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NIJshosı her yerde 5 kuruştu,. 

p. ,,, f St TELCRAF ı ANADOLU - IZMİi 
a.., - TELEFONı 27711 

25 ADRES ı ikinci Berler eolıatmda 
Alustos ANADOLU caaeteai ldarebaoe11l ı ~-..-~ 
7941 (ANADOLU) MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 
-

' 

Münaka "fit ve Ticaret Vekilleri 

İstanbul, 24 (Hususi muhabirimizden telefonla)
MUııakalaı Vekili B. Cevdet Kerim lncedayı Ankara
dan şehrimize gelmiş, T:caret Vekili B. MUmtaz Ök
men ticari muhtelif tedkikler yaparak Ankaraya 
gitmiştir. 

sı iNCi YIL 
No. 8f;29 

Nevedilmiren ru:dar cerl ffrilu>e:ı: --------- J 
G HPr aün sabahlan t zrnir' de çık •r sivasi i?BZeted1r. 

ünG !eçm~ oU.halar 25 ku,...tur· "" -

,-- Iranda--·, ~ 

Türkiye hakkında sa
miıni neşriyat ya pılıyor 

Gazetelerimizin müta
lealarına "Hakikatin 
ta kendisi,, deniligor 
Tahrıın. 2~ (A.A.) - Pnrs ajıııı· 

sı, !rJn gazetelerinin ~Türk m<ıt· 
lıuntı hakiknti ifad<.> ediyou ba•
Jığı :ıltında Türk gazetelerinin lraıı 
hakkındaki neşriyatını knydedcrek 
maknlel~r yazmaktn ve minnettar· 
Jıklarını [M,ynn f'tmckte olduklan· 
ıu lıildirmektedir. 

Pars ajan•ına gür;>, lrnn gazete· 
si diyor ki: 

T!irk gazetelerinin ve spikerinin 
ifadeleri, bize karşı ~amimi ve kar· 
deşçedir. Ye lır.kikatin kendisidir. 
lraıılılardn da ayni hisler mevcud· 
dur. lranlılar da, Türk milletinin 
terakkilerini bü~'Uk alaka ile kar· 
şılamışlardır. 

Jurnal Dö Tahran da şöyle ya· 

ııvor: 
· TUrk gazetelerinin iyi hissiyatı, 

halis hissiyattan başka bir hakika· 
TUrk ti de ifade etmektedir. Bu da 

unzetecil.,rinin lran hakkında her 
... • ' "b' lduk· 
husuqta iyi m::ıh'.imat •ahı ı 0 

J:ırını göstermektedir. ' 
1 

-
. · d .. ünce er•, Türk gazctecilerınıJI uş 

hakik:ıtin ta kendisidir. 

İngiliz donanması na mensup bir zırhlı 

ıogilizlerde deniz ha- l Fiuume- Karadağ sahn 
kimigeti çok arttı mıntakasının müdalaası 

90 müttefik 
harp gemisi 

1618 nakliye gemisi in· 
gıltere için faaliyette 

· bu.unuyor 

INGILIZ BAHRiYE LORDUNUN 
BEYANATI 

ltalya hükume
tinin bir kararı 
Hırvat hükumeti tara
fından da lüzumlu ve 

muvafık görüldü 

HIRVAT DEVLET RE'SININ 
TEBLIGI 

Londra, 24 (A.A.) - Bahriye na- Z.ağ~p, 24 (A.A.) - D. N. B. ajan-
zırı Aleksandr, dün akşam radyoda sı bıldırıyor: 
su beyanatta bulunmuştur: Hırvat devlet reisi Dr. P:ıwli 
' - !çerisinde 1200 sub.~y v,,ı; 16000 aşağıdaki teb~iği neş:etmişti:.: ç, 

ıd Almanların tek· deniz eri bulunan 90 mutteıık harp «İtalyan hllkt'lmetı strnteJık llebeO-

Pariste 
Po'isçe bin k; şi tevkif 

edildı 

Yeni kanunda Komü· 
nistler için idam ce

zası da var 
Londra, 24 (A.A.) - Vişiden 

gelen haberlere göre dün gece Pa
rist<> Şanzelize civarında yapıl:ın 
polis baskınları neticesinde hin ki· 
şi tevkif edilmiştir. 

Komünistlere k:ır~ı yapılan mii
cadde hakkında kanunun metni, 
dlln Fransız re•mi gazetesinrle 
ncşı'\.'<iilmişti r. 

Yeni kaııun, komünist f::ıaliyet
leı'de lıulunmuş olmakla suçlu 
f~rdlcr hakkında hapis ve bazı ah
valde de idam cezasının tatbikini 
derpiş etmektedir. 

Ruzvelt 

Bir grev münasebetile 
salahiyetini kullanıyor 

GEMi TEZGAHLARINA EL 
K. NULMASI HAKKINDA 

EMiR VERDi 

Sovyet bahriye lilerinden 

Odesa etrafında 
Rumenler çok ağır za

yiat verdiler 

3 VE 15 CI RUMEN PIYA· 
DE FIRKILARI iMHA EDiLDi 

1 

Len~ngrad 
Tehlikede 

Sovyetlerin Estonya sa· 
hillerine ihraç teşeb

büsleri 
:\lo•korn. 24 (A.A.} - Sovyet is-

tihbarat bllrosunun dün geceki re•· ALMANLAR KIŞ ~ARBINE 
mi tebliği: 

Dün \·e •gece muharebeler Kingt(•t, HA LIRLANIYORLAR 
::-<ovogra~. Sm<?lensk ve Odcsn i~li· Il?rJin, 24 \A.A.) _ n. N. B. ajansı 
k.ametlcrınde ~ıddetle dı:vam etmı · • bildiriyor: 
tır. Ru muharebelerde bılhas•n Ode- \'eril·n bir habere göre, Alm:ın kuv
sı: mınh~asında ~ume~ kıtala~·.ı , ç ~k ı·etl<.'ri. teyakkuzları ~ayesinde Sovyet 
agır zayıat ve.rmuıler.dır. 3 n.~u .Rn · {UV\·ctl~ri tarafından Estonya sahille
meıı fırka•ı, kamılen ımha edı mı•~lr. dne yapılmak istenen bir ihraç te~eb· 
~um~nleı:ın. 10,000 den fa~lf znyıat bihiinü önlemişlerdir. 

Leopo ' . gemil<i Rritanya bnhriye,iyle yan ya- lcr dolayı~iyle Fiyume ile Karadağ ara-

l'f ini gene reddetti n-a harbetmekted~r: Bu gemilerin~?- sın~aki. ııa~il mıntak:ısı~ı mildafııa ~ 
1 ğu, muhripler, denızaltıları ve İııgılız ı·azıyetı halıne koymagı Juzumlu tela .• 

\ ~r.dıklerı ve ~u ~.ı:kad.an .; a .nız 800 2:.ı Ağu,tostn 3 Sov~·et \':ıpuru, sn
kı~ı kurtul?u~'.ı O!_\'~en.ıl;ııı~ıı:. J?ah~ hil(? yana~mış, içindeki askereri sahile 
evvel de bıldırıldıgı gıbı .ı" ın~ı Rn- çıkarmıya başlamıştır. Mitralyözlü Al
~enp,ı~·:ıde Jı~·ka'ı. da mil; hezı.m c ~ man ııskerleri, •:ınd:ıUarla gemilere 
d~lmı~ur. J\luhın; m.ık!arcl:ı ,op 'r ml deıhal :ıte< acmı ·• Bolşevikleri imha 
hımm-.ıt elde edılmıştır. etmi•tit. 

:l~~>kova, 24 (A.A.) • - So\';·r• Rerlin, 2-1 (A.A.) - Alman b:ı•ku· 
Lo dra 24 (A.A.) - Cenevre ta· filo~unıın o kadar malik olmadığı ki ettiğini Hırvat hilkilmetine bildir • 
. ~ ~lçikadan alman habar~ere küçük tonajdaki ha~p gemileriDd~n miştir. Ilu ;ıe~\ıle, alınması icap eden 

r~~ıy Belçika kralı Leopold ~B~lçıka· ibarettir. Bütün bu gemiler, kafile- tcdb~ rler :;~kcri kum!'ndaul.ığa umuınt 
gore, I') olmağı reddetmıştır. Al· Jeri himaye, ma~-ıı toplama ve denı- emnıyet \•e münakalatla alakadar me. 
nın )..ava Belçikalıların gittikçe artan zaltılarına ·karşı mücadele gibi teh- sel~!~ U~rinde bazı salahiyetler wril. 
maolar, etini kırmağa muvaffak ıikeli y:ızifelerde çalışıyorlar. Nazır ~cs~nı l~lzumlu ~ılmaktadır. . Hırvat 
mukavei:'tarı için ikinci d~fa Le?pol· Alek~nn~r! be~'anatında lıuı: F,ra.~·~-z hukum2tı, ~iın·~'.~st;nıı devletınin_ ~e 
olamadı.k k llıiını teldıf etmı,ıer, balıriye~ınrn bır derecede buyuduğu- ltnlyan müttefıkının menfaatlerının 
de Belçı d /a da olduiu gibi kral- nil \'e 50 \'C vakın gemLqi bulunduğu- mU~terek mlidafaası bahsindeki bu ted-
fakat her e ;:1:ımıılardı~. nu tasrih 'etıniştir. 59 gemide Norveç- birlere istirak edebilmekle bahtiy:ırdır. 
dan red ceva li mürettebat vardır. Hollandalılara Binnetke Hın"at devleti reisi, ııyni 

tcl:_l~gı:. .. .. . .. maıı<lnıılığıııın resmi tebliği: 
~·• Av,ııştos guııu çarpı~'!nnıar, hu- Ukra,-ııada dü•manın muannidane 

tı:ıı cuphe ,boyunca• devam r.tmlş ve mukavemetin: ıı"ıraıı kuvvetlerimiz, 
:ılh:ıs"'ı Kıngse~. : ovogrnrl_. Rnı~ - !)inveper nehri üzerinde Çerk•en köp
cıısk w Ôdesa ı•tıkametlcrıl'cle şıd· ... 1• • !do etmişlerdir 

dP\li olmuştur. 21 Ağusto.dn hnvn ıu >aşını e · · 
- o .. v•m• 4 ntü &AhifPd.- - - Devamı 4 ncü aalıifede -

Bütün oamukru 
mensucat 

Askeri terfi 
listesi · GI. Antonesko 

'" 

aid ı;o gemi içinde bir kruvazör mC'V· '!levzu olan •nhll mıntalmsı .hakkında 
cuddur: Polonvalılar, gemilerini bil- bir So:?ri tedbirler ittilınz eylemiştir. Na! 
y(lk Britanyayİı getirmekte c;ok muş- 7-11: Pa~!e bu n;ınta~a ~iyi! yUksek ko-
klilfıt çekmişlerdir. :Bunu~la bera • ~ı•erlı!l'ıne ~yııı cdılmış ve bu ıı:ıınta- R l /klısad Vekaleti tcıra-al- ber onlnr d:ı·şimdi 12 gemıye mnlik <anı!1 ı~aresı ~m ol~rak . hu yu~s~k _ B. uzve t 

Gf' crallıkt"n mart'Ş buln:ıyorl:ır. '<omı_scrın e~rıne verılm!ştır. Emnıyct \asington, 24 (A.A.-) - ııuzvelt, .rından sattırılacak 500 yedek subayımızda 
n.. f" t , ' ldı Yunan bahriysi hakkında Aleksan- '!e nızamı a!akadar edn.n b!ıtUn mese- aınel.esi gı:_e'' ilan .etmı~ olı:n federal / ı f 
Jıg 1 ter ı e tın dr şunları söylemhıiir: elerle as~e:ı makamlar tarafından ::ıı: geını tezgahları şırketı .tesı~atına hü- t~r İ ettırıl-iyor 

• •>.t (A.A.) _ Rumen kralı _ YunAn bahriyesi. Almanlara ve :ı~n t?.dbırıer a~asın~a. a~enk temını kil~etçe el .konıılma•ı ve ı~l<'tılm~si için lstnnbul, 24 (Telefonla) - Sümer İstanbul, 24 (Telefonla) _ :ıo 
.BU~reş:, -a ustostn b:ışv~kil ve Ro· İtalyanlara karı<ı yaptığı kııhrnman- çı~ yuk;ıek komıser, _ıkıncı İtaylan ~r- eınır vermıştir. . . . lank da dahil olmak üzere hususi ve Ağustos Zafer bayramında çıkacak 

Mıhnıl, 2'." 
1 
g. b kumandanı general ca milcr.dcledeıı ,0nı'"• · elinde kalan ıu,u haşkumandanlıgıııın bulundugu Be~az .<aray mahfıll~rıne göre bu nibaniki tezgahlarla imal edilecek bü-

manyN ordı.• a;ı rk1"w •imali Romanya gemilcl'i tamir etmeğe çalı.7maktadır, oehirdc oturacaktır. F!yumede~ Rplato- grev, An_ıe_rikaııın biri~ci derecede mü- iln pamuklu mensucata İktısad Veka· askeıi terfi listesi tamamlanmıştır. 
Antonesko)a · n 1 r'ıİi idare ile ,·:ı-ıfı<ka~ ,·aktı gelince mllcadpleyc tek- ya kadar uzanan demıryolu, bütun tel· dafaası ıçın lüzumlu ınsaat.a mani ol- etince el konacaktır. Biltiin mensucat, Liöte, bugünlerde yilk.qek tasdika 
llM!ydaıt muhh:relıetfe:i dolavısi~·le )la· • • '(raf ve l lefon tesi•atiyle a~keri kont- maktadır-, Pazartc•i günü, hu tezgah- lekilletin lüzum göreceği mıntakalar- iktiran edecektir. 1 
tan ve kmla _ız?~e ·cih etmiştir. _ n ........ , ilrıncl .. ı..r .. d .. - •ol nltıııa konacaktır. ıa:da yemden inşfdıta }Jnşl:ınacağı talı- la satışa çıkarılacaktır. 1 :\!illi mUdafaa Vekaleti, terfi kı-
re~llık pareııını e\ Hırvat. ordusunun b!itiln askeri te· mıBn o_ıunmaktadır Bunun İ"in Vekalet emrine 400.000 demlerini ikmal etmiştir. 500 :;e-

~ekkilllerı de ltalvan kumandanlığının e~az saray, btı tezgahların lıükQ- . .
1 

: ı· B h t y k'I' 
'mrinde bıılunac;ktır. metk~r~f,ınd~n. satın alınarak mı, yok- ıra, vt~rı mış ır. ~l uskus a e ı .er ·dek subayımız da 30 Ağustos Zafer 

sa ıra ı e mı ışletilmesi hakkında bir .ıey e ınce kabul edı en ararname, ya· bagamı münasebetiyle terfi ede
karar :ılınması lazım geldiğini karar- r~n resmi gazetede neşredilecek ve tnt-

1 
cektir. 

Amerika l~ştıracaktır. Ruzvelt icra kuvveti se- biılk~m~e~v~k~ii~ne~g~ir~e'.:c~ek~t~ir~·-----~~~~~~~::=~~~~~~~~ 
fı, ordu ve donanma şefi sıfatiyle ıia- -

Berlin ıehrlnden 

Alman yada 
bir görünüt 

Roınanyada 

Nısıf kürede ve Marti
nik adasında 

AL •AN KQNTROLO KARŞI 
SINOA DE~HAL SiLAHA 

SARILACAK 
Vaşington, 24 (A.A.) - Ayan ha

riciye encümeni reis·i Konlan şıı beya
nat.ta bulunmuştur. 

reket etmektedir. 

lst nbu\da kuduzla 
mücadel~ · 

l&tanbul, 24 (Telefonla) - Kudu
za karşı Belediye, şiddetle mUcadeleve 
başlamıştır. Bir günde 90 köpek ve 60 
kedi telef edilmiştir. Mücadeleye de-
vam olunacaktır. ' 

I SAR t.Tı.E.~ 
- Vişi hiikilmeli, !llartinik :!dası 

veya nmf küredeki her hangi bir Vatandaş, Vazife başına 
adayı· Almanyanın konfroliinc \'erme- Vatandat!. 
ğe karar verdiği takdirde biz Ame- Yine ihtikiirdan bahsedeceğiz. Bu 
rikalılar, bu yerleri işgal ederek si- it artık yalnız memurların, hükiıme· 

tin iti deiildir. Hepimizin, senin, be-

s lfıh kıın•etiyle müdafaa edreeğiz. nim, onun ifimizdir. Alıt verişlerde 
Hususi iş müessesele· Beş ovyet casusu titiz ve dikkatli oıunca, evveıa ken-

1
• dam edildi • • d din kazanacaksın. Bundan ba,ka va· 

lngili7 tayyareleri 

lzlandada Bir iddia rinde vergiler aza1tıtdı Arıantın e tanda,ıar•na ve memleketin., de hlz -
. !' , Bükreş, 24 (A.A.) - Resmen bildi· met etmlt olacaksın .• 

Uerlın, 24 (A.A.) ~ Alm:ın l'ıla ı~e . .• . öşe 5 Sovyet tebaası mah- Her hangi bir madde, bir fiat üze· A •k 1 ·r k . [ ·r [ 1044 
nrzareti, vergi h_ak.kında yen~efa~~ıJ::; n!dıgın~ gl ve 12 ağustosta idam hil· 36 Nazı" Şefı' tevkı'f rinde tilpheleniraen, onun üzerinde merı an ve ngı iZ uv ngı ız er t11yya· 
ı.lmıstır. Hususı ı~ mbeııse e kum cdılm ş dur araıtır haber ver. (Adam aen· ti · f zla :m;ş • k b t • l 
ıılınnn nrgi yüzde 10 azaltılmıştır. Bıı: kilmlel'l infaz olunmu~tıır .. ~u lıeş Sov- del)demek' yok. (Bana ne, varsın, 1 ve erı a · · remı OlJ e mış er 
ııun gaye~i, iş adamlarının faaliyetlııı ret telıaa"ı, 2 temmıızd~ sıvıl .. kıyafetle edildi ne paparlaraa yapsınlar} deme ıa- Nevyork, .2-! {A.A.) - f!11rald Tri: Berlin, 2-: (A.A.) _ Alman baş. 
nrtırmnktır. . .. • 

1 
. ·, 11 ··nde bomba, ınıtralyoz \'e ta- Boyneı Ayres, 24 (A.A)---Dün tev· kın .. Bu itiyadı, bu sözü bırakalım .. bun gazetesının Izland:ıdakı mııhab : rı kumandnıılıgının tebtif.'ine göre 22 

Digeı· tara~tnn Anonım şu il.et er~~ 'e e eı '. ılunduğu halde Rumen cep- kif edilen 36 tanınmış nazi te~inin Bu toprakta her §ey, hepimizin hak· yazeted~ şunları yazıyor: . temmuzdan 23 Ağu,tosa l<adar !n -
~ı·maye Uzerıııe mevzu verili ; (izde -il baıı~a.lm bı ·ıerinde yakalanmı~lardır. ı ~a!'ılan tahkikatta !".a~al!i kültür ve kıdır. Vatandatın :-azifesi: yal~·~ mu· A~erıka!1 kıta~.arının, hr.ı:b.~ıı dem- gilte~·e, .~lnı~ny.ıı, l<'raıısa, Ho!la~da, 
fııılnln tırılmıştır. lıesının gerı . .. . ·oll d • ıçtımai müeueaelerı ıçın ıane olarak ayyen devle~ vergı .ve emırlerını k'!'r· mı mUddetınre oı.ıda k:ılma.k .uz~rt! .lz- B~lçıka ~e Norveç ıle :11an5 üzerınde 

. lstıc\·aplarında köpru \C ~ arı, e toplanan paradan 1,100,130 doları tılamaktan ıbarettır. Baaka vazıfo !anda adasında ı:erl~ştıklerını gordum dCışnıan 1044 tayyare kaybetmiştir. 
. KArı 50.00~ markı ı:eçcn . nııon~~ mlryollarını, telgraf ve telefon ~tı.tla- Alman makamlarına verdikleri an· sahaları da vardır ve lhtikarla mü· v~ söylül:_orum.: Bunlar, A~e~ika - İn· Bunl~rın !ll.6 sı hava te~ekküllerim~. 

~ırketler b~ı kar ilzerındeıı ~ Uzd;
0 

"d • . tahrip için emir aldıklarını ıtıraf latılmıttır. 36 ki!i, bu suçtan ınevkuf cadele, bunlann batında celir., gıltere koprUsunU müdafaa .ıçın dövü~- 128 ı bahrıye topçumuz tarafım!~ 
karı yU~ \nn markı geç~nler ı,e ~ z e ı ~nı. 1 dir. lııılıının•1'tadır. ** · - Dnamı 4 ncil tahifed~ - -Qev~ U..lıı.d ııülfede ..., 
50 wrgı vPrecek!erdlr. e !illi er , 



!AHIFE :ı 

Tarihten Yauraklar ı==F I=K=R=A =j_ 
Milli Gururlar, Fakat 

fA'l'IADOLW 

Kumaş vidile 1000 li
rası dolandırılan adam 

1 FİKiRLER 1 --FUARIMIZ 
Zeka ile hafızanın, iyi ve kötii ka-Napolyon da lngiltereyi 

zaptetmeğe kalkmıştı 
Milli Sefaletler 

BAHRİ SAVCI ------------- rakterin bazı devanapezir denilen 
• • • • geçmez, iyi olmaz haıtalıklar aribi 

Şarki Avrupada, iki büyük millet, Suçlulardan bırısı, yerlı mallar ;r~~ 0!du:unba~!~rt=ti~a~1:~~~:i ~::= 
müthi4 ordula~ı. ile çarpış~aktadır. •• d •• •• Jd v •• J • ~k e;~~n ~fmamı,, ancak normal ha-

Manş sahilinde muazzam bir ordu ve tükenmez Bu ordul~r, e~ilı tarlalar, g~z~l ma- pazarı mu uru o ugunu soy emış yat ya,ıyan inıanlarda bu keyfiye -
mureler uzerınden yalazı gıbı her • . . _ tin hududu olmadığı söylenir. Kültü-

malzeme topladı. lngiltere ve Amerika Atlas şeyi kavurarak geçiyor belki her iki :Ke('.ecılerde IIu.-an oglu Ahm{'d :.Te- r<"k: • rü düşük muhit ve ailelerin evladla-

ko''pru"su··nu"n ı'ki UCUDU teşkil ettiler tara~ da zaman zaman bir takım as- cati Hergiil, IHj~<·yin oğ'lu Hüsnü O:ı- Ahmt:rl ... "ecnji Yerli )fallar on- rına meziyetlerin intikal etmesini 
kerlık hataları yapmak~ ve bunun türk, Cafer oğlu ::\fünir Yamnndağ il<> zan müdürüdür. beklemek abestir, Alkol çok kullanı-

Geçenlercle bir toplantıda konuşu- bütün memleketleri soy-arak )[a~ş cezasını d":. daha faz~a ınsan kanı Ömer Rmı Yılmaz birle. erek Osmr?n Demis ve erteı-1i gün malı almak iize- lan yerlerde neıil bozulduğu gibi ze-
yorcluk. !denizi sahiline muazzam bir oı:_clu ıle ~~ıt?1akla .. o~em~~~edır. Bu ordular oğ-lu Q;;man Odalı:ı'!ı adındaki şnhB: ıe :ahte. sened mukabilinde B. Osma- ki. ve hafıza da zaafa uğrar, hele 

_Fakat, dedim, Almnny:ı tarihten bitmez tükenmez mal~ell'!e. yıgdı_.. O ıkı ıdeoloJının, ol~me meyd~n ~~u- - Yerli 111allaı· pazarından sn na ig- nın hin lirasını alıp xavusmu~lardır. bu gibilerden doğacak nesil yer yüzü 
der:- almı~ olmalıdır. zaman tayyare olmadıgı ıı:ın İngılız- yan kalkanıdır. Şıddetle bırbırıne teıliğiıı kadar lıasma ve kumaş satın Ertrı-.i gün kumaş lıı:kliyen B. O:;man, için tufeyli bir fazlalıktan başka bir 

.\l uhatabım cevap verdi: ler Napolyonun hazırlıklarının ma - çarpıyorlar ve birisi, belki de ikisi de alacağız diye iğfal etmis ve bi.n liı a- kendi;dne kumas vadedenlerin ortadan şey değildir. 
_ 1n~anlaı· ne tarihten ders alır, hiyetini kat'i olarak a~layamır_orlar kırıl~cak~ır. Fakat, Alla~ ~çin kabul sını dolaııclırmıslardır knybolduklarıııı aııla:rınca dolandırıl- Servet de karakter gibi ve bunun 

ne de tecriibeclen bir şey öğrenir. \'e yığ-ılan şeyleri tahrıp eclemıyor - edı:Iı?1 kı, bu haı·p, her ıkı ordunun Bu dolandırıcılık vakası şnyııııı dik- dığınııı farkına varını~, Yerli l\Iallar maddi bir branşıdır. Çalışılarak alın 
Senin dediğin hayvanlnr icindir. 

1 
)ardı. Sadece Londraya ~azırlıklar:ı tarıhıne_, zaf~r değilse bile~ şe~.ef ve kat lıir şckilıle olrrıuştur . pazarı mUcllirlüğüne müracaat edin<'c teriyle kazanılan servet, evlad ve 

J1 nyvanlar tccriiheden der' alırlar, ait efsanevi haberler gelıyordu_. .F~- §an sahıfelerı yazacakhr. Bır gun ge- Taşradan mnl :dmak üzı:ıre 1zmire urı hakikatle· h·arşılaşmış ve polbe de ahfadın karakter seviyesi, t!vlad ve 
insanlar asla.. kat İngiliz halkı korkmı~yor, bılakı,; lecek, bu haı;pten arta . kalan nesil- rrelen B. O;;m:ın Odabasıııın parası bu- mür, caat ve şikayet eimistir. Suclu- edilirse birlikte kalır akıi takdirde 

1'arihin daimi tekerrürü karşı~ın- tehlikenin artan dehşetı knrşııııncla l~r,. neden dövüştüklerinin şuurun_a lunduğ-umı ö~renen Hüsnü, lardaıı üçü derhal meydana çıkarılmış hiba olur gider. Tarih karıştırılırken 
da arkadaşıma hak veriyomm. artan bir _azim ve inm~nla dü~manı hır ıman olarak varmaktan uzak hır Ahm~d Necati, }Jlinir Yanı: ııdııj'ı; \"\! ve yakalanmıstır. Ömer Rıza, kncmrn- milletlerin eskilerinden .kültür ka-

İngiliz devleti te:ıekkiil edeliden kar:ıılamaga ve 'Yenn;ıef?:e h~zırlanı - düşünce ile geçmişi dü§Ünecekler ve Önırr Rız:ı: muhtelif ı-1ekilı.lc hııliil <:'ıl - tıı. Zahıtar:ı aı·:ınnır kl-::t<lır. rakter ve servet itibariyle zen;inlik-
b"ri İngiliz adaları üzerine iki muaz-· yordu. Napolyonun büyuk lıır oı·dnsıı acı bir hiçliğin, insanın içini burkan !erini intikale muvaffak olanları da-
znm i"1ila te~ebbti ·ü ~·npılmış ve mu- vardı. İngilterenin i~e •. baslaııgıc.t:ı. bir beyhudeliğin merareti ile taaala- •• •ı J • "nta iftihar ederler kendilerinden 
vaffak nlıınamamı;;tır. füı ücüncü~ü- n:-ıkeri azdı . Fakat lngıltcrn denızl' nacaklar. La.ki~ hatıra dehlizleri~in, Dort günde Asker aı e erıne ~onraki nesillere es~r bırakml\ğa ça-
diir. · · lıi\ki~rli ve zengiJ?-di. • en .kork~nç ın~ıb8:~a.~ı s~klıy';'n ko,e- lışanlar zevk duyarlar. 

Birinci i;;liJa teşebbiisü 1588 de lng.ıltere ke.senın. af!zı:u :ı_cr;11ı-1lı; l~~ı~dekı h~r~~ .~uşund~k.lerı zam.a~ , • yardım ineselesı• Son asır tarihinde Türkiyeyi tel-
lspanyu kralı Filip 11 tara mdan ol- Kendı ordu~unu çog-alttıl(l gıbı -~~-- butun ferdı ogunmelerının ve mıllı Fuarı zıyaret edenler kik ede,-ken iyiden fazla kötü safh;ı-
musttır. Filip f ııgiltereve karsı A1·- l'Upada henuz Napol.ronun tahakku- gururlarının yava§ yavaş ayaklandı- lara şahid oluyoruz, altı yüz ıenehk 
nıadn i~miyle biitiin cı(in.rn tnrihlP- nıii altına girmemiıı olan. ~emlı>ket - ğını ve bütün beşer! v~~Iıklarının geçen yıldan 30534 fazla idarede Anadoluda harabi ve sefa-
rinp gecmis olan muazz·ını donanma !ere de hazırlanmaları ıcın yardım manalarını kapladıgını gorecekler - E Ik' .. F . t d. 1 . Belediye vergi mev2'U- letten başka bir eser görülemiyor. 
ile hücum . etmiştir~ .. Jngillr.ı·~ rı ' diyordu. Napolyon İngiİterevi _is,_ti- dir. Bir Rus müjiği ve bir Alman iş- .";v~l8-~4glu~d. uDa.:·ı.tzı~:~rde eF en erı~1 tk'k d. İstibdad devirlerinde servet saray-

. . ]" t bb'" tt·~· t k ]" de ·stıl·n • • J k . d'kl • b h bi fel4 Sa\lsı' - l 1 Ol gun e uarı Zl- UDU te l e 1yor • d f d"l .Gaman henüz denizlere hakım aya ese us e ıgı a ·cır 1
· , ' çısı o ara gır ı erı u ar n a- .. - t el 1 •· · "kt . 108968 k" . larda zevk ve sefa uğrun a sar e ı -

ı\tidldi. Ufak bir donanmn,;ı y:ırdı. 11 \"C tehdidi altında olnn memlek~cle- ketJi ağırlığına nasıl katlandıklarını, ~b.ılr~ el en etıı~ Dm_ı_ aı 1 

1 
F' ışıye Asker ailelerine yardım kanunu, miş ilim ve fen ihmal edilmiş, on kü-

- "b" · ·· t k b" h J· ti hakımi ·· l · d t l b. it ·1 h a ıg 0 mu uı · un gece c e uar sa- h · · d k" la" kad 1 t bl" ~ ' ' · d · d J,;pnııva ise Akdenize oldugu .ın ı nn muş ere ır are ,e e - goz erın e ız ırap ı ır parı ı ı e a- h ,1 çok k- 1 b 1 kt şe nmız e ı a ar ara ·e ıg sur sene süren meşrutıyet evrın e 
. füıs · Okvanu~una ela hakim tJulıınu- \"etini yıkmasmdan korl,ar:ık ordu;-ru tırhyan bu adamlar şimdi kendi oya- a~, 0 .a1 ad.~.~ 

1
:. 

1 
F . . . • . edilmiştir. Kanunda asker ailelerine öz vatan bir tarafa bırakılarak Ar

yordu j,;panvol o\rrna<la~ı el iiıınrnın 1 lngiherere gecirmekten yazı:rec;tı . sına gömülmüş parmakları arasın - 1 ~i~~nn' ı k?' g~kn4c.,~ <_ ~:ıı ~zı.rnı et yardım için 50 nevi matrah vardır. navudluk, Yemen, Suriye, Havran, 
0 z·.~tınn k~dar· gördü{rii en hli\"iik ı' F.akat iı;giliz .donanmasını ::ılt ede- dan herşeyin nasıl akıp gittiğini ya- el ehe. e ~0-K4e k~n~ıl'k f. ,,k ıc ı.l u sene Bunların muhite uygun olaniarının Makedonya ele alınarak memleket 

·' ' • ' j - ·. r· k Atl Ol ha"kı'ın olmak d k · . ki d' A d"' e 111 " .ı.. 181 1 • ar var< ır. t b"t d"l k bnled" t h "Jl . b d'" donanma idi. Küçlik :ı.ı!iliz dcııız ı· ~· '. · :ı,ı q:anu.;u~a ~ . , . • ~tme . ıstemıyece. ~r ır ... mma o-
000 

ee ı e ı .. ere .. ıyece a sı erı- sayinin semeresi hep uralara ? -
ı<">:'U, munzz:ım Lpanyol fil,ı•unn pe-ı ıcın hazırlndıgı ~uyu!< f~lo) u 1~paıı- vuşmenın erkek hıssıyatı ıçınde can- ne teşehbus olun_m.nsı hususunda be - külmüş, sonra da Türk evladı kanıy-
rı-.-ııı etti ve tngiltere_ı-i kurt:'_r~lı.. l~ı- \"(ıl ~ilo:-i~:ı~ birl~~e Ingıltereyc sev- 1:1.?an ~!ili gurur~arını h~s~a.Iıklı g~- içki ı•çerken !~diye meclislerır.ıın karar ~imaları le y~ğrulmuş bu mamur ,Yerl«"r t~r-
gilt.ere ile İ:.ıpanya ara,.;ınıl~kı ıhtılaf kPttı. İnıılız amıı nlı Nel~on hu do - ~uslerının manevı hacmı ıçınde bır lazım gelmektedı':'. _Maamafıh mec- kedılerek anavatana, yanı 6 asır ıh-
7 alıireııe·clin ka\'galarmdnn ~ıkmı. tı. naıı_m~yı m~?ur Trafalgar. mupa_re: hazine f"ibi taşıy.!'caklar~ır. . . Ji;:;e nlyabeten __ daı~ı <'.~cümer.ıce de mal edilmiş mıntakaya dönüldü. işte 
Fnkııl Jı:ıkik:ıtte mesE'le Ath•a ki- hesnıde maglup eclPrek.denız hakımı Ben bu asker• ha.rekatın ınkışaf B' y l k d karar almak z_rıumkun_dur. fzmırde as fazilet olan eumhuriyet devri memle 
ıııin hakim olar:,ifı idi. iııgiltı>ıe.ı·i i:;- :rtini bir clnha tehdit edilmrmek haberler:ni büyük bir merakın tat- ır unan ı ar a aşını ker aileleri içın beledıyere tahsiJ. etli- keti manevi ve maddi bakımlardan 
ıilaya te:;eblıfü; e~l:!"ı muv:~ffa 1\ olma- iize~e İngjtereye tı>min e"Lti: · . . min edebilmiyen helecanı ile dinliyor ag" ır yaraladı lecek verg.ler üzerinde t.f't1{i'kler zayif ve yoksul buldu, kolları ııva-
dıklan. onr:ıclır ki hpanrn tıiı· büyük 1 u88 ele İspanyanın lngıltcı-e:.-·ı ı~- ve okuyorum. Fakat bu merakım y-apılrnaktadır. yarak işe girişti, bugün on dokuzun-
üedrt olmnkt:ın çıktı ve o L.rihtcn ! Ulaya tl'~ebbüı;ü na,;ıl Avrupadn ls - içinde, ı:;u harbin nereıini geçmek ve AJ,ancakta Serafeddiıı bey caddesin- 000 ' cu senasinde bu idare ve rejimin ha-
hr-ri bir dnh~ belini ı.ln~rııltanıadı: ı•:ııı~~ol lahakk~miiniin sonu:• b!ı- na~ıl. k~za~dığını ö~renmek du!ı:u- de Yunan tebna:mıdan Sakızlı Dimitri Tapuya bağlanacak j rabeleri ~amure!ere çevird.iğin_i ~ör-

180!1 tarihındr. ele • apoly11n lııgıl- 1 h.ı:;ıl.mg;('. oldu~ ~a 1803 te - ;. prıl~ o- su ıkıncı plandadır. Ben bu harbı, ın- oğlu Yani Kastato, gene Yunan tebaalı . . . _ mekle Turk zeka ve kabılıyetını de 
tren ;.'lilaya t!'"ehlıii~ •· ti. () r:ı - 111111 ,;onuna ba~I-nıı~rtC; oldu. san oğlunun tahrip kudretini ve ta- !Jiyamandi oğlu Anasta~ Zumisle içki İi;ilenmemı · arazıyı lıag, bahçe ve far meydana çıkardığını görüyoruz. 

ı·:ııtı". Auuıııınııı Fr:ı · ı-;ızlar, Jt1l -1 . Tarilı_:ıı im ibre!li .h~dis~lt:ı·i ?ii t~- hammül imkanİnı ölçen bir macera "<;erken henüz anlaşılamıyan bir sebeb- la naııne getırerek. ıma~ eaenierden lzmiri, eski gavur lzrdiri cumhu
u•:ıl:ıı·, Almaıılu· \"C 1. ıı:ııı. ollaı•la nyor kı. Atla:ı h_akımı~·etını hıç hır olarak görüyorum. den kavga etmişlerdir. Kastato ekmek bazı vııayeuerae ecrı_ mısıı taırnır ede- riyetten evvel görenler kendıleriui 
~a.KiIJ olnn kı,;mııı:ı \ e ll ollancla ile kıt'a km vetinin lngilterenin r!inclen Bu harptf", Pski avaşların ahenkli bic;ağiyle Ana~ta~ Zum isi ı;ol meme- rek tah~ıııne teşeubus, ed!ldıgı görul- yabancı bir memlekette sanırlardı, 
n..ıcikava hakim olan Xapol,ı·oıı in - :;Jma:o;ı nı!imküıı değildir. Dıını. te::ıelı- l:ir mısra musikisi ile şakırdayan kı- si nttmdan iki ve sol bacak kabaRından muştur. l)ah!Jıye VPkaletıncıen şehri- bugünkü İzmir, Türk İzmir, sempa
~riltereyi m:ığlUp etnwdikc;e A\Tııp-a- l•ii,; eden zumanlurının en kuvvC'tli lıç seslerindeki şiir yok; fakat 90 da iki yerinden olmak üzere .J \·erinden mızcteKi aıaırncıarlara geıen· bır tamım: tik Türk çehresiyle Türkün kabili
ılnki hakiıni~·etiniıı dp\·am~!7. rıl ıcıı- kıt:a devletleri bil' daha ~e~lcrini tonluk tankların üzerine, elinde bir yaralamı<;tır. Suçlu tutulmu :, yaralı ete ou gıbı çaıışırnn yuractaşıar~an cct·ı yet, zeki. ve,çalı§ma hassalarını ec-
··ıııı anl:ımı<;tı. lıııriltere~·i fetlıetırn~k cloıgrultanıı~·nrnk ı;ckilde nı:ı~lup ol- bomba demeti ile atlıyan meçhul hastahane~·e kaldırılmıştır. mı::>ıl vesaıre. namı aıtıncıa bır beael dadından tevarüı ederek onu meyda-
ılz r« Alman ~:ı hillcı·inde•ı I-pnnya- muş~ardı_ı·. . muharibin kadf"r ve ucuz ölüm ser alınmasına tuzum olmadığı,. tarla, bag na çıkarmağa ve göıtermeğe muvaf· 
~ :ı kadar olan .~ahillerdp hii.\"iik i~- Egcr ·~tıkbnlde Atlns denizinde gÜzeştİnii dram lezzeti var. Yag"' peynır ve ' kömür ve bahçe _haıın_e getırııen ıslenmemıoı fak olduğunu ne güzel ve ayna gibi 

_?,. hazırlıkları yap"hrdı. P.ıı i.•til:i hılkim ulma~ı muhtemı>I lnı:rilter<' - Evet, bu harbin muharip! ri gurur arazınııı ı Jıyeıııcr namıarına tapuy parlak olarak gösteriyor. 
h:ızırlıkhrı ar:ısınrln <Hişiinülmiren cirn l.ıaşka bir dedet varı<a o :ıncıık la, milli bir çerçive içinde şekillenen tıatJeri bagıanması tıııdırılmistir. ı Ruhunu saygı ile yadettiğimiz 
~!'\" kalmudı .• 'npolyon bir ·rık biiviik Birleşik Amerika olabilir.1ngi11.ı>ıe Ye en güzel bir gururla doludurlar. Fa- . . . _ . .. ooo merhum vali General Kazım Dirık'in 
~a,llardan başkn tiir~ii nltı cliiz tekne- !iideşik Amer!ka Atlns köprüsii.niin kat b1;1nun ödeme payı olan millj sefa- . :hrım:zdekı ~adeyag, peynır ve ko- · ucmi:lD yangını ıik kurduğu panayırla temelıni attığı 
]pr hazırlattı: hatta balonla n'krr ıkı ucunu "leşkıl ederler. Ru dl'nızcle letlerı ne yanalım? O sefaletler ki, in- muı tacırıerı, eııerınueKı maun mıktıı- .. 1 bugünkü Hehçet Uz'un enternaıyo -
naklini clnhi dü~ündü: -~ rapolyoıı u - hur~laı·?:ın _başk~sının hakim rılma•ı- sanlığın sulh davala~ını asil. anla - rıı~ı go~ıeren beyan~~meıerı, .vı.ıayet j . Urla kaza~ıııın. Ça_knılar .. mevkımd_e nal on birinci fuarı,. Türkün bu ka.-
cu: tma seklinde parasutlerlr :ıskpr na ımkaıı Yoktur. vışlarla tahakkuk ettırmeğe gıtmeyip i' ı.ıt muraKabe komıs.} onuna '.:eıme.K-, dun qaat ın ae on uıman ) angını çık- .iar kısa zamandakı muvaffakıyetı
,ııdirmeği bile tasadaciı. Aklına ge - Eğer bngünün Ye ~·arı~ın harplerin- bu ölüm pazarında aramağa gitme- Lectırıer. tiu 'hana ıçınae toptana1.:ak 'm ıı:;, J<aza Jandarma KomuLaııı, cıvar ni göıtererek naaıl iftihar etmeıin? 
:en bir ey de İngiltere ile Avrupa de de Atlantik rnii?•~ bır :·ol oynıya- nin betbaht neticesidir. 11.omısyon, yag, peynır :e komur satı' koyıu.ıer ve Jaııııarmaıarııı: :·onaurmek Onunun içinde çalıtıp gördüğüm ve 
:ıra,.ı-ıdaki 1\Ian~ denizinin altından c:ak.rn bu hnrpleı·ı kıETileruı kaz·aıı - rnıuerını tesoıt eoecektır. 1 ıçın Yangın yerme gnmıştıı. ' onbirincisıni de göreceğim bu fuar, 
bir , üne! acarak lıurndan hir onlu nıası nıukndder oldugn meydrında - Türkiye cumhuriyeti Ziraat bap- 1 dünyanın aletler içınde yandığı bir 
ı1evkPtrnekt{. clır. kaıı J:Jır ıaaıa ı d. zamanda fazilet devrinin yetiştirdiği 

Napolyon tnm bir -ıene zaptetlii'd Nüsret Köyınen Türkiye İş bankası - ngıtızter e_ aenız _ha-:. 1 ürkün öyle b>r eseridir ki bununJa 

Manisada ihtikarla mü
cadele arttırıldı 

- Baıtaratı l ıncı aab.ıı.fede - l T'" k d · ·ı b"" ·· · 1 k Emlak ve Eytam bankası K.tmlL.f:ll ''OK '•Tt•'ı yanız ur egı ; utün ınsan ı ve 
clti~ürüımu~ıur. Aynı muaaet zarfııı- ........... ., >" _ 04 

• d · ··f h' d. b · ·· 
İzmir Eınaf Ehalı' bankası me enıyet mu te ır ır, u eaerı vu -

wı ıngııızıerıe nava munarerıe.erm· - .öat L.ucltı 1 Jncı aatııı.:ae - cuda getirenlere minnet ve ıükran 
Osmanlı bankaıı ete Anıran naya Kll\'Vetıı>rı zayımı lı:!7 raı 1Ja~ııyacaınır. bütün dünyanın borcu ve vazifeıidir. 
Oeutsche Orient Bank Dresdner tayyareoen ıoarenu·. ı Aıe11.,.,ilııu1, ırıuşterek gaye uğrun-

bank ıubeıi 1 obruaa . hucum: ıla çau~aıı ınuıteııK rıcaret geuuıen- (Ankara) A. E. 
:Gl<! AKUSto:ıaa saYa!;i tayyareleri - nın tomıJrnrı naK.tonoa su rnaıumatı 000---

Banka Komerçiyale İtalyana miz, 'ı-ooruK J)manını boınoarctıman vermıştır: - - -
Banko Di Roma etmışlerdır. J:<.İhum uzerıne ıam ısa- - :::,~o0,000 tonluk ·180 Hollanda ~.!!-.,.'?!.~!}!!:!!: ... 

1( k 
.. ..

1 
.. k f . • 1 Eylül 1941 pazartesi gününden betıer temın ohuımu~, tayy-are dafi gemı~ı, a,~bO,UOU ıon!uk 'll:ıu .Norveç MOSAKAŞA EDb'RKEı..\' 

Hal evl•nı•n oycu u aalıyetı itibaren gi elel'inin acag"ıdaki saat- ORlaryaıarı, munareOe 'harıcı edıl - 1 genıı::;ı, 'iVV 4tn tonrnK U~ l•ransız 
- -s Alsancakta lz.mırli 1Jomenıko oglıı 

mış, mmea<taıa ray.vare nuşuruımu•· "erııı ·ı, <::.•Jv,uuu ıonıuk 61 tieJ"ı",'\ u-0 -lerde muhterem halk1l açık bulun- ~ "' :r " 0 '" A · ı " t L K 

B 1 d• • ht ı·f 11 d ı ı • duracaklardır. Lll!". ıııger savaş tayyareıen ae sa _, rn.sı, ou· mııyon tonıuJ< <:<!v x unan nJe o, .1. unan .etıaaıı ırı ·tı ogıu os-e e ıyenın mu e 1 muca e e erı Oana karşı Mar amalrııncıakı antre-lgemısı, lll•J,VUU tonJUK iS~ .l:'OJOnya gıı ti t'Jspınngos Ve Luka oglu lJomenıko, 
Her arün 9 1/2 12 0 0 ,. a Pt · Kns - Aıman hart>J mıınasebetıyıe mü-

·\I,·ıııi;-ıa (l!u tı~·ı mtıhal>,·rı"mı"zclen)- üzerinde toplu konu .. malar ~·apılmı.a- P ıarı omoar .. ım n mışıeraır. ıııısı. 
, - ,, •

1 14 1/2 • 16 1/2 vuşman tayyareıerı, ne dun gunauz, ---------------- naka 'a .ettıkıerı ·ırarta kahvecı .~lmıta-
Hcr vila) ctt ' l•ldtıii'u gibi \'ilıh-eti- tır. Cumartesi .. 1 . 9 11 l /2 ne <te gece aımanya topraımırı uze- avvarelerimiz dün gece Kerken . d·:ı- f:~ ogıu 'levfık'~ s.andaıye ııe nıı·arak 

mizde de bir Fiııt nıiirakabe komi,;~·onıı .Kör meydaıılarıııda' milli birlik ve ııun erı · mıcıe uçmamıştır. ., ·: . ' . . a . clo,·muslerdır. :::luçıuıar ya ·aıanmıştır. 
te:-;eokkiil etmi~tir . ..\Iiirakahe kontis,·o- kudretimiz, fazla ekim, fazla iRtihsal, ·ı ayyare aorulmedı" .. · ,ıcııuarmua seyı ecten bır (lURman lff"l'lJ(,lU 'l 'J<; JHfHU:ill 

1.. f lı 1 h • 6emı katııesıne hucum etmışıeı aır. K "' ld . 1 ııu her tiir u m.:vaddrn fiatiııi tesbit ve w~arru oııo arının alkımız için Yer- Loncıra, ::: 4 ~A • ..&.) _ Hava ve da- l un us sanıııerıy!e ;,ıcıJya ara:mıcta , , eç~c~ıercıe_ Anatıır.caıar Cfü e~ınt.e 
miiı·:ıkabeye başlaclığı gilıi ihtikihl:ı da diği faydıılar mevzuları üzerinde .sör- hitı emnıyet nezaretlerinın teblıgı: buıunan bu acta, vapurıarın garba ,>e) mı :e yag tıca~etı yapan .Musr~ta 
,~iddet li bir surctt • miicar!eleye giriş- ıe\"ler verilmiştir. Birlikte götürtilnn Dun gece lngııtere uzerıncıe hiç uogru gıttikleri yol uzerınd d. .!:'. _ ogm Alı Hırcan, guıııuk pıya. aya Jtore 
mistir. )Jerkeıden bir Fiat ınürakatıe c ıtmadan korunma sergi~i~ köylerde b. ct t . tııucıe .oıııuna vapı.ırıardane., 0

1r0•0 la- kııosumı ltiu_ kuruşı.an :ıatma'ı ıcap 
lcoııtı·oi<'ı"ru·· İ!l\'J0 n edilmi~tı'ı· h,alkımıza teR.hir edilmiş ve hu~tnlıktan BUGÜNKÜ PROGRAM ır uşman ayyarrsı uçu~ .nıpma - '" n ... 0 d d k k · - ., .. mıRtır nılawıuk bırıne tam ısab tJ t e en sa .eyagın ııosunu lt\U ·uru~a 

TOP İM!\ ·o Fi. : korunma yolları fi zerinde gerek(>n iza- ' · • b 1 k edııınıc vaı>uı tın .-ana yaettıerı emı 1n_ ~atarak ıKtıKar yaptıgındaıı tutııtmu~. h b k ı "h . h t .1 . t" 7.~0 Program, 7.3~ Müzik: Hafif .ı:sir a ı çı &'emiai bir tayyare ,,, ., g goru 1 kl A 
Hıılkımızın er a ·ımc tın ı tı ·a- a verı mış ır. 1 ( 1 ) 7 15 A. h b 1 . d .... d.. muştur. lJıger tayyareler AK _ tıakımıca uınzım edııen evra a a,ıye· 

cını gözönünde bulunduran hükümet ~ne her köyde güzel San' atlar şube- parçn a_r . P · ' :· Jans a er erı, uıur u . • ' oenız ve verıımıştır 
vılfıv•tlınizde de bir ToJJrak ofi t<>. ki- :>İ mandolin orkestra>1ı ve koro hey' eti 8.00 :Müzık: Hafıf parçalar programı- Londra, 24 (A.A.) - Amırallıgın oe ~UuıJ t~nıu.K dıger bır gemıy~ bii- ~J~.t:.; iLE l'ARALAMIŞ 
la~tı · ,.ı·ı·,.uda getı"ı·mı":tir. Dı>rhal ı'se b

0aş- milli r-.nrkılarımızdan ı"baret koıı~rler nın devamı ( pl.)' 8·30 /8.4ö Evin saati, teblıği: cum etmışıerdır. hasarın nı.ı;tıetı tes· B n d Ah ı · ı K d · 
~ · 12.30 Program, 12.33 Müzik: Saz eser- Hraban ifunli balıkçı gemi~i, ken- ..ııt olunamamıştır. , ,asına anc e .. ~ıec 0~ ,11 a rı 

lamı.. olan Türk Toprak ofi~ ajanlığı- n~rmiş, milli oyunlar o.ranmı<; neş'e !eri, 12.45 Ajans haberleri, 13.00 )lii- ı disine taarruz eden "ift motörlü bir Dün A.ıwenıza harek; tt b 1 Tccımeıı ııe Aochılba_kı ,kızı .iı yaşında 
ııa Ali ~ükrli llıcıık ta~·iıı edilnıi1tir. içerisinde Mani~aya döniilmü tür. "k H , " . . ~ a a u unaıı Havva Duman ve Alı ogıu Ahmed kav-

•:\fııın,·ıı·e~·h ,·.".ô ha~ .. Janııstır. \'e ekmek- * :\lanisanın 1·marında bu'"yu··k emek zı : afif şarkılar, 13.15/ 14.00 Müzik: clüııman tıayyaresini düşürmüştür. lngılız gemuerwı hımay eden lııgi- a t . 1 1. K i . . 1 1.. 1 .. 
. ..,, " Karısık program ( 1 ) 18 00 P G "d h" b' h · kt Jiz ve cenubi Afrika a'·cı ta:1yare - g, e mış ere ır. ac rı 1 e < ıgcr erını !erimiz art.ık i•·i çıknıırn ha!<lıım1:1tır. ve hizmetleri sebke<len eı1ki Valimiz ' .. . P • .'. .• •• rogram, emı e ıç ır asar yo ur. • l t t ı t 

·' • 18 03 'Itı·'ık · Dans muzıırı (111 ) 18 "O o·· k"" t I lerı· br" Yunker0 Al t . · · yara amış ve u u muş ur . 
. \l '.'Z. "."/J"ET.· Dokto L"·tt· l'" d t · l" · · · •• h • ' , " • , ... un u aarruz ar· . ı " man ayyaresını 

r_ • ' " r u ı .. ır arın zmıre ge ışmı S ıbe t 10 1 k.k 18 40 M"" 'k I L d 2 ( • 
Emııh·et miidürü Cadrl Giiııenr'iıı duyan )1ain~alılar aralarından bir he- e ~ ·. < ~ 1 a, · .. "'. uzı : un- on ra, 4 A.A.) - Bugün cüz'i düşürmiişlerdir. 

mezun t;uluııduyıı mliddetçl' miidiir . - ~·et R<:>çerck lzmire göndermişlerdir. dolın kuaı·t~tı, ~9.00 ; foz.ık: ~~sıl :m- ~a~yare faaliyeti olmuş, İngilterede Diin gece, Bingaziye, Derne lima
knl'?tini Akhi ·ar Emniyet :ımiri Te\·- Hey' et, Lütfi Kırdardan bir kaç gün zı - ),~~htelıf _. aı ~-ıl~r: 19 .• ~0 AJ.ın: ha- ıkı f·ere bomba ~tı,ı.mıştır. İnsanca nına, Bomba topçu mevzilerine bam
fik Eren görecektir. Bar Te\·fik Ak- .\fani. anın mi~afiri olmasını rica ede- berleı 1• l9.4o Muzık · _Fasıl sazı pro- zayıat yokı;a da cuz ı hasar vuku bul- balar atılmıştır. 
hi. ardan gelmi , miidüri\·et ,·azifesini cektir. • g_ra2m0ı~ı5n .. ~eüv~kmı.B~O.lho IRk atc!.Y0k.~~.z~~~- muştur. Cenubi Afrika tııyyareleri, cumar-
t d .· ı ·I t · BELEDIYEMlZlN FAALIJ'ETl· sı, ·* _., zı : ır a ur mm oıı;- Akdenizde ve Afrikada hava te!'i giinü Habeı1istanrlaki italvan 
e ".!r~ '~~ ~mış ır. . .. .. . . B 1 . . . · renivoruz - Haftanın türkiiı;ü ?1 00 f ı· · 

\ ılaveLmız Emnıyet mu<lurı\·t't; e eclı~e zabıtası mevaddı gıdaıye Zira.at tuk\'·m· . T k h -
11
• • aa ıyeti mevzilerine taarruzlar yapmı<:Jardır. 

ba~ komi!'eri th~an Çetinkaya Po!L satan esna~ üzerinde fazla tevakkuf et- lıor:a 'ı 21 ~O 
1M~.e 'k ?P~ lo m~ s~ trı Kahire, 24 (A.A.) - İngiliz hava Biitün bu harekatn iştirak eden tar

e!ıstitii. ü ~übek ih.~i~a.· kı~mına işti- !11ekte, fahı;; fiatle satı a mani olmak- 2ı.25 sKom;şm~ (~o~beş}. 21:!~ ~~r~ tebliği: .. .. .. Y~~elerimiz, salimen üslerine cl~n-
rak tm~k ~zere bugun Ankaraya hare- ,adı:. ,. zik: Senfonik program (pi.)' 22.:ıo Orta buyuklukde bombardıman muşlerdir. 
ket tmıı1tıı-. Bılha>1sn otel, han ve hamamlar sun ı A" h be I . 22 4"' M'· 'k D r-----------------------··--· 'IA "/c-A HAL"El'/'"/'

0

• FA 4 I / b' k t · 1 t b" t t 1 ktad B" Jans a r erı, . 0 
"' uzı : an~ 'T' k • • b k . 

·' ·' .... I\. "' ·' . • , - ır on ıo e a ı u l1 ma ır. ır müziği (pi ) 2? ~r: 122 00 y k' 1. ür ıyenın irici okuyucusu 
l."ETl: çok esnaf belediye nizamatına aykırı Sl'ra~ ve k~ 'a ~.n.> '· arın 1 pro-

Biı- aydaııbt.r: yurcl içinde gczi.1·C' hareketlerinden tecziye edilmişlerdir. ---•p ... n.ıs.,·--------·•I S f S K ft A L 1 Ç E S 1 
ı·ıkmı. olan Halkevi reisi Azmi Önnkın t'ZVM SERG!SJ: Kulak QUrun ve bog" az 
~hrimizc clönmü;; Ye isine ba~Iamı~tıı·. Bu sene isW.Syonda Manisa yaş ve ' •• H a • t y .. . 

C': c:ı·n gltn Halkevi ıııen~uplarındnn kuru üzümlerinin te hir ve satışlarına hastalıkları mutehassısı m l Y e U C e S e S 
:~il kisilik hir gı·up Karnoğlanlı, San- ba~lanmıştır. Bunun için istasyonda DOKTOR OPERATÖR 
r:ıklılıoz. İğdecik köy ve mıntakalarna güzel bir pavyon yapılmış :\.'e ~üslen- D •• 
lıir köy ı.emaı; gezi:-i yapmıştıt·. miştir. ahi Oke 

G zi nareketli n~ köylü yurddaşl::ın- Burada şira da ı-atılmaktadır. Elek-
mız:! __ fn):dalı ol mu,, tur. Gidilen köyler- trikle tenvir edilen pavyon her gün <lo
<le lıoduierimizle yakından temaslar lııp boşalmakt.a ve Manisadan geçen 
. ·~p.ılmı~, ~öy ihtiyaçları inoolenmiş, turistler tarafından büyük rağbet gör-

İldacl a.,.ı. eobit No. (80) 
HMtalanaı ~ ............. 

lra ... "• W.YI Her. 

13/Aiuatos/94ı Çarıamba gününden itibaren 

( B1Jhribaba Sahi/park Gazinosunda_)_ 

,·ün zır.aı durumu ve qa~Iık vaziyeti mektedi?', 

İzmir halkının meftunu olduğu ildh! sesiyle seanslarına başlıyacaktır. 
Yıllardan b~ Halkımızın özlediji bu ilahi aeıli arüzel okuyucumuzu 

dinlemelerini biltiin İzmirlilere timdiden tavıiye ederiz _______ ....., ______ ....,. ____ , ............................................. . 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahari.esi 

Taze Temiz Ucuz İlaç 

Satılık Tarla 
.Manisaya bir saat mesafede biiyük 

Cihanpaşa çiftliğinde kanalları h
zır sulanabilir. Senede iki defa yaz, 
mahsulü alınabilir (1000) döniim
lük bir tarla ı,ıatılıktır. Taliplerin 
çiftliğe müracaatları 21 23 25 

Doktor 
NURi ŞEMSi GONEREN 
Hastalarını Anafartalar cadde

sinde Tilkilik Akar çeşmesi kar- ~ 
şısındaki muayenehanesinde ka
bul eder. 
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Entırnasgonaı Fuar gazinosunda her gece 
Muhteşem Eğlenceler 
. \le hur C'a: Yıldızı Bayan Karmen Padi 

VE 
J{ıymetli San'aıkar Bay M AZAR/K 

/DARELERl.YDE Bi'YtJK ORKESTRA ı:e 
,ı ı'l~ıpadan hilluuısa u.etırilen 17 kıymetli artiııt f'J.rafnıdan 

FEVKALADE VARYETE 

I • DİKKAT! 
n tnra~n,ına m:ıhsn~ eını:ık üzere buzlu !ıirıı '.!5 kuruş ve ' 

U<'UZ )!EZELER 

Gainoıı 

' Deniz gazinosunda 
Pek yakında Mat allen 

Fevkalade caz orkestrası 
·--------------------------!· 

lstanbul belediyesind~n: 
Haseki, C'A?l"rahpaşa, P.eyoğb ve Ztihre\'i hastalıklar hastan~leriyle 

Z<'ynepkfımil Doğ> m e\·, in yı lık ihtıyncı için alınacak 74.994 kilo beyaz 
Karaman eti kap:ılı z~rf u•uliyle eksiltme~e konıılmıştur. Beher kilosu
nun t:ıhm!ıı lıcıleli 56 kuruş\' il1< temıı;atı !ll l!l Jira.75 kuruştur. Şartna
me zabıt rn muamelat müdiirltiı{ü Jrn.rmiıııle görül<'bilir'. İh~le .2 9/9H 
Snlı giinii saat 15 <le Dainıi <'llc!imencl yapı.;ıca.:tır. Talıplerın ılk tenıi
nnt nınkbuz vcyn mektııpla>·ı 041 yılına ai• Ticaret oda'i nsıkaları ve ka· 
nuncıı ilırıl7.I J;izım gel<'n diğer vesaik ·ı 24!HI ııunıaı:"'ı .. kammun tarifatı 

vrc•indc hazırlıyacakları tf'klif ıl'ekt ıpl:ınııı ihale guıııı saat lif rl,, kadar 
~nimi ene ünıı,ııe vermeler. l:ı7l!?"< ır. ıs 22 '2:; 29 (3'.109 70i'ı7) 

lstanbul belediyesinden: 
eerrabp~a, Haseki, n~\·oğlu ve Z•Jhre\i ha,talıklar ha.taneleriyle 

z •yııep Kıimil Doğumın-iııın yı .• ık ,htiJ ;ıcı için alınacak yaş sebze kapalı 
• f usııliylc eksiltmeye konulmu•tur. Tahmin edilen bedeli !9716 lira ilk 

~~~fnııtı.1478 .~ira '.O kuruştur. ~artııanıe zabıt ve _)l~amelat Müdürlüğ~ 
k 1 minde görulebilır. İhale 28, 8, !J.11 Perşembe gunu 83at 15 de Daımı 
L'::ı ceu .. nıende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 
,;il . 'b ı· ı d"' 
911 yılına ait Tıcarct odası nsikaları \'C kaııun<;n ı razı azım ge en ıg~r 
'. . 'k ı'lc :H90 numaralı kanunun tarifatı çevresıııde hazırlıyacaklan teklıf 
\esııı !) . . E .. 1 . ı · 'kt ıılııı·ıııı 'hale giiııii . aat 11 de kılllar aımı 'ııcumene verme erı a-
me ıı. - 1;1 16 20 25 · (3193, 6846) 
zıındı ı. 

Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat 

Ve okula kayıt ve kabul şartları 
1 _ Ordumuza Rasta bakıcı ve heııı~ire yetışt.rmek uzere Anlrnra'da 

M M. ~·. tarafından 1939 •enesinde açılmış oı~n Hasta bakıcı ve Hemşire-
] ' okuluna bu sene de 50 tıılebe alını.caktır. Okula girmek arzu edenler, ' 
:~ıundukları mahallin Valıliğine, kaymakamlığına veya askerli1' aube-

1 . dilekçe ile muracaat edeceklerd r. 
erme .b. b k ı•- ı -,_, . 

2 
_ 3433 sayılı kanun mucı ıncc u o u u.un mezun o ac ...... ar, me-

. 1 tekaüdiye alacaklardır. 
muı 0 u~ olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahanl'-

~ - ezunk'ar. ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün Mıhhl 
lerınde yapaca ı • 

, . ndilrJ"ine açık olacaktır. 
teŞ€kktiller k~ 'da'eti 3 sene olup, c ı miıddet ıçinde okurları. ayda beş 

4 'fahsıl mu . 
. - il , k laşe ve illıasları oomamen okula ait olacaktır. 
lıra harçlık ver .ıce · 1 nl r barem kanununa g0re 20 lira asli maaş-

• Ok ld n nıezun ° a a ' 0 
- u a maaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; 

dan başlanınk ilzere . d·ruıe ve barınma orduya ait olacaktır. 
bu zaman dahi ia_<;e, gıy ı d tedr'"•ta ba•lı,·acaktır 

, 1·1 1941 e '"~ • ' · 
6 - Okul 15 Ey u ııarı •unlardır • 
7 O. kul k t e,Jı:abul şar • • 

- a ayı v .. r tebaasından olmak ve Türk ırkından bu-
a - Türkiye Cumhurıye 1 

lunınak. k ve durumu her iklimde vazife görmeğe 
b - Sıhhati yerinde olma . bir hll.'!tahane sıhhı hey'eti raporu ile 

müsait bulunmak (bunu her _ha:~ hizımdır.) 
te&bit ettirmek ve evraka bagla . ~ yı· rmi ikiden yuluı.rı olmıyacaktır 

1 d aşugı v~ . 
e - Okurun yaşı on :ı tı an . fet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe 
d - Kendisi, ana ve babası if 

tevsik ettirilerek evraka bağlanacııktır:> ıı·ş o'mak (eleme imtihanla.rında -r · bıtırn • 
e - Eıı az orta okul tahsı ıııı cede talıail gördüğü isbat etmek 

muvaffak olmak şarttır.) vey~ ~u d.e":ureti muameleyi evrakına ekle
(tasdikname veya bunun taadiklı bır -

necektir) · . evvelce evleuip boşananla.rla kır 
f - Evli veya nişanlı bulunmnmak. ( d nl hali bildirir müsbit evrak 

cası ölmüş olanlar kabul edilir) buna ıııt ıııe e 

keza eklenecektir. ·ul kendiliğinden terkettiği, ev-
&' - Okur sıhhi sebebler dışında ok 

11

1 
kuldan çıkarıldığı, altı ııe-

·ı . d' - . ''--ti sebebler e o lenme sureti ı e veya ıger ınzıun ınmadığı, ve yahud sıhbt 
nelik mecburi hizmetini yapmadığı_ wyn ~~:~hakkuk ettirilecek mek
sebebler dışında okuldan çıkarıldıgı takdı .. terdiği vesikalann tama
tep masmflarını tamamen ödeyeceğine ve ~os kefilli bir taahhOdname 
men doğru olduğuna dair Noterlikten tasdıklı ve . 

verecektir. ·ıntibanııız olarak kabul 
8 - Yukardaki şeraiti haiz olan okJ.Ir, okula ı 

edilecektir. . ınuamelesini bitirenler· 
9 - Yukardaki maddeler mucibince evrakının u makamlar veya asker

den Vilayet, veya kaza, merkezlerinde oturanlar b _ 
8 

Ankara Merkez 
lik "şubeleri vasıtagiyle evraklarını doğrudan dogr~Y klerdir 
Haııtabanesi Baş Tabibi ve okul müdür Jüğüne gönderdiJecesona erdirilıneal 
10 _ MtiraCflatlann Ağustos 1941 nihayetine ka ar 

llzımdır. etme tarihleri aynj 
11 _ Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket 

ınakamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. d 
1 

k 
12 - Kabul edilecdderin okulun bulunduğu Anknrıı'Ya kil :; g~ m:ı ve 

okulda tekrar yapılacak sıhlı · muayene neticesi hastalıkl11::'._ ,te ~Y ;
11 

~n
lerin memleketlerine gitmek için maaraf edecekleri yol pa....,arı en erıne 
&it olacaktır. si Bn• Tabibi 

• 

Ankara Merkez Ho.8ta!ıane .... 
ve Okul :Müdürü Albaıı 

Dr. ŞABAN BARUTÇU 
17 20 23 26 29 Mayıs 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 Haziran 

1 , 7 ıo ıs 16 19 22 26 28 Teınmm ı ' 7 ıo ıa 18 19 
22 211 211 80 .\iutt.ot 94J (1~06) .. 

(AtfADOLU ) 

fi·;;·;."L.~~~;;;. ... 1;ı;ı;1i"'ii~~i;;;ı · 
- -~·•••••HeH U 11111llUil11 1 H lli 1 ı•• • 0 • • • • •• ı 1111111111 11 11 1111111Hlll ı1111 1 H1 11 H l t itli 111111 •111 H lll f H tti'. 

Cin ı . liktnrı 

Bilyilk kazan 
Kilcilk kazan 
Bilyük silzııeç 
Saplı tas 
Kepçe 
Yıığ tavası 
Karavana 
Bakrnç 
Bakraç 
Aş kabı 
Aşkabı 
Aşkabı 
Aşkabı 
Küçük aşkabı 

Adet 

150 
122 
542 
259 
302 

1378 
4680 
1971 
182!1 

21604 
100066 

33479 
4239 
4572 

Yukarı~a yazılı '•n dört kalem bakır ede\·at.ınııı ba'kırı ciheti askeri
yerlen. ve.rıI:ı:nek uz:;-e kapalı zarfla imaliyesinin eksiltmesi 8-9-941 pa
zart~sı gunu "aat 1,, eli' tophanede İstanbu l levazım amirliği satın alma 
komısyonunda yapıJ:ıcııktır. İmaliye ücretinin tahmin bedeli 42766 lira 
40 kuruştur: llk ıeın~nPtı ~207 lira 48 kuruştur. 

. İsleklılerın kanun.ı \"'"kalnriyle teklif melduplarını iJı.ale saatinden 
hır saat evvel komsı:·10.nn vet·nıeleri. 

E\'Baf \·e ııumunrlerı .•arlnamesi komisı·onda görülebilir. 
20 25 30 5 

İzmir Levazım Amirliii Satın Alına Komisyonundan: 
,. . . . Umum ilk Münaka"aııın 
Cın~ı )fıktaıı Tutarı Teminatı şekli 

---Kilo Li. Kr. Li Kr. 

İhalenin tarih 
gün ve saat 

SAHltıt a 

lzmir ' ıevazı.nı amirliii aatın alma komiayonıuıdan: 
ı - Dikilidu bulunan lıirlikleriıı ihtiyacı o!ıın 86000 kılu kuru 

soğan açık pazarlıkla eksiltmeye .konmuştur. 
2 - Muhammen fl:;t tutarı 2700 lira ve ilk teminat bedeli 202 lira 

elli kuruştur. 
3 - İhalesi 4-9-941 perşembe gtinü saat 17 de Dikilide •atın alma 

komisyonunda yapılacaktır . 
4 - Evsaf ve şartnamesi her giln komi<yonda görülebilir. 
5 - Taliplerin kanuni vesikalariyle ihale saatinde .Dikilide satın 

alma komsiyonuna müracaatları. 21 25 29 2 
lzmir levazım amirlii'i aatın alına komiayonundanı 
1 - Anafarta ihtiyncı için beher kilosuna 45 kuruş fiat tahmin e

dilen 60 ton sıfır eti 28-8-941 perşembe günü saat 15 de 
kapalı zarfla sntııı alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 27000 lira olup ilk teminatı 2025 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi her giln komisyonda görillebilir. 
4 - Taliplerin 'hale •ııatinden bir saat evvel (/.ı.nak](ale nskeri 

satın alma komisyonuna mtiracnatları. 12 15 20 25 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Ezine hastahanesi ihtiyacı için beher kilosuna 17 kuruş 
fiat tahmin Edilen 20 ton silt 28-8-941 perşembe günü saat 
15 de kapalı zarfla satın alınacak. 

2 - Muhammen bedeli 3400 lira olup ilk teminatı 455 liradır. 
3 - Evsaf. ve .~artnamesl her giln komisyonda görülebilir. 
4 - Taliplerin ıhale saatinden bir 'aat evvel komisyona teklif 

mektuplarını ve.va müracaat etmeleri. 12 15 20 25 

Devlet Demir Yollarından: 
Muhammen bedeli 175000 lira olnn 22000 aded tulum 3000 adedi 

caket ve pantalondan ilı1lret tiıkım olma·k üzere ceman 25000 adet işçi 
elbi~e~i 5-9-941 cuma günü ~aat 15,30 da kapalı zarf usuli ile Ankara· 
da idare binasında satııı alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 10000 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini ayni gün saat 14,30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri la -
zımdır. Şartnameler 200 kuruşa An•kara Haydarpaşa ve İzmir vezne-
lerinde satılmaktadır. 21 23 25 27 3344 

Kapalı zarf 8-9-941 pazartesi D. D. Y. 8 ••ci lŞLET.llE KOJilSYOXu.VDAN: 
günü saat 14 de Muhammen bedeli 4005 lira olan 267 ton odun miibayaa işi şartname-

-Raman 132000 5280 396 

Samaıı 55000 2200 k 
Saman 264000 10560 165 Acık e siltme « c « « ~i •:eçhile açık eksiltmoye konulmuştur. İhalesi 12, 9.1 941 Cuma günil saat 
Saman 616000 24640 792 Kapalı zarf « "' • « 15 ele Alsnncakta l~letme bin:ısında komisyonumuzca yapılacaktır. 
Saman 88000 3520 

1 ~~~ ~~ı~a~k~ft1!ıe : « : : isteklilerin mua;·yen rnkille 301 liralık ~1. teminat makbuziyle Ko· 
Saman 3~9000 12760 957 İ<:ıp:ılı zarf « ~ ., « misyona gelemel~ri liızımclır. !:;inrtn:ımcsi i~letme kaleminde görülebilir. 
~:ıman 2:;0000 8800 660 Kapalı zarf • « ~ « • 25 29 2 5 (3450) 
Sn'"ıan :ı,, 1 O~O 1.32!? . . 993 Kapalı zarf c • « « 

t~n ayrı .... ın,ı:ııekrle yukarıda cins ve miktarı y11zılı (8) 
,ı ~m sa

1 
maıı _1Iıızalarınd:ı gösterildiği gün ve saatlerde açık 

2 ve <ap:ı ı ~aıt a mlinak~salaı:ı vapılacaktır. . ., = Bunlam. m~ sart~ameler het· gİin komisyonda görlilebilir. 
" ~apalı -~ıf~a mun~kasasına istirak edeceklerin 2490 sayılı 

an unun - \ e :ı nch. maddeleri;ıde yazılı vesika ile yine· bu 
k.an~ııuıı tarıf:ıtı daıresinde teklif ve teıninat mektuplarını 
lı~dırılen "'3atlerdeıı bir saat evveline kadar makbuz ka"ı· 
lıgında Çaııak~ale orta okuı biııasıııda satın alma komiwo' _ 
nuna vermelerı. ı 9 25 30 5 ' · 

. . 

İzmir levazım amirliii satın alına ı. · nundan • 
1 E bthsth ·· omıayo • - cea a _ a a. anesı ıhtiya cı için beher kilosu 20 kuruştan 

12 ton yogur,t ~.le beher kilosu l 7 kuruştan 9 ton süt 28-8-941 
perşembe g,unu .•aat 17 de kapalı zarfla Çanakkale askeri 
'atın ~ima komısyonunda :Yapılacaktn-. 

2 - ?'oguıdun muhammen bedeli 2400 lira olup ilk teminatı 180 
lıradır. 

3 - Sütiin Muhammrn bedeli 1530 lira olup ilk teminau 115 ıi-
radır. • 

~ - ~·s~f \'e ~artııamesi her gun komisyonda görülebliir. 
.ı -- l:ılıplerın ıhale ~aalinden bir ~aat evvel komis,·ona müra-

caatları. 12 15 20 25 

İ~m.~r levazım ~.irliği aatın alma. komisyonundan: 
l - ~il ~ :l 11 ınrıhınde ih,ıltsi ~·a1ıılactık 30 bin liralık nıahliıt 'ati:' 

yıığını. hl~ıı ~ıJ·ma~lığından tekraı· ihaleye konmuştur. .Mahlüt 
nislıcti ..,o !~reva" "5 · e ·t· - k k - 1 

" ·> 

4 

• · " ~· z ; ınyam .ı·üzde 2o uyru · yagı o a-
raktır. "" 

fo:\'safı \'e hıı•u>ı ~al'tlar Stop köpl'(i ;ı.ıaıtepe AS. SA. Komi•vo-
ııııncl:ı g'.iriilebilir. · 

lhııle'i 2" g !l ll P•ı·"'mhe g(ııı(i saat ıı; t~e komisyonda yapıla-
rnktır. 

Kat'i teminatı F,Oıı liı:ıclır . 

l;oı;;.-k~ Aınirligi Satın Alına Koıni d • 
J ı ·ıhn 1 h . •Yonun an, 

- ' ııııcıı ıc n kııo•u ?.7 kuruştan :J46500 kilo Sığır eti kaııaıı 
zarf usuliyle '1ıtın alınacaktır. llftıharnmen bedeli 935ö5 lira V" 

• ınuvakkat teminatı ilH2S liradır. 
2 - :;>artnamc'i komı,;·oıııımuzdan görlilebiıir. 
3 - ihalesi 17, hyıuı , tı41 (arşambn l!'linii •aat 15 de )Iuifla h':onıio

• yonıımuzun buıunciuğu mahalde yapılacaktır. 
4 - fat•kliJ1;.-i11 ayni gunct~ "aat 14 de kadaı· teklif mektuplarım ko

ınısyonumııza verm~ı~ıi \'e kaııunı Yesika Jarını beraber ~etir-
nwıtri. 25 29 2 6 

1znı.ir le•azun amirliji satın alına konıiayonundan: 
1, - l>ıkıııcte buıuııan bırııkıerın ıhtıyacı oıan aşağıda yazılı ~iye• 
, cek yem ve mıınrukat 'Kapaıı Zfüt ııe <•ksı ı tmeye konuımııştıır. 
.? - .ı.\lunaınmen ıınt, tutarı ııe ı_ık temınat lle<teJıeri ve ınaıc .~aat· 

ıerı hızaıarıncta yazıımıştıro 
;, -- lhaJ~sı 4-ll-:J41 pcrşemoe guııii Dikilide 'atııı alma komisyo

n uııcta ) apııacaknr. 
·1 - hv,aı ve şanıııııne'ı her gün komisyonda -görülebilir. 
5 - ıaııpıerın kanunı vesıkıtıarı ııe teıuu meıuupıarıııı ihale saa

tına~ı~ bır saat evveı oııwı n~kerı 'atın aıma komısyonıına ver
meıerı. 

;\likiarı 
h.110 

Cınsi 

1ou.uuo Patates 
ı:sov.vvo Odun 
44u.vuu ::iıımau 
avu.l)UO Kuru ot 
ıı:so.ooo ::iıgır eti 

lluhammen İl'k teminat 
lira tutarı Lıra l\.r, --1200000 !IOO 00 

l'lvvuoo 12'15 oo 
1a2vuuo ~~o oo 
1800000 labo oo 
6H OU000 472ö 00 

İhale İhale -
Saati şekli --

10 Kapalı 
11 zarf 
14 > 
15 > 
16 > 

....,~ ...... ~~-:--:"~~~-=-21:.,__2~29 2 
İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komia_y_o_n:;.un_d_an_: _____ _ 

, Umum ilk' l\fünaka~anın 
Cinsi l!iktarı Tutarı teminatı ~li 

İhalenin tarih, 
gil n ve saa tı 

lstanbul defterdarh~ından: 
htaııbul Defterchırlık binasını.la yapıbca .. 2834.1.12 lira keşifli t:ı

miı·at '"' tadilat i~leri l;nııaiı znrf ıısuliy!e eksiltmeye konulmuştur. Ek
~lltme 17 !J. 941 Cnrsanıba ırünü saat 15 de İstanbul ~!illi Emlak müdür
liigiiııde toıılunacak '01:.n koıni<.yonda yapılacaktır. :11uvakkat teminat 
2126 liradıl'. 

MukaYele, ck;iltnıe, Ilaymdırlık işleri umum, hususi Ye fenni şart
nameleri proje ke~if hüliısasi!·:e buna müteferri diğer evrak 142 kuru>; 
mı•kabilinde lstanbul :\lilli Emlfik dairesinden alınabilir. İsteklilerin tek· 
lif mektuplarını \.<' en :ız hir hıahhiidde 20000 liralık lıu işe hem-er is 
yaptığına dair idarelerinden almış olduğu yesikalara istinaden İstanbul 
viliiyetiııe milracaatıa <'ksiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 gün cv
vd alınmıs ehlil·et ve !J41 vılınu ait tic:ırct odası vesikasını muvakkat 
teminat m:ıkbuzunu 24!!0 n;ınu.rHlı knnuncın tarif:ıtı dairesinde hazırla
mı~ kapan zarf derununda ılır.le günü saat 14 de kadar komis\·oıı rcisli
ğiıie makbuz mukabilinde teYıl' etmeleri Wzımdır. 

25 1 6 12 (3432 731~) 

Askeri fabrikalar umum müdür
lüe-ü Merkez satın alma komis
yonundan: 
Askerı 1abrıkaıar içın lıııter:; ııamuğu satııı alınacaktır. Ellerinde 

lintero ııamugu mevcut olanların ııumunelerıyle bıılikte merkez satın 
~~~komıs~·onuna mliracaatıarı iıan_oıunur._21 23 25 27 3315 

Nakliye Eksiltmesi 
Kooperatıtıer bırue-ınaen: 
l - ıncıı.- Yt L·:t::um ı arım ~atı~ l\.OO!)tl'atııı r ı.ıırug1ne U:.ığlı huu

lh!l'atiflcrd.en ~-\.ısancnk ve tl:ısmananc ~~ta~yunıarına gcıecek inrıı.:, üzünı 

hubuıntt ve:-:nıreı~r•l' p~nıuk, ptlnıuk çekıruegı \"Ciair LıJun1un1 rruıh:>ulU.e 

tın meıkur ısıasyonııırnan liıı·ııı:ımıı ı~ıeıme hunıarına ve depolarına 

nııKJi işı Al,aııcali \ e UııHnıhanc bın>yonııırı ıçın uyn Dl rı oıaraı.: açık 

cksııımeye ~ılrnrıımıştır. ·- -· 
2 - .t.KSımn~ ~tı 8, 911 Cuma günü ı;aaL 16,30 da Bil"liiimi.z. m~ı-· 

tezinde yapılacaktır. -- - ---- • ....... 
:: - .ıııınıKKat teminatı .\l::;;ıncak nııklilatı için 1000 !im n• H:ıo• 

ntııhane ııakıı.rnu ıçııı keza ıouu ııra<1ıı·. :;ıarınameıcıi gormek ititıyeult!' 
her gun suut 10 uan ıkıye kııctur uırıık ıuc.ır ve uzum ışıet.me seı-vı.$1ne 

muracaut euebıJırı.,ı-. 2~ 25 2i (a4aöJ 

Ber2ama belediye riyasetinde_n 
l - l~Iut:. ~u.)"Lt .. t:-ı.tıül!UU.J. 1ç.ıı1 uvv aUt!l. .Luı J.u ııııııttıtLl"'t.JU\.. r;u :;ayucı 

fenni ve husu>ı şarıııamı:krınc tev1ıkan açık ekiıııtme yolu ile mübayea 
edılecektir. 

2- -1ııhammeıı 1*deli 4500 !ıra muvakkat teminatı 337,50 liradır. 
3 - :;;artırnmeler ve lıu hususta ıst.enıJeıı malumat beJedıyemiz fen dai

resinden bedcJsız oıunı1' verilir. 
4 - lhalesı 2-!1-!1.U tarihine ra ·tlıyan .alı gUnü •aat on bird J.ı.elediyc 

daıresindc ~ apıJacaktır. 
Taliplerin 21!10 ~ayılı kanunun 2 ve 3 üııcti m;.ıddelerinde yazılı vesika

l ııcı hamilen mezkür gün ve saatta lıelediyc riyasetine nıuracaatları ilan 
olunur. 16-1!1-Z~-25 3254/6!111 

lzmir belediy~sinden: 
1 - Kahramanlar 1920 sayılı so- 1 _ Kadifekale gazinosuna yapıla

k~kta 94 n~maralı 7 d;)nüın bahçenin :ak' ilıi\·ei inşaat Yazı işleri M!idilrlü
bır sı;ne ~ud~~t.le ... k'.raya. verilme<i, j(iindeki keşif Ye şartnamesi veçhi!e 
yazı ışlerı mu<1urlugundekı sartııame- k k ·ıt k ı t K · Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. . , h'l _ . . . . sçı · e ·s: meye onu muş ur. eşıf be-

---· - - - - - ----- ------- - Hı ~:: ı e açık nrtırma)a konulmu~- •leli 1268 lira 82 kuruş muvakkat te-
Sığır eti · 6000 3000 00 225 00 Açık eksiltme 29/8/941 Cuma l~r .• tuham.men ~~eli ~arı lOOlira mll nıiııatı 95 lira 25 kuru~tur. Taliplerin 

« < 35000 17500 00 1313 00 Kapalı zarf g ünil Saat ıı de vakkat temıııatı ı lıra ,,o kuru•tur. Ta •~nıı'nalı o"g"leden e .. 1 1 B k 
17500 00 00 ı · ı · · .. - 1 . b "" ne ş an asına 

« « 35000 1313 « c « c < « ıp e.rın temınıılı ogleden e\·ve. ış. an- ratırarak makbuzlarh-le ihale tarih' 
c c 35000 17500 00 1313 00 c c c c • c kasına yatırarak makbuzları ıle ıh:ıle ulnıı .,

7 8 941 
a b. .. .. ı 

c c 10000 5000 00 375 00 Açık k.~iltme c c c « tarihi olan 1.9.941 pazartesi günü saat ·la' '•'n-cu:_m .. e ç ~sam ati gunu saat 16 
« c 10000 5000 00 375 00 c c c c c c .. · '-" ne muracaa arı. 
c c 6000 3000 00 225 00 c « c « c « on altıda encümenP mııracaatları. 2 - lnönü raddesi Bahribaba parkı-
« < 4000 2000 00 150 00 c c c c « c 2 - Kahramanlar 1920 sayılı ~0. - ·ıın hastane tarafındaki methali kenıı-

1 _ Ayrı ayn şartnamelerle yukarıda cins ve miktarı yazılı S kalem kakta 88 numaralı 6440 :'vl.2. ba~çeıım rında su satış yerinin bir sene müddet-
sığır eti hizalarında gösterildiği gü n ve saatler de kapalı ve açık münaka- bir sene müddetle kira;-a verilmesi yazı e kiraya verilmesi, Yazı işleri müdilr-
~al:ırı vapılacaktır. • • • iş l eri müdürlüğündeki şartnamesi veç üğündeki şartnamesi veçhile açık ar-

, hile açık artırmaya k.onulmuştur. l\fu. •ıı·maya konulmuştur. Muhammen be-
2 - Bunlara a it şartname her glin komisyvnda görillebilir. hnmmen bedeli 100 lıra muvakkat k Jeli 21 lira muvakkat teminatı ı lira 
:ı _ Kapalı ~arfla münakasasınn iştirak edeceklerin 2490 sayılı kamı- 1 minatı 7 lira 50 kuruştur. Taliplerin ;o kuruştur. Taliplerin teminatı öğle-

nıın 2 ve 3 neti maddelei'inde yazılı \'esika ile yine bu kanunun tarifatı dai- teminatı öğleden evvel iş bankasın8 len evvel iş bankasıııa yatırarak mak-
resinde teklif ve teminat mektuplarını bildirilen saatler den bir saat evve· yatırarak makbuzları ile ihale tarih ıuzlariyle ihale tarihi olan 27.8.941 

• t S ı k · olan 1.9.941 pazar tesi günü saat 1( ·arşaınba günil saat 16 da Encümene 
!ine kadar makbuz karşılığında askerı pos a 1837 atın a ma onusyonuna da encümene müracaatları. '?lüracaatlıırı. 12 16 20 2" 
Çenakkalede bulundurmaları. 12 17 22 27 16-20-211-29 

• 

• 



• 

SAHlFE 4 

sua~:nıvazın öıomo 
karıısında 

GI. Konyel . kuv
vetleri muvaf. 
f akiyetler ka-

t A14A.DOLU) 

Alman AJansı 
logi liz gazetele rinin neş 
riyatını h ayali buluyor 

Iran gazeteleri, s amimi 
ur t te acımıza iştirak zanmış)ar Alman fırkalarının im-

e diyorlar Almanları 9 köyden çı... hası haberinin de uy-

25 Aiıaa. 1941 Puariıu! 

Telgraf·; · Tet .~forf ve Ajans Haberleri 

16 ltalyan 
v auuru 

Yurdda yeni san' at 
okulları açıla.cak 

Tahran 24 (A.A.) - Pars ajansı k b .. .. l durma olduğunu • Arı·~ntin hükumeti ta· 
bildiriyor: arıp g ar a surmuş er b. d" . . 

Türkiye cumhuriyetinin, Şehinşah ıl ırıyor !"'. fından satın alınacak Ma •f V k "' 1 t• 70 •ı 
~~zdi;"df'k~ büyük .elçisi Suad Davaz~~ S . tayyare/eri de pek Berlin, 24 (A.A.) - D. ~ ~. B. a - . 8rJ e 8 e JOe mJ yon• 
olümü münasebetıyl~ İran ga~teleıı, k A k jansı seJahiyetdar kaynaktan bildiri- . B.o~nos-Ayres, 24 (A.A.) - D. N. B. • • • • •• .. 

1
d•• 

mer~umun. ha.<ıl~tle.rıne uzun sutunlar ço iman tan ını yor: ıldırıyor.: .. .. . . . . .. )ıra verılmesı muvafık eoru u 
tah. ıs etmı lerdır. t h . t . l Şarkt-a 2 avlık seforin neticeleri Evvelkı gunku kabıne ıçtımaını mu-

.Jurnal Dö Tahran diyor ki.: . . a rıp e mış er hakkındaki Alman tebliği, her halde t~akip Başvekil muavini Kasillo Arjan- İstanbul, 24 (Telefônla) _ Mem-ımilyon liralık kısmı, ilk iki sene i<;in-
Do. t ve kardeş hükfimetın._ elçısı, }Ioskova, 24 (A.A.) - Röyter a - Sovyetleri çok sinirlendirmiı1tir. Mos- tın sularında bulunan~ 16 1.tal.yaı: v_a- leketimizde yeni san' at mektepleri de harcanacaktır. Buna dair hazırla-

y~ik'!e~ meziyet!~, en. ~ümtaz .hır. şah- janı1ının Moskov:ı.daki hmıusi muha- kova radyosu, sözde imha e.dilen Al- purunun satın alına~a~ını bıld~rmı~t~r. açılması için Maarif Vekaleti emrine nan kanun layihası, Büyük Millet 
ıııyettı., !ra~dakı mühım vaz.ıfcsı ~a: biri bildiriyor: man fırkalarını sayarak dünyayı Bu ~purlardan .~ekızı d~ı~hal ışlemege fevkaliide tahsisatta~ ödenmek üze- Meclisinin iç,timalannda müzakere 
şır~da ıkı hu~fimet .arasındaki cıamıı~ı Son 48 saat içinde cephenin mer- Sovyet zaferlerine inandırmak için başlıyaca~tır._ Dıger ~ekııı de ha~pten re uzun bir müddet ıçinde 70 milyon edilecektir. 
münasebetlerı t~kvı~:e hu ~sunda daı- 'rnz kısmında general Konyefin em- bir çok zahmetlere kati-anmaktadır. sonra ArJantın bayragı altında hızme- lira verilecektir. Bu paranın on beş 
m~ ~ayanı tal·dır bır f.aalıye~ sar~~t· r:ndeki Sovyet kuvv.ctleri, mukabil Fakat felaket şuradadır ki. Sovyet te alınaca~tır. . . . 
mıştır. ~~ad D~vaz mezı_;.·etlerı Ye yuk· '1ücumlar yaparak 9 köyü Almanlar- radyosu. mevcud olmıyan fırkaların Ba~ve~:ı muavını, yab~?cı hır ~ey· oı·resunda uoz· me mO'abakaıarı"a dün ba'landı 
sek kabılı.yetle~ı=!le .re<ımı. İran makam- dan istirdad etmi. !erdir. numaralarını saymakta ve yalnız, Jete ~:t dıger 2 vapurun mubayeas: ıçın iJ IJ V 
la~ının dıkkatını., .Şen~ış~~ın hu~usi Almanlar, bu mmtakay~ her ne bizzat kendisinin icad ettiği fırkala- d~ muz~k~relere başlanmakta olduguııu . . . . . . .. 
a!aka.~ını celbetmıstı. Öhlmu,trnn mah- 'rndar acele mühim topçu kıtal arı ve : 111 numaralarını bildirmekte olduğu soylemıştır. Giresun, 24 (A.A.) - Dün Rıze, soy bırıncı gelmışlerdır. Bugun yarış-
fıllerinde acı ile karşılanmıştır. Bu . acı ,akviye kolları sevketmiıılene de te- ı;ı;ibi Almanlar her dakika Sovyetlere ooo Trabzon, Giresun v~. Ordu bölgelerinin !ara devam edilecektir. .. 
y~s k~rşı ınd~ ~o. t ve ka~deş ':fü~·~ ıe'bbü~ • .elan Sov~•ıfüerin elindedir. hiç de imha edilmemiş olduklarını Hı• ~dı•çı•nı• de iştirakiyle yüz~e m:~saLakaları.na baş- .. Giresun! 24 (A.A.) - Fı~tın.a yu-
mılletıne samımı surette tazıyelerımızı ~1nharebeler, son derece şiddetle de· ı.rfö•tereceklerdir. Nitekim Almanla_ lanmıştır. Bütun bolgeler sporcuları, zunden müsabakalar pazartesı gününe 
. unarız. • \'Hm etmektedir.. rın Rusya içerilerinde harbe devam r:r.ran.sızlar bı"r takı .,., mü~abakalara başlamadan .. evvel Cum- tehir edilmiştir" • • 

Siyamın müdafaası ... ·o~ bir kaç gb~de Almanla~ın 1~1 etmes~ ~e i\'Ioskova radyosunun 'ha _ r • .,.. h.urıyet meydanında Ataturk anıtını Atlaın~ k~le~~ de hasara ugradıgın-
. . nci pıyade fırkası ımha ve tahrıp edıl- 1.Jerlerının yalanlığını meydana koy- -m Y • ~ı l zıyaret ederek çelenk koymuşlardır. dan tamır ımkanı bulunamazsa o.tla-

. Ilankok, 24 (A.A.) - Sıyam H~rı- mi~ir. 14 ağlr, 3 hafif bnk, külliyet- maktadır. nu a lr er yapmış ar Vali, bir hitabede bulunmuş, sporcular ma müsabakaları yapılamıyacaktır. 
cıye n~zırı, beyanat~ ~ulunarak .Sıya- li miktarda ağır silahlar iğtinam o - Rus tehirlerinin müdafaası: Kahire, 24 (A.A.) - Hür Fran - geçid resmi yapm~~· havanın fenıı. şart-
ının, bı.~ taarruz takdırınde so?.u~a ka- lllnmuştıır. Berlin, 24 (A.A.) _ Folki'ier Beo- sız karargahının tebliğine göre ja _ !arına rağmen musabakalara başlan- l(AYS~RlDE: . . .. 
dar. m:udafaaya devam edecegını ,'ÖY~ General Konyef kuvvetleri tarafın 'Jaht~r gazetesi yazıyor: ponların Hindiçiniyi işgallerinden son- mıştır. . . . Kayserı, 24 (A.A.} - l~ı günd~r 
lemıstır. ,ı 11 n i şga l ettikleri yerlerden atılan }lo!'lkova radyosunun vaziyet hak- ra Saygundan kaçarak Kahireye gelen 100 metre Gıresundım İsmaıl, 200 devam eden orta Anadolu yüzme mü-

s l .. A l ınanlnr. müstahkem mevzilerde ı(Jnda neşriyatma göre şehrin milda- ve Hür Fransız kuvvetlerine itihak metrede Ordu mıntakasından Ya~ya ve sabakaları~~a ~?_ p~vanla Sıvas takı-
ovyet ere gore ';uJ undnklarından bunl-!ırın tamamen faası icin bütün lüzumlu tedbirler eden biı; subay şunları söylemiştir: 400 metrede gene Ordudan Zekı Glir- mı grup bırıncılıgını kazanmışlardır. 

- Bal tarafı 1 inci aabifede - ga,·ba doğru sürülmeleri kolay ol - alınrnışiır. Sehirde silahlı milis teş- - Hindiçinideki Fransızlar; umumi 
SON DAKiKA: muharebelerinde 19 Alman \ ayyare- ma nııştır. :\Iaamafih, ·K~nref k~v - 1<ilfitı yapılmış, sok~klarda mu hare- v~lin~n. japon~ara karşı al.dığı uşak va- J • 

. i düşürülmüştür. Bizim kayıpları- \'etleri, !Jiddetli tank dafı ııtcşıyl~ lıe etmek usulleri halka öğretilmişti!" zıyetını takbıh etmekte~ırler. Bu se- 8 pony 8 
mız 1.7 tayyaredir. Odesa etra!ında- hınk~arı tahrip etmiş ve bazı ):erle rı ~akaklar birer. k~I~ halindedir . .t?:s· beble Saygunda nümayışler yapılmış- Almanlar yenı" ve muaz-
ki muharebelerde Rumenler, agır za- clr• şıddetle bombal:ı.mu~. tahrıp et· krr ve halk, b1rb1rıyle yanyana duş- tır. - - --
yiat vermişlerdir. Bir çok Rumen fır- m:~ıerdi_;. . . . mnn.la harbedecektir. M • Uzak Şark için Ame• h kit k lk t 1 
kalarının, subay ve asker olarak ha- 21 Agustos~a Sovyet tan·arelen , ~ız Almanlar'. bu haberleri not eftZJS { zam are a a iŞ 1 ar 
len mevcudları yüzde 20-25 den faz- tlu~man nakhye kollarına, topçu ~dıyoruz. Bolşevık tahribatını mem- A t l ,:/ b rika ile an aşmak Berlin, 24 (A.A) _ Bugünk~ res-
la değildir. tlll'VZill~rine, piy:ı;de kuı."\:etlcrine dal_- tıuniy~tle k~rşı.lıyan.. lngilt\redi~. vus ra yanın seı er er- istiyor mi tebliğ hakkında D. N. B. aJansı-

)la!zeme kayıplan fae daha bil_ rn h~,ınde 6 hucum .} apmışlardı.~. Taymıs g~zet.esıne .&:ore ~o1$Cvıkler.n lig" i hakkınd d · nın öğrendiğine göre Sovyetlere kar-
"tiktür Ezcümle aeri püskiirtülen 15 Eıı agır bombalarla yapılan bu hu- favası, şımdı İngılızlerın davasıdır. a ne ıgor y . ...ı. 24 (AA) J h b' 3 neli ayının başında bütün 
"' · ~ "Umln ·d L h k"vü c· ·a dnk' d"s S tl b 'b' t db' 1 · 1 K b 24 (AA} A t ı aşına.on, · · - aponya- şı ar ın ınci Rumen pi:}'ade fırkar-;ına men~ııp · . · 1 a e o,, n rın ı u.,- ovye <.>r u ~ 1• ~ ır e.ı_e J:ı..ş an era~ . ·. · - . vus ura. - nın Amerika bUyilk elçisi Namura, bu- cephede muharebelere muvaffakı -
ıoa ncü ala.sın kayıpları, e!'irlerin ~~n, .tan~la~·ı,. tam~_;nen . m_uhare.be vurmakla ~endılerını beklı)cn ·ıkı- ya başvekılı Menzıs bugün yaptıgı gün Amerika Hariciye nazırı Kordel vetle devam edilmektedir. Aşağıdoa
ifadelerine göre, şöyl~~ir: ;a. ıcı edıl~ıştır. 1?ıger. ?1r ) erclC' de beti ere manı. ol::ı.mıya~akl~rdır. Na: beyanatta.: . . Hull ile görüştükten sonra gazetecile- ki hususatın tebarüz ettirilmesi ge -

Bu alayın :3700 kiı:!ılık efradından • top,. fa~~ nr~ hiıcumı) le . tı<;turul - sıl ki oı dulannın h~zımet~ne 1.'?a~ı . - Halıhoazır harp v~~ıyetı sebe - re şu beyanatta bulunmuştur: rek'i.ir. 
yalnız 350 asker ve 485 subaydan da ınu ştuı · 01.~1:?.·~~.ı:~~r ve İng!l~erenın dord~~ bıyle Avustralya~ın b~tu~ kaynakla -· Amerika Ye japonya· siyasetlerini ı - Aşağı Dinyeper boyunca de-
yalnız 20 subay kaJmı~tır. Rumenler, x buJ ~klugunde .araz.ıyı k3 ybetme:ı; ı rı!:lı.n sefe~ber edılmesı lazımd~r .. Ö- Uzak şarkta ayıran hendek dolmalıdır. vam eden cephe, cenuptan yapıla-
108 ağlr mitralyözden 98 ini ve 68 Almanlara göre ele ö~le.ye~eJ?,,.şılerdır. . dunç ve kıralama ka~unu ~ucıbın:e Bunun nasıl olacağını bilmemekle be- cak yeni harekal.a mebde teşkil ede-
h-afif mitralyözden 59 unu ve he· ('af.:a~ mali. ~ı .• err torpaya. . • fazla harp m~lz~mesı ~emın etmege ı·aber doldurulması mümkiln olduğu- cektir. 
men hemen bütün toplarını kayb t- - Bat tarafı bU.inci .ahifede - Be~lın, 24 CA,.A.) - F~lkışeı .~e- mecburuz. ~n~~üzdek! 6 ay zarffn- na kaniim. Kord~l Hulle Uzak şarka 2 - Alman orduları, Kiyefle Go-
mi.şlerdir. Kiy~f. i;;ti~ametin~l~ ilerli:ren kuv- 0bahc~: gazetesı, ş~nları ) a:ıyoı · da. kt~"._\·etlerı~ı~ın ye~u~unu 600.00.0 ait meseleler hakkında görüştüm. Ken- mel arasındaki sahad-a bulunan mü-

Inııilizlere göre Rus ordusunun ı'etlerımız, ~uratle rıc at eden has mı lngılız gazete.lerı, ~lman~ anın n.e e ıblag etmelıyız. muhımmat fabrı- disiyl.e iki diplomat gibi değil bütün him bir Sovyet grubunu ihata etme -
kuvveimanevi~esi. akil)e cl~\:~m. etmi~lerdir. .. . . s~retı.~ .m~hve?ılec~ğı ha!ckı;ıda ~ı: kalarımızın da 2~0,000' am~l~ye. ihti- meseleleri halletmek istiyen iki insan ğe başlamıştır. 
kuvvei manevıyeaı llm n golu cıvarında ço~ mu hım m~k- hınl.eı ırıı ) or~J orlaı" Noı"i eç ~e!flrın' ~·acı vardır. Küçük çapta sıla? ~mal, gibi konuştuk. 3 _ Sovyetlerin Baltık denizinde 

jımııı bildiriyor: 'arda Sovyet ku vetlerı, ·apılan şıd- akıb~~ F .. an~ harbın d . bo 1 o!- nRrpten vv. l.e nazaran 30 mıs ı art- ooa deniz üsleri olan eski merkezi Reva-
Moskova_v.a gelen bütiin haberl"re !etli muharebelerde imha edilmiş ve muş ıdı, oyle anlaşılıyor kı, Taymı~ ıı:ıştır. Teşrınıevvelde Avustralyanın Atletizm birincı"Jik • le doğru bir ileri hareketi yapılmak-

göre Sav.ret kıtalarınm gerek Lenin- ıelırin öte tarafma atılmıştır. On bin- lnyısın.da ?,turanlar ha:r.al.le yaşıyol'· hın tayyaresi bulunacaktır. tadır. Alman orduları baş kumand-an-
grada doğru düşman ileri hareketini den fazla e~ir alınmıştır. Mühim mi.k- l~ı'. Bır du.şmanı, ?ok ıyı . tanımak D ""k D .. v t R it . müsabakaları lığının Sovyetlere karşı siıo.'tematik 
durdurmakta -0ldukları ·imal de ve tarda hnı·p malzeme. i. l~ geçirilmiştir lazı~dır. B ı z, h?rbı~ gayes.~ ~akkın· U O nen UZVe Ln .. . bir tarzda hareket etmekte olduğu 
gerek . -arki 1Jkraynaya doğru her E .. tonyada kuvvetlerımı~, ~emerk_üz1 '1 akı bu. ge~ezelıkl~rı hoş sı-~,~~ıy~~·uı . d · d ls~anbu!.,24. <.Tele~onla~. - T~rkıye 1çıkça meydandndır. Sovyet kuman-
türlü çevirme hareketin.i durdurmak hücumlar yaparak- Re\'al i.ızcrıne doy,ru B_u tehlıkelı· ~·~yalı, Atl.a~tıı,rı.n ote - nç ln e at!et~zm bı~ıncılıkl~rı bug~n .netıcelen- danlığı ise muvaffakıyetsiz ve nev-
lüzumunu tamamiyle müdrik bulun- iledemektedirler. •ındc ve berısınd.c l~gılızce konu - Montreal, 24 (A.A.) _ Dük Dö mıştır. Geçı? resmı v~ lstıklal marşın- midane bir müdafaa harbi yapmak
dukları Gomel mıntakasında mane- Ladoga gölünün iki sahilinden iler- ~anl~ra bırakma~ dogru olur. Maıı· Kent, bir Kanada tayyaresiyle Mon- dan sonra şeref direğ:ne bayrak çekil- ta ve aeniş ölçüde harek'iitta bulun
Vİ}'atları mükemmeldir. ' i~eıı giizide Fin kıtaları, yeni ileri.eme- ~afıh bun l arı. hır ~orbaya koyarP.k troale gelmiş, otomobille hafta ta- miş, müsabakalara. başlanm1ştır. . mak niyetinde olmadığı aıılnşılmak-

Moskova, 24 (A.A.) _ Tas ajan . ~- 'e.r kayd ve yeni mevziler zaptetmışler- ,cabı'lda eık~rmak il.zere hazır bu · tilini geçireceği Ruzveltin ikametga- 400 m~t~·e !Damalı koşuda Raşıd adır. Her ne kadar Sovyetlerin Av-
nın şark cephe indeki muhabiri bilrlı· dıl'. undurmak lazımdır. nına gitmiştir. A.nka~·a b~r~ncı, tek adımda Ömer ~s- upadan çekilecek geniş toprakları • 
riyor: Blfl ŞEH]R DA.H~ı ALMIŞLAR: Yunan·standa açlık . kışehır, cırıdde K~mal İstanbul, yuk- arsa da muharebe öyle bir safhaya 

General Koniyof kuvvetleri düşZ?an . Herli~, 24 (A.A.) :- Berlin radyo- 1 lngıltt:re Levazım Na· sek atlamada Jerfı İstanbul, 800 f!l"t- Jirmiştir ki şimd i en mühim istihsal 
karargahını basarak mühim tahrıbat rn, bug~n Odesa - Dınyeper arasında Al d lO h. d · ? rede Rı~a Maks~d, 110 metre mamalı- ·e idare merkezleri için mücadele e-
yapmış, 3000 ubay ve asker öldürmü - ?sata lımanının da isgalini bildirmiş- m ~nya an 1n ton ZlTl ne emış d~da Suha İzmı~, 400 metrede Hüse· dilmektedir. Şayed Sovyetler bu 
!erdir. tır. b' ... d •• d ·r Nevyork, 24 (A.A.) - İngiliz le- yın Zonguldak dısk atmada Yavuz İs· nerkezleri kaybe.derlerse mücadele-

Geriden getirilen düşman tak,·iyc f-L:\I~N ASKERİ SÖZCÜSÜNÜN ug ::l V gon erı lyor vazım nazırı Lord Bivor Brok, bun - tanbul, 5000 metrede Eşref İstanbul, ıe devam edemlyeeeklerdir. Hatta 
kuvvetleri de münhezim edilmiştir. BE YAı ATI : . Atina, 24 (A.A.) - D. N. B. ajan~ı dan sonraki seyahati hakkında ga- 200 metrede ~uz~ffer lstanbul, sırıkl11 tngiliz ve Amerikalılar vaclettikfori 

Sovyet kıtalan 130 tank, 100 den Lond.r~, 24 (A.A.) - Deylı Ekspres bildiriyor: zetecilerin sualine şu cevabı vermiş- atlamada Muhıcfdııı 1~.tanbul, 1500 met- yardımı yapmağa muvaffak ol-
fazla kamyon, bir çok top ve külliyetli .., '.ı:~t~. ının Stokholm muhabirinin ver- Alman buğday ofisi, Atina Ye Pire ir: rede Rıza İstanbul, uç adımda Yavu~ alar bile teslimat için katedilecek 
miktarda mühimmat hıhrip etmi!fler- '~.&'! . hır habere göre, Alman aı!keri söz- ribi Yunan ehirlerinin ekmek ihtiya- - Buradan Vaşingtona ,döneceği- fst.anbul, 4 X ~O~ . ~ayrı;:k ya:ışın~a ·olun uzunluğu dolayısiyle bu yar -
dir. · u~u •. ~lınaııların Leningrada ceph~- ·1111 temin maksadiyle ilk parti olarak mi ve vazifem bitinceye kad~r ora- kHmızı takım bırıncı gelmışlerdır. Bol· dım bugünkü büyük netice!er üzer in-

Koniyofun asker! ri, Sovyct köyle- en hucum etmek, teşebbüsünde olma· O bin ton buğday göndermiştir. Bu iti- la kalacağımı söyliyebilirim. ' ~e!er. a:asında İstanbul başta, Ankara de müessir olamıyacak kadar geç 
rini mil tevliden kurtararak ilerlemek· lıkbrını, enela Leningradla irtibat barla buğdaylar için hususi marşandiz ıkıncıdır. . relmiş olacaktır. 
te ve düşmana nefes aldırmamaktadır. ıollarını kc8mek istediklerini söylemiş- trenleri gönderilmiştir. İtalyanlar da Eğ . rdınJt: yuzme Rıza Maksud ve Seref yenı rekorlar 

JNG/LlZ GESERALINlN. SÔZ- !~" ~u beyanat .kaydedilmeğe değ~r. işgalleri altındaki .araziye külliyetli mu"s~ b k '-' ları tes:s etmişlerdir. Alm <-t nla r, M:-ı carl ardao 
LERl: . ,unku Almanl~r ılk defa olarak Lenın- miktarda buğday sevkiyatı yapmak ~ .. d • · 

Londra, :H (A.A.) _ • Ioskovadaki · r~dı:1 u:un hır muhasaraya dayana- için tedbirler almaktadırlar. Eğirdir 24 (A.A.) _ GöWer yilzme 000 yar ım 1Slem şler 
lngiliza8kerihe-y'etirei igeneral}fe~- ·~~ı ımk~nını kabul ~tmemekt~dirler. Af • t d müsabakaİarına Isparta, Konya, Muğ- Sümet b ·~ nk umum Moskova, 24 (A.A.) -lsviçreden: 
krl~n, Smolen~k eephesinde yaptıgı 1ıger taıaftan . Berlın, ~~arekatı kış gaDJS 80 8 la ve Eğirdir takımları arasında Eğir- •• .. , •• .. •• ras -aj ansına verilen bir habere göre, 
tedkıkten .avd~tınd? !>eYa.~atta bu~u.na· qnmn?da da de~ am edeeegınden açıkca ,, • . dir gölünde başlanmıştır. 1 mudu U gu Alma~lar şark. cephesine gö~deril-
1·~k Rus ku\'\:~!lerının dovüş kabılıye- <ı~se)!eme~te~ır. lf'll . k .. Kral Z eı hır · Ş r h bır 100 metre serbest yüzmede Konya, Ankara, 24 (A.A.) _Sümer Bani< mek üzere Macarlardan beş t tlmen-
tn_ıden ve te~k~latı!"'dan takdirle bahset. . ehr ın k~: t erı :1~ 1 ı e.rı 1şabr.te·ta ~u: t k .. I d. 200 metrede Antalyadan Ali, 400 met- umum müdürilnün istifa ettiği ve ye- .k bir kuvvet istemişlerdir. 
mııj ve demıştır kı: ım are a ın iŞ an e\Ve ı cegını nu u soy e 1 rede Antalyadan Halil 4X200 metre- ' . d'- b' . . t . d'ld'ğ' h k F A 

h , k · · 0 • tm"'kle beraber kış ha· k-t ' rıne ıger ırıııın ayın e ı : ı a · ıı la .nıy · d hava - Rus arp ma anızmasının ımhıı _mın e " • ıe a ı~ın l"b'l 24 (AA) _ R" te · ns :le Antalya takımı birinci gelmişler- k d t t b ı t l · d k b . ı lh• ö 4 
edildiği hakkındaki Alman iddiası, baş- !a Alman kurmayının plan!ımna ıd- b'ld\a. ı ' . . oy r aJa ı dir 1 ın a s. ant u gal~eh.e ettrın e vuk u 1 ~ h b l . 
t b h k'k te avkırıdır Gök! d 'lal edilmiş oldutunu ilave ediyorlar ı ırıyor: . an neşrıya nı, sa a ıye arma am aı - mu are e t:rl 
.;~ fua. ·a~e~e:inin: Almanİardan ero~ Digcr taraftan bir Alman gazete~! . Dün Af?,"an istik.ili! bayram~nın i"ıı~j Elazıkta dağ spo U da_n alı~an. ma~fimata göre a.slı olma- H l . k' (A A ) D N B 
d 1 t !~ .. a- 'lotor'ı k ç t tınlaı·ı "'Znlaktadır• dönümü mımasebetıyle Afgan kralı Za- dıgını bıldırmege Anadolu AJan~ı me- e sın ı, 24 · · - · · · 

o aş ıgı.nı gor um . ., ı .e ·uvve. ' _..,, . h' Ş h hl t ı. ö il k Af E;liizık 2 4(A A) Bugün geni" d .jansı bildiriyor : 
krle techiz edilmiş olan Sovyet kuvvet· «Bu sen~. Oral ııilsile ine v:ırmRk 1~ ~ ' r n? u~ 11 Y yere ga;ı ' . ' · - ., zun ur. . R b' F' b d b'ld' 
1 . ff k . ti' h b 1 , •'bi b'ı· hülvayn hiç bir zaman kapılmı, mılletınden halıhazır cliın)'a vazlye.I dağ sporu tatbıkatı yapılmış, merkez 1 Anadolu - İ•fanbul gaze'telerı rilm:~~!dir~ ~n men aın an 1 ı-
er~~~va a ı~e 1 mu ar e er ver· İı _ ']' 1 

• ' kar~ısında müttehid kalmasın1 istemiş ve lcaza lıırdaki gençler, yer yer dağ- Silmer bank umum müdürü, B. Bür-
me ır. -, . ti ,. . e~;zk~ bir azete de di •

01
. ki, ve elemiştir ki: para çıkmışlardır. Eliizıklı gençler ' han Zihninin istifa ettiğ:ni, yerine 22 Ağustosta düşman, hiç bir ha-

Lol ndrha, ~k (A.A.d) - ~;>v): 1e
1
,
1f ı· « Alm,ı an kgtımandaıılıgı! er:"" bir - Afgıınlılar, ecnebi himayesini as- 1450 rakımlı Meryem dağına, Har· Ziraat bankası umum mildür muavl · va faaliyetinde bulunmamıştır. Sa-

ma cep esı uman anı ı•ıare,,a eıro- ,.,~,. 1 k b 1 t · i tlkl* I' . h f t b H t d - d'· . B M'th d t · d'ld .• · · :aş tayyarelerimiz ve tayyare dafi 
şilof, dün emrindeki ordulara hitaben evııkkuf devresi geçirileceğini her za- a a u. e memış, 8 " mı mu a aza pu gru u asre agın-a ve . ıg~r nı · 1 a ın ayın e ı ıgıııı yaz· ıatarya larımız 3 düşman tayyaresi 
. neşrettig-. emri yevmide Leningradı nan miid rik bulunmuştur~ etm~k ıçln mUcadelelerfnde mu\•affak mıntakal ar gençleri de muhtelıf d~g- mışlardı. üşürmU.,lerdir. Finlandi.vanın mer -

• 
1 

• • • .. • B 1 k . · olmuştur. !ara çıkmışlardır. ooo ~ 
tehdıd eden tehlıkenın lıenuz zaıl olma- a tı ta. K 1 Af 1 ta b't fi v t k ' kez kısmında Finleı: 6 baraj balonu 
<lığını bildirmi ·,ordulara şiddetle har- Berliıı, 24 (A.A.} - D. :N'. B. bil- ~~~' lank, mı~ 1

1 ~ra .. 1,gın~ t~ - Vişi k b ı nesi top1 ~ndı Çine mpl idhali yasak ;akalamışlardır. Bu balonların nere-
be devam etmelerini emretmiştir. Jiriyor: rar ıhankle ere . şt~ksı·ız· ~hrıl 'sloydı~ımışd:kr: Lo d 24 (AA' ) v· . k b' . L J A A T' l en geldiği· henüz tesbit edilmemiş-

/ 
_, da Baltığın sarkında hafü Alman de- - a arı ve ıs ı a ı ı a e ı me ı - n ra, . . - ışı -a ınesı, oııdra, 2~ (p. .) - ıcaret neza- F' h k 1 . K 1 .. z/anua ıiz kuvvetleri, Sovyet destroyer ve ne A!gan!s~an, . bitaraf kal~cak, ko~-, ?ugü;ıt ik.i !çt!.~a y~p~ış, birincisinde :eti, ~u.~usi lisans ~lınmadan Çine mal t~;kını~a b~;adüşı:u~:t :~k te:;~:~~ 

- e .. tarafı 1 inci aabifecle - devriye gemileriyle •karşılasmıştır. ·uları;:le ıyı .n:!ünasebetıe: ı~ame eyi:- ıaşe :şıe;ını gorüşmüştur. . . 1 ıdhalını yasak etmıştı:.. . f f k b d 
meğe hazır kuvvetlerdir. \tılan mayinlerle dü!}man gemilerine yecektır. Jtılaf]a halledılmıyecek .hır !kıncı topla:ıtıdan sonra Dahılıye Bundan mak8a<l, Çınden Japonyaya ~~~le~Jlı.~ a ıyetle bom ar ıman et--

Kongre, şayed Almaııyaya k.:ırşı :a,riat verdirilmiştir. Finlandiya kör- mesele bulundUb'llnu ta ~vvur. e~~~~o- 1 nazırı, gazetecılere beyan~tta buluna- mal kaçı~ılmasına manl olmaktır. ~u 
harp ilan eder~ Izlandadaki Atneri- fezinde mayinlere çarpan 3· Sovvet rnm. Memleketin arazı bütunlugunü rak memlekette qazı tedbırJ.er alınmıı- karar, Çıne harp malzemesi sevkıne 
kan kuvvetleri de ıı;eı;en harpte olduğu ıakliye gemisi •batmıştır. · korumak için_ Afganlılar ~aktiyle yap- sına lüzum gördüğünü bildirmiştir. mani olmıra~ktır. 
gibi tngilterenin yanıba.şında. harbe Kırım civarındac tıkları fedakarlıklara yemden katlana-
hazn· vaziyf'tte hulull:icaklurd1r. Geçen Berlin, 2•1 (A.A.) - Rırım yarım caklardır. lJU AKŞAM 
harpte olduıı;u gibi Amerikan aııkerle- tda~ının gaı· ında 7000 tonluk bir Burdurda fudbol Fuar Açık hava Tı·yatrosunda 
ri, şimdiden yerlerini alnuşlarclır. Top- ~emi, t.:ıyyarelerimiz tarafından ta -
!arın b~ına, mitraly.öz yuvalarına ta- ınamen hasara uğı-atılmıştır. Ayrıca mÜ5a bakası t •• 
mamen Amerikımlar .rerle mi !erdir. ;--3 biıı tonluk diğer bir gemi.d;-.~om· Burdur, 24 (A.A.) _Sandıklı ve Sabık Darütbedai san atkarlarınrfan muteşekkH 

AtrMırikan tan·arecik>ri, İngilizlere rnlanmış ve yana. yatmış ·rnzı~.ettc Burdur mkımları bugün heyecanlı bir '" ET/ T/Y A TROS U 
ait ayni hangarlardan i ·tifade etmek- ?ıra kılmıştır. Bu apura da za.}'ı ol- fııdhol maçı yapmışlardır,' 
te<lirler. Amerikan hnıı> ~emileriyle muş .. nazaıiyle bakılabllir. Burdur lHkımı 4 ~ ı golle mlisabaka- MAHMUD YESARININ f ANTAZI V. OVILI 3 VERDE 
lngiliz lıarp gemileri <le ayni Koyda Goller mıntakasında : ' 
demirli.. irler. Berlin, 24 (A.A.) - D .• '. B. bil- ,.._·ı_k_a_z_a_nn_l_ı,_l_ır_.________ V .!:S\ lpı:\\ O C:. k. .:5\ es=\\ 

Izlandada ne miktar Amerikan kuv- diriyor : tiı'. $im.al cephesinde diğer bir mınta• ~ 1f=? .,,, ~ U U 
veti t:ıuluntluğu ifı:ca edilmemişse de İlmen \'e Peypus gölleri niıntaka - katla bir kaç günde Ruslardan bir lnııiliz, Çin, Macar, Yµnan varyeteleri otuz kltilik met 'alcler 
mühim miktarda olduğu şliphe.sizclir. 'ında fevkaliidc tahkim edilmiş sah· kaç bi.n esir alınmış, zayiat, esirler - revüsüne 12 kiıilik mükemmel müzik 
Çünkü lzlandaya miihim miktarda ra me\·zileri ve bazı istihkamlar den daha fazlıı.dır. 170 tank, 210 top Numaralı erleriniai erkenden tedarik edini~ •. 

· · kuvv tlcrlmiz tarafından za.ptedilm tahrip vey'! iğtinam olunmuştur. ••••••••lllllııiııiılll•ıill••••mıııiiııı•llıiııliıiiıiıiillıiııiiiiiill•• 

\ 
Manisa da 

BUR \A HALK EVi TEMSi L 
HEY'ETI TEM ı ll ~ERiYOR 
?ıianisa, 24 (Hususi muhabirimiz· 

den) - Burııa Halkevi temsil ve ar 
hey'etinden ~8 kişilik bir he~·'et bura· 
ya ge lmiş, Manisa gençleri tarafından 
hararetle karşılanmışlardır. 

Bursalı gençler, Manisa Halkf'Vi 
mensuplarının da iştirakiyle Atatilrk 
amtma merasimle çelenk koyduktan 
sonra şehrin görülmiye değer yerle~ini 
gezmiş ve geoo Halkevinde ti>msilleri
ne başlamı~ardır. 


