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fO/ AGUSTOS-fO/EYL()L 

Milli Şef Erkek 
san' at okulunda 

• 

Staj gören mühendis n~m~~di 
subaylarımızın mesaılerını 

takdir buyurdular 
1

" ( \ A ) :\1ill1 Şef Rt~ demircilik, marangozluk, molör, el<>k-

Atlantık moıakatının 
akisleri 

''Amerika filen 
harbe girmiştir,, 
Deklarasyon Berlinde 
asabiyet uyandırmıştır. 

Tokyo tefsirlerden 
çekinmektedir 

Ank:.ır:ı, ı'' ' · J • .• ;;u bugii~ 15 'lO trikcilik ve diger :.ıtölyel<>rini birer bi-
. !.··ıcumhur 1•mı;t1 no.f V•kı'lı' tekn''ı·k 1~ı· ;,ezmı·~ıöı•dı"r. Bnrad•kı" .•:ın'nt oku- Ru~vel t ve Ço""rç"I · ı b "k ı d b 
-·' ., , , ,., ,. Ü ' --~--- ' ıe u ı i dev et a amının uluştukları 
·da yanlartnl :ı • ;~ı:.ırü ır~neİ hırma\" lu \"e öğretmen kı;mı talebeleri ile sta.i ·;;;;;;o.._...;;:.=. 

Prens Odvels zırhlısı RUZVEL T DÖNÜŞTE BiR 
KAHRAMAN GiBi KAR· 

Ş ILANACAK 

tedrisat ı_ı.mtı~.~~ld,~ğı; h~lde ' erkek -ynpm:ıkt:ı Ye ileride mühendis çıkac:ık 
t:ıl<>IY.> ınufett.-.ı 1 rck müe•-e•Pnin subavlarımızın işlerini ayrı :ıyrı tet· 
snMt okııluıı:ı P:<' e ' - · kik ~->!' memnuniyetlerini ifad<' buyur· Almanlara göre · 1 

I_ mıışlıırchr. 
Berlinin iddiası Uç •nntt:.ın fazla •iiren bu zi~·nret-

-ten sonr:ı gelen ba:;vekil Dr. Refik Düşman takin 
edilmektedir 

k-,---------..:...~~- Gizli bir anlaşma da vart 

Kremlinin geniş
Sa,·d:ıml:ı !K>raber topl:ınan halkın lc
ıen 5('\"gi ve ":ıyvı tez:ıhürl<'ri arn•ında 
okuldan :ıyrılmışl:ırdır. 

1 
Ukraynada vaziyet nazik 

lerr.e proeramı- -B 
na boğazlar r osna 

Vaşington, 15 (A.A.) - Rnzveltiıı 
h[Llil denizde olduğu s:ınılmnkt:ıdır. 
DeklC'rasyonun tesiri Amerikacl:ı cok 
mlihim olmuştur. 

Bir mıntakada 20 bin Hezimete uğramadığı anlaşılan Budiyeni orduları Reisicumhura dönüşte istikbal me-. . k r:ısimi y:ıpılacaktır. Halk tarafınd:ın 
esır~alınmıştır Dınyeper şar ına çekilebilirlerse yeni hat kurulur bir kahrnmnna layık surette istikbnı 

•. Berliıı, 15 (A.A.) - Alman tcbli- Bugünkü .so,·yet tebliği, Ukrayna Biiyük kuvvetlerin sıırka intikr,Ji <'di~cı;~inf ş?-he(xoru)r. N . k 
gı: muh:ırı>belerınden bahsetmemekted· . • • e\yor<, 0 • · - ev~ or 

• ·- Al • -tebliği de dünkü fevk l" d ır. zor olacaktır. Bılhassa zı!·hlı Tııymis gazetesi, Ruzvelt _ Çörçil mii-
. Fe_vkalade teblıglerde _bildirildiği r-~a:ı tekerriirüdür. na ~ teb- birliklerin geçirilmesi kolay olmıy:ıcakılükatı hakkında diyor ki: 

dahildir lsy anı 
Bertin bunu vesikalarla 

w. • 

isbat edebilecegını 
bildiriyor 

Berlin, 15 (A.A.) - Yarı res· 
mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

. t rafından 
lngıltere ve Rugyn :ı • .· 

• d h" bı"r crnelletı Türk topr:ıgın a ıç 
1 • d . A k va y:ıpı ::ın olmadıgm:ı aır n :ıra. • d 

h kkın a mü•terek deklfıraRyon a . 
· · de su cı-Alm:ın hariciye nezaretın .. 

bet müsahede ediliyor ki, Almfan 
• . d )!oloto un 

mekam!Grının elın e • k 

~eçhıle Ode~a Rumen ve Nıkolayef te ıgJi~1~nkü haberlerden Ukra. tır. Alm:ınların hedefi de e~asen Niko- cBu, infirad siyasetinin sonu ve ye-

29 kı•şı• 0
••1du•• J 41 Alm~!1 _kıta!arı tarafından <;<evrilmiş me,·d!n muharebesinin n~zik bir ~~1;_ layef değil, Sovyet ordusunun imhn,-ı- '.ıi bir devrin ba•langıcıdır. Birleşik 

ve mu~ım. bı; maden havzası olan Grok ha;:a girdiği :ınlnşılmaktadır F~k t dır. Bu itibarla So\•yetlerin Dinyeper 1 AmPrika, cli\nyıının selameti için bil-

d•ıd• zapte~ılmıştır. . . ·- . 38ı\ me:;ele, cenup Rus ordulaı=ının ta~ sar kına çekilmeıe:i zarur~dir. Kiyefin ıj'Ük bir devlet ola~~k k~ndisine teret-
kişi idame ı J Şaık cephesının dıger bcilgesinde oir hezimet.e uğrayıp uğrnmadıkları _ -°'""""" ilrıncl a.ahif~d .. - - Devamı 4 n cu aahıfede -

harekat devam etmektedir. dır. :\1areşal Eudiyeninin, böyle kat'i Of• d M f 
~~~~~~~ 1gr~~~~/ civar~nd~.b~: Berlin, 15 (A.A.) _ 14 Ağustostn neticeli muharebelerde ordusundan bir ıs vezne arı usta a 

tccricl kampında rnku bulan isyan Alman kıtaları ricat etmekte olan dü kısmını elinden çıkarması muhtemel-
hnrcketi c8nnsındn mevkuflaı·dan manı durmadan takibe devam etmişle: lir. Ancak Sovj'etlerin tam bir bezime d 
yirmi dokuz kişi ölmüştür. Diğer dir. SovyJ)tler, Alman. kuvyetlerinin :.e uğradıklarını zannetmiyoruz. Çün- du•• n yakalan 1 
41 mcYkuf ta divanıharp tarafın- müteaddid hücumlarına uğramışlar _ kü muharebelerin Umandan Kriyoz -
dan idama mahkum edilmiştir. ıdır. Düşman en yakın garnizonlardan :of bölgesine intikali bizde bu kanaati 

Dirnnıharp, Saray-Bosnada he- 1 yanname dağıtan 2 komünisti de ·gc eı; kıtaln_rla ricat eden tümenlerin• ıasıl etmiştir. p d b• 850 ı• b 
ölüm cezasına m:ıhkum etmiş ve 1 takvwe ctmı~8e de Alman kıtaları Sov- ~lareşal B:ıdiye~~i'..Um:ın muharebe- aralar an On Jft ırası Q• 
bunlar kur.'lına dizilmistir. ~·et mukavemetini kırnrak ilerlemeğt en al;yhlerıııe donunce ordularını 

•• . ir. r l .;ekmef{C b.~•l:ımıştır. Es~8en ~Unt~ Al- G • k la ını da dagı" tmıa! F ransada komunıstler <)S~lmnda Sovyctler kanlı zayiat ver- mani ar ?n ~. n .c·_r n~rı. bi_ld!rnuş r. n u. erı a D -y 

k ı mıslerdir .\Iaam:ıfıh, \:tzı~eı nez:ıketıııı mııhn- t' B el .. .. k 1 _. '-f . is ana kal b ar ·. . . - fnza etmekt<>dir. . ır.. ur_a a uç gun ·a an ı.uus .... :ı, nı-
y . . B~rlın, lo (A.A.) - :\Iu2afferane nuılir<>ni orclm:uııuıı geri<in<le ha} li .1n) et cıy_a~lar_da durnmıyacağ~nı a_n-

Ber•ı, 15 (A.A.) - İs~ı~re radyo- ılı>rlı~·en kıtalnrımız şark bölge~inin geni• Diıı,·eper nl'hri rnrdır. F~k:ıt bu .amış, K_at.ıpogl~ t_arlalarınd:ı bır gün 
sunun \"erdiği habere gore, car~an- 'Lir )·erinde oldukça fazla miktarda nehrin R'C'~it yerleri Alman ham taar- ç~ gecesın! geçır.~ıkten sonra ?ı!uhtar 
ba gece<i Fransacl:ı komünist igyan Sovyet kıtalnrını muhasara etmisler rıızl:ırın:ı uğrnmışlır. B~lki bazı köp- N_ uı·: to~~gı~~a ;_akı:ı~1n ~~~ı?ıın N~-
hareketlNi yapılmıştır. Sent Nnzer Ye dar bir ııahaya sıkıştırarak i~Iın ri:Icr ele yıkılmıştır. rı 0~tu . t':"1'. ;mI '"tmfınbe ırısınııı e~~-

. k · t• l · l d" · d" kd 2 ' -- -- ne gı mış ıı. ,, us a a u evde altı gu-
istns,·onıında bir geçı~ yapma ısı- ey emı~ er ır. • ını ıye nr O bin e- ""nil g""iı·mi,tir Yak 1 •· 
. , . .. . ti 1 r . t ap . 1 '"' t k 2· k mı ,, " . • ayı e e vereeegı-

~on Berlin ziyareti e<n:ısındn ço. 
salahiyıetli :ığzınd:ın çık:ın ve :ız~
mi der<><:1'de s:ırih ve mfü'bet yegı
kalar:ı dayannn deliller ,·ard~r. 
Bu. vesikalar Türk toprağı ii1.l'rın
deki SoYyet emellerini ı-ed ediJ~ez 
bir tarzda ispat etmektedir. Eger 
Sovyctler Birliği hi~ bir z:ını:ın 
bövlc em<'ller lıesl •mediğini zunnct
tiı:meğe uğra~ıyor,ı.'\ Alman mnh
fillerinin hnnnati bn 1.amnn:ı uy
mıık gibi en uygun bir har<>ketti_r. 
So~·<'tl<'r Birliğinin Türkiyenın 
bazı mıntnk:ıl:ırı h:ıkkındaki emel
leri hala ve d:ıim:ı Kremlinin gcniş
lemı- harici •iyrıSl'tinin ayrılmaı 
bir par~asını tc•ld\ etmekt~dir. r:
i(('r lngiltere Tiirkiyeye karşı An
karndaki So,·yetler Birliği müme•
"ilinin ~·:ıptığı iıırzd.ı bir deklar:ıs
Yonlr, tesanüt halinde i;e buna 
Almnnyad:ı büyült bir ehemmiyet 
atfoluıımamukta n~ f:ıkat bunda 
bir tııbiyl' manM•rası sı>zilnıektedir .• 

yen komunıs ere rnr~ı po ıs a eş '. ,- sır a ınmış, .~~. an " <> • nmyoıı, bir ni anlııyınca buradan da ayrılmış Tepe 
ı mıq lıir ~ok kim.<eler yaral:ınmıstır . ·zırhlı tren ıj(tınam Vf'YR ımhn olun - cikle oturan \"e bir katil hadisesinden 
16 ·'komilİıist tevkif edilnriştir. muştıır. sabıkalı Hamdiniıı himayesine sığın

Muharebeler de
vam ediyor 

mı~tır. Bu himaye altınd:ı muhtelif 
,rerl rd<• ~aklan:ırak on sekiz gilnilnii 
d:ılı:ı g<"•çiren .fust.ıfa, nihayet ııehir
dcn ıırrılmağn k:ırar vermiş ve dün 
g~ce tam kacacağı sırada yak:ılanmış
tır. 

O 
.. _ v •• v Öğrendiğimize göre, zabıta l\lusta -

desanrn duşiu}!a dog- fanın bulunduğu yeri tesbite muvaf -
1 u degw ildir f~k olmuş \'e .. bunu hi~•eden :eznedar 

. - fır:ıra teRebbus eylcmı~ ve bızzat ko-
:\fo~kov:ı, 11> (A.A.) - Gece ne•- Vezneda~ Mustafa ıııi;:cr muıl\"ini Azmi Dereli tar:ıfın -

rolunıın So\·yet tebliği: · . Duı~tlaı~ 25 giiıı enci, Topl'ak ~falı- dan tutulmuştur. 
14 Aii'ıı<tog günü kıtalarımız beyaz r·u.lkıı Ofı.ı İzmir şubesine ait 111~0 :\Iustafönın üzerinde 8,150 lira çık-

denizdeıı k:ır:ı denize kadar biihln • ı!:ı~.~. zırnat han!rn,ıııa völürürken le· mı~lır. ~!ustafa geri kalan altı bin Ji
cephe lıoyuncn dli~m:ınl:ı siddctli (,ı>.ı up Nlen Of" Yezneclıırlarınrlfın rndmı bır kısmını Hamdi ve Jbrahime 
muharebeler yapmıştır. Cenıip isti- tfıı.~tnfa, z.'~b-~lanın ~iddctli t:ıkibiııcle;ı ver~ıis. ıliif~rleri ile öteberi almı1stır. kametlerinde kıtal:ırımız Kirov"l'nd ,uıtu_Jnı:nıy.ıı.ık, nıha;·et ynlrnyı eıe (,ece \'<'rıleıı malilmnt:ı göre, bra-

p · " ' ı·<>rm l'tıı· 1 · · · ı Of" ·t 2700 ve erıımnybk şPhirlpriııi tahlive eı- lf İ ,.: .. ~ımın cvınce ıs paral:ırınn nı 
niı;tir. · ,· at~"·"" ıror,,, :11 usb ra, lokmıl:ır:ı ılır:ı ~ulıınmu,tnr. Diğer pnı:nlarııı 

13 Ağusto;;t:ı 7.1 Almnıı t:ın:ıı't'sİ gırmek UZ<'T<' :ırkn<la~ıııclnn ayrıl<lı~- Jln~mlıde ~ıkmnsı mnhtem~l görtllmck-
tahrip edilmMir. Biz 27 ta\" .. tarı so;ıra hemen yola koyulımı~ w fı- kdır. 

Uzak Şarkta 
Malezyadaki ku .. 
vetler artırıldı 

Jngilizlerin son ıiıtem 

Garp cephesinde 
Beaufıghter tayya releri 

Orta şarkta 
kaydettik · ., · ).ıre ı-:;r pl~ınını tanzim icin ':ıl:in Jıir ;·er<' :l!ustaf:ının Toprak Ofisteki suiisti-

·- .. B-altık denizinde deniznlt 1 ;ııtmegi düşiinmiis Ye yulrnrı mııhnlk- mallı-r hııkkında bazı mühim ifsaatta 
.,. • 1 arımız- \"e cı 1 ·•r k T 1 J ·1· 0 kı· h 1 \ - .. kt d" T hk"k t d:ın biri lıir diişman dı>n· it 1 . . ·"· • u e ıe c:ı;·ıı·ıııııı ~ı "' . ,_ 11 um uını soylenme e ır. ::ı ı a a 

· / ıza mnı la- mnıclok" J rı 1 ı' ~·zıenmi · rl J k d - Devamı 2 inci ıa.hifede - " ı '· ;a ı :ınr :ıl':ı<ına ,,ı . ,_ 0\"anı o unma ·tn 11". 

H H 

Dö t J apon tank cuıu 
tamı Mançuryaya 

gönderilmiş 

Hava taarruzla
rı devanı ediyor 

Korent kanalı 
tahrip edildi 

Singapur, ı ı; (A.A.) - Res~en 
bildiı-ildiitine göre, miiMlm t~kv1Yil Dün geceki hücumlara Girid, Trablus ve Sicil-
kuvvetleri dün lllalezyayn :~sıl ,

01
.: 300 tayyare iştirak etti ya da bombalandı 

muştur. Bunlar :\talezyadakı _A\U. 
tralya hav:ı kııwetlerini takvıye e· Londıa, 15 (A.A.) - Cuı;:a ge~:- Kalıir,,15 (A.A.) - Re;;mi tebliğ: 
decektir. si Alm:ıny:ı i\zeı-ine ):apıl:ın ava u- Ç:ır~:ııılıa gecesi Tobrukt:ı fa:ıli -

Çuııg_-King ~~- (A.A_.) - c~:ı m~~ı- cuml:ırın:ı :ıoo İngilıZ ?0mbardı'."an -ye_tt.(' bııhınn~ bir de~-riye.. kolumu~, 
fillerinın verdıgı m_alumata gore ~uz t:ı n·are~: iştir:ık etmıstır. Bunlııı dan müstahkem lıır me,·zıdc duşm:ını g:ıfıl 
ellişer ta'lkdnn murekkep dört J~ - 1~ ·ikbi dönmemiştrı. rl\·Iıyarnk hepsini öldiirmü~. lıilfılınıe 
pon cüzlitamı )lnnc.u~;·.:ıya göıı~erıl- B:ışlıc:ı hedefler nr:ı>ıı:da _Hanver, dnha i~erilere ııiifıız ederek kuvwlli i.; 
miştir. Bıınl:ırdnn ıkısı ~imclıden B zoyl l\l:ıgdeburgdakı munaknl~ lihki"ım grupl:ırınu el lıombrılnrı \"C mn
göndcrildikleri m:ıhııllere Yarmı>lnr- r~Dar;. 'r-abrikal:ır bıılmınıııştur. Mu- !<ineli llifeklı>rln taarruz 'lmiei··rdir. 
dır. . . tı>nddid yangınl:ıı cık:ırılmı"tı~. Ila- Diğn noktarla topçumuz iki i-ılihkiimı 

Tokyo, 1 5 (A.A} - 1'."pnıalo'. • .,
0

,·erdeki yangınlrır çok ırenı~ ol - ntc~c tutmuştur. Hııdııd mıııt:lk:hınrt:ı 
h:ıricinc nazırı ·:ımıra~ T°..> uJoy·ı ka: mu -tur Roterdam \'<' Bula~ ııda ta - cin mrık'.n<'li k(ll\arm f:ı:ıli;·rli ol mu., -
lıul. etmiştir Nazır _.ıyası mcselelerı · .. l 'ur. · ·. ı t ";;fr Oahilive nrruzn ııgramış ır. 1• . . ' 
ımp:ırat.or:ı ızn ı e. mı, ı · . t • . ( · Huglln öğlcd<'l1 8011rıı 'rezı;~ Knlıirr, ı;; (A .. \.) _ l!n\ :ı (('hl: • 
\' pkiJi Tabul:ı da ımparatoı nı:ı ın- da bir i.:t!<e grmisi ,-,i • 
dan kabul ec\ilmi• ve Prens Hiron:ı- a<lnl:ırı a~ıklnrııı · · ·' C b . 1 _. 1 .. . · · ·r. bntırılmı<lır . . .um:ı ve r:ır~:ın n gece eı ı. < ıış -
nı:ı lı1kkında ızahat v<'rmı~ 11

1
·• ır· 1 d .' 1·r. (, A.) - lngılız :ıvcı nıaıı g~mikrinin Kor?nt l;:ııwlınrla1 

ıl • 1• (AA) - Cenu >• ın- .on ın, " '" , . 1 .. ı·r d 1 . .. b ano; • " · · . t .. , 1 .· d.. öğleden sonr.1 ~ıma ı ıR ı,:ı ~ Prıne mani olmnk uzerc n nı:ı.· 
<Lçiniye j_:ıpo'l kıtnl:ırı_nın i!ız:.ıcı d~:: ~~~i~~:e [r;.~ri~~e Feri hücumla: ,·~p • halle şiddetli hiicıımlar yapılmıştır. 
tasında. had!~elcr çıkt_ıgı ~~ zıp J 1 

• 1 · d · 13 d"şın:ın tııyy·aresı ~üşü- I<orcnt kıınalının iki ııcu çökmü~ ve ka 
mektedır. Çın - Hındıçın_ı ~~?u u?a mJf :ı~ {~· t ~Jiz t:ııwnrelcrındcn nııl uzun mliddet nü;,man gemileri !cin 
Fr:ınsızlaı ın tahaıışUd eclıldıgı \"~ 'a- r .. m. ş ı r. '.! emiştir. karıanmıştır 
v.iretin nazik olduğu haberlerı de ılçıı UssiiDne donm4 ncii oahifede - - Dr~amı 4 neli oahifedc -
\ekzip olunmaktadır. - rv mı . 

Şad~ çepheaindc bir t llllk muharebeı~ 



(AftADOLUJ 

Askeri Vaziyet · . 
- Ba.t tarafı 1 inci ıahifede - r-' • l_:Jc. '" M lPrıtıp doğusunda ve Bııı mınHıka~ın-~ ~.... ..... ._. 

lla tutunamadığına gört>, artık bu or-
Bir Nasihat 

dunun Dinyeper garbında muharebeler 
Eski zamanın sadrazamlariyle vü- Yermesi tehlikeli olur. Eğer Ruslar, ha 

keli.sının kapılarında bekliyen oda- kikaten bir mağlilbiyete uğramışlarsa insanlar - Hayvanlar 

Fuar hazırhkları tamamlanıyor 

Bu akşam Kü tü parkta 

Görüşler: 

Fuarda 
Kazım Dirik için bir 

köşe istiyoruz cı!ar, efendilerinden fazla hüküm ki Almanlar böyle gösteriyorlar, bu Dün sabah, maruf doktorumuz 
sürerlerdi. Kapıdan içeri ancak ken- takdirde ordunun süratle nehrin şar- Galip Ataç, insan tipinin ifadı; etti
di istedikleri kimseleri sokar, canları ~una toplanması ve mareşal Budiyeni- ği mana hakkında radyod:'- bır ko
istemediklerine «pafa hazretleri nin de ordusuna yeni bir <;eki düzen nuşma yaptı. Phlaton, Arısto veıa
me.şguller» diyerek geri çevirirlerdi. vererek muharebeleri bu geniş nehrin irenin insan çehre ve azası, tüyleri 
Eııki devirlerin her İ§leri keyfi olur- bulunduğu sahada kabul eyleme!li icap ve umumi ,ekli itibariyle kimleri ne-
du, hatta bunun için pek yerinde bir eder. ye benzettiklerini söyledi. Müteces-
de darbı mesel vardı: «Düdüğünü Bazı kaynaklara göre, Almanlar, sis, dikkatli ve evhamlı olan insan-
öttüren borazancı başı olurıı derler- Ukraynadaki muvaffakıyetlerden son- lara, sabah sabah, dallı budaklı bir 
di. Fakat buna muvaffak olanlar az ra. Smolensk mıntakasındaki taarruz- me,gale çıkardı. 
ve mahdud kimselerdi, hafiyelik, dal- dan ':'.azgeçmişlerd~r. Biz bunun böyle Öğleye doğru bir dost geldi, başını 
kavukluk muvaffakıyetin başlıca olacagını zannetmıyoruz. Almanlann sallıyarak; 
imillerindendi. İlk devlet teşkilatla- burada Macar ve Rumenlerle birlikte - Olur ıey değil -dedi- nereden 
rı bütün dünyada böyle ba~ladı, halk mühim miktara. baliğ oldukları ve Eni- bulurlar bu mevzuları!. 
lenevv~r ettikçe bug~nkü m~dern kanlardan da asker getircliklel'İ bili _ - Ne oldu, bir şey m: var? 
tl'şekkullere. kad~r ~ır ço~ !dare niyordu. Bunlarla Budiyeni oı·dusuna -: Canım ne olacak,. .. "!ykuda~ 
tarzları tatb~k. ed~ldı. Bugun bılhas- iistünlük temin etmiş olabilirler. Al: h~nuz uyanmı,tım. Benım oglan,.yu
sa demokraııı ıle ıdare. olunan mem- manlann Smolenskten kuvvetlerim zume bakarak ablasına seslendi ve 
l:k:tlerde müne~.er ın.~anlar eskisi cenuba kaydırmaları mümkün görüle- feryadı bastı: 
gı~ı şahıslar_:ı degıl, reJ??1le~e, ~ef- mez. - Aaaa..... Babamız maymuna, 
k~relere h~ghdırlar, reJı~ ıdea~ıne Ukreynada Alman muvaffakıy.etle - şampanzeye benziyor .• Vallahi de, 
hızmet e~mıyen, sad~kat gostermıyen rini kolaylaştıran, ikmal üslerinin ve billahi de tıpkı maymun. Burnuna, 
şahıslar ıdare mevkıınde tutunamaz- Rumen petrollerinin yakınlığı olmu~ - göz çukurlarına ve gözlerin biribiri
la.r,. hu gaye;yi besl;yen ve ıevki 11a- tur. Şimdi Almanlar Smolenskte girl- ne yakınlığına bak! .. 
hıbı olan kımselerden mevkilerini ~zcekleri yeni taarruz ir.in hazırlan - - Ne olduğumu bilemedim. Tam 
İstismar ederek şahsi menfaatler te- maktadırlar. Hitler karargahının Uk- hu sırada, bizim hatun da yatak oda
minine sapanlar, rejim baki kaldık- raynaya nakledilmesi de, Smolensk ta- sından yüzünü gösterdi .. O çıkar çık
ça bir daha iktidar mevkiine getiril- arruzunu kolaylastırrnağ'a matuf ola- maz, bu defa kızım bağırdı! 
memek üzere ve halkın menfuru ola- 1.ıilir. Ya annemiz kime benziyor? ... 
rak devrilmeğe mahkumdurlar. Re- Radyo [/O":rlrm'ııdmı Oğlum, ıu cevabı bastırdı: 
jim bir imandır. İmanı kuvvetli ol - 000 - Tıpkı kediye!.. . 
m;yan, kendi imanına itimadı olmı- Sovyetlere göre . Kafam altüst oldu. Rez~letın .. d~-
yan kimseler ne kadar okumus ve nı~kası .. Yumurcaklara dogru yuru-
b4lgili olurlarsa olsunlar iktidar - Bat tarafı J inci sahifede - düm. Oğlum bağırdı: 
mevkiine gelmekten ictinap etmeli _ tırmıştır. - Babacığım, bizim kabahatimiz 
d . le h k""t"1··~ .. · ld ~ :\foskova, 15 (A.A.) - Sov.ret is- yok .. Radyoda biraz evvel «İnsanlar ır r, er o u ugun cezası o ugu Lo 1 · • d d 

'b' b "b'I . tihbarat bürosu reis muavini ozvs <I neye benzer» dıye anlatmışlar ı a .. 
gı ı u gı ı erın de hırs ve tama lıeyanatta bulunarak, Ode nnın alın- Karımla birbirimize •gülüşerek ba-
kurban~ ola~.ak_ları ll'!uhakknktı.r. De- clıgv ı haberini yalanlamış, Almanl-a- kıştık ... Gayri ihtiyari; 
mokraııı reJımıne hıyanet kütleye, N d • d d' • b t · 
b .. ·· 'll . rın bundan evvel de Kiyef ve Le - e ersın - e ım- ısa e var 

utun mı ete ve memlekete ıhanet ningradı aldıklarını söylediklerini ha- mı? 
olduğundan kültür ve karakte~ bura- tırlatmı;;; Smolenskin 16 temmuzda Hiç de değil... Nerem kediye 
da başlıca amillerdendir. şgal edildiği bildirildiği halde an - benziyor .. 

Kültür ve karakter, yukarıda mev- cak bir kaç gün evvel bır!tkıldığını Dayanamadım: 
zuubahs eWğimiz yalnız bast!aki öylemiştir. Lozovski, Smolen:ıkiıı - Kadınlığın kafi! 
idareciler için kafi gelmez, dev"letin Almanlara pek pahalıya malolduğu- Diye mırıldandım ve bittabi gırt-
idare makanizmasını işletmekte va- nu, her metre murabbama biı- Al - lak gırtlağa geldik .. Acanım, radyo
zife alan, hatta bilhassa kritik za -

man askeri feda edildiğini beyan et- da konuşulacak ıey bulaınıyorlar manlarda mili tin her ferdi için el- ? b d 1 
zemdir. ıniş \'e elemiştir ki: mı. Bugün sa ah sabah, ra yo o an 

- Arzularını daima hakikat imiş her evde, kahvehanelerde mutlaka 
"b " h 1 B d · ve mutlaka bu mevzu konuşulmuştur. 

Kültürü kuvvetli olan insanların P 1 e·aplıyan Alman ar, u iyenı Herkes, aynaya sarılıp (ayıya mı, 
karakterleri de sag"lam olur. Ku"'ltu··r ordularının da muhas'(lra edildiğini k d b . ) iivlüyorlar. urda mı, man aya mı enzıyorum 
yalnız yazıp okumakla olmaz, ev- · 1 k b diye düşünmüştür. 
vela fıtri olarak ruhda sonra da kı'ıı- A os ova, 15 (A.A.) - Bu ;;a ah- D · 'k b' . . i Sovyet tebliği: oııtum çıkıp gıttı ten ıraz son-
bı olara~ ~na _baba evıyle m~kt.ep - 14 _ l 5 Ağustos gecesi kıtalarımız ra diğer bir arkada, geldi. Şöyle, 
ler~e ve ıçtım4aı~at hayatıı:ıda ıktısa~ l'ebholm, Sarayarosa, Smolensk i:>- zayıf, nahif, korkak, cılız bir şey .. 
t:dılen mane.vı hır ku".vettır. Manevı- tikametlerinde ve cephenin Estonya Ayni mevzua temas etti: 
y~tı kuvvetlı.o~mıy_an ı!1sanların.mad- bölge>Ünde anudane carpı malaı".l de- - Benim burnum -dedi- arslan 
dı kuvvetlerının hıç hır kıymeti yok- ram etmislerdir. Kara orduJarımızl:ı burnuna benziyormuş. Tüylerim de 
tur. Çıplak doğan insanlar .dünyaya . 1. 1 .•. • h k ti · . öyle .. Sabahleyin, radyoda bu mese-
g .. le · · k d kt b d" ıs )il' ıgı yapan ava ·uvve erımız 

oz rını apa ı an sonra e e ı ı·· - d b 1 . a· . 1 le konuşulurken gayri ihtiyari zev-
y h ler·ın · ı k 1 k "d ( usmana agır ar e er ın ırmı~ er -
~r ~ ~ıne çıp a o. a~a gı .. e~: dil'. · ceme, 

gardenparti veri • yor 
İzmir enternasyonal fuarının açıl

masına 5 gün kalmı,tır. 

1 t b 1 t •ı • d•• td• Yurdun her yanından akın akın, s an u ga,ze ecı erı un ge ı- vatandaşlar lzmire koşuşuyor; fuarın 

F •• b • J gönüllere kalblere inşirah veren, ler. uar munase etıy e göğüsleri kabartan manzarası, bizi, 
mensup olduğumuz büyük milletin 

Zı•yaretçı• akını ba!li:ladı kudrAine inandırıyor, Türk cumhu-
~ riyetinin memlekete kazandırdığı 

Bu :.ıkşam Kültürpark fuar gazino- RUME'N SEFiRi GELiYOR büyük varlıklarla kucaklaştırıyor. 
sunda matbuat mümessilleri ş,erefine Fuar günlerinde şehrimize bir çok Onları meydana getirenleri unutma-
bir ziyafet verilecek ve bu ziyafeti bir mebuslarımızla yabancı devlet mümes- mak, hakiki benliğimize bizi kavuş-
ardenparti takip edecektir. !lillerinin gelecekleri öğrenilmiştir. turanlara sonsuz minnet ve şükran-

Gardenparti için İzmir lıelediye>ıin- Romanya hükumetinin Ankara se- larımızı tekrarlamak için bundan 
ce davet edilen İslanbul gazeteleri ı;a- firi ile ticaret mümessili 25 Ağustosta daha güzel bir vesile bulunmaz. İzmir 
hip ve başmuharrirlerindeıı. İstanbul ~ehrimize gelecekler ve burada bulun- enternasyonal fuarı ile Türk ze
ınebu. u ve Son Telgraf gazetesi baş - duldarı müddetçe fu~ırı ve İzmiri geze- ki ve kabiliyetinin, Türk enerjisinin 
muharriri Etem İzzet Benice, 'fan ga- c~klerdir. en büyük nümunesini vermiş, binler-
zet i ~ahip ve başmuharriri Zekeriya SPOR HAREKETLER! ce yabancı ve yüz binlerce •J'atanda-
Sertel, Vatan gazetesi sahip \'e baş - Fuar münasebetiyle İzmİı'de cok şın yurdun en hücra köıelerinden 
muharriri Ahmet Emin Yalman, Ta~- zengin ı;por hareketleri olacaktır. Bu harekete getirerek, memleket içeri
viricfkıir gazele:i s~hibi Zeyyad, Son münasebetle futbol müsabakaları yapı- sinde içtimai, iktısadi bir muvuman 
Po~ta gazete;:i muharrirlerinden Ercü lacak, mfü;abakalar lig usulü ile ve 1:ıir yaratmış bulunuyoruz. Fuarın bu 
mend Ekrem Talu dün ~ehrimize gel- devreli olacaktır. Bu müsabakal::ırda büyük varlığı karşısında, İzmirin 
mişlerdil'. en fazla puan alaııa fuar kupası veri- veçhesini değiftiren merhum gene-

Belediye rei!li Dr. Behçet. Uz, mi~n- lecJdir. ral Kazım Diriği hatırlamamak im-
firleri vapurda istikbal etmi~tir. Fuar müsabakaları Ankara, htan - kansızdır. Dost İran devlet reisi Şe-

IıuI; İçel ve İzmir muhtelitler; arasında hinıah Rıza Pehlevi Hazretlerinin 
FUAR HAZIRLIKLARI yapılacaktır. değel'li generalimize (ne Dirik valiniz 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün x:---
öğl<.'den evvP-1 Kültürparkn giderek fu- iki muhtekir daha var!) demek suretiyle onun bariz hu· 
aı· hazırlıkları ile meşgul olmu~tur. Pa susiyetini görmüş, idi. Dirik valimi-
viyonlarda faaliyet çok ilerlemiştir. yakalandı zin, izmirin imarında, maarifinde vt> 
Fuarda ' tesis edilmekte olan nkvar - . K .1 d Kunıyem. Tk köycülüğünde yaptığı inkılabı hiç 
vom imıaatı bitmis ve havuzların tan- i\.1 ~ç~cı e~·I e Ş'"kri' u· ışcı ~ "

1 
yaptı bir İzmirli, hiç bir kadirşinas vatan

;,imine başlanmışt;r. Bir kaç güne ka- rl us a a
7 
°
1
?' ud u '. l~!·. Yayın. ·ı- daş unutmamıştır. 

<!ar körfezde yakalanan balık ve cana- osum: ıra .. an \er. ı~!. ıçın ve .rıne 
varlar bu havuzlara konulacaktır. Keçec~erde ~ose;~ ~acırlıgı yap~n_l\!u.s-

ZIYARETCl AKINI BAŞLADI 1.~fa oglu Erı_şk? e kundu:a cıvısının 
' kılosunu yedı !ıradan ı:ıattıgından suç-

Şehirde şimdiden gözle görülür bir 'fü;tii yakalanarak adliyeye verilmiştİl'. 
kalabalık müşahede edilmektedir. Be-

000 
__ _ 

tediye bu sene fuara daha çok ziyaret- kalp lı·ra bulundu 
d akını olacağını nazarı itibnra olarak 
,;tel, pansiyon ve hanlarda . ıksık tef- Keçecilerde Hayım oğlu Cako Far
Li)el' yaptırmakta ve mevcut yatak a- hinin Anafartalar cadde. inde 492 sa
detl,C>rini ~slıit. ettfrmektedir .. yılı dükkanda bozdurmak istediği kalp 

.ı:,Jde edıl~n ılk }"akam~ara gore ;z: bir lirayı ~ürmek istediği sırada şika
mı ı de otel ve pamııyonlaıda, gl?çen · ~e vel edilmış ve Cako vakall'nmıııtır. 
neye nazaran 600 yatak fazla olclugu · 

000 
__ . __ 

anlasılmıı:;tır. A f I ld' 
Fuar günlerinde nakil vasıtaları ile h nan ge l 

gazino, lokant::ı, bar ve ·· ğfoııce yerleri İzmir ihracat ve ithaliitçılar birliği 
. ıkı bir nezaret altında tutulacak ve umumi katibi Bay Atıf inan, dün Ka
belediye nizamatına aykırı hareket e- deş vapuru ile fatanbuldan gelmi!~tir. 
denler şiddetle cezalandırılacnklardır. -------------------

··----lllB--lnı:IGl:lllll'IB•, Yeni vesikalar bulundu • •• u eyın e - l\Ioskova , 15 (A.A.) Sovyetler 

miyi kaybettik 

Cumhuriyetin en büyük eserlerini 
teşhir .. uiğimiz, yabancı devletlerin 
İ§tirak ettiği İzmir enternasyonal fu
arında onun için bir köşe yapmak, 
onun hatıralarını, icraatını göster -
mek en basit bir kadirşinaslık vazi
fesidir. Bunun için gecikmiş değiliz. 

ler. Eakı fıravunlarla hırlıkte gomu- 'I k 15 (A A) S , . t ·, 
ı .. h 1 ·' os ova, . . - O\\ e ıs-en eıya ve mucev erat asır ar geç- fhb b'" .. ·· .. O 1· 
tikten sonra antika olmaktan başka 1 trıa·Ia·-~rosn S!lozcut~u. c e~aı~ın 

- Görüyorsun ya -dedim- bir ars· 
Uzun müddet, İzmir ve Manisa lana eş olmakla bahtiyarsın .. 

Sen misin söyliyen ! Karım kahka- vilayet ve kazalarında ve en son
hayı bastı. Beni ensemden yakalıya· ra Seferihisar kazasında hakimlik 
rak, şöyle bir ıııktı. Canım çıkayaz- yaparak şahsında mühitinin hür
dı.. met ve sevgilerini toplıyan, ayni 

tarafından ele geçirilen vesikalar ara
!lında Rusyanın ahaliye müstakbel tak 
simine dair olan ve- 16 ıncı tank tüme
nine 20 haziranda verilmiş hu1unan 
1.ıir talimat ta bulunmaktadır. 

Trakya paviyonunu tanzim etmek 
üzere evvelki gün Trakyadan gelen 
hey'etle elbirliği yapılarak fuarın 
açılacağı güne kadar bu köşeyi ha
zırlamak mümkündür. Büyük eseri 
ile yalnız İzmirde değil, yurdun her 
yanında büyük bir sevgi ve alakaya 
mazhar olan belediye rf"İsi Behcet 
Uzun ve merhum Kazım Dirikin 
halefi İzmirin yeni valisi Fuad Tuk· 
salın hu işe lazım gelen ehemmiyeti 
vereceğini ümid etmek . hakkımız· 
dır. Zira, bugün yapmakta tereddüd 
edeceğimiz bu küçük bir vazife, 
hem memlekete büyük eserler kazan
dıranlara ihmal gösterenlere karşı 
sevgimizi sarsar hem de onların ruh
larını muazzap eder. 

SELiM CAVJD kendilerine bir faid temin etme_ znp ec ı ıgı v~ , ovye cenup orc u-
e ·unun ;;ıı.r:;ıldıgı hakkındn Almanlar 

tarafından verilen habPri yalanla -
miştir. 

.ı.~tır. 

Bu rnevzula veril..;;ek " iste~ilen ---000--- Dostum çıkıp gitikten sonra ben de zamanda başta Anadolu olmak 
ders, muayyen bir hedefe matuf de- Al i bf • .. • gayr· 'ht" • )' Id 
"Ildır. Umumidir ve bı'lhassa bugun- man e ıgı ı 1 ıyarı aynayı e ıme a ım. üzere bir çok İzmir ve memleket 
.. Çehremi baştan aıağıya tetkik etflm 
ku gıbi bütün dünyanın ateşler ıçin- füırlb, 15 (A.A.) _ İngilizlere ve düşündüm: gazetelerinde memleketin fikir 
de yandığı, günde yüz bınlerce kiti- kar~ı. mücndelede tayyar !erimiz 13 - Ne arslan olayım, ne kaplan.. hayatına hizmet eden, muhtelif 
nın ıdama sürüklendiği zamanda tonluk 2 ticaret gemisini batırmı'51ar- Ne deve, ne zürafa .. Bir parça adam eserler telif ve tercüme eden Hü-
eı; isinden daha fazla refah içınde dıı·. 2 gemi de hasara uğmtılmuıtır. olayım kafi!.. seyin Fehmi, lııtanbulda vefat et-
ya§aması icabeden bizlere aramızda İngiliz Qark limanlarına dn. hü - Çimdik 

· " mittir. Vefatı kendisini tanıyan-oaı:ı a'iıdtibozukıarın tıraat duşkünü cumlar yap1lmıştır. Şimali Afrikada 
uıarak halk aırtmdan servet sahıbı tayyarelerimiz Sidi Barrani şimalinde Hindi standa doklar larda ve hepimizde derin bir te-
?i.ı;nağa gayret edenler ıçindır. her bir İngiliz destroyerine bomba i~a- yapılacak esaür uyandırmııtır. Kederdide 
.
1 urk f~rdı hükumete az~~i müza- bet ettirmi~lerdir. İsmailiye tayyare ailesine samimi taziyetlerimizi ııu 
neret goı;tererek halkın muzayakaıı- nıeydnnına yapılan hücumlarda bü- L.ondra, 15 (A.A. - Hindistanda nayız. 
ııa _meydan v~rmemekle mükellef ol- yük yangınlar çıkarılmıştır. l\fanş ;;a~ı~ doklar insa edileceği bildiri!- il_:~!!!!!!!!~~------• 
dugunu. takdır etmelıdir. Aciz bazı sahillerine dafi toplarl-a tayyareleri- mıştır. --; -· 
garılıerın eUerindekı servetlerjyJe miz !.l İngiliz tayyaresi düsürmüstiir. ~.l'i.J:jl i AUA 
ı.pe ülaııyon yotiyle ihtikara yol Düşman gece Almanyanın ~i-:rıaı 
açnıalarıyle ki.iltür ve karakter nok- ve :imali garbi mıntakalarına hü
ıanlıklarını ortaya koymaları beıe- cumla muhtelif mahallere infilak 
rıyetın takbih ettiği ahJaksızlıkarın ve yangın bomb-aları atmışlardır. 
en büyüğüdür. Gece avcılarımız ve müdafaamız 

_ _..-. ,...,J.. ~I~ 

Bu gibiler parmakla 
müteraviz 10 düşman bombardıman 
Layyaresi daha ditşürmiişlerdir. 

Bahar Şarkısı 
Feridun Osman 

, .............. _·-·-·-·- -... 

Alacak -meıeleainde;;-·-- -
Keçecilerde Eıazıklı Ahmed oğ -

BUGÜNKÜ PROGRAM lu Yusuf, Cemal oğlu Hü;;eyin Ömü-
7,30 program ve memleket saat aya- 1·~ -~·lacak mesele;ıınden dolayı döv

rı, 7,33 müzik, hafif program (pl.), dtlgunden tutulmuştur. 
7,,15 Ajans haberleri, s muzik: hafif Boru hıraızı 
~arkılar programının devamı (pi.), Alsancakta Yusu! oglu ~mele Ka-
8,30 evin saati, 13,30 program ve mem zım Kontar, beledıyeye aıd .4 adet 
lekct "aat ayarı, 13,33 Türkçe plaklar, menfez borusunu çalmış ve bunları 
13,45 Ajnatı haberleri, 14 karışık prog sata~k~n y~k.ala.~mı~_tır. 
ram, 14,45 Türkçe plaklar programı- Bırbırlerını dovmuıler: 

ayılabilecek kadar az olmakla bera 
be.- yaptıkları kötülük şümullüdür. 
Kanundan da korkmıyan bu menfur 
kimseler yaptıkları fenalığın derece-
4İni takdirden aciz olmalıdırlar ki 
l:ıunun ikibetinin vehametini, insan
lığın, bütün bir milletin lanetini his
sedemiyorlar, dersimiz, nasihatimiz 
bunlaradır. Ankara: A. E. 

nın ikinci kısmı, 15 dans muziği.. 18 Çorakk~pıda Ahmed~ oğlu Şevket 
Değerli ve güzide hikayecimizin program ve memleket saat ayarı 18 03 Suerdem ıle Osman oglu Mehmed 

çok nefis hikayelerini ihtiva eden muhtelif şarkılar, 18,30 serbest '10 da- Türk, aralarında iş yüzünden çıkan 
bir eser .. Her kütüphanede bulabi- kika, 18,40 radyo caz orkestrası, 19 bir kavga ·onunda yekdiğerlerini 
lirsiniz. konuşma, 19,15 radyo caz orkestrası dövdüklerinden tutulmuşlardır. 
---- progr~mının devamı, 19,30 Ajans ha- DOKTOR 

D • L berlerı, 19,45 meydan faslı, 20,15 rad- _ ___ . 11111-----ı 
enız evazım satın alma ko- Y? gazetesi,_2~,45 Rarkı ve türküler, 21 Ali Agah 

zıraat takvımı ve toprak mahsulleri 

ml.Syonundan.· borsası, 21,10 dinleyici istekleri, 21,40 
konuşma (günün meseleleri), 21,55 
radyos alon orkestrası, 22,30 Ajans 

Çocuk Hastal,ıkları Mütehassısı 
Hastalarını Pazardan mada her 

sün İklııci beyler sokağında (84) 
ıumaralı muayenehanesinde ka.bu 
e tedavi eder. 

l .- Tah'?i.ıı edile~ mecmuu bedeli 22 bin lira olan 80 bin metre 
1 merıırnn bezının 1 agu to !l-11 pazartesi glinü saat on beşte pazarlıkla 
ek iltnı:!si yapılacaktır. 

'2 - İlk teminatı 1650 lira olup ~artname ·i her gün mesai saatları 
dahilinde komisyondan alıııabilir. 

:l - lstcklilerin b 0 lli gün ve saatta Ka~ımpaş1.da bulunan komisyon 
da haıır bulunmnları. 3255/6931 

Fuar zamanına mahsus 
banliyö trenleri 

JJ. Drmh yolları 8 inci iJ}lctmc miidiirliiğüuden: 
Pazaı· ve pazarte i günleri Ba mahaneden 00,01 de ve Çiğliden 00,55 

.le hareket etmekte olan 25/26 No. lu banliyö trenleri yalnız fuarın açık 
uuiundugu miidcletçe her gün Basmahaııeden 00,30 da. hareket ederek 
l,15 de Çiğliye varacak ve Çiğliden 1,24 te hareketle 2,08 de Basmahaneye 
lmiYasalat edecektir. Sayın halka ilan olunur. 3273 

haberleri, 22,45 radyo salon orkestrası 
progr.ımının devamı, 22,55 yarınki 
program ve kapanı~ .. 

Bera:ama belediye riyasetinden 
1 - İçme suyu tesisatımız için 300 adet 13/15 milimetrelik su sayacı 

fenn1 ve hususi artnamelerine tevfikan açık eksiltme yolu ile müb~yea 
edilecektir. 

2- ,:Muhammen bedeli 4500 lira muvakkat teminatı 337,50 liradır. 
3 - Şartnameler ve bu husu.'ta istenilen maHlmat belediyemiz fen dai

resinden bedelsiz olar.ak verilir. 
4 - İhalesi 2-9-941 tarihine rastlıyan salı günü saat on birde belediye 

dairesinde yapılacaktır. · 
Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika

ları hamilen mezkur gün ve saatta belediye riyaSoetine müracaatları ilan 
olunur. 16-rn-22-25 3254/6911 

~ 
( lktısadi Yürüyüş) 

. Fuar ~evkalidB ayısı 
Memleketimizin bütün ıktısadi 

hareketlerini büyük bir dikkat ve 
ehemmiyetle takip eden, E:n ma-
ruf iktısadiyatçılarımızı yazı ai
lesı içerısine almağa muvaffak 
olan (lktısadi yürüyüı) mecmu
ası, 20 Ağustosta açılacak İz-
mir Enternasyonal fuarı için 
çok zengin bir sayı hazırlamak
tadır. 

Oç renkli bir kapak içerisinde, 
fuara ait müteaddid resimlerle ve 
fotomontajlarla tezyin edilmiı 

olan bu sayı fuarın açıldıiı ıün 
inti§ar edecektir. Türk matbuatı-
nm maruf yazıcılarının fuar ,!ıak
kındaki makalelerini ihtiva eden 

lzmir belediyesinden: 
1 - Kahramanlar 1920 sayılı -o

kakta 94 numaralı 7 dönüm Lahceııin 
bir ı>ene milddelle kiraya verilmesi. 
·sazı isleri nıüdiiı·lüğündeki ı;artname
si veçhile :ıçık artırmaya komılmu~
tur. Muhammen bedeli icarı lOOlira mu 
vakkat teminatı 7 lira 50 kuruştur. Ta 
!iplerin teminatı öğleden evvel iş ban
kasına yatırarak makbuzları ile ihale 
tarihi olan 1.9.941 pazartesi günü saat 
on altıda. encümene müracaatları. 

2 - Kahramanlar 1920 sayılı so -
kakta 88 numaralı 6440 M2. bahçenin 
bir sene müddetle kiraya verilmesi yazı 
işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç
hile açık artırmaya konulmuştur. Mu
hammen bedeli 100 lira muvakkat te
minatı 7 lira 50 kuruştur. Taliplerin 
'teminatı öğleden evvel iş bankasına 
yatırarak m~kbuzları ile ihale tarihi 
olan 1.9.941 pazartesi günü saat. 16 
da encümene müracaatları. 

16-20-25-29 
bu fevkalade zengin sayıyı oku- 1 - Kadifekale gazinosuna yapıla· 
yucularmuza ıimdiden hararetle cak ilavei inşaat Yazı işleri Müdürlü• 

lta1 • d · 1 ğündeki keşif ve şartnamesi veçhile 
~ııye e erız. ' açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif be-

deli 1268 lira 82 kuruş muvakkat te-

Doktor 
NURi ŞEMSi GONEREN 

l minatı 95 lira 25 kuruştur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel İş Bankasına 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
olan 27.8.941 çarşamba günü saat 16 
da Encümene müracaatları. 

Hastalarını Anafartalar cadde- 2 -İnönü caddesi Bahribaba parkı· 
sinde Tilkilik Akar çeşmesi kar- nın hastane tarafındaki methali kena
şısındaki muayenehanesinde kll- rında su satış yerinin bir sene milddet

··•b•uiiı1 ... e,.d,;;,er;,;·-.----------·1ı 1e kiraya verilmesi, Yazı işleri müdür
lzmfr üçüncil icra ve iflô.s memur lüğündeki şartnamesi veçhile açık ar-

·luiJundan: tırmaya konulmuştur. Muhammen be-
İzmirde mukim müflis A. l\Ialamo deli 21 lira muvakkat teminatı 1 lira 

ve şürekası şirketinin iflasının kapa- 60 kuruştur. Taliplerin teminatı öğle
tılmasına lzmir ticaret mahkemesin- 1 den evvel İş bankasına yatını.rak mak
ce karar verildiğinden keyfiyet icra ve 'buzlariyle ihale tarihi olan 27.8.941 
iflas kanununun 166 ıncı maddesi mu- çarşamba günü saat 16 da Encümene 
cibincıe ilan olunur. Dosya: 932/12 müracaatları. 12 16 20 25 • • Türkiyenin biricik okuyucusu 

SES KRALiÇESi 
Hamiyet Yüceses 

13/ Ağur.toı/941 Çarşamba gününden itibaren 

( 8'.lhribaba Sahi/park Gazino$unda) 
İzmir halkının meftunu olduğu ilahi sesiyle seanslnrına başlıyacaktır. 
Yıllardan beri Halkımızın özlediği bu ilahi sesli gÜzel okuyucumuzu 

dinlemelerini bütün İzmirlilere ıimdiden tavıiye ederiz 



ô A ""ustc» ·1 tl Cumc:.rtc:;ı 

Vakıflar direktörlü2ünden: 
Rnı<l, :ın, ın r ı ınl rlı' Ja ndakı ıır • enel I< ki•·a ı 

ısu Jırıı ,, ınrlPn b • n nıudd t e mu, .• \e ~v çıkarıldıi(ı hakkında· 
ki ihi.ılardan if. ~ gü ~ \ n 17 8 !ill cLmarte·ı olarak gö;terilınişt r. 
l\Iezkfir araanın ihalesi lS-8-941 ı;.nzartP~i giinü sa:ıt ondadır. Keyfiy<'t 
tavı.ihcn ilan olunur. 3269 

Vilayet Daimi encümeninden: 
ldarei lıususlyei üılyetc aıt olt.p seıırvi 40 lira icar bedelli Karantina

da 481 •arılı dükkfin bir J ıl müdcletıe kirnı-a verilmek w yine Bucada 3 
kuyular ~evkiinde vilaye' bn!ıre"i ic.ndc ~,.,·eke vuku bulan yaı~gın ııe
ticesiıırle yanan t"c 1 dU\' r na i~e geim binanın tanzim oilınan 382 lira 36 
kuruşluk t.ın~:rat ve inşaatını ) apmak ve _v'.lngın yerinde m~vcut on b<;ş 
ilfı yirmi metre mıra· taş•::m ıst"facle :.mek ve buna mukabıl he yıl hır 
kira bedeli vermek sureti, ı' mezkur bina u~ yıl müıldelle kiraya vrilmeic 
üzere ve y'nc talebe caymnda Ara;:ı ıı :ın sıcşmesi me\•kiinde idarei hu
susiye: vilayete ait ta=ml:ınmamış rcktap bina" öniinıle mevcut olup 
beheri ) rmi Era muhammen ııe..ı,lli h:Ja t<J~ları ile belı~r metre tulü oıı 
be~ lira muhammen bedelli mermer ba ımaklarlıı. L~na içirıde hurda ha • 
linde bulunan tuğlalar n'i:şterı çıkıncya kadar :ırtırmayıı. çıkarılmıştır. 
Talip olanların şartları öğrenmek (!zer her gUıı ~uhasebei .. husu:'iye mü
düriyeti varidat kalemine ve pe.}. sürmek istiyeıı'.erııı de encumenın toplan 
dığı her pazartesi ve per~enlıe gi!nleri "aat oı' birde Yih'.ıj·et daimi <'ncünı~-
ııine müracaatları ilan olunur. ~285 

Vilayet daimi encümeninden: 
i!K okullar i<'in yaptp·ılnıa•ı ger keıı lıi3 ~ !ıra muhammen bedellı <;v

rakı matbua çin ilan edilen ek ltmE'\ t .ip çıkm~d-ığınd~n eksıltme on 
gGn temdid edilmi~ olup ihal i 21 a~u to~ 9 ı_1 rorı~ı!lc duşcn ııer;.en.l>c 
ııilnU saat on birde icra edilecektir. Joteklıl rın o gun ve saa~t:ı lla lıra 
67 kııruJuk tcırinat makbuzJ.ırı ile CTI •iimeoo muracaatları ılan olunur. 

Devlet Deniz yollarından: 
]' .. ascbeti,·lc 12 ağusloo~aıı eylül nihayetine kadar mutat 1stan
• uar muıı. , 1 . ·· .. h k t 

• 1 1 · ostalarına j,tanbuldan s.ı1 ı ve zmırclen cuma gunu are e 
uu • zmır P • ' · İ · t · 
dm~k üzere bir posta i:.'l\e etlilmiştlr. l~tanbuldan zmırc ~elen ve zmır-

1 1 lı 1 k ]kan \·apurlarımızın günü \'C gaatları aşagıdıı. yazılıdır. <en slan u :ı. a ' .. ._ . . . 
D!KKAT: Yalnız Fua.ın açılma t~ ·eıı.n. e hazır bıılunm_a~ ıstıy~nlerı 

· d b ıundurmak ve lıi,. sefere mahsus olmak uzert> ht:ın
•alı akşamı lzmır e . ~ ,ünü kalkacak Javc po~tıwı 18 Ağustos pazartc»; 
ln~ldan Hl .\gll t~« r ı. ı;den istanbulc hareketi program dahilinde ob-
gunu k:ılkııcak rn z. ır 16-17 :ı2n 

caktır. !STA:-0.Bı'LA G!LJI-:.\' l'AJ>URLAR 

:ı , Çanakkalen?, Gellbolııya uğramaz> Çr.r ı~· .l ~ c «~ . 
Cuma t ", Yalnız Çanal;kaleye 'Ugrar. 

Pazar 
•;ı:ı. t 8 de cÇanakkı: ye, Geliboluya uğrar.> 
aa/STA.\ fs['f,LJAX GEl,E ~· VAPURLAR 

Pnoaı-!c 
1 

.<ut 17 ,te ])oğru, Ç ~ kkn ey ·• C iboıJya uğramadan 
ge ır . 

i ri de ·a1 ' Çaı .. ıko.ıle,·e uğıQ arak ·gelir. 
Çarşl!nba saat • k 1 
• · 1r

1 
d Çanakkak \e Geli!Jolup ugrıyara ge ır. 

( uma .saat e 

O d hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
r u bazı izahat 

Ve okula kayıt ve kabul şartları 
Hasta bakıcı ve Jıemşıre yeliştırmek iızere Ankara'da 

ı - Ordumuza ı ak H · 
1939 senesinde açılmış olan l asta b· ıcı ve emşıre-

M. M. V. tarafından. d • 0 t,a;eb~ alınacaktır. Okula gırmek arzu edenler, 
ler okuluna bu senalle . e "valılıg· ıne kaymakanılığına çeya a:!kerlik şube-
bulunduk!arı malı ın ', 

. . il ıüracaat edecekıerdır. 
ltrıne dılekçe e n .b. ·e bu okuldan mezun olacaklar, me-

2 - 3433 sayılı Jı:anun mucı ınc 
k "d" ·e alacaklardır. 

mur olup te au 1~ 
1 

nelik mecburi hizmetlerini ordu hastahane-
:ı - .Mezun olanlar a tı se arzıı Pderlerse memleketteki büt.ün sıhbı 

lerinde yapacaklar; ondan sonra 
d ·ı , e açık olacaktır. 

teşekküller Ken ı er.n 1 bu müddet içinde okurlara ayda beş 
1, h ·ı ·· ddeti S ~ne 0 up, 

4 - a sı ~u . ve ilbasları uınıamen okula ait olacaknr. 
lira harçlık verilecek. la~e ntar barem kanununa göre 20 lira asli maaş-

6 - Okuldan ınezun ola 'ki ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; 
. maa< ~laca ar, 

dan 1ııış,amaK uzere ! , barınma orduya ait oiacaktır. 
h• glydırnıe \C 

bu zıı:nan da ı ıaşe, tedrisata b&şlıyl!caktır. 
. 6 Oku' 15 EyJul 1941 de . 

- • k oul ,3rtıarı şunlardır: 
7 _ Okula kayıt ve 8

_ .' b ınd:ın oınıak ve l'!lrk ırkından bu-
·u k Cuınhurıyetı te aa • a-1rı:e 

lunmak. lm k ve durumu her iklimde vazife görmeğe 
b - Sıhhati yer.nde 0 ah· . b" hW!tahane sıhhi hey'eti raporu ile 

.. • 1 k (bunu her angı ır 
musaıt bu unma b • lamaK ııızımdır.) 
tesbit ettirmek ve evrak~tı~!n aşağı ve yirmi ikiden yukarı ol~ya~tır. 

c - Okurun yaşı on iff t ehlinden olmak (bu vazıyet polısçe 
d - Kendisi, ana ve babası e 

ka bağlanacaktır.) . 1 d 
tevsik ett.rilerek evra .1• ı· bitirmi• olmak (eleme imtıhan arın a 

E ta okul tabsı ın • d .. • ·· · b t tmek 
e - ıı az or veya bu derecede tahsil gör ugu ııı a e 

muvaffak olm k şarttır.) dikli bir sureti muameleyi evralmıa ekle-
(tasdikname veya bunun tas 

necekt.ir). . . 1 mak (evvelce evlenip boşananlarla ko-
f - Evli veya nışan.ı b~ un~anıı. ait medeni hali bildirir mii.'!bit evrak 

cası ölmüş olanlar kabul edılır) u 

keza eklenecektir. d _, okulu kendiliğinden terkettiği, ev-
k bhi sebebler ışınua ıldı" it 

g - O ur sı ., . 'ooti sebelılerle okuldan çıkar gl, a ı se-
lenme sureti ile veya _dı.ger .nzı d • eya tamanılamadığı, '\'e yabud sıhhi 
nelik mecburi h,zmetını yapma 1~ı. v tııkdirde tahakkuk ettirilecek mek
sebebler dışında okuldan çıkarı ıgı . ·e gösterdiği vesikaların tama-

cn ödeyecegıne ~ 
tep masraflarını tamaı:ı , t J"kten tasdikli ve kefilli bir taahhlldname 
men doğru olduğuna daır No er 1 

verecektir. . . . 1 okur okula imtihanııız olarak kabul 
8 - Yukarda.ki şeraıtı haız 0 &.n ' 

edilecektir. "b. evrakının muamelesini bitirenler-
9 _ Yukardaki maddeler ınucı ınce t ıar bu makamlar veya &.!!ker-

den, Vilayet, veya kaza, merkezlerinde: ~ra~an doğruya Ankara Mer kez 
Jile şubeleri vasıtasiyle evraklarını ogru • d ·ı eklerdı"r 

·dil ıu·-- gon erı ec 
Hastahanesi Baş Tabibi ve okul mil r .hgunet" kadar sona erdirilmesi 
10 _ :Milrııcaatların Ağustos 1941 nı aye ıne 

lazımdır. h k t etıne tarihleri ayni 
ıı _ Okurların kabul edildikleri ve mckte~ are e 

makamlar tarafından kendilerine bildirilecektır. d 1 k 
12 __ Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya Jaı bar ge

11
med ve 

. t" . h talıkları te eyy n e en-
okulda tekrar yapılacak sı ı muayene ne ıcesı as k dil . 
!erin memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol parolan en erın~ 
ait olacaktır. · Bn• Tabibi Ankara Merkez Hastahu.nesı -. 

ve Okul MiJ.düriJ. Alba11 
Dr. ŞABAN BARUTÇU 
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lzmir levazım ıunirliği satın e. lma komisyonundan: 
ı -·- 1020 ton fırın odunu alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 

18-8-941 pazartesi günü saat 15,15 de tophane İstanbul le· 
vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 22848 lira ilk teminatı 1713 lira 60 kuruş
tur. 

:ı - Talip'lerin kanun! vesikallariyle \teklif mek1ıuplarını ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

2 7 12 16 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Beher kilosuna 40 kuruş tahmin edilen 120 ton sığır eti ka
palı zarfla eksil~meye konmuştur. 

2 İhalesi 27-8-941 çarşamba günü ~ant 11 de Edremit satın 
alma komisyonund-a yapılacaktır 
İlk i cmina'cı 3600 liradır. Evsaf ve şartnamesi Ankara İs
tanbul ve izmir levazım amirlikleri satın alma komisyonunda 
görülebilecegı gibi komisyonumuzda da her gün görülebilir 

4 - T:ıHplerin ~amıni vesik-alariyle birlikte mezkur günde Ed
remıt askerı satın alma komi~yonuna gelmeleri. 

12 16 21 26 
İzmir levazım amirliği satın alma komiayonundanr 

1 - Beher kilosun_a 5 kuruş 50 santim tahmin edilen 480 ton 
kuru ot kapalı zarfla eksiltmeye konmmıtur. 

2 İhalesi 27-Ağustos-941 çarsamba günü saat 16 d-a Edremit 
satın aıı:ıa komisyon.unda ;apılacaktır. 

:1 - İlk temınatı 1980 lıradır. Evsaf ve şartnamesi Ankara İs
tmıbul v,e Jz~ir 1~".azı_m amirlikleri satın alma komisyonla
r~~da_ !l"orulebılecegl gıhi komisyonumuzda da her giln gö
ruıebılır. 

4 - T~liplerin kanu~i vesikalariyle birlikte mezkur günde ko-
mısyonumııza muracant etmeleri. 12 16 21 26 

İzmir levazım amirliği satın a lma komiıyonundan: 
1 - Beher kilosuna 3,50 kuruş tahmin edilen 480 ton saman 

kapalı_ ıa_!"fla eksıltmeye konmuştur. 
2 - lhalesı 2ı:8·941 ~rşamba günü saat 18 de Edremit satın 

alma k?mısyonunda yapılacaktır. 
3 - İlk temı!latı. 1800 liradır. Evsaf '\'e şartname.;i Ankara, İs· 

tanbu.~. __ ızm.ır ıe:·.azım amirlikleri satın alma komisyonl-arın
.da. l!orulebılecegı gibi komisyonumuzda da her gün görü
ıebılır. 

4 - T~liplerin ~anunl vesikalar iyle birlikte mezkur günde ko-
mısyona muracaat etmeleri. 12 16 21 26 

tzrnir Le".~z~ Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
1 - Gosterılecek yerl~re teslim şarUyle 191 ton 1007 ton 164 ton 

212 ton 284 ton kı ceman 1858 ton dökme hasırlı veya balyalı 
saman ayrı ayrı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Umum dökme samanın muhammen bedeli 92900 lira ve ilk 
teminatı 5895 liradır. 

3 - Balyalı veya hasırlı umum samanın muhammen bedeli 120770 
lira ve ilk teminatı 7288 lira 50 kuruştur. 

·1 • Eksi!tme 21-8-941 perşembe günü saat 18 de yapılacaktır. 
Teklif me~tupları belli giln ve saatten bir saat evvel komisyo-

• na verılmış veya posta ile gönderilmiş bulunacaktır. 
o - Şartnamesi her güıı komisyonda gör ülebilir. 6 11 16 20 

l:ımir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
l - Çanakkale ihtiyacı için 10 ton zeytin yağı 22-8-941 günli 

saat 11,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli !1000 lira olup ilk teminatı 675 l iradır. 
isteklilerin mezkur yün ve saatta Çanakkale askeri satın al-

2 
:ı 

nın komi•yonuna müracantları. 12 16 20 
İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 

1 - Beher kiJo,,ıına Üt! kuruş elli ~antim fiat tahmin edilen 662000 
kilo !'aman ihtiyacı kapalı zarf usul'ylc yapı•an ek~·ıtrne~iııcle 
fnlip çıkmndığınrlı:ın J·~?.. t tlıl;la n·11n ahnacaktı ı·. 

" v 

Pazarlık 19 :ığu<tos !l4J salı günü saat 15,30 da kış lada l zıııiı· 
levazım amirliği satın alm:ı kom i~~·onunda yapılacaktır. 
licpsinin tahmin ,~dilen tı.tarı 23l'itl lırndır. 
·rcminat ınu\ ak kalası 17!.:8 Iirad!r 

;, - .. ~·artname:-:i komisyonda g(:.rülf'.'büiı·. 
C - Pazarlığa ıştiıa .h_decckler k«nu:ıi .-~sikaları ve ter.ı•nnt mu_ 

\ak.katalarıyle lJırlıkte lıl~;Ji gUıı Yt~ !o;:la!t~ komisyona n1ürnca
atlan. 

l:rm::;ir:-;ı.e'::.,.a:'z'.:'ım~-:A:-.mır~· ~l~ii"'!i-::S:-a-t_ın_A~lm-a~K~o-m"'!u_y_o_n_u_d~aa-ı ___ _ 
~!il-.. "iarı 
:ı!ıooo Kilo Kuru ot 
;~~)000 1\:i:o !{uru ııt 
~;nouo !\ilo J(uru ,,t 
:i!JOOO Kı.o Kuru ol 
:ı!ıooo Kilo Kuru ot 

Yubncla <·in< \'e miktarı )"azılı IH·'j l::.lem kuru ot ayrı ayn p:ız:ı:·lıkla 
"'t ıı alınacaktır. 

.Talp:krin teklıf e(~er.el .. lc•ri fia! lizerindcn veı ecekleri yüzde onbe8 te _ 
mınat katıyelerıyle lııı·lıkte 18-.-\gıısto,·941 pazartesi günü ":ıat 1:1.:ıo da 
kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 

- lzmir Levazım Amirlii i Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Yapılan ekoiltmc,incle talip çıkmıyan l!J!l500 kilo patates 19-ıs 

!!41 'alı günü ~aat 11,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - .l!uhammen bedeii 239·10 lira olup kat'i teminatı 3591 liradır 
:ı - Şartnamesi her gün komisyonda görillebilir . İsteklil erin belli 

gıın ve saatte fındıklıda satın alma komisyonuna gelmeleri. 
İzmir Levazım Amirlii i Satın Alma Komisyonundan: 

1 - 100 ton toz ~eker pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Evsaf ve hususi şartfrırı topkapı maltepesinde a<ker' satııı alma 

kombyonunda görülebilir. 
:ı - İhalesi 21-8-941 perşembe giinü saat 15 de yapılacaktır Ta· 

____ lip olanlr.rın kııt'i teminatlariyle müracaatları. 
lzmir LeYa zun Amirliği Satın Alma Koı:niayonwıdAD ı 

1 - Teklif edilen fiat_ pahalı göıüldüğ'ünden 232 ton patates 

2 
a 

19-8-941 'alı gunıı saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. 
~Iaurht amme:ılıbede.li 3k0160 lira.dolup kat'i tPminatı 4524 liradır. 
~ naıııe.sı .• e~!l"ııı' . omısyon a görülel?ilir. Patatesin Anadolu 
'.e. Rumelı cıhc,ınr a.ıd olanlar ayrı ayrı taliplerine iha le eclile-
bılır. Isteklılerın lıellı gün ve saatte fındıklıda komutanlık satın 
alnı~ komısyonuna müracaatl arı. 

lzmir levazım amirlii:i satın alma komiı•y_o_n_un_d_an_• ______ _ 

.. 21-8-941 perşembe günd saat 15 de tophanede istan.bu l l evazım anıir
lıgı satı:ı :ııma konıısy_?nunda kapalı zarfla ihalesi yapılacağı Anadolu 
gazetesınıı; 5-l_0-15-~gıı:;to~-941 tarihli nüshalariyle ilan edilen 270 
ton pençelık koselenııı alınmasıııdan sarfınazar edildiği ilan olunur. 

lzmir levazım amirliii satın alma konıiayonundan: 
.• ~18~941 perşembı; günü mat 15,30 da i"tanbul tophane levazım amir

lıgı satın :ılma komısyonunda kapalı zarfla ihalesi icra kılınacıığı Ana
dolu gazete•inin 5,lG,15 tarihli nüsl)alariyle ilan edilen 250 ton kadar 
sabunlu kö,elenin -alınma•tı:dan vazgecildiği ilan olunur. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan ı 
21-8-941 perşembe günü mat 16 da tophanede istanbul l evazım amir

liği satın alm:ı komisyonunda kapalı zarfla ihalesi yapılacağı Anadolu 
gazetesinin 5-10-15-Ağustos-941 tarihli nüshalariyle ilan edilen 15(1 t on 
kunduralık vaketanır: alınmasından vazgeçildiği ilan olunur. 

İzmir levazım amirliği satın alma komiı;;;;;.ndan: 
1 - Beher çiitine sck;z yüz kuruş tahmin edilen 5000 beş bin çift 

erat fotini kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme l·Eylül-!lH pazartesi günü saat onnltıda izmirde kış

ladı:. izmir levazım amirliği Halın alma komisyonunda yapıla
~aktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 40000 li radır. 
4 - Teminat mtıvakkuta nkç:ısı 3000 liradır. 
5 - l;-artname~i komi~yonda görülebliir. 
6 - Eksiltmeye ;~tirak edecekler ~-:ınuni vesika lnriyle teminat ve 

teklü mektuplar111ı ihale saatınden en az bir saat evvel ko.miı;-
yona vermiş \Julunacaklardır. 16 21 26 30 

SAHiPii 1 

Kızılçullu köy enstitüsü ve e2it
~menler kursu satınalma komis
yonu baskanheından: 

Yükseği 
Cinsi Kilo 

Koyun eti 18000 
Dana eti 18000 
Sade yağ (Urfa) 12000 
Zeytin yağ 6000 
Çay (Seylan) 144 
Beyaz sabuıı 7200 
Toz şeker 10800 
Mercimek (Kır. 4800 
mızı) 
Tosya pirinci 12000 
Fasulya (Horoz) 14400 
Teneke peyniri 4800 
Süt (Koyun) 12000 
Yoğurt (Koyun) 9600 
Patat.es 18000 
Bulgur 6000 
Zeytin tanesi 6000 
(Tir ilya) 
Kuru Soğan 12000 
Ekmek 290400 

Tuz 
Böreklik Un 
Çamaşır Sodası 
lrmik 
Makarna 
Şehriye 
Sirke 
Salça 
Mazot 
Gaz 
Benzin 
Vakum yağı 

Nohut 
Sömi Kok 
Ağaç Kömüri; 
Sebze (Her nevi) 

Muhammen 
Fi atı 

51 
42 

160 
62 

7 50 
41 
47 
24 

45 
24 
55 
17 
19 

6,5 
22 
34 

8 
12 

1 • 

Tutarı tık Ortası Ası 
teminatı Kilo Kilo 

9180 688.50 15000 12000 
7560 567.00 15000 12000 

19200 1440.00 10000 8000 
3720 279.00 6()00 4000 
1080 81.00 120 96 
2952 640.00 6000 4800 
5076 880.70 9000 7200 
1152 86.40 4000 3200 

5400 405.00 1-0000 8000 
3456 259.20 12000 9600 
2640 198.00 4000 3200 
2040 153.00 10000 8000 
1824 136.80 8000 6400 
1170 87.75 15000 12000 
1320 99.00 5000 4000 
2040 153.00 5000 4000 

960 72.00 10000 8000 
34848 2613.60 242000 193600 

Kızılçullu Köy enstitüsü ve Eğitmen Kursurıun 1941 yılına ait yiye
cek. ve yakacak maddeleri 2490 sayılı kanunun hükümlerine tevfikan açık 
eksıltmeye konulmuştur. Eksiltme 18/8/1941 tarihine tesadUf eden Pa
zartesi günü saat 15 de Mektepler 111uhasebeciliğinde yapılacaktır. İstek
lilerin Ticaret odası vesikası ve ilk teminatları ile belli gün ve saatte K0-

I misyona gelmeleri ve buna dair olan şartnameyi görmek için de Mektep
ler Muhasebeciliğine müracaat etmeleri. 29 7 12 16 (2944) 

lzmir - Manisa vilayetleri orman 
çevirge Müdürlü2ünden: 
Kemalpaşa kazasının Armutlu köyü civarında bulunan llfalgaç 

devlet ormanından (109) metremikap çam ağacının 10-8-941 tarihin
den itibaren on beş gün müddetle açık arttırma ile satııı-a çıkarılmıştır. 

İhale 26-8-941 tarihine müsadif pazartesi günü saat onda izmir or
man çevirge müdüriyeti binasında yapılacaktır. 

Bedeli muhammen 505 kuruş olup taliplerin ihale gününden evvel 
ziraat banka>ilna yatıracakları yüzde 7,5 teminatı muvakkata akçesi 
olan 41 !ıra 2 9 kuruşluk makbuz ilmühaberiyle komisyona miırocaat 
eylemeleri ilan olunur. 10 13 16 19 3183 

lstanbul belediyesinden: 
• Cerrahpaşa, H_aseki,. Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar hastaneleriyle 
~.e' nep Kamı! Dogumevınin yıllık ihtiyacı için alınacak yaş sebze kapalı 
zaıf. usulıyle eksıltmeye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli 19716 lira ilk 
temınatı 1478 lıra 70 kuruştur. ~aıtname zabıt ve l\luamelat MüdilrlüğU 

1 
k~ıle?1ınde görülebilir. !hale ~~. ~ı !141 Perşembe günil saat 15 de Daimi 
Eııcun;ende yapılacaktır. 1'nlipleriıı ilk teminat makbua veya mektuplan 
~4~ Y'.llııa_ an J'icaret odası ,-esikaları ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer 
ıe,aık ıle :! 190 numaralı kanunun tanfatı çevı·eoıinde hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını 'hale giiııii sııııt 14 de kadar Dııimi Encümene vermeleri liı· 
zımdır. ı:ı 16 20 25 (:!193/6846) 

P. T. T. Müdürlüğünden: 
. . 1 -. 1<1aremızu<' nıunhal maaşlı ve ul:l"etli memurıyetlere üctretli 
•laJYerlıkler2 Orta mtkıep mezunları mii.'!abaka ile alınacaktır. 
. 2 - ~Iüsabakada 10, 9, 8, 7 nuntara almak suretiyle pek iyi dere· 
cede kazananlar 15 lira maaşlı veya 60 lira ücretli emmuriyetlere 6 ve 6 
'.ıumarn almak suretıyle orta derecede muvatıak olanlar da takdir .hakkı 
ıdaı~,,e ait olnıak tizere 20, 25, 30 lira aylık ücretli stajyerliklere tayin 
edıleceklerdir. 

:ı - ~taj devresinde nıurnffak olanlar nıaa~lı veya ücretli memur· 
ltıklara geçirileceklerdir. 

4 - .ıfosabakada muvaffak olanlıırııı idarenin teklif edeceği bir 
renle vazife kabul etmesi şarttır. , 

5 - Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 4 cü maddesindeki 
şartları haiz olmakla beraber Devlet memuriyetine ilk defa gireoeklerin 
otuz yaşını geçmemiş olması lazımdır. 

6 - :Müsabakaya girmek istiyenler 19/8/941 Salı gilnü akşamına 
kadar dilekçe ve eVl'akı müsbiteleriylc beraber Vilayet P. T. 1'. müdürlü· 
ğüne müracaat etmelidir ler. 

7 - Müsabaka 20/8/941 Çarşamba günü saat ıo da yapılacaktır. 
2 9 16 (8017) 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 

1 - Şar~namesi mucibince 500,000 kg. ambalaj otu kap:ılı zarf usu· 
lü ile satın alınacaktıı . 100,000 kilodan aşağı olmamak Uzere bir kısmı 
için dahi fiyat teklif edilebilir. 

2 - Ek~iitme 28-8-9·11 cumn °günü •aat 10,40 ela Kabata~ta 
Levazım şubesi alım komisyonunda ynpııacaktır. 

3 - 500000 kilo :ımbaliij otunun muhammen bedeli 35000 lira olup 
muvakkat teminatı 2625 liradır. 

4 - Şartnaıııeler 175 kuruş muk:ıbiliııde sözü geçen şubeden ve· An· 
kara ile İzmir Başmüdürlüklerinden temin edilebilir. 

5- Eksiltmeye girecekler mühürlü teklif mektuplarını ve ayrıca tek
lif edecekleri miktar üzerinden teminat akçası makbuzu veya banka nıek· 
tupl :ırın ı ihtiv:ı edecek olan kapalı z:ırflarını ihale saatıııdan bir saat evveli 
ne kııdar adı ge~en komi~yoıı riyasetine makbuz mukabilinde verilme•i ili· 
ıumu bildirilir. 16-18-20-22 :ı2:17/696:ı 

Düzeltme 
Gazetemizin 13, 1 ı Ağustos 9-11 t:ırihli nü. halarında neşredilen 1nhi•ar 

l:ır umum müdürlüğünün 500,000 kilo ambııliij otu eksiltme ikinına yan
lışlıkla ve fazla olarak 300,000 kilo ambalaj ipi ilitve edilmiştir. Ekı illme
ye çıkarılan yalnız 500,000 kilo nmbalil.i otu olduğundan tn~hih ile ayni 
ilftn 16, 18, 20, 22 Ağustos tarihlerinde neşredileceklir. 



SAHiFE ~ 

l_F I_K~R~A _I 
Bir Türk kar~kteri 

At/antik mülakatının 
akisleri 

- Baı tarafı 1 inci aabifede- -
tüp eden mesuliyeti kabul edecektir. 
Ru dekJarasYond:m başka hiç bir hare 
ket].,, iki LÜyük demokrat devletin 

'[ANADOLU)' 

Surigege nasıl istiklil 
verilecek ? 

Hancı Emmi 
Fransaya bc.zı imtiyaz· 
lar bahşo)unacakmış ur ~üşter~k h~~·pket:e. pulu~acağı ~;:ıt'i 

bır 0kılde duny:ıJ a ıl~n erlılemezdı. Bes rut, 10 (A.A ) SuriYP ile 
Knoksun 
makalesi Sayın ı<M. l.ıı e 

BAHRi SAV 
Tokyo. ı;, (.~ .. A.) - ..\r~tbııat ko~- Liibnaııın Filistin \'r Erdun iİe ticari 

rrr:ın~ıntla tngılız - Am rıkan dekla- münasebetlerini veniden tanzim ede
ı·a~yonu hakkıı?da · orulan suallere ja- cek bir anlasma'nın husulü icin ha - Amerika, Hitlerin Üze• 

Anadoluyu, daima bir manzara ve pon sözcü:-.ü İşı, su cevabı V~rmiştir: len Şamda ~üzakereler yapıimakta- • J 1 d 

lG Aiitııtos 1941 Cıurııuteıi 

İki avukatın Istanbul 
belediyesine teklifleri 

şekil olarak değil, bir mahiyet ve - Bugu~ bu husu ·ta !efsır~tta bulu dır. rıne ah ma 1 lr 
derin çalkanı,ların dibinde tezahür n~m~yız. Zıra b~.ı, .~vve_la tetkık etme- Şam - Bağdad arasında tel;?fon ç- k •• H«tl d ı• b J b ) d• • 8 
eden bir «ÖZ» olarak duymağa uğ- mız ıcap <>den buruk hır deklarasyon- hattı çekilmesi için Irak ve Suriye un u ı er muazzam Sene e stan u e e ıyesıne 
raşırım. dur.> posta idareleri görüşmeler~ b:ı~la - donanmaya ve tayya-

Acemi !}airler, ondaki manzara Londra, 15 (A.A.) - Ruzvelt - mışlardır. ·ı OD kazandıracaklarmıc 
unsurundan başka bir cepheyi ve Çürçil müWkatı hakkında Attley tara- Beyrut, 15 (A.A.) - Küylillerle re/ere sahip olacaktır mı y ~ 
buudu göremediler. Şaşkın fikir ada- fınd:ın dün radyoda yapılan beyanat bed~vi,leriın mümessillerinden mü - Nevyork, 15 (A.A.) _Bahriye na- İstanbul, 15 (Telefonla) - Avukat Bu keııfe mukabil avukatlar da bu 
mı ile miyop san'atkar ve münevver hakkında İngiliz istihbarat bürosu tn- ı·ekkep hey'etler arzı sadakat için zırı Knoks, cKoliber» mecmuasında Hamid İnce ile Suad Tahsin, İstanbul varidattan yüzde hesabiyle kar istemek 
sadece Anadoludaki şekil tezahürle- rafından verilen malı1matn göre, iki '1er gün buraya gelmektedir. b k ı d · k 
rine kapıldılar. devlet adamı arasında mülakat üç saat Kahire, 15 (A.A.) _ İngiliz dev- yazdığı ir ma a c c dıyor ·j: belediyesine sene de sekiz milyon lira- tedirler. Eğer bu talepleri kabul edi-

Halbuki bu manzara ve şekil, ~urmü~tür Bu mülakat eıınasında im~e Jet nazın Littel Ton ile Dögol arasın- cAmerikan milleti, Hitlerden evvel !ık bir varidat temin .edecek mühim bir lir.'ie, derhal mukavele yapılacak v~ 
Anadolusunun enstantane ruiyeti al- me~elelerinden .başka, uzak sark, Da- da 7 Ağustosta teati edilen ve diin harek~t~~~eçilm~sini ve Hi~lerden şüp- kesifte bulunduklarını bir istida lle mukaveleden sonra keşiflerinin mahi-
t d A d ı k n bır. •uur k h.d. . S t Al an haı·bi ı1e·red·1 kt 1 d S . v he edıldıgı takdırde Amerıkanın onun • • . b"ld" . 1 ı· t· . b'ld. kl d' ın a, na o u va ıasını , .. nr a ı<:e~ı ve ovye - m, ~ ı en me up ar a, urıye e lizerine atılmaııını fatemelidir. Bahriye Dahiliye Vekaletıne. ı. ırmı~ ere ıı·. re ını ı . •rece er ır. . 
ve kalbden duyulma hadisesi tarzın- de ı?Öriişiilmüştür. . Liiblana istiklı11 vermek hususunda- istihbarat bürosunun bir tamimine gö- İstida, Dahiliye Vekaletınce mt olan Bu varıdat kaynağında, halka katı· 
da tekevvün edifi vardır. Ben Ana - Vaşington, 15 (A.A.) - Amerıka ki İngiliz - Fransız kararı teyid edil- re, şayet Hitler Avrupayı ve İngilte- makama havale .-dilmiştir. ren yük t.'.ıhmil edilmi:recekmiş .. 
doluyu bu tekevvünün sırlı şartları haı·iciye nazırı Korclel Hull, Ruzvelt - mekte ve maamafih Fransa~ın bu 
ve muayyeniyetleri çerçivesi içinde, Çcirçil deklara 'yonunuc umumi tatbik memleketlerde birincı· derecedeki reyi ele geçirirse, bizden 4 misli fazla 

d ı gemi inşa ctmeğe muvaffak olacaktır. hakiki hey'eti ile anlamak lazım gel- Mıhasında rihansümııl um .e er ve ~ı- roliinii lngilterenin tanıdığı ehemmi- Bundan başka bütün Avrupa Hitleı·in 
diği fikrindeyim. işte Anadolunun mumi ~iyasi hatlar>) suretınde t:ıvsıf yetle knvdolunmakt:ıdır h b b"r· ta" f b 'k h ı· 

- f' 'k • · b . . . · · . esa ına ı /yare a rı ası a ıne mıaa ırseverlı . ~n a_nesıne u cephe~ et mi~ ve demı., tır kı: Littel Ton mektubunda diyor kı: girecek Ye bilahare bizimkinden büyük 
den bakmak ıçın sıze hancı Emmı B .· !et· simdive kadar bii- 4Britanyanın, Suriye ve Ifübnan - ve ııimdive kadar tasavvur edilmedik 
Nur'u tanıtayım - u pren,,ıp ~ · < d h ·b · k kt b ] · · · r· ı · ·ıı tlerce kabul edilmiıı Ye .ı aı 1 azanma an aş ca men - bir donanma vr hava kuvveti vticude 

Ulukışladan Adanaya doğru yay- 1
1111 

mec e~\~~le~· medeni milletler ~ra fanti yoktur. Britanya ve Hür Fran - getirebilecektir Fakat bu sahada 
layı inerken «Ciftehamam» denen >:tzı m~m ede ·• .. · beti . t . · ·a Suriyelilere birlikte istiklal va - bilhassa \'iiksek ma~evh:at ve asker: 
bir kaplıca vardır. Burası tek bir "ı.n<l~kkı ·mke ;nıfmthun1ase ker ~lıls telm:- delmişlcıdir. Bu vaidlere halel gel- lerı·m·ı·z'ı·n · zekfü:n 1·t·ı'bnrı',.le, Hı't.leı·den 

b. .1 k kıl ~ nı , ı m.ı ı;e e o unaca mı e eıe 1 1. 1 F . t· 1 -' muntazam ına ı e, anca ya maga . :, . 1 nt . b b 1 • d meme '- şar ı.r e, rans::mın ım ıyaz ı ilerideyiz.ı> 
liyik bir çok barakalardan jbarettir. 11-~ıı ~ ~\

1~~. H' f.~ ;r ıga k a:ran~n vazi\•eii!ıclen istifade hakkıdır.ı> • · 
İçi dolu bir tren, geç vakit, istasyona, ı:!· !I .. n . um usu u ·uı·m~.- yo. un_ :ı Stİriye ile ilk muahedeyi general Amerıkada as-
bir sürü yolcu ile beraber, aydınlık ~ılıanşumu! hareket~ tevessul. edıncı~·e Dögol imzalıyacal..-tır. 
bir kafanın içine bütün Anadoluyu <_a<lar da şıddetle mudaf:ıa edılegelmı<ı- H d h . Ü k k ı•k ••dd t• 
sığdırm .. ga uğraşan münevver .. bir_ tır. arp a a uzun s rece er 1 mu e 1 
kadın bırakıyor. Fakat gurbet yuklü Va~ington, 15 (A.A.) - Ruzvelt - • . ,., • • 
bir gece hüküm sürmektedir. Karan- ;İH'cil millakatı 35 bin tonluk Prens Hınd ıstan umumı valısı uzatıldı 
lıkları en kurnaz bir teşebbüs kabi- }f Well!o. zırhlısında cereyan etmiştir. b d f . ı • . • 
liyetinin keskin enerjisi ile yırta~- Riraseticııınlıur sarayı tarafından mat U e a lŞ L erımızı tam Almanlar bu tedbiri 
nız bile bu saatte ne barınacak b?° Jtı:ıb Yerilen bir fotoğrafta, ~UZ\'eit olarak başaracag"' ız diyor k d" 1 hl • 

İhtikarla mücadele 
İstanbulda h~Ik, mücadeleye 

alaka ile iştiraktedir 
lstanbul, 15 (Telefonla) - Halkın, halk tarafından kırk ihbar vaki olmuş· 

ihtikarla mUcadelc işindeki alakası son tur. 

d . _ t tır Bugün de 16 ihtikar Bunlardan dördü suç füıtü yakal::ın-
eı ece ar mış · d dl" ·ı · ı d" ~ . . . . • • . dıkların an a ıyeyc verı mış er ır. 

hadısesı ıhbar edılerek me~dana çıka- Et ihtikarından toptancı Kemalle or-

rılmıştır. Beş gündenberi esaslı bir tnğı Artin de mahk-c-me kararı i](' tev-
surette devam eden bu mücadelede kif edilmişlerdir. 

kulübe, ne de karın doyuracak bır Jc Çörc;il yanynn-:ı göriinmektedır. Res en 1 a ey erıne 
yer bulabilirsiniz. . nıiıı altında şu ibare vardır: cPremı Of Bombay, 15 (A.A.) - Pasif mü- •• • l s ht J b J d 

F.ak~t ~ancı Em~i ~ur, bu yerde~ı Ndls zırhlısında 10 ağustos 19'11 ru- d<tfaa i_çin .~o bin ~öniillü efrad l~. - . gormıyor ar 8 e pu 8580 arın avası 
vazıfesını her hangı hır ennaflı~ mu- mni a\'İnd€n sonra .. » tenmesı munasebetıyle yapılan nu - Vaşıngton, 15 (A.A.) - Parlamen- i t b 1 ıs (Telefonla) _ Dam· yüzden kazandıkları p aralarla evler 
lahazası ile dü§ünmemektedır. O • : • . mayişte Hindistan valisi bir nutuk tonun tasdik ettiği askerlik müddeti - 5 an u ' • . 
bu vazifeyi kendi ölç~aünde. ve aoı- . ~ aııı.ngton, .ı.) .• ~A.A.~ .- Be:..az ~:ı,: iradederek, harbin bitmiş olma.ktan nin uzatılması kanununun Ruzvelt ge- ga matbaasında tabı memuru Hıl - al~ışla~ ve nıhayet yakayı ele ver · 
yal fonksiyon bir vazıfe halınde te, ıC:ı~ ~~I ıfı1a ed~lt~~1e goıc, dRuzı;e!t dL uzak bulunduğunu işaret etmış ve lir gelmez bu hafta içinde imzalanarak mi makinist Mehmed ve zamk usta- mı§lerdır, 
lakki etmektedir. Bu sebeple yersiz .01,çıh ~~a~ın ahı onbuş1ma a atşagı a- demiştir ki: meriyete gireceği bildirilmektedir. ' d 

1 
k b ' Bunların muhakemesi bugün ba, la 

k 1 1 t k b . ·· t · ı k <ı sn sn etler azır u unmuş ur. . . - \r . t 15 (AA ) A sı Etem araların a an aJara on ın • A a an arı, arı ır muş erı 0 ara ( T. d b k d - Harp lehımıze cerevan ctmege aşıng on, .. - yan mec- ' mıştır. Suçlular tamamen ınkar yo· 
değil, bir misafir olarak, kendi evi- ng! _ız1 8 ?naSnmdl~sının . aııp. n~~~~lı~ başladığı zaman bile önllmiizde u - lisi, mümtaz sınıflara ayrılmış ihtiyat liralık sahte pul basmışlar ve pulla- tuna kaçmı•lar:a da mahkeme tev _ 
n lmaktad o·· yanın her tara ııı amııa ır u ıpon, ım ' t• b" ı 1 kt ç·· f d ·ı h f 1 18 '"dd ti ,.. 

e a . 
1 ~· .un · k - genel kurmav rei~i general Sir Coıı 1 z un ve çe ın ır yo 0 aca ır. u ıı - e. 1::8 ı e mu a ız arın ay mu e e rı üç ki§İ vasıta siyle piyasanın muh- kiflerine karar vermif ve muhake-

fında belkı mıaafır denen ffarıp u- · . B' 1 .k A .k 1 k 'cü bu defa vazifemizi tam olnr:ık sılah altında bulundurulmaları hakkın-
şa konup dinlenecek bir dal göste- D~ll: ır cşı · ı:ıerı ·a gene . uhr~ay ba<>armak lazımdır Her zaman için claki kanun layihasını 19 muhalife kar telif yerılerinde sürmüşlerdir. Bu meyi başka bir g\ine talik e tmit tir. · 'ı F k h. b" d b" f reı~ı general JorJ liarsal denız aı·e- . ,• • · • _ . . . . 
rır er. a at ıç ır yer e ır pro eı- . - 1 .. 0 •• • • • • l H ld S k bır taarruz beklemek ve hazırlan - şı 3o reyle tasvıp etmıştır. 
yonel hancı, bu yüzden hayatını ka- kat ~.a•1

1 r-" 1 k~.eısı :ıAm.ır~ 
1 

Har~. par: ' mak lazımdır. Berlin, 15 (A.A.) - Alman hüku-
b . d 1 d .. t Harıı op ıns, ,,;eıa anman, \e k · . · • hf"ll · · AJ • t zanan ıra am; yo cu enen muş e- . . A "k Ati t"k d ç k. k d" I ınet mer ezının l'\Jyası ma ı erının man zayıa 1 

risini kendi evine misafir olarak al- Bırleşık merı anın. an ı .. onan- ung• ınge sev e 1 en kanaatine göre, Amerika mebusan 
M ~ k' b T"" k" b ma~ı kumandanı amıral Emıtınık.. l k 

maz. ~ge~. ı u yer ur ıye ve u • . - . ma zeme meclisinde mecburi hi7.metin temdidi av 
hancı bır Turk ola.. . \ a~ıngton, ~o ~A_.A.) .- Amerık_:ı. . . .ırasında verilen reyler, Amerikada CO r 

Bir Alman casusu 
idam edildi 

İşte bu sebeple Emmı Nur, ortada miida~aa kom.ıt_e~ının }"ılksek şahs~- Çun-Kıng, .. 15 (A.A.) -. Çıne ynr- dahili vaziyetin müşevveş olduğunu lmha edı.len tu-menler 
kalan bu kadına Anadolunun o tat- yetlerınden bırının Royter muhabı- dım olmak uzere Amerıkadan Çun- bir kere daha gö:ıtermistir. Yarı res- B f 'I 
lı, sıcak ve musikili sesi ile hitap .. e~i- ·ine ;;öyledi~ine göre, son .. delıi.ra8- Kin_ge 800 ~in ton m~lzeme .. gitmek- mi mahfillere göre, kanu~un bütün pro ı·[an edildi U CaSUS ngı tereye pa 
yor ve ona, dar odasında, en buyu~ ·on, Ruzveltın ocak başı mu~ahabe- tedır. ~merıkalı naklıyat mute?assıs pagandalara rağmen bir rey farkla raşütle İnmişti 
hüsnü kabullerin genişliğini gösterı- ·inden daha güzeldi_~·· ~uzvelt bu ~?- ~a~·ı .. Bırı:ıa~ı-ya yolunda!ı sey_kıyatın kabulü haI'P siyasetini tasvip etmiyen , Londı:a, 15 (A.A.) _ Almanların . 
yor. Okyanusların ötesine kadar uza- nu~ma:ında dört huı·rı~etten, .. ,;o.z ıkı. u~ mıslıne çıkarıl:ıbıl~cegı ~ana- cereyanın kuvvetini göstermektedir. Rus.rayı istilfı teşebbüsünde ağır zayi- Londra_, 15 (A.A.) - Londra cı-
nan ıeyahatlerde, kalınan otellerd~, hür_riyetinde~, Allaha ıbadet hurrı- a~ınde b~lundııklartnı soylemışler - Berlinde şu cihet tebarüz ettirilmek- -ata uğradığını gösteren rakamlar, ~ala :arınd~kı kontluklar~~n .... birisine 
para ile satın alınan konförlerın vetındeıı, ihtıyar;lardnn masun kal - dır. tedir ki Amerikan askerlerinin bir hirettarlar tarafından verilmiştir. Bu ınen bu· Alman paraşutçusu bu sa -
lezzetini tatmı~ olan bu yolcumuz , mak ve her türlü kor~u.dan az-ade Tunusta 12 kişi idam ·eya on' sene silah altında tutulması ra.kamlara göre bir Alman tank kolor- Jah idam edilmiştir. 
burada hayatını hancılıkla kazanan bulunmaktan bahııetmıştır. • • Almanyayı ~ili.kadar etmez. Bu hadi- <dusu, 11 tümen, 13 alay imha edilmiş, Londra, 15 (A.A.) - Alman te· 
bir adamın hariminde, fakir . b!r Berlin, 15 (A.A.) - Yarı resmi edıldı ~elerle Almanyayı alakalı gösterenler 21 tümen Alman kuvvetleri de kadro- b<ıasından Jojef Yako, casusluk su-
maddi ~as3:!• .~akat ~~hte~em bır ıç bir kaynaktan bildiriliyor: Londra, 15 (A.A.) _Tunus aske- Amerikan matbuatı ve Am~ı·ikan. dev- ia~ının .yarısından fazlasını kaybet - çundan ölilme mahkum edilmiştir. 
ya~ınlıgı g?r.uyor:_.. mu~ter~ olmanın Ruzvelt - Çörçil müşterek .dek~~- ri mahkemesi bugün, 12 kişiyi ölüm l~t adamlarıdır. Almanya boyle bır tef mışl~r~ı~. ·-· .. . 30 Haziran 998 ele Lü'lcsenburgda 
soguk zevkını degıl, mısafır olmanın rasvonu eski ve boş cümlelerın nu - cezasına mahkum etmistir Bunlar ~ınle bulunmamıştıı-. Bıldırıldıgıne gore Almanlar, ımha d - y k . ı· b" . 1 • 
ılık lezzetini tadıyor. ma~·i8Ji 'tekerrüıünden başka bir sev d" h' t· . ~k .: T ' D lh" d b" edilen kuvvetlerin yerlerine diğerlerini ogan a onun gız ı ır aJan o dugu 

Emmi Nur, isteseydi, yolcumuz- cl~g:il~lir Harp müşevviki ' Cör~iİ uştmank ızme_ınetgırbmb~. u~.ere .. ul- e l ra yosunun ı r getirmekte müşkülata uğramakta ve harp divanınca 5-6 Ağustos 941 cel-
d k d. . . . k .. çük biı· t - . ' - . ' nus an açmaga eşe us curmuy e d k 1 kt d ç·· k'" Al nl ·ı 1 . d b" d'J . k' an, ~n uı JÇln u . . . ııerve Ver:;ay ve Cenevreden beri bilinen zan altına alınmışlardı. Bunlardan uy urma s ı cgeç ama ~ ır. un u ma . ar, l c: Re erm e tes ıt e l mış ve hü üm 
olan bır para koparabıl.ırdı: Fakat ~debiyalla dünyanın v-:ıziyetini baş- ba ka bir ki i miiebbed küre~ e mü- . . mareşa!ları~ın kumanda~ındakı o~du- giymiştir. Bu zat bir Alman tayyare-
o zaman Anadolunun mısafır sever:- ka türlii göstcrmeğe çalışmaktadır t şdd"d k' ş 1 d h g hkA Tahran, 15 (A.A.) - P.mı. <Jarla bır Agustosta Lenıngracl, Kıyef . 
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lik an'anesini katletmi~ olurdu. Hal- ~'o .. t'"ı·ı "e Ruzvelt budalaca 've 'kü ,~ ela ıl dımse er e apse ma um Son zamanlarda Delhi radyosu ve Moskovaya gireceklerini sanmış - ::ııy e ngı reye ge mış, aşın :ı. 
b k . b d · f ti · · b' "' " • ' 0 mu~ ar ır. 1 't 1 · t -' d b" "ğf ld ~ h ld "ti • u ı o u ma dı men aa erı~ı ır nhca hareket ederek dünva üzerin- .- • • • rana aı ası sız şayıalar yaymış ır ... ar ı. ıı· mı er o ugu a e ıxıraşu e a..-
an'anen_in önünde feda etti. Şımdi o, de hala· hakim rolil ~ynıy.acaklarını Tıcaret Vekılı f zmıre Bunlardan birine göre de bir tren do- İmha edilen Alman kıtaları şunlar - lamıştır. Yakonun sivil elbisesi üze -
bu hadıseyi gören v: yaşı!anların :;anıyorlar. Ve bunu, Avrupa mınta- geliyor Iusu Alman İrana gelmek üzere İs- ·dır: rinde bir paraşütçü kombinezonu 
hatıraaın~a kopar~ıg~ sevP"ı fırtına- ka"ında kurulacak nizama mani ola- tanbuldan geçmi~ ve Erzuruma bile 39 unc~ t~nk kolo.rdusu; ~· 18, _ 16~ vardı. Bilahare bunları gömmek üze-
sından bıl~ haberaız~ır ~e. An:ı~olu- mıyacakları biı· anda yapıyorlar. İstanbul, 15 (Telefonla) - Bu - varmıştır. Bu tamamen yalandır. ·19 ve ~.o ıncı tank tümenler~; ~7 !ncı ı·e bir kazma da taşıyordu. Yako, ye-
nun o genış kanaatkarlıgı ıçerısınde, ç·· ·ı R it ! ·ıt gün Maliye Vekili Bay Fua d Ağralı Herkes bilir ki hiç kimse muntazam zırhlı tumen; 5, 68, 110, 137 ıncı pıya- e indikten 12 saat sonra tevkif edil-
. t o da yin . k 1 olcu orçı ve uzve , ngı ere ve . 1 d İ . B h d .. 1 . ··1.. b .. . . . . 
u. asy n ' e yeraız a mış Y Amerikanın geni!jlemek ve yeni am- ile Ziraat Vekili Bay Muhlis ıehri • vız.e o ma an rana gıren;ıez. ~ a- e tumen erı, o um aşı turnem. ~iştir. Yako kurşuna ~ızılmıştir. Ha~-
aramaktadır. oo.o zi i~temediklerini !löylüyorlar. Buna ınize gelmiftir. ya~ı ~ren yolcularına da vıze verılme- . I<:adrola~~nın yarısından faz.lasını b~n ha_şınd~ beri bu ılk kuryuna dı-

karsı Groeland, 1zlanda, Suriye is_ .. . .. mıştır. kaybeden tumenler arasında 5 ncı tank ılendır. Dıger mahkfimlar ıdam e -

G h • d : . .. . . 1 Yarın da ( bugun) Tıcaret Vekılı ooo ve 5 inci hücum tümeni vardır. lmekte idiler. arp CeD eSJD e galını ve Versay s~l.hu arazı haksız-•Mümtaz Ökmen gelecek ve Pazar · Londra 15 (A.A.) - Röyter bildi- ---o---
Iıklarını hatırlıyabılırler. Ruzveıt ve .... 1 . h k d . Şam Beyrut riyor: ' 

-. Baı~a(rAafıAl)inci 1~h1i_feded- Çörçilin her devlet istediği şekilde gunu zmıre are ete ecektır. t t . Alman başkumandanlığı Alman ile Tayyare fabrikasındaki 
Beı-lııı, 1 a . : . - ıer ın ra. ~:o- idare olunacaktır k'!lrarını verirler- Sovyet • Japon · d K 

SU, el_ ii_n gece lngılız t.aY:.. :arelerının ken ·, İngilterenin i~e Hindistan, Su- •• Kahı·re bom- ri birliklerinin Bug halicın e arade- gı ev nihayetlendi · b niz sahillerine vardıklarını ve bu su-Rerlını bombar~ıman_ ı~ın lıeyhucle ,riye, Irak vesair yerden işe başlama- munase atı <retle Odesanın tecrid edilmiş bulun - Vaşington, 15 (A.A. - Geçen 
ı.ığ'rastıkları~ı soylemıştır. . "mı Berlin teklif edebilir. Tokyo, 15 (A.A.) _ Röyter: baJanırS8 cluğunu ve ayni zamanda da Sovyet mü cumartesi günü Görtisray tayyare 

Lonclra, ! 0 
(A.A.) - Per~~mbeyı Bu dekliirasyona karşı sıı sualler Japon sözcüsü, Sovyet japonya dafaasının garbi Ukraynada yıkılma- fabrikasında çıkan grev nihayete er-

cıımaya h_aglı~·an g~cede ln~ılız tay- sorulabilir. .. b , ld b ı Mukabele olarak Roma g~a başladıg-ını ı"ddı·a etmektedı"r·. mistir. Amele ittifakla is_e başlamag~ a yarelerı. ımalı gm·bı merkez1 Alman- munase atının samimı o uğunu i - . 
vadaki hedefleri ve Hanovcrde bulu- Neden İngiltere ve Amerika uzun dirmiştir. Sözeli j-apon_yanın Rusya - Odesanın tecrid edilmiş olması ''arar vermiştir. Amele yevmiyeleri-
~an a. keri mıntııkalan bombardımım .zamandan beri bütün milietlere dan metalebatta bulunduğu haber - da bombardıman ihtimalinin dün Moskovada büyük nin artırılmasını istiyordu. Bu fa.bri-
etmislerdir. demir ve ham maddelere erişmek im- lerini tekzip etmiştir. d .1 k bir endişe uy-andırmasına rağmen , kaya Amerika milli müd11faa neza-

Londra, 15 (A.A.) - Blenehaym ,kanını vermediler. Neden bu progra- o t kt e 1 ece mareşal Budyeni ciddi zayiat vermek reti tarafından 100 milyon dolarlık 
tayyareleri, avcılar himayesinde ola- mı uzun zamandır tatbik etmediler. f a car 8 Beyrut, 15 (A.A. _ Ahrar gazete- sizin ba~lı~a kuvye~lerini muvaffa - >iparişler verilmiştir. 

k b ...... -ı d o 9if ~inin yazdığına göre Şam Beyrut ve kıyetle gerı çekmıştır. ·--:ı---
Hr-a 1. ~er"ıemkl e guntu ?g e etil .:ıs ~ır·~ Silahları bırakmağa ge - - Bq tarafı 1 inci sahifede - Kahı"reve hava hu"ct'ımlaı·ı' "npılır·sa Almanların gayesi, Rus kuvvetle- e· A "k h t • u a\n c o arına a:ııruz e mıs eıc ıı. . . c· "dd K t . h l . ,, ·' , . . . . . . b ır merı an ey eh · . .· , _ lınce; bu hususta mihverin ~ekliflcri ırı e a anya ava meye a,ıı Romanın da bombardıman edileceği rını tecrıd ve ımha ıdı. Sovyet ta ya-
~omlı~l~.~ın .. hte~ef~.ı~n:.~ patlad'.k . hatırlaiılahilir. Bunlar •reddedilmiş- b?.mbalanmıştı:':-. Trablusgn:rba J-:apılan İngiltere tarafından Mihver devlet- sı çok mahirane idare .edilmiştir. Londraya gidiyor 
·~~ı .. g~ı u !11~~ ıır .. ıı . ~şman a'\Cı~ı tiı•. Şimdi bu nasıl ciddiye alınabilir. hucumlarda hukfimet daırıelerıne ve ]erine bildirilmiııtir Sovyet - Alman harbi, bütün iddia-
~usunılmıı~tur. İkı İngılız arcı ı ka - tıtikbali ~özler değil, Alman kıta- dafi bataryalara isabetler kaydohll\ - E k • u . " d. B k ·ı · -.~ra rağmen 52 gündür durmadan, Lizbon, 15 (A.A.) - Albay Klord 
~ıptır. Iarının zaferleri ve vakıalar tayin ınuştur. . S l nol/an a aşve l l bütün şiddetiyle devam ediyor. He~vi~in riyasetind~. ?.iı' ~merikan 

Londra, 15 (A.A.) _ Ha\·a ve da- edecektir. . Donanmaya men~up la~ya.:el~r Sı - Londra, 15 (A.A.) _Eski Hollan S.. b b ard man hey e~ı, çarşamba gu~u _Flıper tay -
bili emniyet nezaretlerinin tebliği: . .. 1 cılyada Ogusta <lenızaltı ussunlt bom- da baRvekili Kolinin bir tecrid UVeyş om 1 1 yaresıyle buraya gelmıştır. Londraya 

Gece İngiltere iizerinde düşmanın *. Anknı~. r~~dyo. gazetesın.~ gor~, lıard~ı:nan. ~tı:'i~lerdir. Denizaltı men- k~mpı~dtı. değil, Vargenbıırg ote _ Kahire, 15 (A.A.) - Mısır dahili- ~ide~eklerdir. Hey'et azası arasında 
hava faaliyeti pek az olmu<1tur. )1id- Rı;:rnıtle l Ço:çıl l ar ~~ınd~ a~.ıı L bır dcregıne ıkı ısa bet kaydol unmuş, rıh- !indedir. Sabık baRv.ekil iki mu hafı- ye nezaretinin tebliğine göre, çarf!an- uç bınbaşı da vardır. 
landın . imali ve şimali ~arki mınta - aclı~ a~mal . c a :yda?ı mı.~ ~~· uguSn .kon-1 tınıda .van?ınl_ar ~~kmıştır. J?.onanma zın nezarctindedir.' Iürlarda kısa ge- ba geceRi Suveyş kanal~ mıntakaııına ooo 
ı. ı b b ı ı·· ·· t·· H r·r ı a rac) o~un an goruşen pı eı · ta•·carelerı Sıraguzayn da hucum f·t · · 1 hll d · ı· k s· "l ·· !'J p ) k ""ld •• ı-:U arına Om a :u• ( UŞffiU') ur. a J b t h" ·) .· . k d• .... , :'J • • • . - ' .~ .. . - zintiJere müsaade 0Junmaktad1r. -yapı an CUm a ~e(I 1 •. 1 O muş :·e • 0r oya 0 U 
ha~ar vardır. Ölii \'e yamlı miktarı un~ı_ı . e~a _m ~ıı.nın ya ın '1 goru-1 mışlerdır. İkı ınfılak ve buyuk bır yan- Sıhhati iy"dir k_ işi yaralanmıştır. Hasar ehcmmıyet-
çok azdır. • ecegıııı bıldırmıştır. gın görülmüştür. Pazar giinü bomba- • 1 

• • • Rizdir. Nevyork, 15 (A.A.) - Amerika-
v • '14A' f k f Okla_v~, 15 (A.A.) .. -. ~.a:ıoada ıa:ıan .~~.Yil~ bi~ ticaret vapurunun bat Partıden gardım ıstıgen Lefkoşa, 15 (A.A.) _ Kıbrısın ce- daki lngiliz miibayea komiııyonu rl'-
.L enı lV.LClCar opra arı bm~vckılı, Ruzvelt - Çorçıl mulaka -, tıgı gorulmüştür. t l b / nnp sahiline yakın bir şehire dün iki isi Mister Porloyakın İngiltered~ bir 
Budapcştc. 15 (A.A.) - Yugo _ tında.~. memnun olduğunu .söylemiş Habeşistanda Gondar ve bir talirıı a e e er hücum yapılmıştır. Yaralılar ve hasar t~n·:a~·e _k!l;zası neticesinde öldüğil 

lavyadan tekrar i\Iacaristann ilhak ''!.! mulııkatta.n so.nra ne~redıle~ dek- kampı bombalanmıştır. Ankara, 15 (A.A.) - Cuınhuriy.:>t -. ;.ıl'Jır. bıldırılmıştır. 
olunan arazide a.~keı·i iclaı·o kalk - h~:a~yon l~erın bır t_etkı.ke deger ve Bir bıyyaremiz üssüne dönmemiştir. Halk Partisi Genci Sekr ·tcrl!fincbn Es ·r S bay/er döndü - . --<000 

mı~. İ\ il idare ikame olıınmuııtuı. dunya efk~.rı. umı:mıye~ınde muhak- Kahir~. 15 (A.A.) - Röyterin ha- ,tebliğ olunmıışiur: l u Pı rinç fıatleri 
D 1 -B · · ... ·· - kak ~ok muhım bır ~esır Y~;:ıacaktı_r . ber verdiğine göre, Ort:ı ilarka cenubi Önümiizde~i ders yılı için Cumhu- Vişi, 15 (A.A.) - 1 9.l~-18. harbini . , 

ar u.n Ctjt!rl got uşmesı Deklara:~·onun metnı .ha~lı!}.d~mesın Afrika kuvvetlerinden bıkviye getire- ·riyet Halk Partisinden yardım istiycn de yapmış olan 800 kişılık hır subay A A~kar~, 15 ~A.A . ) - Tıc;--1,ret "?· 
Vişi, Hi (A.A.) - Amiral Darlan, de tam hır anl-.ıyış ve ışbırlıgını ve za 1 c.ek olan büyük bir gemi kafilesi, ingi- talebeler tarafından vaki olan milraca- esir grubu, Hitler - Darlan anlaşma- k~letı, mu~t."lhsıl n~ın~a~alar ~?ın pl:ın 

Visi hükfımetinin . abık Moskova bü- fer sulhiinün hedefleri hususundaıliz donanmasının himayesinde olarak at.ların tetkikine başlanılmış olduğun- sı mucibince serbest bırakılarak gel- cm azamı satış fıatını tesbıı etmış • 
~·iik elçi i Cnston Berjeriyi Jiı1bul et· tam bir mutabakatı ifade eder. cenubi Afrika limanlarınrlan birinden dan bundan sonraki müracaatlar hak· miştir. Grup, harbiye nazırı tarafın- tir. Fiyatlar 27 - 35 kuruıı ara mda • 
mi~iı·. Demietir. hnreket etmi,tir. kındn muamele ynpılmıyacaktır. dan karşılanmıştır. dır. · 


