ . '" lıkla ihracı mümkün olacaktır. • 
~n1 ~ ell\:ienya tat'attt, birdenbıre MOST AHStLE TAVSlYELER 
i":'ı ~ ı...._ kazanç hırsl.annm kaynaşlla- _ Bu maddelerimisİD müstalısilleri-
'"'JQ lrir ""'l &ennayelenn fırsat ko - bil.bula b" noktayı babrlatmak iste-
~\'~saha haline «elir. İşte bugün ~ lııonu d ?' ıös önünde halanclur
_,:.e1ı; ı.:;tteyiz. Aşın kazandar temin um, ·= tavsiye ederim. Bu 
~ ~ rnilli haya~n huzur ve =~d!ı:i!:.isin iç ye d1t fiatlan tesbit 
~ ..... __ -;·ah çabsan msanlar maal- eclild' • 'bi kendilerini konıyacak ve 
~le ~~ ftlevcuttur. Bunlarla mii- b . iii t 11 'k edecek bir fiat teabit ecli
~· l'aJtat Ji~~ hayati bir 7.aruret olmu:!'" le~~ f;~ümetia kendilerinl himaye 
•- . )e._iJ tık&r sadet'e devlet kontro- . . üd: abal .. L_ ulan -pman ve 
~L e~ B h ta b''t·· tan ı~m m e muumıy ~-
~--tın l b' . u usus u un va - ·ıı· .. l rimizi bu itle tavzif 
~ '8 e~ ı~lığile şuurlu bir miirakabe Y• mı. 1 =·e 
~~llda :ıerı ınutlak surette lazımdır. c~ı .:_ d ~im ki müstah
"ı •ti j ~ ~r devletin kendilerinden bek- .

1 
un. ef : miny=ı ve maJmı 

'9 tılıt~kirl a~ıkilc hasardıklan takdirde !
1
1

• vdazıy kın en,~ . . asli iatical ıöa-
e lı erın fa ı· t h d 1 k e ın en çı anna• ıçm 

h._ •Yat b a ıye sn :ısı ara aca r d' Geçen sene rekoltede tü-
~~ "iha ahalılıihnın ağırlığµıı durdur- tı>rmeme ı ır.d hükümetin sözünö din 
\t •"ali v:·~t kabil olacaktır. tün me~. a lueri eti tetkil ed~ 
) bir tef ı Y~f_leri miisait olan, ynni nis- le!en v~ _ır. e~ lar temin ebnİf
:.:lıııı 'ke'::' .'~•nde bulunan vatanda lar. ınus!ahsıller ıyı ri ö~erenler bir iki \. ı.. tf-- kdı ıhtiyaçlonm kolaylıkla tc- lcrdır. Telaı ete S ....._. 1 eli 
~"- ""C h . .. lük . ti'cal" cezasını ~ı~er r. 
~ "e ""'"'F CV~inc kapılarak bu müra- gun 11 ın . ~ b m!!-...-... e la ..... c . d n .. . . tin yagı ve una lllDID-

~ 'kayd· ~'!' c gösterecekleri ihmal . zum, "!cı~ zey dd 1 • • • aahipsiz 
--- •nın biitiin fakir vatand"'sları- sıl ana ihtıyaç ma e e~ de-
.... ,, ... D '- -.: kmak b" • bükümetimiııın fJM1 

-.... ~(\~~Km('lrrinc Fehf'hİvet vere- bıra ızım .., a ntownıı. 
'"U z 1Nct SAHİFEDE - • SONU l tNct ~.a:om1E • 

Lord Halif aks 
Kanadaya 2itti 

AVUSTURAl YA IŞÇISt 
B A$VEllll 3 HAGEIE

TIRE MAii O(]U 
HallfaJıs, feuJıaıade 

lıomlseıe ve. naz•larla 
lıonuştu.. 

Ottava, 21 (A.A) - :tlıgilterenin Ame:
rika bUyült elçisi Lord Halüaks tayya
re ile buraya gelmiş ve öğle yemeğini 
İngiliz fevkalAde komiseri Makdonaldla 
beraber yemiştir. 

Halifaks Kanada nıwrlariyle gör\lt
rnüşUir. Bu akşam Montreala gitmesi 
muhtemeldir. 
KANADA BASVEKiLt LONDRADA 

LOndra, 21 (A.A) - Buraya gelen 
Kanada başvekili B. Makenzi KinR bu

• SONU 3 ()Nci) SAHiFEDE • 

kadar müdafna edil
mesi emir olundu 

K•zı•orcla ~ada 
uzanan yolları şiddette 
müdafaa ediyor • İngl· 
Uzlerin hava yardımı 
Moskova, 2 f (A.A) - Sovyet teb

liği: 20 ağustos günü bütün gün Sov
yet kıtaları Kingisep, Nivigrad, Stara
yarussa, Gome1 ve Odcsa istikaınetle
ıinde anudane çarpı§mağa devam et
mişlerdir. Pazartcei günü 38 Alman tay
yaresi düşürülmüştür. Alman hava kuv
vetlerinin salı günkü zayiatı 2 7 tayyare
dir. Kızıl hava ltuvvetlerinin lcayıplan 
ise yalnız 8 tayyaredir. 
VOROŞtLOFUN MO'HlM 
:BEY ANNAMESt 
Moskova, 21 (A.A) - Bu sabah er

kenden Şimal Sovyet ordulan Başku
mandanı Mareşal Voroşilof Sovyet hal
kına hitaben dramatik bir bevanat neş
rederek biltün · vatandaşları Leningradı 
sona kadar müdafaaya davet eylemiştir. 
Bu beyannamede ezcümle ~öyle <lenil
mektedir: 

_ cYoldaşlar. işçiler, düsman Lening-
rada girmeğe çalışıyor. Düşman evleri
mizi, fabrikalanmıu, atelyelerim;zi tah
rip etmek, insaıilan soymak, masum 
kurbanların "kanını akıtmak, mazlum 
balkı öldürmek ve memleketimizin hür
riyetini tahrip etmelt iSti~r Fakat bu 
cilmeyaeaktlP. Pl'Oleter fnldllbmda ~ 
leketlmfzin endüstri ve- kU1tUr mer][t!"Zi 
vazifesini görmilş olan Leningrad hiç 
bir zaman dilşman elinde bulunamaz ve 
bulunmayacaktır. DilfJllan hiç bir :r:aman 
ıtüzel şehrimize ayak basmıyaeaktır. 
Leningradın bil yük f abn1ta ve atelye-

- SONU 2 tNct SA RIF FJ>E -

$0NDAırlırA 
•••••••••••• 

Bir lngiliz a•keri mu
harririnin f iltri 

Kiyef bÖl'(esİn
de Ruslar taar
. ruza sıececek 
Dinyeper bölgesindeki 
Alman hamlesi tehlikeli 

Londra, 21 (A.A) - Bir asken mu
harrir şöyle yazıyor : Dinyeper bölge
sinde Bitler c;ok tehlikeli bir hamle yap
mıştır. Cenupta Ruslar Odesayı elan 
tutmaktadır. Odcsada Rus donanması
nın bu mmtakada yapılacak denizle ala
kalı her taamıza karşı koyabileceği aşi
kardır. Kiyef bölgesinae ise mukabil 
Sovyet taarruzu ihtimalleri daha çoktur. 

-
Dört Rus 
şehri dalı 
z.aptolund 

llmeo gölü ile Peipus 
arasındaki mevzi· 

]er de yarıldı 
~imal cephesinde Alman. kumandanı 

GeneTGl Hcıldtt 17 piyade,$ slivari fna-. . ıkaa, ı motörlö, 2 zırhlı 
Belçılıa Harbı~e na- fırka ve 2 bava llYası 

zırı diyor iri: imha veya esir eclUdL 
Berlin, 21 (A.A) - Alman orduları 

Almanlar Rus
yada 1,5 milyon 
kişi kaybettiler 

INGILTERE AVRUPAYA 
ASIER ÇIKIRACAITIR 

başkumandanlığının fevkalade tebliği : 
Gomelin şimalinde yapılan muhare

be neticesinde Sovyetler ağır bir mağ-
10.biyete uğramışlardır. 1.7 piyade fırka
sı, bir motörlil fırka, iki zırhlı fırka, beş 
süvari fırkası, iki hava livası kısmen 
mağlOp edilmiş, imha olunmuş veya esir 
alınmıştır. Elimize 78 bin esir, 144 :tank 
700 top ve iki :zırhlı treni geçmiştir. 

~ 
Berlin, 21 (A.A) - AJman tebliği : 
Cenub! Ukraynada S. S. teşeklüllerl 

Dinyeper mansabında Kerson limanını 
ve sanayi şehrini işgal etmişlerdir. Go
melln şarkındaki muharebe de Sovyetle
rin ağır mağlObiyeüyle neticele~ .• 

Rusyada Alman zayiatı Piyade, m~törlil ":'e. zırhlı 17 d~an fır: 
kası, beş süvari, ıki zırhlı tUmem ve iki 

8 bin top, 6 bin tayyare livanın mUhim kısmı ya imha, ya esir 
binlerce tank.. edilmiş ve düşman kanlı zayiata uğratıl

mıştır. Esirlerin yeköııu 84 bine, iğti-
Londra, 21 (A.A) - Belçika har- nam ettiğimiz toplar 848 ze baliA -olm11t-

blye nazın Goht söylediği bir nutukta tur. 144 tank, 1ki zırhlı tren elnmu geç.o 
Almanyanın Sovyetler birliğiyle mUca- mistir. · 
delede şimdiye kadar bir buçuk milyon tlmen gölU ile Peipus uamıda ~ 
r.sker, 8000 top. 6000 -ıtauare, binler- mamn kuvvetle iahkiın ve ~ddetle MI-

• 80Jlı1t7 4 'OJICO' MldPm>ır • - !kJNtT 4 'ONCO SAB1f KDE -

Almanların harbe da
ir verdifi malumat 

Dünyanın en bü
yük zırhlı ordu

sunu yendik 
divorlar 

Kardef Iranın vazi • 
_)leti na%iklefİ yor 

Iranda K orveç
teki eibi bir 
darbe mi ha
zırlıyorlar ? 

Almanlar Rusların teç• Deyll Telpal vaİtlt &el· 
hlzatı bol oıdueuna dl, tranm menlaatl •e 

söyllyor, kumandaları· kendi menlaatlnilz 
nm üstünliletl Ue namına harekete 

övünüyorlar geçelim diyor . 
Berlin, 21 (A.A) - D. N. B. bildiri- Londra, 21 ,(A.A) - Siyui mahfil. 

yor : SalAhiyettar askeri menbalardan ler ban hükümetlnin yakında lngilb
öğrenildiğine göre Ukraynadaki muh.o- Sovyet notasına vereceği cevaba intizar 
rebeler hakkında aşikar bir surette an- etmektedirler. 
laşılan şey mağblbiyete uğryıan Sovyet Londra, 21 (A.A) - !)eyli Telgr&I 

- SONU 2 İNCi ~AHIFF.:DE • _ SONU 4 t}NC0 SAH.iJı'lsDE • 

Ukraynada Alman ileri harekatının aldığı vaziyeti, Rualann teYkettiklen 
Nikola11ef ile ellerinde bulunan Ode14JI• ve hatıGlmni ll&terir- bit- hariıa 



SAHIFE2 

"Uoited Kindom Commercial Corporation,, 
pavyonunda bir tetkik 

Bir sene içinde 
lngilizler bizden 43 mil
yon liralık mal aldılar 

TJcaret Ko.-porasyonunan çaııpnaları iki mem
leket ticaretinde müspet neticeler vermeğe 

başlanuştlr-

lngiliz Ticaret birliği pav yommdan bir giiriinüş 
Türk - lngiliz ticaretinin inki~fı ve rasyonunun gayesi hakında apğıdaki 

(!aha yüksek rakamlara baliğ olma.A için müfit malumab buluyoruz: 
me[Q!eketimizdc cidden takdire §ayan clngiliz ticaret birliği dünyanı_n oldu
bir faaliyet gösteren lngiliz tica- ğu kadar Büyük Britanyanın ve ımpara
ret korporasyonu qıÜCaeeseai bu acne torluğun m .. cnfaatlcrini ve dostlan~n 
de ikinci qtlrakiyle fuanmızda mutena ticaret imkanlanm kolaylaştırmak v~ ı~ 
bir mevki ftgal eylemiştir. Asırlara da- kişaf ettirmek için kurulmuştur. Bırlik 
yanan bu ticaretin aradaki büyük ve dünyanın en .zengin kaynaklanna malik 
san:ılı&az dostluktan luz alarak harpten en kudretli teşekkülüdür. Fabrika sa
ıonra dahi ayni luzla devam edeceğine hiplerine iptidai madde müsaadesi, ih
aıtık fiipbe edilemez. ;ııcat lisan111 ve her istikamete hamule-

lngiliz ticaret korporasyonunun mü- lerin. na.Hini temi? eder.> . . • 
meeeili Mr. CTabbc'm cidden göze çar- Yıne bundan zıyade hızı ~lakadar 
ptlD bir bümü niyetle geçen sene lzmir eden bazı malumat... 940 f zmır enter
fuannda hazırlallllf olduğu korporasyon nasyonal fuanndan beri lngiliz ti~ret 
pavyonu bu ıene de daha mütekamil lı:rlii::>i 43 milyon Türk lirası kıymetınde 
Yt- daha esaslı bir surette İngiltere pav- Türk mahsulü satın almış ve almaya te
yonu dahilinde hazırlanmıştır. Netekim r;~bbüe etmiştir. Türk mllletinin ve hü
luann açılışı sırasında ticaret vekilimiz ?c.ümctlnin seri mesaiai sayesinde bugün 
B. Mümtaz ökmen lngiliz ticaret kor- ">lduğu gibi harpten aonra da bu satın 
poruyonu pavyonunu da ziyaret eyle- ıılrnak keyfiyeti geniş mikyasta devam 
mil ..-e mGmC91il Mr. Crabbe tarafından edecektiT. 
hararetle ietikbal edilmiştir. Vekil pav- Yukanda malumatı ortaya koyan 
yonun her köşesini hususi bir itina ile pano üzerinde ~ k~yıt bil~~ dikka~e 
llPtkik. ederek Mr. Crabbe' ın vermiı ol- çarpıyor: clngi1ız tıcaret bırlıgı asla bır 
·~ • izahab dinlem;•tir. Ticaret Yeki- ticaret inhisan değildir. Hedefi Türkiye 
augu ... d b' • n lngillz ticaret birliği payvonunu çok ile lngilite~e arasın a muntazam ~r tı-
beyenmi, 'Ye bu geniı iştira le tan müte- careti takvıye ve muhafaza etmektir.> 
vellit takdir ve tefe)ckür hislerini ifade Bu g{izel pavyonda Atlantikte ~y-
etmiştir. reden bir lngiliz gemi kafil~i görül-

Dekoratör B. Vedadm haZJrlamııı ol- mektedir. 
'duğu bu pavyon bu sene geçen seneki Şimdi zihinleri kurcalayan bir sualin 
pavyondan daha esaslıdır. Ziyaretçiler cevabını bu pavyonda kolaylıkla bulu
burasını gezdikleri ııra.da geniş lngiliz 7oruz. lngilterenin ve imparatorluğu
imparatorluğunun büyük çalışmalnn nun ticaret yollannın bazen kapandığı 
hakkında etraflı bir fikir almak imkanı- ileri sürülmüştür. Bu iddiayı bu pavyon
nı bulmuşlardır. da reddedilmit olarak. hem de müspet 

Bu pavyonun hazırlanmasında güdü- rr~~mlariyle b~lu~o~u3.2 ın~rz ticaret 
len gaye lngiliz imparatorluğunun ka- vo ar":,~ dmnıyetın~. mı yonek t~?u 
panmaz yollarını ve tükenme.% kaynak- vDeçenil. ır N~nkal~ma ımaye etm. te dır. 
Jannı, kendilerine karşı hayırha bh . en ıyor. a ıyat esasını temın ~ en 
do tlukla inanan Türk halkına prezan- tıcaret mallarının kıymetleri 81 mıly~r 
te :ylemektir. Şimdi fuann bu güzel kö- Türk lir~sına baliğ olmuştur. Şüphe .. e~_ı-

. i t tkik d lı'm· lemcz k- harp içinde bu rakam, buyuk 
~esın e e e · : . k h · d • 

Pavyonun Ön kısmında lngilizçe ve b.r devletın azanç anesıne yaz ıgı 
Türkçe olarak (United Kingdonı Com- '1luvaffak~y.etlerin başın~adır. C~en 
D".ercial Corporation) ibaresi, yani b!r sen~ ıçındıtlJ de Akerıka·d~l l~lte-
(M"'ttchit kraliyet ticaret korporasyo- "c.-ye ge en m arın ıymeti yar 
nu)u ibaresi nazara çarpmaktadır. Pav- Tür~ lirasıdır. . .. . 

i -rünü .. "i do'-·n ve mü- Şuphe edilemez kı. dunyanın her ye-, yonun umum go y- ~u • d . b" k"l• k l T · 
kemmeldir. Bir tarafta Kanada reklam rın e g~n~!. ır tq ~ ~t u~~ ngı ız tı-
afişleriyle anlatılmakta ve bunun altın- r.:net bırlıgı mesaisı ıle mufıt olmakta-
d V 1 •-- ·· 1 ri - ··ı kted"ır dır Bugün lngiliz - Türk ticareti hoşa e. a eL"J numune e goru me · • • 1 · · 

Londranın fırça ile ifade edilmiş bir ~decek bır dereceyi bulmuştur. ngıhz-
trblosu önünde duruyoruz. Burada ya- ?e: b~ sene de m~hsullerimi:e 8:lıcıdırla!. 
zılı izahattan anlayoruz ki. İngiliz Site- Bu t~c:nrctin inkışafında, Turkıye m~
sinin bankaları her an plıuımana amade rressılı Mr. Crabbe çok çalışmış ve ti
~ 3 255 500,000 Türk lirası bulundur- ı:Mİ muhitlerimizdc: kendisini sevdir
~;ktndır. Sonra daha başka bir reklam. miştir. Ticaret birliğini bu kıymetli işti-
fngiliz imparatorluğu kolonilerinde ıaltinden dolayı tebrik ederiz. 
dünyanın yarı istihsnlitının elde edildi-
ği yaz:dtdır. 

Bir az ilerde lngiliz şimendiferlerinin 
bir senelik faaliyeti rakarnlaştınlmışbr. 
Avusturalya dünyanın en büyük yün is
tiheal memeleketidir. Buğday yetiştiri
cisi ve kıymetli madenler istihsalcisi 
olan bu ülke pek iyi bir §ekilde anlatıl
mıştır. 

Sonra bir başka reklam daha... Bun
Cl11n an]ayoruz ki, son bir sene içinde 
!ngiltere limnnlanndan 300 milyon ton 
eşya ithal ve ihraç edilmiştir. Büyük bir 
harbı b~annak için çalışan Jngiltere
n :n hnrba rağmen elde ettiği bu müspet 
ve mühim netice ehemmiyetlidir. 

Bu pavyonda lngiliz ticaret korpo-

HA2'AYLI 
MiSAFiRLERiMİZ 
Dün Hataydan büyük bir misafir ka

filesi gc]mi , otellere yerleşmişlerdir .. 
Aziz Hataylılar evvela fuarı ziyaret et
mişler ve dogruca HilAI eczanesine gi
derek İzmiri kolonyası ile meşhur eden 
<Altın rilyn} kokusunun mucidi Kemnl 
Aktaş ile görüşmüş memleketlerine gö
lilrmC'k üzere bir çok kolonya almışlar
dır. Memleketimizde üzüm, incir kadar 
Hılfil eczanesi kolonyaları da meshur
dur .• Aziz misafirlerimize hoş geldiniz 
deriz .. 

HİLAL ECZANESİ 

Fuar Gazinosunun 
Yalnız Traçasında 

BUZLU BİRA Şişesi 25 KURUŞ 

AYNI UCUZLUKLAR N:seETINDE ENVAI ÇEŞiT MEZELER 

YENi ASIR 22 AtmSTOS C UM A 

-
ŞEHiR HABERLERİ 

İJç yerde orman 
yan!"'ını çıktı 

Yayla meulıündelıi yan· 
gının söndüPü!mesi için 

tedbirler alındı.. 
Tirenin Kozp1nar mevkünde B. Fai

ke ait çiftliğin mcr'asında yangın çık
DıJio 200 ddcar araz.ide çalı ve kuru 
otlar J'lllllDIF· 

Urlanın Kalabak mevkiinde de yan
gın çılanı§ ve halkın gayretiyle aöndü
rü1miqt\ir. 

Kem-a\pasa kaxasmm Yakaköyü mın
tnkasında Ceviz yayla mevkünde dev
let ormanlnrmdo. :yangın çıkm~ :söndü
riilmei için tcabirler ~<;tır. - __ .,,. __ _ 

li"'Ölt'Dr;.; 
~ bir duu r b~!Rundu 

Değirmendere nahive.::inin Kesre 
köyünde temel veri knzılırkcn yerin al
tından iri ve islenmiş taslardan yanıl
mış büvük bir duvar cıkmış, bunun Ü7.e
ıinc Nnh=ye müdürlüj!iin<'e ins:-ı :ımnli
ycsi tatil ooilmiş ve keyfiyet Vilfıyete 
bildirilmiştir. 

Vilayetten ver!len cevaota duvarın 
asanatikndan olup olmadığ'ı anlaşılmak 
ve ona göre knrar vcriLnek üzere mli
zeler müdürü Saltı.bettin Kantarın ma
halline g8nderileceği bildirilmiştir. 

-------
ı~tanbnlla nazete~!er 
MÜZP-''' ue Jaafl'iyatı 
aördiilere .. 
'İzmirdc bulunan İstanbullu Gazctec= 

meslekdaşlnnmız diln mfü.eyi ve eski İz
mir Agora hafriyatını zivaret etmişler 
müze ve hafriyat müdürü S. Kantard~n 
İ7.ahat almışlar ve uzun boylu notlar 
tutmuşlardır. 

Asır-- r.ıs ue Ahm1?t Emin 
Yalman afttiler-

Vakit gazetesi sahibi B. Asım Us ve 
Vatan gazetesi sahibi ve basmuhıırriri B. 
Ahmet Emin Ynlman tetkiklerini bitı
rerek bugün şehrimizden ayrılmı.şlar
dır. 

- - -----
SIRRİYE 
Nalıil ue ta~inlel'i 
Eşrefoasa hastanesi cildiye ve efrcn-

...................................................................................... .. . • .. . 
• -. • . 

Fuarın açılıf münasebetile 

i Çekilen tazirı telgrafı-
• 

= na Milli Şef in ve Baş- · 
vekilin cevapları 

On birinci lzmir Enternasyonal Fua
rının açılışı ınüııasebetiyle Milli Şef İs
met İnönüne ve Başvekilimiz Dr. Refik 
Saydama gönderilen tazim telgraflarına 
a~ğıdnki cevaplar gelmiştir: 

B. Mümtaz ôkmen 
Ticaret Vekili 

lZPtflR 

İz.mir Fuarının Vntanda~lan memnun 
edecek bir v,üz~llikte nçıl~asından çok 
sevindik. Bu sebeple tonlanmış olan 
Milletimizin Cümhuriyet Hükümeti et
rafında gösterdikleri beraberlikten b:ıh-
~ :.< - - - - - - - ~ -

tiyarlık duyuyoruz. 
Selam ve Sevgilerle Teşekkür Ederim. 

ismet İnönü 

* İzmir on birinci Enternasyonal Fuarı-
nın elinizle açıldığı hakkındaki telinizi 
aldım; teşekkür ederim. Milli sanayimi
zin inkiş~ında büyük hizmetlerine şa
hit olduğumuz bu güzel eseri hazırlayan
lara muvaffakıyetler dı1er, İzmirlilerin 
sıhhalteki llsil duygulannl şlikrnnımı 
arzcderim. 

BqYClnl 
Refik Saydam 

-:_-:_-:_- -_-_ :_ ___ ~>Ç-. 

Peyntrciler ve kömlirc .. ler 

Stok ınalları hakkında 
beyannan .. e vermiyorlar 
Müralıabe lıondsyona ıı ararım cfeğlştlrndyecelı 
Yeni fkdlel' teslJit edilecelı ue IJanlaP flındlldn

den dalta ~ağı olacalı .. 
Şehrimizdeki peynir ve yağ tacirleri dir. 

mıntakn ticaret müdürlüğünde fiat mü- Haber aldığımıza göre kömürcüler 
nıkahe bürosunda bir içtima akdetmiş- de ayni tekilde mütelea yürüterek be-
lerdir. Fiat mürakabe komisyonu yağ yi!nname vermek istememektedirler. 
ve peynircilerin ellerindeki stoku tesbit F .. kat komisyonun karan yerine getiri
it,fin beyanname vermeler.ini kararlaştır~ lecek ve lüzumsuz yere pahalılığa mey
mıştır. Cereyan eden uzun müzakereler dan verilmemek üzere fiatler tesbit olu
nt'ticesindc yağ ve peynirciler ellerinde- nıı.caktır. 

ki stok zamanla fire vereceğinden he- Bu fiatlcr şimdikinden daha aşağı 
vanname veremiyeccklcrini söylemişler- olacaktır. 
ıoooor>~x:oooı~ıo::=»0ı.oc0!11!"J:ı~~=~~~:oı~~~xx~. 

Fuarı bir günde gez~nler 29125-,., kişi cive mütehassısı dok.tor Fuat Nalın Bay-
raktar İstanbul Emrazı zilhreviye mU- ·- --------
fettişli&e. Balıkesir memleket hasta- • ~l\c:TARAF1 1 tNCf SAilİFF.DE • 
nesi cildiye ve efrcneiye mütehassısı Dr. deririm.> 

BtR G'ONDE FUARI GF.ZENLER 
Fuan ilk açılış gUnil büvlik bir ziya

retçi kütlesi gezmiştir. 5000 davetli ha· Selim Uzel İzmir E$refapşa hastanesi Brit:•nva endüstri Pcderasyonu reisi 
cildiye ve efrcnC:ye mütehassıslığına ta- r .ord Dudley Gardon şu mesajı gönder-
yin olurunuştın. mistir: ricinde 29125 kişi Fuan ziyaret eylemiş

tir Bu raknm geçen senekinin fevkinde
dir. Sovvetlere göre 

«İzmir Entcrnasvonnl Fuarının mu
vnffakıyeti icin Federasyonun en snmimt 
temennilerini kabul etme:ı izi rica ede-

ROMANYA SEFtRt 
BERGAMEY A G1TT1 rim.> 
Funrın acılma merasiminde bulunn'ak 

tneiliz harici ticaret nazırının mc-sajı üzere Fehrimize gelen Romanya hiikU-
5udur: :. 

cOn birinci Fuarınızın acılması mü- met inin Ankara Sefiri Ekst'lans Alck
nasebetiyle sizi ve vasıtanızla İzmir şeh- sandr Tabına dün Bergamnya gitmiştir. 
rlni tebrik eder, muvaffakıyetJerin te- Orada h:ırabeleri ve müzeyi görilp gez
<:ebbüslerinize taç olmasını candan dile- dikten sonra tekrar şehrimize avdet 
rim.> edecektir. 
r.~7..r~..rJ"'~~..r~---=~~-:-=~.r~~ ...... ~~./.r.r~~ 

Ticaret \" ekilinin beyanatı 

lhtikirla 
Mücadele 

- HA$TAltAF'I 1 fNCf SAHiFEllg 
ceklerini düşünülürse (iat m 
komisyonlarının takdir ettiği auıai 
ler fevkinde sntıs yaoılrnamnsına tt 
efmeği milli bir vazife telakki ed . 
rinden şiiphe edemeyiz. K:ınaatiJtl1 

muhtekirlerin muhitlerinden 
bubnnmalnn lazımdır. Devletce rrı 
yen fiaUcr fevkinde mal satmak 
ntm şiddetle takip edeeeii bir 
Devlet teskilitlan hu sucu isli 
kimler otdui!unu öt<renmelidirler td 
kihnt yapılabilsin. Piytısnyı normal 
7.anrJnrla ~bımınğa mecbur etmek 
baska care yoktur. Bu kadar naıilc 
man1arda vatanını seven hiç bir 
t?ÖZ yaslan bnhasınn ıen~in olmağı 
şUnemez. 

Bunun içindir ki B. Mümtaz Ö 
ııTicarcti sermavcnin. bil(inin ve Si 
me.<:ru ve mntcdil kar vasıtası 5', 
Tfük trıcirlcrin;n büyük ekseriye. 
asin i1ıtikiır saibesi alhndn kalnuılc 
mcdiklel"İ• kanaat"ni izhar ebniştİt· 
kilim.iz bu sötlcrilc piyao:ıanm tenı' 
nl ve şcrermi muhafnz.'l bnsusund• 
-.ırlann uhdeforine dü Mı büyük bit 
zife mevcut oldu['Ullu hatırlatmak 
mi!rtir. 

Vatanın emniyeti daıva mda 
uyanık olan Tıirk cocoklan. hanti 
c:adi 'lümreye mensno olurlarsa ol 
;~ cenhenin sn~lnmhbnı alakadar 
mevzular üurinde dahi B)'Dİ 
"tösfcrmekten bir dakika farii ola 

Muhtekirler iç cephenin dlilcılldlll ... 
dır 

SBVKET lltLG 

= ı11 ıı ııımım11m11Hm ı1t11mmmm111m 
------

.-. 
1ZM1R YERLİ ASKERLtK Şt1 
BEStNDEN: 
'l'am ehliyef.nameyi haiz otan! 

ve L~e mezunu olupla chliyetnarn 
si olmnyan v~ yliksek mektebe d 
vam etmevecelt bütün mükellefi 

- rin 26/81941 gilnU s'!vk edilme 
üzere şu~ye evrakı müsbiteleriyl 
birlikte müracaatları ilan olunur. 

* !ZMtR YERr..t ASKERLtK Ş 
BESt BA KANLICHNDAN: . 

312, 313, 314, 315 dl)~umlu ga 
islamların ellerinde terhis tesker 

- olupta askere duhul ve terhis tar 
_ leri terhis vesika!mda kayıtlı olril 
- vanlar ilr askerlik etmemiş aceın 
- ier ve 941 yol.lnmac;ını bu~iine 
- dar y<'ptırmıvnn 312 dahil 332 

hil J?ayri islnmların şubeye miir• 
- caaUan, gelmivE'Illerin askerlik 
- nununun muaddel maddeleri muci 
- hince slddetle tecziye edilecekle 

illin-olunur. 1 • 2 
:nıuuıuııııı:n uı11u111uuu 1 :!ın ı-n•·•''''' 

4lmanların harbe 
ir verdiği maluma 

- RASTARAFI 1 tNCl SAHIFEO 
cırdulannın bol teçhizatlı oldukları 

- RASTl'Rl\Ff 1 İNf't ~AHfFF.rlE -
!erini, mükemmel abidelerini ve bahçe
lerini kendi cllerimi:z.Je in~ ettik Bun
ların hepsi Alman hırsızlarının ellerine 
düşmeyecektir. Bu hiç bir uıman olma
yacaktır. tlerleyen düşmanı LeninıYrad 
halkı ilk defa olarak geri pilskürtmüvor. 
Bu sefer de düşmanın alçakça projeleri 
muvaffak olmıyacak1ır. Ktz.ıl. Ordu şrhir 
civanın şecaatle müdafaa ediyor Do
nanma ve hava kuvvetleri düşmana 
darbeler indirmektedir. Düsman henüz 
kınlmamıştır. Dilşman hedefi Leningra
dı ele geçirmek olan menfur hırsızlık . RA~TARAJ.'I 1 tNf't ""Hhi'FIW . 
projelerini terk etmiyecektir. Gafil av- ~ildir. Bu itibarla vaziyetlerinden emin 
!anmamamız lazımdır. Leningradı, hür- olmaJan "Ye hükiimetin aldığı ve almak
riyetimizi, çocuklanmızı müdafaaya ha- la olduğu tedbirlere güvenerek malla
zır olmak icap eder.> nnı ucuz bir fiatla elden çıkarm~maları 

Alman kuvvetleri şimdiye kadar 
emek mahsulünU ucuz fiatle satmaınala- raynadn 2500 tank, 3700 top, imha 
nnı temin yolundaki teşebbüsümUzde ;ğtinam etm=slerdir. 

Daha sonra beyannamede halktan lamndır. Bu, kendi menfaaleri iktizası
Milis alaylan teşkil edilmesi isten- dır. 

mektedir. ÜZÜM VE iNCİR PİYASASI 
tNGtUZLERtN HA VA DAN Üzüm ve uıC:!" p:yasası en çok on ve 
YAPTIKLARI YARDIM on beş gün içinde açılacaktır. Ve bunun 
Londra. 21 (A.A) - Londrada on veyn on beş gün sonraya talik edil-

öğrenildiğine göre lngiliz hava nazın- mesi milnlınsıran müstahsilin hukuku
nın Almanyaya hücumlarda bulunan nu temine"matuftur. Müstahsili koruya
:nyyarelerinin hakiki miktannı bildiren cak bütUn tedbirler! alıntıdan borsayı nç
son ifşaah Ruslan çok memnun etmiş- mnk umumi bir fiat sukutunu mucip 
tir. Ruslar şlmdi lngiliz hava kuvvetle- olabilir. Kendisiyle görüstilğüm incir ve 
rinin kendilerine yaptığw yardımın dere- üzüm müstahsilleri de bu tedbir!n ken
cr.sini daha kat'i olarak anlıyabilmek- di menfaatleri iktizası olduj!unu ve yc
ıedirler. Hava nezaretinin son tebliğ- rinde bir tedbir olduğunu nihnyet kabul 
l~rindc bazı vakalarda Almanya üzeri- ettiler .. 
ne yapılnn harekatta yüksek tayyare ka- TÜTÜN PİYASASI • 
vıplan ifşa edilmekte olmasına rağmen Tütün piyasasına iki ile ay gibi uzun 
bu kayıpların kullanılan tayyare miktar- bir müddet olmakla beraber müst.msili 
lnrına nisbeti son iki veya üç ay içinde koruyacak tedbirleri şimdiden almak 
fnzlalaşm~ değı1dir. volundavız. Geçen rekoltede olduğu gi

bi bu sefer de müstahsili alıcının keyfi
.,: ne veya arzusuna terketm=ycceğiz. Zi

: raat bankası, Yerli ürilnler ve Tütün 
p R o G J? A M r Tikk limited şirketleri şimdiden . icap 

---- ......... eden hazırhldan yapmak emrini nlmış-
7 30 Program ve memleket saat ayaT1. lardır. 
7 33 Müzik pl. 7.45 Ai:ms hnberleri 8.flO MÜSTAHSİL UCUZ 
Müzik pl. 8 30 - 8.45 Evin saati.. 12 30 ~ATMAMALIDIR 
Program ve memleket saat ayarı 12.33 Bütün bu beyanatım milstahsilin hu-
Müzik : Ka~tk şarkılar 12.45 Ajans zur iç!nde piyasanın acılacağı zamana 
haberleri J3.00 Mi.izik : Knnsık şarkılar kadar malını elinde saklamasını temin 
13.15 - 14.00 Müzik pl. 18.00 Program \•e ederse faydalı olur. Benim sizden :ricam 
memleket saat ayan 18.03 Müzik : Fa- hüklimetin bu himaye tedbirlerini her 
!'iıl heyeti.. 18.30 Serbest 10 dakika 18.40 vesile ile milstahS:Je anlatarak toprağı 
Müzik : Radyo Sving kuartet! 19.00 Ko- alın teri ile sulıynn bu asil zümrenin 
nuşma (fktısat saati .. ) 19.15 Müzik: Rad-
yo sving kuarteti (devamı) .• 19.30 Mem-

... 

Hamiyet 

veya hareketimizde bize yardım etme- Sovyet ordulnnnın zırhlı kuvve 
nizd=r. l k i~ • d··'"'' iZMİR İNTİBAI.ARI clünyanın en >ilyü zırnıı or ...., .. 

rak hazırlanmıştL Tecrübe bu na 
İzmirden büyük bir huzur ve inşirah ı'Ah1arn malik olmanın kafi gelm 

ile OjTıhyorum. Basta valiniz ve beledi· ~ıı. bWllnrın kullnmlmasını da b" 
ye rcisiniz olduğu halde bütün İzmir • •:ıp ettiğin! gösctrmiştir. 
muh=tinde sıcak ve samimi kucaklanma- Sovyetlerin lcrkettikleri esirlerle 
mn hnkiknten minnettarıyım .. • sahnelerinde bırakbkları ölülerin a * .... hesap <>dnirsc cok bUvük mikdards 
VEKİLİN DÜNKÜ TETKİKLERi Fanın Alman ileri hareketini durdı.ı 

ı B ğa muvaffak olamadığı görülür. Al 
Şehrimizde bulunan ticaret veki l · skcri şark cephesinde münakaşa 

Mümtaz Ökmen diin öğleden evvel ve ~ürmez üstünlüğünü göstermiş ve 
sonra İzmir mebuslariyle ve müstahsil- disinc knrşı koymak iscyen büyük 
!erle muhtelif temaslarda bulunmuştur. an kitlelerine galip gelmiştir. 
Bu temaslarda vekilin s&zleri mUstahsı1- s Garbi Ukrayna harekatı Alman o 
ler üzerinde itminan verici bir tesir ha- d 

sunu sevk ve idare eden k""Uman a 
sıl etmiştir.. tilnlUğünil oe tebarüz ettirmiştir •. 

B. Mjimta:r. Ökmen ö~leôen evvel sa· raynadan alınan dersler Sovyet ce 
at 10.30 da İzmr ihracat ve ithalatçılar sin=n diğer kısımlarında fasılasız 
b=rliğine gitmiş, İzmir mebuslarivle in- ·dilccckür. 
cir, üzüm ve pamuk müstahsillerinin c ____________ _ 
vaziyetleri, mevsim münasebetiyle bazı 
ihtiyaçları ve mahsullerin fiatleri Uze
r:ndc hasbihallerde bulunmuştur. 

İhracat tncirlerivle pamuk, üzüm ve 
incir mUstnhsillerinin dileklerini de din
lemiş ve iht·yaclnnnı tesbit dmiştir. 

Bu arada mahsullerin fiatleri görüş
melere mevzu teşkil etmistir. 

Saat 14 e kndar birlilı:Ierde kalan ve
kil, oradan hınra gitmiş ve t:caret odası 
tarafından şerefine verilen öğle ziyafe
tinde hazır bulunmuştur. 

Zivafetten sonra Demir konağa giden 
B. ?Iİümtaz Ökmen orada Aydın ve Ma
nisadan gelen tUtUn. üzlim. incir ve pa
muk müstahs:Ilerinin dileklerini dinle-

Yucases 

mistir. 
t CİR VE tlZtlM PİYASAl~/\ıt 
Ticaret vekilinin füccar ve rnii..t 

lcrlc ynpitj!ı tcmac;lar neticesinde 
\ c incir piync::ılnnnın cyliilün ilk fi 
c;ında açılması rn 1vafık olacai!ı k 
fıi\r;1l olmu5{11r. Piyasıının daha ~c 
rakılmnmac:ı için gereken bütün t 
lcr alınacaktır. 

Müstahsillerle temaslarını bitir~ 
sonra vekil vnourI~ Karşıvakaya 1'1 

tir. Bir nıiiddet ot'nda istirahat ede 
Mümtnz Ökmen İzmirin gurubunll 
retmiştir. 

Vekil, aksam saat 21 de fuar g 
sunda şerefine verilen ziyafette 
bulunmustur . 
VEKiI~ BUGÜN GIDİYOR 
Ticnrct vekil:miz bu sabahki :Ba 

ma treniyle fstnnbula hareket ede 

leket saat ayan ve ajans haberleri 19.45 
MU7.ik : Klasik Türk müziiii korosu .. 
20.15 Radyo gazetesi 20.45 Miizik : So
lo şarlolar 21.00 Z!raat takvimi ve toJ>
rak mahsulleri borsası .. 22.00 Müzik · 
Radyo salon orkestrası .. 22.30 Memleket 
saat ayan, njans habeıleri, borsalar fı
atleri .. 2245 Müzik: Radvo salon orkes
trası.. 22.SS - 23.00 Y annki program ve 
kaparuşM 

Sahil park Gazinosunda 
Borsa Her akşam im.imlerin ~ tufmılan amanda ve büyük bir 

konserlerine devam etmektedir •• Fırsata kaçınnaymm.. 
rağbetle 

ZAHİRE 
17 Ton Bakla 



-27. At!tJSTOS C U M A YEHI ASIR 
c 

Bir Zan anlar Bir """ıım:h .. "' 
........ ·11,',',""'" Napolyon Vardı! l · Tarih bir tekerrürden mi ibarettir? 

~. p f-1 c-1. a-1 ID ·- 1 •ı 1 ·-·-J ı ı-u_.o_......,_...._..,._..:-

-- 8 ••• 
.?ılaP<>lyonun ilk ve en şiddetli aşkı, yerinde idi. Fransarun en iyi deniz ku

~Phe Yoktur ki zevcesi Jozefin üzerine- mandanlanndan. ol~n amiral BRUEİX 
ır. ?-.lapoJyonun bu melez ve dul kadı- oldukça kuvvetli bır donanmanın başın

:ıa olan sevdasının ne kadar büyük ol- da bu sefe~ heyetini Akde~iz~e, Mısıra 
leummu mektupları göstermektedir, be- giderken bıınuyeye memur ıdı. 
~hayatının sonuna kadar bu kadının . * .. .. . . 

u Prens Öjene gösterdi,, muhabbet Fakat bu işın çok guç ve mühıın cihe-
~ allka tasavvunın fevkindedir. Bu ti vardı: 
Jıd~ esaslı ve derin bir muhabbet ve Amiral Nelsonun kumandasında kuv
bi kaya raJtmen Napolvon zevcesini hic vetli İnJtiliz harp filosunun arnsından 

r. seferde beraber atmamış ve harp gecmek lazım ııeliyordu! 
ettığ( tnUddetçc karısının hasretini çek- Vilyam Pit 1798 senesi ilkbaharında 
lnisttr. baslıyan büvük Frnnsız hazırlıklarının 
~ 13u tneclQbiyet ve hasretin izlerini Mısıra ve Hint yoluna karsı olduğunu 
~Dolvonun İtalya seferinde iken Joze- casuslan vnsıtaı:ivle öğrendikten sonra; 
le l?Önderditil mektuplarda bulmak nisan ortalarında Horatiyos Nclsona 
01avdır. Bal'Selondan hareket ederek Cebf'1üt~a-
Naı>o)yon ftalyaya hareket ettilil za- nka Ş!itmesini ve oradaki kuvvetli ln

b!n f <>zefine ya7.d1~ mektunta .Gecen ciliz filo~nu idaresi nlt.ına almasını ve 
il , beni senden bir derece daha Fransız filosunu Akiienızde adım adım 

~.akı t..• tm . . tf trı· astırıyor: sen benim düsüncelcri· taı-.ıo c esını emre ı. 
..,:~ esılsıstn• ·dcmis ve bundan bir kaç Amiral Nelson. aldığı ~~nir 1:°~.cibince 
o:ı.'U) sonraki mektubunda da : CebelüHanktan J?eccrek uc btivuk saffı 
in "Se~ sevmeden ve düşUnmeden J?ec- harp gemisini:. v~. d~;t .. fırkntevr~i aldı 

lş hır ı:tünUm yoktur: beni senden ve mayısın 4 uncu gunu Tulon lımanı-
~k tutan zaferlerime ihtirasfarıma her nın önUne vardı. 

, l~net ediyorum. ' Naoolyonun b~ciinlerde. hareket .. h~-
~ f<>zefinin vanında yaşamak en bU- zı_rlıklan tnmnmıvle bltmıs ve musa~t 
lısı k emelimdir; yanına J?elmek icin c;a· b~r ?ava beldem ekten baska yapaca~ı 
f Vorum; sana yaklasmak icin cammı bır ısi kalmamıst1. Tam bu sırada nmı
;:.a ediyorum, faltat bevhude.. Senden ral Nel!!On donanmasmın Tulon önlinde 
.ı...11'1\a uz:e.ldaşmafea mecbur kalıyorum• dolasmakta olduf!u hahe>i oldukca fena 
--m1sttr_ bir tesir husule ızetirdi. Bu vnı.iyete ~ö-
~Su sarih mecblObivete ra~en Nanol- ':· sefe~ heyeJi. d.aha limandan cıkarken 
1tı aeferlerine kadın J?~türmemek usu- bır denız harbını kabule mecbur kala-
~Q terketmemts ve Jozefini Mısrt' se- caktı!.. . 

rıae de vfne Fransada bırakmtstı.. Napolyon Fransız filosivle In~ili~ fi-
"d.. ~t bütan bunlara ramnen Fransa- losu arasındaki farkları bilivoı-du. lnJ?i
~ 11 \oı>lan., silAhlan. mühimmatı ve le- liz filosu her cihetten failr..i. Fransız fı
'ııtnı, fen ve ilm erbab1• !!Air ve vak'a losu, yüzlerce nakliye J?emisi vü7 ünden 
~'teri beraber Mımra doih"u vollanım de cok berbat bir mevkie malikt.i. 
~er heyetı arasına bir kac suh ve gU- Amiral Nclsonun mahareti de Im?iliz-
~ kadını da katılmıştı. ler icin başka bir tefevvuk demekti. 

Bu vaı.ivet Nnoolvonun ale,·ht.ıırlan-
~aPolvon * . .. .. na j!lizel bir dedikodu mcv;:uu teskil ct-

llU~te hU un ~ısı~ ~~er hevetı. gor~- ti.. Harck<'tc istirak edccPk ~encraller 
1tatte ı yük hır ~lılıkle. fakat ıtı~kı- ve haW\ 7.abitler arl'l~mda da bu dediko
>am p-"~ıliz $efirinin ve tabiativle Vil· dunun akisleri görüldü. 
Oldu. atın malömntı altında hAnr1ıanm•q Bunlar : 
l'1't " una mukabil haZlr1anan ordu ef-
iin~ h1bitanı nereye · hUcum edilece-
~ih abersiz idi. 

- BiTM EOİ -

Dün 2ece yapı
lan ~ ·:reşler 

Fuar gilrcş mUsabakalartna diln gece
de devam edilmiştir. İkinci devrenin tek
nik neticeleri şunlardır: 

56 kilo: İsmail Sezgin Ankara, Ahmet 
Çakır tstanbula ittifakla gulip. 

Kenan Olcay tstan l:ml Sefik Kande
mir İzınire sayı hesabiyle lraznndı. 

61 kilo: Hamdi Topsa kal Sivas Mustafa 
Desen Ankarava 4 dakika 45 saniyede 
tuş ile Effi}ip, Halil YUzer İstanbul Hasan 
Palayı tstanbula 1 dakika 31 saniyede 
tuc;a getirdi. 

GG kilo: Bekir Taşhan Ragıp Çoruma 
5 dakika 55 saniye tuc::la l'alin, Hasan 
Kuradeniz. İstanbul Mnhmut Sönmpz tz-
mire ittif ıkla ııalip l'Pldi. Nurettin öz.
!';en Ankara B 0 kir Yolcu tstanbula itti
fakla pa1in geldi. 

72 kilo: llı<ıan Yılma7 C<'nım Ziya El
bir f,.ıııirP- savı hec;abiyle !.'.ıtlip. 

87 kilo· Mustafo ('ak•mık lshınbul 
Mehınet Ali ronıma 6 dakika 30 sani
vecle tuşla galip. 

ÜCtlNCO DEVRE 

66 kilo : Bekir Yolcu İstanbul Ha.~!ln 
Karadeniz İsfanbula 10 dakika 15 sani
veıic tııs1a t!aHo. NurctHn Ankara Mah
n:ut İzmir 12 dakikada tusla galip .. 

61 kHo : Hamdi Tonc;akal 8ivas Fazlı 
Annça İzmir ekcerivPtle J!alio. Halil 
Yüzer İstnnbul Talfit İz.mire 5 dakika 45 
saniveöe tu~1a J?alin .. 

72 kilo : Faik Bi.füen İstanbul Ziyo 
Özgiiler İzınirc 1 d::ık:ka 15 sani~·ede tus
la gnlip. CC'l1\l Atik Ankara Cemil Yıl
mnz Çankırı 4 dakikada tuşa getirdi. 

Mustafa Beton Ankara Hasan Pala 
İstanbula sayı hesab:yle galip, rı6 kilo : 
Bekir Tas Seyhan Taho;in Filibeli İz.mi
re 9 dakikada tuşla galip .. 

79 kilo : Rızzık İstanbul Muhlis Tay
hır lzmir beş dakikada tuşla galip. 

87 kilo : Mehmet Ali Demirkaya Co
rum Sait Ahmet Yavuz Samsuna 1 da
kika 25 sanivede tusla j!at=p. 

Ağır siklet: Çoban Mehmet İstanbul 
liiiscvin lnaç Ankara 58 saniyede tuş
h galip. 

Güreşlere bu sabah saat 1 O da devam 
!:ılil"ct'k ve neticelendirilecektir. 

Güreşler devam ederken güreş fede
msyonu reisi Tayyar Yalaz ani olarak 
hastalanmış ve imdadı sıhhi ile hasta
n•ye knldırılmıştır. 

l'al>b'l"~\'et. NaJ>Olvon bir geçit resmi 
Rta~ktan sonra bu ordunun Mtsıra 
btvesı d nı bildirdi. Ordunun erk~nıhar
~erı SO e hatnld hedefi bu t?ecit resmin
i:li : nra şu emri yevmi ile ö)h-enebil-

Hususi 
ğünden: 

Amerikan Kız Kollej müdürlü-

~Ot~ktuvar Mtsırd• hUkUm sQren HOTÜNl~EME VE KAYDI KARUI .. 
~tı\1~Uklerin f nciltere ile anlasmıs ol- BÜTÜNLEME İMTİHANLARI : 2 5 Ağumos 941 pazartesi saat 9 da.. 
..ı.ı '«tına ve fngiliılerin limit bumunu KAVDI KABUL 
~i: etmelerine _ Fransanın zaranna ESKİ TALEBELF.R İCİ_N: 15 - 16 eylül tarihl<'rinde saat 16 _ 19 nrasmda. 
ll!n"~k - vardım ettiklerine ve lnıtiltere- YENİ TALEBELER İÇiN : 17 - 18 -19 - 22 eylill tarihlerinde saat 16 - 19 
lta'><ı'-Urnhurivet ~emi1erine Hint yolunu arasında ... 

131 
l'l\akta olduğuna emindir. NOT: Yeni talebeler icin hi.iviyet cüzdanı ilk okul dioloması. ı::ıhhat raooru 

Lord Halil aks Ka-
nada ya gitti 

- BA$TARAFJ 1 İNCi SAHİFEDE -
gün uz.un müddet Çörçilin nezdinde kal
mıştır. İki başvekil s:ıbahleyin erkenden 
Çörçilin evinde buluşmuşlar ve bilrdıa
re öğle yemeğini bayan Çörçille birlik
te yemişlerdir. 

AVUSTURALYA BAŞVEKİLİ 
SEYAHATTEN VAZGEÇTİ 
Londra, 21 (A.A) - Royter Ajansı 

bildiriyor : Avusturalya işçi partisi ak
dettiği bir toplantıda başvekil Menzisin 
A vusturalyadan hareketine mfuıi olmak 
kararını almıştır. Bu sebeple Mensiz 
Londraya hareketten sarfı nazar etmiş
tir. 

TASHİH 
21 ağustos 941 tarihli nüshamızın 

3 üncü sahifesi ikinci sütununda İzmir 
ikinci icra memurluğundan kaydiyle 
neşrolunan : İzmir EmHlk ve Eytam ban
kasına ipotekli ve satışına karar verilen 
İzmir Oğuzlar mahallesi 1257 inci so
knk 28 sayılı 2500 lira muhammen kıy 
metli evin satış ilfuıı : Sehven İzncr 2 in
ci icra mcmurlu~undan kaydiyle neşro
lunmuştur. Meikiir ilan birinci icra me
murluğundandır.. Keyfiyeti tavzih ve 
tash!h eyleriz. · 

.:111111ınıım1111111111111111111ııım111111111111111111 !:: 

i Jktısadi yürüyüş i - -:: MECMUASI E - -§ FUAR § - -
~ Fe11Jıaltzde sayısı ~ 

E SahaSlnda yegfuıc olan (İktısadi ~ 
§ yürUvtiş) mecmuası İzmir Enternas- S 
§ yonal fuanmız için fevkalade zengin E 
E mUnderccatlı bir sayı haz1rlamıstır. S 
E Dilnden it!baren her yerde büyük E 
§bir a1Aka ile aranan mecmuanın bu E 
E savısında Türk matbuatının en ı:?il- E 
E·dde muharrirlerinln fuar hakkında- E 
§ki ya7.11an, İzmir gazetelerinin baş E 
: muharrirlerinin ayni mevzu etra- : 
; fındaki makaleleri. bol resimler, {o- E 
;to montajlar fuanmmn muhtelif ka- E 
: ]Pmlerden ifadesi vardır.. : 
§ İzmirin en bilyilk iktısadt hayra- E 
E mmda bu mecmuanın büvük bir it!- :: 
§na ile hnzırladıin bu fevkalade zen- E 
~ P-in münderecatlı savı. fuar hakkın- ~ 
:O:da vazılmış en güzel bir kitap bir;, 
E nnsiklopedi kadar kıymetlidir.. Bil- § 
: tün okı.ıvuculanmıza hararetle tavsi- : 
~ve ederiz.. 1 - 3 § 
;ıı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 = 

tZM1R BELFDtYEStNDEN: 
- Gaziler caddesinde kadastro 1604 

ada 46 parselde 37.50 metre murabbaın
daki yol fazlasmın bir sene müddetle ki
rrıya verilmesi yazı isteri mUdi\rliiğün
.:ıeki sartnamesi veçhile ac'k arttırma~ra 
\ronulrr.uştur. Muhammen bedeli 25 lira 
nuvnkkııt tE"mirıatı 190 kuruştur. Talip
lerin t~minatı ö.Clt'den evvel iş banka•ıı
na yatırarak mnkbuzln .. iy1e 'ih:-ıle tarihi 
olan 5 '91941 Cuma günil saat 16 da en
"Ümen"' mli .. ncaatları. 

~2. 26. 30 3 3403 (1825) 

Z AY 1 b\i.-.!nun için de şu karar ve emri ver- aşı şahadetnamesi, vesikalık 6 adet iyi çekilmiş fotoğraf.. 22-24 (1821) 
.. Ll'I" • -.~lılll••••a•sııımnemmm il İzmir Esnaf ve Ahali banlrnsınm 1213 

ld=~ ordu1an umum kumandanı __ ,.......,. ;zı. -c • rw- wı defter sım numarasınd~ ynzılı 258 259 

ıeti .sı a1hndaki kara ve deniz kuvvet- G AUT J ER VİDA 1.. !'!P•!!e!Al'!l!S .. B!•lt. numaralı 20 hic::c;emin ve 11 965 deffor 
~~ nı Mısır tizerine sevkedecek ve bu ~ sıra numarasında yazıh 19151935 tarihli 
~? taotcdccektir. İnE!ilizleri sarkta • LKN VE ALİZ A.RlN BOY ALARJ C'lli liralık •ediye makbuzumu zuyi et-
<lerl etmekte olduklan her verden tar- Ev i lerine mahsus hr r c-in kumaş için_. tim yenisini alacağımdan hükmü olma-

bok;"f k ve bilhassa Kızıldeni7.de istinai- dığı. 
tir. ~~ıını tamamiyle tahrip eyJivecek- ff O R O z Umumi Satış Göztepe tramvay cadrlesi No: 908 
bir k vevş berzahını kesecek. burana Süleyman Zigoşlu 
trıal ana] :ıcacak ve cümhurivet donan- M AK K A Deposu : 8400 (1826) 

'1e ~~ını 'KmldPnize h5kim kıl~caktır.. ---------------
hliku Zını adnettif:i zamanda, Osmanlı p A K E r fstnnhul Cicekpa7.an 
b.~krndarı ile de anlaşacak. birlikte BOYALAR! sokai:'l Altıparmak 
~a et edecektir.• Han No. 3 - 4 

.. . - ......... ·~ 
::-... ~ .. ......... ,......, ···· · 

·C> ı $ ·su~ u 

~E!3irı:O~Yon bundan sonra erk.anı harbi- ~'>'-••-••••:t:•·Dl'::B•mx:ııMMme&:AEi·:i11M~aecar .... :fi"'ll' .... •••••••••••-'"' t . -
Diş ve diş etlerinin muhafazası ancak 

sabah ve l!ece yatarken Rida dis suyu ile 
fırr:ılamak ve ·gargarasını yap~akla ka
bildir. 

..: steı ded· B' ·ı ... re b · ı.. ıze ven en muau.nm va-
~ 8~1udu~. ~efori acmıs bulunuyorum 

ere tstinet edivorum.. • 

a· * Slot.~0r defa daha sövlcdiğimiz gibi, Na-
• il lal" trıu,,.aff ııne (Ok j!Ü\•enmekle beraber. 

'lilatın akıvet sı-benlerini en ufak tefer
~'-'rtı~ ~adar hazır]amağı da hic ihmaJ 
d\lsu dıştır. Bunun icin Mısır sefer or-
8\.ır't>tt a ta.mana s:?Öre (Ok mükemmcJ bir 
l>oktu e hazt'l"lanmıs. hic bir noksanı 

~ manevi kuvveti ve teçhizab 

ne 41eni ıeseldıtlr 
l'et)j ~kamın doğumunda ynptı~ı d!ra
da\1isi ~eli":~t ve hastalık devamınca t.e
~tlrrıa" j J!osterdi(ri vüksek hazakat ve 
<t<l"atı"' a bilm ve maharetinin net=cesi 
torlaıı nı kurtaran fzmirin güzide dok
~r~t;ı tıdan hav AJi Ri7.rı Ünlene minnet 
·~rla ~~1 61enen ve tekrar tekrar iz-V ranlarımı b:ldirlrim .. 

etti Asır m:ıtba;ı:cnnıfo Knnvah 
~ l\mHMET SAVAT 
~ııııııuııı::':':'-----------
::: 11111 ıııı11111• 11 11111111111111111111111111111 a.: 
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Birinl'İ ınıf miit«'hassıs Doktor 

DemBr AH Kam~ıoğlu 
Cilt ve Tenasiil hastalıklan \'e 
ELEKTRiK TEDA \'İLERi 

Birinci Hc\•lcr Sokar, No. 55 .. f:mıiT 
l<:lhamra Sineması arl:a~;nda sabah
tan akşama kadar hastalarını kabul 
eder •• 111 rJ) r •. en 

"SZ ... "'1 
~<!fit Q ' ,, 
c: E-C ,., Q ·------·----~ ... gıo. ... < -

TELEFON : :1479 (469) 

,. o-~ u 
CJ E-C ,,.., '1111il1111111111111111111""''1111111111111111 111111•• • 

.c :z:~ -
!1 ı,;ı ~ - ~oktor rreJA~ Yar~ı~ § 

~ Z ~ İZMİR l\'TEMI .. EICRT HASTA1'~St § 
... -. § DAHİLiYE l\1ÜTEHASSISI 
~ c:ı:l § MUAYENEHANE : İkinci Beyler§ 

§sokak No. 10.. E 
: TELEFON 3956- E 
-:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

A w:: s: 
~AHl'l!E J 

Yurtdaş 
Y~rminci Asrın ortıısında Ar yılı dcğft kir yılındayız.. 
Bar fa!{la iki kuş vurmuk istersen (H. Kiişif) marka 
PERİNA sabunlarını kullan .. Çünkü bu sabun fenni 
surette pişirilmiş ye lllyık olduğu ckilde yılmnnu~ır .• 
En nazik Beyaz ipekli çamnşırlan dahi kat'iyen bir 
Tcnk izi bırakmadan temizler ''c güzel bir sabun ko
kusu neşrederek yıkaymnın yorgunJaiunu giderir .. 
Saçlannda kepekten şikayeti olunlara bo marka Pe
rina sabununu kutlnnmalannı tavsiye ederiz. Bir tec
rübe Bin tavsiyeden cvliıdll' .• 

1 - 3 (1827) 

lzmlP Cümlaııri~et Kız Enstitü.sil M~dürlü· 
ğünden: · 

Bütünleme imtihanlan, talebe kayıt Ye kabulüne (25) Ağustosta ba§lana
calttır. Mal<Unat almılk istiycnlerin Enıtilüye müracae.tlan. 

22 24 3404 (1824) 

Kanalı zari asvltt ile eksiltme UAm.. 
Mu/jla Nafıa Matdiirlüi;Unden : 

1 - Eksiltmeye konulan ois: Mu~la - Köyceğiz. yolu üzerindeki Namnam köp-
rUsUnün sahü taksimatı. Bedeli keşif 18419 lira 7 kuruştur. 

2 - Bıı ise ait şartnameler şunlardır. 
A - Proje. 
B - Metraj cetveli. 
C - Hülasai kesif cetveli. 
D - Eksiltme sartnamesi. 
E - Bavındırhk isl<>ri Genel sartnamcsi. 
F - TPsfivet turabive şöse ve kt\rglr in•ıaata ait fenn! şartname. 
G - Büyük könrii1Pre ait fennt şartname. 
H - Ruq~ sartname. 
3 - 1hnle 119/941 Pı7.artesi günü saat 15 de Nafia mildUrlllğU odasında ko

misvon huzurunda vaoıla~ktır. 
4 - Eksiltme ka~alı zarf usuliyle yanılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklil<'rin 1381 tirn 43 kunı~uk muvakkat 

teminat verme1Pri ve eksiltme !?Ür.ündPn iiç J!Ün evvel resmen milracaatla Mu~
la vilf\yet makamından ehlivet vesik~s1 almalan ve 941 y1lına ait ticaret oda
sına knvıtlı bulundu1darına dair vesikaihraz etmeleri lbımdır. 

6 - Teklif mektuplarının ilcüncü maddede yazılı saatt<'n bir saat evvel komls-
yon reisine makbuz mukabilinde veril-mesi 11.lzımdır. Poota ile- gönderilecek 
mektunların nihavet saat 14 de kadar gelmiş olması lazımd1r. Postada vuku 
bulacak gecikmeler kabul edilmez. 20, 22, 24, 26 3328 (1801) 

ORDU RA..~"'A 1f>.AK(CI HRM~l•~LER OKUl.V• 
HA AiT BAZJ t~.ARAT 

Ve oJıala Jıayd ue Jıalnd şCU'dclrl 
- Ordumun hll!ta bak1~1 ve hemşire yeti tir.ne\'. iiYete Aftltarada M. 

M. V. tarafından 19 39 sent"eincft- ft<;ılmıs olan hasta bakıcı Ye hf"tneireler obı
luna bu sene de 'iO talehe a1ınacbktır. Okula girmek arm edenin. bulunduk• 
lan maha11in vatitlvin~ kaymakamlığına veya askerlik cubelerlne dilekçe n. 
müracaat ""~'"ceklerdir. 

2 - 34 H sayılı kanun mudhlnee bu okuldan memn olacaklar, memar 
olun tekAiidiye alacaklım1ır 

3 - Mezun olanlar alh senelik mtthuri Mv.netle~in! ordu luı!!tahanelerln
de vapacaklar, ondan sonra arzu edP.r!erse mernlekettelci bütün •ıhht teşekkül
ler kendilerine acık olacakhr. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet lçtnde t>kurlara ayda beş Ura 
harrhk verilecf"k. iaşe ve ilha!tlan tamamen okula ait olar!akhr. 

S - Okuldan mezun olanlar. bıuem kanununa gÖrt- 20 Un aıti maaştan 
baıılamak üzere maa, alscaklar ,.e bn miktar gftttkce çc;,ğalacakhr; ba zaman 
dahi iaııe. giydirme ve hımnma orıfova ait olacoıkt1r. 

6 - Okul 1 ~ Evlül 1Q4 I de tednoı11ta başhvacakbr. 
7 - Okula kavıt ve kabul ı;artlan şunlardır: 
a - Tiirklve cümhurivet; tebaastnclan olmak ve Tüm irktndn.~ bulunmali. 
b - Sıhhntı yerinde olmalc v• dı;nımu her ilclimcle vazife gi'rmevf' müııatt 

bu1unma1c (bunu har hangi bir hast1\hane sıhhi heyeti raporu l!e tesblt ettir· 
mele •e evraka baV.Jamafc: lib:ımdır). 

c - Okurun va'1 on altıdan Mağı \'e yirmi ikiden rılcan olm}yaca\tlr . 
d - Kendisi. ana ve b3ha11 iffet t-lıllndcn olmak (bu vaziyet pollsce teY.. 

aile cttlrftnek eVToka ba~İanac4khr) 
e - E.n az orta okul tıshsili!'ll bit••ını. olmak (eleme i:ntih11n1annC!a mu

vaffak olmak ~arttır) Vl"Va bu df'recerfe tahsil gördôiğü isbat etmek (tasdik· 
name vev11 bunun tasdilrli bir sureti muameleli evrakına eklenecektir ) 

f - Evli veya niııanlı bulunmamıık (evvelce evlenip bounanlarla kocan 
ölmüıı olan kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak keza ck
lenf"ccktir. 

J? - Okur sıhhi sebepler dı,111de '>kulu hndilil!inden terk <-tti~. f"vlenme 
surt-ti ile ,·eya diğer in?ibati sebepler],. okuld"n cıkenı.fığı. altı senelik mec
buri hb:m,.tin1 yapmRdıitı veya tam:ırnlamadıh ve va'hut 81hh7 sebt-pler dı
şınds okudan çıkanldığı takdi!'dt- t~hakkuk ettirilerek m•ktep mMrRRl'lrınİ 
tamamen ödeyecei!ine ve gö~te"rC:ivl vcııikalenn tamamen dovru olduğuna 
dııir noter1iktc:n tasdikli ve kefilli bit taahhütname vf"recPktir. 

8 - Yukandakl şeraiti haiz olan okur, okula lmtihanııız olarak kabul edl· 
lecı-ktlr. 

9 - Yukandaki rr.eddeler mul'ib:nce eVTakın1n muamele!!ln! hitlren1er
den, vilavet, veya kaza, merk"!Zlerincfe oturanlar bu makamlar Yeya asker
lik ııubderi V1181taın ile evrakl11nn1 n··~udan dc..ğruva .\nltara merkez hasta
han .. si bas tnbibi Ye okul ;nüdürlüi!\i•ıf' ~önderileeeklerdir. 

1 O - Müracaatlann Ağustos 1941 nihayetine kadar eona er<!irllmcsi iP.. 
nmdır . 

1 1 - Okurların kabul edildikleri ''e mektebe haerket etme tarihleri ayni 
maknmlıır tarııfınclan k,.ndilerine bil-:firilecektir. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Anke.NV8 ke.dıır gelmek ve 
okulda tekrar yapılacı:tk •ıhhi muavcne neticesi hacııelılclan tebcyvün ede~ 
lerin memleketlerine gitmek için me.ı<uıf edecekleri yol paralu, kendilerine 
ait olcaktır. 

Ankara Merkez Hestııhan~; Bas Tnbibi ve okul müdürtı albay 
Or Sehan Bamtcu 

17 20 23 26 29/M<tyÜ. 1 4 7 10 13 16 t9 22 2'i 28/HRnnın 
ve 1 4 7 1 O J 3 16 1<> 2 2 2S 26/T emuz ve t 4 7 'O n 16 t 9 

22 2S 28 30'Ai?usto,/l94• 180·' 111 n 

i.~anlJıtl Be1Pıtff'1f?!!lnden : 
Oskiidnr mevdanının asfalt kRolanmnsı işi kapalı zarf usuli ile eksiltmeye 

lconulmu~ttır. Keşif bedeli 73248 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 4912 lira 42 
1;:unı!ltur. Mukavele. eksiltme bayındırlık iş.leri rrenr.1. hususi. ve fenni !jartna
'T'lderi, rıroje kl"sif hüliisasivle buna mütderri diO.er evrnk 366 kuTuı, mukabi
linde vilavet Nafia müdürlüğünden veritPcehir. lhııle 2/9/941 salı ırünü saat 
15 te daimi encümende yanılacaktır. T f'lir.>lerin ilk teminat makbuz veya 
rrt>ktupları ihale tarihinden 8 PÜn evvel viliivct nnfia müdür]ii~üne müracnat
b nlacnklan fenni ehliyet ve 941 yılına ait ticarı-t odeıı;ı v,.sikalan im?:alı şart
name ve kanunen ibrazı lazım eelen di~er vesaik ile 2490 numaralı kanunun 
htrifatı çevresinde hazırlayacaklan teklif mPlctunlar1111 ihı>J,. gü11ii ıtllat 14 e 
lrndar daimi encümene vermeleri lazımdır. 18 22 2S 29 .3308 ( 1784) 

' l -::::: -T h : 
~ 2 Jia ta kurularını izale eder. : 
~ kC!,,i-. .ı er kumnş-tan c;ıkmayan Je- E. iz mirin Altın Kolonyası 
::: 03 ~lue>rir E 
::::: •"> - M"d -~ 13u U a ;nı .esvayı parllltır. ; 

Al~ın sızı IS!'JRAPTAH Ruya 
KurtaPıf' 

::: 1 a A ç vazıfeyı tnmamen ifa eden : 
=:: ~h 

1 
nın az müdnet kinde !ıatısa E 

:::: .. rı an b h -
:::: tı\fioı:t"ril • u arikuU\de mavi ile :: 
~ RÖs•"rd''"ırın denPmelı>rf netic:~esi : 
:::: " l;ı:: " • ~b -::::: rl' F\ı .. rı rac ete binaen bu ker- : 

noMA TIZMA, BAŞ, 0~$. SiNiR, 

ağnlan ve GRiP, NEZLE. SOCUK· 

ALGJNLIKLARI, DERMAN lo§e

lerile derhal geçer. lcıııbında gÜnd~ 

1-3 Kqe alınır. Her eczanede bulu· 

ZEVK, SANAT, BEDAYİ 
~ l'ı:ı: at"a is•irak etmiş 1-ulunmakta- E 
:::: h -::::: c-avy = 
~ l'onu onumuz IS BANKASI pav- E 
~ l>l'ra,~anında 1 B A navyon•ıdur. E 
::::: ttend ,.. -
~ trıliııtern e satılmaktadır. Savın E 
~ rtıaıal't n~rirnizin bu fırsatı kacı;;,a- § 
1111Nurrıat' n olunur. Ve~lpfçe TP~ril : 

llııııu111':f 6962 dir. 1-7 (1 ~22) ~ 
1111111111111111111111111il111111111111111 ı= 

nur. 

KEMAL K. AKTAŞ 

Hilal Eczanesi 
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ASKERi VAZİYET INGIL1ZlE E GÖRE 
Alman zaferi bü- Al 1 • le 1 

man arı er -
yük, fakat Rus d. IAk• • , ı, a ın par-
ordu~u rıe ate lak netice ala

ı.. vaffak oldu 
---0--

madılar 
Lcningra ve Odesa 

te ı ikede • uslar mun· Rus askerinin kuvvei 
azamen çe uliyor ve maneviye i hiç sarsıl· 

her seyi tahri ediyor •• manuştır ve ricati ~un-
omanya ta e leri tazam ce eyan e . yor . 

Radyo gazetesinden : "Almanlar ham- Londra, 21 (A.A) - Analıs gazet;-a 
h·lcrinin istikametlerini sık sık değişti- son .24 saatte Ru~ada vuku bula~ şıd-
. ı B d ·en· ordtılanna kn..a taz- detlı muharebelenn Almanlann ılerle-
rıvor ar. u l1 ı "'<" 1 o 1 ti ı d' W• • f ka d'' 
yik hareketlerinde Dinycperin batı sn- me e~y e ne ce en ıgı1:1ı, a t ~ma-
h·ı· · t ldıklanm bildimıi"lcr- nın goz kamaştıran nehceler elde ebne-

ı ını amnmen a " . ld w k d. k' R 
d. B h •-~t "nk· nf halinde iken ham- mış o ugunu yazara ıyor ı: us as-

ı. u arcıuı ı ı k . . k . · · b"t'' h 
lclerinin istikametini şimale tevcih ede- erırun u~eı manevıyesı u un mu a-
rck ı~ningrad istikametinde taarruza rebelerdc hıç snrsılına~ıştır. Fasılasız 
~eçfiler. Lcningradın büyük tehlike kar- muharebelerden sonra rıcate ?aiına rnu
şısında olduğu Ruslar tarafından da tcs- vaff~ ?lan Sovyet kuvvetlenne Alm.an 

'

. d·ı ·~r Dünkü Alman tebliP.leri nskerının neo 7.amana kadar darbeler ın-
ım c 1 mı'l.. . .. d' v d _ _, b'l w• • k Al 

ni bir isim ortaya atını tardır. Comcl- ırmcge evam t..-ue ı ecegını anca -
~~ki muharebelerin neticesinden hah- man başkumandnnlığı bile ~il.ir. Bu so~
&etmi terdir. Du şehir Smolensk ile Ki- suz ~~y~tler Al~an askerının m.nnevı
yef arasındadır. Tebliğe göre Ruslann Y?tı uzennde tesır yapacak mnlıiyette-
znyiab muazzam bir yckfuın baliğ ol- dır. . . . 
maktadır. Almanların bu mıntakııdaki Smolenskte ve Kiyefte yem h~diseler 
7 nfcrleri ı:.ok büylik ve ehemmiyetlidir. Y.oktur. '?kraynada Alma~.ar .?inyepe
Ukr::ıynnyn gelince, bnrndn dn yeni bir rm garbın~c ~rduklan kwopru _ bı;sla;ı
:znfer elde ederek Kersonu işgal etmiş- nın mukabıl hucumlara ugradıgı ıddıl)-
lerdir. Kerson Nikolayefe yakın bir li· sını tekrnı' etme~~dirler. . 
mam1ır. Odesa hcniiz Almanlar tarafın- Rus tayyarelerm:n kara kuvvetlenyle 
dan is~al edilmemiştir. Alman kuman- iş birliği yapmaları Almanlnnn hava üs
danlıklannn ı!Örc Ruslnr Odesayı deniz tü~lüğü hakkındak~. iddialarını~ pek te 
tarikiyle tahliyeye çalışıyorlar. dogru olmadı~ı~ı goste:"1e~edır.. Sov-

Almanlar Odesayı da Dunkerkc ben- yet ~yyarcJerının Berlıne Tmcumlan da 
zctmektedirler. Bu bcnzetişte yalnız manıdardır. 
Odesn ile iktifa etmiyorlar. Revnlde ve 
Lndoga gölilntin şimalinde de daha iki 
Dunkerk olduğunu söyliyorlar. 

Ruslar bu Uç Dunkerkten kurtulmak 
için ağır zayiat verlyorlarmı.ş .. 

-----
Alman tayyareleri 
Yeniden · veyşe 
hücum etti.. 
Berlin, 21 (A.A) - Alınan savaş tay

yareleri 20 - 21 ağustos gecesi Süveyşte 
askeri hedeflere hücum etmişlerdir. 

Knh!re, 21 (A.A) _ Mısır dahiliye 
nezaretinin tebliği : Dün gece Süveyş 
kanalı mıntakası bir hava akınına daha 
uğramıştır. İki ölü, 28 varalı ve bazı 
hnsar vardır. 

Karşılık ı In2i
liz ve Alman 

akınları 

İngilizleri ·ve Amerikalılan en ~k 
nlakadar eden. Budyeni onh~Iannın 
fıkibctidir. Londrarun kanaati bu ordu
ların ricale muvaffak oldukları merke
zindedir. Filhakika Ber1in Ukrayna mu
hnrcbclcrindc 2500 tank ve binlerce top 
alındığından bahsediyorsa da esirlerden 
hiç bahis yoktur. Londra general Bud
ycni ordulanrun ricate muvaffak ol<luk
lannı ve dilşmnna krkettiklerl arazide 
her şeyi tahrip ettiklerini. Dinyeper 
fizcrindeki beş köprünün aglebi ihtima
le göre Ruslar elinde olduğunu tahmin 
etmektedir. Mareşal Budyeni ordusu 
burada mukavemete devam edebilecek 
midir? ... Simdilik meçhuldür. Eğer hu 
cephede de geri çekilmek zarureti h~sıl 
olursa bUyUk snnnyi nunt.akası Alman-
ların eline düşmemesi için tahrip edi- İngilizler Hollanda ve 
Jecektir. W!'.. Almanl d 

ROMANYALILARIN M0DDEiYATJ r...-ansaya, ar 8 
Romanyalılar Ukrayna üzerinde bir gemilere hücum ettiler •• 

takım iddialar scrd!ne başlamışlardJJ'.. Londra, 21 (A.A) - lngiliz Hava Ne-
Garbi Ukraynanın büytik kısmı Alman- zaretinin tebliği: 
lar1a Rumenlerin elindedir. Romanyalı- Refakatlerinde avcılar bulunan bom
lar Dinyeperin batısına diişen ver1eri de bardıman tayyarelerimiz dün akşam 
istemektedirler. Hollandada bir hava meydanına hücum 

Verilen haberlere göre Rumenler Ma- ebnişlerdir. Şiddetli infil5klcr olınuş, 
caristandan da Transilvnnvayı almak is- bir hangara tam bir darbe indirilmiştir. 
tiyorlarmış .. Gariptir ki Mac~istan ve Düşman gemilerini arayan Blenheim 
Romanya silah nrkdaşlığı halinde ol~ tayyareleri Frizi adası açıklnnnda düş
lki devlettir. Maamafıh Almnnva vazı- manın bir kaç karakol gemisine hücum 
yete hfildm oldujtundan bu ihtilMın bü- etmişlerdir. 
yijmesine ihtimal verlJıniyor.. Mnnş deniz.i sahillerinde ve Şimali 

- Fransa Uz.erine bir kaç taarrurl harekcl 
Kardes Jronın vazi- yapılmıştır. a d~man avcısı imha edil-

.. miştir. 2 İngiliz avcısı kaybolmuştur. Bir 
yeti nazİ kite Sİ yor İngiliz. p>lotu kurtulmuştur. 

~ Salı gUnkU harekatta dtişmanın 14 
- BA$TARAF1 1 tNct SAHİFEDE - tayyare.si imha edilmiştir. 
gazetesi İran hükümetinin beklenen ce- ıNGILtZ RESMi TEBUCI 
nbı hakkında ıunlan yazıyor: Londra, 2 l (AA) - İngiliz hava 

cVakit kalmanuıtır. Teıebbüslerirni- nezaretinin tebliği: Dün gece cenubi 
:ıe memnuniyet 'Yerici bir cevap veril- "1orveç sahilleri üzerinde yapılan bir 
meai için ısrar etmek lazundır. Gerek devriye hareketi esnasında sahl1 muha
tranın menfaatini ve gerek kendi men- faza te§kilôtına mensup Hudson tipin
faatlerimiz namına harekete geçmek la- de bir tayyaremiz bir iaşe gemisinin or
xundır. tasına bir tam i!l41bet kaydetmiştir. Sa-

t randa hazırlanan f ey Bulgaristanda, vnş tayyarelerimiz işgal altında bulunan 
Rornanyada, Norveçte 'Ye diğer taanu- Fransa üzerinde taarruz.i bir Jı:eşif uc;u
:r.a uğrayan memleketlerde yapılanların ~u yapmışlar ve mütenddit düşman tay
aynidir. Suriye ve lrakta karşılqtığnnl% yıı.re meydanlarına hücum etmişlerdir. 
kı'll'qıklıklarm tranda tekrarına müsaade ALMAN HÜCUMLARI 
edemeyiz. Teıebbüsümüzde urar ede- Bedin, 21 (A.A) - Alman tebliği: 
bilmek için yakm fMktaki vaziyetimiz lngi)lereye karşı harektlttta bulunan 
Wi derecede kuvvetlidir. Tabranm ce- hava kuvvetlerimiz SOOO tonluk bir sar• 
nbı derhal gelmediği '9eya IDftNlDDİ- nıÇ gemisi ve 4000 tonluk bir şilebi ba
J~l baht olmadıiı takdirde lngiliz bü- tırmışfardır. 
k'ümeti lazım ıelen tedbirleri almalıdır. Man~ sahilindeki hava muharebelerin
Sabnmızm sonuna ıelmiı balmıuyo- de dört düşman avcısı dilşilrülmüştür. 
n.ız. ıt Mayn tarayıcı ve karakol gemileri 4 tn-
ŞEHINŞAH HAZRETLERıNtN giliz. tayyaresi diişUrmüşlerdir. 
NUTKU 
Tahran, 21 (AA) - Dün yüksek 

harbiye okulunun ders keaimi meraa.imi 
Şehinşah ve veliahd hazretlerinin huzu
rly)e icra cdilmiotir. 

----·---
Bulgaristanda bir 
•urkostçı tutulmuf 

Hııli haz.ır vaziyet dolayısiyle tatiller Rndyo gnzetesine göre Ruskin ismin-
knldırılmıştı:. Okuldan t 07 3 11Ubay me- rle bir suikastc;i Bulgaristanda yaklan
'7.un olmu~ur. Şehin§ah huretlerl bir ınıştır. Bcrlin radyosu bu auikastçinln 
nutuk irat ederek demiotir ki: büyük bir komünist şebekesi kurduğu-

• - Bu sene talebeye senelik izinleri nu, fakat plfinlan tatbik mevkiine koy
verilmemiştir. Sebeplerini bilahare anh- madan yakalandığını bildiriyor. 
yacaklnrdır. Bu sebeplerin onlardaki fe- --------------
dakarlık his1erini takviye edeceği filı:
ıindeyim. Va7Jfeniz ve ya'8dığımız sa
atın hususiyeti üzerine dikkat nazarı
nızı çekmeğe lüzum görmüyoruz. Ordu 
ve subnylnr hali hazırda vaziyete pek 
büyük bir dikkat ve alaka göstcrmdi
cirler ve lüzumu taktirindc her fedakar
),ğn hazır bulunmalıdırlor.> 

Ru merasimde nazırlar ve yüksek 
riitbeli subavlor hazır bulunmu Tardır. 

ALMANLARIN SöYLEDIKLERt 
Berlin. 21 (A.A) - Doyçe Alge

manya Çaytung yazıyor: 
lran hükümeti bir zamandanberi in· 

~·lizlerle Sovyetlerin tazyiklerine karşı 
hndini müclafna ediyor. Tarihte ilk de-

f" olnmk Londra ve Moskova hana kar
,ı harekette birleşmi§1erdir. 1907 sene
sinde de lngUtere Çarlıkla bir anlaşma 
vepmış, lran şimnli ve cenubi nüfuz 
'Jlıntakalarına ay:rılmıştı. 190 7 anla,_ 
ması lrana şimnl ve cenup komşulann
rlan ne bekliyeccğini öğretmiştir. 

BcrJin, 21 (A.A) - Yarı resmi bir 
menbadnn bildiriliyor: Yakın bir zama
mı ait hakiki baz.ı vesikalara nazaran 
lu~ndn 2590 lngillz, 500 Sovyet, 690 
t\Jman. 300 ltalynn tebansı vardır. lmn
rla 2-3 bin Alman tebaası olduğuna da
ır Bü,ük Britanyanın iddialan Alman 
•ınriciye nezaretinde yalan olarak tav-
1f edilmektedir. 

YERi ASIR 

Almanya • Fransa 
ıulh mu yapacaklar? 

s 

LARA GÖRE 

R .d .. •. F us cep esın e 
Butun ransız .. 0 .. k k ha~ uç un er -

üsleri Alma nya- d. • t k · • ısesı c er-
nın emrıne '1 e· rür ediyor 

rilecekmiş 

ltalganıar Tunus terine 
ısırı aıı~or~armış 

--0----

Frans z m ·· stemlekele· 
rini Fransa, Almanya 
ve İtalya müştereken 

işletecekmiş .. 
Londra, 21 (A.A) - Vişi kaynakla

rından Fransn hududunda bir mahalde 
müstakil Fransız. ojansma haber ver!ldi
ğine göre, Vişi hükümcti Almruı ma
kamlariyle bir sulh muahedesi' müzake
re etmektedir. Bu muahede mucibince 
Almanlar Fransada ve Afrikadnki Fran
sız üsler:nden istifade edeceklerdir. Bü
tün bu deniz ve hmm üslerinin ariyet 
olarak kullnnılmasına mukabil Alman 
isgal kıtaları kısmen geri alınacak ve 
Fransada bırakılacak kıtalar halen İtnl
yada bulunan Alman kıtalannın vazi
yetinde olacaklardır. Fransız müstemle
ke imparatorluğu Fransa. Almanya ve 
ltalya tarnf ındnn müştereken işletilecek-
tir. Alsas Lorenin Almanyaya terkine 
mukabil Belçikadan Fransnya yer veri
lecektir. Tunus•Fransada kalacaktır. 

İtalyanın Fransız toprakları üzerinde 
müddeiyatından feragat etmesine muka
bil Mısır 1talyaya verilecektir. Almanya 
bütün Fransız iinparatorluihınun Kara
den!z üslerini kendi tahakkümü alüna 
sokm:ık arzusundadır. Görüşmeler hay
li ilerlemiş bulunmaktadır. 

Frant'= zlar A rikada 
hazırlnıvor, Almanlar 
kon~olosları c:ıkarıvor 
Berlin. 21 (A.A) - D. N. B. Ajansı 

Vişiden bildiriyor: lngilizlcre ve Degol
culara karşı Dakarın müdafaasını tan-
7İm etmiş olan B. Puvason Afrikadaki 
Fransız müstemlekelerini gezmiş müda
ftır teskiJiiıını tetkik etmiştir. 

KONSOLOSLARI CTKARIYf>RLAR 
Vişi, 21 fA.A) _ Alman makamlan 

i&aal altındaki mıntakalarda bulunan 
bütün konsolosluk memurlannı bu mm
takadan QCkilmeğe davet etmiştir. ---- -----

--0--

Reval ile La oga gölün· 
de ve esada Ruslar 

k r mala g·· ç çenber 
ı e lmmış ar .. 

Bc.rlin, 21 (A.A) - Alınan kuman
danlığı Sovyetleri üç . yerde Dunkerk 
vaziyeti karşısında bırakmıştır. Revalde, 
Ladogn gölünde ve Odesada .. 
ı Reval etrafmdaki Alman çenberi git 
gide daralmaktadır. Öyle ki Sovyetler 
ancak Almaıı ye Fin donanması tarafm
dan karşılanacakları Finlandiya körfezi
ne kaçabilirler. 

Ladoga gölU civnrında Sovyctler şimal 
kıyısından cenup kıyısına kaçmağa te
şebbüs etmişler, fakat kilçük sandalln
nru o kadar yüklemişler ki binlerce as
ker dolmuştur. Bunlar gölün cenup kı
yısındaki tren hattına doğru firara mu
vaffak olamamıştır. 

Bm-lin, 21 (A.A) - Alman bombardı-
man 'tayyareleri 20.ağustos günü bir ker
re daha Odcsa l:mnnına hücum c~ 
]erdir. Bombardıman tayyareleri 6 bin 
toni1!1toluk bir ticaret gemisini batırmış
lar, diğer alb hin tonluk bir vapurla 15 
bin ton!llitoluk iiçiincü bir vapuru da 
hasara uğratmışlardır. 

Bir çok bomba Sovyct kıtalannın 
Odesadan hareket için Uz.erlerinde toplu 
olarak bulundukları nhtımlara isabet et
miştir. Bu kıtalara kanlı zayiat verdiril
mistir. B!r çok harp malzemesi tahrip 
edilmiştir. 

--- --
ısır acı larınc!a 

A.l an hava hücumu 
akim aldL. 
Londra, 21 (A.A) - Alman tayyare

lerinin Mısır sulan açıklnnnda bir va
pur kafilesine hücum teşebbüsleri aldın 
bırakılmıştır. Düşman tavyarcleri geri 
dönmeğe mecbur edilmişlerdir. 

---- ---
Gener~l De2ol 
''D· . . ır~zu,, r u zı-

yaret etti 
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Büyük Türk havacılığına doğru 

Paraşütçülerimiz hiç bit 
memlekettekilerden 

eğildir ... • 
gerı 

İstanbul, 21 (A.A) - Hava Kurumu kımından gösterdiği mesai ken~ 
Umum Reisi ve Erzurum Mebusu Şük- istenmiş olan çok üstün bir şekilde • JıiÇ 
rü Koçar 1stanbul matbuatı erkfuıına şnf ctmekte<Jir. Paraşlitçülerinüzin 
kurumun faaliyeti hakkında beyanatta bir memlekettckindcn geri olmad:~~~ 
bulunmuştur. B. Şükrü Koçar ezcümle nı ve hatt.A bir çok hususatta ~ 
şunları söylemişti:: yüksek olduklarını kuvvetle iddia ede' 

c - Hava Kurumunun i.izerine al<lığı cek haldeyiz. 
büyük dfıvanın sahiplerinden saydığım YENİ MESAl 
siz. gazetecileri faaliyetimiz hakkında Yüksek Mühendis mektebinde ~ 
tenvir etmek, kıymet verdiğim bir vnzi- okulunda havacılık şubeleri a~ 
fedir. Bu toplantı vcsilcsiyJe her şeyden üzere oldu{lu malOmunuzdur. P. 
evvel muhterem İstanbul halkına kuru- kl H K Büyü erimizin ava urumuna ~ 
\rnwnuza yaptıkları büyük yardımdan terdikleri itimad ve alfıkaya l!ıyik oln'ı!t. 
do1nyı mtnnet ve şükraııımızın iblağına bizim için kat'i bir borçtur. Ohnaz OT 

tavassutunuzu rica ediyorum. İstanbul- nl h k1ruk · k k · le ça
lular geçen 11,5 ay içinde Hava Kurumu- ye eri ta a ettirme arany dw 

lışma'ktayız. Bir sıra yeni tesisler mey .. -11 
na bir milyon lira kadar bir yardımda :rJW 
bulunmuşlardır. Bu suretle büyük bava- "!!\ ~etirmek yolundayız. Büytik ~ 
cılık davamıza çok geniş bir anlayış gös- Şefimiz cUçmak, Ya~ak Şartların 
termişle:rdir. Türk Hava Kurumunun Biri Olmuştur.> dediği znman dUnyn ~ 
başkanı olarak tstnnbul halkına teşek- nüz ı1ık bir sulh havası içinde f jıl'l 
kürden sonra söyleyeceğim şey kurumu- Bugün dünyanın maruz kaldığı v~ 
muzun halkın g(isterdiği bnyük ve heye- hfıdiseler Milli Şefimizin l>u gti~l 
canlı alakayn lfiyik bir surette mesaisine tahakkuk ettinniş bulu~mak1nd1r. 
devam ettiğine itimad edilmesidir. Türk TAYYARECll..tK HER SEYDtR 
milletinin büyük bir havacılığa sahip ol- Bütün dilnyayı sarmak istidadiyle lı~ 
ması gayesini tahakkuk ettirmek için fe- gün bir az daha şiddetini arttıran 
ragatle ve fedakarhkla çalışmaktadır. harpte deruhte ettiğimi.7 işleri taha'k~ 

1NöNO KAMPINDA ettinriek hususundaki mecburlyetleJ'lJ'i'-
Hava Ordusu kadrosunda vazife al- açıktır. İstikl!ılimizln, Toprak BlittınldD" 

mnk isteyenler için tesis ettiğimiz Hava ğümilzün can ve mal emniyetimizin , 
Gönüllü Yuvası havacılığımıza bilyük ha btiyUk bir Uıyynreeiliğe ba.iih oıctıı 
hizmetler yapmaktadır. İnönü kampında ğunu tebarüz ettirmek borçtur. TayYart' 
geçen sene bin genç yetiştiriliyordu. Bu ellik her şey olmuştur. ., 
yıl kampınız iki bine yakın genci bağn- Gazeteci arkadaşlarımdan ricrım, l>U' 
na basmıştır. yük havacılık davamızı hakkiyle ~ 
PAn.AŞOTÇüLERtM1Z mek ve bize yardımlarına devam etııı 
Hava Kurumunun paraşütçülük ba- ten ibarettir.> 

~::><::~~:::::.-c::~..<:><::><:::.<::><::><::>A:::ı--

i pek fiatları arttı 

Kadınlarımız artık ipek 
çorap giymemeli •• 

Japon ya vı /tal va va Fransa Sariyedeki rolü· Ankua, 21 (Yeni Aaır) - Jpek fi- Pamuk ipliğinden ve yUnden ~~ 
ne devam etmekte, at1annın yükselmesi üzerine milli ikti- mış çorap giyilmesini te.miD için ~ 

is i al vadine aelince.. sat ve tasarruf cemiyeti kadınlann ipek gelen teşebbüslcr de yapJacak. ço,_, benzetmek mümkün} 
,.. çorap kullanmalan aleyhinde propa- imalathaneleri bu cina imalatta bulu#' 

Kahire, 21 (A.A) - General Degol d .. .._ . . mag"a te•___n_ edı'le,.A'-u"r. 

Yalnız ln~iliz -
Ainerikan- Rus 

gan a yapmaga ~arar vermıştir. ,.vııı; .,..ıı; 
S ü ri ye ete." e 1li bin nüfus 1 u Dirizur .se h ri· ~~,.r;::;~<::::ı.~<:::>-<:::>-<;>o<;>o<;>o~c:::::;.-c::::::.-c::::::.-c:: <::><::><::><::><::><:::><:::><:::><:::><:::~><:::><:::><::::ıo"C.,-
ni ziyaret etmiştir. Bu şehir Irak, Türki
ye ve Erdiln hudutları arasmda siyasi 
ve sevktilce;viş bakımından büyük ehem. 
mivcti haizdir. General D~ole General 
K~tnı ve albay Kolet ref~ket etmekte 

Asker ailelerine y2rdım 
------------·-------

iş birliii \ 'e siir
at kafi 

A nkara, 2 1 (Telefonla) - Asker aile !erine yardım hakkındaki kanuna ı.tbı.,. 

idi. General şunları söylemiŞtir: den hazırlanan kararname Heyeti VekHede tasdik edilmiştir. 

- Fransa da Suriycdeki rolüne de
vam ebnektcdir. Vaziyet tabiileşir tabii- Makı·neve 
leşmez Suriye hükümeti yapılan vaad- -· 
]erin neticesini görecektir. Suriye aske- ,, •ı• k 

Nevyork, 2 t (A.A) - Valter Lip- ri bakımdan bir 'küldllr. İktisadi bakım- en Jr en 
mnn bir makalesinde o(>yle demektedir: <lan bütünlüğünü elde etmek için de Ce-
Sibirya ne kadar büyük bir tehlikeye zireye ihtiyacı vardır. Rı. z·u eltı·n parla-
maruz bulunursa o derece geniş bir - --- w 

In~iliz tayyare" 
lerinin taar-

ruzları 
ehemmiyeti haizdir. Sibiryada Rusya Almanlara göre 
ile birlikte hareket ederek hasmın deniz mentova mesaı·ı Almanlar 22 inglllz .._.,_ 

R sl - BASTARM11 tNct SAldFEDE - __.., 
kuvvetini felce uğaratabiliriz. u ar . yaresi düc"' rma ... ıer .. 
Japonyaya çok yakın bulunmaktadırlar. dafaa ettiği bir mevzi gtinlerce silrcn ._,.11 ~ 
Ve §imdiki halde Çini, büyük Britanya- muharebeden sonra yarılmıştır. Berlin, 21 (A.A) - Son alınaıı babd" 
yı, Hollanda Hindistanını ve bizi ihtiva Novograd, Kingisat ve Narva şehirle- Çörçille yaptığı müli• lere göre işgal edilrn~ arazi üzerinde bıt' 
eden müttehit pasifik cephesine onlar ri zaptcdilmiştir. Muzafferane ileri ha- kat· hakkında gün İngiliz tayyareleri tarafından yat'; 
d" iltihnk ederlerse kolaylıkla ümit ede- reketimiz devam ediyor. iz h reli. lan uçuş teşebbüsleri esnasında 22 h,1_,, 
biliriz ki Japonyayı da ltalyanm bugün- Odcsndnn ve Çerkoftan deniz yoliylc a at ve • liz tayyaresi tahrip edilmiştir. Yauv-
kü aciz vaziyeti kadar aciz bir vaziyete kaçmağa teşebbüs eden düşmana ağır Vn1ington, 2 1 (A.A) - Reisicüm- öğleden sonraki saatlerde 12 İngiliz !1: 

k b F k k d h k zayiat verdirilniiştir. hur B. Ruzvelt parlamentoya kısa bir yeresj Manşın Fransa sahillerinde dür 
80 a iliri:z. a at va tin e are et et- SOVYET TAYYARE ır0CUMLARI mesaj gönderek denizde Çirçille yaptı- rUlmUş, diğer iki Spitfayer tayyaresi eli 
me~ıJ:e~~i~. y~pılması icap eden şey . B~ kiı münferit S~vyet ta~ar~~·~ ğı mülakat hakkında izahat vermiştir. Hollanda üzerinde dUşfirülmUştUr. B~ 
Japon tehdidinden kurtulmaktır. Ha-~ k 1m m:yayrı arruz ~ us --- -- lardan birini d5.fi topları, diğerini~ 

sımlanmıza .k?r 1 onlann k~~anlann~ a Berı:ı di (A.A) - D. N. B. bildiri- R115 tav. yarelerı· ~~:~=:t~.düşümıfiştür. İki dit' 
vaptıkları gıbı hareket etmelıyız. Yanı p ' l..- . b. k So et -"" T -dra, 21 (A.A) _ Ro·,..,.~ bU • 1 •- k · d'l . b 1 yor : erşem~ gecesı ır aç vy .uvu. 3 .......... 
on arı tuer te er tecrıt e l mış u un- tayyaresi Baltık sahiline bir akıri yap- Berlln nuntakasına diğine göre İngiliz hava kuvvetleri ıs"' 
dukları zaman karfllamalıyız. mışlar ve şimall Almanyaya kadar iler- fmdan bugün şima1i Fran3a üzerine yl' 

---~ lemişlerse de bunlarıiı hedefe atbklan yangın ve inlUAk pılan akınlar esnasında bir çok nıuııl" 
Belcika harbiye na· bir kaç bomba kayde değer zayiat ver- bombaları attılar.. rit muharebeler olmuştur. Bu mu~ 

' J Jı mem?stir. Moskova, 21 (A.A) - Resmen bildi- belerde bir Alman avcısı tahrip edilPjj 
~rrı iyor i: Berlin, 21 (A.A)' - D . N. B. ajan- rildilttne göre diln gece Sovyet tayyare- bir hücum bot hasara uğıoatılıruftu'· 

ımın bildirdifine göre cenup UJua'"'a- b tn ... : 1ıw ka •-- F'-l..- t b -...,; . -.ıd 
.T • • leri Berlln mmtakası _iizerine yeni ir ~ a!cısı yıpw..o. -- . ~ 

• BAST AR,\ F1 1 tNct SA HIFEDE • Ja h&la Sovyet "kuvvetlerinin elinde hu- akın yapmışlardır. Şehrin askerl ve m- birinin pılotunun sağ olduğu öğreJllJlJ"' . 
c.e tank kaybettiğini bildirmiş ve ıunla- lunan Oinyeper üzerindeki adedi mah- nal h edefleri Uzerine yangın ve hıfilAk tir. 
ra ilave etmi.§tir: • d~t k.Öprü haılanna. ka~p ltı~a~ bombalan atılmıştır. Yangınlar ~ğı Londra 21 (A.A ) - Avcıların te' 
•- Almanya ma~lubiyete doğru yak- hiicuma devam etmıolerdır. !ahnp edi- ve infilrut vuku bulduğu m~ede edil- fak.atinde ' hareket eden hombard~ 

laşmakhldrr. Yhus İngiliz ve Sovyet len So~et lanklannın adedı ( 65) ten ıniştir. Biltün Sovyet tayyareleri ilsleri- servisine mensup Blenhaym tayyarele)I 
bombardıman tayyareleri AJmanyada scksenı bulmuotur. Bunlan n arasmda n e dönmüştür. bugün Hollandada çelik fahrikalar!,.-
leroket saçmakla kalmsyacaklar fakat en ağar tanklar da var<lır. Kaçmak.ta .... " düpnan kuvvellerlıai ve §imali F~..ı 
tesbit edilen (Ünde t.id)tere A~ kı- olan bolşcvikleri tak.ip eden Alman te- Kıbrıs adasına yapdan da demiryollariyle sanayi hede~~ 
tasma sel hn1indc asker, top ve tank çı- ~ekkülleri aşağı Dinyeper üzerinde 16 bombalamışlardı r. Avcılann refakptl ,-
karacak ve dehşet içinde kalan bir çok tor tahrip etmiılerdir. Esir miktan mü- tayyare büeama Je hareket eden sahil muhafıızıı tııY>' ~ 
milletlerin kinini abın Almanlar 1918 de t~mndiyen artmaktadır. Lerkoşe, 21 (A.A) - Dilşman tayyn- r~leri de gijndü:ıün ynptıklan ta~~ 
olduğu gibi liderlerine ve kendiler ine RUS MUKABiL HOCUMLARI releri bu sabah S:unagosta Uz.erine bir devriye uçuşlıınnda Fransız sanu.-,,, 
olan imonlarmı da kaybedeceklerdir. Şnrlc. cephesinin merkez kısmında Al- akın yapmışlardır. Siviller arasında bir açıklarında düşmnn gemilerine }t{ieıl 
Geçen ev1üldeki İngiliz nıevdan muha- man teşelckülleri 20 ağustosta Sovyet kaç kişi ıilmUş ve husus! binalarda hafif etmi§lerdir. 
rebesi Almanya için mağlubiyet olmuı- ıankları tarafından yapılan bir mukabil hasarlar olmuştur. 
tur. n. Jlitle.r İngiltereyi zaptetmedikce hücumu tart e tml~ler, Sovyetlere kanlı 
hnrhi luıznnnmıyncaktır. Nitekim biz de ·~ayint verdirmi"lerdir. Sovyet kuvvet
tanldnl".ımız Unterdclnide geçit resmi !eri muharebe meydnnındn tahrip edi-
yapmndıkça harbi kazanamıyacağrz. len 29 tank bırakmışlardır. * YARALI BiR RUS GENERALi F.SiR 

tNGtLTEREYE KANADA 16 ağustos sabahı Dinyeperin garp 
ASKERi GELDİ snhilinde bir çok Sovyet subayı esir al-
Londra, 21 (A.A) - Radyonun bil- mışlardır. Bunlar arasında Sovyet zırhlı 

dirdiğine göre Kanada kıtalarından :mü- 1 kolordusu kumandanı general Sokolof 
tekkep yeni bir kafile lngiltereyc gel- ağır yaralı olarak bulunmaktadır. 
'lliştir. Yeni gelen kıtalar arasında muh- EN ŞlMALDE VAZlYET 
telif cüzütamlnr Ye SJhhiye teşekkülleri Berlin, 2 1 (A.A) - Alman - Fin 
bulunmaktadır. httrekutı d ün de tam muvaffukıyetle in-

k:§af etmiştir. Sovyetler kıtalanmızın 
Herlemeslni durdurmağa çalışmakta ise
ln de muvaffak olamamışlardır. Sov
yet mukabil hiicumlnn her yerde püs
kürtülmüştür. Bu muharebelerde 426 
ncı Sovyet piyade alayı tamamiyle im
ha edilmiştir. Bir çok malzeme, tank, 
cahra topu iğtinam edilmiştir. 

Berlin, 21 (A.A) - Son beş gün 
zarfında §ark cephesinde 5 29 Sovyet 
tayyaresi tahrip edllmiatlr. Bu müddet 
znrfında Alman zayiah 14 tayyaredir. 

-----
İtalyan tayyareleriıdJ' 
Naltaya hücumları.-,_, 
Roma, 21 (A.A) - Perşembe cJll 

hnhı 1 tn]ynn avcı teşekkülleri Mall ~ 
tl\yyare meydanına bir akın yapını~ rıı1 
dır. Yere sürünürcesine uçan avcı ~ 
yerde duran müteaddit düşman .t~~i!' 
rf".sine hücum ederek iki motör1ü ıkı ,,.. 
yük tayyareyi yakmışlar ve diğer tıı~ıf· 
releri de ciddi hasnra uğrntmışlıır "' 
T nyyare dnfi topçusunun iki batar1 
dn mitrah·ö:a nteji.ae tutulra~f· 


