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Göbe"s O. Şark Bosnada 

Ankarada teliş
lı bir faaliyet 

gösteriyor 
Bir /ngiliz gazetesi bu 

iddiasında diyor k i: 

Vişi, 10 ( .\,,\. l - rı .. •. r.. Aj ?ı-
Aıııcla il ; . 

Genem! \ e;g:ııı<lın \'işidcki ııyar;·
ti ın u n:isel..PtirlJ; p-:ıyri rc~mı nıtlhf ~~ • 
lercl,, 'ıilclirildiiiiııe gör!', Fr~n'1z hll· 
kum<'tinin Afrikad:ıki umumı mur::ı!ı
hn"ı, ~alıihi\•eüar mak:mılar~a t:;n;a· 
-'a &'t·cmı·k ilıcre ayda. bir cı.:ın \ ı~ıy• 
<relmckt~dir. . 

G~neral \'e~·ganchn ~on scy:ılıatı ln 
temmuı.dn vtıku lıulmu•tur. 

\'i~i. 10 (.\ .A.) - D. N. B. . 
. G~nenıl Aşil . 'aghlal, general Odı

<'ın yer in<' ~imali Afrika hııva kııvve'.l.ı 
ri ha~ Jmnııınd:ınlığına tayin !'dilmış
tir. 

Alman motörlü kıtaları 
,.,":'l, ~ , 

. ~. 

'..Ş~yyetler~ .göre · .. Al~_~nlara· ·gpre· 

Yeni cepheyi a
caba nerede 

açabilir? 
Rusy<- , Türkiyeden emirı 

bulunmaktadır 

-·---
Orta Şark kuvvetleri 

Çetelerle Almanlar ara· 
sında çarpışmalar var 

Çete faaliy eti büyük
tür. Halktan idam edi

lenler arttı 
Kudii•. 10 (A.A.) - Yugo"lavy.ıda 

isyan ı;ıklığı hakkındaki }fo~kova ha
berleri burada teyit edilmektediı· . Bu 
haberlere göre, Yugoslav w bilhassa 
Sırpların mukavemeti günden gilne 
~rtm .. kt:ı ve şiddetlenmektedir. 

Alman işgal kuvvetleri yalııız bü -

k b• h Yilk şehirlerde bulunmaktadır. Diğer ga ın ır mu arebege )'erl~~·d,. hat.ları imha: dli'<man 
erza" ve teçhızatını tahr;p eden g~- · 

hazlrlanlgor ri11:1nın faalireti devamdadır. Kara - - · · 

S ı 1 • ~uğun .30 bin k.i~i isyn!ı etm.i~t!r. Şinıa- ~imd i Kudüate bulunduğu t;ıJımin Smolensk mın- ovyet er o hın I.'.ahire, 10 (A.A.) - Rus,·a ' lı Bo<~ad:ı d:ı 1'Yan ş~ddetlı bır hal :~l- olunan .Yugosla".ya kralı Pıyer 
muharebesi hakkında alınan ::~~g~ mı~hı. Sırplar, dem.ı:.rnllnrını .. ek:1'- yatak ve. ııılerd~ gızle~mekte ve p:eee 

takası harbi 
devamdadır 

Şimdiye kadar 500 bin 
Alman ölmüştür 

tayyare kay• haberler orta şarktaki müttefik d _ ı~.rı ı:ahr.ıp etme~tc~n!er. ~1ülıını ~ır cıkış~:ırı ıl_e .baskınlar )aparak A!m:m 
ln r artısınıja pek biiyük bi lilkr ·r tun.'! bcı hava ed.ı)'."ı.~tır. Almanl:ır ıs- d<>vrıyelerını vurmakt.~ ve s:ıbot:ıJ yap 

b •ı karşılanmaktadır. r tı a 1 e yanı. hııqtırmıık ıçııı me1'hametsizce maki!l ve hatta mühim köprii ve demir-
ettı er Şimdiki şiddetli sıcaklar devresin - t~d?ı~·!er alm~kt~d!rl:ır .. ~elgracl?a 16 roll:11·~nı ?erlı:ıv:ı etmektedirler: . 

ılen ·onra orta sarkt:ı yapıl - kışı ıd::ım edılmıştır. Yı> eccklerı t:ıh- )fo,korn, 10 (A.A.) - Sovyet ıs -
İ:ııin sedil~n kıt::ı~t tarafın~~~gı ~~h= rip~en dolayı d.a. ~s~a bir ~ehirde 9 t!~?aral .bciro'Lınun evvelki giinkü teb 

Ukraynada tayyareler 
iyi neticeler aldılar 

nı kışı kurşuna dızılmıştır. lıgınd<> Y ugosl:ıvyadan gelen haberlere 
- Dennıı dördiincil aahif.,d., - Londra, 10 (A.A.) - Zııgrepten :ılı ~ör~. bu memleke~ fa~ist işgaline 

Almanların lngilterege Kiyef mi, 
karşı denizlerde Odesa mı? 

mücadelesi 
İngilizlere .. 

gore: 

.... ••Y w uu 

_J SAR E.Tl.E.R 

Daha vardır 

nan bir habere göre, Bosnada Sırp çe- •rnr~ı açık bir isyan hareketinin başla
t('!eri ile Alman işg:ı.I kıtaları arasında dıj!:ı ıla •öylenmektedir. Bir çok şehir, 
munt.~7.am muharebeler olmaktadır. \'e kövlerde halkla Alman kıtaları ara

Çetelcr, Sırp ordusunun ricat eder- ~ında· miisademeler olmuştur. Çeteler, 
ken sakladıi:'l silah ve mühimmatı kul- Alman garnizonuna hücum etmekte, 
lan:ır:ık Bo•n:ının sarp dağlarındnki - Devamı 4 ncü aahifede -

c. A. Başvekilinin sözleri 1 Albag Briton dedi ki: 
Almanyayı yenmek için 
Avrupanın karadan is

tilası lazım değil 

(V) ordusuna Cuma gÜ· 
nü mühim taliınat 

verilecek 

Son günlerde lzmirde de bir kaç 
Japon askerleri ihtikar hadisesinin kuyruğunn basıl- . Berlinden bir gör ünüf •· ' 

U k k . . dı .. l atanbuldan aldığımız telgraflar- Londra, 10 (A.A.) s B ı• Londr:ı., 10 (A.A.) 

1 
za şar vazıyetı da her gün irili, ufaklı, töhretli, ıöh- - ) Iütenddid ingilh: OD er lll - Deyi; ) leyi gaze-

retaiz bazı marifet erbabının kanır ·azetlerinin Stvk - tesinin diplomatik 
nun pençesine düıtüklerini göıteri ı~ltı:ı n:ıuhıı~lrlerinin bombardımanı muhabiri yazıyor: 

Londraya ~öre 

Y nl•stan ( •ıt s•ya yor. ııldır<lıklerıne gö - Sovret tayyıırele -una t ngı ere J m• Şüphesiz , lıtanbul daha büy\ik c, cııııln gecesi B~r- ri, Derlin şehrinin 
lta)ya • Bulgaristan d •• l • dalıa kalabalık bir yerdir ve orad• ini lıombardıman e- • merkezine ,·:ırmağ:ı Fransa ve an us er mı ihtikar daha fazladır. len Sovret tnn:ırc- Sovyet tayyareleri muvaffak olmuşlar -

mÜnasebatı ı::akat acaba, lzınirde batka n'1.ı.h eri Dage ve diğ,,r 1'200 j} mesafe aştı dır A ld ığım mallı -
~ . . T:ıs A · ::ınsınl'ı J te • t d•? tekırler yok mudur? bir hava u~sünden m • mata göre, Sovyct 

lı .. nl~:ı, lO (A.A.) -., B ıJ~ı· tıı' sveç IS e J Buna, şahidi ve de1iletli, faturr <alkarak1200mil m0 pilotla rı nda ev\·elce 
. ır folgrnfındn, !t~lyn ı,c . u.J'!.b·!• .n veıaireıi ile derhal (evet!) cevabın· ıafrvi fas ılasız su -8 [' •k• h d İngiliz tayyarecile -
.ırn,nnd:ıki ıniinas<>bnt gergın gı 1 go, veremeyiz Amma aklıselim ve rette u•mnk mecburi er ın ı l l cep e en ri tarafından alınaıı 
t(, r il k · t · :'il kur telgrafta k l lk A 'k T •• · ' v ' ~Inkmf '.~ cn~~·ı ı .. 1.· ez - Bul"ar kıta- Müstevliye arşı ıa merı a ~ Japonya mu- mantık diyor ki: yetinde kalmıştır. taarruz karşısındadır fotoğrafiler vardı. 
Inr eıon)adakı. ÜL)an. ~ ıktı·ın- • b• • t b •k b' - Vardır, mutlaka vardır dnha.. Dcyli 1'elgraf gu - l!onıbnrdımandmı do-
ıl ı arnsın~n. guya kaq~ala~ ~ . g b zsyankÔ.T l1" VQZlye nase atz nazı ır Koık0ca lzmirde çarfının gül gülüa- zcte~inin muhabiri diyor ki: \!":ın ha~nr mühimdir. Du nlnn, Berlin 
habe ~nh~edılı~·or. Bulgar b _Jan~~ 1

'. k 07 S ,.fh g ·rdi tan olmaaı imkinıızdır. Binaenaleyh - Akın .T. B.• tipinde dört mo- müdafansı ;çiıı hak.1<i bir sürpriz ol-
ı :ı r »r~ !ekzıbe \'C b:ıştan as~ Uj ur ta tnzy aJ • aya l yorulmadan, dikkat ve hasaaaiyeti- tö rlü ağır bombardıman fayy:ırelerin- muş( ur. 
n~ oldııy~ınu.heyamı mezunduı.' 1: Londrn 10 (A.A.) - Gelen ha!x?r- Snygoıı, ıo (A.A.) - Znııııcdildi - mizi hiç ekıiltmeden arattıralım . den mürekkep üç filo tarafından ya- Bunan 'cbebi, taarruzun geldiği is-
tajlaulg~l~ıs!:ını1ıı k~~ış.ıkı:ln:..~de~\;f; lcıc gÖre: 'Yııııanistanda a~ali , ~üste\:- ğ:ne.g.örc, Frnnsız - j apon anlaş~a~ı "'!'!t~aka daha. baıkalarını yakalıya- pı l mış Berlinde f~brikalara, ı:h:ktrik tiknmet ve .~ovre.t pike tayyareleri pi· 
Çok ~ l u.f;ına dan 'e. ~)Ut ti !ive karsı gittikçe isyankar hır Yazı. mucıbınce teshit edilen j apon ı~galıbılı!"ız ve fzmırde daha ba9ka muh- santralına, . :ıskerı hedeflere yühek !otlarının cur~~ıdu:. 
kam 1u g:ıı un_n f1~~~1.:'.11 ad .ecemı;ı v~t takı~mağa başlamıştır. kuvvetlerinin !içte ikisi gelmiş, ,·e tekırler vardır. çapta tahrıp ve y-ııngın bombal arı :ı- Alman tcbhglerı, bu tanrruzdnn kı· 
len hp aberıııad gonl erdı ıgıne a r ver• • , De--· .. &dODc:O tabifed.f - - DeTQu dilrclllnc:ll aahlfııt. - ** tılmıştır. . -~eTamı ikinci aahifede ...., 

n r e ya an ır, - ·- 'il 



Iran meselesi 
karşısında 

ORHAN RAHMİ GÖKÇE 

Ocak başından: 

Fatma'dan Me 
1 

med'e 
Koç yiğitim, Arslan Mehmetli 
Gece gündüz merak ettiğin, m 

tuplarında sorduğun sorul-ara ait 
Harbin, şark cephesine sirayetin- na müjdelerim var. 

den biraz sonra, Almanyaya karşı İlk önce orak ve harman işler 
mücadelede elele veren İngiltere ile anlatayım: Bu sene çiftimizi küç 
Rusya tarafından ortaya bir mesele ~ çocuklar sürdüğü halde, Tanrıya 
atıldı ve denildi ki: Kuyuya düşen adamın hikayesi ve ayni ~ükür buğdaylarımız çok iyidi. Or 

« - Iranda seyyah, mütehassıs sebepten katil olan karde' şler mevsimi başlayınca köyde hic: gör 
vesaire namı altında toplanmış bir medik bir değişiklik oldu. 
yığın Alman vardır.» Bodrum, (Hususi) - Kaznmıza ~fomcular köyü halkına ait üç kovun Her akşam çeşme başında köy 

Filhakika bir İspanyol harbi es- bağlı Mumcular nahiyesinde dün çok sürüsünü çobanlar bu mıntakada ~t - gençlerin{) kısık ve titrek 'se·~i 
piri ve hadisesinden doğan beşinci eneteressan bir vaka olmuştur. Bu ııa- Jatmışlnr ve aksam üzeri dereden sula- hayatından parç-alar ve güzel hi 
kol, son harp içinde Almanların hiycye bağlı Sığmılanı köyünden iki yarak ağıllarına götürmüşlerdir. Fa - yel<•r anlatarak sizi eğlendiren ) 
muhtelif cepheletde mevcudiyetin - gözü kör 45 ya~ıncla Mustafa, Çırak kat ı:;abahleyin 250 koyunu ölü bulmus- miş dayıya Allah tarafından 
den istifade ettikleri en mühim bir köyünden bahçesine gelmiş ve bir çay lar .. Yapılaıı tahkikattan bu mahaıie ı kuvvet geldi. Bütün köyün ihtiy'.1r 
kuvvet olmu11tur. Kaleyi daima içten içmek için :\Iıınıcıılara gitmeğe karar zehir konulduğu kaza ve nahiye mlil- çocuklarını, asker olmamış delıkc 

Nevyorktan bir görünüş fetheden beşinci kol, dışarıdan ge- vermistir. kiye amirlerine haber verilmediği ve lılarını b-aşına topladı. Mektup! 
Diz Amerıknlılr.r, Biıüm halimiz tenlere anahtarları uzatmış vf" bu Mumcular istikametinde yollannn havaların kurak gitmesinden zehirin rında öve öve bitiremediğin kum. 

im .sıralard-:ı hic dt merika De İngilizlerden ne ka _ suretle, her muharibin endişesini Mu~tafa Çırak Gökbel mezarlığı için- tesirinin geçmerliği anlaşılmıştır. Tah danlarm gibi topladığı bu kalab 
m sut değiliz. ı:ıır- dar farklıdır! Bizim mucip bir mahiyet almıştır. cJ..m kısa yoldan gitmek istemiş bu me- kikata devnm olunmnktadır. ğa emirler vererek kocası, oğlu, k 
liyız, gamlıyız, uyu- ruhlarımızda slikfın Zahid şekli bakımından Rusya ve zarlık içindeki kuyuya düşmüştür. Ku- Büyük ?Jangm: deşi asker olup da evinde i~ göre 
:<uyuz .. Dünyanın ha yapıyor ve ne yok. Çünkü mühim İngiltere, işte buna dayanarak İran y,ı on Uç kulaç derinliğindedir ve iç!n- Milas, (Hususi) - Milasın Selimiye kimse!'li olmıyan benim gibi as 
tine baktıkta zihn.- kararlar karşısında- nezdinde diplomatik teşe~büslerde de 2 kulaç su vardır. Hikayen~n ,!1un- nahiyes~nin Kapukın~ köyü_nd~ı~ ı~ . .}:~-ıailelerinin tarlalarına scvketti. 
miz karışıyıir. Ne ya- yaomaJıdır? yız, fakat bu karar- bulunmuş ve Almanların Iran top- dan sonrasını M. Çırakın kendı agzın- şında bır çocuguıı dıkkat.sızlıgı yuzun ~Ichmet! Kolundan tutup 

ıal·ı ,·eı·mı'ye cesare- raklarından ihracını ister gibi dav- rl:ııı naklediyorum: rlen köy civarındaki orman tutusarak yürümc.;i için yardım ettiğin Me pııcağımızı bilmiyo - · ' s b 
ruz, « lngiltereyc ----- tfmiz :yok.. Kendi ranmağa başlamışlardır.. - Iki defa suya daldım, çıktım. İkin Milas istikametinde 15 kilometre ka- Dayıya bir hal oldu. ırn, izim 

Y 
kendimize kar::ıı di.i- Çok yakın komşu ve dostumuz ci çıkı:;ımda t~~lara tutundum, sonra dar yangın büyümüştür. Yangında Ba- kıllı hu·laya gelmişti. Orağı el 

~~~dı:::ır~~el~7:'mr~~e'= azan: H. R. Luce riist ve namu~l~ı de- fran üzerindeki bu hadise, biz de tuşlara basarak sudan çıktım. Ayak - fa. Yanni~. Ment, Derince köylerine alarak imecenin başımı geGti, l\Ie 
- · 1 dahil olduğumuz halde, şüphesiz ki kabılarımı çıkardım. Birbirine bağlı- ait 150 bin zeytin ,ağacı ve delice yan-• Dayıyı bu halde göreni{)rin her 

:im.> yolunda dii ün B .. A 'k d.. hA gıliz. N.efaimizi a - k t 1 d - . 1 kt d b' k k' · k ·ıd· "·I 
Celeı·. lıtı ","reddu·· clu" 

11 
ugun merı anın unya a- . . baştan başa bütün yakın şark alemini rara omuzuma as ım ve taş ara ba:ıa ıgı soy enme e ir. Ateş bir aralık ır ora ma ·ınesı esı ı. ,. e 

.... d' l . . . d k' h k'kA h datn oı uz. Bu aldat- 1 h. l.ı d kt d - b D . t k" " 1 n l.ı' ld - d"n . , ıse erı ıçın e • a ı ı çe re- · . a ikalandıracak bir ma ıyet arzeder a!'a ışarı çı ım n~ ogru ura.va anışmeıı . ·oyu nü de tehc id etmis,;;e, ayı ıraz sonra yoru ugun " 
ıiı:rle:;i C1ıaıı yıırını d' t ma muamele,ınde k k 1 ı f:kirlerden, yıırım si çok müphem ır. şte böyle b" .. . . hb İYan, dahildeki büyük ıslahat ve geldim. Şimdi bana biraz tendirdiyot de mıker ve halkın büyük gayret ·e nığı bn·akarak yanı· şar ı ara 

zamanda meqhur Amerikalı u~un. ~ıyası .1 e , e.r- tanzim hareketlerindeki titizlig·i ile veya boyalı i;;pirto bulun.. fedakarlıklariyle önü alınmıştır. ı• 1-arı eğlendirmeğe, biraz clnha g, 
edbirlerdeıı, lıiridir. " ı r mız n j)a:vı ı;aı ı muharri. Hanry R. Luce dün- e ı .. 1 

.. '·.. •• .. - göstermiştir ki, artık, eski ve atıl bir Boyalı ispirto bulundu Ye Mustafıı- Kıskmır ıktan doğan ciwıyet: ret ettirmeğe çalıştı. 
:1 Eylül n:rn da İn- d 1 

•• h. k' 1 b d~.r. Çunku g_u~ıı g~- şarklı hükumet değil, hariçte ve da- rn Yerildi, ellerindeki hafif sıyrıkları . ::.\filasa bağlı Balcık köyünde dün Çakıllı tarladaki orak alemler 
gıltere harbe girdiği ya a ";u ım a •S ;r Y;~an ~- n.~ne yaşı)~~: uz .. ~u- hilde kendi mevcudiyetine temas e- pan,.;ıman yaptı Ye c:ayını eline alarak lıir cinay2t olmuş, köy halkından l\[ch: mizi h. hdaı"!'ın. Deredeki kayna 
gün Vinston Çörçil. 21 ta~ı arb_Yazmış ır. emmı - tun olup 1. e!1 ış er den bütün meseleleri hassas bir ob- içmeğe bnşlndı. met adında bir genç kıskançlık yüzüıı- başında her öyle yemeğinden ~o 
~u ;;özleri söylemişti: yet erme ına~ıı,. bu yazıları hakkın.~a bı~ım ka- jektifle görebilen ve binaenaleyh. I\.uy111ılaı· Z<'lıiı'lrııdi: den ayni köyden Hüseyini bağlar ara-ı benimle uzun boylu şakala~ıı ve 
«Harp kasırga~.arı alıyor ve bu'!un ılk kısmını ve- d.ar mukemn.eı ma-

1

kendi miidafaa ve seli.metinin her Mumcular nahiresinin Çömlekçi kö- sıııda ölcHirmüştür. Mehmedin ağabeyi tarlanın biçilmesini bir haft-a uz 
hı•r tarafı altusi rıyoruz. lumat alan yoktur, nevi :Cabatını yerine getirmekte hiç \ ü ovnsının bnzı yerleı-iııe ilkbaharda si de geçen sene ayni sebepten bir ada-· durmdun. Bu heyecanlı imece k, 
c>decck, memle~etimizı kuduı·mu~ca fakat yarın bizim için bir i,; talın - de kusur etmiyen modern hir devlet- mücaclele memuru köy muhtarı ile lıir- mı öldi.irrnüş ve mahkı'.lm olrnul')tur. lesi ç::ıkıllı tarlayı ~·arım glinde 
·~mçılıyacak, fakat ruhlarımız sulh kasiyle örtülüdür. tir.. tikte çekirge zehiri atmış. Muhtara bu Simdi kıskanGlık yüzünden katil obn ircli, d;ğ-er küçük tarlaları da bu 
ıcıncle kalacak. ~ükfınunu hiç lıir za- Eğe1· bunu yararak elimizdeki mm tc~irinin on beş giin olduğunu, bu 2 kardc>.~ hapishanede birle~mis olu - kilde köylü biçti. Yalnız uzun iar 
11 k b t k · · it d • t· ı k Büyük milletlerin bir çoğu, 1914- · d · 1_, -ıan ·ay e mı. ece "-> nıaıuma an ogru ne ıce er çı arır-

1 
.h . müddet içinde buralara ha~·van !=:Oknl- yorl::ıı-. n hükumetin gön ermış o uugu or, 

Hu soz ktını bır hitabet o~ unu de~ sak, açık ve kat'i kararlar vermiye 9ııs harp. sonr:ısının nı ayetaız, pa- ırnm:ı~ını tenbih ctmi:; . İki gün ewP.l O. REGERİJ\. makine·ine biçtirdim. 
giıctı. \'Orçıl, t.ıuııları ~oyledıkten cesaret ederek kalplerimizde sulh 1 ~uk ıplıgı. gıbı . ~ar!şık, ıçınden çı- ıtau00 Mehmet! Bu tarla alemini senin 
;,Onra .'\iman tayya. dtri, Jngilız kurulmuş olur. Kararlarımızın tat-

1 

ı.:~tmaz hadıs:ıerı ıle m. etgul olurken, M d ı görmeni isterdim, bund'I biı- baska 
:-eııırıermı hallaç pamııguna çevırdı. bikine geçerek bütün diiııy.ı için cıunyanın .. dıger tarafl~rın~~ . neler anı• sa a· ı• aş e ı• ş ı• e vardı: Bizim, komşu asker arka 
ın:<anları kostelıek gıbı ya~aınıya insanlık ideallerine liiyik bir yamı 1 olup bıttıgının, ne gıbkı degı§ıklıkleı,: er n ~m Ha..;;l.nın beş yaşındaki mai g 
mecbur ettı. Yavruları ııykudan ve hazırlıyabiliriz. vuku buldugun~ far ına bıle v~r- lii, !';arı saçlı güzel kızı yorulmac 
. h tt· . 1 • . • . mamı§lardır. 1ngı1terenın maruf dıp- • ı h • . k ı t ] 'ht·, ·1 d 
ı:ı a a.nhm,ıbı_ı.ıım·ıftt;. lngı!ızıerın Korkaklık edıp asıl karard<ın ka:ııomatı Loid Corç bile, daha geçen- verı en e emmıyet ~rn çıdara suk a;~'~: ıB ı~~ı t~ 1 
u:ı:erıne ıçd ıt mı etın hıç bır za- çarsak önümüzde, on, yirmi, belkı terde ·ıürkıye dolayııiyle bir meıe- - tenme k~nk.?~kl )ıÇb~· ud ab~ ~ 
maıı gorme ıgı yolda uır ~mir tazyı- cte otuz senelik karanlık bir devre 1 ' 1 a san ı ·uçu er ır an a uyu 
1 .. t 1 •, k· t 1 . . .. . 1 eye temas ederken rak ve Iranı ka- k ti d .. ·ht' arla ·a fe. geldi .ı .ı. ap 1• '..ı .ı ngıtızl.er hıç bır sı- Lıaşlıyacaktır. Butün ınsanlıkht bera- .. b. . . uvve en ı • ı ıy ı, 1 

mrnlıl< gö,.;termedı. ::linırli ın:>anıarın ber felaketten felakete ~ürüklene - ~ıtıracak kadar dunya ı~~ıaJnı ~a!- Mehmet! Köyde asker olanların 
ııe~li aaeta bırdeııbire IngıJterede ceğiz. 1 eylemış bulundugunu &oıtermııtır. Komisyon i~e başladı. ihtikara ıe.ri hepsind~n .~nce görüldü:. ~arm 
ttıkeıımı~tı. ı"uhlardaki bu sulh, bu Hu makaleden maksad derdin F. . .. . . ~ ı ıı~ınde de buyuk yaı·dım goruyor ., · . . . .. ı ılhakıka bugune kadar dıkkatı h · ı ·· .. k b k ti' ı · · b ,,ıh.un ııecıen. lııgılızıerı uz en, du _,mahiyetini ve devasını mümkün ol- 1 . . . • k h d kt d ma su um uz ço ere e ıc u, 
ıuncluren, rahat,ız eden m~;;elc mi 1 tıuğu kadar cıplak bir "'ekilcl<! orta ·a 1 ra~ _ uzerıne .evcıh kdecek her han- arşı 85885 8Vr8Dl ma 8 lr 1 ıarı kat'iyyen düşünme. Allah büy· 
.•ok? ' ar, bol bol var, fak!lt ıçJeri kounıaktır. · ' 1 gı ır mesele de yo t~_-. Ye bı?aen, - . .. .. .. . . 1 !erimize ve millete sağlık versin, 
rahattır. t;üııkü kararıarıııı ~o . "' j aleyh ıranın, kaydettıgı yenılıkler, 1foniı;a, (Husu~i) - Valimiz Fa- dık, zıraat muduru borsa komı"erı 

1
• lerimi:ı: senin zamanınd-akinden 

J··ıdaı· ,·ermı·"ıerdı· ı· vı·ı·m· ~ mıdn.a [M k 1 . • 'k' · . k• d aanıp oıduğu yenı görüııer, yeni ida- ik Türel Oır aylık mezuniyetini kul- Bay Ahmedden teşekkül etmi \'e ha çabuk ve kolay oluyor Bu vazi 
" ~ · ' ı sene ır a a enın ı ıncı ıamın a t · · · · ı k ted · k d 1 l t ·· • 'f " J ') t · · ' \ ·ıptıkhrı hatalar lntFı bel h ti A .k f'l h b' . . , re sıs emı naıı:kınaa esasıı bır tıkır anma ve avı ma sa ıy c s an- "azı esıne rnş amış ıı. J yalnız bizim köyde değilmiş. Iz 

• • < ' , ' ' a a er merı anın ı en ar ın ıçın-

1 
cdınmek ıhtıya d k d · h. t bula gitmiştir. f 11 b b ' 

L'l!Utulmu:, gömülmü'.ltiir. Bugün de olduğu gösterilmekte ve cı ~ en ısını ·. ille - uara ıştırak· ( e _ulunan aldızından mektup 
ne yapacaklarına dair açık kararla- Amerıkanın dün anın islikba- hrmemıştı. haıbukı ıran şımdı, bata Vilayet işleri vekaleten idare . • dım: Belediye her ay nüfus başı 
ı ı \ardır ve Lunları l'Ogukkanlılıkh ı·ne ait bir terci~ eh s e geçırdıgı kudrettı bır tah ve şetın ıda- hey' eti azasından Bay Adil Tugtıel lzmir enternaş~:onal fuarına yalnız dört lira verdiği gibi ayrıca ev 
' dım adım yerine getirı_rorlar. Ken'- :elesi kartıınnda v old:-a: :_ • eaıncıe, mukemmeı bır mudafaa ye tarafıı:ıdan .t~dyir. edi~~cektı_r.. ., . teşhir ıçin değıl .ayni zamanda satış'. ra:sı da veriyor~uş; bu ak~am ç 
ııııerini korkutacak ürkütocek ı·· b .. tt' ·ı k b g ı aıyaııet cıhazı kurmak ıuretıyıe, çok Valı vekıl,mız ılk. ış olar ,ık ıaşe yapmak maksadıyle doku mu eşya- meye ::;uya gıtmıştım. muhtarın 

c • " , ıze- aruz e ırı ere u manzara ıı t 1 b 1 j i ·!erme ehemm'ye• vermiştir· Bu · · · 1 · · · ' · · · · ' 1:e - hiç bir şey kalmamıstır. ::3inir _ tahlil edilmektedir. Bunu ya- ' erıye ır amış ır aev et vazıyetın- ~ . 1 
" , • . s1y ıe toprak mahsullerı gönderilme- ker aılcterıne yardım ışı ıçın hiı · 

len acı du. . h ı ı ·,t·. ] 1 aea.ır. Unun, bır beııncı kol hareke- mevzu un ıntızamla rle\ anı etmesıne ~ı ıçin lazım gelen tedbirler alınmış- 1 met lıir kanun çıkarıyormuş dedı · 
~ maz a e ge mı~ ıı. rın okuyacaksınız. t k · ı · d"kk t 1 · kt' d · · ı 

ıne arşı vukutauz ve lakayıt kala- azamı ı .~ .. o unma a ır... . tır .• ıtanısa paviyonumuz bu ;;ene işittim. Bunıarı duydukça geçen 
Son berlin bom bar- bıtececıne, hıç bır veçhile ve ~sla ih- ı. 1:~lk111 bu tun ıht~yaçıaı:ı. u:erınde çok zengın olacaktır. 1 ne annenin uzun tarlayı bfçtiği 

1 HALK DIY Ol<Kl ı tımaı verııemez. Nıtekırn .~ran uzerın-,~~tıkara sapı!m~ma~~. tey~ı e.clıl.mek . I vaki~ agııyarak ani-attıkları hatırı 
dımanı cıekı dıpıomatık teşebbusun pefı aıra, uze~~ olan k-a~.' elerın .bır ıntızam . BiR -,CETKİK . geldı: .hani rahmetli babanın büy 

ıran gazeteıerı bu cıheti. kat'ı bır 1 dahılınde tevzı~ .ve şkayete mahal .• \lanı,,::ı .<Hus~sı) - Husu,ı m,u.ha-. hat be gıttiğinı, bir mektup d 
- Baıtaratı 1 ınci aah:fede - Kaput bezı• ve ıısanıa teyıd ve tasrıh eylemiıterdir. oırakıımama ·ı ı.çın gerek tedbır alını "e~c !nudurumuz ıfa~· Hasan .Guler gondermedığıni, bütün işlerinin . 

-<ı.:a lıahse!nıi=-! rctiı-. 1"ilh<1kika Aım.ııi rakat eger bu, aadece bır paravana- maktadır. . - _ bazı ış~erı tetkık ıçın bır hattacl'lln dıgını, yalnız başına kaldırabild 
.,.._ı ıeri, ~ ceplıe<ieıı hava hücunııarımı dan ıbaret ıse ve aaıL maksad, orta. ı Buz fa.bı ıka,;ı olnrnd.ıgından hal- ~.erı . ı urgucuuaa . bu_ıunmaktauıı. l.ııı- avuç buğdayının da elınden 
IU:Clef uJdtıkJ<lrllll milletten gızliyebil _ kumaQın satı~- §arlc 1ngdı;ı; kuvvetıerinın Jran Ü:ı:e- kın. buz ıhtıyacı~ıı tem~n zımnında 1 etkıkatın Cl•aha bır muddet de\•am naı-aK l\enctı~ının perişan lıınü:ıl 
ıııcıc için endiı;e gö ·termektedirl€1'. ~ Y rınden geçerek Sovyetıere müzahe- ~ançten buz .getır~1e.k. ı!'\teyen esna- .edecegı duyulmuştur. . . , gıııı ne kadar acıklı anlatmıştı. Ha 

ı;ahu:rn:s ki lJr. Göoels bır kaç hafta } h ld ? retı ve Almanlara karıı .tiınd yolu fa yardım edıımesı, faıdesız ııar,hlar Alay kumandanımız ıj:ılmı Erbak uoısun şımdi hükumet, mılıet biz 
ene!, So\·yet hava kuVYetıerinm bil - arı ne a e uzerınde bır cephe tutmaaı ıse, hiç koyarak halk ~ararına sıkışık haller muta~ teftışını .yapmak mak!'\adıy~e işımizi göruyor, senııı zamanınct 
h.,l\ ve ımha edildııdcrıııi bitdirmi~ti. Bagrı yanık lıit· manifaturacı imıu.-ı §uphe etmeden dıyece&iz ki, ıran, ıhda . .; edıımesınd~n. dıkka~le. uz~k dun füıtıhJıye gıtmıştı.r .. B~ tcftış bıı· cıaha iyı geçmiyoruz. Buna :nan 

Lonclra. IU (A.A.) - lngiltere ha- ile yaıılıyor: ıkl dütman kuvvetin bir paıajı olma- ~ulunulmas~ ı..eııedıyeye bıldırl.lmış- ıır_ kadar ımrecektır. :Salıhlıdeıı ııonra bizi merak etme. 
va ~ dahi~ı emniyet nezar"'tıncten; Kaput bezi ihtikarı hakkındaki ya- mak ıçın a~laha ıarılmakta tereddüd tır. . . . . . . . lio~ctes, Demırcı, K~I~, l!:şme, Ala - Geçen mektubunda yeme ve iç 

f~vn:ıkı gece ham kuneUcrııniz zılarınızı okuyoruz. Dıı iş, memleketin etmıyecektır. la~~ kom~ ·yonu valı vekılımızın rı- şeha· kazaı-ar~ e butun karakolları ııiziıı, her cihetle bakımınızın iyi 
tan tından Alman deniz kafılelerine yüz karnsıdır ve bu haftaki ihtikar ha yasetınde tıcaret oda ından Bay Sa- teıtış edecektır. duğunu yazıyordun. Ben de bu s 
lıucıım edilmi • ~ bnralı bir ticaret va- eli eleri, büyük bir zencirin ancak kü- . Eter Sovyetler birliği ile İngiltere- lerinden farahlanıyoı· ve sevlniy 
Jıt-~u tam ısa~tı iıatırıJ!'Ilı~tır. fü~~l~a ç~k lıir halka:sıdır. Halbuki bu i in ta- nın endı§el~ri, hakikaten bu ıeyyah- Soma haberleri Alaşehir haberleri rum; artık seni her an düşünmüy 
1111 gemıye _<le ı~. bet oldugu v~ gemıııın kıp Ye tanzimi zor değildir. Kaput bin- !ara matuf ıse, bız, yine tuna kaniiz- bana iki aylık yndigar bıraktı 
.ına y:n.t.'.gı görlilmü.;tiir. , , !eri, ancak muayyen firmalara ,;atıl- ki, l~a.n bu c.ihet~en de onları tatmin 1 Soma, (Hususi) - Jandarma ko- Alaşehir, (Hu,s~s~) - Kaymak~m~- Kaya ile teselli buluyor ve €ğleni 
. ~ıto ko\ a, 10 (A.A.) - Sovyet teu- maktadır. Onlar da sesini çıkarabilen edebıhr ve hıç hır zaman kendi top - , mutanı emeklıye alınarak verine ve- mız Hay Ihsan Bdızın maaşı yetmış lı-

"' - Devamı 4 ncü sahifede -tıgı: • · lıazı mü:terileriııe az miktarda bir şey rağında bir beıinci kol fırıldaiının kaleten başgedıkli Asım tayin edilmiş- raya çıkarılmıştır. Bütçe mülahazası 
• - 9 agu. tos gc\!.e~i müteaddit! tay- vermektedirler. Geriye kalan kaput be- çevrilmesine müsaade &öııteremez. ıtir. olmadığı takdirde kazamız kadrosu ~O ---------------ı 

\ aı ~. gr.upı~rı~ız, .b:!ha:~sa i:tikşaf içın zinin n?. ~apıldığını ve ne olduğunu Her. ıeyden önce bilinmesi faydalı Bu sene Somanın tütünleri çol· ne- liı:~ctır. Faaliyetini herkesi~ takdır .. ~t: lzmir belediyesinden 
Aıııı,mJ a uzeıı~e ıkıncı uçuşlarıııı yap :ınlıyabılınz. Daha geçen günkü hadi- olan cıhet, İranda kendi hak ve men- fistir. Pamuk, zeytin mahsulü de be- tıgı kaymakamımızın 80 !ıra terfıını 
n,ı,;lar ve Berlın .mınuıka:ında askeı·i ~e meydıındadır. Bunlar kontrol ve bu faatlerine kartı haaaaı, onları müda-ı reketlidir. yerinde buluruz. Belediyemizin varidat servsiin 
h.eo~~ler~ v~ demıryolu mer~ezlerine malı alanlar tesbit e~ilmelidir .. Halkın faaya ~adir .. bir devletle '?ajeste Ala Kazanın m~ihim bir der~i _vardır. O . . .. .. .. .. . 75 lira a:h~ ücretli bir. tahak 
.ıhı ıp \ e J ,mgın bomhalaıı atmışlar- :;ırtından, muay,yen fırmaların ırad al- Hazretı Humayun Şehıntahı İran da Bergama ıle olan şosesının kasaba Alaşehırın uzum mahsulu guzddır. memurlugu ıle kırkar !ıra aylık 

ı~ır .. :ıı?tınrı.mız, ~u~ılımı.~ çık.ardık~arı nıalarına ~ah~.m!.Ilül .edilemez. . Rıza Şah Peh!evi ııi.bi kudreti ve yük- l içinden başlıyacak kı:-;mının hala ya- S~rgilere başl~nn:ııştır. Fiyatlar da iyi-ı retli iki tebliğ memurluğu ve 50 1 
• · n ı~ıları uzakl.~ıı cl.ın gcırmuslerdır. Kaldı kı, buyuk fırmalara fabrıku- sek sevk ve ıdaresı dünyaca malum 1 pılmamış olmasıdır. dır. Hububat ıhtıyaçtan çok fazladır. a ·!ık ücretr bir ·er 1 '1"..1' t.me ı m~ ·t~,,~: ~lmak uz~re !ar tarafından verilen yüzde 3 iskon- bir devlet reisinin mevcudiyetidir. ı Kırılan taşlar yol üzerinde toprak Pamuklarımız da güzeldir. Modern Y.. . 1 ı a memur_ 
utıın tan:arelerımız u,.;lerıne. dönmü:- toya evvelce kanaat edilen kazmir ve- la karışacak bir hale gelmiştir. Amelei hükumet binasının etrafının henüz t-es- munhaldır. Tahakkuk memurlug 

ıe:,1ı 1:· Kaylıol:ııı tayyareınız aı':m - sair kumaşlar da imdi yüzde elli kar- ORHAN RAHMi GÖKÇE mükellefe istihdamı suretiyle kırdın- viye edilmemesi, güzel bir bahçe ya. - lise mezunu olanl-ar tercih edilec 
nı<11't<1dır. la satılmaktadır. İyi bir dikkatle bi.i- ooo lan bu taşların uzun zaman bu halde pılmamış olması, havuzunun ara sıra tir. Askerlikle ilgisi bulunmam. 

ooo tün bu hadiselerin iç yüzünü aydınlat- ZABJ1'ADA bırakılması doğru değildir. Vali veki- susuz kalmnsı Alaşehirin şirinliğini şartiyle taliplerin müsabaka imtih 

Amerı.kada Ciemı· r· , çelı·k mak mümkündür. ··-···.,. ·-·-·--~ !imiz Bay Adilin hassasiyetind.en emi- bozmaktadır. Kaymakamımızın bu iş- .. .. 1 14_8_941 b, .. 
niz. Nazarı dikkatini c..elbederiz. !ere bir an ewel el koyması gerektir. gunu 0 an perşem e gu 

istıhsalah Alman iskanı J!iisaadesiz av: ne kadar istida ile belediye riyase 
Uerlin, 10 (A.A.) _ Polonyadan İsmail -0ğlu 63 yaşında .d:ehmedin Tevfik, Mehmet oğlu Ahmet, Mahmud Eve laorı uz; ne müracaat eylemeleri ilan olunı 

- • ~\·J ork, 10 (A.A.) - Amerika Almanyaya ilhak edilecek yerler hak- mü~aadesiz tüfenkle avlandığı görül- oğ~u !fasaıı.' ~ehmet .oğ!u Sa~~eddin, Kemerde 1427 inci sokakta Yaşar Belediyeler ve bunlara bağlı 
de~ıir \'e re_lik ~ b1·i1<.al~ırı temmuz nrn kında neşredilen bir makaleye göre, müş .v~ silahı müsadere edilmiştir. A}ı oglu Alı Rıza, V. 1ı oglu Hılmı, Esat oğlu Ahdinin miras meselesinden Ya- 1 b 1 d' 1 b1l k 
ı ;tıh alat~ l>. mılyon ku ·ur ton olduğ,ı Almanlnr, Polonyanın garp vilayetle- Bısıklet kazası: oglu Mehmet Osman oğlu Mehmet . _ esses.e er ve e e ıye er n ası ır 
:ıaldc bu ıstıh,,al temmuz 941 ele 6 mil-

1 
rinde k~sif bir Alman nüfusu iskan Alsancakta Mustafa bey caddesinde Mustafa oğld Mustafa, Mehmet oğl~ şar kızı 3o ~aşında ~atma ve Halı! ~~~ murları tekaüt sandığı teşkiline d 

von 821.602 tona l.ıaliğ olmuştur. edeceklerdir. Hü:mü oğlu Razi, bindiği bisikleti Süleyman, Bahri oğlu Recep ve Halil lu Mehmedın evlerıne t:aarruz ettıgı 4085 numaralı ve 2-7-941 kab 
pııtaı:fıllllllllllHlmllltlimı•=•aı11ıı11mm••••••••••mı•••• Hakkı oğlu beş yaşında Yaşara çarptı-' oğlu İsmailin üzerlerinde birer bıçak şikayet edilmiş, suçlu tutulmuştur. 10-7-941 neşix tarihli kanun beledi 

Tı k . b k !• r~t!'.1k yaralanmasına sebebiyet ver -' buluııar~ kalını;nıştır. ilan tahtasına asılmıştır. lrn.n 0 Ür ıgenin irici okuyucusu dıgmden yakalanmıştır. j Keçecılerdekı araştırmada da Meh- l . '· . . 
S E S K R A i 1 

Hırsızlık: met oğlu Ahmet, Osman oğlu Zeynel, zmır SlClf tıcaret me- nur. ıı. 
l Ç E S Alsancakta Meımdiye caddesinde

1 
Ahmet oğlu Hasan, Mehmet oğlu Ke- l g" J • Cumhuriyet mahallesi 1369 sa) 

H • Ahmet oğlu. Süleyman, l\l~hmd oğlu mal ve Ahmet oğlu Ahmedin üzerlerin mur U unuan. sokakta 135 metre boyda yeniden } a m 1 Y e t y Ü C e S e 5 Ahmet v: İsmail oğlu Süleyman nam- de birer bıçnk ~ulımm1:1ştur. Hakkı Elbirlik ticaret unvaniyle n~li~~-s~on y~ptır~lması, Fen işler! ır 
13/ Ağustos/941 Çarşamba gününden itibaren 

( B-:ıhribaba Sahi/park Gazinosunda ) 
i~mir halkını~ meftunu olduğu ilahi sesiyle eanslanna başhyacaktır. 
) dlar~an berı Halkımızın özlediği bu ili.hi seıli güzel okuyucumuzu 

dınlemelerini bütün İzmirlilere timdiden tavaiye ederiz 

larında uç kafadar, Mehmet oğlu 58 Kemer ve lkıçeşmelık mıntakala - İ . d 853 1 k kt 21 durlugundekı keşıf ve şartnamesı vı 
ynsında bakkal Ahmediıı dükkanının rında yapılan araştırmada ise, İbra- zmır , e _numara 1 so '3. a hile açık eksiltmeye konulmuştur. 
üst kısmına çıkarak çekmecesinde bu- him oğlu • 'iyazi, Üzeyir oğlu Osman, numaralı magazada erzak ve yem Keşif bedeli 1059 lira muvakli 
lunan 80 lira parasını ('alnmlnrsa da Şevket oğlu Muzafferde de birer bıçak müteahhitliği ve ticaretiyle iştigal teminatı 79 lira 50 kuruştur. Talip 
yak~lanmışlardır. bulunmuş, müsadere edilmiştil'. eden Hakkı Elbirliğin işbu ticaret rin teminatı öğleden evvel İş Banka 

SıUih tr:-2ıyaııfrıı·: Yine bu araştırmalar esnasında Hü- unvanı ticaret kanunu hükümlerine na yatırarak makbuzlariyle ihale ta 
Evvelkı gece, zabıtanın bazı mınta- seyin oğlu Şabanın üzerinde bir ta - .. . .

1
. 

3082 
k yt hi olan 22/8/941 cuma günü saat 

kalarda yaptığı umumi bir silah araş- banca ve bir bıçak, Riza oğlu Tevfikte gore 81~1 m. . _ .. ı:umarasma a da Encümene müracaatları. 
tırmasında Çorakkapıda Riza oğlu de bir tabanca bulunmuştur. ve tescıl edıldıgı ilan olunur. 3182 7 ıı 15 20 (312 
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l l .. i:..rto .. ıs .. ı Pa:;arte;~ 

C'insi 

Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru et 
Kııru ot 
Kuru ot 
Kı;ı-u ot 
Kuru ot 
Kuru ot 

l -

28-8-941 perşenbe 
480000 31200 23'10 Kapalı zarf günü saat 11 
456000 29640 2223 • > > > • 
550000 35750 2681 > > • • • 

1080000 7vöoo 52r. 5 • • • • • 
200000 ı:ıor.o 975 • • • • • • 
336000 21840 16~6 > > > > > 
866000 56290 4221 > > • > > 
400000 26000 19d~ > > > > > 

Ayrı ayrı . artnnmelerle yukarıda dns Ye miktarı yazılı (8) 
~ale~ ot hizalarında gö,-İerilen gün ye rnntlarda kapalı zarf-
a munakasaları yapılacaktır. .. .. - . 

.~ - Bun.ara ait şartnamcl<>r her gün komisyonda ~orulebılır. 
" - Kapalı zarfla nıiinakasa•ıııa iştirak edcceklerın 24no. say.ılı 

kanunun ikinci ve llcüııcü maddelerinde yazı_lı ve'ıka ıle 
yine bu kanunun tarifntı' dairesinde teklif ve temınat mektup 
lr.rını bildirilen ,aatkırdan bir ,aat <>vveline k'.'dar makbuz 
kar~ılığında n•keri posla 1~37 :;atat alma komısyonuna ver-
meleri. :3 11 18-26 

İzmir levazım amirliii satın alma komisyo~und~n: 
1 - Beher kilosuna kırk iki kurnş tahnıın edıleıı 150 ton sığır eti 

kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. . 
İhalesi 12-8-9-11 salı günü •nat on beşte Tophanede ıslanbul 
levazım amirliği satın alma komis\·onunda yapılacaktrr. 

:ı - ilk teminatı 4400 liradır. . . • 
l - T-:vsaf ve şartnamesi komi•yonda görüliir. Talıplcrı.n hanunı ve

sikaları ile teklif mektuplarını ihale" saa~ndan bır saat evvel 
komlsvona verm<'leri. 28 31 ., 1 

lzmir Levaz~ Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l -- Gü.terilecek yerlert: teslim ş:ırtiyle ~?l ton 1007 ton 164 ton 

212 ton 284 ton ki ceman 18':'8 tondokme hasırlı veya ~aly-alı 
saman ayrı ayrı kapalı zarfla ek., itmeye _konulmu~tuı. . 

2 _ Umum dökme s:.manın muhammen bedelı 92900 !ıra ve ılk 
teminatı 5895 liradır. 
Balyalı veya ha.,ıdı umun~ ıımanın muhammen bedeli 120770 
lira ve ilk teminatı 7288 Jıra 50 .. ku_ruştur. . . 

1 _ ~ Eksiltme 21-8-9-ll pcr~embe gunu saat_ 18 de :1 apıl.ıca.ktır. 
Teklif mektııp:arı belli gün 'e saaıte:ı bır saat evvel kom_ısyo
na verilmiş veya posta il? vunderıl_mı_ş buI:ınacaktır. 
Ş·ırtname•i her gün konıı•yonda gorulebılır. ·> . 6 11 16 20 

Muğla ıatın alma komiayonundan: 
ı Tahm;nen beher kilosu 21 kuruştan 144900 kilo bulgur kapa

lı zarf usuliyle ;;atın alınacaktır. 
2 )luhammen bedeli 30429 ılra ve muvakkat teminatı 2283 li

radır. Şartnamesi komisyonumuzdan görülebilir. 
3 İhalesi 28-Ağu.-los-941 perşembe günü saat 15 de )luğla ko- • 

mi~yonumuzun bulunduğu mahalde yapılacaktı.r. 
isteklilerin aynı günde saat 14 de kutlar teklıf mektuplarını 
komisyonumuza ,·ern1Pleri \'e kanuni ve:o;ikalarını brıırtıer ge-
tırnıelen. 7 11 14 18 

Muğ'la satın alma komisyonundan: ... 
l _ Tahmin edilen belıer kılnsu !6J kuı·u~tan 1:1650 kilo" ıdeyağı 

•atın .alınacaktır. 
2 ,\luhammen bedeli 72023 lira ve muvakkat teminatı 1852 li-

radır. Şartnamesi konıbyoııumuzdan görülebilir. 
:ı _ lhale'i 27-Ağıı>tM-911 ~arşamba günüdür. S-aat 15 de )[uji;lıı 

komisvonumuzuıı bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
!stekfüerin ayni g~nde ~aat 14 de kadar teklif mektuplarını 
komisyonumuza \-ern1Plt-ri \ e kuıııını ve~ıkalarını be~tl)ı•r gt•· 
!irmelerL . 7 11 11 18 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 _ Beher kilosuna üç kuruş ellı santim fiat tahmın edılen 

(662000) kilo s-nman ihlıyacı kapalı zarf usuliy!e ek"11tmeye 
konmuştur. ·- .. 

2 _ Ek•iltme 13-Ağustoş-9-11 çar~amba guııu saat on altı buçukta 

.. 
" 

kışlada izmir Jevnzıtı1 .1nıirl ği .'lntın aln1a komi~yonunda ya
pılacaktır. 
Ilt:p.siıı:n lcthn1ın edııt> t.ıt:ırı 2:~170 ~·irmi üı: bı1 yiiz yetnıi:;ı 
liradır. 

.ı Teminat murnkkata,ı ( L7.;8J Lıiıı YP<li yüz otuz 'ekiz liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda gCiriilebilir. • . _ . 
6 - Eksiltmeye iştirak edcceklt'r kııııuııı ,-eRik~lanyle ten mat \·e 

teklif mektuplarını ihale sa:ıtinclen rn az hır ;:aat evveı komıs-
yona vermi.5 buluııııcaklardır. 27 2 7 l l 

.1ldluı 1 .tl.'J. Da ı, .ı.ıi ~"iu. Al. kon11·. 1Jıınuııdıtıı: 

J ,\dan~ nokl.1 : n'J.ır.nıla me\ c 7886!1 hilu palamut 27-x-:ı~ l 
çarşu lıa r ü !l"'" on altıda kapa:ı zarf usulü i1e :-"atılaC'aktıı·. 

:! - Toplu tutıır 5:;2 .ir ı ilk tcmı ,.ılı 41 l liradır. 
;; İ=--tekdleıin jl ~ıJJ~ll günde ihale ~a.ltından bir s~at e\·veı;n~ 

kıllliır kkl.f mektuplarını rc,en veyahud taahhütlü olarak Ad:.
lıa ~alır" a 'lHl ktım 'yununa Y(•l'n1eleri ilfuı olunur. 

11-U-- 17-20 

İnşaat 
Nafia Vekaleti 

ilanı 
Su işleri ikinci 

şube müdürlüğünden: 
ı _ Be rgama cirnrındaıı akan Bakır çayın 2 tarafında ınşa edilmek 

te olım t~pr:ık seddelerin üzerinde 4 adet bekçi evi inşası vahidi fiyat e;a
siyl<> Ye kapalı zarf u>'ulii ı e cksı;tmı>Y konulmuş is0 de talip çıkmadığın
cidn tekrnr bn beş gü~ miitlıldle kııııalı zarf u<ullı il~ eksiltmeye çıka 
rılmı tır. işbu inşaatın muhammen keşif bedeli 16!15!J.5G liradır. 

2' ~ Ek8 iıtı"c e\ rakı Dergam;ı s•J .,ıcri kinci şube müdürliiğündeıı 
ıılıııalıilir 

;ı _ · Jo:k,il!me 25 ağustos 041 tarihin;, nıüsaclif pazartegi gliııii ;aat 
on altıda Bergama !k.nci ,ul><l müdıirlüğiiııd<' yapılacaktır, 

4 - :ır •vak ,.lt t,minat mıkt ırı 1272 1 raclır 
ı; ~ Eksiltmeye ancak diıılnmalı mühendis Ye mimarlarla fen me

murl:ıı-ı vc;ı;.ı inşaat l!'.".idclctiııee daimı olarak im "eraiti ~aiz bi.r '."emur 
i;tihdanı edeceklerin' taahhiid ed nler girclıilir. Ilı.. jgc gırmek ıstıyenler 
en az bir defa 10 bin irıılık lıına :n &atını muvaffakıyetle ikmal ettikleri 
ni mü ııit n~fuı. le i nılitr aııhhitl• vcıılka•ı trklif mektupları ile beraber 
ihale santından n ez !ıir sn;ıt eHCI ıU' kadar eksiltme komi;yonuna ka-
ııalı olarak ri'rr"i~ olnraklarılır. 11-rn-J0-2!1 

Deniz Levazım satın alma ko
misyonundan: 

J Tııhıniıı edilen 'l!U 

meriknıı bezinin 15 at;'llstos U 11 
betleli 21200 !inı olan 80 bin metre A. 
cu--ııa gilııü "aat 14.~o da pazarlıkla ek-

~iitme~i ~-apılııcalctır. .. 
2 - İlk teminatı 1590 lira olup şartnamesi her gun mesai saatları 

dahilinde komisyondan parasız oı.n-ak alınabilir, . _ :-· . 
!l - İ<'.eklilerin belli gün ve >aal~a 2Jfi0 sayılı kanunun ı,tçtLgı \e-

RaiK: ve ikinci maddede yazılı miktardaki teminat makbuz ve,ra bank;ı 
l b 1 k -. . d hazır bulunmaları . m~ktubu ile Knsımpa~a< a ıı unan om ıs~ on a • 

11-13 3184/6794 

(ANADOLU) 

Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat 

Ve okula kayıt ve kabul şartları 
1 - Ordumuza Hasta bakıcı ve hemşire yetiştirmek üzere Ankara'da 

l\L M. V. tarafından 1989 senesinde açılmış olan Hasta bakıcı ve Hemşire
ler okuluna bu sene de 50 bılebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 
bulundukları mahallin Valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik şube
lerine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 

2 - 3483 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, me
mur olup tekaüdiye alacaklardır. 

8 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahane
lerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi 
teşekküller kendilerine açık olacaktır 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, İıu müddet içinde okurlara ayda beş 
lira harçlık verilecek. İaşe ve ilbasları tJımamen okula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira asli maaır 
dan başlamak üzere maaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoialacaktır; 
bu za!Ilan dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya ait olacaktır. 

6 - Okul 15 Eyl(U 1941 de tedrisata başlıyacaktır, 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve Til.rk ırkından bu

lunmak. 

b .- Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife görmeğe 
müsait bulunmak (bunu her hangi bir baatahane sıbhl hey'eti raporu ile 
tesbit ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olnuyacaktır. 
d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet poliııç.e 

tevsik ettirilerek evraka bağlanacaktır.) 
e - En az orta okul tahsilini bitirmiş olmak (eleme imtihanlarında 

muvaffak olmak şarttır.) veya bu derecede tahsil gördüğü isbat etmek 
(tasdikname veya bunun tasdikli bir sureti muameleYi ewakına ekle
necektir). 

f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla ko· 
cası ölmüş olanlar kabul edilir) buna ait medeni bali bildirir mllsbit evrak 
keza eklenecektir. 

g - Okur sıhhl sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, ev
lenme sureti ile veya diğer inzilxıti sebeblerle okuldan çıkarıldığı, altı se
nelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve yahud sıhhi 
sebebler dışında okuldan çıkarıldığı. takdirde tahakkuk ettirilecek mek
tep masnıflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tama
men doğru olduğuna dair Noterlikten tasdikli ve kefilli bir taahhlldnanıe 
verecektir. 

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

9 - Yukardaki maddeler mucibince evrakının muamelesini bitirenler
den, Vilayet, veya ka:ı;a, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya asker
lik şubeleri vasıtasiyle evraklarım doğrudan doğruya Ankara Merkez 
Hastahanesi Baş Tabibi ve okul müdür lilğüne gönderileceklerdir. 
10 - Müracaatların Ağustos 1941 nihayetine kadar sona erdirilmesi 

lazımdır. 

11 - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri ayni 
makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kııdar gelmek ve 
okulda tekrar yapılacak sıhhi muayene neticesi hastalıkları tebeyyün eden
lerin memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol paralan kendilerine 
ait olacaktır. 

Aııl;ara Merkez Hastah.aneai B41 Tabibi 
11e Okul Müdürü Alba11 

Dr . ŞABAN BARUTÇU • 
17 20 23 26 29 111ayıs ı 4 7 10 ıs 16 19 22 25 28 Haziran 
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Temmuz 1 4 7 10 ıs 16 19 
22 25 28 80 Ai'u.etoıı 941 (18041) 

Kapalı zarf usulile eksiltme Hanı 
Aydın vilayeti Nafia müdürlü
eünden: 

_ ı_ - Eksitlmere koıı~ılan i~ :_ ..\.ydın - ~Iuğla yolunun 4+810.90; 5+528, 
J t 090 kılometresınde ,,[)061-6.> lıra keşif!' 4 adet köprünün kağ;ı· ayak 
üzerine yeniden inşaları. 

2 - Bu işe ::it şartname w evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartname;i 
B - )lukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri ~ne! şartnamesi 
D - Tesviyei lürabiye şose ve kağir inşaatına ait fenni ·şart

name 
E - Keşif hülasa ceclveli ve silsilei fiyat 
F - Taş ve kum grafik cedvelleri 

lstiyenler bu şartname ve evrakı Nafia müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 28.8.941 tarihinde Perşembe günü saat 16 da Yiliiyet 

Daimi encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için istel<lilerin 2254.62 liralık muvak
kat temin~t ver~e~ı, Ay~ın vilayetinden ihaleden 8 gün evvel bu i~ için 
alınmış muteahbıdlık vesıkası ve ticaret odası vesikası alması lazımdır. 

6 - Teklif mektupları 3 ncü maddede yazılı Ra~ tten bir saat evve
line kadar vilayet daimi encümenine getirilerek Encümen reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir. Po3tn ile gönderilecek mektupların niha
yet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mU
hür mumu ile iyice kapatılmış olması lilzımdır. Pustada olacak gecikme-
ler kabul edilmez. 3 7 11 15 (3049) 

ızmir Emrazi sariue hastanesi başhekimliğinden 
Hast.ıhanemize 1252 lira kıymeti muhammeneli bir Electrocardioğ

ra)ıhe cihazı ve teferruatı alınacaktır. lstekliler şeraiti anlamak üzere İz
mirde Emrazı Sariye hastahanesi Başhekimliğine ve lstanbulda Sıhhat ve 
İçtimai muavenet .Müdürlüğüne müracaat edebilirler. Eksiltme 13/8/941 
tarihinde Cuma günü saat 11 de İzmir Emrazı Sariye hastahanesinde top
lanan komisyon huzurunda yapılacaktır. Muvakkat teminat olarak 94 li
ra para veya para mahiyetinde kıymelli evrak Komisyonumuzca alınamıyr.
cağından isteklilerin eksiltıpeden evvel teminatlarını İzmir veya !stı:nbul 
Malsandıkların a yatırmaları lazımdır 25 1 6 11 (2829) 

izmir çocuk esire-eme kurumu 
baskanhğından: 

Kurumumuzun Basmahanede Süt damlası binasındaki Çocuk dispan
serinde pazardan maada her gün <aat 15 den 17 ye kadar ve cumartesi gün
leri saat 14 den .J.6 ya kadar doktorumuz tarafından hasta çocuklar mua
yene ve tedavi edilir. Varlıklı hastalardan 25 kuruş teberrü alınmakta fa
kir olduklarına dair vesika ibraz edenler de meccanen bakılmaktadır. 

5 6 7 8 9 10 ll (8061) 

SAHiFE J 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 

1 - Keşif ve şartnamesi mucibince Bomonti Bira fabrikasında ça
tı, sıva ve döşeme tamiri işi kapalı zarf usuliyle yaptırılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 25.922.25 lira muvakkat teminatı 1944,17 liradır. 
3 - Eksiltme 22/8/941 Cuma günü saat 10 ela Kabataştıı Levazım 

şubemizdeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname ve keşfi sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara, Baş

müdürlüklerinde 1.30 lira mukabilinde alınabilir. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 10.000 liralık bu kabil inşaatı 

muvaffakıyetle yapmış olduklarına dair vesika ibraz ederek ihale günün
den 8 gün evveline kadar Umum müdurlük inşaat şubesinden ayrıca ek
sil lmeye iştirak vesikası almaları ıazımdır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mühürlü teklif mektuplarım, kanuni 
vesikalarını ve münakasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı 
ıarflannı ihale tarihinden bir saat evveline kadar adı geçen komisyon 
riyasetine makbuz mukabilinde V<'rmeleri lfızımdır. 4 7 11 15 (3045) 

lstanbul jandarma satın alma 
komisyonundan: 
1 _ yerli mamulütı 18506 kilo yün fanila ipliği 15 Ağustos 941 Cu

ma günü saat 15 de Taksim Ayazpaşadaki komisyonumuzda kapalı zarf 
eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 61995 lira 10 kuruş ve ilk teminatı 43·19 lira 
76 kuruştur. 

3 - Şart kağıdı ve nümune her gün komisyonda görülebilir. Ve şart 
kağıdı 310 kuruş bedelle alınabilir. . . _. . 

4 - İsteklilerin İstanbul Levazım Amirliği muhasebecılıgı Veznesı
ne yatu-acakları ilk teminat makbuz veya b-ank'.1 kefalet mektu~unu 
ve şart kağıdında yazılı sair belgeleri ~avi teklıf zarflarını eksıltme 
saatından bir saat evveline kadar komısyonumuzda bulundurmaları. 

30 3 7 11 (2918) 

· Talebe velilerine 
lzmir Maarif müdürlüeünden: 

)laarif \·ekilliğinin 19. 8 911 tarih \-e 9/2760 sayılı emirleriyle 1941 -
19·12 ders yılı başından itibaren İzmir Buca hususi Kültür lisesinin resmi 
okullarla olan muadeleti kaldırılmıştır. . . 

Bu çmre göre 1941 - 1942 ders yılı başından itibaren Kültür Lısesınclen 
ayrılacak talebeler Resmi okullara müracaatlarında mukabil sınıflara im-
tihanla alınacaklardır. 7 9 11 (3099) 

inhisarlar umum müdürlüğü ızmir şarap 
fabrikası müdürlüğünden: 

Fabrikamız (E,ki Aydın Bira fabrikası) arazisi duvarları yapılma;ı 
işi 22. 8/!lH Cuma günü ""'l 1t el<> açık eksiltme ile ihale edilecektir. )fo
hammen bedeli 3659 lira .10 kuruştur. isteklilerin lazım gelen izahatı al
mak üzere mezkür fobr;ka ,\lüdiirliiğünc müracaatları. 

7 11 15 19 (3103) 

inhisarlar umum müdürlüğü ızmir şarap 
fabrikası üdürlüğünden: 
Fabrikamızın (E,ki Aydın Hira Fabrikası) işçi halaları ve duş mahal

ieri inşaası 22/8, 941 günü ~aat 16 da açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Muhammen bedeli 4970 lira 79 kuruştur. İsteklilerin liizım gelen izahatı 
almak ve krokileri görmek üzue mezkür fabrika müdürlüğüne müra-
caatları. 7 11 15 19 (3102) 

İzmir Vakıflar Direktörlü2ün
den: 
Senelik 
kir:ı"1 

Lr. 
667 

Teminatı 
Lr. 

:ı5:l 

)fuhamnıen R, 
Lr. 
4700 

Sokağı :lfah!lesi 

Cin. i 
Yahudihnne 

938 inci btikliil Katip <::elebi So. 

Vakfı 
)Iazbut )!irlmdo 
C<>mile 

No 
28-JO 
2-:ı 1 

Yukarıda mah:ılle, 80kak ve evsafı yazılı 1426 :.ı. murabbaı saha da
hilinde on altı odadan ibar~t bulunan bit· bab Yııhudihaneniıı mülkiyeli 
!l<'şin para ile 4700 liraya satılaeaktıı·. Jh.ıle'i 21-8-941 perşenbc günii 
;:ı:ıt ondadır. Satın almağa istekli ol~.nlann yüzde yedi buçuk pey akçe
leri ile birlikte ihale saatındn vıı•kıflıır iclar,sinde müteşekkil ihale komis
yonuna müracaatları ve fazla tııfsilıit almak i'tiyenlerin her _gün mesai 
'Crntlarıııda Vakıflar müıiüri\'dinde varidat nıenıurluj!una m!iracaatları 
ilfın olunur. · 3013 

Deniz Levazım satın aın~a ko
misyonundan: 

1 - Tııhmin e~ilen bcck'i 20 bi~ lira olan 2 b:n aclel bnttaniyeniıı 
15 ağustos 9-11 cuma günü saat on beşte pazarlıkla eksiltmesi yııpılacaktır. 

2 - İlk teminatı ı 500 lira olup şartname'i heı; güıı kombyondan ra-
ı-asız olarak :ılınabilir. 

3 - tsteklileıin belli gün ve saalla Kawııpaşada 
ela hazır bulvnmalnrı. ll 12 

Devlet denizvolları 

bulunan komisy<,n· 
3139,6636 

İzmir 
şubesinden: _ . 
Şımdiye kadar istanbula perşenbe günlerı saat sekızde knlkmakb • 

olan sürat postamız fuar münasebetiyle 18-8-941 tarihinden itibarenı 
iŞ'erı ahire kadar iskelemizden çarşn nba günleri sabahleyin ~aat 8 de• 
hareket edecektir. 9-11 31-llB 

• 
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Harp Ekonomisi 

Japon sanayii 

Uzak Şark vaziyeti 
- 8qtarafı 1 inci sahifede -

geri kalan kısmı ise bir haftaya ka
dar gelecektir. japonl:ır Saygonda 
dnim7 bir ihraç iissü teşkJli icin ter- "' 
tibat almaktadırlar. R · it r , 

JiaN>ş::ıl ,Jofr vapuru le :urıııilleye uzve . ef ve y ozgadlı1ar Alman yada 
gidım 55 Amt'rik:ılının ek.geri i mis- y • b" • d" -
yoncrdir. - enJ ır emır ver ı Yozg:ıd, 10 (A.A.) - Mill:ı ~e- iaşe kanunu muhalifle· 

j Soıı oluz ~eııP zarfııı<la cıı fazl,ı ve bu ihtiyaı: ile inkişaf ve ternkki · Tokyo, 10 (A.A.) - D .•. n. :ı.jan- Londra, 10 (A.A.) - Emin bir fin şehrim~zi teşriflerinin yıldönü-

S adreddin ENVER 

rn mt1nt-azam bir :;eyır takip ederek ettirilmiştir. Btma da başlıca sebep, sından:. . . • . kaynaktan biltlirildiğine göre, Ruz- mü halkın biiyiik fozahiiratiyle rİnİn idamları 
"~mani inkişaf eden memleket ja - yazımızın ba~ında ::ıd~tle ifade etti- Domeı aJansının Sıyam "c>lah_ ıyet- velt bir· emirname neşrederek, va - d h tl' h' k'ld k t Ber·lı'n, 

10 
(A.A.) _ Fevkal:'lde · - · · · h'k' · t· d l hf 1 1 • 1 t can an ve arare ı ır şe ı .e. t1 - .. poııvadır. Fakat ltaıya istbna edılir- gımız, Japon a ımıye ın e o an d~r ma . i lerind~n a ctıgı T~. um~ ~ purların su kesimine aid e~te_rı:~.as!o-

1 1 
t . Alman mahkemeleri i~e kanununa 

~ e;ı ıazıa ela harıcın iı1tıdaı madde ·i- toprakların darlığı ve verim nokı;a- gore lngıltere, Sıyam asken u~lermı ne1 mukavelenamenin tatbıkını şım- ti anmış 11 • muhalif hareketleri cezalandırmak 
ne muhtaç 'olan memleket gene ja - ni~idir. kullanmak için resmen Bangoka mü- dilik ilga ettiğini bildirmiştir Böy- 19 1 · hususunda son zamanlarda, fazln 
poııyadır. japonyanııı dünya umu- r:ıcaat etmiştir. Bu~a muka!Jil. lng.i- lece vapurlara daha fazla hamule ..,apon gazetele- ~iddet gösterıneğ'e başlamıştır. Vol-
ıni ııüfu:mnda mevkii «Yüzde 6,4», .Japonya kaucuk, yün, pamuk ihti· lız malczymıı ve Bırmany-adakı hır alınabilecek ve İngiltere ile bilhas;ıa kiiıer Baobahter gazete;ıine göre, 
arazı hı~se."i de ancak cyüzde. ı.5» yacını kami~e~ı ve. petrolün. y~izde dok= k.ıs\m a.raziniı: ter~ini teklif <·:r:ıe~i~- g-arp nısıf küresinde tonilato noksan- rı·nı·n hararetıı· izinsiz 40 domuz kesen bir ihtikilrcı 
dur. l"?te ııu nısbet aykırıııgı Japon ;;anını, tlemırın yüzde 52 sını, ku~~u tır. lngılterenın , Japonların Hındıçı- lığına çare bulunmuş olacaktır. Ruz-

400 
tav.uk çalan bir hırsız askerlere 

halkının feragatkfır ve tecıakar sa- nuıı .riizde doksanını, nikel!n y;ızd~ nideki ilerleyişlerinden sonra, Siyam veltin emri müstacel ahvalin devamı • t gönderilen paketlerden sıgara çalan 
yi ile giderilmege çalışılmış, ::ıanayii cloksan .bes~ni h~riçicn temın eme üzeri~de .gi~t~kçe art~n lıir tazyik müddetince ;nute):>er olacaktır. Ruz: neşrıya I bir kadın ölüme mahkfim edilmişler 
de ıııkışaf ettirilmiştir. mecburıyet~.nd~dır. _ . . . . yaptıgı bıldırılmektedır. . j velt bu emrı İngıltereye ve cenubı "dam olunmuşlardır Muhakeme 

'ımdı bu v-azıyetı son zamanlarda Yalnız yun ıthalatı ıçın Japon~ a se- Tokyo, 10 (A.A.) - Amerıkan - Amerika devletleri ile mutabık kal- Tokyo 10 (A.A.) - Milliyetçi bir ve ~d 
1 

.. ülmemi~ bir süratle 
n~redılen resmi ı ta'tıstiklerden io,tı- nede 200 milyon yen tediye etmekte- japon münasebntı nazik bir l'lafhaya dıktan sonra vermiştir. japon g~etesinin neşrettiği bir maka- ~c ı 

1 
amk~r d gor ~ 

iade ederek gözden geçırelim ; dir. Pamuk, yün, petrol: maden ~evh:- girmiştir. japonyada ne~redilip A -ı ~·. lede İngiltere ve Amerikanın· japan- yapıma a ır. 
«Adetler mııyon ven olarak okuna - ri ve metal mübayeatı JaP?nya ıthala- merikalılar tarafından kontr~I edilen Oktava, 10 (A.A.) - Kanadad-a 1yaya karşı olan açık telmihleri üzerine Bı"r Ho_l_l_a_n_d_a--g-e-mı"sı"nı"n 
caktır::t tının yiizde altmışını teşkıl etmekte - .J:ıpoıı Niyus Veefn gazetesıne gö - mevcud ve harp malzemesi istihsaline yazdığı bir makalede Amerika ve İn-

japon sanayi iıtihsalatı cıir. göre. en ufak bir muhakeme hata~ı yarıyan ipeğe 10 ağustos gece yarısı giıtere hariciye nazırlarının yaptıkıarı Akdenı"zdeki mu· 
Umumi sanayi Metal ihtilafı 'tacil edebilir. lki tarafın çok ambargo konmuştur. tehdidin hiç bir hakikate istinad etmc-

iıtihaalitı sanayii in harbi başladıktan soma - harp geç kalmndan bir uzlaşmıya varmak ooo diğini yazar:ık japon hükOmethıin bu- vaffakıyeti 
l 909 . 772 17 sanayii ihtiyacıııı kar~ılamak için - için gayret etmeleri lilzımdır. 1 1 1 f t d mı meşkuk bırakmamasını istemekte, 
1914 1.310 48 en mühim gelir menbm olan mensucat Tokyo, 1 O(A.A.) - HlikOmet ta yan te e a 1 ne en çünkü böyle bir sükutun iyi tesir yap Londra, 10 (A.A.) - Hollanda 
192!> 5.808 321 anayiini tahdid etmek zorunda kal.: Hindi~iııi i.~e jopony-a. arasıı;da ~ip- ibaretmiş? mıyacağını ve belki.<le ingiliz ve Ame- nmirall~~ daires.inin. ?ild.ird.iğ~~~ gö-
1925 G.678 421 nııştır. Bundan baş~ak rnkas dan be~ 1 lomatık ınunasebetlerı tanzım ıçın . lt 

1 
rikalılarda yanlış hır yol açacağını, e- re, lngılız bahrıye:sı ıle ışbırlıgı ya -

o 7"7 526 c:~·lik, demir, bakır, <;ın ·o, ·uı'!jun, nı- ,IIindiçiniye «büyük elçi» unvanı ile Roma, 10 (A.A.) - ::ı y:ın umu- ğer Siyama. biı' tehdid vaki oluyorsa, pa-ı biı· Hollanda deniz-altısı Akde -
i;ı5 ı~.42'6 1.817 kel. civa, alüminyom, amyant, petrol, fevkalfıde bir diplomatik mümes<ıil mi k::ırargahından: bunun İngilizler ve Amerikalılar tara- n:zde bir kafile içinde giden dUsma -
1936 l2.258 2.209 ve pamuğun dahili isti.hl~kini kısmen gö.ndermeğe karar vermiştir. Temmuz ayı içinde ve haziran ~o- fından yapıldığını, çünkü japonyanın 'rıın bir in~ gıımisin~ batır~ış :e .yin~ 
1937 l6.486 3.511 ı·,ya tamam('n meııetmıştır. Vaşington, 10 (A.A.) - Harbiye nuna kadar olan telefat ve za.rıat 3 taraftan sarıldığını kavdetmekte _ diişmanın bir muavın gemısinı . cıddı 
1938 l 9.487 4.582 J ... 

1 
• dd "t'b . le nezareti düşman tayyarelerinin yak- ıd'sim ve vesikalarla neşredilmekte- clir. · surette hnsara uğratmıştır. 

Yukarıki i,;tihsal rakaml-arında · apoııyn ıptH aı ma e 1· 1 arıy lrıştığını uzaktan haber veren gizli ir. 
k d 1909 'il çol~ cevher bulunan maden kömürü- ve veni cihazl~rın vakında sahil bo- $imali Afrikada 464 ölü, 220 va-dikkati c;,eken bir no ·ta var ;r. . k d hT · · · ı N Al • 

~enesinde japonyanın umumı ~anayı !lir. Ayni zam::ında memle ·et a ı ın- yunca ve deniz aşırı üslerinde gU - ralı, 580 ltayıp, Balkanlarda 38 orveçte man gemi• ZAMZAM VAPURUNDAKİ 
AMERIKALILAR • istihsııl::rının kıymeti c772> milyon. l ~ ki ~lfüelcrden muharrik ku\•vet ola- nün 21 saatinde faaliyette buluna - ölü, 391 yaralı.. b b 

ven ikı :. metal . an:ıyiinin hi::ısesı ~ak ta istifade edilm'2ktedir. caklarını bildirmiştir. $arki Afrikadaki zayiat belli de- )erinin Om ardımanı 
~17 ,. milyon yen imi;ı. Yani «yüzde .Japonyada kömiir madenleri umu- 000 ğildir. Donanmada 136 ölü, 100 ya- Londra, 10 (A.A.) _Hava neza- Vaşington, 10 (A.A.) _ Zamzam 
~» kadar bir şey! .. Halbuki 1938 ,,.c- l~i~·et ul·zere <;olkt· nl.ıf·ıınl; arazi~ı~.~~~!~~~ Almanlara göre ralı, 120Ş8 kkayıp .. Havada ~~ öHi, 62 reti istilibarat bürosunun bildirdiğine famindeki Mısır vapuru flmdan kor -
nesinde umum !'.an-ayi istihsal atı kıy- ııgulll aıı mu 1 (! ı c;a ı§ma u, u yara ı, ayıp... .. . N te bir h r . 1 . sanl-.ırının hücumuna ugra ığı za -
met.1 

cl 9 .48~,~ mı'lyoıı yen olmuş rzetmekledir. Bazı mıntalrnlarda bir - Baıtaraf1 1 inci ıabifed~ - Öllilerin iı;imleri ordunun gazete- gol ıe, .1k?rA:ve
1 
ç ::ın iaşe ay ı~e. gbı?- e1nm~ş man vapurtla 2 Amerikalı vardı. Bu 

v • k.. .. knb"I 18 ton "U rıkar- . d ·nı- d kt" o an ı ı m. gemısı ır ngı- . 1 . t· . ··~ 
mnt,.,I ·ana'-·ı·ı·nı·n 1·~. e c4.582» mily·on '>il omu re mu ' 1 s · ' rılmıstır sın e ı ışar e ece ır. ı· t · tarafında ·· ül .. iki Amerıka ının vazıye mı ogren -

" " ·' ., .k b .· . r hasıl olmaktadır Av- .• . ız ayyaresı n gor muş ve k . 1 te bb"' Al yeııi bulmt;~tur. Yani metaı s:ına}:~i ıı:ı · mec. uı ı:ıcc 1
. · - ' · ·. Hava kuv\·etlerimizin, bilhassa ı;on 000 bombardıman edilmiştir. Yağmurlu me ıçin yapı an !,!~ use m~n 

hissesi «yüzde 25• e çıkmıştır. Go· ·ıca :ırazı vo~rnnık old~ıınından ~a1 \: ~linlerdeki zaferlerinin neticeı:ıi olarak Londraya göre havada pek alçaktan uçan bn tay- hilkume~i namına v~r~len cevap Rım-
rülilyor ki, japon sanayii inkişaf e- ~~;k~~~~ 1 ;11 J1cu~i~~~~~~dı~e r~fış~l~1ı{\~~- dii~m:m 2~ hazira.ndan ber.i, ~inl~?~!i- _ Bq tarafı 1 inci aahifede _ yare, yanyan~. d:mirlemiş olan bu iki di Amerıkaya gel~ıştır. 
ederken memleketin makiııeleştirilme- i 1 d » 1 ~ı tı'ullerin tatbiki va cephesı de dahıl olmak üzeıe butun S k ki 

1 
to 1 t 

1 
T 1 vapuru görmuştur. Vapurlar derhal 

sine büyük ehemmiyet atredilmi:ıtir. :n er e ıse. ıtı~~- " • cephede 10 bin tayyare kayootmi;;tir. 0 ·a .an.a . P an 1 ar, . mı ~ng er, at ı:ı acmıştarı:ıa da tayyare hemen F ran a Pekini tanı a cak 
Fakat, japon ganayiinin inkişaf sey- azım gelmekteılıı · Tayyarelerimiz, İngiliz iaşe gemileri- yasak. e~ılmıştır. Bazı tedbı~ler ~ttı.haz yii\selmis ve bu sırada bomba atmış- S t Y 
rinde haı p endU"triı:ıinin hi<;•e~i en , . ., on meles· cok u- ne karşı da mücadelede devam etmişler edıl~ıştır. liaık b;r cenaze!ı ta.kıp ı~ın tır. Vapurlardan birinde çıkan ka _ Tokyo, 10 (AA.) - Nişi Ni!li ga-
karakteristik veçhedir. ·Bduna ;rı1 .ukl .ıbı~)·'l?.rl ~ ·se kıok ima- dün gece, ingilterenin cenubi ııarki sa- dl e musaakde almaktadır. 1k~ı kıdşıd~ fta~ im ve siyah duman sUtunu bu vapı.ı- z~tesinin Saygon muhabirinin bildir -

«Adetler milyon yendir.» ~.uz ur .. :• :~< ~ -.f;:u ~~\~:n bunlara hilinde bir kafile içinde 23 bin tonluk as!nınt ~nuşm;sı ya~a L" e umış ~~· ra isabet olduğunu göstermhıl:ir. diğine göre, Fransa hükumeti, ya -
1909 1938 ın; nıu".aı €gı ır. u u .. . ... ·, 4 diişman gemisi tahrip etmişlerdir. ~ıger ara tan. ra~sa ~ ı~on ve ı- kında japonyanın vesayeti altındaki 

Umumi sanayi _:ıgm~n Ja.ponyanı~ mmlen k~mu;u, ıs- Baııka bir noktada da bir biiyi.ik gemi ger bazı s~na.~ı .. şehı:lerınde ıtaatsızhk ooo Çin hükümetini tanıyacaktır. 
istihsaliltı i72 19..187 , ;l1ısoaldı 1~39 _s6enc~lı~de t 54t m;l.rro~i yakılmıştır. ha~,::_etlehrı ?"orNuımegetb~rfı:nmdıştı~.I' Macarlara göre Bu suretle Hindiçinideki japon 

Harp sanayii 1:ı a ı~e " .. mı) on. on ~~u{,,~lhla- Dün gece, tayyarelerimiz Siiveyşe ..... ~eD: afta r o~veç e 0 ı 1 are ı .an 1 ıeyhdarlığına ve biı· ~ehirde kendi-
i~tih~alatı 1 H 11.85~~ ~eı:nleketın yukztdcd doJ,san .. . yaptıkları taarruzda 8 bin tonluk bir edılmıııtır. Alman ışgal h kuvvetlerıne d f t mıi gösteren Çunking taraftarlığına 

<1111 kar:$ılama a .. ıı:. ~ ticaret gemisini batırmışlar, İngiliz do ~'.lrşı ~u mıntakalarda alkın takındı- Sovuet or usu ı·n ı·sah a 'lihavet verilecektir. Diğer :>anayi 626 7.G~-1 . _Japonya .~a~a~:ıının mııhta.ç ?l~lu~~ nanmasına mensup hafif bir kruvazö- gı. vazıyett~n başk~ Al~.a~lnrda ku_v- • x---
i~tihsalat umumi sanavi rlıg<:_r es~s .ıp~ıdaı mad.de. . 'az? etını rü el<> hasara uğrıı.tmışlardır. . veı manevıye kıtlıgı. go~ukmektedır. d 0 (AA :\I 
. ~vet •• japon.}~-ıııııı .·· . 190!) a~agıdakı ıstıhsal ve ıstıhlak r.ılmm- Yine cHin gec" iskoç\·anın ~nrk limnn Bu da, Şark cephesındekı Alman or- Bu ape$te, 1 · .) - • acar Amerikadaki inşaat ıstıhs_alatı.nda .. dar~>ıısan•k.\~ ıınıı~q3 de 'arındım anlıyabiliriz. !arı ve bir noktadaki. ~sJ·eri te ·i::ıt dusunun uğradığı ağır zayiattan ve in Telgraf aj-ansından: 
da hı<!lesı cvuz e - ., ı en • · !stihqnl fatihlfık ' · ' ·' · · T h k 1 · · t l l[kraynada Macar kıtaları, muha- Va~ington, 10 (A.A.) _ Sahil ti-
bt' nı· ·bnt . takriben «dizde 60 , ı .T . '. Ton bombardıman edilmistir. gı ız ava. uvvet erının aarruz ar~nı~ sarada bulunan Sovyet kuvvetlerinin c."ı·e't cremı'.nı· olarak ısmarlanan ve 1 

" " " . · on .. h'll •· d k" h , h • , şiddetli bır şekilde devamından ılerı " ,. " bulmuştur. Demek oluyor kı Jaııo,~- Potrol 379,-J37 3.l>25.7U 1 l ı~nşd s~ ı ·ı~rıln el6ı taa\a mukaıbc t- gelmektedir sıkıştırılmasına ve imhasına iştirak her biri 2800 tonilatoluk 9 gemi 950 
ya sanayiini her şeyden evv~I harue B~kır 98.840 217.000 >e. erı11 .e ıngı ız er.. yyare ay e . ooo etmektedirler. Bizim mıntakmnızda bin dolara malolacaktır. Bunların 
Ye harp ihtiyacına göre ayarlamııı K 15 000 100.000 mışlerdır. Ayrıca uç tayyare de hava düşman cuma giinii kendisine yol bir kısmı icar ve iare kanunu muci-

. Çi~r~~ın 50. 000 95.000 dalfi battaryBal.a~·ımıbz. fatrafmdan. d(li~ü· Sovyetlere göre açmak için hiç bir teşebbüste bulun- bince tn~iltereve verilecektir. 
'· l . 1'700 10500 rü mu."ş.ür. ızım ır ayyaremız c on- mamıştır. Düşmandan alınan esirle- · 

Amerl.kan v~puru gi tti K.ı a~ . u meınıstır - Bat tarafı birıinci. sahifede - k 1 . l aoo 
Aliiminyom 23.000 45.000 Dil~ · il d"' . . . . . rin, tan ve ma zemenın sayı masına 

Tokyo, ıo (A.A.) - Am~rikadı_ı~ l~te japony:ı eksik kal~ ve pek mü-
0 

•• sman ,,ne gec~, :ı.e g n uz ar.azımı ıııdd~~e ~a~p etmışlerdı~. . _ devam ~dil~ektedir. . . • ltalyan tebHği Rusyava kalkım llonollulo vapuru \ t· hinı olan ham madde açıgını kapamak z_ huc~m -tmemıf}tır. , . Dıger ıstıkamette.rde ve .cep~enın sa ~ovy;t kıtalaMnda ınfısah ~la;net-
ladi~·o~toka hr.rekd etmiştir. Diğ-cr üzere yer yüzünde bu nıenbalara sahip . , Be.rlın, 1? (A.A._) - Alma.n :-a.ya~ ır kıııımlarında ke~ıf mahıyetınde mu- l~~·ı çoga~maktadıı:-. Bazı y hırlıkler Roma, 10 (A.A.) - 4:11 numaralı 
.. mi de lx!ş Ağustc ta 'an. Fraıı- ' ·en· nmi sahalar elde etmek azminde- \c pıke ta~;rarelerı cumartesı gumı harebeler olmuştur. kutle halmde teslım olmaga başla- ltalyan tebliği: 
u7 ged h . k t :1 • t:-' ·'1. 

1
B· · • · h t ek mecbtır·ı • Ukrnyııadakı So\-yet kıtalarına fevka- Dokuz ağustoııta hava. kuvvetlerimiz mışlardır. Son muharebelerde ordu ?imali Afrikada Tobrukta mevzi-sısko an aıe e e\ emış ır. t ır unun ıçın arp em 1• 1 ff k . tr b' h.. .. · ~~ · · - x _ t" 1 d'. Fakat harp edebilmek için ac e muv~ a n:e ı ır ucum yapmış- muharebe meydanlarına, duşman zırh- kumandanlarının esır edilmesi i\ze - !erimizin bir kaçını ihata için taarruz 

Falmadan, Mehmede ~·~ ~~~a~~; b~günkü harp sanayi ini lnrdır. Düşmanın 23 top batar:•fl!n sus I! c~zütaınl~rına ve pi~~desine karşı ri.n~ . ku~andas~zlığın tesiri de ken- eden düşman, 8 Ağustos gecesi ~il - ı 
l.ıc,;liyebilmek için de bu iptidai mau- l.urul;nuş,. 16 . dan ~az~a ?1nk ve 138 faalıyette buluı~~uş, duş~a.n tay~ar~ dıııını göstermege başlamıştır. ratle tardedilmiş, düşmana z-ayınt 

- E;1 ştarafı 2 ncı sahifede - delere Rahip olmak lazımdır. lştR ja- kam~onetı tahrıp edılmıştır. ıneydanla~~na hucum etm~ştır. ~ agu.s-
000 

verdirilmiştir. Havacılarımız Tobruk 
µoıwanın eıı zayıf tarafı da budur. 000 to~tn; 14 duşman tayyaresı ~ahrı~ ~d~l- llA b / t lk "kl . liman tesisatını ve istihkamları tek-

1 um. __:__ o ş k mıştır. 12 tayyare kayJ.>ettık. Bıldırıl- 1v1.e US arın e l erı rıır bombardıman etmişlerdir. Sol. 
Kaya şimdi 11 aylık~ır .. topac; gi~i Al d k. t 1 b iz • ar cliğ~ gib~ 7 ağustosta 21 düşman ta~'.'- Erzurum, 10 (A.A.) ~ Mebusu- !um mm takasında makineli unsurlar 

hir c;ocuk oldu. Kaı;ı, gozu ?"':1na; .a~- manya a 1 a e em - 8aştarafı 1 inci .ahlfed11 - r~sı .. y:rıı:ı~ .~1 düşman !ayJ'.aresının muz general Zeki Soydenıir ile Urfa ~rasında çarpışmalar olmuş, bir Al-
zı. burnu. rrngi bana benzı~ or. ka::ı- f'erlin 10 (A.A.) - Gazeteler, . . . duşuruldugu tetkıkat netıcesınde an- mebu&u Fuad Balkan şehrimize gel- man devriye kolu dilşmaıı zırhlı o -
ki boyu il ~c. i de :'ant: ?enz~g~· Al~am·~daki ecnebi talebe hakkın- bınlıkle beklenen muharebelerın Rus- !aşılmıştır.. . . miş, bu akşam Halkevinde sporcular- iomobf 'lerin'i tahrlp etrrtiŞ, zayiat 
.\lektubunu ~t!dıgın Y:ı.kıt "lıne \eı: ela bir. istatistik neşrediyorlar. Bu yada cerey~n etmekte ~~an muharebe- ~a~tık ~ılom~.za mensup ~aıp g.emı- la temas etmişlerdir. Buradan Kar- verdirmiıı, esirler almı~tır. 
elim, başın!l göiürdü. her halde rok İ>'l:ıt[:.ıtikte Tüı·kiye 197 talebe ile ler~e sıkı bır surette mun.~se~tt~r o!- lerımız, bır ~~şm~n. torpı~o botunu sa gitmişlerdir. 
Jı·wulı olacak. ·· ... k kte ı·. Tt'\ı·k taleb" grubu ılugu hu~usunda herkes muttefıktır. batırmışlar, dı~r ıkı torpıdobotunu Avcı tayyarelerimiz, Sollumun ce-

' · B'· ıı:ozu me < ıı. · D k · ·1 . d . h d"I r1 h - t 1 kr 
• Iehmct ! Artık ~e y:~z:ıyım: d~~- Almam•aclaki ecnebi talebe arasında €mo. rnsı a etnbın edız .ar k~l ı en a asarabugrba mış ar vet n~I ıyd~ va- BULGAR DIPLQMATI nubi şarkisinde düşman kıtalarına 

Jcı-i dii,linmeden gozlerını ufka • ' •hem · · . t Tb:ır"vle 2 inci gelmek- hararetlı arzuya ura akı sev ·u cey$ purlarını om ardıman e mış er ır. ve m:ıkineli kuvvetlerine al~aktan 
batan güneşin kızıllıklnrı :ıra. ından ~, li . ını) e 

1 1 1
• mahfilleri ile salon kurmayları da ta- Londra, 10 (A.A.) - Bir Alman E . 

10 
(A A ) B 

1 
. taarruz etmisiir. Diğ'er hava teşck-

K ·ı'""a ile Fatm·ıııı enet. nu günkü H ı. mamiyle iştirak etmektedirler. kaynağından alınan haberlere göre, t • rzu_;;ımk, ü. · ;---
1 

u gar ıs- küllerimiz, Sidibarrani civarında mü-
''' • • · • • d · 000 B . ·h. d 1 ti · · 2 · c1· k d 500 b" Al ·k anın uı.os ova m mer>sı muavını . . . ta~asız ve ne~~elı h~ıyatlar.ıknkın t le' ~-1 A • k J · ı h d u arz~ı, mı \·edr hev bce erınıb, cept- hşım. ıdye ··aı ~ırt·· yın 1 mi aln şhar cep Viktor Kastaloski dün Sarıkamıstan tlafaa mevzılerını bombardıman et -

mı icin bütliıı varlıgınl:ı dı ·a ce~ı merı a • ngı tere . e e aynı zaman a ar mec ur e - esın e o mL ş ur. ara ı ara arp e- h,. . 
1 

. 
1 

k t' ' ·t mlştir. Düşman tayyareleri Ilingazi 
Ye h·uduclu bekle A~kerc gittiğin . . . 10 ( ,\. A) A .k mek fmıatı zuhur etmişken bir daha sirlerinin miktarı bildirilmemekfodir. şe kıı~ıze get mı, v~ ~eme ~ ıne ~ - •Ve Trablusg:ırbe hiicum etmişler 
gün yabancı ciz~1elerin bu kıymet v.-a.~ıııgton, . K. :<l ·1 H 11 nte~ı·ı;~ tekerrür etmemesi muhtemel bulunan Moskova, 10 (A.A.) - Tas Ajansı me u:eı:ef ren e e rar yo un-a e- Trablt;s.,."lrpte bazı hasarlar olmıı": 
bi,,iİnıe~ topra~a ba"ınasını önlemek h~rı~ıkye 1 ~~zı{ı d 

0k erf ~. 1 ' ~a~t~l bu fevkalade fırsattan istifade etmek- bildiriyor: vam e mış ır. bir kaç "'siYil yar:ılanmıştır. ' 
'<;in ar>'lanlar gibi ileri atılacağmı lıuyu · e çı:sı or. a : ~ ~ h kk • ten ibarettir.. Dün ~ce düşman tayyare filoları 
~öylemiştin Bu sözlerini halırlatıyo- ederek uzak ~ark mei'E e eı 1 

a ın Bur~daki mahfiller .in?i]izlerin l\fos~ova üz~rine .bir akın yapm~ğa «;- Yugos/avqa ve Bosna da Habeşistanda Gondarda müfreze -
runı. Hudutlarımıza emniyet gelin- tla konu~mu!! ur. Norveçı veya Hollandayı ıstılaya te- şebbüs etmışlerdır. Yalnız munferıt . • • Jerimiz cüretkarane çıkışlar y:rnar:ık 
ceve k:ıdnr bizleri unut, yalnız anne-

000 I şebbUs etmesi ihtimali karşısında Al-,uça~ b~zı tayy~reler. ~hire k~dar va- - Baı tarafı 1 ıncı sahifede - düşmanı dağıtmış, zayiat verdirmi~. 
niı'ı sözlerini ve çekdiklerini uııutm::ı, AMERIKADA BiR DEN Z TEZ· manların duydukları k?rk.uyu me.vzu~ r::ıbılmışler, dıg~r~erı ıse. dafı batar- münakal~yi bozm~kta.~ ~öprüleri uçu~- vz silahla_rını -:ılmışl~rdıı:. D!lsman 
d:ıima hatırla. GAHINDA ÇIKAN GREV bahsetmekle beraber, ıngıltere şımalı.yalarımızın ateşı "\:egece avcılarımızın makta, yıyecel<lerı, muhımmat ve nakıl f.ayyarelerı Gondar ilzerıne akınla • 

8evJl"ili l\Jf'hmedinı ! Z-:ınnetme ki Avrupaya karşı bir taarruz düşiinsün müdafaası karşısında dağıtılmışlardır., vmııtalarını imha etmektedirler. lstih-. :·ını tekrarlamış ve zararlar yapmış-
~eııi özlemedim :Akşam olunca çeşme Kearny, 10 (Yeni jersey) - Bura- veya düşünmesin, halihazırda Mısır, Şehire yangın ve yüksek infilaklı tah-; barat dairesinin tebliğinde şöyle devam !ardır. 
ba.~ınrla kahkahalıırla yükselen ses- daki deniz inşaat tezgahlarında Filistin, Suriye ve Irakta bulunan mil- rip bombaları atılmıştır. Bir kaç kişi ediliyor : --------------·• 
ıerin i<:'inden senin coşkun .:;esini arı- grev devam etmektedir. Deniz inşaat him kuvvetlerin, düşmanın çok çekin- ölmüş veya yaralanmıştır. Henüz ta\ «İşgal kuvvetlerinin orma;ılarda A N A o Q L u 
yor, köy ,;okakları içinde uzun,. r;e.l- tezgahları i~çileri endüstri federas- cliğ-i ikinci cepheyi tesise kifayet edecek mamlanmıyan malumata göre, sekiz çeteleri kovmak için sarfedilen bütün : 
vi boyunun _geçtiğini görmek ıstı - yonu reisi Coıı Erin gre\•cilere ~üza- miktarda bulunduğunu kaydetmekte- düşman tayyaresi düşürülmiiştür. gayretleri boşa gitmiştir. Mahkumlar 

1 
yor. yakında olacak köy düğününde İıP.ret etmektedir. dit'. Alman hezimetini fomin edecek Tayyare zayiatımız olmamıştır. da idam edilmiştir. Almanlar bir çok 
efe kıyafetinle oynarken seni scyret- ı 000 olan hu ikinci cephenin Avrupa lıudud- l\Ioskova, 10 (A.A.) - Moskova tcvkifat yapmııılar ve bir çok kimseyi 
meği arzu ediyo~uın .. Soframızın ~"'.1- ·BiR AMERiKAN HA~TAHANE !arı dışında kurnlması muhtemeldir. radyosu, Polonyalılara hitaben bir me idam etmişlerdir. Yalnız Zagrepte 98 

, ......... . 
Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR R0ŞT0 ÖKTEM .. - .. --sında olmanı. dızlerınde Kara ıle '~ Hadiselere genis bir zaviyeden bakıl - saj neşrederıek, düşman önünde hiç bir kiııi idam edilmiştir. Beyanata nazaran 1 

benim ver nlm::ımızı ,abırsızlıkla GEMiSi dığı zaman Hitler ord·usunun Rus top- şey bırakmamalarını, köprü ve demir- şehir ve köy sokaklarında. Almanlar~ Umumi Neşriyat MUdtırü 
beklivo~uın. Fa.kal bunlara ~·ıırdumu- raklarına derin bir surette girmesi mu yollarını berhava etmelerini, yiyecek biitün şüpheli şuhıslar üzerine ate~ et- HAMDI NOZHET ÇANÇAR 
zıııı ~mniycti için se\·iııere~~ ta ham- , ·evyork, 10 (A.A.) - l~nıtımi vaffak olduğu takdirde orta ııarktaki maddelerini saklamalarını veya tahrip mektedirler. 
miil cclivonım sen de et. harpt.en beri· ilk defa olarak hızme - müttefik orduların da, Almanlarııı ce- etmel.::rini. bu suretle Polonyadan g·~- Roma, ıo (A.A.) - İtalyan matbu-

HtHlutlara ~ıııniyel geldi~i zaman, tc giren Amerikan hnstahan.ıı gemi- nahını teh<licl edeceği haritaya bir na- c:ccck düşmana hH zorluğun ç!karılmıı- :ıtı ılokuz Slo\•eııin Tri.vestede kurşuna 
<'ni • .R'ilııdeıı giine lı.Lyalinla tazelc-'sine (Polace) ii'mi verilmi~tı~-. . 6~ zar ulfetmekle de anlaşılabilir. sını tavsiye etmiştir. dizilclik!Nini bildiren bit' resmi tebliğ 

l•!p co~:ın t:ı. kın ve har:.ıretli seygim-1 bin tonilatoluk ol:ı~ bu yapurun ı~mı Bilhassa Hitler kuwetleri harekete Polon•·alıların bu davete icabet <'tle- ııe.sretmektedir. Tebliğde tasrih edildi 
le bcklirorıım. Koç yiğitim, Ar"lan 1rokvaydı i~inde dort yüz ;rntak ve jl"eçebilecelderi muhtelif istikametler- cekleri muhakkak görülmektedir. ğine giire, kısa bir muhakemeden sonra 

-- .. --
Ah Yıllıiı 1400 Kr. one: sA,.hi• soo 
Yabancı memleketlere 27 lira 

.~ - .. --_ ["'~n1 cıı·n1 •. l:l doktor bulunmaktadır. den birini tercih etmek mecbuı-iyetin- l\loskova, 10 (A.A .) - Bu sabahki Liyoblana eyaletinde telefon hatları-- " n t k<l · d kfı s t tebl' ~ · idarehane: ikinci Be,-ler Sokak 9-8-9 11 D k t ele kalacaklardır. u a ır e mez ır ovye ıgı: k .r.ı tahrip etmekle itham edilen bir kaç 
Ahmet Özbey O O 7 kuVYetler, tarihin bu ikinci Ru~ya rica Dün gece muharebeler, Snıolens , kişi kurşuna dizilmiştir. 

T ı u tını 1812 dekinden daha büyük bir fe. Krosten, Biyala - Çerkof istik:ımetle - GÜNDELiK TAKVİM 
~---DOK ORı 1 Behçet z lakete kalbetmek vazifesini iizerlerine rinde ve E~tonya mıntaka. ıncla ~ic!d0t· 1 Doktor 1, 1360 Recep 17 . Al" A ... h :ılmış olacaktır. li ~ekilde devam ~tmiştir. Diğer mır.:a-

Çocı.ıl: Ilasta:u:lang~tütehmıS?n Çocuk 1-lastahkları do~r~~ı~Ür~~~~~~ınb~l~ınm~~~ı~::ı~~t~ k_n_1_ar_d_a_d_e_v_rı_·y_e_r_a._al_i~_·e_tı_e_ri_o_ı_m_u_!'.t_u_r_. NURi ŞEMSi GrıNEREN EVKAT 
1 J 1 S. D. S. D. 

Hastalarını P:ızar<lan matla her .lVıütehassısı zur ve emniyet rnrici bir hal telakki ması takdirinde lumr bulunma arını Hastalarını Aııafartalar cadde- Sabah : 5,o·ı Akşam : l9,20 
gün İkiııc: bı:!yler sokağında (84) ettiği gibi komşu mıntakalarda bulu - 1 da sağlam bir fominat olarak görmek: sinde Tilkilik Akar çeşmesi kar- Ô Y . 

21 16 Hast.&larım 11,80 dan bire ~ nan kuv\'etli müttefik ordularının mih tedir. Bu arada orta şark kuvvetlerı 1 ile :12,20 ataı : ı 
. numaralı muayenehanesinde kabul n- ı ı. . ıı:..-d Ahenk matb&a.11 k' 1 1 h ı..1 · · şısındaki muayenehanesinde ka- l İ 

ve tedavi ed()r . s:n:Y er IO-..ua a verin ktiçük Asya tari ıy e bir tehlike- çok uzak olmıyan mu ar.e~ er ıçın bul eder. kindi ;16,13 aıak : 3,03 
zanıl)d• kabul ed,r. ' ye ntılmııktan ba~ka bir çare bulama- hummalı bir surette hazırlanmaktadır . ............. _________ , •.-..... , ......... ____ . mııı.•. ---~' 

~ ···-,· -


