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1 Z Mi R 
ENTERNASYONAL FUARI 

İzmir Enternasyonal 
Türkiyenin Ye büt1ln 
mektir. 

fuarının hazırlığı, lzınirin 
dostların hazırlığı de-
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BASILMIŞTIR 
Neıredibni7en 7azılar ırerl Teriime••--------------------:-------------------------
Cüııii ıeçınif nüahalar ı& u tur Her" gün sabahlan (İzmir) de çıka, siyasi gazetedlr. 

f0/AGUST08-$0/EYL0L 

Meclis 15 Eylüle kadar 
tatil kararı verdi 

Dün birçok kanunlar ve bu arada 
asker ailelerine yardıin kanunu 

müzakere· ve kabul edildi 

-

Ankara, ıı (A.A.) _ B. M. ~lcc· 
li~i. bugün Refet Canıtezin başkan· 
Iı~ında toplanmL5tır. Celse açılınca, 
Agrı mebusu İhsan Tavın ,·efatını 
bildir'n tezkere okunmuş \'C iki dn
kika ayakta sükut edilerek, merhu
mun hatıra.~ı hürmetle anılmıştır. 
:l!üt<>akiben ruznameye g~ilmiş ve 
Ereğli havznsındaki ocakların dev· 
letçe işlettirilmesi hakkm?~ki kan~
nun 8 nci maddesinin tefsırıne aıd 
mazbata kabul olunmuştur. 

ı:öaterdik )erinden kızılordunun takdir nlıanmı 

H:ırcİ,l'ah k~rarnamesine <.>k Jrn. • 
nun lilyih!!SI, de\•let meı:ı~rlnı1 ay· 
lıklarının i.eYhid ve teadul.ü hakkın: 
daki kanuna ek kanun Hl.yıhagındakı 
deı(işikl!ğ'in yapılm~sı, .inhisarlar S 
umum müdürlüğü muted:ıvıl serm:ıyc- molensk, Çerkof ve Q. 
sirıin ~6 milvon ~00 bin liranya iblllğı- d •dd 1· } 
nı, ordu men•uplarınıı bir er .tayını man a Şl et ı mu ıate-
istihkakı yerilmesi hakkındakı ka.. beler oluyor 
nun Jfı.yihası müzakere ve tasvıp 
€'dilmiştir. '111 k J 5 -

Gı:-lı-n evrak arasında bulunan ka· lt'l.OS OVaua 1 cephede 
nun Jiiyihalarından, hazerdP ynr:ıu- 4 5 Alm t • 
havlara ve askeri memurlara elbi3e, an aygaresı 
kaput ve çizme yerilmesine aid ka- . düşürüldü 
nuna ek Hiyiha, ruznameye alınarak . 
t ı d'l . f. l\Ioskova, 11 (A.A.) - Dün ııkşam asv P e ı mış ıı. . . . ki Sovvet tebl .. -. • 

Gene Büyük Millet Meclısının bu· D h'l· y k'J' F ·ı. Ö t k 1 ·• ıgı, 
günküJoplantısında asker ailelerine a ı ıye e ' ı aı z ra 

1 
O Agustosta kıtalanmız Sahi, Ko-

y:ıpılacak yardım hakkındaki kamın dııki kanun li\yihasiyle ıı,;kerlik ka- .0~ Sm~le~sk, Bl~y:ıçerkof ve Oman 
layihası da milzakere \'e kabul o· nununıın 4 nrü maddesinin, örfi !da- ı.~ de~me erın_de şı_ddetle muhaJ'!'bele
lunmuştur. . re kanununvn bazı maddelerinin ve .;;izi ~m.et.~!şlerdır. Kara kuvvetleri-

Bu kanunun müzakere \'C kabulü yedeksubııy ve Mkeri memurlar . e ~şbırlıgı yapan hava kuvvelleri-
münasebetiylc söz alan Dııhiliye V~- h3kkındaki kanunun 3 ncü maddesi- ~ız, dü~manın zırhlı cii:iltamlarına ve 
kili Faik ôztr:ık, bu kanunun tanzı- nin n fıkrasının tııclillerine aid ka- pıyadesıne karşı harekatta bulunmuş
mine s:ıik olan sebepleri izah etmiş nun lil\•ihalarını tas\'ip ettikten son- tur. 
,.e şimdiye kadar bu yardımın hale~ r:ı, Eyİüliin 15 nde toplanmnk !izere "Hava kuvvetlerimiz ~~şıı;anın dokuz 
mer'i bulunan kanunun müsandesı içtimmnn nihayet vernıi.ştir. lı;ustos.ta 45_ tayyar~ıl!-ı dilsürmüş w 
nisbetinde \'e en hüyilk hilsnilnlyetle 25 tan.are kay~t~ıştır. 
yapıldığını, fakat zam:ınla bu yardı- .. Tedkıkat neticeıımde öğı,..nıJ<1ikİne 
mın kafi gelmediğini, şimdi kabul Daf Kuper N evyorkta ~~rek 9!1~ ai:11stos gecesi Almanlr,rın 
edilen kanunun Parti J!!'Ubund:ı ha· . • · as orn _uzerın~ ~:aııtı~}~rı _:ıkın csna-
zırlandığını ve bütün mütnlenlnrın ~~k~ra, 11 (A.A.) - İngıltercıı ın "1nda C\'\elce bıldırı_ldıgı gıbi 8 değil 
da gözönünde tutulduğanu ~öyle· eskı 1"1ıhfıarat nazırı Daf Kuper, Ne;-- 10 düşmn~ tayyaresı dilşürüldUğü an-

. f rorkn varmıştır. Orada beyanatta bu· l:ışılmıştıı. Ayrıca 9 ağustos gUnü :w-
mı;f~~ 'i• hnrp dolayısiyle k"1raclan, lunamk. Uzak •ark işlrriylc yakındım fılıırımıb ~Iosdko_ya hava dafi batnrya
de~izd~n' v; hamdan memleketimi- alilkadar olmak üzere on beş giln son- tfının k u :m ugu mı?~ka üzerinde_ 5 
:ı:e "elmekte olan millteciler h:ıkkın· ra Singap>.ıra gideceğini söylemiştir. Tmankke~lılf t~~·adresı bd_il~Urmü$lerdır. 

,, eşe u erımız en ırı 312 nci Al-
• , , man piyade alayının iki taburunu n~ 

Ankara • ızmir arasında bısıkıet garışı ~~v;!~tt~f~ıaı:ıb~~'~:::~n~~~~ :t~~ştti 
Beden terbiyesi rene! direktörlU· V<> bir mayo ile bir madalya, ikinciye mitraly~z \'e il~ kamyon !a.hrip et~iş

-u bl 'ki t federasyonu; Ankara • bir komometre ve bir madal7a, ler ve bınler?E' top m~rrrusı, 600 bom-
ıır mi 

11 
e d b' b'ıoı'klet yarııı ter- üçüncüye bir mayo, bir blsikfot for- ba, bUyUk mıktarda fıı,ek ve bir verici 

z r araoın • ır • t 1 iz 1 t' · 'ğt! tın' 1 rdl tip etmittir. Müıabaka bir eylül pa • maıı ve ayakkabısı hedıye oluna • es n e mı ı . nam e ış e r. Al-
zarteal günil Ankarada başlıyacak cak; Sakaryayı, Dumlupınarı ve nınnl.~r harp me,danında 40~ den f~z-

9 1 .. 1 k rt 1 1 bayramı rlioU I .. il .. 'Jk k b' iki t •1 d la ölu bırakmışlar Ye 219 esır vermış-ve ey u u u u non nu ı geçece 11 e çı ere " !erdir 
t · d ecektir. Müsabıklar · h d' il k • T k ı . · zmır e sona er ki bırer e ıye ver ece tir. a ım Şımnl donıınmasına mensup iki harp 
:"s~izkıİo:ea~cı: !,0,:~~~:t:ıe::kı::. tunifinde birinci gelen bölge bir ku gem.imiz, i.ki faşist bataryası tahrip 

d• y 1 d b' 'nciye bir biıiklet pa alacaktır. · etmış ve hı~ bir hasara uğramadan ve 
ır. arıt ar a ır• - Devamı dördüncü uhifed., -

Alman esirlerinin 
hitabesi i Aske1f'i Vaziyet 1 

-,------------------------,-
Hitler mahvolacaktır. Oman mıntakasında bü-
Hayatınızı Almanganın . 

hürriyeti için koruqunuz •• k h b J 
Londra, 11 (A.A.) -Dünkü Sav- yu mu are e o uyor 

Yet tebliğinde, Ruslar tar~~ndan e· 

~!şı~~~~ te~f:: o~~:r~~~~'~a:~~!- Almanların ligef. Janlkala • Odesa mOsellesinde 
ed b. h 'tabeleri neşredılmiştır. 

Tebfiğ, ~a~ikten Finlandiyaya g:;1 bı'r ı'mha hareketine te1ebbüs ettı'g""•ı go· roıouor 
derilen 63 ncil tümene mensup y 
inci alayın bir Rus alayına hü~uj1 Son neşredilen Alman ve Sovyet metre cenubunda Solti, Kolm, Smo· 
ettiğini, topçu ve mitralyöz .-ateş{aü~ tebliğlerinde muh~elif iddia kır v_ar· ı lensk, Çerkof ve Oman istikametle-
ağır zayiata uğrıyarak_ P?.s~ürtilbild' _ dır. Sovyetler Lenıngradın 180 kılo· - Oevanu diirdüncıi aahıhırl .. _ 
{tünü Ye sonra da çevrıldıgıni ır _ _ 
rnMir Bir POk Alman askerleri kaç- · ..... ~ _:;,,... ·· -::: , ~ -;-- . ::· .... - ı - • 

• • 't' ... ..,....., - ~ .. ~ .... - .. .,. ..... ... ~, ~ ~ ~ 

mağa teşehbüs etmişler ve karşı sa· --- =r~ .. ::_ • , ,.. , , .. 
hile y!izerek varmak için göle atla· •' --~- ·r-"-::;.;..;:_-;;:,:::. :.- _..: .- -
mı~l11rdır. Fakat hemen hepsi boğul- "' · - · ~. "'.:::' .: ~.- • - · • · ., 
muş veya Sovyet askerleri tarafın • ' 
dan llldilrülmü•tür. Bir kı~mı da tes· 
l!m olmuştur. Esirlerden bnısı, 63 
nen tümendeki aıkada~ların:ı bir 
mektup göndererek teslim olmalarını 
tavsiye etmişlerdir. 

ır 
' 

Cenupta 
Vaziyet 
Nazik 

Odesaya karşı 
tehdit artb 

Şimal mıntakasında ise 
vaziyet kararsızdır .. -- ----- ----..~-, 

Bir Sovyet babriy<!liıl 
Londra, 11 (A.A.) - Salahiyetli 

mahfillerde öğrenildiğine gfü~, Al
manlar Ukraynada çok ilerlemiş görill
mektedlr. Odesaya karşı tehdid çoğal
mıştır. Maamafih Rus cephesinin kı
rıldığına dair bir işaret yoktur. Şimdi 
derinliğine büyük bir muharebe ol· 
maktadır. Esaslı muharebeler Oman 
etrafındadır. Ukraynada l'ağnıurların 
eylOI ortasına kadar zırhlı arabaların 
harekatına mani olamıyacağı bilinmek
tedir. Kar ise birinci veya ikinci teş
rinden evvel başlamaz. 

Son 24 saattt~ yeni ma!Omat alınama
mıştır. Maamafih şimdi üçilncü taar

-Devamı 4 nıü aabifede -

-. SAR tT ı.tR 
Lükse veda! 

Mehmetçik, hududlarda aıra dai· 
lar gibi durmaktadır. Ahval karııık· 
tır. Sulh ve f!mniyet içinde olduğu
ınuza da ıüphe yoktW', 

Bu feralt altında vatandaı vicdanı, 
kendi kendiıini lüksten uzaklattır
mnğa mecburdur. 

Hayat zorlaımış ve pahalılafmlStır. 
Büyük bir ekeeriyet, yeni hayat za· 

-

alan Sovyet tayyarecileri __ _ 

Ukrayna ceohe
sinde mühim in
kişaflar görüldü 

lr-Iran 
Bitaraf 

' 

v alaca·k 
Iran hükumeti, bu s·ya
setin ihlaline müsaade 

etmiyecektir·--·• 
Berlin, 11 (A.A.) - Huauat mu· 

!tabirimiz bildiriyor: 
Alman hariciye nezaretinde reı· 

men bildirildiğine ıröre, lran hüku· 
ıneti bitaraflığını her hanri müte
cavize kartı silahla müdafaaya 
karar verdiğini Alman hükumetine 
bildirmiştir. Alınan hükUıneti, Tah· 
ı·an hülcUmetine itimad etmekte Vf! 
hadiselere huzuru kalbi" intizar 
eyleınektedir. 

Berlinde bugilne kadar lnrilt<!re· 
nin Tahran hükümetine bir ültima· 
tum \'erdiğine dair hiç bir habn 

O .. ~ s t f k . o .... amı dördüncil aahilecL. -çuncu ovye ır ası 

imha edildi . Japonyada umu-
Moskova bombardımanı 

çok şiddetli oldu 
Berlin, 11 (A.A.) - Alman tebliği: 
Ukraynanın cenubunda ric'at halin

de bulunan düşmanın takibi süratle 
ilerlemektedir. Şark cephesinin diğer 
kısımlarında hareket devam etınekte
di r. Tayyare teşekkilllerimiz geçen ge· 
ce Moskovanın siliih fabrikalarını bom
bal:ım ı~lar ve tonlarca bombn atmışlar
dır. 

mi seferberlik 
bekleniyor 

Uzak Şarkta vaziyet 
çok gergindir 

Siyam sıkı bitaraflık 
takip edecek Berlin, 11 (A.A.) - Alman teşek

küllerinin İlmen cenubundaki ileri ha· Radyo gazetesine göre Uzak 
reketi esnasında. 3 ncü Sovyct piyade ~arkta vaziyet nezaketini m'uh-afaza. 
~ır~ası muharebeye icbar edilmiş ve etmektedir. Avustralya limanlarını 
ım~a olunmu~tur. ziyaret eden iki Amerikan zırhlısı 

J,erl!n, 11 (A.A.) - D. N. B h 1 b' t h k t tın! tir 
Dün gelen haberlere göre 9/10 a· S· me~ ,u ır sem e are ~ e ş . 

tos geces · i\[ ko . ü . ı:r;ı İngıhz radyosuna göre Japonya as
akının slı:ıdi ~ k:ı~~ ~erme yapı ~n ker tahşid etmektedir. japonyada 
~dilen hücu~ların :n ::ıu~hı:e. tey~ıh umumi ~eferberlik ilan edileceğini, 
ğu aıılasılmaktadır. es~ırı o u- hUkOmetın bor~ya, nakliye vasıta-

100 k · d 1 !arına ve s:ınayıe el koyacağını da 
b b 

:ı ar A_ man İl'lyya~si, tahrip Londra radyosu bildirmiştir 
om aları Ye bııılerce yangın bombası Yukomi Şimbu · · t · 

atmışlardır , . n Japon. gaze esı, u be. •1· - .. . Amerıka ve lngılterenın Sı\'ama kar-
a ı .. ıııclıgın:ı gorc ntılan bil· sı taarruza ba•lad ki · R ıt 

YUk Paptak' b b l· d b' · K ' ~ ı ':lrını, uzve • 
• ' 

1 om ~ar an '!ı. re~- le Çörçilin fikir teatisinde bulunduk· 
h!.'~e. hasara sebebıyet \'o'lrmıştır. Bu- !arını yazmakta ve şöyle demekte • 
ı ~ık 3angınlar eıkmış ve bunlar 100 dir· 
t:~ı~~~treden gör~lm~ştür. Sehrin şark cAmerika ve İngi!terenin Hindiçi
t · da da büy!ık bır yangın çıkmış- ni - japon mukavelesini hatırlaması 
'\reısinki 11 (A A ) _ D N B llizımd\r. S~yamın U:ki va~ifesiı:i 

Sa!ahi • ' . . · · · . · . : . unutmıyacngını t-ahmın ve ümıd edı· 
iiine ör Ht.~ı hır meı:badan bıl~ırıldı· yoruz. Siyam son klering nnlaşması 

ki g e duşman 9 agustosta Fın top- ve Mançuryayı tanıma karariyle 
ra arı üzerinde hava faaliyetinde hu- bu nizam karşısında enerji.~ini gös· 
unmuştur. t . t' 

DU 1 ermış ır. 
n sabah saat beşe doğru bir dUş- Saygon, 11 (A.A.) _ Birleşik 

- Dttvawn 4 ncü aahifed@ - ~••m1 dft .. dt•neO .. hff~ıtf• -

T. Satış kooperatif Jeri 
kongresi toplandı 

--------
istihlak kooperatifleri tesisi 

zarureti görüldü 
Senelik kar bir milyon liraya yakıncİır. 

peratif ve ortaklar sayısı artmıştır 
Koo-

~lektuptn deniliyor ki: 
cNorvcçten sonra Sovyetlere kar· 

ııı nkibetl bizim için meşum akın bir 
harbe atıldık. Mannerhaym Ye h~m
Palarının Karelide milstemleke elde 
etmesi için ölmek iste~iyoruz. Fi~ 
milleti bizden nefret edıyor. Rus mı! 
leti bizi öldürUcü bir ateşle k:ır.ıılı· 
Yc.r. Hitler m:ıhyo!acaktır. l\Iukadde
tatımızı akibetl şimdiden belli olan 
bu macerapereste bağlama~ değ· 
rnez. Hayatınızı aileniz ve Almanya
ııın hürriyeti i~in korumak fırsatını 

• ruretlerine uymuı, fedakarlıklar yap
ml§tır. Lükı ve moda meraklıları, 
akılların• baılarma alarak, zevkl<!rin 
den feragat etmelidirler. itibar ve 
kıymet, daima ekaeriyetindir.. Kooperatifler birli.Ci umumi he)'' eti içtim:ıından iki intiba. 

in.an, IUks yapmakla v" ona mü- Üzüm ve incit: tarım satış koopera- etmi•tir. 1ncirliov:ı murahhası sabık 

ka~ayuıır. Sovyel ijşera kaınplarıııa Hv1'e ılll•n Alınan eıirlerinden bir kııçı 

teınayil olmakla hiç bir fey kazan· ti_fleri birliği umumi _hey'et toplııntısı, Ticıı;~t Y~kili Nazmi Topçuoğlu, or
maz. Aksine olarak kayl>eder .. Lükı Jiln ~aat H.3_0 ~a .Tıc:ırct odası salo- takların har:ıreUi alkeyarı arasında 
yaptığı için, hiç bir vatand~ın aoı· ,nunda a~~edılmıştır. Toplantıda :ıo lıa~ka11Iığa seçilmiş, emekli bi.r koope. 
Yal ve milli kı~ıneti artmamıftır ve !Coop.eratıfı temsn edfn 320 mümessil r:ıtifçi sıfaUyle bu şeref verici vazife· 
artınaz da.. ııazır bulunmuştur. den dolayı milmessillere teşekkürleri-
j Bu bakımdan da lükse •eda etmek Celseyi a~an idare meclisi reisi Dr. ni bildirmiştir. İki zabıt katibi sıcçil-
Y~rl11dedir, , ~ Sabri Akın delegeleri selamlamış ve dilden sonra birliğin 1940 - 1941 i~ yı.-

111"' umumt hey'et baıkanı S('Çilmesini rica -Dennu ~ Mhllff. .._. 



·~AıifFE i-...... 
fA1'AIJOLUJ J.S: A.GuSTOS 1941 SALı 

~;,:!1,~~:~~?~: Amerika ne ~:'r~dr:~:~:'{;~~ ŞEH~~BERLERI T. Satış koopCratifleri 
redı> mi, harbin tam yanıyor ve ne evvel bir ad tnkma-

~~;t:~~~~~~~~:~ yaomalıdır? !~~~~t.~~id.~: Fuar için serbest kong:resi toplandı 
k:ılılar pek azdı. d<ıvam edebilecek d•• • •ı• 
Uf'le bir Anupa bir sulhe ancak he- 0VIZ Veri JyOr - Baı tarafı bminci aahifede - Osrnanoğlu seçilmiştir. 
harbine el sürmivıe 'Amerika dünyanın deflel-imizi iptida _ lı faaliy<ıtine dair idare meclisi iş ra- Mürak.ipliklere Mustafa Güven ve 
hiç razı değildil~r. dan iyice bilmek ve poru ve yeni iş yılı programının okun- Kamil Özemre intihap edilmişlerdir. 

San' at Pazarına 
bir bakış 

SAiME SADİ 
.Halb'.lki işte bir Av- rehberi olmak zihinlere yerleştir • Fuar tiyatrosunda Raşid masına başlanmıştır. Mümessiller, Büyüklerimizıe tazim tel-
rupa harbine sürük- mek suretiYh Yara- İdare meclisi raporunda kooperatif- grafları çekilme8ine karar vermişler ve Bizde bazen san'at ve fikir aiemin-
lenmi~ bulunuyoruz, mevkiindedir biliriz. . Riza trupu temsiller çiJiğin Ege bölgesindeki ha~·ırlı inkisa- bu karar. alkışlarla karşılanmıştır. de adeta bir yediveren asmanın çağ-
hem de kü1Temizin k fı tebarüz cttirilmi~. kooperatif sarı- Bunu müteakip toplantıda bulunan layışlı, gür velade.t devresi gibi bir 
eşini hiç görmediği B ~Ç. .J k t "' . Sunu da bilmeliyiz verece sının 3 sene içinde (16)_ den (30) a, ?r- Vali ~ay Fuad Tuk. al da mümessillere devre baş gösterir •• Çığlıklar, gürül-
kadar korkunc \"!• u vazı, euen aç ıgı kı ancak v~ ancak Fu::ır münasebetiyle hariçten gelecek tak s._ayısının ~.a ( 4) bın?e~ (16) ~me ~u hıtabede bulunmuştur: tüler arasında, sağdan, soldan, mü-
vahşi bir harp . .'.. f kd• de [" • Amerika, bu harbin eşy::ıların mübadele işini kolaylaştır- ~ık!ılf1 • Ege bolge:ıınde ıstıhsal edılen ~Iu?tere~ 1'.~kadaşlar, . temadiyen intişar halinde bu1unan 

Gnmbet şurada - a zr mesu zyetı gayelerini tayin e - mak maksacliyle ~rbest döviz verile- ~ncırı.n y~rı~ınclan fazlasını:.1• .. ~~mu- Incır ve u~um koo~ratıfleri ortak- yeni yeni mecmua ve eserlerin dün-
dır ki, Hitler bizim ağırdır decek bir mevkide - ceği, Ticaret Vekaletinden Beledi~·e g~!n } arı~~ ~akın kısrnıı:ııı. uzumun de la~ .. ının .~enelık. um~mı toplantısında yamıza ayak basarak derhal konu,-
harpte olduğum mm dir. Bütün ihtisas a- reisliğine bildirilmiştir. ~lo~tte ?ırının kooperatıf ortakia:ının rı;umessıl sıfatıyle yuksek Vekalet, ken- mağa ve derhal büyük iddialarla 
bili~·or da Anıeri- damları şu noktada FUAR TlYATROSUNDA: ~stıh!'mlı. ol~J? bunl~.rm k.o?pcratıfl~r~ clı namı~ıa ha.zıı: bulunma~ ~refini ba- hamleler yapmağa baııladıkları gö-
kalıların çoğu hfda r Yazan: '\ birleşisorlar ki, in- Haber aldığımıza göre, bu seneki ıdhal .eclılclıgı tebaruz c~tırılmckte ıclı. na tevdı etmıştır. Bu ;•esıle ıle aranız- rülür .. 
lf: rkında değildir. 1 g~ere Amerikasız Fuar:ı, lzmirin çok yakından tanıdığı R:ı~.0~ '. b~nd.~n soııra. bır sene .znrfın- da bul~ın~akta~l 1??:11byarım. . Ayrı ayrı anlayıııların, bazen de 
V:ı.singtonda bir Al- H. R. LUCE lbu harbi kazanamaz ve. evdiği Raşid Rıza trupu gelecektir. c~akı !~len g?zden. geçırmekte. ~.rt.~kla- Yekale!ın, ~~rlıgıı~~~a.Iışma.sı~le .n: kutuplar halindeki ideolojik müca -
ınım sefar~t~ bulunmasını s~lh mü _ Ye dillerde yerlesen tabirle. dlitleri Tr~p. Fn~ı:ın açılacağı. 20 ~ğustos gc- 11~ pı~a:~s f:at~e.rnıe nazara~ u~~~de ~eı:~ce alaka go,;terdıgını hepınız bılı- delel~rin, yeni yeni üslup ve çeşni 
nru:eLetlerının devamına alamet sa- durduramaz.-. Ce!'lınden ıtıbaren temsıllerıne a<:ık ha- ~ ." ku z ··• ıı~cm:e ~e p_a_m_ukt~ bu ),aç ~ 01. ~u~uz.r . ,. . . • .. .. bollugunun bu karmakart§tk pazarı, 
nvorlar Hal bu ki ırn kad"'.lr v alan d t ·ıt k't . k"t harp g::ıvele- rn tiYatrosunda baslıyacaktır kuı u:ı fa la fıat \;el ıldıgını rnkamlarln Izmıı· \ alı!'ı sıfaiıJ le tımumı mudur- muhakkak ki yarıda kalmış ümidleri-
i ·1;1 iclnde 'Yasayıp .gittii;imize Vao- . !1~lıA ered~·a ı B\;aun~an~ baz;larını 'FliAR HAZIRLIKLARI.' lesbit ederek kooperatiflerin ve bir- lügün merkezi lzmirde bulunması iti- mizi veya hi~ doğmamış ümidlerimi-
• · · ·' " · • rını ı an e ıyor. ' , · !iU.in aracılaı·a 'd k' ·I· · ·t ki b · 1 I' üaka · "kt d' ;i!1gtonda, hil.Hi tan:ı faaliyet, içinde, hoş ıı:öri.iyoruz, bazılarını görmüyo: Fuarın açılrı;~sına krna bir .zama:ı 0 • ' .:

1• eı~. ~ı ,u ı ~ı ~ · ~r:ı. arı.y ~ .;ge .~111 ' • ~ı.nm ı ısa ı sa- zi okıııyan bir manzara teşkil eder. 
bıı· Alman Refaretı bulıınmasınrlan F k t Amer"l·a harp gayelerim kalnrn~tır. Bu munaı:ebetle Be!C'dıye reı- tC'mı~ (ltmek '"zıfe:sını basaıclıklaıım hacl,t c;ok ~a) ,ını takdıı olan Tarım sa- Ve bu bolluk bu tezadlar bu 

' ruz.. a a ı" ' • . da go!;t(lrmekl d' t f'.} k l ıun har r 1 k tt ' , ' 
ar.ıBk bhir dbelil ~!amaz. ilan edip İngiltere de bunları re~men »! D

1 
oktor Behç~t yz, Fuar hazırlık!~- 'nirİi;;fo biı·~<;:~·~rk f'."f° kaza c b" o~\~~:ar~r~~ııkövlü,ler~·cb~.r~cm ehe 1e a.h~nksizlikler v~y~ hakiki ~ıymette 

n ar e mudaf.aa maksadiYle sü- k:ıbul ederse hangi hedefe Yarmak rıy e yakından alakad:ı.r olmakta, la- . ' ... . · 1 • a 1 ' 'n 1 ır ' · • u un sa ac a fıkır ayrılıkları ıçmde, şahsıyet ve 
riil5'.endik, fakat kendi topra~ımızı iç,in döğüştüğümüzü Adolf Hitlff de ~ım gden direktifleri Yermektedir. n~ıb·~·~, lır~J:a yakın. olt:p , bun~l~ 4?0 faydalı olınaktadı.r. . . . . 1 • ~eciyesini yapmış bir san' atın beşik 
dcgıl ... Topraklarımız şimdilik istila dahil olduğu halde bütün dünva öğ- ooo bın -~u. ~r lııa.<1ıııın o~t~l,larn te\Zı edıl- Ben bı~nuııla bılhassa 1ftıhar du.rn- ıı:ıcırtısının duyulacağını zanneder, 
tehlikesine maruz buluıımuyo D .. - . . olur . F • b• mel.re \;e ortak harıcı muamelelerden yorum. Sıze bu _sene gene her seneden bekleriz. Fakat bir zaman sonra gö-
'"~nın her tarafı, mii tebitleri~· el~~e ı e~~ş Amc;ikalıyı ürkülen nokta şu- ecı ır kaza ~~~~ı ~~~n ~·a~·~r_n 1;1İl!onu mütccav~z daha.zi.~~de verımler ve muvaffakıyet- rürüz k:, bütün bu eserler, bütün o 
du. <'e bile tek başın:-. Amerik:ıyı 0 dur: inıdlizlerle ne zaman bir is J:ıe- ': arlır~~ırlıgın ıhtlyat serm:ıyelerı- ler dıleı~~n.. . . , r , . .. iddiacılar metalarını toplıyarak çe-, 
kadar retin bir ceviz halinde bulun- raberliğiııe girismissek ancak bir ln- nı ' ' (t~.dır. 1:llanco ve fıat far- . Ben sı~e Izınn. "a 18! sıfatıyle muza- kilmiş ve pazarı, bom boş bırakmış-
Jm·abiliıiz ·i, müo:1tebitlcr hizi rahat giliz davasını yüriltmeğe yardım et- BiR KADIN BALKONDAN ~ı t:{~·eu, :~~e.:ısıl!er l~a~·af~~~an ~~- hır clo~~c~~ım. C~_ml~nı~e sıhhatl(lr ve lardır. Bunu takiben, bir son bahar, 
bırakmağı teı·cih ederler. ınek mevkiincle bulunduk, keneli da- OOŞTU" VE o" Lou· ~ f re J( .He rnec ıı:ı 1 ıa ec 1 - san e eı emenı ı e erırn. bir ölüm mevsimi başlar. o susanlar 

Demek ki, harbe girmemizin •ebe- amızı ·ui·utrnek mevkiine geleme- mı}~~- ·s 1 f . . . kimlerdi acaba, diye düşünmek mec-
bi _1!1a~ldi m~na. iyle kendi bekamız dik. Haibuki bugün böyle bir ortak- A!!'lancakta Sıhhat yurdunda tedavi mukı ~·· ~1 

\ za.r ıhrla bı~·1•1~ ~ıl~ass~ Yeni ve hür Belçika için buriyetinde kalırsınız. Ağustog bö-
deısı.ld~r. Dogrudan ıloğruya cli.inra- hkta ba~ rolü bizim oynamamızı ka- edilmekte olan Tireli 45 yasında Bin- ~~takları~~ısa_ mat e e~.mır .. ':ı~ccl,, çalışmalar cekleri gibi mi? Hani, şu a~aç dalla-
nm ı!'ltıkbaline ait lıir tercih ve he,ıap hul ctmeğe İngiltere tamamiyle ha- naz, binanın üst katından blrinci kor- Jul{ bt;g~ da. zı~aa 1!1a Aın~beu, 0 u?'- rınayapışarak bir müddet bağırdık-
me ·a]e•id'r d B' k 'dd' 1 .1. .. . 1 . :ı:, arpa, zıraı gu re ve saıre (A t k 1 d ti -~ ·". ı . zır ır. -.ır ço cı ı ngı ız muneı;- c onun kaldırımları üzerıne clü~müs ve t miııinn h . t • kt'. Londra, 11 .A.) _ Belçika Hari- an sonra, arın arın an ça ıyan za-
Amerıka bugiiıı h:ırlıe "İnni;o bu- verleri bizn karsı su ithamda bulunu- f"c'ı bı'r <ıAkı"lde 0··1mu··ştu··r · · '-' -..-u··me-,e.lelm~ıye "1ertet .. ckel 1.r.d"I ki · S k B 1 'k vallı ve aç böcekler mi? lumıvor f k t ·1 . el kt 1 "' . . . .. hb . ·. - . m :-.sı erın sere e ı erı ı <ı er cıye nazın pa ·, e çı :ıhlara hitaben y k b 1 b" . 1 k 

. , a a ı erı a ım atma · ·an yor ar: -ı:Amerıka. dunyanın re erı 000 muhitimiz" b .T. . . , ·kt rlA .h bir nutuk irad ederek demiştir ki: o sa un ar, ır mevsıın ge ere 
k?r]·uyoruz. Öldürmek ve ölmek hoş olmak rolünü, çok faideli bir şekilde G'' l 'l fyacların~n u .~ın lzıım ve~ ısa ı ~· - - Bütün dünyadaki vasıtalarla çatılarda yuva kuran ve sonra yine 
lııı <::ei· değildir. Fakat a~ıl korku. oynıyaca k mevkide bulunduğu halde oçmen ere verı ecek l~rin. t.rmi.11 şatt~!. ?_t~fuşlve .. ooper_all :f· menbalarımızı ve Jnıvvetlerimizi yeni- mevsimi gelince kaybolup giden mu-
m uz diim·ada el k .. k t b 1.. ı· t· . .. . 1 k " . e ıgı ı,, ı ac e mumessı er- 1 h • k l d ., N l . l 
ınrı :· emel" '·1 ' . emo _·! a~ıvı hur ba!'· t ıı rko un meshu ıye ın ı uz erme a ma - çift hayvanları c~ kaydedilerek istihlak kooperatifleri elen .tensik"€ ç:: rnıyo.ruz. Müstakil, hür d~cır . ~4 ar.d~ı ırl ... ., Keye gelmdış ebr-

. ı~ c gırecegımız ar ın ıın açınmış r.» teis nokta!'lı ·· .· el 1 . 1 t . · Belçikanın ihtıy:ıcı ıçin stoklar vücuda ır, nıçın gı ıyor ar· aç Y1 ır u 
··. mt rıkada rlemohasiniıı ölümle ne- Bakınız, Londrnda çıkan Econo- Vilayetimiz göçmenlerine tevzi ecl:- tçtimaa ·r· ~zezt ele c ı~u mt~ş~ıı. getiriyoruz. Daha iyi bir Belçikanııı alem ayni çehre ile görünmekte ve 
h:eh•ıını·.,i ihtiınnlicl'r ::\Ioclerıı b' m· ;'f; m mua~ o ·· hal ndan b' 1->cek çift havvanlarının mübavaası de- ' IJ ase e en · azmı opçu- J ı ff k ı - sonra kaybolmatkadı h::ırlıi ici~r' e! k ~ ·. . ti kır ·. ıd ec d' ı, s nEn~ııs A arı 'k ·( t 1 tJ cı· E Ik' .. . l . oğlu kooneratiflerin vazife ve faalh'et- rnru masm:ı ~uv:ı a o mak için ça- M 1 k" r ... d .. d" 
~ vrrn • 

1 
me ı.:·ı .

1
çm b:nu

1
. -a a ı1·ın ·ıet .ne ıyor :d c dger 1merı a ı 

1
e \1 ~amt ez~ıe;: e ır.V W\'~ ·ı gun .. c e, vı: !eri üzerinde faydalı izahat v2rmi~· ve Jısıyoruz. );lu ·mk·emet ediniz, mukave- _ ... ~c~ua .ar var ı, bı~m e, gor u -

1.. .. _ ' . .>u -<e ·ı < e ır ı ıkt:ı- ng!, ere arasın a evam ı ye esası aye .. ır:ıat W' eterıner mudi.irlerı birlik müdür· er ,1 ida r '! . met ediniz. mu ·avemet ediniz. Beki- g.unuz er ımza; ayrı ır san at veya 
tvrlıııse, ıhtıyaç 'ardır. llaı·p ~üzün_ bir ortaklığa girişilecek ise Ingilizler tnrafınclı:n 160 tek, çift hayvaııı mii- elcle ettikleri ~t·~~I e j r~ lm~c ~s~n~~~ kalılar ,;izinle müftehirclir. · fıkir iddiası yapmaktadır. Sanki bir 
den o ı<adar borc:ı ~i,.eccği:ı: ki iktı- yani miktarları elli milyondan ibaret bayan eclilmi~tir. Bu hayvanlar, İzmir, hu!'lustında mt·ı·meı ·s·eıı:c c>n.~t~ a:vkı et ~ı ~ ooo. mabed içinde ayrı ayrı din ve mez-
arı· hai .. lt mı· . t . t 1 1 . b' d 1 halk b rta ı·· .. ,1 B d t . ı·ı . . ' '" 1 ~re ı.~ ıra e ın.~ h l . t ·1 d h A h . · ~ • • , 1 z ı.< er ı emez ı ev e't- ır a a ı -, aş o k ro unu oy- ,_. enernen \'e ergama an emın ec ı - 'ir · · l eç gÖ .. ,, •• [ · ep erı emsı e en ru anı şa sıyet-
lc.~lırıleeektir . .:::onra bütün iktidarı :ıamağı bekliyemez, Ağırlık merkezi mis, muhtelif yerlerdeki gtx:menlrr<> ' lclare mecr,· ·c· .. l . t'h t SV nu U erı ler ayağ~ kalkmış da bağırııııyorlar .. 
elde tut~n~aı· fır~attaıı i tifo de ede- ve son kararı vermek salahiyeti, git- teYziinc b:ışlanmıştır. il·ı· "Z. olıktaıı b1 ~1 

•• 
1 ,ın ... _Y1 .a.~ı. aDn kı·nt 1

• Sapba Stokholm, 11 (A.A.) - D. N. B. Mecmualar var: 
l'(' k b ll ıl·t ı .. t.. . n f 1 b. .. 1 .. d A . k \ " ... c lll ne ~ ,ı "I o Ol a - B. İ .. .. il" k f' B. k .. t b h 
Lİ\'ecekle~dıi~·arır;/~.U'JG. or~ırmak is- ı ;:çe tJ· a Bı; ~ ç\ eb·A ta m~:ı. aı~ ri Akın intih:ıp -eclilmis, diğer azalığa 1 dı;· sveh g?~u t u a ıle!'li daha Fin- . ı~ ~~ ~~.u~unu me~ akaya jek-
paı-ti zateı1. 'k~tl e ·ı~m. lı!'l 1 asındaki gef~mekı ır. dız k~. ka .. ul''kri ı ın ı- Otel ve lokantalar da Mani. n del(lgesi Fe~·zi Liitfii Kara an ıyaya aıe e etmistir. vır~fış,. ~r ı l s.ı~asınBa ad as~p ı 
. ' . • . . . ı ısac ı Jf' ere 2 devlet şa ın ar,~ısın a us un u duy ama- ,,,- vazı esını vermıştır. ura a, sıste -
~~alıyetı:~1-~1 gitgid~ ~~n.~şle~rnistir. y~z_._Ame~·ika ile~bizim aramızd~; !a- kontrol ediliyor ı \ ı HALK D!YOkKI ı matik bi_r .şekilde, adetaA.k?yun bo-
. ur_nhur~eı,,ı Ruzveltın uçuncu defa bılıge, cluşmanlıga, nıhayet istıklale .. . . . M ' d b• k•d gazlar gıbı, şu veya bu şaırm, şu ve· 
.--cçıl~e.~ıne :-ebeıı de harp~ir. B~ı se- dayanan mlinaseb:t tarzlarından son- .. Fuar muna,ebe~ıyle ı:ehrım_ıze ;;ey- I es U Jr 8 1 . y~ .bu muharrir, e~ip veya rnütefek-
lı:ple Arnerıkaııın hl!rbe gırmeqı yü- rn «kar:ıılıklı baglılık> devresine } ,ıh akını basıatııgından Beledıye, ot~~ ı lzmır valisi Bay Fuad Tuksalın Bır vatandaşın gol kırın, fetvasız ve ılamsız boynu vu-
zunden memlekette bir nevi nasyo- v-armı~ oımamızdan dolayı bilakis ve lokantalarla gazınolarrla kontrolu . . •• • ruluyor .. 
naı sı,ısy-alizm kurulmasıncl:ııı encliqe iftihar duymalıyız.> sıklastırmıştır. 1 kı:z:ı liayan paıme Tuksal ıle lierza- VeTglSl uzerındekl Mecmualar var ki orada cüceler 
edenler var~~ı~. . .. .. Bizim. eski ş~kay_etimiz, İngiltereye Dun yapııa~ umumi bir te~tişte, lo- m_alı ~~rhum Bay Hasan Turan.lının hakt kfi. t . t~hta o~urmuş, dün~aya nizam ve: 
Jş~e Ameııkad:ıkı tereddııcliin en soz geçırmek ımkanı olmamasaydı. kanta, gazıno. ve oteller umumı kontrol- oglu :Sumerbank fabrıkalar ışlet- l ŞI. ge Z rırler. Sıyascte veçhe, san' ata kendi 

?uyu~. m.enbaı bu ~nclişe?ir. Fakat Bu. şıkaye~in artık yeri kalmamıştır. ı den ge?ırıl.mış ve bunlardan bazıları me kısmı organızatörü Bay lzzeddin 1 Şikayetimi bıldırırken sozlerimi ihti- ~afa taşlarından ~ndirilmiş kılıklar 
ı~tedıgımız kadar uzulelım, h:ırbe Brıtanya ımparatorluğuna ait ihti- Beledıye nızamatma aykırı hareket et- 1 Tu 1 .k'h . . d.. ..• ~ara aa aıKJ<at euecegım. ıhsan ederler .. 
n 'ısıl ol . . b 1 1 t'kıe . de t . ecl l . t. B ran ının nı a meraıımı un og- j B b'" .. h • sa. gırmıs u unuyoruz. Bir yaç arı gözönünde tutmamız şartiyle ı rın il: eczıye ı mış ır. u me- d İ . . . Jjeş çocuıı: sanını olduğumdan yol u uyuk ercümerçten arta kal-
~ef~ da. gırdikten so~ra kendimizi bizi~ her arzumuz yerine gelebile- :ra.nd~ nakıl vasıt~ları .da .kontrol edil- le _en evvel zmır evlenme da~e~ın- , vergısmaen on bır senectenoerı muafı- mış me~arlıklara bakınız: 
·~ld.'ıtm~J arak ?tı hakıkatin farkına c:ktır .. Amerika ile lngilterenin, bil. _il mış, ,3 arabacı ~uşterılermden tarı~e- de, _Aydın meb~su Bay Nazmı 1 op- y.eu~. varcıır . .l:Hma :agmen şımcıı ben- . Sıra ıle mezar taşları göreceksi _ 
aı.mak en dogru yoldur. Buna bir tun mılletlerı; dünya federasyonu den fazla, para ıstedıklerınclen 25 !ıra çuoglu, Tunceh mebusu Haydar cıen lJJKııık şuoesı ~t> senesı ıçın aıtı nız. 

defa karar verip içimize yedirecek haline koymaları hakkında Claren-' para cezasına çarptırılmıştır. Araba- ı kütdü Öktem müstahkem mevki ııra isıemeıı:ıet1ır. 1\ıuameıecıekı bozuk- Fakat bütün bu dünyadan bi:z: 
olur oak h~:b~ mutlaka kazanmağa ce Streit adındaki idealist bfr Ameri cıların bu ~alleri tekerrür ederse elle-· ko t T .. ' 1 H klu Ak lugu ve na rnıarı sırasıyıe yazıyorum: şahsen, hiç de büsbütün ümidsiz deği
:ızrnedecegımız ve zafer için icap e- kalının ortaya attığı teklifin bile rınden ve~.ıkaları alınacak ve meslek- _ mu anı . umgen~ra a o- , l - :$b senesının muırnacıem ve mu- Irz. Bağıra, çağıra, yıkıla düzele 
ı.len canı~rı, teçhizatı ve malı gözden gerçekleşmesi mümkündür. Streitin ten meneclıleceklerdir. guz, beledıye rem Dv. Behçet Uz, ahhar !'eneıenne bakıımayıp cıa yalnız bir gün orada bir hayat d~ğacaktır: 
çıkara~agımıza ·üp~e yoktur. bu mevzu hakkındaki zihin açı~ı ki- ooo vali muavini Bay Ekrem Yaiçmka- ;iti :-en~sı ıçın beni na ·ıı mnKeııei tutu· Amma, bir az geç, amma biraz güç, 

.. lfarıce. ordu_ ~?nde~~cek miyiz, t~bını ?kn~·~n bir Amerikalı, es-a>ılı AdJiyede tayın ve terfiler ya, askeri ve müiki erkin, şehrimiz:- yo!·1ar ! • .. . •. zararı yolc.. 
yonlcl~:mıye.ce~ mıJ ı~? ~oy le mi, yok hır vazıfeyı ıhma! etmiş demektir. 1 , ... . deki konsoloslar, resmi daireler, \ . .'~ - .. eden zamanında odenmedıgı 
:<a ıoJ le mı y apacagız ! Bütün bun- Antakya kadastro hakımı Bay Hıı- mal' ·w .. .. ıçın lrnmını olan y uzcıe elli cezayı tat-
hır harbin idare şeklıne ait ikinci de- Burada ileri sürülecek nokta su-ısip Kural, 70 lira maaşla lzmir Kacla ·t- ı •. 

1 
•• ve ~ 1

. mueııseıeler rueaa ve · bılc ~tmı.rorlar. Ve bu ıhma! ile vıla\·"'t 

SAiME SADİ 

ı .. cede meselelerdir. Birinci derecede dur ki, cihan rehberliği rolü biztm lro ~iikirnliğine terfian tayin edilmış, 1 mudurlerı, o](ullar müdür ve öiret- hakkını zıyaa uğratıyorlar. · 
mesele .kararımızı açıkça vermemiz el uzatacağımız mesafe dahilinde_ I~mır .cumnurıyet müddeıumumi mua- 1menleri ve tehriınizin yüksek aile- ;s - He~ çocuıcıu oıdugum halde ib
ve harbı kazanmağa azmetmemizdir. dir. Bütün büyük yaratıcı hamleler vı~lerınden Bay :::labri Atamanerle lz- lerine mensup güzide davetlilerle r~ ettıgım nutus evrakını nıçın t~m-

.Hade!llki harbin içindeyiz, niçin gibi, bu rol de büyük risk ve tehli _ m.ı: :::l~lh hakımlerinden Hay .Münir her iki tarafın akraba ve dostlarını11 mıyorıaı .. ! . BUGÜNKÜ PROGRAM 
'ı~.1~~~tugu_~uzu bilmemiz lazımdır. · kelerle çevri~m~tir. Bunlara katJ.an- l:'ilii.voglu,. Bayan Na!me Öziın maaş- huzuriyle a ılmı tır. Nikah bele- 4 - Hir vatandaş için hapis, en ağır 7.30 Program, 7.33 Müzik: Hafif 
Dog~ı~~c:gız, canımız~. mal:m2zı, sa-lmanı.n rne~~lıyetınden korkup kaçar- !arı ~o lııad~n ~o. lı~aya çıkarılmak 1 di .. Y P f ' c~~a olctuguncıan en son ~tbık edilme- program .<Pi.), 7.45 Ajans haberleri, 
~detım~z\ feda edecegız .. Ala ... Fa- sak ınsan!ıgın ahını alırız, tarihe :ıur~~ıyle terfı ettmlm~şıer~ır. . ye rem I>r: B~hçet ~z ~ara~ınd.~n sı ıktıza eaen bır usul degıl mıdirY ..ifa- 8.00 ::.\füı:ık: Senfonik müzik: (pi.), 
k~t nıçın. Blı. harlıi k:ız::ınmakla eli- km· ı me~uliyetimiz büyük olur.. Luleburgaz Sorgu hakimı Hay Suad bızzat akdedılmı§, §ahıdlıkler1 muıı· na, boyle bır borç ıçın hıç oır ıhbar yap- 8.30/8.45 Evin ,;aati, 12.30 Program, 
rnıze n_e geçmı olacak, ne geçmis 01. I Koşa! Menen;eı: . Sorgu hakimliğine, tahkem mevki komutanı Tümgene- macıan dogrudan tevıcıf muzekkeresi 12.::33 Milzik: Tiirkçe pliiklar, 12..15 
m::ısı lazım? [ Yarının ufuklarını aydın- Urla Sorgı~ bakım: Bay .~erif Kurtuluş ral Hakkı Akoğuz ile Kar§ıyaka kestırılmesı vatandaşın hiçe sayılması Ajans h:ıberleri, 13.00 Müzik: Ti.irkçc 

lıı(tım bu mühim makalenin ~a~ ındıı: :::ı.orgu hakırnlıgıne ve Çe~me Kız muall' kt b" .. d .... B dernek degıl de necıır·t plaklar programının devamı, l:.l.15/ 

D 
üçüncü kıamuıı yarınki sayı- ::ıorgu h:ıl.nmı. Hay Suphi Akınm da . ım me e 1 mu uru ay 5 - .. vıahaHemızın mümessili beni 14.00 Müzik: Karı~ık program (pi.), 

azkırda mızın ayni sütunlarında oku· maaşları ,~O lırad~n ::35 liraya çıkarıl- Rahmı. Balaban !apmı§lardır. şahsan tanıcııgı gıbı bütim çocuklarımı 18.00 Program ve l\Iemlekei ~aat arn-

G
., 

1 
b yacakıınız. ] mak. suretıyle tayııı ve terfi ettiril mi>"- Yenı genç evlıleri tebrik eder, da tamı-. .K<ıncıısını, bıımuvacehe işhad rı, 18.03 Müzik: Radyo salon orketra-UZ8 ir P-aıııma var ı;: lerdır. saadetler dileriz. edereK. beş çocuıcıu olctugumu isbat ve Si (Violonist Necip Aşkın), 18.:30 Ser-

' Y ESRA C x Bay lzzeddin Turanlı İstanbul tevsı.k ettıgım halde (lJınıemem !) den- best 10 dakika, 18.40 Müzik: Radyo 
. Oaz!nr~ (Hu ~si) - Dazkır nahiye- R 1 YAKALANDI Yamanlar kampında Robert Kolle 'd kt kt, mesıne ne denir? :!alon orkestrası progmmınm devamı 

~ 1 foa, hır nahıye nıiiclürüne k"v t ·· ·· dd · d H·· . J en çı 1 an sonra ti Alt s er a·t b. · 19 00 K (Y t') ' 
mtl ~tııı· "'ı··a·· . B . 

1 
. " uş- nonu ca esın e useyın oğlu ge- '-" n1 k A "k d 1 d' .. . . d - ı ene vv ıne ı ır vergı . onuşma uva saa ı , 19.15 

'f :ı '· . ı> u uı ay m:ııl Erkal va- mici Ahmediıı üzerinde 10 gram 70 .. ama ar ampı bu sene büyük rağ- merı a a n ıyana unıveraıtesn e müruru zamana tabi değil midir? Müzik: Radyo salon orkestrası progra-
ı~teı.,Tulca:ı!n1:-kgedçer g

1
eçmez köyün yol in- ~:ıntigram esrar bulunarak alınmıstır bete mazhar olmaktadır . .Pazar gecesi sınai organi:z:aayon sahası üzerinden j Ameil duşunC<ıli bir adam olduğum- mının son kısmı, 19.::JO Ajan.· haberle-

." J " a :ı ar o mu ve k .. ·J ·· d • · kampta bulunanlar bir gardenparti ihtisas derecesi almıı, kıymetli genç- dan fazla sözü zevaidclen ~ddediyo- ri, 19.45 1\Iüzik: Rad,vo küme sazından 
görclüı!ü müzaheret :ıayesinri~-Yy~ll~~ BAŞINDAr:°YARALAM tertıp etmişler ve hoş vakit geçirmiş- lerim.izdendir. rum. saz eserleri, 20.15 Radyo gazetel'li, 20.45 
<'.•:ıı:lı .-urctte tamir edilmiştir. H:ılk Karant· ad S .. l • l iŞ H lerdır. lzmır Halkevi mandolinata ta- * ::\Iüzik: Klarinet soloları (Rauf Ökt(ln), 
Dazkıı·da lıilha ·a dokumacılık i. !erine ,;an ~1ust~ia a -ıu exran o1Jı.~ ~ - kırnı da kampa gelmiş ve bir kon13er Şaşal köyünde hırsızlık İzrnirin bir mahalle."ind oturuyo- 21.00 _Zira:ıt Takvimi ve Toprak mah-
fazla :ılnka göstermekte ve ayni za.ı~'- 1 • .. Ar·· b. 

0
: ~ 1 ve u~yın vermiştir. Kampa her gün muntazam .. .. ~ . rum. Bu mahallenin ismi nüfusta Ha- suller1 borsası, 21.10 Müzik: Piyasa 

manda toprak mahsullerinin istih~ali-ı y~~ 1~ 1 1~ ~ ~n . m~se.lesınden otobüs seferleri temin edilmiş bulun- aşa! k?y.unde Durmuş oglu Alı midiye, Emlak dairesinde Memduhiye, ş~rkıları, 21.30 ~onuşma, 21.45 Mü-
ıı! fozlula tırmağ:ı çalışmaktadır. Na- dan upa ogl ud ~krı a ayı ça ı ıle başın ması, gösterilen rağbeti bir kat daha Uysalın evının kapusuna anahtar uy- su idaresinde Kocatepe, Partide Altay- zı~.: tası1, 22.30 AJans haberleri, 22.41> 
lııye müdürümüzün gayreti l'layesincle kala Y r~ ~ 1 arından, suçlular ya- artırmaktadır. durulmak 8Uretiyle içeriye girilmiş dır. Muzık :. Cazband (pi.), 22.55/23.00 
Dazkır y<ıni bir hükumet konağına ka- nmı. u. Sıg"' ınakta b l k ve muhtelif cins ev eşyası çalınmış - Şimdi h~nhangi bir daireye gidince Yarınkı program ve kapanış. 
\'tt ·mak iizer~clir. rnkın l lak d I N h. .. .. U Unan ÇOCU tır. Hırsız aranmaktadır. 

1
Köydt;, inş:ıat fn.:ı.liy<ıti artmış ve ya- i·ümü~ ~~tti ter~~e~!n ·pf·~Y: ~u~u- Dün Tepecikte sığınaklar içinde, --o- ~~acr:~ü~~:;~1~ı!ı1~~;Y~~.~~--u~~fuus z:-::;:e~ - lzmir belediyesinden: 

pı an .P~unlar .:f~!1 1 lı.~d~ vü.cuda getiri- muvaffak olmuştur. Af 
1

0n
1
Ja e:n;.~ı~e henüz doğmuş m~truk bir çocuk bu- Kahve • sinde miyim, Su idaresinde miyim, Em- 1 - Kadifekale gazinosuna yapıla-

·~n bın~lar. k?yu kuç!ık hır sehir h:ı- bağlı~·:ın yolların <ıı:.aslıy tamiri~: 1b: ~ lu?muşt~r. Çocugu Samlı Melek is- tevzıah lakte miyim ve yalnıcl Partide miyim?. <."ak ilavei in~aat Yazı işleri Müclürlü-
lıne. ge~ı~mı. tır.. lanın~ ve bu suretle Deniz!" Af. ş mınde b~r kadın evladlık olarak al- Kahve tevziine dün de devam edil- Çünkü her daired ki mahallemin is- ğündeki keşif ve şartnamesi veçhile 

.. ıenı 1 Anle. edılecek olan su ile köyü· arasındaki şosa ile irtibat te~in e~ı~e mış ve nüfusuna ~da tescil ettirmiştir. miş, muht~lif semtlerdeki bakkallar va- mi başka baskadır. :\Iahalle i:ımi böyle açık eksiltmeye konulmu tur. Kesif be?:Uf s~hhı bır suya ela. knvu. acaktır. 1 mi~. miiteadclid köyler bu şo~ad c} _ Yavrusunu sokaga atan ana aran- sıtasiyle, polis ve belediye memurları olduğu gibi kapı numarası ela keza .. deli 1268 lira 82 kuruş muvakkat te-

•
a 1 H~ dokumacılık sıın'atlariyle de tifade etmeğe başlam{ştır. · an .s maktadır. ile mahalle mümessillerinin de ne.zare- Kapı üstündeki numara başka, defter- minatı 95 lira 25 kuruştur. Taliplerin 

Türkiyenin biricik okuyucusu 
• Yakalanan muhtekirler ti altında. aile başına 250 gramı geçme- deki numaralar gene başkadır. Bunu teminatı öğleden evvel İş Bankasına 

p . d D d _ mek sartiyle kahve dağıtılmıştır. bir düzene koymak bu kadar güç mü- yatırarak makbuzleriyle ihale tarihi 

SES KRALiÇESi 
Hamiyet Yüceses 

13/ Ağustoı/941 Çarşamba gününden itibaren 

( B-:ıhribaba Sahi/park Gazinosunda) 
~~ir dhalkının meftunu olduğu ilı1h} sesiyle seanslarına başlıyacaktır 

ı ar. an beri Halkımızın özlediği bu ilahi sesli .n;zel okuyu • 
dınle 1 .. b'"t"' 1 . l'l .. - cumuzu me erını u un :z:mır ı ere timdiden tavaiye ederiz 

. .azarye.rın ~ . e eoglu M~~tafa dür? olan 27.8.941 çarşamba günü ~aat 16 
ı~mınde bır man~aturac:ının . yu~sek T• l l Bilvesile arzı hürmet ederim. da Encümene müracaatları. 
fıa~le kuma~ s~tt~gı tesbıt edılmış ve ISOr ça mış ar Topaltı Altay mahallesi 164 No. 2 - İnönü caddesi Bahribaba parkı-
a?lıyeye v~rı~m~ştır. Ifemer pa7-ar _ye- Bulgurca köyünde eşya sergisi ku- hanede R. ÇAKBAJ( ıun hastane tarafındaki methali kena-
rınde _de ıht~kar ~yapan Baron og_Iu t·an '.fembaç oğlu S<!lim Arpacının [DOKTOR! rında su satış yerinin bir sene müddet-
Leon ıle Salıh oglu -Recep yakalan- sergisınden 20 metre kadar tisor ça- le kiraya verilmesi, Yazı işleri müdür-
mı!jlardır. ~ • __ • lı!1dığı haber verilmiş, yapılan tah- Ali Agli.h lüğündeki şartnamesi veçhile açık ar-

iAŞE MUDURLUGU k~~~~ ne~i~e~lı_ıde kumaşın Bulgurca Çocuk HastaJ,ıklan Mütehassısı tırr_naya ~onulmuştur .. Muhammen be-

ö - ·-· . .. İ . . .. koyunde uıçılık yapan Mustafa kı- delı 21 !ıra muvakkat teminatı 1 lira 
.. ~~!ldıgımıze gore._ zmır ıaŞ(! mu- zı 30 yaşında Ahizar·ve Mehmed kı- Hastalarını Pazardan mada her 6G kuruştur. Taliplerin teminatı öğle-

d~r~u~une, Samsun Tı~aret. odası. b~ş zı 40 yaşında Bahriye Kaya tarafın- gün İkinci beyler sokağında (84) den evvel İş bankasına yatıra.rak mak
katıbı ~ay O~man Cudı _tay:n _edılmış dan çalındığı anlaşılmış ve tisor da numaralı muayenehanesinde kabul 'buzlariyle ihale tarihi olan 27.8.941 
v~ k~yfıyet yüksek tasdıke ıktıran et- bunll!_rın üzıerin4e çıktığından suç- ve tedavi eder. çarşamba günü .saat 16 da Encümene 
nu§tır. !ular yakalanmı§tır. ' müracaatları. 12 16 20 25 
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l:tmır Levazun<.Amirlıiı .Salın Alına Komiayonundaıı: 
Umum ilk ı . Iünaka8anın ihalenin tarih. 

Cinoi Miktarı Tutarı temı~at sekli gün ve >'aatı 

Kilo 1 Lr. Kr. Lr. Kr. --- .. - - - - ----- -----
Sığır eti 6000 3000 00 225 oo Açık eksiltme 29/8/941 Cuma 

< c 3ö000 17500 00 1313 oo Kapalı zarf günü Saat 11 de 
~ c 35000 17500 00 1313 00 < c c < ~ « 
c ll5000 17500 00 13J:l 00 c c ~ c c c 
< « 10000 öOOO 00 37;; oo Arık ck•ilt me « c c 
« c 10000 öOOO oo :l7ü oo c c c c c 
c c 6000 3000 00 :l25 00 c c ,« c c c 
c • ıooo 2000 oo 1:;0 oo • c c c c c 
• 1 -_ J\rrı ayrı ~artnamelerle yukarıda cin ,.e miktarı yazılı S kalem 

sıgır etı hızalannda gö,terilrFği gün ,. f:ıatlcrtlc kupalı w :ı<:ık miinaka· 
~aları yapılacaktır. 

~ - Bunlara ait ~arlnamc her glin komii<;onda görülebilir. 
" - Kapalı zarfla mü.,akasa ına istirak edeceklerin 2490 ~ayılı kanıı

nuıı 2 Ye 3 ncü maddelerinde y:ızılı ve ik, ile yine bu kanunun tarifatı clai
resi'!de teklif ve teminat m~ktuplarıııı lıildirilcn saatlerden bir saat evve
line kadar makbuz karsılığın<la askeri posta 18:l7 Satın alma komi•;-onuna 
Çanakkale<le bulundur:ııaınrı. 12 17 22 27 

İzmir levazım amirl'iii aalın alma komiayonundan: . . 
1 - 1020 ton fımı odunu alınacaktır. Kapalı zarfla. ehıltme•ı 

l!:HHHl pazartesı gtinti ~ant 15,15 de tophane ıstanbul le-
vazım :ımll-.iği ,-atın alllll\ komısyonunda y~pıl_acnktır. . 

2 - Tahmin bedel. ~2ö ıs lira ılk tcmn:ıtı 171., Iır:ı 60 kuru~-
tur. · - k 1 h -1-

3 - 'l'aıiplerin Jcanuııi ye;ikJil-:ırıyle ıtekl~ me -~up arını i a e 
anntınden bir saat evvel komısyonıı-vermelerı. 

2 7 ı:ı 16 ------- ---
lzmir levazım amirliii aatın alma komiayonundanı. ... 

1 _ Beher kılosuna 40 kuru~ fıyat t:ıhmın edılen 325 t_oı.ı sıgır 
eti l!J-8-\J41 salı günu aat on altıda kapalı zarf tsulu ıle ek-
siltme ile ihale ediletektir. __ -· _ . 

2 - Şartname•i her gün komısyondn gorulebıhr. . _ . 
3 _ Jl.iuhammen bedeli 110 bın lıra olup katı tem matı 82u0 lı -

radır. - . -· k d kl'f ·1 _ lsteklılerin belli gün ve 911attan ııır saat onccye a ar te ı 
mektuplarını ,kanuni vesıkal:ırı ile_ birlikte Fındıklıda satın 
alma Jı.omısyonuna makbuz karşılıgı vermelerı. 

:J-8-1;2-15 

J · Levazım Auıırlığı :;atın Alma Komııyonundan: 
~ ı.:eherıııc 7U "ı ıtını fıat tahınıu edılen 1250.oo.oo ade~ ale

mıııson çadır dugmc~i ı::0-~·:•41 _ ç-:ı~şamba gunu saat 14 de 
ıoıınanecıe istan\>ul lrvazım amırııgı satın alma komı~yo -
ııuııdtı yapılacaktır. 

2 - llk temınatı 6b25 lira<lll'. . 
3 _ 'l'alıpıerın bcllı 'akıtte_ komı,o,yona gelmelerı._ . 
4 _ 'umune ve .ırtııııme'ı kon: ,yondu gorulebı_::lı.:.r·:.------

lzmir Levazım Amirliği .Satın Alma · omiıyonu~dan: • _ 
ı - Beher kilosuna 40 kuruş tah mm cdııeıı ı:rn ton sıgıı· etı ka

paıı zartla eKsıı~meye kıııımuştur. 
" ihalesı 2'7-ıHHl ~arşamba gunu ~aat 11 de Edremit satın 

aln1a kon1isyonuncı-a ,yapııaca1\tJl' 
:: _ llk temınatı :JtililJ ın·acıır. ~-Y<af ve ~artnamesi Ankara h

taobul ve 1zmiı· levazım :ınıırl•kıeri 'atııı alma komısyonunda 
gurüieaılece;p guı .>.ımısloı .ımuzıla: da her gün gorülebi}ir 

ı _ Taliplerin kanuni ve<ıK1Harıyıe bırllkte mezkur gunde Ed
remıt n kerı ;ati!' aıına koınısyonuna gelmeleri. 

12 16 21 26 
--~lz-m-ir-1-ev_a;.z_ı_m~'a-m~ir":l~ig-:--i aaUn al-;;.a kom--iı_y_o_n_un_d_a_~-,-·----

1 __ Beher kılosuna 5 kuruş 50 ·a•ıt•m tahmın edılen 4!10 ıon 
• kuru ot Kap,aıı ~ırtıa eksıltmere kon111uştur. 

:.! _ ihalesi ..: ı-Agu·tos-~41 çarşaınoa gunu <aat ı 6 da Edremit 

, 
" 

·I 

satın aıma konıı ·yonuııcıu yapılacaKtıı·. . 
llk teınınatı l\J:lU Jııauır. r;\s:ır ve ><artnamesı Ankara ls
t-anbul ve ızmır levazım aıuırııklerı satın aıma komı,;yonlıı
rıncıa gö•·üıeb ıeccg, gılıi komıs~ onunııızda da her guıı go-

rüıebillr. . 1. k" -- ı k 
Talpıcrı. ı.mwr.ı Ye ıKı:l<\!'n·Je b r ııüe mez ·uı· guııt e ·o-

1 1 - ı·> 16 9 1 ')6 misyonumuza. murul'aııt_etme erı. __ ... _ _""' ---~ ___ 
--1-zm-ir.-levazım amirİJği ıatın alma koz:rıiaycnundan: 

1 IJcher kıloouııa J, ıll kuruş t:ıhmın ed•len 4~0 ton <:ınıan 
k::ıııııtı ~arfıa cKsı "'f.)'e ko muştur. . . 
Jhaıe,i :!~-lHl41 ~m~aıııtıa gunıı ~a~t l~ ne Edremıt ,;atın ., 
alına kom~~yoııuna ! ~rapııacaktır. . 

:J _ Jlk tc'llınn ı l"'VO ıILHOir. l~v~af \'0 ~;,.ıflname .. ı ... .\ııkara, 1s
tanbuJ, ızı._ r ıe\a 7 m amııııkleJ.ı :-:atın aıma komı~yun11l_~ı~~~ 
rla goruıetıııc~egı gı" konu""onurııızdıı cta her gun goru
ıcbılır. 
Tıılıplcrin k~nunı vcoikıılar iy le bırhkle mezkur günde ko-.j 
mısyoııa muracaat ctmcıeı i. _ l~ 16 21 2:c6:---------J :r.ınir levazım amırliıii aatın alma komiayonund an:. 

ı - Eceabat hastahanesı ihtıı-a cı ıçın beller kılosu 20 kuru~laıı 
ı~ ıoıı yogıın ııe lJ<llCr kııo'1ı ı ı kıım~uııı ıı ton süt ~ı:Hs-vH 
ııerşcmoe gunu saal 17 ele kapan zarrın Çanakkaıe a'keri 
satın aınıa kom.syontında yaııııa~11ktır. 

;:? -- '\. ogıırctuıı mu!ıaımu~n tıeıleli. .!401J !ıra olup ilk teminatı l~O 
~ıradır. ., 

u 
:oıııtıın l\luham <,ll bccleJ. 15;;., ıra oi"p ilk teminatı 115 li-
radır. 

4 - 1'..\saf ve ,artnamesı her grin koıııi<yoııda görülebliiı·. 
'l'aııplenn ,ııale ~.ııtınden tıır faat evvel kOmL~yona ıniira· 

____ caııtıarı. 12 liİ ~O 25. _________ _ 

lzmir Levazım Amirliıii Salın Alma Komiayonundan: 
ı - Ecealxıt ıhtıyacı ıçin beher kı.o:;una 45 kuruş fiat tahmin e-

dılen !.10 ton sığır etı 28-ı!- ~41 perşenıııe günu ~aat lô,~O da 
kupnıı zarııa saun aıı1111caktır. 

2 ı.ıuııammen uedelı 40;ı00 ıırn olup ilk teminatı :3038 liradır. 
r..vsat ve ~artnanıesı her gün komısyonda gorülebilir. 
'l'alipleıın ıhale rnııtinden bir saat evvel ı;anakkale askeri 

---,-...:s:.:ııtııı aıma komi:;yununa mtiracaatları.___ 12 15 20 25 
lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 

1 - Yırmı ton saJl·yağı pazarııklıı •atın alınacaktır. 
2 - Muhammen l:ıede!i :.14000 liradır. 
:ı - - Evsaf ve hıisusı saıtlıır topka!:'ı malt 0 pe;inde askeri sııtııı 

alma kom;.,.yommda görülebilir. 
1 - lh-:ılesi 18- -941 er·embe günü "aat 10 da 

Kat'ı teminatı 510U liradır. 

yapılacaktır. 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Ezine hastahanesi ihtiyacı için beher kilosuna 17 kuruş 

fiııt tahmin Edilen 20 ton süt 28-8-941 per~embe günü saat 
15 de kapalı zarfla satın alınacak. 

2 - i\Iuhammen bedeli 3400 lira olup ilk teminall 455 liradır. 
;; - Evsaf ve ıartuamesi her gün komisyonda görülebilir. 

- T-aliplerin :hale ~antinden bir saat evvel komisyona teklif 
mektuplarını veya müracaat etmeleri. 12 15 20 25 

l:ı:mir Levazım Amirliği : atın Al,;.a Komivonund an ı . 
1 - Çtınakkale viluybt• huıludları dahilinde ve Çanakkale fıat 

ınürakabe komisyonunun tesbit ct.tiği fiat dahilinde ve bayi 
depolarmda muayene olup teslım edilmek ş:ırtiyle ve pa -
zarlık surctiyie en çok beş yüz bin iki yüz ton kuru ot :<atın 
alınacaktır. 

2 - Kat'i 'teminatı 40950 liradır. 
:ı - Pazarlık 16-Ağıu;tos-941 cumartesi güııü saat onda satın al

ma komisyonunda yapılacaktır . 
4 - Talipler kanuni ve~ik11ian ve teminat katiyeleriyle birlik

te belli gün ve saatta komisyon a müracaatları. 

\ANADOLOJ 

İzmir levazım amirliği satın alma komiayonundanı 
1 Anafarta ihtiyr,~ı icin beher kilosuna 41i J:unııı Ii:ıL tahmirı e· 

dılen 60 ton sı~:ır eti .28-8·941 perşembe giinü snat ıı; de 
kapalı zarfla· satın alın11caktır. 

2 - .\Iuhammen bedeli 27000 lira olup ilk teminatı 202r. ı· d " E f t u ıra ır. 
" - vs~ ve. şar namesi l~er gUn komisyonda görlilebilir. 
·l - Talıplerın 'hale .'aatınden bir saat evvel Çanakkale askeri 

satın alma komısyonuna müracaatları. 12 15 20 25 
lzmir le~azım amirli.fi aatın a lma komiayonundan: 

1 ı75 kılo ham beyaz iplik ve 5050 kilo ham gri ve haki i lik 

2 
pazltrlılk~ rntın nlınaca kin·. P 
Eks~ltmesı 14-8-941 er~embe günü saat 14,30 da tophane-
de ıstanbul levazım amirıı·g-· •atın ~ımn k · d 

1 . kt İl . · 1 - • ~ omıwonun a ya-
" ııı a~a ~r . k ~emınatı 3097 liradır. · 
" - 1:ahplerın ?ellı vııkitte komi•vonu gelmel · 
·l - • umu~rı komisyonda görüİüİ-. erı. 

lzmir levazım amirliği ;.t;;-alm- k .. -.--d":""--------
l ç 

1 
- - a omııyonun an , 

- nnakka e ıhtıyacı için 10 ton zeytin yağı 22-8-941 günü 

2 
~aat ıı, 3 o da pazarlıkla satın alınacaktır 
·•luhammen bedeli 9000 r 1 "lk • 

3 İ<leklilerin mezkür ~-· ıra 0ttupçı teminatı 675 liradır. 
m~ komi>vonuıın m ~.un ve sna a anakkale askeri satın al-

i . · ' uracaatlnrı. 12 16 20 

2 

Sa~ır' .dilsiz ve körıeri himage ve inkişaf ce. 
mıgetınden: 
Önümüzdeki 17 /81941 Pazar -· . . ' 

llmumi hev' t t 1 ·t ' ' gunlı saat 11 ele Halkevinde cemiyetimizin 
, e op an mı yauıhc·ığ l 1 . RUZNAME: ' ' ınc an aza arıınızın teşrıfleri rica olunur. 

l - F:ski kurum heKabatıııın 
_: - İdare hey'eti seçimi. 

tı>dkikiyle yeni cemiyete nakli. 

(3215) 

ız~ir ~nhisarıar baŞmüdürlüğünden: 
lzmır Şehıtler mevk-- d k". t h-ı.·. f' b -k . 1111 e ·aın n ı,;arlar Şarap fabrikası v8ki Aydın 

vııa rı rı a.~ına tE...,hın ~art· 1 t - h 1 ı.-. l k - - - .. . ,. ıy e emız R$ta ıksız ve çürüksüz ana mahsul 
çe.,ııc e gız uzunıun beher k"l . 6 5 , ··k .. .. .. __ "b . . . . _ . ı osu . 'e mıs et uzumıınun 9 kuruş fiatle 
mu a) ~,ısın,ı 20 Agusto• 911 tarihinde ba•lanacağından arzu eden b -
]arın t><ımlcrıni kayd ettirmek ve kiifr almak (iz . . k- f b . .~gcı-
J 

.. ·,... .. . • _ • • .eı<> mez ur a rıka mudür-
"gune ıııuıac.ıatlan ılaıı olumıı· 12 . 13 (3214) 

Emekli, dul ve yetimlerin 
nazarı dikkatine 

Emllk ve Eutam bankasından: 
lzınir Defter<larlığınııan maus alan biı'umum Emekli dul v . t' 1 · 

40"6 ı k · - • e ;e ını erm 
~ numara ı anmı ıcab:ıtıııı ynptırmak ü~erc re~mi ~net -f h" . 

,-pt ·e -- d - 1 b- _ , nu us uvı
, - ' maaş cuz anıarıy e ırhkte Agustos 9.U niha,·etiııe kad s ı p ı .. 

1 
· 

1 
. , ' ar a ı ve 

.er~em ~ ııun _erı zmır Defterılarlığına müracaatla muamelerini ikmul et-
tırmeıerı, a.k<ı tak_dırde bankamızca tediyat y;ıpılmıyacağını ve her dev
i ede maaş ıçın miıracaatlcrind~ :.'ıfaliyece tasdikli :N iifırn hüviyet cilzclnn-
ı:.~'...:'"ıılarııula bulıındurmalıırı ilün olunur, (3148) 

_Vilayet daimi encümeninden: 
lzmir .11e~1.eket hnstahanc"inin !)41 )lali yılı senesi için eksiltmeye çıka

rılan 9600 kıl~ 1032 .lırahk sığır •tinin On giin miidcletle temdiclen ilan edi
len .eksıltmesıne talıp çıkmadığından 7 8/ 911 tarihinden itibaren bir ay 
ıartında pazarlıkla ıhalc<ı kıırarla~tırılmı~tır. hteklilerin her gün saat 11 
c~minatlariyle bırlikte \'il:iyct Daimi Encümenine miiracııatları (3172) 

Açık eksiltme ilanı 
Tire belediye riyasetinden: 

1 - Beledi;:emiz hastan:sinin ~41 mali yılına ait ve 778,35 lira mu· 
hammen bedellı 66 kalem alatı lıbbıyc ve mualece ihtiyacatı 8 8 9.U t .·_ 
hinden 29/8 '9.ıl tarihin~ kadar 21 gün m!icldetle açık eksilt~:ye koı~ı~;
mırntur . 
. ~· - Şarlnameı\.e müfredat listc<ini görmek ve bedelsiz olarak almak 
ıstıyenlerin eksiltme müddeti içinde ~lediyemize müracaat etmeleri la
zımdır. 

3 - isteklilerin '' 7,5 nisbatiııclcki mu,·akkat teminat akçesi \'e 9'11 
takvim yılına ait ticaret od:ısı kayıt ve tc<cil n"ikalariyle birlikte 2918/ 
g.11 t:ırihi~e rastlıyan Cuma güııii ~aat 15 ele Bel<.>cliyemiz Daimi Enc!ime-
niııe müracaatları lüzumu iliin olunur. 12 17 (3173) 

Deniz levazım satım alma ko
misyonundan: 
1 - Tahmin edilen mecmu bedeli a7540 lir:ı olan 40.000 kilo Zeytin

rağının 28 Ağusto• 941 p<.>r~ 'mbc günü saat 14.30 rlıı kapalı zarfla eksilt-
mesi yapılacaktır. t 

2 - İlk teminatı 2815 lira 50 kuruş olup şartnamesi her gün mesııi 
3a:ılleri dahilinde kombyondah 188 kuruş bed~l mukabil!nde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 24!)0 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tenzim ede
ce!<leri kapalı teklif mektuplarını muhtevi kapalı .zarfların ı en geç belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde \'ermeler i. 12 17 22 27 (8185) 

SAiilfi. J 

Deniz levazım satın alma ko
misyonundan: 
_1 - Tahmin edilen bedeli 77400 lira olan 45000 kilo sadeyağınııı 14 

Agustos 941 Perşembe günü ~aat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapıla
caktır. 

2 - İlk teminatı 5120 !ıra olup şartnamesi her gün iş saatleri dahilin
de komisyondan 387 kuruş bedel mukabilinde alınabilir 

3 - lsteklierin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri teklif mektuplarını havi kapalı zarflarını en geç belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Kasımpaşada buulnan komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. 29 2 7 12 (2941/6253) 

ıstanbul Liseler satın aıma komisgonu reis
liğinden: 

Galatasaray, Kabataş, Kandilli ve Erenköy Liselerinin ihtiyacı olan 
28175 lira tahmin bedeli 230000 kilo Ekmeği Belediye narkı üzerinden ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25.8.941 Pazartesi 
gilnü saat 15 de Beyoğlundn Liseler Alım satım komi5yonunda yapılacak
tır. İlk teminatı 2113.5 lira ve şartname bedeli 141 kuruştur. 

İsteklilerin 941 yılı ticarfl odası vesikası ilk teminat makbuzu ve tek
liilerini havi 2490 sayılı artırma ve ek•iltme kanununun tarifatı daire
sinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını yukarıda sözü geçen saatten bir 
saat evvel komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri. Şartname 
Galatasaray Lisesindedir. 7 12 17 23 (3010) 

lzmir Nafia müdürlüt>-ünden: 
İkinci erkek lisesi binası tamir::.tı 1995 lira 55 kuruş keşif bedeli üzerin 

den 6-8-941 tarihinden itibaren 15 giin müddetle açık ek~iltmeye konul
muştur. 

İsteklilerin 2490 sayılı yasa hükiimlerine göre hazırlıyacakları temi
natları ile birlikte 21 ağustos rn 11 perşenbe günü saat on birde Nafıa 

müdürlüğünde müteşekkil komisyona baş vurmaları ilan olunur. 
Tamirata ait keııif evrakı nafıa müdürlüğündeki dosya•ında tetkik olu 

na bilir. 6-12 3098 

Kızılçullu köy enstitüsü ve eeit
menler kursu satınalma komis
yonu baskanh9-ından: 

Yükseği 
Cinsi Kilo 

1 Koyun eti 18000 
Dana eti 18000 
Sade yağ (Urfa) 12000 
Zeytin yağ 6000 
Çay (Seylan) 144 
Beyaz sabun 7200 
Toz şekeı· 10800 
l\Ieı·cimek (Kır- 4800 
mızı) 
Tosya pirinci 12000 
Fasulya (Horoz) 14400 
Teneke peyniri 4800 
Süt (Koyun) 12 000 
Yoğurt (Koyun) 9600 
Patates 18000 
Bulgur 6000 
Zeytin tanesi 6000 
(Tirilya) 
Kuru Sogan 
Ekmek 

Tuz 

12000 
290400 

Böreklik Un 
Çamaşır Sodası 

ı l r mik 
liiakarna 
Şehriye 
Sirke 
Salça 
Mazot 
Gaz 
Benzin 
Vakum yağı 
Nohut 
Sömi .Kok 
Ağaç Kömür!;. 

• 

~luhnmmen 
Fiatı 

ôl 
42 

160 
62 

7 50 
41 
-17 
2-1 

45 
24 
55 
17 
rn 

6,!) 
22 

• 3 ı 

8 
12 

Tutarı 

9180 
7560 

19200 
3720 
1080 
2952 
5076 
1152 

;;400 
:3456 
2640 
2040 
182-1 
1170 
1320 
2010 

!160 
31~18 

I 

llk Ortası Ası 
teminatı Kilo Kilo 

688.50 15000 12000 
567.00 15000 12000 

1440.00 10000 8000 
279.00 5000 4000 

81.00 120 96 
540.00 6000 4800 
380.70 9000 7200 
86.40 ·1000 3200 

405.00 10000 8000 
259.20 12000 9600 
198.00 4000 3200 
153.00 10000 8000 
136.80 8000 6400 

87.75 15000 12000 
99.00 5000 4000 

11;3.00 5000 4000 

72.00 10000 8000 
2613.60 2 ı2000 193600 

Sebze (Her nevi) 
Kızılçullu Küy enstitüsü ve Eğitmen Kursmıun 1941 yılına ait yiye

cek. ı·e yakacak maddeleri 2490 ,;ayılı kanunun hükümlerine te\'fikan açık 
ehılt~eye konulmuştur. Eksillme 18/8/1941 tarihine te•adüf eden Pa
z.ar~sı g_üııü Rııat 1.; de )lektepler 1ıluhnııebeciliğinrle yapılacaktır. !stek
lil~rııı Tıcaret odası vesiknsı ve ilk teminatları ile belli gün ye Raatte Ko
mısyon:ı gelmeleri ve buna dair olan şartmımeyi görmek için de Mektep
ler :\1uhasebeciliğine müracaat etmeleri. 2!) 7 12 16 (2944) 

Deniz Levazım satın aırr~a ko
misyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 20 bin Jıra olan 2 bııı adet lınttaniyeniıı 
15 ağu.~tos 941 cuma günü Mat on beşte pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 
' 2 - İlk teminatı löOO lira olup şart.namesi her gün komisyondan pa· 
raHiz olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin belli gün \e ,antta Ka~ımpa~ada bulunan komisyon 
da hazır bulunmaları. 11-12 3139/6636 
., ............ e..ı .............................. ~ 

KAŞELERİ 
ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR, 

airıları ve GRiP, NEZLE, SOCUK 

ALCINLIKLARI, DERMA N k ate· 

!eriyle derhal ıreçer. icabında s{in
de 1-3 KAŞE alınır. 
HER ECZAHANEDE BULUNUJI 
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Slavlar ittihadı 
Faşizm süratle ortadan 

Cenupta vazi
yet nazik 

lne:iltere kraliçesi O O 
Amerikan kadın /arına "'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiliiiiiiıiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiıiııı ___ ... ._ _ _____ ....-

- Baatarafı 1 inci aahifed11 - b • • d · 
ruzıı başlamış olan Almanların cephe- ır mesaj ver l F b T .. k A~ t• t .. 

.l\lo~koi'a, ıı (A.A.) _Burada yapı- ·ııin başka yerleri;ıd~ mu.vaffakı.y~t .ka- Londra, 11 (A.A.) - Pazar günü r8058 8C8 a ne Ur • m an t car e m U • 
lan Slavlar toplantısında öz alan mu- ınnmış. olmaları ıhtımalı yok gıbıdır. Ameı·ikan milletine hit:ıben bir r utuk k 

kaldırılacaktır 

h:ırrfr Ateks Tolstoy, Berlın,. 1! (A.A.). -. ;A~a?olu ajan- irad. e~en .İngiltere kraliçesi, ezcümle karar verece k e .b ı d 
- En biiyiik clüşm. nımız olan fa- sının ?u~u:·ı mu!ıabırı hıldırıy~r: demıştır kı: za ere erıne aş an 1 

izmiıı ur:ıtle ·e nihai şekilde kaklı- A!ıken harekat hakkındakı haber- - Allahın inayetiyle muhakkak ga- Vişi • Berlin müzakere-
rılma ı ic,:in gruplar halinde biltün ler n:er~ezden Smole_n k mıntakasında !ip gelecek olan Britnnya milletler ai- • d" -----------· -~l:wlar birlec:mi bulumworuz kı:ımı hır tevakkuf fakat buna muka- .eı;inin imkan ve kudretleri şimdi top- lerı devam e ıgor 

Toplantıda" bulunan "veni Polonya bil Ukraynada büyük kıtaat tahşida· lanmıştır. Ta!ııdığuı:ız y~k. büyü,~tür. Ankara Radyo gazetesine göre, MOza•ereıer ıstanbulda oereuan etmektedir 
kuvvetleri kumandanı general Toiski. 1 .. ile fevkala?" bir faaliyet olduğunu Arıılarında bulundugum _ıı;ın halı1.1mı- Fransa - Almanya arasında müzake- 1 1 

kendi <lilivle bir nutuk irad etmiş; ge- gostermektedır. Ukraynada muharebe- zı.n _sarsıl~a~ muka".~ı:ne~ın; ~ayraı:ıı~. reler devam etmektedir. Amerika Al h ' ti d o it" • idi 
n ral . ikor ki hükumetinin Sovyet - !er Dinyester ve Dinyeper mıntakasın- Sızı~ ve hızım sevdıgımız abıdelerımız ve İngiltere vaziyeti yakından ve man eg 8 n en ç ıl'I aa 
Polonya ımla~masını yapmakla ba;:;irnt da müsbet .bir şekilde inkiş~f ~tt~ği ve .bına~.arımız .• ~~ı~ılmışt!r. )alaka· ile takip etmektedirler. Al - . . . ~ . . A 

gö terdiğlni, Polonya halkının bu si- anl:ışılır, ÇtinkU Almanlar nıkbındır- B_ıze zon<lerdıgınız tıb~ı ma~zenıe ve- manların 10 Ağustosta müddeti hi _ . İstanbul, 11 (_T;l_cfonla) - Yem rı~.ıy; yekaletı tıca~ mukıı:vele~cr 
ya . .::te mllznheret eyliyeceğini bildir- !er. . 3a~r eşyalıı: gelmekt7dır. Sı.ze ~!an tam bul'lln bir ültimatum verdikleri bır anlaşma akdı ıçın Türk - Alman mud~!li ve İstanbul tıcaret ~ü~üz:ı~
miştir. Kongrede 8ırplar, Hırvatlar Lenıngrad mıntakasında muharebe- mınnett.'lrlıgımızı tarıf _ed.emıye~gım. haberi, bugün Agustosun 11 i olduğu ticaret müzaker:Ierine İsta~bulda le d.ıger bazı eksperler hey e!ımızı 
Polonyalılar ve Makedonyalıların mü: leı· devam etmektedir. Vaziyette ka- r.~ın.ız b.u?~n çok sa~H~i . ?ldugunu na göre tahakkuk etmemiştir. Fakat baslanrnışt~r_. ~üzalkerelere ıştirak teş~ıl . eylemekte~ı.r. Al~a? tıcaret 
rne :1illeri hazır bulunmuştur. rarsızlık vardır. ıoy1ıyebıb:.rım. !eberr.ülerınızın nasıl Afrika müstemlekeleri üzerinde gö- cde:ı hey'etımı~e tcaret müsteş~rı hey,et~n~en ~ç kışı gelmıştır. Alman 

ooo Lond'ra, 11 (A.A.) - Almanlar, Uk- mllıımldıgını gormedıkçe anlıyamaz- rüşmeler cereyan eylediği de muhak- ' Halı~ Nazı:n rı1as~t. et;ne~tedır. hey ebnın ~ıger azası da bugünler-

A t b "' · raynada Sovyet ordusuna karşı mühim ınız. . . ti . k kaktır. Almanların, Hindiçinideki Dış t1caret ışlerı reısı Cahıd ıle Ha- de gelecektır. 
man ~ ııgı muvaffakıyetler kazandıklarını iddia ı_<:ad.ınl~ıımız:n h.ı~me ~~l o . ada: şartlara benzer şeraitle bu müstem- - ------

Berlin, 11 (A.A.) - Alman tebli- ettikten sonra garip bir sükfit göster- çok~~r. kı, b? .Iıstesı namut:e~~hı ~a lekelerden, üslerden ve donanmadan Fi d t ı •• t•t .. .. 
ğı: mişlerdir. Dünkli Alman tebliği, mutad t~b!.lırım. Sızı, .kapınızın ö~und~. or- istifade etmek istediği söylenmekte- orya a me eoro o JI ens 1 usu 

Bugün Britanyaya karşı Alman üzere harekatın plan ~ucibince deva- !~ orerken, kom~.teler~e faalıyet gos~- dir. Fakat Fransa elinde kalan son 
,.kuvvetleri liman tesisatına hücum et mındıın bahseylemektedır. Esaslı hare- ;ırken ta~ııyyul . e~ıyoruz. _Bu bıze müstemleke için bir karar almakta kurulacak 
mişlerdir. Düıı ıo Bntanya tayyare- kata dair bir iddia Heri sürülmemek- c~vvet verıyor. Biit~n ~merıkalılar:ıı müşkülata maruzdur. Zira Afrika da 
si düşürillmüş1ür. Alman deniz kuv- tEdİl'. .nınnettarız. Fakat şın:dı ~en Ame:.ı- giderse, Vişinin artık hiç bir ehem-
vetleri 4 düşman tayyaresi düşür _ ~foskovaya göre ise, ayni kısımlarda cı:.n ~adı~larına hu~u~ı bır teşekkur miyet ve kıymeti kalmıyacaktır. 

İ;;tanbul, 11 (Telefonla) - Baş-,Enstitünün kısa bir zamanda ikmali 
vekalet, Floryada bir meteoroloji em 'çin planlar şimdiden hazırlanmak· 
titüsil kurulmasına karar vermi'}tir. tadır. mü tür. Alman ve İtalyan tayyareleri muharebe devam etmektedir. Bu mm- :rı~saJ~ gon<lermek ıstıyoru~. . . Diğer taraftan İngiliz gazeteleri, 

Tobruk liman tesisatına tı:ım isabet- taka, açılan ceb<lcn sonra Smolensk, Felıık~t z~mam!ll~zda bıze ~n ıyı Norvecteki gibi beklenilmemesini ve 
!er kaydetmiı !erdir. 10-11 Ağustos ·iyefin 140 .kilometre mesafesindeki lcomş~lugu gosterdı~ız. Bu:ıu mılyo~- ilk darbenin ingilizler tarafından in- ••d•• •• d•• 
gece i a . ker1 te isat da bombalan - J(rosten ve mha.ret cephenin Estonya ıarca .ınsan namına ıfa<!_e e~ıyorum. Sı- dirilmesini istemektedirler. Amerika Bak er ma O.azası mu uru un 
mıştır, kı 3mıdır. ~e mııı~ett:ırız. ~e?akarlıgınız~. unut- da vaziyet· müzakere etm ktedir ._ 

Şimali şarkiden gelen bazı düş- . -~lmıınlar. Krosfoni işgal cttikleriı~i ~ı~·a~agız. B~.bırlık yalnız ı:nu::ıtere~ Vişi Alma~ya He anlaşmağ: varır~ nene tevkı•f edı•ldı• 
man tayyareleri Alman arazisi Uze- . ddıa eylemışler ve Leningrada da bır lı!ımızdcıı_ degıl, müşter.ek ıdeallerı- sa, Amerikanın siyasi mün:ısebatını ~ 
rinde uç~uşlardır. Berlin üzerinde ~·?.1 . aç~ıra .calışmışlardır v; .od~!!~ ile 'lllA\~~~~~~aı~~~dı~nce bizim oldu- kesmesi muhtemeldir. İstanbul, 11 (Telefonla) - Bakerıtekrar t~vkif edilmifıtir. 
de u_çmaga te~ebbiis etmişlerse <le • ıkola) ef lımanlarının gen ıle ırlıba- - k d . ~·z~n d' olan bir d'avayı ta- ltalyan Tevera gazetesi Fransa müessesesinde yeni bir ihtikar hadise-j Bu müessese 15 lira kıymetindeki bir 
bunlard . ın iki diişürUlmüştür. ~ıııı ke mek ilıere olduklarında, Ukrny- :~kkaukaıettıı·r-~cekteı·r. lno. anlık, adalet, hakkın.da bir makalesind_t! «Fransa si tesbit edilm .. iş ve Uç gün.evvel serbest !ayakkabıyı 28 iiraya satı:nağa kalkmış-(.• il .. na mu~a. arasında ısrar evlemektedir- ·ı... ... " b k ld h k k tJOVye ere gore ı aı·. · · .. · , t · ·Tk d · dünya ylizün u şe ı e are et etme te devam bırakılan muessese müdürü Salamon tır . 

. , ıurrıye ve l) 1 ı • aıma - eylerse Avrupa nizamından çıkarı- -
- B~taralı 1 inci sahifede - Askeri mahfillerde; Alman kuman- le. kıılacaktıı·: Bu~l~nn kaldırılmasına lıp, Avrupa işbirliğinden uzaklaştı- -----

za~•iat · rmı:<leıı ilsleriııe dönmü. !er- !anlığının Dinyeper nehri garbinde nilsaade ~t~ıye_c~gız. ı· rılacaktı~ diye yazmıştır. Maamafih ıstanbulda lırkçeıma suuu kesildi 
dir. fo\-yetlerce arazi terkedildiğini bildiı'- Allah sızı tnkcıs ets n. bu taarruzu yersiz görUlmti ve Al- 9 

Lomlra, 11 (A.A.J - Bugün öğle- n~sinc mühim b!ı· mana verilmemek- lindberge göre Ameri- man hariciye nezareti sözccisu, bu İstanbul, 1~ .<Telefonla) - tsta~- letince içilmesi .~ahzurlu görüldüğil~1-
den onra neşroluran Sovyet tebliği: .('<lir. k . t. mak~le mihverin r~smi noktai naza- bulda 50 csmı ıle 25 müesseseye ver:-j de_ıı, .bugünden ıtıba.ren bu cular kesıl-

Snıolensk, Çerkof, Oman mıntaka- Sovyetl':!r Finlandiya <:ephe.'liııde bil- anın sıyase l ı·ııı1 ıfade etmiyor, demiştir. len Kırkceşme sularının, Sıhhat Veka- lnı!ltır. . 
lnriyle c.ph<:!nin E~tonya kı~mıııda mu- ı iih arazi terketmemişlerdir. Fin teb- Rcvdand, •l (A.A.) _ (Amerika Diğer taraftan Paris matbuatı, 
harcbeler cereyan etmektedir. Hava ii{inde Sovyet te1}Ckkilllerinin muha- ıer şeyden evvel) ismindeki cemiyetin Fr:ın~a _yen} nizamı kabule karar A Af •k d f ı• 
kuvvetlerimiz dil maıı piyade \'e zırhlı mra edildiği, ~dikler nçıldığı söylen- oertip ettiği büyiik bir toplantı esna- vermıştır. Ne Ruzvelt, ne de Yeis bu- Karmona, sor rı a a aa ı-
kıb, larıııa darbeler indirmişlerdir. nckte ise de, mevki tasrih edilmemek- ıında söz söyliyen Lindberg, Birle~ik na ka~ışarna:li, demektedir. 

:\fo·kovrı, 11 (A.A.) - Alman tav- 'edir. \merika hükumetinin milleti harbe Berlın, 11 (A.A.) - Yarı resmi d 1 d 
)-arelerinin dün gece ~Io. kovaya yaptı· :\Ioskovacla re'!men bildirildiğine gö- ·evke<lecek mahivette olan bir takı:n bir menbadan bildiriliyor: a a arın an yet artıyor 
ıh hücumda en asağı beş tayyare dii- ·e. ovyet çeteleri düşman hatlarında ı\·durma vasıtalara müracııat etmesin- Siyasi mahfiller, Visi hakkındaki do••ndu•• 
şürülmüştür. l\Iü1:€addid gruplar Sov- "aı•liyet göstermektedir. Sovyct çete- ı~n şikayet etmiştir. Lindberg ezcilm- muhtelif tahminleri sükfitla karşıla- Bir ltaı yan hücum kolu 
~·et hükumet merkezine kütle halinde eri hatların 400 kilometre gerisinde e demiştir ki: , ~aktadır. Buradaki yarı resmi mah- t • h d•ld" 
hücum:ı teşebbiis etmiş.ede dafi batar- re Polonynda Livovda bile faaliyette- _ Bir tarafta. Amerikan milletine fıller, Almaııyanın Vişi h-akkındaki ama men im a e 1 1 
yalar v.e avcılar tarafından püskürtül- lir. mlh vadedilirken, diğer taraftan lngi- o~·ojeleıi_ve niyetleri hal~kındııki sa- lngiliz amiral gem si Orta ~arkta genz"_v mı"k-
mü ·tür. tl-Iünferid bir kaç tayyare şe- Yişi, 11 (A.A.) - Ofinin askeri mtı- izlere Amerikanın harbe gireceği söy- yıaları dıkkkate şayan bırer tecrilbe ' V' r 
hir üzerinde uçmu~ tahrip ve yangın ıarriı-i yazıyor: ·~· • enmektedir. balonu telakki etmektedir. Bu şayi- Portekiz bayrag"ı e~kerek y asta hava taarruz'arı 
bombaları atmıştır. Bir knç evde rnn- Son Almıın teblıgı, şarkta harekatın alar Vişideki esrar perdesini yırtmak • l" ıı 
gın çıkmıstır. Ölü ve Jnrnlı vardır: As- levamını bildirmekle iktifa ediyor. J ... için çıkarılmaktııdır. Hariciye nez-a- reisıcumhuru selamlad1 yapıldı 
keri hedeflerde hnsnr ve Sovvet hıl\'a '-Iıı~ust kaynaklardan gelen haberlerde japongaua umumı se- reti gazetecileri bu hususta teyak _ L" b ll (AA .. 
kuvvetl0riııin zayiatı yoktur.· " , Ukrnynada •ııziyetin A1manlar le- ç_ b /"k b kl • kuza davet etmiştir. Vişi ile Alman .ız on, .. ) - Reısıcumhu~ Kahire, 11 (A.A.) - Resmi tebliğ: 

---ooo ıiıı3 olduğu görülmektedir. Eğer bu ıer er l e enıyor hilkfimeti arasında devamlı temas Kaımo~a, bu akşam Asor ad.alarınd~~· 9/10 ağustos gece'Si İtalyan kuvvet-

Almanlara go .. re lı:ıberler kısa bir müddet içinde teyid _ Battarafı ı inci aahifed" _ muhafaza edilmekt old v d b"l- seyahatınden avdet. ec!eeekt~r: Reısı- !eri Tobruğun dış müdafaa hattındaki 
•derse, Sovyetlerin iiç gruba ayrılmış . . . .. dirilmi tir . e ugu a ı cumhuru harar.etle ıstıkbal ıçın hazır- bir karakolumuza hücum etmişlerdir. 

- Baıtarafı ı inci aahıifede _ ılım ordularıııdan sonuncusu seri bir Amerıka tebaa~nndan 55 kışı dun B ı~ 1' 1 (A A 1 lıklıı.r yapılmıştır. Müt<>...cavlzlerin takriben 300 metreye 
mares·al J'ofr Fxansız gemisiyle Say- er ın, • .) - talyan Tevo- R" t· h t ·· ü k d kl ı --.> ı mnn lıombnrclımun tııyynre~i Finlandi- mhayn mahkfım olacaktır. Filhakika ,. t · · v· · hükfi . . ıyase ıcum ur ya ı pazar gun a ar ya aşma arına mlis.w.ue o un-

ya körfezinde Horov sehri üzerinde )ovyetler asıl taarruzu Ukraynadan gondan hareket etmişlerdir. hıgiliz- ~'l gaze esının ışı . metının :'~ Asor adalarından dönerken bir İngiliz muş, milteakiben açılan mitralyöz ve 
uçmu~ ve askeri hedefler yerine ahııap '~klemiş ve .:n büyük kuvvetlerini bn- !erin de bugün Singapura hareket · r~.~z ?ı~kıntn d h~tt~ t.arelcetını harp filosiyle karşılaşmıştır. Amiral topçu ateşiyle püskürtülmüşlerdir. 
iki evi bombalnmıstır. Orta çağlardan ~cin t:ıh. id et mise benzemektedir. Al- edecekleri tahmin edilmektedir. Bir te~_ı F e ere em ıştır 1

: g.omisi 21 pare top ile yatı selamlamış Düşman efradının hemen he:psi öldU
kalma ve hiitiin si mali A nupanın en Tıanlnr ilk t3arruzu Litvanyadan yap· konsolosla beraber Saygonda 15 İn- d 'ger ~ansn, ıu hatlı . harekete v; sancak direğine bir nezaket eseri rülmüştilr. 
güzel kili. elel'inden birinin kubbesine malda ~eYkülccyş yerleri ele almıştır. giliz kalacaktır. ~va~ e _erse v.ruı;ıa .}uza~ından olarak Portekiz bayrağı çekmiştir Ri- Hudud mıntakasında devriye kolla-
tanı isabet vaki olmu tur. Fal·at Sovyet cenup ordusu, Smolensk- Londra, 11 (A.A.) - Röyterin cı ~)1 a:~g!nı ve ısbırlıgıne nıhayct yas.cticumhur yatından gönderileıi bir rımız, düşmıının zırhlı savaş arabala-

Berlin, ll (A.A.) _ D .• •. B. tekiler $\'ibi bir felakete uğramamış, Bankokdaki hususi muhabiri yazı- ve~ı,ecegı~ı ~a~mış~r... .. mesajda, reisicumhur Karmonanın bu riyle çarpışmışlar, mUessir topçu ate-
Al t ı · D k 1 d · • t l b'l · r ş· yor: . ; m'lln. arı~ıy.e soz~usu bu !llak_a: beklenmedik hadiseden çok mütehas- ~iyle bunları ric'ate mecbur etınisler-

man ayynre erı, a li adası şi- n:rn:a anma an rıc a ere ı mış ır. ını Gazetecilere yıaptığı beyanatta !enın, mıhv~:!n. r~.smı . m_ahfıllerını sis oldugru bildirilmiştı·r. dı'r. . 
malinde 3 lıin tonluk bir Sovyet vapu- •li ise bu ordunun vaziyeti d.e diğerleri ünde etmed g n ı t 

b t 1 ·1. b 'b"d' \' b d 1 d h f b" Siyam kabinesi azasından Laok Vi- ı ı ı soy cmış ır. Al 1 F 1 d. d Kahı're, 11 (A.A.) - "~en haft.., nınu :ı ırmış ar,; {I in tonluk birdi- ı.ı:ı ı ır. (' u or u ar a a ena ır K d d d man ar 1 ı an ıya a ~ .. 
ğ'crini d:? hasara uğrııtmı lnı·<lır -ıkıbete uj;rrıyacaklardır. _ ~it Vatahakarin demiştir ki: · ana a a e nİz İnşa ah ' ı N'il deltasını bombardıman eden Al-

-..,. • iman ka~·naklarından gelen bu ha- - Siyamlıla.: ~anlarını1.1 ~o.n ~am- "' krallık kuracaklarmış nan tayyarelerinden birininçöldemec-
berler bakılırsa, bu orduların ric'at lns~na. kadar do~üş~rek mıliı ıstıkıaı- P· ogramı buri iniş yaptığı, ikisi yaralı olmak 
hatları hemt>n Jıcmen k.r!lilmiştir. le~.ın ıher hangı bır ~aarruza karşı ' Otta va, 11 (A.A.) - Kanada büyük Stokholm, 11 .<A.A.~ - Tas: v üzere dört kişilik mürettebatının esir 

k A muda~aa . edecekle~dır. . Hük.fimet, bir gemi inşaat programı hazırlamış- ~imanla~, . ~ı~ılan~ıyada krallıgın dildiği şimdi ifşa olunmuştur. 
- Baı tarafı 1 inci sahifede - ~ erı Vaziyet 'ilki bır ~ıtaraflık sıyasetı takıp et- tır. Bu program arasında muhripler y.enıden tesı.sı ıçın pl~n hazırla~akta- Kahire, 11 (A.A.) - Bugünkü ı'es-
ahnmamıştır. mek azmındedir. \·e bir milyon ton ticaret gemisi in- dırıa: .. Ber!.ınde~ .henüz .~elen bıı• ga. ni hava tebliği: 

- Baş tarafı 1 inci sahifede - M~lbrun, 11 <:'-.A.) - ~vustralya şası vardır. Deniz ticaret nazırı bugün zetecının soyledığıne gore, Mareşal Amerikan Mariland tayyareleriyle 
Pe§aver, 11 (A.A.) - Şimali gar- !rinde muharebeler cereyan eyledi- bahrır~ n~zırı bır nutuk ıradederek bu haberi vermiştir. Mannerhaym bu plana t:ı-raftardır. ·enubi Afrika pilotları dün gece Bar-

bi eyaletinde büyük bir gündelik ğini, bir mıntakada Almanların iki demşıtır kı: B • • Tı" k. dı k. Mareşal Mannerhaym, p~rlamentonun :liya civarında düsman mevzilerine 
1 lam gazeteai olan Serhad, ba,ma- ııiy~de ve bir motörlü taburları- :- P~sifikte sulh vera harp. ol~ - er Jerı . ur ıge e l se- fes~ini ve krallığın iadesini istemek- kamyon kollariyle efrada taarruz et: 
kalesinde diyor ki: nın imha olunduğunu bildirmekte - ~agını JaJ?onyanın t~yın etmesı la - yahafınden memnun tedı~. . . . "llişlerdir. 

«İran hükumetinin takip etmesi dirler. 7.tm.dır. Bız sulh istıyol'uz,:. Fakat y· . 1l (AA ) D"' k Fınlandıya kr_allığına getırı~cek]er İngiliz Blenhnynı tayyareleri cu-
Almaıı telıliğiııde iRe Ukrayna ce- tngıltereye sı~ı sıkıya baglı olan ışı, . . - un.a şam bur'.1- a~a.sında ~re~e~ık Ç!lrls Hes ıl~. oglu nartesi günü Bardiyada bir silah tamir 

n do,..ru olan yol, bütün Alman te- ı1ubunda "ekı'lme halı"ndc btılunan menfaatleıi~ız~ müdafaaya kaı·ar ya vasıl olan .l\foskovadakı Fransız bil- Fılı,ps Hesın ısımlerı ısrarla soylen- tö"l s· . b b 1 1 d G 1 
b 1 ~ . yük elçis' Ber'er· g te ·ı b li:t-d' Al l , ye mı om a amış ar ır. au a aalarını ran hududu haricine çı- dlişmanın takibinin her yerde sürat- verdık. Pasifikte ve cenupta japon ı J ı, aze cı ere şu e- me ""' ır. man ar, geç.en harp so- Yle~·danları da bomba ve mitralyöz at"'-
karmaktıl'. İran hükumeti tarafın le inkişaflar gösterdiği ve diğer Filosunun gösterdiği faaliyet, sulh ün yanatta buluı:ım.uştur '.. .. . . ııunda da Finlandiyada krallık kur- ıin~ tutulmuştur. ~ 
dan yapılan beyanat, Alman faali- mıntakalarda harekatın plan muci- mübeşşiri a_ddedilemez. japonya ile -Seyahatımız büyuk müşkulat ıçın- muşlardı. . Miyr:ıfanın cenubunda bir blokhavz 
yetinin lran için bir tehlike teııkil bince devam ettiği bildirilmektedir. 'll'amızdaki _fark, bizim vaziyetimizi de vukubulmuştu:. ~u~ya t?prakları~- .. Çıırls J!e.s, şı~di A!J?lanyada bir va: iJ'.e bir kışla tahrLp edilmiş, kam-

• Her ne ,.ebepdense Sovyei; tebliğ- 1arahatle bıldirmiş olmamızdad1r. da sonu olmıyacagı gıbı görllnen bütün 'ıı umumıdır. Oglu Fılıps Hes ise nazı "Onların çektiği tekerlekli arabalar 
ettiğinin !ranlılarca da malum hu- lt'rinde harekat hakkında fazla ma Tokyo 11 (AA) Röyter· bu seyahat esnasında Sovy.et makam- teşkilatının ileri gelenlerinden olup .. . d k" t 1 1 ta 
lunduğu göetermektedir. Binaena - lümat verilmekten kaçuıtldığından. İngiliz' elçisi Kr~bki, öğleden. son- l~~ı bize. !azı~ gelen riayetin .en ~zı~ı 1ta!y~ kralı üçüncü Emanoelin kıziyle ~~e~~Ju~~ı::u:~ur~:ıfI'ı:ç~~ı~ı~larad1;:fk 
leyh henüz vakit varken tehlikeyi bu tebliğler üzerinde mütalea beyan ·a Amerika elçisi Groy ile birlikte gostermışlerd!r. Buna mu~~bıl Türkı- evlıdır. deşik edilmiş, kamyonlar yakılmıştır. 
bertaraf etmek İran menfaatlerine edilemiyor. '1ariciye nezaretine gitmiştir. Tok- ~~kve Bulgarıstanda çok ıyı karşılan- Tr .. k yada l<urulan Beroanda iki büyük mühimmat de-
uygun olul'. Cumartesi gUnü 25 fırkanın imhf :oda yakı~da mühim inkişaflar bek- · • • •• •• • "OSU ile levazım depoları berhava edil-

edildiğini bildiren Alman fevka!adr enmektedır. • . . Avustralya kab1nes1 goç nen koylerı miş, dağıtılmıştır. Burada efrada ajhr 
Ankara, 11 (Radyo ga:ıeteıi) - tebliğini teyid edecek ma!Omat da Tokyo, 11 (A.A.) - JUmurı Şımbun • • . . . . -.r,ayiat verdirilmiştir. 

İran vaziyeti ıittikçe ehemmiyetini ·oktur. ..,.azetesi, Siyamın vaziyetini tahlil ıçhmaı Tekırdağ, 11 (A.A.>_- Vılayetımız- Donanma tayyareleri Sicilyada Sirıı-
arttırmaktadır. Tahranın tanmmıt Şimalde mühim teı·akkiler kayde· ~derek diyor ki: Melburn, 11 (A.A.) - Avustralya de beş yüz göç~en evı daha yap:Imış "lizad:ı bulunan bilyük bir ticaret gemi-
lttılaat gazetesi ıon vaziyet hak- dilmişe benzemektedir. l\Ioskova - . -.. İ~giltere ve Ameri~anın, Hin- kabinesi dün fevkalade bir toplantı çe ~u<l ev~er JDSFen~:l"<'.. verllı:nıştl~: sine torpillerle taarruz etmişlerdir. Ay
k d h Leningrad demiryolunun hedef teş- iıçını Japon mukavelesınde hasıl Yapmıştır. İçtima g.eç vakte kadar de- k~r ~ a 

1 
a t ag ık oyu adı ıle bu ni civardaki . Agosta hava. meydanı da 

m a yazdığı ir makalede töyle kil ettiği İlmen nehri cenubuııdak: l)an sebepleı:i anlamaları lazım - vam etmiştir. Başvekil Menzis, mese- oy uru ~uş ur .. ~~ suretle mıntaka- bombalanmıştır. 
diyor: muharebeler ş:ddetle devam eyle - iır. İnglltere bizzat kendi askeri lebrin mühim olduğunu ve açık muha- mızda 9 goçmen koyü kurulmuştur. -

cBugünkü tranı tanıyanlar, lra- mektedir. Smolemık muharebesi 1c~dre~.in~ de. Dögol ve Cunking kemeyi icap ettirdiğini söylemiştir. Manisada üzü m serg isi AmerikaJa çelik işferi 
nın artık hu gibi entrilcalara müıaid ıiddetini kaybetmiştir. '::ın hukumetı taraftarlarını hareke-ı lsp ::tny:;tda a f l kontrole tabi 

Şimdi en mühim hadise , Oman te getirerek ~in.diçiniyi tahakkümü .· ?Çl a ca k 
bir yer olmadığını bilirler. Bütün mıntakasındaki muharebedir. altına al~~k .. ıs~yor~~· Bu ş~rtl~r . Madrı<l, 11 (A.A.) - ~n?ral Fran- :Manisa, 11 (A.A.) - ·Her sene ol- Vaşington, 11 (A.A.) - 1stihsalit 
propagandalar ve gayretler boıa Almaıılıırın cu.martesı· "'.üniı· 25 altında Vışı hukumetı Japonya ile ış- ko, 1478 mahkfimu affetmıştır. d v 'b" Ma ·sa u"'zı··ım a."rg·s· bu oe- müdüriyeti bütün çelik işlerinin hUkil-
'd k. z· İ k ,. b' b' l• 1. ı·~ı k b ti k ş·1·d b" N . "k ugu gı ı nı .,..., ı 1 .. , gı ece tır. ıra ran at 1 ır ıta- Sovyet tümeninin imha edildiği iddi- rn· 'ıs ya~rn.~ ve u sure e . ·?za 1 l e 1 r • Zl SU1 ~ sh ıe <le 20 ağustosta açılacak ve 20 ey- metin tam ~o~trol~ altın~ alın.ma~ına 
aflık takip edecektir ve bu ıiyaae- •darı karşı;:ıın?.a so~ i~i giin zarfın- <1a_r.~. sul~ünu korumak~a çok ırı ı::t: 1 San Diyago, 11 (A.A.) _ Cenubi lfılde kapanacaktır. İstasyonda bir teş- k~rar. v~rm~.,tır. Hükumetın ~~lık s~pa

tinin ihlıil'ne müsaade etmiyecek- •la burada muhim ı!'kışaflar kayda- 1:11 ıır. ~ıy{lmın ~a .ırkı ~azıf.esını Şilide bir nazi suikasdi meydana ~ıka- hir ve satış paviyonu kurulacak, bura- r;ıılerı ımal~t ba~ımın~an dı~~r sıpa· 
tir. İranın siyaıcti hükümranlığının ı~!ımuş .. hulunması ;cabederdi. Çün- t nutmıy acağını llmıd ed~rız. Sıy~m rıldığı resmen bildirilmiştir. da yaş üzüm ve şira satılacaktır. rı~lere tercıh edıle~ek.tı~. R_uchanlar 
ve kanuni haklal'ının müdafaasıdır. 1<u 25 tumen 400 bın kişi demektir. l\~anr~k.oyu hmımak ve Japonya ıle 1 San Divngo 11 (A A ) - Diln dört T' • hk • büro .. u, karı~ık çelık ıstıhsalatının da 

Böyle bir gediğin kapatılması çok hır klırıng anla ması akdetmekle h" d i..ı' ' l"d l. : . ·l . d l emg1z ma emesı aza hUkfimetin kontrolüne tabi tutulma~ı 
Bu siyaset sarsılmaz olarak teshil ..,il .. hatia imktinsız ol·"cag-ından az uzak şarkın koı·unmasına iştirak et- şe ırt e iman ı ,er crııııbn 1ıev etrınk.ef / ., t . [ l i"in bir em;rname neşretmiştir 

· ·.-. ... • ·' , k . . .. · . j araş ırma aı· yapı mış ve un ar ev ı ıgına ayın o unan ar ... · · edilmiştir. lran, bitarafJıg·ını muha· zaman a büyük muvaffakıvetle. te me azmıııı go termıştır. d'I · b' k k . d 1 . . . . . . ı - e ı mış, ır ço evra rnüsa ere o un- • R sy da Ç k /o ky 
faza ve müdafaa için her tedbiri mını lazım gclırdi. Her ne kadar lesinde çekilmelerine imkan bırak - muştur. Bu hususta Dahiliye nazırı he· l ·tnnbul, 11 (A.A.) -•İstanbul ha- U a e OS V a a 
alacaktır.» Sovyetler bu bölgede sadece Omıı.ıı madan imha etmeğe calışmaktadır- 1 yanatt.a bulunacaktır. kir.1lerinden İrfan Bilgin ile Zeki Erer OTd lSU kuruluyor 

fatikametinde muharebeler cereyan lar. Balta i. tikametinden ilerliyen f ·ı· • yiiz lira maaş ile Temyiz mahJ..."emesi 
İran komtumuz, şimdiye kadar eylediğini bildirmekte i eler de, muh kol dıı bu harekata ~·ardımcı olmak- . ng1 1Z zayı atı azalığına tayin edilmişlerdir. Londra, 11 (A.A.) - Çekoslovakya 

dürüıt :lir siyaset takip etmi,tir. telif menbalnrdan gelen haberlerden tadır. Almanlar buna muvaffak olur Loııdra, 11 (A.A.) - Harbiye ne- Bir /nni/iz mııhribi battı ıHariciye nazırı, Sovyet Ruflyada Çek· 
Ve bundan böyle de bitaraflığını burarlaki vaziyetin nazik olduğu an- lar'a DinyePeı· girintisini alırlarsa, zareti, buglin 297 isim taşıyan bir za- n oslovak kıtaları ~kil edilmekte oldu-

1
nıuhafa:ıa edeceği anlaıılmaktadır. la~ılmaktadır. Almanlar Dinyeper müsaid strateiik bir duruma .e;irmiş hitan listesi neşretmiştir. Bu listede Loııdra, 11 (A.A.) - Bahriye neza- ğunu bildirmiştir. Bu kıtalar Çek su-
Pehlevi Iranın haklarını müdafaaya nehrine varmışlardır ve şimdi cenu- olııeaklardır. Sovyetler de bu bölge- yaralanan 26, esir düşen 18 subayın retinin tebliği: bayları tardından sevk ve idare edilc-
kadir olduğunda ,üphe yoktur. bı şar~iye ilerliyerek Sovyct ordula- yi kolııy kolay terketmek is'temiye-jismiyle ölen 82, yaralanan 50 ve esir Defender torpido muhribi batmıştır. cek ve Sovyet kumanda hey'etine bağ• 
ı ____ ..., __ ,... _ _ _._..,11 rını Kıycf • jımikala • Ode!nl müsel•3ekleri ~iiphesizdir.(Radyo gazetesi) düşen 141 askerin ismi vardır, İnsanca zayiat yoktur. 11 bulunacaklardır. 


