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Ruzvelt, Atlan. 
tik seyahat in
den Amerika 

ya döndü -
Amerika reisicumhuru 

mülakat hakkında beya
natta bulundu 

Nikolayef 
işgal 
edildi 

Dün Odesa limanı ve 
harp gemileri bombalandı 

Çörçil, Amerikay a git-
miyecek, Ruzvelt te i n_:... Dinyeper mıntakasında 

giltereye gelmiyecek 8 . Ruzvelt fazla miktarda esir 
Lo ı 17 (A \ ) _ Rö\'leriıı \':ı- l d 

m r:ı, . :' ·. . ... : ni_,·et m yoktur. . a ın z 

20/AGUSTOS-20/EYLOL 

,, 

Dün gece tekra r tayyarelerle bombardıman Pdilen Moskovanın Kremlin sarayı civarından bir görünüş 
,ington muhabın bıldırı:-0 1• • • G:ızctecilcr. alon:ı gırerken Ruz,·elı . 

Potum·ıl· vatının Ilroklıııcle clcmır h . ı ·rı tebe'-iim ecli,·or \'<' Berlııı, 17 (A.A.) - Alman ordula 
... " .. ' t b" 1..ıet<'ciler <'P~ 111 " n\·r ~ · -· .ı R k 1 1 • b -ntııı:ı<ı iizerine ~·"t a _ ı~· ~~. . . biiviik bir ncıakct'c ho• geldiniz diyor- rı ae ·ıını:ınc an .. ıgın.ın. te. !iği: 

konfernn<ı toıılaııacag~ .. h.ıld~ılmış ~e au: Koııfernııstnıı sonra gri renkte el- . ~facar re~ekkullerı ık> ışbirliği hn
bu konfcran• yat~n bu' uk . alonu_n 1!1 bise>ide karaya ~ıknıış \'e kenclhni lıncl; harekrt eden .. A~man kıtaları ce
rnpılmışhr. J-lopkıns koıı~eran~a ıı;~ı- bekli ·en bü\'ül' h:ılk kütlesi tarnfınclan nubı. Ukı:ıyn_ada buytik bir endüstri 
iıık etmi~tir. Ruz,·elt nsagıdakı hep- h:ır:ı~ctle karşılanmıştır. "".hr~. "~. arnı z:ı.~ı:ınıla mühim bir de
n:ıtta Jııılunmuştıı.~: .J .. k 

1 
Cuıııhurreisi hususi trenle \':ısing- nız .u•şu Oi_'.111 Nı~olayefi i~gnl etmis-

1 1 

-- ('t1ıcillc .nı~ılılk~tıl?ı. ".111 '-"~.ı~:cn lonn hareket etmi~tir. l~r~~r. Bt!g :ıehrı ~arkında devamlı 
nclkeler vcrmı<tır. "\ azı;etın .bu.u B~rlin, 17 (A.A.) - Alman gnze· ~-·z~ı~. ne1.ıce•ındc dusman ordusunan 

-1-A_s_ke_r_i_~_a_z.....:iy~e_t_!.
Merkez cephesinde 
yeni Alman taarruzu 

bekleniyor 

meseleleri üzerinde mut:ıb.ık. k:ıldıl~. leleri muhtelit bakımdan RuZ\·clt - Cör- ıııhılulı ;·akla~m ı~tır. 
önümiizdl>ki to!ılantıl:ırda, fık~~1;ea~~ çil miiliıkatiyle me~gul oln:ıakta ve ne~- - Devamı 4 ncü sahifede -
sinden b:ıskn bı r şe; olmı;Aaca "k · redileıı cl~klarasyonu VılROn h:ıkkn- f" ' 
koııfernns. n tic<ı•inde mckrlı ·atı:m bazlıiTıııı lngiliz propagandasına cln T h• d ' 

.1 h · ·ade va · nş ı•n- b harbe ı:ıirmeğe u:ı :ı zı; · ' ~ mecburi olurnk irlhal eden Ruzvellin a 
nı znnnetmironım. k d ·ni- eserini !e~kil ~;·!<>eliği müşaherle olun- r an a 

Çörcille lrnnferansımızın ~cınu ~fs:ı m:ıldndır. • 
zin hangi nokl:ısında oldııgu k ' :" Kflrl :lfager, BHlincr Za;·tungln di-
~demcm .. Bro';linde karaya ~ı ac::ıı:ı· vor ki: 
mız tarihin bildirilmi~ olmasını ~og! ıı c ı 4 maddelik Yiison prensiplerinin 
bul~:ıchm .. ?i•nizde :ıs Y~~~dı>le~~~; ~~dili ol:rn b~ rle~Jarasyo.11 ~uYveti de
nltılar torpıl :ıt.-nlaıdı muc. gıl zafını go;terıyor. Çor~ıl, Sovyet
olurdu. t k .. , r ler yıkılmadan Amerikanın harbe gi-

Çörcille bnlı ısnı:ımıza su hat a nı.. receği kat'i \'adini almak iizerc mülii· 
\"eı·ilmisti. knt3 gitmiştir. F:ıkat Ruzvelt, kat'1 

' . 1 de nclımıııı :ıtnbilccek vaziYette olmadığı-
Deklıırasyoıı Jınkkındııki 1f!~~~i~~·ıı- ııı, Çine, İngil!z~ere ye Sov;-~tlere )•apı

bir nokta unntuınıu~~ur. ~ut< db" kİ·de lmı ·nrchmın agırlıgını :ıçıga nırnı~ı•
da nazi rcjinıi ııl<'y~ınd~kı ·ıı~iv~r olu- ıur. 1 
görü<nıeler 1eatisinı~ bır .1 1.k· ç lnlııı J\[iilf•knt:ı iki tanı( kara, deniz ve }ı;,-
. ' k ·ıerın ıııt ı ce ' ' ı·ı · · · ı· k' b b 1 şudur. D'?nıo Tnsı • .ı r Fr:ın- rn •e ermın ıs ır:ı ·ı, u u uşm:rnın 
. d .. :W •· · n·nuık ıuzım .. ı · • 

zıy:ı ~ J!Ol. ı mı ı·ı· la lef<ir:ıtta bu- --D<'rnırı :ı Un dl Mhi fed<' -
sadnkı vazı~ et hn --:ne. t s hilıi değ;-
lunncıık k:ıuar malum:ı · n 

limPnz:ır giinii (diin) Yn~~ngt.ona e~~ Kanadanın harp masraf 1 
detiıııde ge•·ek lıu me;eler: . ~r !nzırı 
Uznk şnrk me. elesiııi ,~arıcı) ' . 500 ın i lyon Dolar sarfı le 
Kordel ııuı:c göril~c~ııım. ,ın,1,, ı·nın-

Jfay Rıızvelt lngılız zırhlı. . · l' yeni fabrik alar kuruldu 
hn cİini iıviniıı hir tarihi iıyıı~ 11113 ı~' - · bır ııgı
;•etiııi nldı·-:ını, lııı merı"ın1c i'tir:ık 
liz w bir Amerikan pnp:ısııııı.ı. ~ ~!
ettiğini sö)·lemi~ ve ~nııları ılaH' 
mi~tir : lı'ıFı 

- Rnsı•aııın ihliyaclıırının I el~ , ti · lha cc ı-mevcucl procrran1n n., :-!-Utfl e ll -. • " . .. .. -t"ik So\ -
lecci:iııi "Ray Çöı'\'.ılle g"ru~ 1 • ' •. ; 
yetl~ rc ,·erilecek olnn lı:ırp m:ılzem · ı 
ödlin• verme \'' kiralama kanıınıtıın''. 

' Z. So'''" cı dahil bıılı•nnııy:ıcahtıı', · ıra .• c. liye-
alncakl.ırı ıııalı<'meıı!n b~ddın: '" 
cek v.ızi_ı .. ttedirh·: . . . . , le 

Bar ıtıızvelt Ç<ırçılııı şıınch neı ce 
bulu~ıduğuııu 'Ü.1"l0mekteıı iclinııp ~t
mis ve şııııları il:'ive ..tm~s~ır: . ı·T 

__ Bihliğiın~ güre ln~ılız B~~' \1'.ı'. 
Anıerilw;·ı ?.iyaı·.-t ctnııyccektı! · 

0 
-,

0 

nim ıle ~iıııd ilik l ngiltN")'e ı.rıtm.g 

Yeni bir teşeb
büs yanıldı 

lngilizler ve Ruslar Iran 
daki Almanların çıka

rılmasın> istiyorlar 
Londra, 17 (A.A.) - İngiliz ve 

Sovyet hükfımetleri, Tahr:ındaki mü
nıc':-\~rııeri ile İ ran hiikiimeti n~?.djn .. 
de yeni . bir teşebbüs yapmı~I::ırdır. 
lrnnclukı Alnıanlarııı fazla miktarda 
olmıılarından iki memlekette hi•<e
dilcn endişe iizerine 1r:ın hükumNi
nin clikbtiııi çekmişler \'<.> beklenen 
tecllıirlel"İıı :ılınmadıj;'lnı lıildiı·mis
;<'rdlr. · 

clr:ııı lıükiımeti meselenin mii<ta
'"liyetini ıınlamamıştır. Bu ı;cbeble 
İngiliz JıiikClmeti fili tedbirlerin alın 
"IIası tavsiyelerini tl'krarlamıRtır. 

Hava akınları 

Smolensk mıntakasında Alman
ların büyük hazırlıklar 
yapacakları bildiriliyor 

·----~-~-- -

. . Baltı~ta faaliye~tf> bulunan Rus hücumbotlarından bir i 
• . .?ılnku res~ıı hn~p t?bl~ğleriııe ve riııin sukutunu henilz vermcmi~Jcr -

Ingılız ve Rus t .. yyare· d'.Ker. muhtel.ıf ,ka.rn-:ıUaıclan g;leıı dir. Y:ılnızA-erilen birhnbcrdc, bütiin . . h .. . h.llıeıleı e go~~'. S~rk ~ephesııırle cenup mıntakasınd-:ıki şehir Ye ,aııa-
\erı Berlıne ucum ettıler nıııhareb~ ler butün şıddctıyle devam - Devamı 4 ncii sahifede -

ctmektedır. Cenup ceplıesınd~ harl'-
kilt , A l manl:ır !<'hine bnzı iııki•aflnr N h -· 

Fena havalarcı rağmen göstermiştir. e pa asın a olursa 
Almn.n tebliiiinde lıil<lirildiğine na 

!fece ve gündüz taar- zarnn, üç gündcberi Almnn - Macar ff 'ti • 
Tuzla,. devam edl.90

,. kı~a ı1:ırı1 tarafından muhasara edil _ ı er, Moskovagı alma. 
mııı Hı unan cenup mıntakasındaki 

Lonclra, 17 (A.A.) - Hava ve Ni~olayef işgal edilmiştir. Alınanlar g'"a karar verd' 
dahili emniyet nezaretlerinin telıli- ~uıada çok kanlı muharebeler oldu- 1 
iti: guıııı ve Sovyetlerin ağır znyia\a mn-

Pasifiki Ameri
kan donanması 

Diin !~ece bir k-:ıç düşman avcısı ruz kaldıkl-:ırını, .Krnve.vn endü~•tri 
şark ve cenubi şarki ~ahillei'iııi a~a- m~nt:ı.knsı~da yedı hın esıı· nlınclıgını 
rıık dahile kadar nüfuz etmi• ve bom· muhım mıktardn hnrp malzemesi iir· 

Cepheden gelen haber· 
ler 1. müsaıt görülüyor _ _ bnlıır :ılmıstır. Bazı ha,nr ve az mik- tınam ~e t:ıhrip edild i ğini iddia el-

. tnı-cla zaviat vardır. ınektedırler. Londra, 17 (A.A.) _ Deyli Tel-• 

Şiddetli mu 
hare beler 

oluyor 
Almanlar 6 bin tank 

kaybetmişlerdir 

Artık Alman tankları 
mün/erid olarak faali
yet gösteremiyorlar 
~fogkova, 17 (A.A.) - Dün akş:ım

ki Soyyet tebliği: 
16 Ağustos günii kıtalarımız biitiin 

r ·phc boyunda. dOgmana karsı h:ırb 
cle,·:;m eylemiş Ye ham kuvvetlerimiz 
ılO nıan kuvvetlerine d:ırbeler indir
nıeii<' \'c !ııyyarelcı·ine t:ınrruz devam 
{!in1l~tir. 

14 Ai(ıı,;tosta 1?6 \'<' 15 Ağusto,;l:ı 29 
Alnıaıı t:ıyyarcgi dii~üriilmiistiir. K:ı
rıbınıız 24 tayyaredir. 

;\lo<kova, 17 (A.A.) - Bu gabah
ki Sovyet tebliği : 

16/17 ağustos gccc,;i kıtalnrımız 
~ephenin bütün bölgelerinde şiddetli 
muharebeler vermi~lerrlir. Kar:ı kuvvet 

1 
l 

mı müdafaa Kanadada jnr,a olln~n ,rı~ ' ,ta~klar Loııdr;ı, 17 ( A.A.) _ Jf aı·,1 ııcz:ı- Sovyet kaynakları, Nikolayd şeh- ııraf!n Stokholm muhııbirind, ıı: 
Kol ... ·k, 1 ı (.\.~: K · a ırc ıı.ızırı- r,•tiııiıı hııgil:ıkii tebliği: Hıller, :IIo•kova,·ı her ne ı,aJıası- ' 

nııı lıil!lirt)!ıl"ini' -~.oı:~; ,/'~ı3cla!! 1~1 h:ı;-ı~ .. lnıı;~liz . lıomlı:ırdımaıı ta;yare!Ni -- n:: ~J·ı»» olsun ali-nıığ:ı k?rar ver -

edecek? 
Atlantikte Amerikan 
devriyeleri mihver ge
ınisi ne rastlamıyorlar 

\'Miııglon 17 (A.A.) - Korde.' 
Hııll, 'nıı:lveİt - Çörçil miilakatı nctı
cesinde, pasifiğin başlıca muhaf!zlı
ğını Bir leşik Amerikanın y:ıp:ıcaı:ın~ 
dair Londradan gelen haberler hak
kınd:ı gazeteciler toplantısında beya
natta bulunmaktan imtina eylemı:-
tır. . 

\'aş:ngton, 17 (A.A.) - Amerıka 
hahriı·c nazırı albay Knoks, devriye 
ırezeıi Amerika deniz ve hwa kııv
vet!Ninin topçu atesi açmak mccbıı
rlretincle kalıp kalmadığı hakkında 
•ornlan suale gazeteciler toplantı -
sıııda şu cevabı vermiştir: 

- Tek bir ateş bile ·:ıçılmnmış, mih 
vere ait tek bir gemi~·e hile i 0 •ndiif 
edilmmııL~tir. 

--~'0000--- • 
Çörçil nutuk irad edecek 

Lonılr:ı, 1i (A.A.) - 7.anı;eılildiği
ne göre. İngiliz Başwkili Çörç'I. ~·a
kındr İngilil. • Am<'rikan deklara•~·onu 
haklmıda hir nutnk irad edecektir. 

ın:ı rnlı gııııık uı. 1 " 01 mı) un c 0 gıınclıız ~ım:ıl; FranRaya iki defa ta- "" ""' " """ " " nııştır. :IJ:ıreşal Fon Buk >irıYyct hü-
lnr ~ıl'nsınılnclır. . , : . ,. l'J'Ul. etınislerdir. ı)imendift'r mün:ı 1 $AR E'.T l.tR 1 ım~r merkezine karşı üçüncü bir 

"l'<-nımuzıla lııı~ 1 '~~~ı rr:ı.~ e_ı~~n kalfıtın:ı, f'eııtnmarde g:ıra \"t' clifcr bü~·iik t:ııırruz hnzırlam~ıttuclır. F.· Rusyadaki Alman esirleri 
ma~raf yekfınıı ın~ mı ,\On le o Ul.\·j/ı(; te<i.<nfa bombalar atılıınstıı-. lln•'t B' "h . ğer \fo<kova diişmez"e· Hi~ 1 eriıı gu- 1 1 . ı · r-· ·a ı·ın h"l\'"l kuvvetler" 
"•lınistir. nir çok h'.ırıı1 .mıı z1em

5
eo'r' a.

1
- clokları da bomlıalanmıstır ~ra Z fıyacı rııru ve prop:ıgaııdnmıın ·~ı·.,u•i{i e~· 1 ·"c11'..ışm· ıgl: t,l,;rını 'v~ hava m' '." 

··k 1 . . ~n ·ı jçın ,ııııac n ' ı m.. R h k'tt ın Al . . d ·I "dd" lacnk . b . 'l mız ıısmaıı n,. c . -
1 ı n fil ınııı ııı ... ' . f t . ı·. •tl nre ,ı a ~ maıı fi\'CI<J tnh Yaz geldi ve şüpheaiz §ehirde bira ~ l )('. cı . ı o ' ,_e unu '" nıan l 1 . . ,\iman t..~\'\'Ul"elerini i7.'ne:ı 
,.011 clolarılaıı fazla nıasrn C' mıs ıı. ı m•IJetıııe ızah etmek mii'!lktin rıl:ı- t 311 aıını ~ ·. · · 

-Devamı 4 nıü aahifede _ satış arı da mühim mikyasta arttı. rıııvaı:aktı:. .[o,·:ım ctnıışlerdıı. • . . 
Halkımızda, batka içkiler yerine bi· ·. . . . Lonıir:ı, 17 (A.A.) - :lloskova r:ıcl-
ra kullanmak itiyadı da gittikçe ge· .?.oı;ycl .. ıstılıbarat btiro<unu'l bilılit· \"Osuıııııı bildirdiğine göre, Kiiçük 1JİI' 
ni§lemektedir. Buna mukabil her ae· dıgı.nP .goı·e, Alman hatlann'<: l'rık Alman taypre grnbu, diin ak~am ~Ios
ne yaz mevsiminde, mutlaka ve mut- ~crılerıncle _hu mm-alı bir fanii"ct nı.i- ıw,·aı·a :ıkın tesebbüsiirıde bulunmu•
laka bira aksaklığı meydana çıktığı- ":ıheile cdılnıektcdir. ,\Jm:ı•ılurı:ı ı tıl". ~.iman tayyareleri :IIMkornya var• 
nı, sehrin. günlerce biraıız kaldığ ı, ~er.up ordu~unu rnııha~nra ~tt kirr; n1 nch~n ~:ığıtılmı~tır. 
tevz iatın bozulduğ~u hatırlıyoruz . ( Devamı üçi.incü sahifede) - Devamı 4 ncü sahifede -
Bu senenin, hi.diseye yaptığ ı il&ve 
ise, biranın sık ıık tabii vasıf ve ne
fase tini kaybetmesidir. Şimdiden bu 
me\r~ ua e hemmiyetle nazarı d ikkati 
celbediyoruz. 

F ua r münaseb e tiyle İzmir<! yu r dun 
her tarafından on binlerce vnt a ndat 
ve seyyah gelecekt ir. Şimdiden, ki.f ' 
miktarda bira stoku yapılmazsa, her 
taraftan yine feryadlar yükaelecek
'"İr . 

Belediyemiz, inhiıarlar idtlreıi n ez 
o:l 1nr.le derhal seri bir teşebbü• yap -
malı, fakat ayni zamanda biranın ne· 
' a seti üzerinde de ısrarla durulma 
lıdır. Cünkü lzmirdeki bira, İ stanbul 

_ ve Ankarada satılan biradan ekseri· 
edilen Berlinin ya çok farklıdır, ihmal olunmıya .. 

** Yeni model lnıili:ı ta1yareleri uçuf eıııaaındll 



··--- ... - (ANADOLU} 

·kada matbuat 
onf eransları 

Türkiye serbest güreş ~ olAkl 
birincilik müsabakaları _ J _ ~__:~ Doğru Konuşan Bir 

Bazı fıkralara dair 
Dünya! 

Her hafta reisicümhurla gazeteciler arasında Orhan Rahmi GÖKÇE D.. K k d 1 .. b Oç ak,am evvel, bizim Nureddin l / l ? un arşıya a a yapı an musa a Artanı radyodaki konuşmasında bir 

45 dakika süren görüşme er nası O ur. Serlevhayı görünce, bize din kitap- k 1 d 1 • t k •ıd• hata itledi ve; 
Nelerden bahsedilir? !arının vadettikleri cennetten bir kö- a ar sonun a zmır a ımı seçı 1 şıyor,Dünya buna haret ediyor, ,a-

- . . ~eyi hatırlamamak veya muhayyile-Amerikanın meşhur matbuat kon- tee;;ııus etmiştı:. mizin ufuklarında eri§ilmez bir se- 20 Ağusto;; c;arşanba günü saat k-:ıpalı salonunda yapılan dünkü gü- Dedi. Nureddin Artamın, hayretle 
feraıısları nasıl toplanır:' Ruralarda . ~u.zyelt, ~şagı yukarı onların hep- rabın iç yakıcı hasreti ile göğüs ge- 20,30 da Kültiirp-arktaki açık hava reşleri, mıntaka güreş antrenörü Nu- şaşkınlığı dü_nya veya kendi nefsinde 
.ıeler konu~ulur? sını ısımlerıyle tan~. ve ayrı ayrı çirmemek imkansızdır. . tiyatrosunda Tütkiye serbest güreş ı i idare etmiştir. Güreşleri kalabalık nasıl ayırabıleceğini düşünmek iste

:\latbuat konferan;;ında bir gaze- cHello>larla onlara ıltüat eder. A~~- Yalanın, ihtiyar dünyanın en eski müsabakaları yapılacaktır. Müsaba- halk takip etmiştir. Neticede Türki- meyiz. Ancak, dostumuzun dilinin, 
ı ccı neleı· görür'! Bu yazımızda bun- larmda her zaman gelenlerden b~rı- çağından bugüne kadar olan her ha- kalara iştirak edecek takımlar çok ye ~erbest güreı;ı birincilikle/ine işti- bir dakika için mihaniki bir vaziyet 
ı::ırı anlafacağız. ni görmezse Ruzvelt sorar. Mesela: diseainde ferdA ve içtimai bütün mü- kuvvetli olduğundan bu müımbakala- rak edecek İzmir takımı su suretle alarak, kendisine gazete sütunların-

Her hafta salı günleri saat dörtle - Cim nerede? Aranızda onu gö- nasebetle'r aıe!inde bilhassa ve bil- rın alakalı ve zevkli geçecei',ıııi.. mu - seCcilmiştir: · d:ın çok daha geniş bir sahada fena 
ıl•irt ~t'.çuk arasınd_a Ame~ikan cum: remiyorum.. . hassa §U me§hur dipİomasi hayatında hak kaktır. Müsabakaların gd!\pleri, 56 kiloda Altaylı Şefik Kandemir, hır oyun oynadığını söyliyebiliriz. 
n~ıTeı ·mm ~turdugu Va~~ı:tonda~~ Oz-ama.n orada ~~lunmıyan Cım en zaruri, en ileri bir iptidai madde Türkiye serbest güreş milli takımıııı 61 kiloda Karşıyakalı Fazlı Arınc, Artamın, Ulustaki Yankılar sütu
« ~_.eyaz Ev> .m kış.~ahçe~ı onünde b~ hakkında ız~.hat :verılır. haline gelişidir k~, insanlığı adilik teşkil edeceklerdir. 66 kiloda Demirspord-an Tahsin Fi- nuna bakınız. O bu sütunlarda müte
\ uk bır faalıy~t. goze çar~ar. _A_merı- .. - O bu&:un nışanlanıyor.. Onun ve sefaletten ıstırap ve biçareliğe ka- . Bn glireşlerc i~tirak edecek olan libeli, 72 kiloda Karşıyakalı Ziya madiye~. yanlış kullanılan kelimeler
J,an gazctele.rını!1 ıı:ıu~abır!erı~ı~ Be ıçın .. gelme_dı. .. .. , . . . dar mütemadiyen ileriye sürmüş ve Izmirli güre .. çilerin seçimi diin yapıl- Elbirler, 79 kilocl:ı. Altaylı Muhlis le ve cumlelerle uğraşır durur. Sık 
Y,ıız Ev~en. ıçe~ı gırdıklerı. g.orultir. ~o.yle bır soz ~~kfime~ reı:ını, en insan oğlunu bir inanılacak şey, bir mı!3tır. Karc:ıyaka Gençlik kuliihiiniin Tayfur.. sık da <<ne demeli, ne dememeli» baş-
(_,aze~ecılerın. bır kı .mı ha~ıcıye ne- muhım .;nes~leler ı?ınde bıle alakadar güzel hakikat, bir temiz ve müşterek --.oo lığı altındaki «Akşam» gazetesi sü-
:ı- aretı b:'lhçesındeı: hıç sokaga çıkma- eder. Neşelı n~şelı: . mefhum ve kıymet yokluğu içinde 1 • Ef • ek tununa takılır. 
c•an dogrudan. dogruya Beyaz Sara- - Yaa .. der, bak haber.;ızce neler göğsüne basarak gırtlağını sıkarak zmır es turıstı EğerA «~kş:ımıı cılar -d~kkat buyu-
\"ln kı~ ~ahçes~e ~e~erler. d~ yapıyormuş. Gelecek hafta ona boğmuştur. ' • run, has ısmı ayırdım- eger bunun 

Harıcı.ve V.ekal~tının bahçesiyle Be bıraz takı!ah~. Yalan!.. farkına varmış olsalardı, derhal Ar· 
\az: ,.;arayı bırleştıren bir ikinci b-ah- Ruzveltın ıns-ana hayret verecek t kA b b t n k d ı e t fama dönerek ve kendi sütunlarında; . d ,, t nsan ze asının azan u a rı u y h 
ce vardır. Burası yalnız cumhurreisi- bır hafızası var ır. Zaten matbua ret' ·ı tt v b k t · yo u ınşaa ı • - · a ayret ediyor, yahud da şa-
niıı geçmesin~ tahsis edilmiştir R~z- konferanslarında bir şey pek zivad~ m 1 1 ek Yt araldıgı ul .uvveÇe" ınkü~~ - şıyor, demeli .. Fakat hem hayret e-

l 
. . _ · · d'kk t · ama a e en ge mıyor. un o, d' h d \et ıcabmda hıç sokaga çıkmadan nazaıı ı a e çarpar. Ruzvelt mu- ba b" "k h 'k IAde · .. ıe . 1 ıyor, em e şaşıyor, dememeli! 

harıcıve nezaretıne geçebilir avE:reyı neşe ı ır sa aya, gaze ecı "th' b' .h. b .b. h. .. .. . ıyere ure ın Artama bir taş . . . h . 1. b' fh t . zan en uyu ve arı u a ı.,. rı, l D' k N dd. 

.\ıafbuat konferansının top.lanac-a- !erin hususiyetlerine dökmek isler .. mu ki' ırfsıı ır daz gı 1 k·1 goru~mı- Dog"" rodan do"ruya yapılan ı·n- .ı yuvarlıyabilirler .. * 
'"ı ,.ıaJı günlerinde gazetecil"r cum - G-ayet güzel nükteler yapar. Ahbap- yecle tat ra .artınd.~~ Yk~l a ıyarakl ve ~ 
h 

. . · . , b h. tm k d v b l on arı, am ıs e ıgı şe ı ve ren ere N dd' A l urre ıne mahsus olan bu yoldan hıç ça a . e e arzusun a oldugu e -
1
. k .. .. .. .. .. .. d canl • • • ure ın rtam zmitten Oruçlu 

k 
. . • l'd·. ge ırere gozumuzun onun e an t 1 1 m t k" .. d M f · ım eye sormadan ıstıfade etlebılir- 1 il. d kt 'h t • d de talihli şaa eoeyce 1 er e ış ır oyun en us~a ~ naı;n~nda bir va-

le!'. Çün ü matbuat konferan-ına gi- Gazeteciler de ona mühim. ağır d~rmya la nı baye sız .. e1re~e . h f'f- tandaşın, kendı koylerının kahve al-

ı . . .. .. . . l il . ır. a an azan goz erımıze a ı S 1 l (H ') 1 . Ef M hk 'ld'l d • h kk d . c en gazetecılerın hemen çoğu butun . ıyası mevzu ar etrafında sua er yag b" d ' d k k e çu .:, ususı - znı:r - es a emeye verı ı er: ma ıgı a ın aki şıkayetini mev-
diğer vakitlerini hariciye ııezare'i.in- dırırlar. hırd duman tveY..ab~er .'! 

1
'?.ek ertek,aryaak- turistik yollarında faaliyet hararetle Haber aldığımıza gön~. İzmir - E· zuu bahisle; 

1 
· · 1 B k f J d k . R u a şey anı ır goz u a d t kt d' .,, .. l' d k' t f t . t'k lla d S 1 - •·• f h < I.' geçırır er. u on erans ar a e serıya uz- b" tt v . .. 

1 
.. t ek evam e me · e ır ... na um ur ı u- es urıs ı · yo rın an e çugun - ıy.usta anın ka ve almamasına, 

Rütiin .siyasi haberler önüncle A- veltin mensup olduğu demokrat par- kız;, y~ra 11. ş;7ı ~uze ~os ere~. rif.ıtik yollar müteahhidi Frnnsız şir- içinden geçen kısmının taş-aromı Sel- her halde köyünün adı sebep olmuş
merikanın istiklal zama.nın:ı ait biı tisinin umumi katibi miı;ter Kinson 

1
.'!'klar akma ıdr ır.b kutpker eb':'e goz- ketinin infisahı üzerine bu yolların çuk muhtarı Hasan İzmirli ve bu işte tur: 

d h 
. . • . . d b 1 V h . . . 1 u er ar asın an a ı ça, ız onu, 1 d 1 t .. . 1 t 1 t d • k' 1 1 k O 1 r rııı uran arıcıye vekaletı bınasının a u un ur. e cum urreısının ar rn-

1 
k d" . tlA 1 h yapı masını, eve uzerıne a mış ı. ça ışır ıgı ımse er, yapı acak ı - ruç u ... 

1 • 1 el 1 T . d t H"k" t kt' ya anın en ısınce ma up o an a- n·· 1 1 d t . t•k 11 "t 1 t k t d 'k' . k D' B A "'ı ın uvar arı arasındadır. "\/ e A- ın a o urur. u ume er anı ara - . A ki" h' t' •
1 

.. .. b ıger nsım ar a urı;; ı yo ar mu e sım yo a opra e arı ı içın me tep ıyoı-. en, rtamla ayni fikirde 
rr.erikalı gazeteciler de mühim h-ava- sında matbuat konferansında bulun- rıcı şe 1 v~ ma ıye ~ 1t gorur, ~- ahhitlere ve Taşaronlara par<;a parça yanmdaki yokuşlu sokağı ve altında- değilim; 
d ._, a\•lamasını çok iyi bilirler. mak uvkli, eğlenceli ve dinlendirici (an·:h onı8 ınanırh ve kat amı:-ın, s~cı- ih-ale edildiği halde Setçuk - Efcs ki kadim Elen - Bizans mezarlığını Madamki oruçludur, şu halde o· 

.\latbuat konferansları :-;aat tam 5 bir şey olarak addedilir. Bazen he- ye cı az a~~mı~ı ar~ e ~ ge ~~~e ~n harebeleri kısmı doğrudan doğruya tahrip ile beraber bu sokaktan yet- nun tiryakiliği daha fazla olacaktır. 
te Reyaz Evin kış bahçe.sinin üzerin- men bütün nazırların, bir kabine iç- onunHcak~kı etslın~ b'apı ır gıl 1 0 u- emaneten yapılmaktadır. miş metre mikabından ziyade toprak Binaenaleyh tercihan, kahvenin 

rl k
. R it' l d d t· l tb t k f ruz. a ı a erın, ızı omuz arımız- B .. ı· . . . .. 1 .. l" k ld k k kt 1 M d k' 1 d e · ı uzve ın ca ıı::ma 

0 
asın a top- ımaınc an sonra ma u-a ·on eran - d t t k 'dd ti t ~ b' . u onem ı ış ıçın muze cı· mucur- a ırara so a an, ge ip gecen va- a em ı oruç u ur, şu halde o· 

anır. · · ~ında bulundukları görüliir. Ruzvel- an udar:ı şıh e te sars ıgı vekl ~zı lüğü ile turistik yollar müni.irli.iğü tandaşları tehlikeye sokacak de.rin dı .. 
n l 

.... d k . 
1

. t· 1 d .... d k' saran erın re ave ve uyuşu ugu d · b' l.v. 1 l S l k b' k 1 b ,u oc :ının onun e ço · gerıış nr :>a ın ça ı~ma o ası ve onun e ·ı uzun d ~ tt • b" 1 r.rasın a ış ır ıgı yapı mış n» e çu ır çu ·ur ac;ı masına ><e ep oldukla- * 
oıı \'ar~ır. Saat beı;e kadar lrn ,.;alon ~.as:ı da. pe.~ di~kate ~e~er. Etraft~ v:gı ;"1 ;amtna kadarn ~u se;Y ~ de; ta~, hükumet önünden Efes .. har~be- rınclan ~e .Jlk oı::r:ık bu çukura bir Yine Nureddin Artam, bir fıkra-
gazelecılerle tıklım tıklım dolar. Sağ somınenın uzerınde kuçuk velkenlı m . del· B bz onu be ıml ' atta lerıne kadar olan bu kı!'!ım uç kılo - çocuk duşup ayagı çatladığından ınii sında, dolandırıcının tarifi yapılır -
taraftaki küçük bir k'"lpı ile auılmış gemi modelleri göze çarpar. 'Bu mo- ~~verı~ ~e u zaman, ya ~n~n k~nk metredir. İlk proje Efes turi:ıtik yo- zele1· müdürlüğünün yaptığı tr.hkikat ken bir dostunun, 
c.dada Ruzvelt 150 mi]\·ona vakın in- cleller bir yelkenli geminin en kiicük ~t?Dab'~a ı~~ ve .. ~rzusu~u Fa af u lu, har-:ıbelerin önünd~ki şoseye ka- Ve verdiği rapor üzerine vilaYet ma- - Şunu, bunu yaptıktan sonra, ha-
.~anın mukadderatı ve ~n miİhim dün teferruatına kadar gayet ~aııatkiira- ~ ıre .1d~cegı mu emme ır ırsat clardı. Yolun jımnaz önüne, eski za- kanunca mahkemeye verilmi~lerrlir. tırat ve hayatı İstanbul gazeteleri ta-
' :ı me,;eleleri etrafında düşünmek ne bir tarzd:ı. yapılmıştır. evresı ır. .. . manın mermer ı·ıhtımına uzatılması x-- · rafından kapışılan adam! 
t ~ \'e çalısmah dır. Halbuki gazete- .:ıı.~asıının üzerindeki eşya da bir ge Uyanış, korkunç olur şupheaız .. gerektiğini düşünen müzeler müdü- • h • Dediğini yazıyor. Bu da yerinde 
cıler bu küçük kapının önünde öyle mının L~lli başlı iiletlerinin küc:ük nü F:'kat çok geçmede~ yalan,. baıka l:Ü Ve Efes harabeleri teknik şefi Sa- Bır mu tekır da değil. Dolandırıcının tarifi şudur: 
gurültü ederler öyle hızlı konu urlar, munelerıdir .. iıieseHi Ruzveltin tam hır t~kılde, baıka hır çe~re ıle, baı- la~eddin Kantarın teşebbüsü üzerine - Hayat boyunca baıkalarını bol 
kahkahalar savururlar ki onları gö- karsısıııda hır gemi dümeni göze k~ bır no~tadan,_ baı~a .hır metodla yoıun mermer rıhtıma dayanması h hk A Jd bol istismar ettikten ıonra, nihayet 
·enler dersten henüz tenef 'ii e ~ık _ ç::rrnı:ıktadır. Sanki güler ylizlii hii- Y~~~ gelır ve bız, ı.ntıbahlarıınızın projesi hükumetçe kabul edildi ve işe 8 M8 Um 0 U gazeteciler tarafından istismar edi-
ını~ yaramaz bir sını:ı' talebesi zanne- kumet adamı bm-:ıdan bu dümenle ıı0.z ka~aklar~mızdakı kargaşalık fa- başl-andı. Bunda bir fayda rlaha var- len adam. ÇİMDİK 
derler. bütün bir Amerikayı idare etmekte - alıyetını tanz:m edemeden yine ona dı. Vedyu jimnazıuııı ön tarafının 

Uekleme Ralonunu"l eşyası ort~ıda dir. döneriz.. hafriyatı henüz yapılmamıştı. Yolun 
gaye~ geniş bir ma,;a ve etrafında ma. l\.la;;anın üzerinde hepsi de yeşil ..._ . ,Jıt.'"' tesviyesi için lazım olan toprak bura-
ı·uken koltuklardır. Lakin bu koltuk- renkte - toparlak değil, köşeli kö~eli Yalanın, hain ve habis kavrayııı, dan alınırsa hem yol işi daha kolay-

Dükkanı bir hafta müd
detle kapalı kalacak 

), r o kadar e;ıkimi~tir ki iizerine otur (DPvamı üçünoü sahifede) damakta bıraktığı sonsuz ve öldürü- !aşacak ve hem de jimn-azın önünde-~ .. ı h ı h ı lsmetpasa bulvarında Ahmet oğlu 
ı•ugunuz zaman içlerindeki yaylar ---·--- __ cu ezzet. vı: e e e e ona olan inhi- ki beş altı bin metre mikabı toprak 
1- :ılın se,.ıli bireı· kitaı:a gibi ötmeğe mak ve ıhtıyacın ıahlandığı zaman- kaldırılmak suretiyle bir de arkeolo- :.Vfustafa Vural, bir kilo çiviyi 

2oo 
ı.. ı. hırlar. Bekleme ııalonunun en dik IStanbUllU ga- lar, çok kerre hayat ve ruhumuzla jik hafriyat yapılmış olacaktı. ve ~urnştan satarken yakalanmış, ihti-
1\ati çeken yerleri duvadarı ve bura- ne kadar hemahenktir!. Fakat her tıöyle oldu. kar . .:uçundan mahkemeye verilmiş ve 

1 1 ı ı d 
ılunışması sonunda 25 lira para ce-

:ı açı an kapıların üstleridir. ÇUnkii zetecı"lerı"n ge- ~~o ursa'! sun, ya an, ünyadaki bü- Altı bin metre mikabı toprağı ta-1>.ırnlarda içleri sam-anla doldurul - tun maddı ve manevi güzelliklerin, sıyacak dekovil techizatı da temin zaRma, dükkanının bir hafta müd-

b k 
b'T' · ·ıik hd tletle kapatılmasına mahkum edil _ 

muş ir ta ·ım iri. balıklar ,·ardır. . u un ıyı ce ve ittiyaklarının edildi. Efes hafriy-atı dekovil techiza-
h,ınlm· bizim bilmediğimiz ~ekilde zintileri ıleri y~rüy~şüne kar§ı yolumuzun tı kifayet etmediğinden İzmir haf- ıniRtir. 
lıazı iri Atlantik balıklarıdir. Ruz _ muhtelı~. k<;>şelerinde gömlek ve ni- riyatı dekovil techizatı da buna ilıl\•e 

---000--

Kiracılarını hapseden 
kadın 

\ ıtin meaai oda3ının kapısıııın ü;;- k~p degı~tırmek suretıyle en iğva- edildi. )1atlup ha,;ıl oldu. Şimdi Efes 
tii nele de bir balık durmakt , dır. Dün Inciraltını ve y amc..n· kar, en. fusunkar, en ilahi bir çehre Llll'istik yolu hararetli bir faaliyetle 

Ruzveltin çalışma odası ıle beklıyen ve nihayet onları iblisa- ilerlemektedir. 

Bir kadını tekme
liyen avukat 

katibi 
Zavallı kacıın altı aylık 
çocuğunu düşürdu 

Şii krü Kaya lıulvarıııda '!lvukat ka 
tibı l{ıza Gurgün tekme ile vurmak 
suretiyle Abdullah kızı 21 yaşında 
lkbal lJalmaçın altı aylık çoruğunun 
diişme::ııne sebebiyet verdiğinden ya
ka ı anmıştu. • 'ihayet tam saat beşte cumhurre- Jar,kampını ziyaret ettiler ne bir şekilde ayni köşede boğan bir -----

ı~ iııin ça.lış~a od~smın k-apı., 1 açılır. Ş h . ha!duddur. ?'..her. zaman, her şeye tir. 
J lerke;ı ıçerıye gırer. Ruzvelt uzun e ı·ımizde bulunan hrnnbullu r~gmen en kuçuk bır aıalet ve fazile- Fakat keşki buna imkan olsaydı!. 

000 

lıiı· ma anın başında oturmuştur. :J1at meslekta~larımız, dün öğleyin Bay- tı,, ~? kü.çü~ .b.ir adalet ve hakkı, en Bu ham hayalin de insan isteğine Kapıyı açmasını so··yıı·yen Açık,.muhabere_ 
l.uat konferansına senelerdenberi ay- rs:~lı vapu:~ !le Inciraltına gitnıi ler, kuçuk hır ıyılık ve güzelliği koltu - kanat veren ve onu uçuran tarafı ol- ! ... _ 
ı ıi gazete muharrirleri gittil:leri ı.'çı·n ogBe yem,~gını orada yemişlerdir. Son ğundan tutarak iki adım öteye kadar duğunu inkar etmiyelim.. Yalanıız Poıı·se de hakaret ettı• Karilerimizden Ba,· 1.fehmd :Jie-

ra ;ıyraıuı vapuru k .. f · d 1 k .. .. · · · J uımhıırrei i ile gazeteciler arasında or ezı 0 aşara goturmemıttır. O, hayata ve dünya- bır dünya tasavvur ediniz. Oraya ilk İk' .k ·d d G' 'dl' L teye: 
~ eh etli bir samimiyet, biı' nhbablık Kar~ıy-akaya gelmiş; misafirler bu - n!n k~rul~ıuna o kadar derin bir şe- inecek saadet, itimadın, ruh sükune- ıncı oı on a. ırı .. 1 ~ıasan kızı Şikayetiniz ve intibalarınız, umu· 
---------------- rndan otobüsle Yamanlara çıkmışlar k~l~e ınmış ve bu münasebetlere öyle tinin, inanmııcnın, sevmenin, yarına 4o ~aş~nda .Mehdıye Gulpınar, evin- mi çerçeveden haklı görülmek iktıza 

c~ır. İ~~aı.1 bul matbu.~tı erkanı akşam gırift ağlar atmıştır ki, yalan gidince, güvenmenin, güzelliği ve iyiliği riya- dekı ~ırac~ları, sokak k.apısını kapa- eder. Fakat bahseylediğiniz müesse 
j ~megnıı verem mucadele cemiyeti- yalan ortadan kalkınca, bütün bu sızca ve şuurla sevmenin ti kendisi mak suretı~le hapsetmış ve kapıyı senin böyle biı· karar vermesi ve bu 
nın davetli.si olarak Yamanlar kam- varlıiın, müthiş çatılarla yıkılacag·ı olacaktır. Onu, neler, neler takip açm. -ası. polıs me.muru tarafından ~h- ::ıuretle nareketi, maalesef sizin de 
pında yemişler ve ge" vakit tzmi,.d ı yA b e- taı edılınce polıs memur Balık kaçakçısı: d t ~ ,,.. sanı ır.. ani u büyük manzumenin decektir? .. . _. una agır dıkkate şayan bul-acağınız ve burada 

ZABJ1'ADA 

liiizely:ılıda İbrahim og· ltı .'lı' Ka- ayd e ketmişlerdir. Yarııı Bergamaya temeli, sadece bir yalandır ve 0 ora- Fakat hani o dünya?.. "?zler sarfeltıgınden. hakkında tan- bildirılmesıni asla tecviz edemedig· ·-
" gı ere harabeleri gezdcekleı·dı'ı·. d "k"l ' zım olunan tahkikat evrak· 1 dl' 

1 

ı ı . 15öz, kaçak 'tuttuğu balıkları mü- "' an so u üp atılınca çatı devrilecek- Orhan Rahmi GÖKÇE . . . ıy e a rye miz bazı hadiselerden doğmuştur. 
·adcı c eden bir gümrük muhafaza - ... Bir gazete havadi,.;i bir aşk fa- ye verılmıştır. Bu cihetten bızim gibi siz de emin 
memuruna hakaret etmiş \"e lutul- ria. ı okudum. Erkek kadı~ı öldürmü~ - H Da lk ıs.y~ Büfesi, duvarları, tavanı kanatları olabilir.-,iniz. O müess~.seni~ n_ezahet 
muştur. :onra da intihar etmiş. Demek ki ~:~ r ~ '9' <ıııııı. gerilerek, yahud çivilere takılı dallar ve l~ruıuş ma~sa~ını oy!~ ıhlal e~en 

~alntal~n Kh_ırsızı:k viyormuş. Hangi erkek ve hangi ka-ı 'üzerinde tünemiş duran çeşit çeşit sa- l~r o~muştur k~,.nıhayet, işte o beg~-
. ,.Jc emişın ~yma c;~ p:ızarındıı do dın? Bu ehemmiyetli bir mesele de- A ş K 1 man doldurulmuş kuşlar, atmacalar, şa nıl~ıyeı:ı tedbırın alınması mecburı· 
" _::an Foç.al~ 1 usuf oglu O man Gü- ğil... Asıl iş sevgide. Bu havadis beni hinler, akbabalar, kartallarla dolu oda- Y_· _et_ı_d_o_g_m_u_ş_t_u_r. ________ _ 
eu , Öclemış~ı Tufan Kalkitten bir pan alakadar etti: Fakat onlara acıdığım sında kuzenim fok derisinden çeketiyle - -
tal~n ~al?ıgından tutıılmuıı. adliyeye içi!ı cU;ğ.il, bu ~~ceraya ha);:r<;tte kal- BiR A VCINLV HATIR 4. DE'FT, ! , . ., s?ğuk memleltetıe.rde yaşıyan acaip • a 
\ rılmıştır. ~ıgım_ıçı!1 de d.egıl. Bu aşkfatıasından Yazan: .l!OPASSON · Ç ~.R "v.DE.V ~Ç SAYFA , , hır hayvana benzıy9rdı~. Bana bu ak- · • • 

Çakı ile yaralamış: felsefı bır netıce çıkarmak arzusunda d ~ . v . . . . . e" ıren · .llüZAFFER ESi~ v ~am ava çıkabilecegimızi müjdeledi. 1 
Kemerde Sürmelı .sokağında Os- da değilim. Yalnız hu facia bende unu- k~grnj ~?guklaı bırdenb~le başla~ı ve verim: Deniz uçsuz bucaksızdır, oy- Av için seçtiğimiz yerde saat saba- BU O -O 

ıııan oğlu Enver Artun bir l:adın YÜ- tulmuı:ı bii· gençlik hatırasını uyandır· 0~zue~l·eı~~~~ .Kaıf·l be~~ ava çagırdı. naktır, nehirler uzaklaşan, kaçan, hm dört buçuğunda bulunabilmek için 7 30 PrG ~K 7~~0~~·\~ H f'f 
<:tinden Feyzullah oğlu Bahri Koç eh. Bana aşkın ne olduğunu öğrekn . a . ~a 1 şa al~. sokme~eıı evvel kaybolan sulardır. Fakat su hayvan- üç buçukta hareket- edecektik. Burada . :: • . ogr,ım, ·· · . ~zı · a 

1
• 

'<' Ha. an oğlu Sabit Sağlığı rakı ile bir hatıra. Ben aşkın olduğunu bir av baktat~klıkl,u da yaban ordeklerı öldür€- !arının meçhul varlığı bilhassa batak- sabahleyin esen korkunç rüzgardan bi- ~~da;.~ -~~1.H) '. f~f.4S AJa1ns haberlerı, 
hafif uretet yaralamı,; ve tutıılmııs- gec-csinde öğrendim. ce 1 • • lıklarda göze çarpar. Bataklık yer yü- zi bir parçacık korusun diye buz par- · uzı · a 

1 
parça ar pr?gram~-

~ ur. Ben hisleri ve ·evkitabiisiyle hare- ~ar! k~ı~ ~aşınd~ bır babayi~ittir. zünde dünyadan ayn bir alemdir. Bu- çalarından kulübe yalpmışlalr<lı. Zira ~~n3devamı (pi.), s.30/~·~5 .Evm saat'., 
000 ket eden iptidai bir adamım, muhake- ~1 ~1a;. gıb~. ~uvv:tıı ve kıllı vucu~u rada yaşıyanların sesleri, gürültüleri, sabah rüzgarı destere gibi insanın eti- kıl.a o p~~g;5mA~2 ·33 r~\ ı:asıi~~~ 

Kamyon kazası me ve medeni heyecanlar şahsi ruhu- "~ı. ~m k 11 taşıalı ... Kaba sab~ bır kanal çırpışları ve yüzü~leri esrarlı ni ısırır, bıçak gibi keser Zehirli iğne M" r.t. F· . 1 Ja~\ a r erı, · 
mu. b!r. parça tadil edebilmiştir. Avı a atk a atdşen ve ho'!sohbet. B~r ı!·- bir ~leme aittir. Bataklık kadar insa- gibi yakar, kıskaç gibi büker ve ateş d€~~m~ ~~s~5/ş~~ ~Oar~1 .. 1~kr~graKmınık~ 

"c:hitler cadde. in,le Ramiz oğlu delı gıbı severim, kanlar içerisinde ya- ~~ . ryısın a yarı şa~o, yarı çıftlık nı çeken, düşündüren, endişelere salan, gibi yakar. . ' · · uzı. · arışı., 
ofor Arif Eı-ih, idare ettiği kamvonu tan .hayvan, kanlı kuş tüyleri, ellerim- bu bına~a oturuyor. Sagında ve Holun- hattfl korkutan hiçbir şey yoktur. Saz- Kuzenim ellel'ini uğuşturdu: cBöyle ~~;.ıa.m (pi.)' .~8:g~ Progıam, ıs.o,, 

lfo an oğlu sekiz ya 'ında Bahaeddin ~ekı _ka1:1 leke~i bende garip bir ihtiras, g~ı ~rm,mlı~_ tepelerde Frans~.n~n en l_'.lrın hışıl.tısı sa~i~ gecelerde bataklığı don görmedim, dedi. Şimdi daha s:ıat best 
1rÔ ~a~~~ m~~'.~~ atl!k :sÔ~~ Ser= 

Çakır~ çarptıraı-.ık yaralamna. ına rnhşı bır ~ev.ınç uyandırır. . '.
1
• ekentn~. ır ~".hayvanları ".~u. ~u- orten derın sessızlık, kamışlar üzerin- akşamın altısı. Termoın<'tre sıfırın al- sikis· _ Tr'o 0 00 K 

1 
• (:IVI\mu 

~.!bebıyet vermi · ve tutulmuştur. Bu sene, sonbaharın son \8:.c a ~r1 \ "r~ ıle vurmak mumkun- de ölü elbü~eleri gibi siirüklenen sisler tında on ikiyi gösteriyor.:.> din ~~at') 
1 i 9 1 ~ 1\1:" ?~~k-:a h et~-p c ur: a a a ı . yerlerde durmaktan yahud da tatlı, hafif kanat çırpışlar~ ı. ' : . <> uzı. . oy av~. ~ı ı, 

Türkiyenin biricik okuyucusu çekın:~ mt~ha~ıı· kuşl~r için bu .or~a: hazan insanların topundan ve gökyii- Yemek yer yemez kendimi yatağa İ~~O s!J~:~ılha~ı{~rıRa~9.45 Muzık.: 
n~~ti~~,ıçlaı ı hır gecelık olt>I vazıfesını zünün yıldırımından daha korkunçtur. ~itım, ocakta dalgalanan alevlerin ışı- 20.45 Müzik: Bir halk tür{~qüg~;ert:;~!~ 

S E S K R A L 1 Ç E S 1 g , . . ~unl.aı·! bataklıklan anlaşılmaz ve teh- gında hemen uyudum. yonız. g 
Burada. kanallarla sulanmuş, çıtler- lıkelı bır sır saklıyan rüyalar divarına 

H a m ı• y e t y 
0
•• C e S e S 1~. ay.r. ıl.m. ış uçsuz b, ucaksız otlaklar gö- korkunç diyarlara benzetir. . ' Saat ii"ü vururken beni uvandırdı-

D h ki 
" _, Ata bi11esim geldi, hay dalı da! 

rur~um!z. a a uza ·.arda bir ırmak Bataklığın dalgalanan sesinde da- !ar. Bir koyun postunu sırtıma geçir- K geııış bır bataklık .halınde yayılmıştır. ha derin, daha ağır bir sır, hayat sır- dim ve ayı derisinden hir kürk giymiş öye gidesim geldi, hay dalı da! 
13/Ağustoa/941 Çarıamba gününden itibaren . . 

( B':!hribaba Sahi/park Gazinosunda J 
İzmir halkını~ meftunu olduğu i~ahi sesiyle seanslarına başlıyacaktır. 
Yıllardan berı Halkımızın özledıği bu ilihi sesli lf\izel okuyucumuzu 

dinlemelerini bütün lzmirlilere ıimdiden tavıiye ederis 

B.~ _ha.taklık kuzunımle berabe~ en sev- rı saklıdır. Islak toprakları bataklık olan kuzenimin yanına gittim. üstüs- Elci gözlü lfÔ.rimi, hay dalı da! 
dıgımı~ av sahasıdır. Bataklıgı kaplı- yapan ağır rutubette, güneşin ışığım te iki fincan sıcak kahve ve iki bardak Yine .Qörc.~irn geleli, hay dah ela 

1 

yan_ bın~e:.ce. s.a:ıa;~~ .. a.~·asınd'.ıı'., ~!ı· ilk hay.at zerres__ini uyandı;mıştır. Ya- ~onya~ içtim. Bir .. korucl! . ve plon- 21.00 Ziraat takvimi 21.10 Müzik: 
sı.rıga dayan.mık J urutulen dıbı duz şıyan ılk mahlük aydınlıga gözlerini 1on, pıyero ıadlı kopeklerımızle yola Saz eserleri 21 25 K ' (H be ) 
bır sandalla dolaşırken balıkların otlar bataklıkta açmıştır. koyulduk. 21 4 M" .' . · o~uşmı: . aş ş • 
a~a.sından kaçtı~ını v~. ".aban ördekle- Kuzenimin evine akşam üzeri gel- JIUZAFF'ER ESEN 22'3~ Aj~~: ·h~~~ı~~n~k ~~~: M~.P1:~: 
rının suya daldıgını. go~ür~z., ~im: ~üthiş bir soğuk, her taraf buz ıD~ns mÜziğ' (pl ) ~~ı'55;23 00 y uzı : 

Suyu, muvazenesız bır ıhtırasla se· ıçerlllınde. _ BiTMEDi _ ki program ~e k~panı~. · arın. 
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lzmir belediyesinden: =ı = 
Karşıyaka 1719.1720 ve 1721 sayı- ~ zm ir Levazım Amirliği ilanları~ 

lı ~oknk döşemelerinin bozuk olan 1710 • ............................................ ......................... ~ ~··· ···· ·· · ·· ·•••• •••'"'''•••• •• •11"" '" ... 
metre murabbaı kısmının Belediyec~ İzmir Levazım Amirliği Salın Alma Komisyonundan: 

umum ilk llfünakasanın ihalesi tarih 
gün ve saat verilecek kesme taşlarla esaslı tamiri Cinsi Miktaı Tutarı teminatı şekli 

Fen işleri Müdürlüğündeki keşif ve K'I L Lr Kr 

Bunların yapllışı kadar tecrübeleri de mühimdir. Bir 
tank veya zırhh kamyon iyice tecrübe 

şartnamesi veçhile açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif bedeli 400S lira 26 
kuruş muvakkat teminatı 300 lira 65 
kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel İş B:ınkasına yatırarak makbuz
lariyle ihale tarihi olan 25.8.941 P a
zartesi günü saat 16 da Encümene mü
racaatları. S 13 ıs 23 

edilmeden kullanılmaz 
Fevzipaşa bulvarı üzerinde 904 ncü 

sokakta :141 ada 13 parselde 4 yeni 
14116 sayılı dükkanın :vıktırılması ala
na ait olmak üzere e~kazının satışı, 

~Iod~1:'1 ~ara .harplerinde harp ara- !ara benzem<'Z. Kumd~ yürüyen tank!~~ yen mevzilere g~türmektedir: . Fen işleri. ~üd~rlüğündeki keşif ve 
ba!,ırı ısmı verılen zırhlı nakil vası- ::re ılag tanıdarıııa hıç benzemez. Dı~ Zırhlı otomobıllerden en gırıft olan- snrtmımesı ve<;hıle açık artırmaya ko
taları başlıca rolü oynamaktadır. Top- dağlHr,1 çikmıya !!'ahsus t~nk!a'.· :ı~ 1'.ın.keşs~f tan~lardır . Top ve makine- nulmuştur. Ke~if bedeli 200 lira mu-
Jarla m!lcehhez ağır zırhlı tanklar w derere z'm~·eli claglara ı.ecı gıbı. tır- lı tufek ıle n~u~hhez olduktan Jıaşk:ı vakk t teminatı 15 r d T r 1 . 
asker taşımıya mah ·us zırhlı kımYon- mnuır. J):ığın ölt•ki tarafında aynı em- bunların sun'ı sıs çıkaran aletleri de t . a t ··-ı d ıra ;"· a ıp erın 
!ar bu harp ~asıtal~r;ncİa en 'milhiın ni~·et!ı> kaymaksızın iner.. vardır. Bir ~aniye .iç.in.de . . kocaman emına. ı. og e en ev~el ş. Bankası~~ 
mevkii işgal etmektedir. Bu kadar zor:ı gelen bır tankın fob- zırhlı otomobıl kend"ı.~ı .. sısın icinde yatırarak makbuzlarıyle ıhale t:ırıhı 

Zırhlı vasıtaların imal edildiği fab- dkaclan eıkar cık,maz hı11·p sahasına bırakarak duşmana . ıı:or~nı:ııez olur. olan 29/8/9·11 Cuma günü saat ı6 ela 
rikalar şimdiki harbin can damarları- giımlerılm~"i dog.ru olamaz. l3~nı~n J:'.uı:brın tckerlcklerı zıncırlı değil ıa~- föıcUnıene mliracaalları. 
clır. Fakat diğer bir mı.ies:;esede fabri- ıçi~ cn·cla .. t.ecr~ıbc ~ahasında~ı dık tıklıclı~'. ,· , . . . . • 14 ı8 2!l 27 
katar kadar mühim vazife goımekle- !alo(l:ıra tıım.ııım.ısı. '.e clık .. :,okuştan . . Her .cın~ zııhlı otomobılın hususı 1 _Aceze ve muhl 1 . , .1 k 
dir Bu müesseselerde zırhlı tank ve ka.' mıyarnk inmesi ıçın tecrubeler ya- bır. vazıfesı vardır. Buna göre ele sıi- .. . aç ~.ra .. \e.rı me 
kam•·onlarııı t. ·.··be .. h !arıdır Çun- oılmaktnclır. Dıı tccriıbelerdc makine- ratı, zırhı, silf•hı ,.e müdafaa \'e,'>ıiti uzere 25.0~0 .kılo odun komuru satın 

, ecru s.ı a · · ·· 't lı t k d t d - · · al sı işı bır ay m··c1d ti 1 • ku bir ağır zırhlı tankın yahud koca- ~ın ınııkın·emctı, mure;: -. a ı~ u re egışır... . ınma u e e pazar ıga 
rnan bir lokomotif kadar bı.iyı.ik ve ağır ve ·daresı te~crlek_ ve Jastıklerın ~eta: . Tecrube ımhalarında en zıyade !as- bırakılmıştır. Muhammen bedeli 1500 
olan zırhlı kam\'Onun faln"ikadan çık- ıeti. frc~ılerın :'agla.ml~k Ye emnı~·etı tık tekerleklere . dıkkat edilmektedir. lira muvakkat teminatı ıı2 lira 50 ku-
rnası ·ıe ke d. ' d beklenen islerı vüzde \'Üz tesbıt edıldıkt<>n soııra bu Almanyanın denız yolları kesilmiş bu t Talı.pleriıı tem· t ··-ı d ı n ısın en ' - t 1 h h k"t . h 1 d - d· h . t k .. 11 . . - ruş ur. ına ı og e en ev-
ııorcce"' 't' 1 dilemez Bunun harp ,·a.•ı :ıları < a arp are "ı sa a- un ugun .ın arıç en u ıvctlı mik İ k t 
için 'yüg~n<> 1 '.m~'. t~ b'nler;~ kilomet- 'arına gönclerilmektedir. Harp sahnla- tarda kauçuk alamı):or. Bunun içiı~ vel ş ban ·asına ya ırarak makbuzla
relik ı: e~c~ ve fa . v'apmalarına ın rııı<l:!.'< harekatta zırhlı tankların ve Buna denilen sun'i liauçuk kullanmak- riyle 22.8.941 den 8.9.941 dahil tarihi-
ıum .. eri ktsc•d ~rı · ' ' zırhlı kamyonların \'apıhşındaki nok- laclır. Bu sun'i Uistik ilk defa ask,er·ı ne kadar haftanın Pazartesi, çarşamba 

goru m" · e ır. · · - , kt . - t bili l 93 • · ·· l r· saat 16 d E ·· Bu t .. be . h:ıları talıiatide gayet ,:ııılarclan dolayı hıç >e · e;e ugr:ımıı- o omo ere . 4 senesınde kullanıl- \'e cuma guıı e ı a .ncumene 
gbn· t.ecrAu .sa. nnd·ı her t;irlü ara- mı< o!mal:ırı bu tecriıbeler ,a,·e~inde- lnıya başlanmıştı. O zamandanberi me- müracaatları. Şartnamesi Yazı işleri 
- ışır ynı z,ım ' ' u t• t 1 . . .. ,. .. r·-·· ded'r s 14 

zi nüm~nelerini ihtiva eder. dir. d ,. b t daııo ı a_r _ırb·ı m
1 
ış \'e şımdı tabii kauçıık mu..,ur ugun ı · lS 21 

Almanyada böylece yüzlerce te_cı:u- , Tecnihe <nhnların _a <un ı a .ak- erecesını u muştur. k 
'"' .. h .. d . Bunlardan her bırııı- ıkl:ır ve balçıklar •e sulak arazı de Bir ele motörlerin t b l . - DO tor 1 su ası ,,,r ıı. k . 1 \" ·ı . ı· Anca!· böyle aı· a an arına ÇOK 
<le rüzgarla taneleri hareket eden ·um vııcuc a ge ırı mış 11" ' ' .ı- ehemmiı-et verilmektedir He. · · 
çölleri. balt·ı gcirmemiş ormanlar. ;;arp ddeki tecrübelerde idaresi ve sağlam- tem t<.Lnk ve ot-0mobilin t~ba; ye~~ ~ı•- NURi ŞEMSi GÜNEREN 
\·oku•t'ar• d~ğlar, vadiler ,·ardır. ığı aıılası!an zırhlı tanklar ve kam- nazaran daha emin ve sağlam~~s ısıne 

A\\·ııpada kunı çölü bulundurn:ak rn~laı· bataklıg~ bol ve ) apış~aıı ça- Alman tank ve zırhlı kam - \· 
k 1• • • lmadır,ından yüzlerce kılo- "lnru cok harekat Mhıılarıııa,gonderıl- hepoıi de maden k ...... dyonarının 

o .ı) ış o ,, • ·-·· . t· ,. omurun en cıkarıl-
ınetrc murabbaı sahayı tı.;.an 'ı':' ı mı~ ır. . mış <un ı benzin kullanmaktadır ş· 

Hastalarını Anafartalar cadde
sinde Tilkilik Akar çeşmesi kar
şısındaki muayenehanesinde ka
bul eder. cölle .· kumları haftada bir defa hın- :>ık ormanlarcla harekat yapmı.ya diki harplerin ruhu b . . B ını

lerc ı ın elenin kıirek ve çapası ile ta- mah,us ağır zırhlı tanklar Ye traktör- rııı kapları da müh. enbzı.naır unl.a-
c am ç· k. le b. b··t. ba•kcdır Bunlar tecr·· ım ır meseledır DOKTO ne halinde oulundurulmıık1:adn·. un u r 11' u un :· " . u- Tecrübe 'ahalarında ,.a 1 te . . • R • 1 

sUrekli yağmurun tc•iri ile ~un'i çölun ı ... sa_h~lnrın~~kı çam ve mese orman- !ere lıinaen yalnız b'ir 't .. P;.a~ ~rıılıe- ----- ':"'---im!. 
kumları katıla•arak tecrübenin icra,ı- !arı ıç:n,le yuzlerce kılometre me•afe bı kullanılmaktadır Bu\~ 1 nzın k~- Ali Agah 
na miısaade et~emektedir. k:ıtedcr: ôm'.nc ra<gele~ ~anıları ,.e 'C ne de demir ve ten:ked: a~e ~fi ~ı- Çocuk Hastalıkları Miitehn•s•-

Almanlıır Afr1kanın ncu bucaii;ı ol· me"<Mrı clcvırerek kend"ıne yol açar. <Tank ve kamvon m·· tteb g dır. - -· 
n .. 

11 
• d hlı tanklarının .ı.ı- Bun:ı muktedir olamı:·an tanklar harp Tank ve kam 0 ure ttebatı bu kapla- Hastalarını Pazardan mada her 

1 11Ya~ ~o er~ı; e zı_r_elden bilmek i<te- saha-ıııa goııderilmez. Dağ tankları :ıo rı bo•·ılttıkl 
1
.l' n mure atı bukapla- gün İkinci beyler sokagı" nda (84) 

sı yuru)·ecegını n . . 1 . k .. t• d d.. ". tt b· t · • ı n sonra ısınmak için k . 
l"kl .· d. :\I . . Sahrayıkebır co · !nygır ·u\\ ııı c 11 · .uure e a 1 uç lardıı mnh · k l .. · · ıı- numaralı muayenehanesinde kabul 

'ıcı .. eıııtı· en - .ı~lır :_e zı···en ,.c o ser:ıiti kişidir. :!G der0ce meyilli elik dağıtır- dıı· ııı a ~eııne kullaıımakta-ııne amamı~ e ocn J · '. • T 1 1 ki . . . ·ro·. · ve tedavi eder . 
haiz lıulunan \'azivetler ihdas etmı~l<'r- nrnHnıı. ," <ekrle ekrı z:~cıı ık.ıı. I . ·ı -- "·--------------1 
dir ~ arµ 1..an · urı ·ene ı ma ıne erı ı e 

T~crübe sahalarındaki arazi eşkid- rüriir. Fi· kııt ı~ühimmat taşıyan ufak lstar:ı~~- .ı .ma arı"f mu·: du .. rlu .. e'-' u·· den_:_ 
ııin mu··te .. · 1 <ının başlıca >ebe- kamrnn an claglanı tırmanmıya nıah-

ııen ı 0 ma. r· t rtkr· ı ı B k .. ··k hi Almanların arızalı arazin·n her ıır- sııs r. · orer.çe.<er. ıı uçu · t~·aı<- :\faarıf \ekıllıgı kör en·rt··ı ·Ek 
lüsünc giir• zırhlı tnnk ,.~ kam~"'n !od rıl n h rlıı.Tı.nın cekm ku\'\'etı 18 le 131'8 ' ı . 'ı u erı ,r ek talebe~i için kapalı zarf usuliyle 

'
·ap 

1 
_, d r tona kadar eıkaı ' '' me r{' 'unıaş al J nacnktır K } mı~ o m.:unrı 1 • . . ı t k J 1 • ı lira 50 ktıru.·· ,.h mu,·akk t t .. . . uma.~ıın m ll ınmnıen Uedeli 1 J Otl~ 

D.k· 
1 

-
1 

t rmaıımı,··• nıah<llo A.vııi zamanrıa ıu ra tiir <>r c a" ık ' ,- a em t 330 ı < ag ara ı ~ ~ 1· <(ekı·ı .' b k ' ına ı 5 lira 14 kunıstur. 
t • ki 'ı 

1 
• 1 ·:ız·ıde .-ü:ru··,·eıı tarık- • r:ızicle topları ela •üriikleyip mııa;·- ·' ı erııı u ·um·rna 't • • ın ar 1 a ga ı aı , , ·lu··rıu·· - .. d .. b·ı· 

1 
''' aı şartname ve nümuneyi htanbul ~Iaarif mü-. gun e gore ı ır er .. 

Amerikada matbuat 
konferansları 

R it Atlant "k Ebi!'.menin 3 Erliıl 941 Çaı· ·· ·· . • " 1 uzve , l sey a- M .. r- 1 ..•.. 1.ı· şamlıa gunu saat lo rle stanbul Maarif 
• uı uı· ugu ınası>ıda rnpıhcajtı . k 1 (] 

halinden A merikaya ~- alınacağı ilan olunur. ' ' ' ıe apa 1 zar a~ın en ge<; saat ı4 c!e 
--cıondü - . ıs 20 22 z4 (3267 6992) 

- Baıtarafı linci ıahlfede - lzmır vakıflar müdürlü2ünden• 
kı\·ııı"'lı· olmadıg-ını gösterir lr!nr mız tcl'a ışlcriııcle i<tı.hd·ım cıı·ım k .. . ı 

Baştarafı 2 nci sahifede 

~ekilde- lıir 8 iirU kurşun k:ıkm dll 
l'Ul'. ... ı..- • c 1 e uz·•re 011 l'r " . · 

Cumhurrei;ı· süzlerinr söylerken • Proını,gancla nazırı Doktor Gô~ls Jtuz l•ı·a ı:ılısis:ıtı fevkalad,ki cem'an 10 lir·ı 1 b. J 
1
• a maası nslı Ye 

d lı · ı ı· k u b ht.e azete inde bu · · ı·, ' ' maas ı ır cıtabet açıkt . R l..ıir gazetecınin masası üzerın c n l P, uı ışer eo n r g, :-. . '. Katır ıge nıeınurin kanunundaki şera·t· h ·. L. .. c ıı. u 
ŞC)'ler arandığını fark ederse: deklar.a~yonu in. ani.ret aklı. 'elı'.11me J!up :ısk.·rlikb ilisiği bulunınırnnl· •. ı ,ı. ~ız ıse .:·e Orta mektep mezunu 

- Kaleminız mi yok'! Buyurun:. bir su.ıkascl olar:ık tnv<ıf edı~or 'e dı- alınarahtır. - . . .ıı .ıınsıııd:ı musabaka ile bir memur 
lY ·· ·· d k. <nyısız kurşun ka- yor kı: 1 .. 

lemlıy~ odneunnbıre ~ı·.uzatır. 1 Döyıe bir blöfle acaba bizi aldatabi-
1 

.Iusabaka 25 ıl. 9-11 P:ızarlesi giiııü saat 14 de \·ak fi· .d .. · • 
erın h t ı · · · l Al a •a Bol .ı·· !· kt T ı· l ı ı ar 1 aıesınde Gazetecilerin lıir kllimı d-:ı a ıra: ,ecc;x e:ını mı "'.ın_ıyo~ ar. m n; '. •.. - ~.ııı .ıca · .ır. a ıp o an arın aşağıda yazılı vesaik le birlikte imt· · .. 

olsun dıye ondan kalem alıp sakla - şevızmı ez.mek ıçııı harekete geçtıgı >1; nuııden bır gün en-eline kadar \'nkıflar miict·· ·r·;.·· . . . . ıhan .. zu-
rnayı pek severler. rad;ı. lngı_l~ere ve Amerıka 9ı8 dekı cautları ilan olunur. uı ugune ı,tıda ıle murn-

Gazetecilerin ziyafeti gibi bıl" Jrngıd pıırça<ın<ı yazıl~: .kara- :\ 
Matbuat konferansına gelen gaze- lıyorlar .. B.iz o de~·ece aptal. degılız. .Ieklep şahadetnamesı 

tccilpr bazan aralarında topl~nıp Bizi sılahsız gormek ıstıyen.ler, gc- Sıh~at raporu 
cumhurreisıne ziyafet çektikler.ı de !ip siluhlarımızı :ılı_nak. za.h!Detıne kat- Polısten alınmış hüsnühal ve•ikası 
olur. Ruzvelt bu ziyafetlere gelır ve lanırlar. Alman. mı!letı sılahları~ı bır Askerlik vesikası 
her defasında da yemeğin sonunda defa n8 teşrını"'.ınıde t~slım ettı. Fa- Nüfus hüviyet cüzdanı 
gazetecileri memnun edecek h.n. va - kat hir daha etmıyecektır. 

l 1 6X9 eb'adında iki aded fotog-raf. 
dıslerle dolu mühim nutuk ar soy er. o 

Nitekim bundan .evvelki nııhv.er Ne pahasına olursa 
deYletlerine dehşetlı surette çatan 
nutkunu ve Amerikanın ingiltereye - Baıtarafı 3 üncü ıahifede -
Yüp c ~ yardımı anlatan mühım soz ., • • d 

İnhisarlar umum müdürlü-
1 

a. agı • 
1 

tecilerın uoı:ınıduı çunku bu kuvvetler şeh•r nun en• 
erını Beyaz Eve ge en gaze ı · l • h .: •d Ji. • k k .kl ...• f tte söyle- Ierı, rıhtımları, ıman arı .a ı.ı, c e-

1 
~n~IBıne ç.: tı erı zı.; a e ~ekkrdir. 1 - İdaremiz ihtiyacında kullanılmakta olu · . . . 

mıştır. . . Lo:,dra, ı7 (A.A.) - Ukrayna eden ve 30'5'9.tı d 8 , · . ' p harıçten celbı ıktıza 
Buna mukabil cumhurreısı d; L.ı- . . tehlikeli mahiyetteı· . en /6/94ı t.ırıhıne kadar fasıla ile muhtelif aze• -

<lan matbuat konferanslarını l oto - da~ı hartekak:t d. Ru" raporlarına ıcrle pazarlıkla satın alınacaklan ilan olunan 133 kalem m 1 g .e 
. . • d k. k d' "atın(h devam e me e ır. 0 

• d• k. B . . . ' a zeme meya-
mak nehrı üzerın e ı en. ı " ' "Öre diğer bı.itün kısımhırda Rusıar ııın .• ı ı ergı.ımut, mısk, ar!ıfısyel, limon, portakal, n~roli .. 
yapar. Bu suretle gazetecıler ) .ıtta ~ c k t 1 aktadrr. Almanların vakı olan teklıfler tedkike taLi tutulmakla berabe .. ··ı le.sansl~rı ı~ın _ . . .. 1 r hem de n.ı ım ıu unm ·! _ .. .. r goru en uzum uzerıne 
~ek guzel "..ak.ıt. geçmr e • snı.ıltı:ı<kte siper inşaatına ba~ladık- ıınzaı ıgı On beş gun mudddle temclid edilmiştir. 
l. uz~eltle goruşurler. .

1 1 
·ap- ıarı görülmektedir. Bu ise, ner ne 2 - Bu esanslara ait mlifrednt listesiyle birl"kte t . 

,Mrnter Ruzvelt gazetecı er~ )d·ı oahııoına olursa olsun llioskovay,ı taşla Levazım şubesindeki alım k . ' l ı şa.'. namelerı Kaba-
lıgı bu matbuat konferans aıııı 'n ~·:ırmı:k emrıyle tezad teşkil ed~r. 1 bT ' omıH.)Onunc an her gun öğleden sonra 
hır doHtuna. bahsederken: . <.;ünkiı Mo•kovaya gitmek için en kı- a ına 1 ır. . . . 

- Amerıka dünyanın en clemokı~t ,
1 

, ol Ukrayna değildir. 3 - Talıplerın yuzd.ı yedi buçuk teminallarivlc birlikte bu h tak' 
memleketidir. Dünyanın en demo - ·" · tekliflerini en geç 2/9/941 Salı gününe kadar me. k" k . usus. ' 
rat ve en et·k ts·· · a tarı da gaze- .. . .. . . z l•r omısyona tevd ı et-. . ı e ız ıns n 1 dra ı 7 (A.A.) - Buguıı Lon- mclerı !uzumu ılan olunur. 
tecılerdır. Ben matbuat koferans - .on İ h berler harp vazi>eti 14 15 18 (3249) 
laı ında iıdeta o günün yorgunlukla- draya ge en a ·kbin bir fikir, ~er ı h" ı •• •• " -
rı~ı_çıkarırım v~ gazeteci!~~]: konuş: ~;~~~~~~ı~. ~~h~a~~rlere göre, Oneg~ n ısar ar umum mudurlueün-
m.ıgı pek severım .... dedıgını herke:;- .. .· 1. nr·bi ·ın· de bütün l•'ın d • 
bT golunun sıma ı g, ~ ·· en 

ı ır.. . 1 ~ .· püskürtülmüştür. • 
Matbuat konferansına gelen gaze- !ıucum arı geıı d Al 1 teciler arasında Ruzveltin mensup Smolensk mınt-akası~ a kt ~a~ ar 1 - Şartnamesi mucibinçe 500,000 kg. ambalaj otu kapalı zarf usu

olduğu demokrat partisinin rakibi her tarafta sıpert~; azmak 
8 b~va.~ lü ile "atın alınacaktır. 100,000 kilodan aşağı olmamak üzere bir kısmı 

cumhuriyet fırkasının 'taraftarları e.diyorlar. Al_ma~ ,ı:ın d~ğr~n ile~~i;~- i~in dahi fiyat teklif edilebilir. 
dıı var Ruzvelt icraatından bahse - tıkbalde Mosko\aY. . . 2 Fk ·ıt ·· .. 
derken. bazen onlardan birine ismiy- cC'klerini gösteren hıç b~r L~aret Y.?k- . - ' sı. me 28-~-94 ı cuma gunu saat 10,40 da Kabatı,ışta 
le hilaı> d k. tur. Kıyefin garbında b_ır c~phe uı:e- Le\ azım şubesı alım komısyonund:ı yapılacaktır. 

' e ere . . 1 . n yaptıgı hucum oagır 3 GOOO ·ı -· h -- :>özlerim seni merrınu-ı etmiyor rınde Alman arı . b·T·· Al - 00 kı o :ımb:ılaı olunun mu ammen bedeli 35000 lira olup 
değil mi? içinden kim Lılir neler zayiatla tardedılmı~lv~ t.u u.ı man muvakkat teminatı 2625 liradır. 
~ö r· . •ı kuvvetler· ·mha edı mış ır. 4 _ . . 

':,, UJOr<un · ·· d . Al . 
1
' 1 uman cephesinde bazı - Şartnameler 170 kuru~ muknbılınde sözü geçen şubedetı ve An-

ı ı.rzında takazala~ da P ermış.. m.ın ar · ı d ka" ·ı t · B ··d·· ı··kt · l t · d·ı '· · :\1· tb t k f t b.. : n'anla ._ muvaffakp·etler elde etmış erse e '·' ı e zmır aşmu uru erın<en emııı e ı t>mlır. 
u ua on eronsı a 11 z.ı ' 1 , · ı Ukraynad • I'k ·ı · kl ··h ı·· t kl'f <la kırk he~ dakika •ürer. Bu oniidd<•I heyeti umumiye~ıy e . a a- ~ sı tmeye gırece er mu ür u e ı mektuplarını ve ayrıca tek-

hilince ga;.eteciler odadan çıkarken Sovyetlcr vaziyetı kontr?1j;-r altına lif edecekleri miktar üzerinden teminat :ıkçası makbuzu veya banka mek
lluz"eli onların arkasından "e !enir: almışlardır. Ukrayfadakd m~n 1mu tuplannı ihlirn edecek olan kapalı zarflarını ihale saatındnn bir saat evveli 
t Güle güle ... Haftaya .. Hafta:ra .. vaff~kıyetlıı:i t:r~~~e~in;eper~' !~'. ne kadar adı geçen komisyon riya•etine makbuz mukabilinde verilmesi ııı-

b
. şte meşhur matbu11t konferansları mun azam .. ır 'b. gözükmekted ·r zumu bildirT 16-18-20- 22 3237 / 6963 
öyle ıre~er kasına çekılıyor gı ı ı · ı ır. 

ı o r. . . 
28-8-941 perşenbe 

Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru et 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 

480000 31200 2340 Kapalı zarf günü saat 11 
456000 29640 2223 > > > > > 
550000 35750 2681 > > > > > 

1080000 70800 52~5 > > > > > 
200000 13000 975 > > > > > 
336000 21S40 1636 > > > > > 
866000 56290 4221 > > > > > 
400000 26000 1950 > > > > > 

1 

1 Ayn ayrı şartnamelerle yukarıda cins ve miktarı yazılı (8) 
kalem ot hizalarında gösterilen gün ve saatlarda kap11lı zarf
la münakasaları yapılacaktır. 

2 - Bunlara ait şartnameler her gün komisyonda görülebilir. 
3 - Kapalı zarfla münakasasına iştirak edeceklerin 2490 sayılı 

kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı vesika ile 
yine bu kanunun taı·ifatı dairesinde teklif ve teminat mektup 
larını bildirilen snatlardan bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığında askeri posta 1837 satın alma komisyonuna ver-
meleri. 3-11-18-26 

İzmir levazım amirliği aalm alma komisyonundan: 
ı - Çanakkale Mst. ll1v. birlikleri ihtiyacı için tahminen beher 

kilosu 50 kurııştan ı5000 kilo toz şeker 22-8-941 cuma günü 
saat 15,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7500 lira olup ilk teminatı 562 lira 50 
kuruştur. 

:3 - İsteklilerin ihale saatinde komsiyond:ı bulunmaları 
13 18 3238 

İzmir levazım amirllii .. tın a lma komisyonundan : 
1 - Çanakkale birlikleri ihtiyacı için 100 ton sığrr eti 22-8-941 

cuma günü saat on altıda pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 50 bin lira olup ilk teminatı 3750 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

8-13-18 
Muğla .. tın alma komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen beher kilosu ı65 kuruştan 43650 kilo sadeyağı 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 72023 lira ve muvakkat teminatı 4852 li-
radır. Şartnamesi komisyonumuzdan görülebilir. 

3 

4 

ihalesi 27-Ağustos-941 çarşamba günüdür. Saat 15 de Muğla 
komisyonumuzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
İsteklilerin a;·ni glinde saat 14 de kadar teklif mektuplarını 
komisyonumuza vermeleri ve kanuni vesikalarını beraber ge-
tirmeleri. 7 11 14 ı8 

Muğla satın alma komisyonundan : 
ı - Tahminen beher kilosu 21 kuruştan 144900 kilo bulgur kapa

lı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 30429 lira ve muvakkat teminatı 22S3 li

radır. Şartnamesi komisyonumuzdan görülebilir. 
İhalesi 2S-Ağu.stos-94ı perşembe günü saat 15 de l\Iuğla ko
misyonumuzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

3 

4 İsteklilerin ayni günde saat 14 de kadar teklif mektuplarını 
komisyonumuza ,·ermeleri \'e kanuni vesikalarını beraber ge-
tirmeleri. 7 ıı 14 ıs 

MuğlA Sa. Al. Ko. baıkanlığından : 
ı - Tahminen beher kilosuna 6 kuruş fiyattan 1534500 kilo n

man kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Muhammen bede
li 92070 lira ve muvakkat teminatı 5854 liradır. 

•> :Şartnamesi komisyonumuzdoa görülebilir. İhalesi 25 ağustos 
\141 pazartesi gilnü saat on beşte l\1uğlada komisyonul'l}uzun 
bulunduğu mahald-e yapılacakt.,-. ls~eklilerin BWlL gün ve 
'ant ~n döre ka~ar teklif mektuplarını komisyonumuza ver
melerı Ye kamını ,·a•ikalarını beraber getirmeleri . 

5-9-ı4-ı8 

Muğla Sa. Al . Ko. başkanlığından: 
ı - Tahminen beher kilosu dokuz kuruştan 2309850 kilo kuru 

ot kapalı zarf usulü ile satın a!ınac11ktır. 
2 - Muhammen bedeli 207887 lira ve muvakkat teminatı 11645 

liradır. 
3 - Şartnamesi komisyonumuzda görlilebilir. 
4 - !halesi 26 agustos 94ı salı günü <>ant on beşte l\hığlada ko

mısyonumuzun bulundugu mahalde yapılacaktır. İsteklilerin 
urııı gıiııde sual on dörıle kadar teklıf mektuplarını komis,·o
numuza vermeleri ve kanuni \e>ikalarıı\ı beraber getirm.eİeri 

5-9-14-18 

l z mir levazım a mirlii'i satın a lma komisyonundan: 
1 - <."anakkale denız komutanlığı .bırliklerinin ihtiyacı olan erzak 

aşağıda gö"terildiği giln ve saatlerde iha leleri kapalı zarfla 
yapılacaktır. 

2 - T~liplerin muvakkat teminatlariyle birlikte ihale gün ve sa
atınde Çanakkale deniz komutanlığı <>atın alma komisyonun
da bulunmaları. 

3 - Kapalı zarfla yapılacak ihale!cl'inde iç ve dış zarfları kırmızı 
bal mumu ile mühürlenmiş olmalıdır. İh11le saatinden bir saat ev

vel makbuz mukabilinde komisyona verilmiş olmalıdır. Pos
tada vaki gecikmeler nazarı itibara alınmaz. 

4 -, A~ağıda miktarı yazılı koyun kuzu sığır etleri bir ek>illme ile 
·; apılacak olduğundan talipler her iiç eti de yermeğe mecbur
durlar. 

5 - Evsaf ve şaı tnameler her gün Çanakkale deniz komutanlığı 
satın alma komisyon u ile İstanbul deniz satın alma komisyo
nunda ve İzmir müstahkem mevki satın alma komisyonu 
başkanlıklarında görülebilir. -

• Muvakkat Eksiltmenin Cinsi Miktarı 
teminatı ne\'i 

K. Gr. L. Kr. 

Sığır eli ıGOOO 600 Kapalı zarf 

Koyun eti 12000 522 ,. > 
Kuzu eti 9000 391 50 » > 

4 9 14 18 

Eksiltmenin yapıla
lae11ğı gün ve saat 

24-8-941 pazartegi sa-
:ıt 15 de 
> > 
> > 

lstanbul belediyesinden: 
Haseki, C'.errahpaş;.,, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklar hastaneleriyl~ 

Zeyııepki\mil Doğum evinin yıllık ihtiyacı i~in alınacak 74.994 kilo beyaz 
Karaman eti kapalı zarf m;uliyle cksiltm~ye konulmuştur. Beher kilosu
nun tahmin bedeli 56 kuruş ve ilk teminatı 3149 lira 75 kuruştur. Şartna
me ~•tbıt ve muamelitt müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 2/9/941 
Sah günü saat ıs de Daimi cncümenM yapılacahtır. Taliplerin ilk temi-

l nat makbuz ve)·a mektupları 9.Jl yı!ııııı ait Ticaret oda~ı vesikaları ve ka
nunen ibrazı lüzım gelen diğer ,·e•aik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı 
çevresinrle hazır!ıyacaklım teklif mektuplarını ihale glinli Rant ı4 de kadar 
Daimi encümene v.-rmt>leri lıizımdır. ıs 22 25 29 (:1309/701\7) 

Çamaltı 
eünden: 

tuzlası müdürlü-

Tuzlamızda yapılacak sıv11 tamiratı pazarlığa konulmustur. Keşif 
bedeli 756 lira 10 kuruştur. tık teminatı 66 lir:ı 70 kuruştur. Ktşif hii
J ilsası her giln müdürlüğümüzde ve izmir basm üdürlüğünde görüle
bilir. İsteklilerin 25-S-941 pazartesi saat on dörtte müdürlüğümüzde 
toplanacak komisyonda hazır bulunmaları . 9-13-18 3141 



!A.HIFE il 
.... ,.,. '{ANADOLU} 18 A~uıtoı 194i Pa2ar-lıııi 

Paraşütçü teh- Amiral Kaninga
likesine karşı mın makalesi 

Telgraf,: Tel~fon ve Ajans Haberleri 
Amerika Parlamenta-

rizmi ve Dünya Mersinde üç bölüklü bir 
Temposu teşkilat kurularak 

Bahri SAVCI faaliyete geçti 
Bu harp; demokrasilerin uzun ve 

"Nihai zafer için orta 
Şark k uvvet lerine mii· 
him vazifeler düşüyor 

Santlgagodaki Alman 
konsolosu 

-Akdenizde batırılan 
gemiler 

yüz kızartıcı gerilemelerinden ve, hı ;.\{ersin (HU1'll!ll) - Şehrimizde Kahire, 17 (A.A.) - Amiral Kanin- Ku" ha devlet nazırı, kon-
çağın kemiğe, tahammülsüz bir ıe- ıı:ıra'-'ütçü inme ve indirme kıtalarma gam, haftalık mıkeri Porad mecmua!lı- Hollanda denizaltıları iki 
kilde davanmasından sonra patladı. kar!ll beden terbiyesi pasif korunm-n nın ilk yılrlönümü müna*beti\"le bu solosun memleketten 
Demokra:silerin, modern bir harp ma- i. i muvaffakıyetle ba!':arılmış ve ta- mecmuacl:ı yazdığı hir makalf'ılr <l'iyor vapur daha batırdılar 

Sovuetıor, Bulgar pro
testosunu reddattiler 

Sovyet tayyareleri, Bul
gar topraklarını bom

balamamışlardır kineıi haline giremeyi§ini ve hasım- arruz grupları icin te;ıkil edilen üç ki: çıkarılacağını bildirdi 
larından yediği tokatlara, enerji böliik faaliyetine baıdamıştır. «Orta ._ ark muharebesinde bir sene Londra, 17 (A.A.) - Burada bulu- :\foskova, 17 (A.A.) - Ta. : 
dolu bir asabiyetten hız alan bir yum Dün ant on sekizde ııtadyomda e\:veline dönlllür:>e, yalnız yapılmıı: Ne~york, 1 '.7 (A.A.) - .H~v~n?~~~m nan Hollanda Bahri~·e nezaretin!n teb- 12 Ağustosta Bulgar Hariciye neza-
rukla karşı koyamayışını hala demok mükellefler toplanarak t-aarruz grup olandan dolayı değil, ferd itibariyle A:~erıkan aJan~larına bıld.ırıldıgınP; liğine göre, bir H?Ilanda . denızaltı:•n reti umumi katibi Şişmanof, Sovyet 
rasinin bünye zayifliği ile ·İzah eden: mıntakaları hakkında izahat almış- düıımana üstün olduğumuzrlan dola..vı gore, Küba devlet nazırı Santıya!!'.odak~ dün Akdenizde m~h.vere ~ııt beş bı.n ' tavyarelerinin 11/ 12 ağustos gecesi 
ler var. Bu bir hatadır. Demokrası ]ardır. da !ftihar ede~iliriıı:. . - · . :A:Iman. kon;1?}osu. A?~on Hayzı~g~m tonluk ~i~ iaşe gemıs~.rle hm tonluk bır B{ı!gar topraklarına bomba attıklarını 
bir hayat prensibidir. Prensiplerin :\lalı1m olduğu üzere bu yeni teş- I·a~at. hep>ıı bundan ıba~et cl~gıl.dı~·· ~kAametı ~eı:_ıç e_dılı~ı:-re~ı a~a!11 ol~ıa~ yelkenlıyı batır1!1ıştıı. . . Sofyadaki Sovyet sefaretine bildirmiş; 
ınücerred zaafı münakaşa edilmez. kilata mektep ve fabrikalar dışında ~.u •. ılerıde de hazırlıyacagım ısbırlı- ılan_ etmı .. ' . ..ı .Kub::ı.~ ı. ?ır e~ Jule lt<ıdar H?lla:ıda denızaltıla~ ın_ııı :Akderıız- bu bombaların Sovyet tayy;ıreleri kul-
Mevzuubahis olan, onların hayat kar kalan .r-aııları on sekizden yirmiye ka gıd.ır. terJ,etmesını ıskmı tıı . de şımdıye kadar batuclıgı mıhver ge- !anan Sırp veya Yunanlı tayyareciler 
şısında ve içindeki aksiyon değerle: da r olan bütün vatandaşlar dahildir. . Üç muhar ip sınıf mf'rnıupları olan milel'i 26 bin tonu bulmaktadır. tarafından atılmıs olmasının muhtemel 
ridir. Demolcrasi ise, Avrupa mede- Ve bu teskilfıtın kurulması jr.in on b~zler, hnr zamandan ziyade birbirimi- Bulgarı·standa uenı· 000 bulunduğunu işaı~et ile protestoda bu-
niyetinin son asır tezahürlerinde ken giindenbe~i alakalılar hummalı hil' zı takdir <'tme.ıti öj:(-rendik. Orta şark- Japonganın ouunu lunmustur. 
di müsbet kıymetini, bizzat siyasi ve faaliyet sarf etmektedirler. ta bulumın bizler, nihııi zaferin kaza- h 1 ki Sov.ret sefiri tarafından 13 ağusto;;-
içtimai hayat sahasında İspat etmiş- Bu teşkili'ıt doğrudan doğruya va- nılma~Ul<la uhdemize b~iyük bir vazife azır 1 ar var b "I . ta Bulgar Hariciye nezaretine ŞU c:.ı-
tir. t~n miidafaa>ıı için yapılmaktadır. Gö terettuıı etmekte oldugunu hatırlıya- Bı on•uor vap verilmistir: 

Peki, bu harp hangi tazyiklerin, receği vazife de ç?~ mühi"': bulun- lım.~ · Sovyet tayyarelerinin Bulgar top-
hangi gerilemelerin ve hangi muka- maktadır. Bu teşkıl~ta dahıl ol~n 000 Otomobil ve şoförler Çung - King 17 (A.A.) - h i haber raklarma bombalar attıkları hakkıncla-
vemetlerin yuınuşaklıktan mahrum miikellefleı· davete ıcabet etmedık- JAPONYANIN NANKIN SEFiRi ahın mahfiller, japonyanın uzak şark ki iddia, bundan evv('lki gibi asılsız ve 
sert çarpış:Oaları neticesi doğmuştur. teri takdit·de m:ııam .. cezalarla 'teczi- . .. • seferber ediliyor laki Sovyet ordusuna taarruz etmek esassızdır. Böyle hareketler, tahrik 
B b 1 · • · • b" 1 ve edileceklerdır .• fukellefler ve bu Tok~o. 17 (A.A.) - Japonyanın ni"etinde olduğu hakkındaki sayiala maksadb•le Hitler Almanyası ajanları unun se ep erını rıyazı ır sıra ama · .. . 1 .. N uıc· 1 · .· K . . . "f · Sofva 17 (AA) D N B "' y · · · d ·· 1 k d y 1 nıukelleflerı ku lanan mue~se e sa- a 111 e çıs• O\anam,ı vazı esıne · • · · - · • · · ı-ı ve Çung - Ringle isi hükumetleri tarafından ''apılabilir. Sov.vet hüku-
ıçm e soy eme uzun ur. a nız .şu · .. . -· · · b J k ·· · d h . k t Na~ıı·J~ı· meclı"sı· bı"r euluAlden ı"tı"ba- "' 
k d d. 1. k" B h b" hiplHi ve muk~lleflerın ebeveynleri a" ama uzere Japony:ı an aıe e et- - <" " · ' " c arasında siyasi münacıebetlerin bo - meti, esastan arı olduğundan Bulgar 

a arını ıye ım ı: u ar ın mane- k . d ti IA . mistir ren bütün otomobiller ve soförlerin si- ·t·b 1 k 
V·ı mesullerı"nı· ararken, parla·menta- ~ıkı sı ı~ a ave . . e a akad.ar bulun- · · zulma,;ını nazarı ı ı ara a ara ja- hükfunetinin protestosunu reddeder. ----<ooo vil mahiyette sef rber edilmesine ka-
rizm denen müeııııeııe, karşımıza al- makt:~ ve ade~ı ı~abet halıı:ıde c,eza- r.ar vermiştir. Bunlm: devlet emrine poııyamn yakında oyununu açığa vura Sırp veya Yunan tayyrecilerinin 
nında bir talihsizlik ve bönlük dam- l:ındııılacaklan cıhetle bu ışe lazım JAPON HEYETi BARSELONDA verilecektiı·. cağını tahmin etmektedir. bombn attıkları meselesine gelince, ne 
gası ile çıkacaktır. ~P len ~hemmiyeti vermeleri hem ken 000 Sırplar ve ne ele Yunanlılar Sovyut 

eli menfa-ati ve hem bir vat:ın borcu Bat:4elona, 17 (A.A.) - Almanyarla 000 Al an teblı.g" 
1
• t~.ıyy~r~sin~ malik d:ğildirl~r. B~, ~f-

Filhakika kli.sik parlamentarizm olrl uğunu unutmamalıdırlar bulunmu olan fevkalade japon bahri- ispanyada ma• m tıra ıçın bır bahanedır ve boyle hır ıf-
bugün artık bir hiciv ve alay mevzuu ooo . ye hey'eti aza~ı. "dün akşam Bar:ıelo- Berlin, ı 7 (A.A.) - Dün gece tira. ile Sovyet\J.er birliğine taarruz 
olacak kadar geride kalmış bir to - M 1 s k ı h" d naya gelmiştir. b J d ~avaş tayyareleri ingilterenin şark eden Hitler Almanyasının :ılaka~ı ola-
p.ı_ıl~~yışta~ ibarettir ki bu aksak yü- araşa ma s a ıra 8 °00 nevralar a~ a 1 sahili -açıklarında ceman beş bin ton bilir. 
ruyuşle dunyanın temposuna ayak Ask "' v • t '-" hacminde 2 ticaret gemisi batırmış-
uydurmak mümkün değildir. Fakat y enı lnguiz başkuman- erı azıye !ar ve 3 şilebe de isabetler kaydet - MAHKu· M EDiLEN ITALYAN 
yüksek fikir olarak mevcut olan de- • •• .• . • . Manevralar hakiki topçu mişlerdir. Adanın şarkında mütead-
mokrasiyi, noksan bir tatbik ısekli danıle goruşecek - Baı tar~ı 1 mcı aahifede - • did tayyare meydanı ve liman te::ıiqa- FABRiKATÖRLERi 
olarak mevcut bulunan par}amenta- Pretorya, 17 (A.A.) _Cenubi Af- ):ı ~er~e~ler~nd~ ~u".V~tl~r ~ı.~akılclı ateşıyle yapılmış u bombardıman edilmi';tir. ) İ . . 
rizmden ayırmak lazım gelır. rikıı Ba~ ekT )l• reQal Smaks Afrika gı, un aıın ı;az e erının e uşman- "' ... fadı·ı·d, l'"'ı (A.A.) - General Ba'·- ' İngiliz t-ayyarele.ri l\Ian!l sahiline R Berdn, 17b~!Ad;~l·d.~ sv~~.re ahJansı~ıa._ 

Demokrasi. asrın ı"htiyaçlarından t'ı ·. ": . ı 1 •f ~ · ~t k ' İ .1. a arpışmak ve bütün sehri tahrip •• • • ı oma an ı ırı ıgıne goıe arp ıs 
d - k d" •h A t tb"k eki" ·ı ırnvve erını te tı:;; e me ve ngı ız etm""k oldug~•ı bı"ldı"rı"lme.ktedir. Bıı donun kumanrlası altındaki on birinci hücum tesebb~isl erdı. esnGasınd;l 15 tay . A ' ogan en ı ususı a ı ş ı ı e .ıhskuma d . ·l .,.··rüQ k .. 10 " ' .. . 1 v· . . d '"are kaybetmış er ır. ece "' manya tıh-ıalatında aykırı hareketlerde bulu-
d · b" k · Kl A "k ı· _ ~ · n anı~ e ..,o ,,me uze.re. naber dog'ru ise Almanların eline cli.i lumenın manevra arı ıeJa. cıvarın a " 9 ··eqsese c:ef" mahkum edilmiı: 
aıma . ır ~?'~ettır. 1. ası d" pdar a agu~to~ta Kahı reye hareket etmı~tır. len Nikolayefin tıpkı Sniolensk gibi cereyan etmiştir . .J.iüstahkem mevzile- üzerinde 11 ingiliz tayyare!'ı diisü- n.an mu . • ı .. -

mentarızm dutuk çene ı ve ı on sa- · . k"l tt•·. 1.. h . . rülmüşti.ir · tır. 
k 11 b" h"" · t · · d bocahy b. 0110 baştan başa harabe haline getirildi- rın teş ı e ıgı c uşman cep esının sa- · · 000 

a 1 kırt uvdıdy~dlıçın .e1 •1 "d" an ır g· ind~ şi.lphe "yoktur rılmasını istihdaf eden bu taarruz ha- 000 
sarsa ere u er Si Si esı ır. Almanlara göre . . . . 1 1 b b ş h k b l J Almanlar ispanyadan l\1aamafih Nikola:refin işgalinden kıki topçu ateşıy ~ yapı mı.~ v_~ ~U: ar- e ir ve asa a ar ua-

- Baı tarafı birıinci aahifede - sonra artık buranın 140 kilometre dıman tayyarelerıyle motorlu bırlıkler geçmemiş Demokraaiyi, böyle iki tarafa sal
lanan bir parlamentarizm kanalında 
tahakkuk ettirmeğe uğraşan Fransa 
yıkıldı; halbuki onu, kendine yakı§an 
kudretli ve kaliteli bir_icra kuvvetinin 
meıyliyet taşıyan omuzları ve irade
si üstünde gerçekleıtiren İngiltere 
ayaktadır_. 

1Iühim miktarda harp malzemesi ::enubundaki Odesa tecrid edilmiş va de iştirak etmiştir. hilinde su tevziatı hak-
,ğtinam ~ilmiştir. Esir adedi çok yük- ziyete düşmüştür. Ancak Ode.sa:,•a :\fadrid, 17 (A.A.) - Fıısa gitmek 
<ektir. Harekat diğer mıntakalarda karşı girişilen taarruz etrafından ye- Orta Şarktakı· kında nizamname üzere Alman tümenlerinin İspanyol 
.nuvaffakıyetle devam etmekt.edir. 1i bir şey yoktur. Sovyetlerin Ode!'la- A k a N f V kAI t· h". topraklarından ve denizlerinden g-eç-

Berlin, 17 (A.A.) - Alman hava t'ı Tobruk gibi müdafaaya çalışacak- n. ar - a ıa e .a e 1 şe 11
. tiği ha~rlerini Hariciye nezareti si-

kuvvetleri dün mliteaddicl defalar Ode- !arı ve terk etmiyecekleri söylenmek hava faalı•yetİ ve kasabalarda abo~eleI~ su tevzı yası kalem müdürü Sandoval gazeteci-
. a limanını ve açıklarda bulunan üç tedir. Yine Alman tebliğinden anla - ve satışı hakkında bır mz-amname .er toplantuıında tekzip etmiştir. 

hazırlamı~tır. 
::ıovyet harp gemi;ıini bombardımun ~ı l dığına göre, Budiyeni ordularının Belediy elere ait bulunan ve abone 

. . ederek bir kruvazörü hafif hasara. uğ- Dinyeper şarkına geçirilme~ i devam icilyada Katanyaya da !ere su tevzi eden mües.o.eselerin su 
• Amerıka>:a gelınce; ?u ~emleket ratmışlardır. Kertun ·- Dineprope- ~tmek'tedir. 

bız.lere ve _h_ ız __ l~r .. o.na cogr,afı meı~~e- tuk blögesinde ric'at eden düsman kı- .\ierkezde Ye Smolensk mıntakasın taar· ruz edı1dı· tevzi satışma ait işler bu nizamna -
1 b - ı - B t metle yazılı usul ve esaslar dairesin-

HANKwL GARNiZONU ı AK· 
VlYE EDlLIYOR erın en uyugu ı e uzagız. u ı 1 - ralan bombardıman eclilmis ve tren is- da Almanların yeni bir taarruz ha-

h.arla ~merika~ın devlet psikoloji - ta~yonlıırına da muvaffak.ıyetli taar- zırladıkları söylenm~ktedir. Bildiri!- Kahire, 17 (A.A.) - Orta şark ha- de çevr.il~.cektir. Su idarelerinden su Lizbon, 17 (A.A.) - Hankol garni-
sı.nde~ .. tereddud_ f~~ınalarını yakı? ruzlar yapılmıştır. Alman tayyareleri Jiğine göre cephe gerilerinde Alman va teblıği: almak ıstıyen h~rkes abone ~a~do - zonunu takviye edocek olan kuvvetler 
hır goruf aydın~_ı'!~ ıçınde seyrede~~- carafından yapılan hücumlar netice- ,arın faaliyetleri pek fazladır. Cephe- ~ğır .ıngiliz bombardıman tayyare- l~nma.k ve bu nızamn~me hu~tlmle- ougün Kolonyal gemisi ile hareket et
Y.o.ruz .. Fakat b.utun. parça parça. go- .~inde bir çok nakli_,·e vasıtaları ve kam- fe mütemadiyen kıtaat ve malze. me ıen ;:,ıcHyada Katanyaya !~ar!uz e~- rıne rıayet etmek şartıyle şehır su - ·nislerdir 

l h l d h 1 d •ı k d d yundan istifade edebileceklerdir. · ·- · rut erın. sen.tezı a ~n e ş':1~u ıase~- von t.ecemmüleri imha edilmiştir. ve benzin taşınmaktadır. Ancak Sov ~ış er ır. u er ~~ m~n eregı. şımen ı-
mektey~z kı, Amerıka klasık parla- Buclapeste, 17 (A.A.) - Macar re:-;- ·et demiryolları tahrip edilmiş oldu- fer ıstasyonu~ gumruk depo ve antre- Nizamna~~de umun:ı hi.i~iimler on SOVYET KADIN VE ÇOCUKLA• 
mentarızmden yakas~nı kurta~ama- mi tebliği; .ı-undan Almanlar nakliyat için tren- ~l~rı .. ~uva~~akıs~tıe ... bombalan~ış, beş madde ıçmde telhıs edılmekte - ·· · · 
man.ın buhr~~~~rını çekmektedır. ~- Ukraynanın cenubı garbi kısmıııda .erden istifade edememekte ve gece- hırı ~~ıyuk ~ıgerıerı kuçuk olmak uze- dir. Abonelerle şi rket veya belediye- RI OLDURULDU 
~enkanın butun kar~rııızlıkları, bu- muhasara edilı>n SO\·yet ordusunun im- !eri fenerlerini maskeleyen kamyon- r<'. ~ute~ddıd .yan.gınlar çıkarılmıştır. ler arasında yapılacak kontratı-arın l\Ioskova, 1,7 (A.A.) - Kızılordu-
t~~ -~orku ları ve t_ehlık~y~. ~ralanca nasına başlanmı~tır. )facar kıtaları .arla nakliyatı idame-ye çalısmakta - Bır ınfılak ne~ıcesın~e alevler 2~0 met- ne suretle yapılacağı, paraların han- nım naşiri efkarı olan Kasnaja Svez
goguslemekten dogan butun ·~ade v~. Alman kıtalariyle bu h:ırokata iştirak dırlar. Cephe gerisindeki Sovyet çe- reye ka~a~· yı:ks~lmış v.e. 115 kılomet- gi aylarda ve kaç taksitte ödeneceği Ja gazetesine göre, bir Alman av tay
ruh kazançlarından mahrumıyetlerı etmektedirler telerinin ve faaliyet gösteren Sovyet recte~ g~rulmuştur. lngılız avcı tayya- akdin başlangıç ve müdd~ti, sayaç - faresi tarlalarda çalışan Rus kadın ve 
h~p bu k lasik pa.rlimentarizmi'.' fi- Macar u:k~ri mahfillerinin kanaati- .ayyarelerinin bu harekatı taciz eyle- reıerı ~ıcılyanın cenup mıntakasında !ar, bunların takılacağı yer, ayarı, ;ocuklarını mitralyöz at.eşine tutmuş
kır ve menfaatlerı hep katagullı he- ne göre; Budiyeni ordusunun Din.r"- diklerine ııliphe yoktur. Alman ta ar taarruzı u~uşlar yapm~şlar~ı~. iç tesisat, tesisatın bakım ve tamiri, .ur. Civar ölil ve yaralı çocuklarla dol-
sap oyun ları.na dayanan canba zlık - perin garbinde carpıRan ciizütamları ruzunun, bu hazırlıklar tamamlan - 15( 16 agwıtos ge~'H lngıhz tayya- tahakkuk ve tahsil sureti, tarifeler ımıştıır. 
1 d ı l eler Be k B H d ve işlenmesi memnu olan işler hak -arın an ge ıyor. kı,;men ya imha edilmi~ ve yahud mu- dıktan sonra başlıyabileceği anlaşıl- r . 1 r a _ve enı11:a. a~a me~. an- kında muhtelif hükümler mevcut bıı- it l t bf" 

hasara altına alınmıstır. Macar kayıp- maktadır. Londradan gelen bir habe- larıyle B~rdıya ~·e Bıngazıye hucum ,unmakt-adır. a yan e ıgı 
Ve dünyanın temposu ise, ıüratle, !arı normali tecavüz etmemekt.edir. re de, Almanlar bu taarruzda ne pa- etmışleı:dır. Henınad.a hangaı:ıa~ll: de- İşlenmesi memnu bulunan jaJer bu Roma, 17 (A.A.) - İtalyan tebliği: 

ölüm şarkıları çag"ıran Pasifikte me- Berlin, 17 (A.A.) - D. N. B. .rnsma olursa olsun :.Moskovavı alma P~1~.ra ~.sabetlcr vak.ı olmuıı, ınfılakl~r · " Gece lngiliz ta.Y"areleri Sicilyada 
J J k t ı b 1 t e ı nızamnamede şu şekilde bildirilmek J safe almadadır. Kreveyo endü:tri mıntakasının te- ğa çalışacaklardır. Maamafih Sov- go.ru_mu~, on ro ına arı a eşe .. v rı • r Katanya ve Sragüzaya hücum etmiş-

ooo mizlenmesi bitmiştir. Rolseviklerden yetlerin de Smolensk meydan muha- mıştır. Be~kada yerde bu.lun.an. du!lman .ec ır: Jerdir. Düşman tayyareleri şiddetli ba-
Hava akınları bir çok ölü vardır. 7 bin esir alınmış- rebesinden sonra bu cepheyi takviye tayyarelerıne taarruz edılmış~ıı·. . tarya ateşiyle karşılanmıslardır. Az 

tır. :J8 top, mühim miktarda haı-p ettikleri göz önünde tutulursa, bu 1? 0~ann;ıaya me~sup ta?'yareler.ın A) Ana su borularını, galerileri haı:ar vardır. Zayiat yoktur. 16 ağus-
- Baı tarafı 1 inci aahifede - malzemesi iğtinam veya tahrip olun- mıntakada muharebelerin çok çetin d~ ı~tıra~ıyle ~ardıya;'.a hücum edıl- delmek, bozmak; to. ta. Katanyaya yapılan hucumda 18 

rip edilmi:ıtir. 4 Avcıcımız kayıptır. mu tur. •c kanlı olacağı aşikardır. mıştır. Bıngazıde gemıler bombalan- B) Ana su musluklarını, yangın kişi ölmüş, 25 ki. i yaralanmıştır. 
Breste yapılan ta-arruz e:masında A ağı . Dinyepercle dar bir . aha~·a En simalde Fin - Alman kıtaları - mıştır. . .. . muslukla~:n!.' va~al?rı acıp kapamıığa Şimali Afrikada Tobrukta düşman 

uçan kalelerden biri yedi düşman av- • ıkıı)tırılan düsman kuvvetleri imha nm taarruzlarını, Sovyetler mukabil ~obruktakı duşman to.pç~ ~evz~- mah.smı kuçuk, bupık anahtarları, ma- kıtalarmın mevzilerimize yaklafıma te
cısınm. taarruzuna u~ramıştı:·· ~u_n- cdil.miştir. Sovyetlerin sallarla Dinye- taarruzl-ardn b~ılunarak durdurmak- l~rı, de b?mbardıman edılmıştır. Bır ne~·ıa. a~a_htarların~. veya bunların hen şebbüsii akamete uğratı lmıştır. Alman-
lardan bir kısmı tahrıp eclılmıstır. perın karşı sahiline geçme teı::ebbüsle- tadırlar. t<ın ar:-mız kayıptır. • zeılermı l-tıllanm.:ık • İtalyan tayyareleri Tobruktaki dü,;-
Tay:vare mürettebatı arasında ölenler d Alman silahları karsıı:ında akame- x Ifahıre, 17 (A.A.) - Resmı teb- C) Her ne 8€kıl ve suretle olursa ol- man gemilerini ve miidafaa mevzileri-
var;;a da, ııçankale E:alimen ii . iine ,e uğratılmıştır. S il •• !iğ: . . . .. ııun ~ııbe yoluna ve kolon montanlara ni bombalnmışlardır. 
dönmüı;tür. • Rerlin, 17 (A.A.) - Finlaııdi.v a ovge ere gore To.br.ukt!l- devrıyelerımız c~uşma • dokunmak; İngiliz tayyareleri Bardiya., Derne 

Blenhaym tayyaı:eleri Hollanda a- cephe. inde So\'yetler, Alman ve Fin - Baı tarafı 1 inci aabifede - n~n ~stıhk~m kıtalarma zayıat ver- ve Bingaziye taarruz etmislerdir. lki 
cıkl~rında bir gemıyi ateşe vcrmi~ - kıt~tlarının ileri hareketini mukabil hü- Moskova, 17 (A.A.) - General Su- dıı~~ı.şle.rdı.r. Hudud mıntakasmda D) Ayni binadaki kiracıı>ından baş- ölü vardır. Hava dafi bataryaları bir 
lerdır. cumlarla durdurmak btemişlenlir. Bu kov'a göre, Almanlar düsman hattın- degııııklık olmamıştır. kabir kimseye veya 25 nci madde hük- düşman tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Londı-a, 17 (A.A.) - Hava. neza- yüzden Sovyetler harp meydanında da bir gedik açmaktan ibaret olan pek müne muhalif olarak başka bir binaya Şarki Afrikada Gondarda Çelk:ı 
retinin tebliği: 1:100 ölü bırakmıslardır. Alman ask~r- makbul usullerini Ruslara karşı açtık- u k ş kt boru uzatarak veya başka bir vasıta mıntakasıncla. çetin mücackleler olmuş-

Fena havaya rağmen büyiik mik- lerine te !im olmak isti.ren Sovret as· !arı seferde pek az muvaffakıyetle tat- za ar 8 ile akıtılarak paralı, ·parasız az veya tur. Dilşman zayiat vererek ric'ııte 
tarda ingiliz bombardıman fayyare- kederinin siyasi komiserler tarafrn- bik edebilmişlerdir. çok miktarda su vermek; mecbur edilmiştir. 
!eri dun gece Almanyada Ren Ye dan öldürüldüğü bir kere daha miişa- Almanlar, şimdi ordularına daha E) Sayacın yerini değiştirmek, bağ 1 1·--------------. 
ııuhr havzasına taarruz etmişlerdir. hede edilmiştir. Esirler de bunu teyid si;ıtemli bir taarruzi teşkilat vermek lngiltere Taylanddan ve mühürlerini sökmek ve koparmak, A N A D Q L u 
'l'aarruz edilen hedefler ar:ısında eylemişlerdir. üzeredirler. d sayacı açmak veya içini karıştırmak; 
bilhas a Koloyn, Duseldorf, Dois - Berlin, 17 (A.A.) - D .• T. R. Pravda gazet.esisinde cAlman tank- talepte bulunma ı F) Su idaresince kapatılmış olan 
bıırg vard~.r. B.uralara yaP.ıl~n hücum .\iman. :ı.~keri makamları, 5ıünkü 1- !arının kul1~1nd~ğı tabiye> başlıj:;rı al- Long.ra, 17 (A.A.) _ Röyler mu- an31 muslukları açmak, açık ana muıı-
lar çok mu~ss~~ olmuı:, buyuk çapta m~ııı te~lıgı hakkıııda su malumatı ver- tınd~ yazdıgı bır makalede Sukov ::ıöy- ha biri, ingilterenin Taylaııd elçisi lugunu kapamak; 
Y.angı~ ve ınfılak bombaları a ılmış- m ışlerdır. le clıyor: tarafından kendisine verilen şu be-
tır. Bır bombardıman tayyaremiz l)ir «Bu haftada, ıilha~~a garbi Ukı-af- ı «Alman tankları artık ba lı başına vanatı bildirmiştir: 
diis~3n avcısı düşürmii tür. nada biiyük ve kat'i muvaffakıyellerle harekatta kullanılmıyor. Dogrudan • _ önümüzdeki günleıde çıkarıla 

Dıger tayyareler Roterdam ve O:;- neticelenmektcdir. Karadenizdeki yar- doğruya piyade ile işbirliği yaptırılmak cnk şayiaları önlemek için bildirmek 
t?ndrla dokları bombardıman etmiş- ma hareketi, Dinyeper dir~eğindeki '<uretiyle harekata iştirak ettiriliyor. iderim ki, ingiliz hükfime'Li Taylaııd
tır. Sovyet ordusunun . imhası ve ric'ııti Almanlar tunklarını muhtelif gruplar dan ne mahiyette olur.rn olsun hiı; 

. Biitii~ hu ~arekaltn on ile tayyare- ~ü.himdir. ~iman kıtal~rı So ·ye~ ara- haliı~cle toı_>la.vıp, t~pr;u ve piyade ile bir talepte bulunmamıştır. 
ını7; k~) ıptır. . zı~ındı> . yemden ~00 kı!om~tre ılerll'- tı:~vıye <>dıyor \"e oy lece hareket~ ge- Singapur, ı 7 (A.A.) - Ilincliçini-

Berlııı. l 7 ( A.A.) - Pazar gecesı mışleı·clır. Bolşe\·ıkler. şımdıden Kara- çı:y orlar. Fakat Kızı lordu, bu yenı Al- den gel~n ingilizlerin söylediklerine 

G) Birden fazla sayaçla su verilecek 
apartımaıılarda kontrol ııayacı rnptı- 1 na mahsus tertibatın miihü·rlerini ko
parm:.ık, 23 ncü madd('de yazılı mfüıte -
na ·hal haricinde büyük emniyet mus
luğunun mi.ihüriinli koparmak; mcm-
ııuclur. . l 
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Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR ROŞTO OK TEM .. -- .. --
Umumi Neşriyat Müdürü 

HAMDİ NOZHET ÇANÇAR 
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Ah Yıllığı 1400 Kr • one: 6A1lıiısoo 
Yabancı memleketlere 27 lira .. --.. --biı· miktar düşman tayy-:ıre.~i Alman dt•ııiz sahilindeki en mühim mevzileri- maıı tabiye;;ine karş ı ıl:.ı tedbir almı~- göre 80 ila 100 hin japon· askeri Hin- Bu maddede yazılı memnuiyet hiliıfı

arnzisi üz.erinde uçarak garbi Al - ni kayhetnıi'i huluıımaktadırlar. .ır. • diçiniye varmıs bulunmaktadır. Ora- na hareket, edenler bu Ylizden doğacak 
manyada bir kaç yere infilak ve rnn- Diğer mıntakalarda da Sovyet kuv- So\·yet ı"tihbaı~l büro~una göre Al- ya çıkarılan mnlzeme i~e. hic:. değilse ~:ırarları ile mükc·lle.f olacakları gi~i İdarehane : ikinci Beyler Sokak 
gın bomba ı atmrtır. Yedi dü . man vetleri muhasara ve imha ~clilmi!)tir. manlar altı haftada altı .bin tank kay- yüz bin ki;;iye kifayet edec~k mik _ uç ay. zarfındaki sarfıyatın 10 mislinın 
ta.}Yaresi clii ürülmiiştür. Gecen hafta E:-1ton.ranın sima! mmta- hetmiı:ılerdfr. Bu rakam 15 tank fır- tarrl·adır. ' btrlclıni tazminat olarıık idareye \·er-

Mo~ko\·-a, 17 (A.A.) - Evvelki ge ·ka .<ında temizlikle geç i rilmi!'tiı·. P~.''- ka~ı me,·cu una muadildir. Bu tank- tN!g.., mecburdurlar. Tekerrürü halin-
ce ovyet tayyareleri Berlin ve Sitep- <pu,; giilüniin !')ark ve garbinde doğnı- !ardan bir kıf'mının tamiri mümkünse URUGVAYIN SiLAHLAN ~,· A de tazminat alındıktan sonra su da ke-
tin uzer ne akınlar yapını lıırdır . . Mü elan doğruya düsnıan kun-etleriyle tP- <le, Almanlar için tank, tank dafi topu, silir. 
1L1im mH tarda yangın ve tahrip bom- ma~a gelinmi!üir. mt ı1·~ıf·~lyötz vke zk.ır1hlı va1 .·ıt:ılar kayıbmı PR GRAMI K k d 
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ası atılmıştır. Her iki mıntnkada da Fin cephesinde de yeni arll(-i kaza- e a ı e ıne · ·o ay o mıyac;ı.'ktır. En eza aza o ayısıy e uyu emnıye 
iııfilaklar ve büyük yangınlm· nıii!3a- nılmı. tır. Sadık ~ilah arkadaşlığiyle müşkül olanı da, harp mütehassısı id- :Moııtedidno, 17 (A.A.) - Urug- musluğunun mühil!"leı-inin koparıldı- ~abah : 5,12 Akşam 19,07 
hede edilmiştir. hareket eden Fin ve 'Alman a,:kerleri manlı efradın telafisidir. Bunların te- vaya silahlanma programınm tabak- ğından gününde sn idaresini ha~rdar Oile : 12, 16 Yatsa 20, 4( 

Tayyarclerimizin hep~i dönmüşler 940 da haksızca koparılan Fin araziqi-j lafisi, Bitler Almanyasınm dahili ka- kuku için Amerika 17 mil~·on dolarlık etmiyen aboneler bu yüzden doğacak l ıkindi ·16 07 İmnk 3,H 
tlir. ni durmadan geri ıılmaktadırlar. rar ·ızlığı yüzünden mü~kül olacaktır. bir kredi açmıştır. zararı tazmin ile mükellef olurlar., 'wıiİılııııİııiııııiııııııi'ıı1ııı1ıı•' ._ ____ ,..__ ... ,_, 
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