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Iktısad Vekili kömür havzasında 

Zonguldak, 2!l (A.A.) - Diln Zonguldağa ge.. 
len lktısad Vekili Sırrı D:ıy, Havzada tetkiklerde 
bulunmuş, işçilerle görüşmüştür. Akşam lktısad 

Vekilı ~erefine bir ziyafet verilmi~tir. 
31 iNCi YIL Neşredilmiyen yazılar ceri nrilmez --------- --------:--:----;----------------------------! 
h~4 c~~~n~~~~~~ Herg~s~~an~~~deç~ı_k_a_r_s~fy~a_d_g~a_z_e_t_e_d_i_r_. _____ ~~---~~----~~~-----

Milli Şefimiz, Afyondan Denizliye Geçtiler 
• • • • • 
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r 30 Ağustos, Türk Milletinin, Yaşa-" 
ma Hakkını Dünyayu Kılıciyle 

Kabul Ettirdiği Güt"tdür 
• Başkumandan

lık meydan mu
harebesinin 
yıldönümü 

Rumen baıvekili maretal Antones ko cepheyi teftiş ederken; Rusların terkettikleri bir köy yanıyor 

r *** ' yarına •onsuz bir. emniyetle, 
aarıılmaz bir itimad ıle • bakıy?-

ç .. nkü Dumlupınarın eşaız 
ruz. u Ş f' • k lb' 
kahramanı Ebedi e unız a • ': 
mizde, fnönünün kahraman galıbı 
Milli Şefimiz baıımızdadır . 

** ---
HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR 

Bugün Ağu•tosun otuzu, yani .b~f 
kumandan meydan muharebeaının 
yıldönümüdür. • . 

Türkün en büyük evladı, etaız 
kahraman Atatürk on dokuz yıl ev

i b .. Dumlupınarda koıkoca 
vb~ ~.gutenvl'ı ordusunu bir darbede 
ır mua d ·•· 

b . d • ha etmi• evvelce va ettıgı 
ır en un 3'J h · · 
'b" d" anı • Anadolunun arımı gr ı uım 

iımetinde» boğmuıtu. 
1 .. .. Sakarya ve Dumlupınar, nonu, b" 

bunlar o etıiz istiklal sa':'a~ının ır 
b .. d b"yu"k biri diğerını hazırlı
ırın en u , b .. k .. 

yan üç muazzam merhalesi, ugun ~ 
Türk iıtiklal ve kudretinin •ehametlı 
üç abideıidir. .. k" 

1 .. .. de lamel Pata Tur un asır-nonun 
1 
... 

)ardan beri maki'ıs kalan . ta. '!nı yen-
. S k ryada dütman ıstılaıı dur-

ınıı, a a . .. 
durulmuı, Dumlupınarda ayn1 . m~s
tevli düıman tamamen imha edılmış· 

ti~ h b 
Tarihte hiç bir meydan mu are be-

• 

•i bat kumandan meydan muhare e· 
si kadar kat'i ve tam bir muv11ffakı
yetle neticelenmemiş, bütün ae~er.e~ 
lerini avni zamanda vermemıştır. 
Şimdiki harpte bile bir çok biiyük z~
ferlerin istihsal edildiklerine şahıd 
olduk Vf' oluyoruz. Fakat. bu.n~ar~n 
hiç biriıi Dumlupınar harbı gıbı bır Ebedi Şef, Milli Şefle birlikte 30 Ağustos sabahı harekatı 
darbede muhaaımı imha eden, orta · takip huyu rurlarken 

dan kaldıran bir netic-: ve~"!e~i·t.ir.I eu··yu··k Zaferı·mı·zı·n Yıldo··nu··mu·· Bahusuı ki Türk mılletının ııtık-

'ıil ıavaıını her türlü vaııtadan mah- Buırüıı Kurtıı- Tarı·hı· Emir onun destanlarını 
•1m her nevi imkindan mücerred ,,,,---

' ı ·ı·h !us ka\·gamııın ı "\ sö,·li.ve söyliue .rn-bir halde yapaya nız, aı a aız, cep- , , , 
haneıiz v~ hatta ordusuz bir vaziyet- ufuklarından, uir ------ şıyacağız. Tarih, 
te ıade kendine, kendi yaratıcılık, güne~ parıltı,iyle Baş l{un1andan Büyük 0 harbi şöyle an 
vo'ktan varetme kudretine güvenerek Türk milletinin i,;- 'faa rruzda ~ll emri !atıyor: 
kabul etmek ıztırarında kaldığı dü- tikb:ılin~ en büyük 30 Ağusto~ 922 
•u"nu"lu"rıe altnan bu netice ve havaala.- ' 'C rt111°Slt0 

• · k d b tenıin:ıtı J.."dircıı • ı<ııb:ıhı Çalkö.rdeki !arın ihata edemiyeceğı a ar ır 
d d bir tarihin yıl ılii- Türkiye Büyuk Millet MecliıJ Zafertepe,ve "İden azamet pey a e er. . . . . .. 

Sovyetlere göre 
Dinyeper hend. 
leri uçuruldu 
Sovyet tayyareleri 
Gönisbergi bon1-
hardın1an ettiler 

Cephede şiddetli muha
rebe/er devam ediyor 
l\Ioskova, 29 (A.A.) - Diin gece

ki Sovyet tebliği: 
28 Ağustosta kıtalarımız bütün 

cephe üzerinde düşmana karşı anu· 
dane muharebeler vermişlerdir. Şid
detli muharebelerden sonra kıtaları
mız Diny~per - Petrovsku teıketm;,. 
!erdir. · 

Hav:t kuvvetlerimiz Göni~berge 
muvaffakıyetli bir hücum yaı,mıştır. 
Alınan mütemmim n1nlün1ata göre, 
26 Aıl'u•tost:ı c>n·elce bildirilmi< ol -
duğu gibi 17 değil, fakat 37 Alman 
ta)'y:ıre•i düşüriilmü~tiir. 27 Ağustos-

- Devamı 5 incı 8ahifed(1 -
11 • •tt111111uu111u11111111111titltUUU1111 f HU U U 

Türk hava ku
rumunun he-

• yannamesı 

Bugün havacılık haftası 
başlamış bulunuyor 

Ankara, 29 (A.A.) - Türk hava 
kurumu :ıo ağustos zafer ve tayyare 
bayramı münasebetiyle aşağıdaki 
beyannameyi neşretmi~ir. 

«Sayın vatandaşlar, 
Bugün, Türk ordusunun tarihimi

ze kanzandırdığı hayat verici zafe
- Deva.mı 4 ncil aa.hlfede -........................................................ 

Bitler-Mussolini 
Mülakatı 

Bugün eğ<'r milli mefahırım.'zın ara- nünıündcyiz. ))tin- orduları: b:ı~kunı:ından, he-
aında bir Mudanya varsa, hır Lozan yanın giizlerinı lrn- Afyonkarahiaar Dumlupınar rnberinde 1 nci Ol' /k • J, l t ..J ~ k 
varsa, eğer bunları bat~ c~mh';'riyt;t m:ı~tıı·aıı hu lııı1·i- büyük meydan muharebesinde za - du kum:ındanııı l ev e auamı vtır 
inkılabı olmak üzere bır mılletın bır kı.ıliıcl• Jı;idis.·ı·i d:ı "etı'ı·mı'c.··tı'. cephesin ..Je buluştular ~ uırlıli tarihini cunırla doldur.•- ' lim ve mağrur bir ordunun anaaırı " , uı 
bilecek muazzam inkılaplar takıp hatırlarken tnrih asliyesini inanılmıyacak kadar az Manzara ~öyle,. Berlin, 29 (A.A.) _ Resmi teb _ 

,,-------,ı 
Almanlara göre ıranda vaziget 

Müzakere- Reval ve Bal~~ 
Port zautedıldı 

Jer başladı MühimSovyet deniz kuv

Ingiliz - Sovvet harekatı 
anlaşn1ıva varılıncaya 
kadar !devan1S ~edecek 

vetleri batırıldı ve ha
.,ara uğratıldı 

Merkezde Sovyet ta· 
arruzları akim kaldı 
Berlin, 29 (A.A.) - Alman resmi 

tebliği: 

Alman kıtaları, donanma v., hava 
kuv\'etlerinin iş birliği ile, kuvvetle 
tahkim edilmiş olan Reva! harp li
manını çetin muharebelerden ~onra 
28 Ağustosta zaptetmişlerdir. Ayni 
giln Alman IGtaları Baltık harp lima
nına gırerek, en son sistem tesisatı 
havı olan bu mahalli ı gaJ etmi,ler. 
dır. Binlerce esir alınmıştır. 6 Hahi! 
bataryası, sayısız harp malzemesi iğ. 
tinam olunmuştur. 

Reval harp limanında asker ve 
malzeme yüklil 19 gemi ılp bir muh
rip kısmen batırılmış \'e hasara uğra
tılmıştır. Ayrıca 9 vapur batını -
mıştır: Bir ~uhrip ve diğer 5 harp 
gemısı de agır hasara uğratılmıştır. 

Finlandiya körfezınde 13 bin ton
luk 3 Sovyet nakliye gemisi batırıl -

Ali Hazreti Hümayun Şehinıah lran mıştır. Bir muhribe de tam isabet kay 
Rıza Şah Pehlevi dedilmiştir. 

. Tahran, 29 (A.A.) _ Pars ajansı Cephenin diğer mıntaknlarında 
bildiriyor: harekat iyi inkişaf etmektedir. 

Berlın, 29 (A.A.) - Bolşevikler 
Furugi Han, yeni kabineyi teşkil ve 27 ağustosta ~ark cephesinin merkez 

Şchinşaha takdim eylemiştir. Hariciye bölgesinde mahalli şaşırtma hücum
nezaretine Süheyl, Dahiliye nezaretine !arına teşebbüs etmişlerdir. Şidd~tli 
Ameri getirilmiş, Sanayi nazırı henüz bir topçu ateşinden sonra tankların 
tayin edilmemiştir. da müznharetiyle yapılan bütün bu 

- Devamı 5 incı sahifede - - - Devamı 4 ncil sahifede -

_I Askeri Vaziyet L 
1 1 

Baltık Sovyet filosunun 
vaziyeti güçleşiyor 

edebildi iıe ve nihayet bugün eğer büyük lı!r ihti.<anl· bir zamanda imha ettiniz. Büyük di. Düşmanın ateş- liğ: 

bütün bir muhuım dünyasının orta- la açılar,ık hizc'. e necip milletimizin fedakarlık- !ediği Çıılköı· ale\· · Führer ve Duçe 25 Ağuıtoıtan 29 M k ı t k d k• Sovyet 
ıında Türkiyemiz hayalleri bile çıl- Efx.di Şefi. yaııın- larına layık olduğunuzu isbat edi- l<>r içinde r;uııvor. Ağu~toaa kadar Führerin umumi ka- er ez m n a asın ft ı 
dırtacak bir ıulh ve emniyet vahası l t ...... F' . Dt"ı"m,•nııı. !Jt'ı.'ı·ı··,k rarır.ahında bulu•mu•lardır. 1 h• tt f h c a nonunu, cı·n yorsunuz. Sahibimiz olan Büyük ' " ' ' h•• •• Y 
cibi kuvvetli, dimdik, ferih ve a ur . • .. .. . Şımal ve cenup umumi karargah· ucum arının mevzıı ma ı e e 
ayakta duruyorsa bütün bunları ev- C:ıl,ınnkl:ırı. O gü- Türk milleti istikbalinden emin kı~ı~ıı buyuk re larında yapılan bu görüımelerde 
nla İnönü zaferine, sonra da Sakar- nün büyük kahr;ı- olmağa haklıdır. Muharebe mey - kuçuk Adatepeler· harbin inki§afı ve devamiyle alaka oldunu anlaşılıyor 
ya ve baıkumandan meydan muha- nıan kum:ınrlanla- danlarındaki maharet ve fedakar- de mlirl:ıfıın ı~ııı dar bütün aıkeri ve ıiyaıi meıeleler llO 
rebelerine borçluyuz. Eğer bu Üç ıe- rını \'C arkasında lıklarmızı yakından mütahede ve yerlesmil·e çabalı- bahis mevzuu edilmittir. Bu meaele- Her iki taraf 
hamet ıahikaaı olmaaaydı bunlardan d:ı kanlı d~ ı"'tlar ~·oı .. , · fa.kat haıı"ı· ler, 2 mihv. er dev. Jeti araımdaki. mü~ • 

1 
. . 

h d . " " takip ediyorum. Milletimizin hak - · " b 1 teblig erıne go hiç biri ta akkuk edeme:ı: ı. hal inci<' kos.·;ın ar,;- 1 .. f h nase et erm barız vasfını teşkıl e -
İlk gününden son dakikasına ka - kınızdaki takdiratına delalet etmek aı.ı acep e tuta- - Devamı 5 incı sahifede _ re bugünkii as-

dar batlanba§a bir ıehamet destanı, lan :\Iehmcd~ikl"- vazifemi mütevaliyen ve mütemadi- cağını kestireme· · keri durum 5öı•· 
bir kahramanlık epope' si olan istiklal rin heybetli, gük· yep ifa edeceğim. Başkumandanlı· nıiş, şaşkııı bir \'.1- z f h ledir: ' 
sava,ınnı:ın ve bilhaua lnönü, Sa- reyi~ w 'aldırı~ln- ğa teklifatta bulunulmasını cephe ziyette. a er ayramı° Sovyet teblig·i 
karya ve Dumlupınar marekelerinin rını ıtü>ternıekle· Bu sıraıi:ı "-'Jlhe-
b h "dl · ·· bbe k 1 - kumandanlığına emrettim. · ... ceph b üyük f8 ı erı mue t uy u arın- d' 'C ko~_:ın l I ııci p og am e Oyunca 
da mii&terih olabilirler: Kanlarını ır. Büyük arkadatlarım Anadoluda , r r ı muharebelerin de 
beyhude yere akılmadılar. 30 Ağuslo,, ehin- daha başka meydan muharebeleri Türk fırkıı'1ııa \'U tt•• · · b'l 

k .. m e ıgını ı -
Onlar bir insanın bu dünyada en yanın en büyü. a<- verileceğini nazarı dikkati' alarak başkumandan Ata B .. C h . dirmekte. hare· 

aziz varlığı olan hayatlarını verdiler, keri ile cihanın en · ı tiirk. kimdi 'nı:ı- ugun um un yet nıey- k't 'fh ·, 
fakat ebetmüddet bir Türk dünyaaı ilerı emesini ve herkesin kuvayi ak- . • - a ın sa :ı arı 

kahraman, en rn- liyesini ve menabii celadet ve ha - nındıın ımaıı su: danında bir Q'eçit resmi hakkmda fazla Y~rattılar. Bir Türk dünyası ki bu tanpervcr Jıir m'i- . . . nu,·or, onlan te~.rı J ~k tafsı'la"t 
cıhan varoldukça her zaman her ve- . . . . . mıyetını müsabaka ilP ibzale de· t \'erme-
aile ile onları minnetle, hürmetle, letının, tarıh kaı- vam eylemeıini talep ederim . ediyor. yapı aca ır mektedir. 
tazim ile anacaktır. j şısıııda şerefle .rn- ORDULAR! İlk h<·ckfiniz .\ k- Muharebe b:ış- 30 A{tusto< Zafer bayramı, bugün 

Bugün her vakitten daha kuvvet- şam:ı hakkını bin- denizdır. İleri! ladı, od:ı)·a tıkan· şehrimizde büyük merasimle kutla - Alman tebliği, 
liyiz. Yarına sonsuz bir emniyetle, l<'!'ce .;ehicl bah:hı· mış bir kedinin nacaktıt'. So\-yetlerin mer- Alman aakerleri ormanda bir topu sürüklerken 
•araılmaz bir itimad ile bakıyoruz. na kabul ~ttirdiğ'i Türkiye B. M. M. Reisi dayak ,ı·emPsiııi Şehir, bayraklarla donanacak ve kezde, yani Smolensk bölgesinde bazı hazırlanan Sovyetlerin bu teşebbüse Çünku" Dumlupınarın etsiz kahrama- b' Baıkumandan M Kemal hazırlanan programa göre saat 9,30 kab'l ta 

1 
•M•bb.. 'ki . . . d .. k" t"I" . • 

nı Ebedi Şefimiz kalbimizde, lnönü- ır gü.n~ür. . . . b ·k ı .. . andıran.bir gaflet- da Cumhuriyet meydanında Atatilr- ~u ı ~rruz a;a '9"' •. u.~ ettı :~ı- gırış.me .en. ~us ur u.up zayıat.:ı ugra-
nün kahraman galibi Milli Şefimiz . Bu ıtıbarln 30 Agustoo, en !l)iı lı- clu~man nereye saldıracagını, nc> ya- kün heykeli önünde tören yapıla. nı, fakat agır zayıatla puskurtilldUğü- tıldıgı bıldırılmektedır. . 

-Denmı lklnd sahifede - bir bayram olarak hP~·erıınla, gıırurla, - Devamı 2 inci 11hifede - -DeYqaı f.kbıcl aıılalfede - nU, aşağı Dinyeperdc de nehri ıesmiye -Devamı 3 UııçU sahifede ..,. 

• 



AHIF~ l (ANAJJOLO)' ._•o Ağ;J,Sto8 1P41 CUMAR'iESi 

1 Yakın Tarihten 1 (Ş~hir ve Memle~et Haberleri) !HALK DiYOR Ki 1 

19yıl önce kazandığı
büvük zafer mız 

30 Atustos 
ORHAN RAHMi GÖKÇE 

Bazı mıntakalara buö- Kömür fiatıeri tesbit 
dau gönderilecek edilecek 

Karşıyaka istasyonunun 
bir ihtiyacı 

Bir kariimiz yazıyor: 
Bir v-akitler Karşıyal&l1 ista:ıyo-

Onu, gözlerim dalgın dalgın sey- Ih • l b" d"l p· tl · ·· k 1 • nunda bir kahvehane vardı. Depo ih-
rediyor ve etrafını dolaşıyorum. tıyaç arı tes ıt e ı en ıa erın yu se n1emesı tiyacı iddiaları ile bu kahvehane, 

Bir abide ki, kaidesinin dibinde mıntakalara ] .)() ton için tedbirler alınıyor depoya. tahvil edildi ve halk, küçük 

D•• t •• d•• d d k J Türk çocuklarının biri birine kanla . . .. .. . .. bir salona kaldı. Hat güzergahların-Or gun ur evam e en an 1 perçinlenmiş kemikleri var. huğda y verilecek İzmırdekı komur stoku Fıat mura- daki ll1alettayin istasyonların bile 
Bir abide ki, göklere değen zirve- kal:ıe bürosu tarafından tesbit edilmiş- bir kahvehanesi vardır. Zaman olu-muhare beJer Türk kılıcının sinden, Atatürk, bu milletin ta - Vil~yet!miz dahilinde hubub~t '.stih- tir. Fiat murakabe komisyonu, salı gü- yor, trenler rötar yapıyor. Yolcula-

rihten ve edebiyetten öteye uzanan sal edılmı.yen, yalnız pamuk, ıncır :e nü yapacağı toplantıda kömür satış rını almağa gelenler, salona sıgamıya. 
.. t•• ı·· v •• 1 a ·y du istikbaline bakıyor. . üzüm yetışen mıniakaların ekmeklık r t• . d . tesbit edecektir rak dı~arıd-a, ayakta kalıyorlar. ö -
US 00 uguy e 50n erı Or . .B~r abid~ .ki, etrafı en yüksek bır buğday ihtiyaçları için vilayet tarafın- ıa mı : h ika t t . . k _ nüm~z kıştır. Bir ye:e. gidecek her 

B·u·yu··k Tu··rk d k d t mıllı vecd ıçınde dolaşıldıkça, }ıer cep d·ın Ticaret Vekaleti nezdincle teseb- Beledıy-€ce, a .. op an ve peıa en hangı bir yolcunun, hır ıstasyon kalı-
r - Y A Z A N; -"\ ve yur u. u r.~ heainde bize aid bir destan okunu- '.. ' '• de kömür satmak ıçın yapılmakta olan veba.nesinde lıir çay, bir kahve alma-

ulusu, yabancı dev J ve kuvvetıyle. duş- yor .. Hayır, okunmayor, söylenir ve buslerde lıu~unulmuştu. . . tedkikler, müsbet surette neticelenmek sı da tabiidir. Soğuk var, hastalık var. 
Jetler kuvvetleri - ı lhan BAŞER 1 mandan temızle - teganni edilir gibi içimizin tellerine Gelen emırde Toprak mah::;ullerı o~ı- üzeredir. Önümüzdeki mevsim için mü- Bu kahvehane ayni zamanda o mrn-
nin tehdidi altın- di. . . . kadar çarpıyor, onda ihtizazlar ya- si ta.rafından yapılmakta olan tanzım h. .kt ·d ko .. mür "akılacak k··- takanın bir hususiyeti idi. Devlet de-

• 1 •. k o·· h t .h. ı hır t • ·ı· . ım mı aı a ., ve o il .d . 'k· d dayken onu kurtarmaga ve ayı unya arp arı ının ems:> sız . ra ıyor. satı~ına 150 ton bugdayın daha ı ave~ı .. k . t• 
1 

mryo arı ı aresı, ı ı vagonu epo 
olduğu 'mevkie çıkarma~:'- .~~.d içmiş s~fhaaı olan 3? Ağu~to~ m~harebesı- .~u abideyi, ta o zirvede yükselen ve b.u gibi mıniakalara un göndcrilnıi- ~ur ir_nal etn:e .. ıs .. ıyenl e~e de. or.~an olarak kulla.nmak ~u:etiyle Karşıya-
olan ATATÜRK şöyle duşunuyordu: nı ATATÜRK ten dınlıyelı"ll:. Turk yaratmıştı. . k b .d , .. d .1 ,· b.l 1 ... 1 . _ ıdaresınce heı turlu ko a.Jlıklaı goste- ka gibi çok ışlek bır ıstasyonun kah-

. b l d.. 29 30 A. t . ı h kar B 1 . . 1 k \ere ug a\ aon en me,.ı ı c ıı ı mış k ... h . d d . ? «Memleketimızde u unan uş- c - gus os gecesı, sa Ja ~ .. - aşımı avuç arımın ıçınP a ara - . · "' rilece ·tir. vehanesını ı ya ve ı-a e e emez mı. 
manları silah kuvvetiyle çıka:-madık-1 şı Garp cephesi harekat şubeı.ı mu- dü§iinüyorum: . tır. Sonbaharda fazla kömür amelesi bu- Halkın bu ihtiyacına cevap vermekte 
ça mevcudiyet ve kudreti milliyemi- dürü bermutat o saata kadar ..,ıuhte- Bu abide, hangi madenden, hangi Vilayet iaşe müdürlüğü tamfından lunacağından istihsalatın fazla ola- hatamı vardır? 
zi fiilen isbat etmedikçe, diplomasi lif karargahlarda~. v~ !-e~ t~raf~'ln maddeden, hangi hendesi ölçü ile, hazırlanan cedvel üzerinden bir kaç cağı ve fiatın ucuzlıyacağı tahmin Karsıyaka Alaybeyİnİn 
sahasında ümide kapılmak caiz de- gelen :ı-~porla~a gore ~~~ıtr. uze.rın: hangi yerde yapılmııtır? güne kadar ihtiyaç olan mıntakalara .. ".> ' •• 

g-ildir Filhakika bir fert için olduğu ele tesbıt ve ışaret ettıgı vazıyetr Madde ve maden! ... Fakat bunlar, l · ı .. l ·ı cekt·r olunuyor. otobu··s seı~''JSJ 
• · · · · · h k d t t • . . 1 · · ıugc ay gonc erı e ı . ... . gibi, bir millet ıçın dahı kudret ve umumıyeyı ~ep e . uman anı sme şu abıdenın azamet ve kuru uşu _ıçın- 000 

kabiliyetini eserleyile izhar ve isbat Paıaya ~ostermış ':P o da derh;ıl de bir parçacık yer tutmak bahtıyar- iki çivi ınuhtekirİ da- Bir kadının 460 lirasını Bir kariimiz yazıyor: 
etmedikçe itibar ve ehemmiyet bek- «Paşay~ goster» emrıyle han.ı görı lığına na11l erebilir? Madde . ve Karşıyakada Alnybeyi semti, uzun 
leyip durmak beyhudedir. Kud~e~ ve dermişt.ı.» . . .. maden; y.e~ yüzünün zavallı .~ır~.r ha yakalandı dolandırdılar müddetten beri nakil vasıtası yüzün-
kabiliyetten mahrum olanlara ıltıfat •f!~~ı uy:'ndıran Tevfık Beyın goc malzemesıdır ve onlar bu baş dond!1- Ke"ecilerde İnkılap sokağında 84 mı- İk rkt y . m h 

11 
d İ den ıztırap çekmektedir. Sabahları 

olunmaz. insanlık, adalet , mürüv- terdıgı harıtaya baktım. Hem~n v.ıı - rücü, bu göz kamaştırıcı şaheserın ' ıceşme 1 e enı a a. e e s- bir, a.kş-amları da başka bir otobiis 
kt k lkd A k d 1 h · · ı 1 maı·a.cla tacir Ali og·ıu Lütfi Bozog~lan, maıl Ôg·lu Cafer, Osman kızı 45 ya- · · d Dı·g·er zamanlaı·da btı vet icabatını bütün bu evsafı haiz ol- ta an a ım. r a aş ::ır. arıtıı.- b.r köŞe taşında bile yer a amaz ar.. · · • d :::.arvısı var ır. , 

duğunu gös:erenler istiyebilirler.» da gör~üğüm şey şuy.du ~i, .ordul~rı.- V:, içi.mden idrakime doğruv bir rü~- 800 gramlık bir paketi 35 kuruşa sa- şında Ayşeyi alac~gın an bahislp iğ- semt, maale, ef Bostanlı ve Soğukku
(Büyük nutuktan, sayfa 397). n;-ız du,man kuvvayı t?'uhin:mesmı gar esıyor, mensup bulundugum mıl- tılmakta olan kunduracılara mahsus fal ederek 4_6~ Jırasını dolandırıp yunun nail olduğu bu haktan istifa-

1,te buna inandığı içindir ki, baş- ~ı~al~en~ cenuptan, garptan _hataya Jeti dünüyorum.. ufak bakır çivinin kilosunu gizlice al- kaçmıştır. Hadıse tahkikatına baş - de edemez. 
kumandanı bulunduğu ordusiyle, bü- musaıt bır vaziyet almış bulunuyor- Bu abide, işte bu milletin iç cevhe- tı liradan sattıiı ve ihtiJ<ar yaptığı ha- lanmıştır. d Belediyenin bu işte adilane bir e-
tün acunun <artık öldü» diye dudak !ardı. Şu halde tasavvur etti;'?-imiz, rinden, en eski tarih pınarlarında Ad Men eı·ese a e sas 'tutması lilzımdır. Kaldı ki, me-

• · · · · ·· · beı· alınmış ve bir Fiat mürakabe ml!- nan nl - 1 ·ht' d .. ·· ı·ek konu büktüğü Türkü, bütün dünyanın gö- < z~~ı .netay~ci temın etmcsı;~ı ~nııt yıkanmış şahsiyetinden yapılmııtı. . mur arın ı ıyacını uşune -
zünü kamaştıracak varlıklara ulaş- ettıgımız vazıyetler tahakkuk edıyor- Bu abide, en gururlu, en heybetlı m~ru, seri ve. nu~~ra~ı zab~.taca ~shit }iyat yapıldı lan s-abah otobüsünün de, yarım saat 
tırdı. cfu.» şekli, f'n geniş, en pisikolojik ifade edılen para ıle dukkana gonderılnıı5, Ş h .· . d b lunan Aydı b _ evvele alınması da zarurettir. Çünkü 

6 Ağusto$ 1'922 tarihinde ıtizli o- Bir müddet birinci ordu kararg~- ve manası ile, olsa olsa, Türkün her yarım kilo çiviyi üç liradan sattığı sı- su 1d~:;~z Meen~~res, evvelk~ :eşa~ memurlar, ekseriya, o saatte Kann-
ıarak taarruz hazırlıkları emrı ve- hında kaldım. Ordu kumandıı.n . na şı- maddeden, her madenden ve her .. t·· t t 1 t n··kk. 1 yakadan ayrılırlar. Ayni zam-anda 

, h . racla suç us u u u muş ur. u ama bir kriz geçirmiş, doktor.lar tarafın- . . d ·· . · ı rıldı· ve 20 Ag~uatos gi.ınü de batku - .a en ,·eziyeti izah ettım ve dc:ı-di;n- millet öz mayasından kat kat yük-
1 

h b b şemsıyesı, par esu vesaıresı o mıy-an 
·· k ı d k il f k 1 · 1 "apılan araştırmada 270 gram r :ı a dan muayenesinde se e ın apandisit kt ki Al be,•nden mandan otomobılıyte Ankaradan ha- c~ o or 1;1nun te m ır ~. a~ıy e ve sf'k şahsiyetinden kurdlmuşt':1.. ., 

1 1 
me ep çocu arının ay , ı 

reket ederek l;arp cephesi kararga- ~~.r~~ ~e şıddetle, ~şte. bt;. koyun (('al Birden bire, onun büyük mımarını bakır çivi bulunmuş ve Lütfi tutulanık hastalığı olduğu .~n ~şı mıljtı~: D?k- mı!kteplerin bulunduğu mahalle ka-
bının bulunduğu Akşehıre geıdi . koyunun) garbındakı duşn>;ın kısr.-.ı hatırladım. Şöyle diyordu: Adliyeye verilmiştir. torların gösterdıgı ]uzum uzerıne dar nasıl gidecekleri de diişüniilm~k 
Herkeı onu, Ankarada bılıyordu. küllisini ihata edecek. ~urette ;ıuha- - NE MUTLU TÜRKÜM DİYE- 1340 ncı F-ok'akta oturan ve yeni b~- dün Adnan Menderese memleket has lazımdır. 

~ebey b t 1 . NE 1 tahanesinde muvaffakıyetle bir ame- . Tı • t "k y; /l Atatürk erkanı harbıyei umumıye :1• e n;-ec ~r e .. mesını e:ıre ·ı;; hve ··· destende 22 !'ayılı dükkanda bakırcılık liyat yapılmıştır. UTZS ı 0 ar 
reısi Fevzi, cephe kumandanı Jsmet ı ave e~tım kı, duşman or usu e e- Başımı eğdim ve bir dua mırılda- .vapan Sıvaslı Abdullah oglu Mustafa 
ve ordu kumandanları ile görüştük- mehal ımha olunacaktır.» . . nır gibi söylendim: köylere petrol tevzi Turi~tik .}Ollann inşa mukavelena-
ten sonra 26 Ağustos günü sab;ıhı ta- .. «Al'~a~a~.ıa.~, sa~tl~r ı1erledıkçe _ TÜRKÜM ÇOK ŞÜKÜR!.. Bakır, kilosu 95 kuruştan satılması la- mesi mucibınce, müteahhid, yaya kal 

. . d. gozlerımın onund<' ınkı§af eden man- zım gelen taban ve tavan çivileriııin ediliyor dırımlarına ve onl-arın dibinde asfalt 
arruz e~rını ve~.•:. k zara şu idi: ORHAN RAHMİ GÖKÇE kilosunu gizlice üç liradan satarak ih- harıcındeki kısımlara müdahaleye 

26 Agustos gunune kadar yaptı - 0 .. k d , k. iaşe müdürlüğü, şehrimizin her seıahı" tdardır. Hunu itiraf y~ teslim 
lanyle f:trafmda toplananlara, Tür- udşman uman. anının şu •• ar§• .! tikfü· yaptığı öğrenilmi~ ve iki kilosu- mıntakasında bakkallarda eskisi gıbi ~ 
k .. d h .. 1 .. - .. b .1 tepe e son gayretıyle çırpındıgını go S ·ı d .. l f 

1
. t k .. t .. t t l . ederiz. 

U.?_ a.zmek ıdnce ker guç ugukyenet 1 .e- rür gibiydim. Bütün düıman m.:vzile- opa 1 e o vere { ac a-. illi 6 ıraya ,ıa ar en :-;uç us u u u - petrol bulundurulmasına ve satıl - Fakat anlaşılmıyan bir nokta var-
Ceiınl 'l a ar uvvetıe tel ın e mı§- · d b .... k b. h h l ld muştur. masına büyük bir ehemmiyet vermek dır: 
ti ki, taarruz emri büyük bir sevinç rın de Auytuk ır 

1 
eyecan .'!fe kle ~c~n nn Ö Ürın ÜŞ · K · l d k d d 

.1 k 1 d H ·rL.;rk var ı. r ı top arının, tu c crınm, Her iki suçlunun tevkifi cihetine gı- tedır. oy er e ve azaıar a a ona Müteahhid, henüz inşaat Bostanlı-
'-e neıe ı e ar,ı an 1

' er • en •t ı ·· 1 · · t ı · d k ... 1 Kemalpıı.:a kazasının Soğukpınar ı·ı · t · göre tertıbat alınmaktadır. Bugün ela bulunduğu halde, Karsıyaka is -buyuk amirden nefere kadar hır an md.~ ~~ .~ohz erınkın la et erıtn e san ı o - h 1 Ah t - 1 20 c ı mış ır. 1 1 B I ki p , 
. .. .. .. k 1 urucu asaa a mamış ı.» ma a ıesıncte me og u yaşın·· A ·ı ı·· · 1 · kamyon ara ornovanın şı ar, ı- kele inin kar ı ında kahvehanelerin 

once yurumek, Tur sınır arının so· E t . .. k b h b da Hü eyın Gün alca., Ansızca köyün nıerı G:l sc ırr !5e l rı- narbaşı köylerinden ba. lanarak Cl- dıoındeki kaldırımları sökmt!k Ve bu nunu bulmak ıstiyordu. « dr esı gdunlı te. rar u mu ~.red .. •~ d .. 1 d J 1 l 
mey anını o a•tıgım zama .. or u en ltlehmet oğ u 30 yaşın a la 1 • ı ı· vardaki bütün köylere, Kemalpaşa suretle yolun intızamını, halımı ser -Ba,kumandan, emri verdiği gün • .. b., . k .. hn ° . t- I k · k 1111Ze ... !!e C 1 gum manzara enı ço mute auıs e bra.him Çevi sopa ıle dövere · öl - ,_, kazasına ve köylerine petrol dağıtı- bestçe yürüyüş imkanını orta.dan muharebeyi idare edeceği mevkie, . O le k. 1 ·ı · d k. b'. -

- tı ar•ı ı sırta gerı erın e ı u dürmüştür. Birleşik Amerika hükumetinin An· lacaktır. Seferıhisar köylerine tev- kaıdıı;mıştır. ısu nasıl ış· tiri lnşaat, Kocatepeye geldi. Taarruz, ufuklar t.: d.lY b.. .. d l b'•t• - -
- k t t 1 b ·•ladı ve un va ı er, utün ere er, u un Otopside Hüseyıııin başına şiddet- kara elçisi clün akşam Ankaradan tren- ziata başlanmıştır. l\'.lene;nen köylerı Bostanlıdan buraya intikal edinceye 

agarır en opçu a eııy e vy hf 1 b l 1 l 1 d ··1d·· - ·· t b.t · · d b Ü 1 d t · t l k 1 · d k h ı· ·ı b k b. k d d u· ı:· :-ı kuv- ma_ uz ve mestur yer er ıra :ı mış e sopa vuru masın an o ugu es ı le şehrimize gelmiş ve Fuarı ziyaret ıçı!1. e U? n er e evzıa yapı ma- acıar, yo şım ı ı a. ı ı e ıra ıa ı-
akşı~ma kal ar 1evam .e 1 ı. Ai. Mu_ toplarla, otomobillerle ve bütün met- edilmiştir. Suçlu tutulmuş, adliyeye t . t• B b h otomob·ııe Berg•ı sı ıçın tedbır alınmaktadır. lir mı: Verıımış bfr müsaadenin lıir 
vet 1 mev 1 e: e e geçırı mı§.• · b rukitın aralarında yığınlar teşkil e- verilmıştir. e mı~ ır. u şa. a ı ' - -- de ist~mal tarzı vardır. ltiraf edelim 
harebe 30 Agustosa, 19 yıl oııce u- d .. 1 .. 1 .. .. . •.. k • 1 l maya giderek oradaki harabeleri ziyı ı - Saraplık üzün1 kı· , vapılan ış· "Ok garı·ptı·r. .. . .. .. k en o u er, şuru suru araria umıza Ü . ~ ., ,.. 
&'Une kadar surdu. Duşman, ~ar tan sevkedil . kafileleri ile hakika- rn1an yangın arı ret edecek, sonra Selc:uktaki Eft>s ha- b t 
ve cenuşptanl ikinGci ve birin~i o~duklaı- ten bir :ı:heş~;i andırıyordu.» Kemalpaşa kaza;unın Armutlu rabeleriııi de görecektir. mü ayaa 1 Kön1ür_satışını belediye 
rımız, ıma ve a.rpt.an. s\lvarı 0 - cBu dar ateo. ve savlet çem'-. erı·n - k .. ·· d '·:I h ld - t • · d d İ h. ' ]• umtım mı·ı· (ıu··ı·ıu··g-u· · G 1 t d 1 1 1 ., ~ ·oyun e na muc agı e egın e ev. Elçi, Aydında Ortaklardaki üzüm ve n ısar ar a a a d -~- - -
or u arımız a çevrı mıftı. . den kurtulabilenler bir kaç bin ki- Jet ormanlarında yangın çıkmış, sön- 1 • • ~ubesi müdürü Sezai ~ehrimize gelmiş, yapmalı ır 

itte, bu harpten sonradır- kı, Baş- ·ı·den ibarettı·. Fakat, onlar da daha dı··ıru·· ıme.0 i içın tedbır alınmıştır. incir t:ırım satış kooperatifleri bir igı-
k d M f K l y ·' • ht ı·r t · t d kt· saraplık yaş üzüm mübayaası mevzuu Bir kariimiz diyor ki: uman an usta a ema : büyük Türk çenberı· ı·çı·nden çıkmag'a Url''tlln Uemırcili mevkıinde ça- 11111 mu e 1 e:ıı:>a mı a gezece ıı-. • y 

" üzerinde üzüm mıntaka.-ınrla tedkik- az mevsımınde bulunü.Lığumuz 
- ORDULAR! iLK HEDEFtNtZ muvaffak olamıyarak, başkumandan lılıklar ateş almış, yangın çıkmış, 55 Tu" rkı"ge ,., Bankası halde, simdıden bır kömür mevzuu ı ı 

1 

· d !ere başlamıştır. · AKDENiZDiR, LER ... ları içın e bulunduğu halde beyıı.z hektar saha tamamen yanmıştır. 5 kar~ısınaayız. Huna tıak-arıık, kışın 
Emrini verdi. Türk ordular:, em· 1 bayrak çekmeğe mecbur olmuşlar • zeytıl) ağacı tamamen, 100 kadarı da ~1ektep ~hademeleri ne oıacagını tahmin edecek değııız .. 

ri aldıktan sonra durmadan ilerlec!i dı.» kı~men yanmıştır. Yangın söndürül- Jzmir Şı1.besi B k . . .· . , Hızım mevzuubahs ettıgımız, komür 
müştür. Sebebı araştırılmaktadır. azı 0 ul ıdareleıının, okullarda işının mutlak sekııde .tıaık Ye beJedi-

Zafer Bayramı Başkum2ndanlık mey- Çekirge ~lÜcadelesİ 30 Ağusto~ Zafer bayramını açılan hademeliklere talip olanlar ara- ye mentaatin~ topyekun hallidir. 

P h b hararetle kutlular. sından lazımgelen şartları haiz olan- 1 'öyle ki: roaramı dan mu are esınin vı·ıa· ,·et zıraat mu··du··ru·· Refe' Di- ı · b "' h. d · 300 ı · l. 6 
.: " an ışe aşlattırdıkları ve sonra tali- - .ou şe ır e senevı Jm ıra 

- Baı tarafı ı .uıcı sahifede - YıldÖnümü ker Menemende ve Emıralem nahi- ~1illi Piyango nin tasdikini istedikleri öğrenilmiştir. 1 kad_ar kömü~ sarfolunu.:. ~ H~gü? 
caktır. Bütün ~ubaylar, bugün lıü yiik . . . yesinde çekırge yumurtaları için tet- • f b na ait M· .f .. d .. r···· kt pi b. t l~lugıa taratl-arında komurun fıatı 
li niformayı tabı· olacaklardır. 1 - Baı tarafı 1 ıncı sahifede - l kiker yapmış, kış mücadelesi yapılma- 3o Agustos za er ayramı ı: ~ıan .. mu ur ugu, me e ~re ll'. a- 60-'/0 paradır . .Heledıye, motörler te-

:abahle,·i nerkenden kışlad~ mu:;- başırnı.zdadır. .. ı ·ını k,rurlaQtırmıQtır. İlkbaharda da- milli piyango, bu akşam saat 
0ın se- mım gondererek hademelerın vazıye- darıki, bu i"e elli bin ııra tahsısi ve 

., ı T " " ., kizde fuar sahasında meı·asım e çe- , " 
tahkem mevki komutanlıgrında tüm az~m ve hurmet onlara.. ha e aslı mücadelh ve temizlik yapı- tinin önce idareye bildirilmesini ve ta- şehırde dört yerde depo tesısi sure -

1 T h.. b h l. r kilecektır. g-eneral il. Akoguz, evveıa ;-1ubayl-a- .. azı~ ve urmet u şe amet 1 ı lacaktır. · :.:...;:;.;;.:;..;:.;;:..;..:...:____________ yini vilayetçe tasdik edilmeden vazife- ı tiyle lzmırın kömür ışıni tek başına 
rnı, sonra vilayet, parti, beledıye er- gunlerın kahrama~ gazilerine.. . Vilayet ziraat müdüı·ü. Ege bölge. ye başl-attırılmamasını emretmiştir, müke~meıe~ idare ecıebilir. _Me:;.ela 
ı.aıııııırı tebrikl~rini kabul edecektir. 1 Rahmet ve.. mınnet. bu .azametlı :; inde haşarat ve mantar hastalıkları ouo heı· aıJeye bırer kaı·.ne v<!rılir ve o 

onra Cumhurıye~ meydanın_a gidi.- desta~~~J't~ôk ıehıdlerıne.. ıle müca.Q.ele vaziyeti hakkında mer- ZABJJ' A 1 'A aile her ay, o karneyi ibraz eder, 
lecek, komutaı:, ) anında valı ve clı- ZHET ÇANÇAR keze ızahat vermek ve 15 eylülde l"l.LI kömürünü alır ve karnenin o ay-a aıd 
~e~. ze:a.t ol~ugu h-alde muh~e.lif as· 

000 Ankarad~ - t?planacak ziraa.~ müdür- BUGÜNKÜ PROGRAM --~·-·--·-·-·• ~ kısmı iptal olunur. Helediyenın, bu 
"eıı bırlıklen ,,aat 9,30 dan ıtıbareıı Büyük Zaferin !eri kongresınde bulunmak uzere An 7.30 program, 7.33 müzik: marşlar Ba,ından yaralamıı: işde kilo başına bir ·kar alması, hem 
teftı ·e ba.şlıyacak,. bayr~mlarıııı ·ut: 1 Yııldo··nu··mu·· karuva gidecektir. (Pi.), 7.45 -ajans haberlerı, 8.00- • Çorak~ap~da 1065 nci sokakta. Ali 1 beıediyeyi fay~~ıa.~d~ır, he~ .de hal-
lulavacaktır. Teftış bıtınce evvela • 8.45 müzik: uvertürler ve ~enfonik oglu elb~secı Davud, :m mes~el~~n .~ l ka ucuz ve kafı. kolll:ur temı~me m~-
Tegine1nk Bahadeddin Ahrıkabn ?a:· kb~-ı _ Baı tarafı birıinci sahifede __ Yamanlar kan1pı oarçalar (Pl.), 13.30 program, 13.33 den Bekır kızı 15 yaşında Gulsumu 1 dar olur. ~eledıyemız bu ışı tetkık 
mutan ı mey an mu -are e:ının ır \'erem Mücaclele cemiyetinin Ya- İnüzik: milli havalar (Pi.)' 13.45 a - taşla başından yaralamış ve tutul - edemez .mı? . . 
tarihçe ini yaparak bir nutuk irade- pacağını şaşırmış bir vaziyettedir. Fa- maıılar kampı, yarın ak am kapana· jans haberleri, 14.00 müzik: riyaseti muştur. ~t;ledıye~en bır dil~k: 
decek, ~onra koı;- k~mutanı general 

1 
kat çember daralıyor. Çalköy - İşören caktır. cumhur bando u (şef: İhsan künçer) Hırsızlık: Ikıçeşmelık caddesınde Tuzcu so • 

flakkı Akoguz bır hıta?e?e bulu.n~ -,köy cenubu Ağaçköy ve Asılhanlar marşlar. 14.45 müzik: milli havalar Seydiköyde Ahmed oğlu Ali Ço- kağında 9 numaralı evin maili inhi-

lcı~kktoırrc.loBnuıınt~,,Uknı·bseonnrgaeçbı· ıctrl;~~:ı::İ ~~~Pı~: çerçevesi içlndeki arazi üzerinde ak- Fuarı gezenler (Pi.), 15.00-15.30 müzik: dans mü- puran evine giren meçhul hırsız tara- dam vaz_iyet~e ve sokağın pis halde 
" J ziği (Pi.) 18.00 program 18.03 fından 110 lira para çalınmıştır. Hır- bulundugu ıdarehanemize şikayet 

caklardu·. 1 ~ama kadar . üren bir hayat memat Evvelki gün fuarı ziyaret edenler müzik: çifte fasıl, 18.30 konuşma: sız aranıyor. edilmiştir. Belediye reisliğinin civarda 
Gündüz ~aat 12 de kı ·ladan 21 pa- , mücadelesinden sonra cli.i~manın iki 16850 kişi dır. 9 gün zarfında fuarı C. H. Parti:ıinden _ profesör Hasan Mantarcılık: ki halkın selameti namına bu mev-

,.,. top atılacaktır. j kolordu:;u erimisti ziyaret edenlerin yekunu 229615 dir. Reşit Tankut 18.50 müzik: Yurttan Kordonda evlenme dairesi parkın- zula alakadar olması temenni edil -
Gece fener alavları teı-tip olıına- .. • . Konferans sesler (rady~ kame hey' eti)' 19.20 da Hüseyin oğlu Hasan ve Halid oğ- m.ektedir. 

cııktır. . Kızılta' deresi boyunca kaçmıya yel- konusma: Türk hava kurumundan - lu Şevki; Yakup oğlu Muh.iddinin 3 

DUMLUPINARDA : 
Dün . abahki trenle Dumlupınar

cla • Iehmetcik abide:;i önünde .vapıla
c-ıık merasime iştirak etmek üzere 
Yilayet parti , belediye ve halkevi 
namlarına bir hey'et Dumlupınara 
g-itmiştir. Hey'et beraberinde müte -
addid ç.lenkler götürmüştür. Ayrıca 
İzmir izcileri de merasime iştirak 
için gitmi ·]erdir. Dumlupınar mera
~imine bu ~abalı aat 11,30 da bası-a
nacak ve merasim fevkalacte mııaz
zam olac ktırı 

KARŞIY AKADA ı 
Bugiiıı Kar·ıyakada Zııfer bayra

mını kutlulama merasimi yapıldıktan 
sonra ak..arn halkevinde Sıdkı Şükrü 
Pami'rta'Jı ~alrafından Dumlupınar 
hl Ydan muharebesi hakkınd. bir 

tenen düşman kumandanlariyle bir kı- Kembiç üniversitesi pedagoji profe- Şakir' Hazım Ergökmen, 19.30 ajans kağıd açmak suretiyle 150 kuruşunu 
k 1 · sörü Lord Hamley tarafından Kız lise- haberleri, 19.45 müzik: radyo caz aldıklarından tutulmuşlardır. ihracatçılar içtimaı sım uvvet er süvari kolordusunun E 1 

i konferans salonunda, dün, pedagoji- orkestrası, 20.15 radyo gazetesi, §ya arı atmıı: 
şiddetli müdahalesi sayesind~ Murat 20.45 mu··zı·k .. mı·11·1 oyun havalan, Namazgahda. Hasan kızı Fehime, İzmir kuru meyve ve palamut ih--1 ye ait bir konferans verilmiştir. Pro- İ 
clag arına atılmıştı. Buradan Uşak ka- 21.00 konuııma: (Zafer bayramı hak K.adi.r. o.ğlu smailin. od.asına k-apuda- racatçılar birlikleri idare heyetleri, 

fesör bu konferansında çocukluk <lev- ., k k 1 d k d.. • . ı·kı ıı· sabasına inmek istiyen bu firariler, kında), 21.15 müzik: Dinleyici is - ı. ı ı ı ırarak gırmış, e~yasını so- un ögleden sonra bır ı er ınasın-
döküntüleri toplamak üzere vazife al- resini beş kısma ayırmış ve her bi:c tekleri, 21.40 konuşma: (Burhan kaga atm~ş ve bu s~~retle ~ı~za~ hak- da toplanmış, ihracat ve fiyat mev
mış olan tarama müfrezelerimize esil- devre hakkında kısaca izahat Yermiş- Belge), 21.55 müzik: Radyo salon kını almaga teşebbus etmı tır. Suçlu, zular1 üzerinde müzakerelerde bu _ 
olmuşlardı. tir. orkestrası (violonist Necip Aşkın tutulmustur. lunmuşlardır. 11•-------------1 idaresinde), 22.30 ajans haberleri, ı•·~~---••••lll!ll••••lllİ•••••••••••ıa 

Bir istila ordusu, böylece ezilmiş, Cebinizdeki Tenbel 22 ·45 müzik: d-ans müziği (Pi.), Denı·z Gazı·nosunda 
mahvedilmiş, diğer cephelerden kaçan PARALAR/ 22.55-23.00 yarınki program ve ka-
h;ımlar ise şiddetli takiplerden yaka- P.a.n.ış_. ____________ •ıl 

n kurtaramıyarak Anadolunun cVa- ~'< 6 Pc.,in Fai;; gelirc11 Abdı· Vehbi" MOess--s--sı· 
tanın hat·imi fametinde~ yok olmuş- Bir U U 
larclı. . Sayın Halkın 

Tasarruf bonosu ile 
konferans verecek ve bunu, müzik 
kolunun bir konseri takip edecektir. 
Gece fener alayı da vardır. 

Zafer bayran11n1 
Seferber ediniz kutlular 

-------------------·ı .......... ...;;.;.;;.;.;,,;.;;;; ........... 

2 Eylül Salı günü akşamı meşhur Amerikan virtous 

Mac Allan ve Praf Gearg 
Darvaş, Komponist Fritz Kerten caz orkestrası 

Her akıam saat sekizde 
TELEFON - '4007 -.. ................ iiiiiiiiiıillllliliıiılıiiiiıiiİll ....... . 
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O ~~.P.. ~-~·~·~ •ı-----• Uz~k tŞarkt~ 
!!!!i!§!!!!:!~~~~~~~~~~~~!!!~~ -- vazıye gergın 

, -===-==----------, Akdenizde mih- Ebedi Şef, taarruz pla- Japonlar Vladivostok 
Mı.)JAı Şef İmiz, Afyon- ver gemileri ) h ] ? yolunu kapamak 

nını nası azır amıştı. istiyorlar dan Denizliye Geçtiler bombalandı Ruzveıt - Nomura gö-

Reisicumhurumuz, Afyona Geli 
.ve Gidişleri~de Ha~kın Coşkun 
Tezahüratı ile Selamlandılar 

BU plan, bOtOn bir Alemin huzurunda klinata rüşmeıeri netice Af rikada geniş hava vermedi mi? 
faaliyeti oluyor parmak ısırtan bir savletle tatbik edildi T?kyo, 29 (A.A.) -. Bugün, b_aş • 

Kahire, 29 (A.A.) - Orta sark . • . . . . vekıl Prens Konoyenın rıyasetınd~ 
hava karargahının tebliği: İstıklaJ savaşında Sakarya boyJ:ı. imde taarruz proJesını hazırladı. bütün nazırların iştirakiyle fcvkalii-

Do11"nmaya mensup tayyareler, rında 22 gün, 22 gece süren meydan 1 Ayni günde saat 19 ile saat 23 ara- de bir kabine toplan~ısı yapılmıştır. . 
çar~amba gecesi dört muhrip hima- muharebe~i, binlerce senenin biricik sında düşünülüp kotarılan bu projeye Japonyanın Vaşıngton sefiri amı
yesin_de seyreden 8-12 bin ton arasııı- ,ahadeti olarak tarihin koynuna girdi-' Arap harflerinden «SAD# har- ral Nam~ranın, 28 ağusto~t8: Ame • 
da dort duşman naklıye gemisine hü- .. z•man Tu"rk d kaza 1 • a ı finin adı verildi bu proJ·cnin ana ka- rıka reısıcumhuru Ruzveltı zıyaretle, •cJuktan s~nra saat 11,45 de Deniz

liye h<ıreket eylemişlerdir. t . 1 d. 8 b" gı " • • or usu, ne ıgı z - . A 'k . d 1 
cum e mış er ır. ın tonluk bir ge- _. k b" t k" .1 d" k k rakteri düşmanı cephede çakarak 

0
• merı a - Japonya ara~ın a mua -

miye bir kaç isabet kayded"I · t·. feıı sı 1 ır a ıp 1 e sona er ırece a- ' • . . .. Jakta kalan pasifik meseleleri hak -
· · · • .. 

1 mış ıı. d kuv etı· d ··ı ı· mı yan ve gerılerınden kavram1k, ışı • . . Reisicumhurumuz, geliş ve gi

dişlerinde halkın coşkun tezahüra
tı ile seliımlanmışlardır. 

Gemıde ınf\la'~lar muşahedc edil _ ar .. v ı egı c ı. b" . ha .1 k t'l net"ce 'C vardırmak kında Japonyanın noktaı nazarını 
miş ve yangınlar çıktığı görülmüş_ Bu yuz~en kolaylıkla çekilen düş- ır ım 'c 1 e .. 8 •. 1 ~ • • izah eden Prens Kon oy enin bir mesa
tür. Orta büyüklükte lngiliz ta a- man, kendısi için en iyi müdafaa mev- tı. Bu p!.ın, butun tcferıuatında dahı- jını elçinin Amerika reisicumhuruna 
releri merkezi Akdenizde seyir '?a _ zii olarak, Eskişehirin sarkındaki ara- \'ane bir düşiinceden mebzul örnekler tevdi eylediği, içtimaı müteakip nes
lind~ bulun~n iki düşman gemiRine zi ile, Afyonun şarkınd~ki sırtlar hat- taşıyan muazzam bir plandı.. r2dilen bir resmi tebliğde teyid olun-
laarruz etmışler ve bunlara isabet. t kabul etmiş b 1 1 . Fakat bu planın hazırlanmrn oldu- muştur. 
er kaydetmişlerdir. Gemilerden bi _ ını __ ve urn ara yer cşmı- ·u tarih.ten tatbik edileceği ·tarihe Londra, 29 (A.A.) - Derli Tel-
ı·inden duman çıkmağa \'e gemi ar- ye başlamıştı. Duşmanı bu hatta barın- g . ' . . g-rafın siyasi muharriri yazıyor: 
katlan su alarak batmağa başlamış_ dıran sebeb de, gene tekrar edelim ki, k~daı geçecı;k_ zaman zaıfınd~ acaba •Rusya ile birleşik devletler ara>ın-
tır. ordumuzun takip kudretinde bulun- cluşman ellerını, kollarını baglıyarak Jaki münasebetlere müdahaleye, ja-

Çarş~mb_a ge~esi ağır 1ngiiiz tay- maması idi. Gerek yorgunluk, gerek- oturacak mıydı? ıonyanın hakkı yoktur. japonyanm 
yarelerı Bıngaz;ye taarruz etmişler maddi ve manevi ku .. t , va ·ıt"- Düşman hakikatte böyle yaptı. Ya- bu hususta bazı şartlar dermeyan e!-
,.~ dıs menderegın yan tarafında bir sc 1 b'ld"-· h ne \e s '' ni· arlarca ellerini kollarım bağladı tiği bildiriliyor. Bunlar sadece hır 
kaç yangın çıkarmışlardır. larııı a a ı ıgıne arcanmı~ olma>ı, ' · . . '. ' · blöften ibarettir. Diplomasi sahasııı-

Mu•• du·· r VekaA letı·n emı·rıerı·nı· gı·z- Cenubj Afrika bomba tayyareleri Türk ordusunun önüne o günlerde aşıl- Fakat S~d. prOJe"1~1 hazırlıyan deha, da japonyanın bu son küstahcn hare
Rardiya yakınında düşmıın depo! _ ması gerçekten çetin olan bir duvar gi- d!işman ıçııı en dogru hareket olarak kctinden daha fenası olamaz. Su ci-

h ıa hücum ile hedeflere isabe:ı~r b' dikilmişti. onun boş durmıyacağıııı, Türk hazır- het de dikkate şay!lndır ki, japonyıı-ı•ıyOr fabrikalara Ve eş asa kııydet~işlerdir. İngiliz tayyareleri 
1 

Bu ordunun biran durması kendinP lıklarını aksatmıyn uğraşacağını ka· nın bu hareketi çok zamansız olmuş-
t rle Bardıyayı bombalamışlardır k 1.. . 1• · d bul etmiş ayrıca tertibat almıştır. tur. Denizlerin serbesti,; hakkında-• ı•k • ııı;: Garbi Libyada Hums civarında as- bir sı ".' c uzen vermesı azım ı. . Sad p;ojesi tatbike başlanmadan ki deklarasyondan hemen bir kaç gün ıp ı verıyormu'ı' keri !Yarakalar bombalanmış, bir bi- Gazı Mustafa Kemal (Atatılrk), önce düsman simaldeki 2 nci ordu böl- sonra yapılmıştır. japon militaristleri 

B 1 -1 t .11 olan fabrikaları ve eşhası vaktin- na tamamen tahrip edilmiştir Avcı- .su uyur dlişman uyumaz!> Söziine g . d ' t · d s apılacak bu kararlariyle müvazenelerini kay-
Ankara, 

29 
(A.!>) - a~ve"' e - ı'ı yUksek makamlara bildirmediğı !arımız biltün gün taarruzi d

0

evrive bel bağlamanın asaletini gösterdi Ve , e;qm en aarruz e er .. e ne Y · bettiklerini isbat eyliyorlar. japonlar, t t b)'g' edılmı~tıı· · e · k uçuşlarında b lu ı d · · '' d k ·ı · f · · l 
en e 

1 

. • • . • : . • , tahakkuk eyli yen Bursa mınta a.; . . u nmuş ar ır. düsmanın uyumıyacağını kabul ede- · .· . • . emo rası erı;ı. za erme manı o a ~ 
Pamuk ıplıgı te,zıat, •şleııncle >01

kt d müdürü Enver Anafırat mıllı Kahııe, 29 (A.A.) - Orta şark ' h 
1 

h 
1 

ki b 
1 

d 
0 

t Cemıptakı 1 ncı oıdu cephesıne ta- mırncaklar, bızı korkutaml\·acaklar -.... 1 la tahkikat ı · ısa • • bl.... • rek der a azır ı ·ara aşa ı. r a- d . . "b 
1 

k - • suzluğu goru en ve yapı n . korunma kanununun altınc, madde- ,e ıgı · • . k . k' 
1 

arruz e erse ne gıbı tertı ata ınaca ·- dır.> 
neticesinde vazifedar olmadıgı hnl- "nin dokuzuncu fıkrası hükmüne T~brukt~ düşmıı~ topçusu yeniden da bır ta ım z~m.an ve 1~ an ar vıır- tı?. İkisine birden taarruz ederse ne Deyli llfcylin siyasi muharriri di -
de iplik tevziatında müdahalede bulun- tevfikan memurıyetten ihraç edilmi~ faalıye~ goste!mış.~ır. Düşman 'lay - dı. Bunlardan ıstıt.ade fır.atın.'. kaçı;- şekilde hareket edecekti? Suallerine 'Or ki: . . 
duğu ve 

9
5 sayılı koordinasyon hey'eti ve hakkında ayrıca cezai takibat y:ı 'areler'. Tobruga hucum etmişlerse de mamak dehasını gosteren Ataturk, bır cevap verilmiş ve buna gÖre planda te- _ • Japonya s_on hareketıyle klıst~~

kararına muhalif olarak pamuk ipli~ pılması ve yolsuz .ola~ak pamuk ipli- ~~qaJüY~:~ır: {:ı;k~z topçusu, ~~~ük taraftan ord~nu~ yeni 1>ir sefer~ ha~ ferruat üzerinde durulmuştu Akla ge- ıgı1n Ro
1
n ha'ifın~ vnrmış~r. A~erı~~ g- 1 

.
1 ··ıeminn ıpek fabrıkalarına dııhı ği alan ıpek fabrıkatorlerı •le aldık- u ffşak tıls 1 

tam teşekkulunc zırlanması içın Jıızım olan tedbırlerı 
1 

'-"len büt""n 'ht" 
11 

k 
1 

ıe. n_gtı teı:e us
1
• aya

1 
yadı: ımB~ e

8

ce 0 

• · İ d v k ' I · !'ki . t f b ·k t .. ı h k m va ıye e a eş açmıştır . • . e•ıı u ı ıma ere arşı emsa- erını emın ey emıs er ır. ız ov-i~l~k ~e~zi .e~i-~ıhv~k k~=~i ta~i~l~ ~~ıd'ı; ~ak~~,a~! ~~çi~m:~i \~~1;:u ~- Libyada hafif topçu faali
0

yeti ol. aldı, b'.r faraf~an d~ Mıllı mısak ~ududk- siz tedbirleı· alınmıştı. .-edere verdiğimiz sözü yerin_? geti-tının ıplık .ış eıı a ın .. d k'l ti bildirilmistır muştur. !arı ıçındekı du~~a~ı tepe eme· Yalnız hedef cSad» klinde taar- recek ve her yardımı yapacag_ız.> 
rini gizledığı Ye hakkında şuphe ha- tısa ve a e ne · · Caı•ayup vahasında düşman tay. için tasavvurlara gırıştı. kış ortasında , . h d ; B ~ k 

1 
k d Tokyo, 29 (A.A.) - Nişi Nı~i ga-

KI d rl'yasetlnde Alman yarelerinin attığı bombalarla Sünus Akşehire haı·eket etti ve 10 birinciki\- ruz \e ım ay ı. ~ g~ye en_ ı .a -~r zetesi diyor ki: Dr O YUSUn camii hafif hasara uğramıştır. 921 gilnü Akşehirde Garp cephe- ayrılmadılar. ProJenın tatbık edıldıgı Japonya civarından geçen petrol • • 1• nun ' • h ' S 1 ek güne, yani 10 Birincikanun 921 den 2b ooemileri, japon milletinin nazarı dik-"ıktıSad hey' etı ge ıyor Piv .. er Lavala yapılan si karargahında meş Ul' • ac > ş - Ağustos 922 gününe kadar geçen!) ay ~atini C?lbetme_~te?ir. Bu_ normal 

·· · Denizli dokumacıları on altı gün zarfında Türk planı dosva- ':ıır sevkıyat degıldır. Aynı zam~nd:ı Ankara 29 (Telefonla) - Turk- ılk haftasında burada bulunacaktır. suikasd . . . k . '. ahrik edicidir; askeri gayelerle 
Alman tic'aret müzakerelerıne gele- Alman heyetıne, Alman devlet na. kooperatif kurdular da pıneklemedı. Bu plan ta atı"'., ın- ·önderilmektedir. japonya k~ndi a-

k · .. d Ankarada baslanncak- zırlarından Dr. Klodyus rıyaset ede- Versay, 29 (A.A.) _ Dö Brino •anlıırın, malzeme ,-e vasıtaları bır el- eyhine çemberleme siya etinin ida-~ı~. ~i'ü'i~~e~elere iştirak ;ylıy~c~k cektır. dün öğleden sonr a mareşal Pete~ kueı~~iı~!i;ı,2~5~Aı;tı·>li;; .~:::ıi:~~ ~f~ den, ~ir g?nillden çalışması_nı i~ap ~tti- mesini temin e):liy~cek ha_rı:ı vas;ta-o
lan Alman iktısad he~·etı, eyi ulun nt ahmınadPiyer Lavali bu lunduğu has· (Garb·ı Anad.olu Dokum.acılar Ilır- ren bır plandı. Bu sebebledır kı, planın arının böyle gozgore ge~ırılmesıııe 

a ane e zıyaret etmistir k"l d h 1 d d 
P · 29 A ' · lig-i) adiyle bır kooperatıf kurmuş - esasını teş ı e en azır anmıya haş mü•aa c e emez. 1 b 1 I• • arıs, ( .A.) - Gazeteler La- !ardır. döndürücü bir hız verildi. Yeni yeni Nevyor~, 29 (A.A.) - . Nevyork Ruhr haVZ85J stan U Va ISı vale yapılan suikasdı büyük ma~şet- 'Fhl t d .k . d" . . rıızetelen, Prens Konoyeııın Ruzvel-

lerle yazıyorlar. Gazeteler umumı- sı a ar_ e ~rı edıl 1· Yeııı yenı kıta- te mesajını uzlaştırıcı mahiyette te-b b 1 d retle bu hareketi takbih etmekle oe- A k A V • t !ar teşkıl edılerek cephane, techizııt ve akki etmektedirler. om a an 1 Talebeye mekteplerde raber fai~_in satılmış olduğunu söyle- s erı . azı ye malzeme bakımından bütün noksanlar .. Tok_yo, _29 (A.A.) -. j".lpon söze~-
. b.l · · il mekte muttefıktırler. Bır gazete di- - Baı tarafı 1 ınci .. hifede - tamamlandı. Ve bu müddet içinde kah- su, Vıladıvostok yolıyle petrol se\-

Mans sahillerine de belediye 1 gısı öğret - yor ki: Alman tebliği, Estonyanııı merkez ramaıı Tiirk ordusu madde olarak düş- tiyatı ~akkında kendisine sorulan 
, ld mesı"nı· temenni etti - Komünizmin mesuliyeti ezicı- sehri olan Revalin (Tallin ve 50 kilo- manı ayarında bir kudrete vilkseltildi. 'll~ıht~elkı~ suallere cevap vererek de· hücumlar yapı 1 dir. Fakat bütün mesuliyet ona raci • . . . . . · . . mış ır ı: 

İstanbul, 29 (Telefonla) - İstan- değildır. Yahudi ingiliz radyosu, bun metre batısındakı Baltıkport harp lı- Manevıyat ta ıse sarsılmaz bır ımana - Bu husustaki. müzakerelere ha-
Londra, 29 (A.A.) - Hava neza- bul valı ve beledıye reisı Dr. Lütfi da muzır bir rol oynamştır. maııının işgal edildiğini bildirmekte malikti. Kıtaat geceli gündüzlü talim- "en devam edilmektedir. l\l<ı~kovnda-

retinin teblığı: · Bl Kırdar, Maarif Vekaletine bir mek- Habeş ı'nlparatorı.çesı' ,.e Fin körfezinde artık Sovyetlerin !erle geliştiler, ders ve muharebe atış·· '<i japon elçisi Petekadanın, jap_ on -Perşenbe günü geç vakıt .en - k J d ~ k v·ı d" t k J" J k ah haı'm bombardıman tayyareler• ıw- tup göndererek, ilk Ve .ortao u .a: a Hengöden başka üssü almadığını söy- !arı yaptılar. Topçu bir mana ifade et- ya_nın ı a ıvo. o -~o ıy ~ sev ıy -~ 
cılar himayesinde olarak Roterdam talebeye belediye bı!gılerının ogre- Adis - Ababaya gidiyor !emektedir. mi.Ye başladı. Ve bilyük kıtalar planda- nusaade et~ı}~cegı hakkında bı 

k t ılmesı hususunun teminin• rica et - A Al rad . d"'. k .. d 'ıeyanatını bılmıyoruı11. doklarına ve havuzlarına bir a ın Naırobi, 29 (A.A.) - Habeş im- yrıca man yosunun ver ıgı i yerlerini alarak grupmanlar vucu a Amiral Namura iel Ruzvelt arasın-yapmışladır. Gemilere, rıhtımlara ve miştir. paratoriçesi Bombasadan Nairobiye malfimata nazaran Loga - Narva saha- getirdiler. daki görüşmelerin m~vzuu hakkın -
limana isabetler kaydedılmiştır. Haliçteki sanayi muvasalat etmiş, tayyarp ile gelen Rında; Geyorası Leningradın cenup ve Sad şeklinde taarruz projesinde kuv- '1a bir şey söyliyemem. Bu müliık~t-

Gece de avcılar şimall Frnn>ad,ı k l veliahd farafından karşılan.mıştır. cenubı garbisindedir; yeniden 5 bin \'eller şöyle taksim edilmişti: ta So\'yet işin~ı de_ m~vzuubabs edıl-
taarrurzi keşif uçuşları yapmışlardır. nunta a arı lmparatorıçe ve velıahd bugun tay- esir, 23 tank, 45 top, çok miktarda Afyonlrarahisar cenubı garbi bölge- miş olma>! mumkundur. 
7 bombardıman Vp 5 avcı tayynremiz yare ıl Adıs Abab "a gıdecekler AN K A R A -tetaııbul, 29 (Telefonla) - Haliç . e · - a, - malzeme ele geçirilmi• · keza merk~z- sind to ı k tl ı · ·du -- • kayıptır. " . . .. . . dır. . . • • e p anan uvve er, ncı oı .. Radyo gazeteaınden 

Londra, Z!l (A.A.) _Hava ve da- mıntakasındakı sanayı böl~esı te~bıt f .1 l ele çok mıktarda esırle malzeme, tank, namı altında bfrinci, ikinci, dördüncu Ruzvelt ile japon elçisi amir~! 
hili emniyet nezaretlerinin tebliği: edilmiştir. Hazırlanan proJeye gore, ngı tereye .300 tan { tol) iğtinam olunmuştur. Alman raci- kolordularla beşinci süvari kolordu- Namura arasındaki g~~~şmel~r~ıı 

__ Gece Büyük Brıtany.a üzerinde Kağıdhaneden Sütlü_ceye kadar ola'.' verildi yosu, bu haberlerden başka İlmen gö- su idi. Bunların da mecmuu ıı piyııde müsbet. bir_ netice verm2d~gı bıld~~ıl-
duşmanın ha~a faalıyetı çok az ol- . hada mezbaha, ispırto, maya fnbrı- N • . iti §İmalinde Alınan kıtalarının Mosko- kuvvetiyle 9 süvari tümeninden iba- mektedı!" Japonların beıızın sevk'.) a-muştur. $arkı İngılterede bazı yer- sa .. .. G · k.. .. .. k _ • ev; ork, 29 (A.A.) - Vaşıııgton . . • . tında bır müdahalede bulunmayıp, 
!ere bombalar atılmıştır. Bir mahalde kaları Sutluceden azı oprusune a ,qalahıyeth mahfillerınden Nevyork va· Lenıngrad demıryolunun dogu ta- rettı. . . sadece protesto ile iktifa ede~eklcri 
az miktarda nüfusça zayiat vardır. dar olan kısımda çamaşırhane, boyaha- Taymıs gazetesinin öğrendığıne görp rafına geçtiklerini iddia eylemektedir. Taarruz başlar başlamaz bu kw.- zannolunmaktadır. japonya Çın mc
• Londra, 29 (A.A.) - İngiliz harn ne konserve fabrikaları, iki köprü ara- ~itogaf .fabrikalarında şimdiye ka - Kısaca şu neticeye varılabilir ki mer- vetler şimale saldıracak, düşmanı kav- ,elesi ile nıe,,.gul olurken, şimdi kar
kuvvetlerının dün gere Ruhr havza- sı~da da kumaş ve iplik fabrikaları dar .İngılte.reye 500 tank teslim et- kez cephesinde Sovyet taarruzları bil- rıyacak şekilde taarruz ederek onun şısında Amerika, lngilter~. 1 Rusya ,. ' 
sındaki hedeflere taarruz ettiklerı b 1 caktır. ~ıştır. İngıltere, Lıbyada cıddı. tec: yük ölçüde olmayup tabiye icabı hare- kaçmasına imkan vermiyeceklerdi. Sü- l"'!ndJn mü'..ekkep kuvveti] ıı~ c:phe-bildirilmektedır. u una' • be l . rubelerden sonra bu tıplerı bırıncı . • • • .· . .. Ahırda-ıarı isti- nııı teşekkul etmekte bu un ugunu 

Londra, 29 (A.A.) - 28 - 29 A- Ondülecı her r erın sın ıf tank olarak kabu l etmiştir. A- ketlerdır ve Alman hatlarında te~aşı ~aı ı ~olordu_su ıse, kilm: \' 11 . görmektedir. 
ğustos gecesinde Britanya bombar _ . tih merikan fabrıkalarında artmakta uyandıracak, başkumandanlığı endışc- kametınde duşmanın çe · 0 arıııı l 'j ' B d 
dıman tayyarelerinin başlıca heder• ım anı oıan bir hızla başka tip tankı ar da ye düşürecek mahiyette değildir. tıkıyacaktı.. . . . Nafıa Ve .:ı ı ursa a 
Döizburg olduğu öğrenılmiştir. İstanbul, 2!l (Tel.e~onla) - lstan. hazırlanmaktadır. Revahn işgali strateji bakımından Vazifele~ı, um~a> muha~ebe"ını ta- Burı.a 

29 
(A.A.) _Nafıa Vekilı 

Berlın, 2!l (A.A,-) -:-:_. Sala_hiyetli bul beledıyesi, 0 ndulasyon ma.kmele- Ankara _ fzmir bisiklet bir ganimet ifade etmiyorsa da, burada h?kkı_ık _ettırmektı . faka~ şımalde I!'s· ıAl: Fuad Cebesoy Yalovadan buraya bır menbadan bı!dırıldıgıne gore Al- ını kullanabılecek berbertlherı ımtıha_ ;;erbest kalan kuvvetlerin Lenfogrııd kışehır ıle Afyoıık.arahısar arasıııda gelmiştir. 
man avcıları bu sabah kendılerı za- na tabi tutmuştur. Bu ım 1 

a_na gıren yarışı muha. bel . . t· k. b k d n 130 kilometrelik bir cephe vardı. Bu / 0";,..;;;.;;;.;.~~--:~-=-::-"':":"ı 
.- d.. .. ü t" ·' - 170 berberden an Ankara, 29 (Hususi) - Ankara - ehemmiyeti vardıı'. cepheye karşı duran 11 ncı ordunun 
Yıat vermeden 6 ıngilız avcı tavvare cak seksenı muvaf· ıe erıne ış ıra 1 a ımın a . A N A D Q L U 
81 

uşurm ş ur. fak olmuş v.,, ehlıyet .almıştır. t · b. ·kl t b' !ili d 7 t""m d "b tt" B 7 İngiliz avcı tayyareleri Fransız k zmır ısı e yarışına ır ey sa· Baltimura gelince, Sovyet deniz kuv- mevcu. u _u en en ı art: ı. u 
Belçika sahillerınde bir keşif u~uşu- Bir kadın ımyager bahı saat 8,30 da Ulus meydanından vetleri için çok ehemmiyetli bir üs idi. tümenın kesıf kısmını da cenupta ya-
na çıkmışlardı. . . zehirlendi başlanacaktıs. • .• Bundan sonra artık Sovyetler Kron~- ni Afyon mıntakasına yakın bir yerde 

Berlın, 29 (A.A.) - lngılız hava Ankaradakı guresler tand u .. sl . • k Le . ad bulunuyordu. E$kişchirin karşısı h2-k ti M h . · t ki 29 (Telefonla) $işlı • erme sıgınaca ve uıngr uvve erı • anş sa ıJıne yap ı arı htanbul, k. - 1 . - A k 29 (AA) 
30 

A. t d d.. . men hemen bostu 
hücum esnaMında 9 tayyare kaı·bet.. d t genç kadın ımyager er•· n ara, . . - gus os a uşerse, donanmanın anavat.anla ır- _, ' .. . k .. 

slerdi; Diln ög"Jeden ·onra ·tak- e od uraNnermın yanlışlıkla ilaç ye- cumartesi gün üAnkarada 19 mayı< tibatı kesilecek-tir Bu kadar cür'et taşıyan bır. a_r.ıı mı, · s • ' ' mız en ' d · · · "") t d d İsta b 1 A ka g'i- . · b"l k · · b k arı verenın ıra-riben 26 - 30 tayyare garbı Fransa rıne zebirlı bir mad eyı ıçmış ve 0 - s a yomun a n u - n ra ' Bu vazıyet karşısında Sovyet Baltık vere 1 me ıçın, u ar . ,. 
sahılı üzerinde uçınağa teşebbüs et- müştilr. reş takımlar, arası~da yapılacak .o- filosu için iki şık vardır. Biri lsveçe desi_ndeki kudreti __ ölç_mek dnhı ~~şcıı 
mistir Bır Alman fı!osu d İngılızle- k feransı lan serbest ve Greko - Rumen gilıeş te ı· . . - . zel<aııın zor erecegı bır mertebedıı. 

.• . .. ·t·· r·. .. a.. .. Moskova 011 müsabakalarına saat on altıda baş- s ım \e enterne olmak. lkırn!ıfü de , . . . ı· b'T' bir ale-rın adedce us un ugune ragmen cins ) \ 'k k henüz t hd"d lt d b 
1 

. Le-- Bılıyoruz kı, bu ıı ıın u un 
man tayy!lrelerini muharebeyp ıcbar Vaşington, 29 (A.A. - ' merı :ı !anaca tır; • • . ·. e '. a_ ın a u 1'.nmı.ıaıı miıı huzurunda kainata parmak ısırlı-
etmie ve sekiz düşman. ta~·yare·""' reisicumhu1·u, .M()Skovada_. toplana_- lngıJız deınıryolları ~ıngracl • Şımalı buz denızı kanalınılan . •e kolavlıkla tatlıik edil-ı 
düşürmüştilr. . . cak olan İngiltere - Ameıı~a - So'·= _ . i _ ıstı~a'.le ederek donanmayı Şimal buz r~n savletle ' · 

l\.les"er $mit fılosu hıç bır zayıata yetler birliği konferan~ı~_dı_ı a.ıtr kl _Lond1~a, 29 <:.:t; . t İ~gı\z ~-c dcııızıne kaydırmhk.. Tabii buradan dı.. 
uğramamıştır. Öğleye doğru bir Spit- şilik bir Amerikan .hkey: 

1:ı;:n~~ ~r~ c ~ır /.0 ~~:ının \·~~~ilmi~~/0 une hafif kuvvetler geçebilir. Kruva7,i;rler/.:'•mt!!11••••1!1••-•111a · 
fayer, Fraıısanın şimal sahilı üzerin- edeceğini ve Amerı a 1? 1 ·= a ın ıgı un gecp 1 

' • ve muharebe gemilerinin geçmesi im· Fuar gaz;nosunda 
de uçmuş \'e Alman av tayyarelerı len Londrad-a bul~n~n · et~maııın rı Kaybolan posta bil deg"ı"ldiı· Btı kanal bı'ı· kaç ·ı\· soıu"ı Büyük aan'atki.r d dil .. "l ·· t·· t d .. · bıldırmış ır. . • . . • tarafın an suru muş u. yase e. ecegını r t . Vaşingto~_. 29 (~.A . ) .-:- Asosye - donup, istifade edilemez bir bule g>lc- Mazarik Gecesi 

Hamdi Nüzhet Çançar Cıanoya an1e ıya tıd Presın ogrendıgıne gore, İngılız ceğinden ve eğer Leııingrad hakikaten ftİ\YOK SOR PRiZLER 
ldl postı< ıdaresı 3 - 10 temmuz arasın- tehlikede ise Sovyetlerin hafif di!niz :OU 1 vapı da Birleşik devletlerle ingıltere ara- . · . • . Sıhhat Eczahanesi "AA Harıciye nazı- sındak· st ih devleti fa- kuvvetlerınden bır kısmını ~ımdıden 

Roma, 29 ( . . - . . ı po anın m ver . 1 b d . . k 'd b 1 . -
ı K C. bog· azından amelıvat alıveti netice~i olarak kavbolduğıınıı şıma uz enızıne a) ırmış u uom,ı Taze Teml'z Ucuz laç rı ont ıanoya · . · . . 

yapılmıştır. Sıhhti iyidir, bildirmiştir. !arı akla yakın gelmektedır. 

1 'Eylül Pazartesi aktamı 
için masalanızı timdiden an· 

ır:je etmeniz lazımdır. 
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I Oın büröncei FlYar<dla tetklklerı 
~ _,, E p 
.. czacıbaşı amuk mensucat şirke-

Üsle· Süleyman Ferid t• • . k 
Paviyonu ının pavıyonu ço 
lzmirin en eski ve en 
tanınmış bir müessesesi 

Süleyman Ferid Eczacıbaşı mües~e-

güzeldir 
sesini yalnız lzmirde değil, bütiin Ege Bu müessese, milli müdafaamızın 
mıntakasında ve hatta yurdun her ta-

rafında tammıyan kimse yoktur. da ı·htı·yaçlarını kar~ılıya b. İzmirin en eski müesseselerinden bi· ',C' D lr 

.. -
Usden mahrum olan bir donanmanın ~işletme mal-
zemesi tükenen muattal fabrikadan farkı.yoktur 

ri olan Süleyman Ferid Eczacı başı mii- f brı• k h ı• • aJ b 
essesesi cıaima dürüst ve doğru oıaraı. a a a iDi mış r 
iş görmüş, her müşterisinde ve herkes- İzmir fuarında daimi paviyonu bu: bir nisbetinde kadın işçi çalışmakta-
;e tam bir itimad uyandırmıştır. lunan müesseseler .?rasında ~zmi: Pa- ' dır. 

Yalnız eczacılıkta değil tuvalet es- ~u.k Me~sucatı Turk Anonım şırke- Paviyonda 16 metre karelik büyük 
. • · tının pavıyonu ve dekorasyonu çok bir de vitray vardır ki, çok manah-

yası levazımı, bılhassa esans ve kolon- takdir edilmektedir. Fuarı gezen hal dır. Paviyonun dekorasyonunu res
ya imalinde de müessese, bir inkıl3,P kın hemen hemen ekserisinin ziyaret sam ve dekoratör B. Haluk Cemil 
raratmıştır. Bu sebebledir ki müesse- ettiği bu paviyon lnhisarlar ve Trak- Tanju cidden güzel hazırlamışbr. 
~enin tuv:ılet levazımı ve kolonyalan, ya paviyonları yanındadır. Fabrikada işçilerin sağlığına bü -
Ankara ve İstanbul gibi en maruf tu- Milli bir davamızın İzmirdp en yük bir ehemmiyet verilir. İki dok
valet malzemesi ve kolonyalar satılan mühim tatbikatçısı olan. lz~ir Pa - tor, bir revir vardır. Beden terbiyesi 

. . , .. . . _ muk Mensucatı T. A. Şırketı yalnız teşkilatı fabrikada tevsian vücude 
verleıden bıle ,u.ınmakta ve fazla mık- 1. • b' ·h · t tak'ıp eden b. ·· · ·ı · k d h'l' d k. h ıcarı ırzı nıye . ır mu- getırı mış, an un a ı ln e ı yaş ad 
tarda satışlar yapılmaktadır. essese değil, fakat daha ziyade mil- dinde bulunanlar için mükemmel bir 

Yağlı, yıığsız krem, esans ''e kolon- ti iktısad davamızın sadık bir hiz - spor sahası yaptırılmıştır. Fabrikaca 
ya imalinde hiç bir ticarethane, Süley- metçisidir. İzmirin çok e~ki müessese tutulan beden terbiyesi muallimi, her 
ınan Ferid müessesesinden Ustün o!- !erinden biri olan bu müessese, ifa gün mükellefere beden hareketleri 
rJ.uğunu iddia edemez. k.urulan pamuklu ~ensuc.?t tesisle - yaptırmaktadır. Ayrıca kapalı bir 

N' . d · rınden en mühimmıdır. Musbet saha- spor sahası vücud.e getirilmesi için 
. ıte\ı~, ;ur un.her tarafından Iz- da is gören Pamuk l\Iensucatı T. A. de direktör B. Bernard tarafından 

1'l'lıre ge ıp .' u~rı z~yaret edenler, Su- Şirk~ti, memleket için faydalı netice- bir proje hazırlattırmıştır. 
eyman Ferıd ımalatından muhakk:ık !er veren mesaisini artırmış, yaptığı Kaput bezi davasında mühim bir 
'>uretle mübayeat yapmaktadırlar. irtkı!apla kaput bezi ihtiyacını temin ihtiyacı karşılıyan fabrika müdürlü. 

Eczacılıkta da müessesenin bir çok hususunda muvaffak olmuş, hatta ğü, bundan .epey evvel tevzi işlerin
-niistahzeratı tanınmış ve tutulmuştur. milli müdafaaya yazlık elbise ku - de bazı şikayetler vuku bulması üze
(S. Ferid) markalı müstahzerter, ki- maşı hazırlıyan kaput bezi fabrika- rine fiat mürakabe komisyonuna mü 

larımızdan biri halini almıştır. Mü- racaat ederek tevziatın bu komisyon
•ıin tabletleri ötedenberi aranagelmek- essesenin her hususta muvaffakıyet ca yapılması noktai nazarını ileri 

Denizlere hakim İngiliz filosunun bir tayyare gemisi seyir halinde tedir. Müessese, gözlükçülükle de bir göstermesi, hiç şüphesiz onun başın- sürmüştü. Bu dürüst hareketten do-
Bugünkü harp gemileri gerek bakımla mümkündür. Duran demirin Bundan başka bir harp gemisi mah inkılap temin etmiş, her göze göre dün- da bulunanların, bilhassa direktör layı fabrika direktörlüğü, tebrike şa. 

kuvvei muharrike ve gerek ta§ıdık - paslandığı bir hakikattir. Bir harp rukatını, mürettebatının yiyecek ve vanııı her tarafından istenilen tarzda B. Bernard Triehes'in devamlı faa- yandır. 
ları esliha bakımından makine tekni- '('emisinin makine dairelerine girildi- içeceğini, gemideki silahların cepha- gözlük camı getirtmekle şöhı·et bul- liyeti ve kuvvetli görüşl~ri sayesinde Şimdi tevziat ve satış, iktısad ve-
ğinin envaını nefsinde cemetmiştir. ği :ı:aman makinis~leri? f~ali~e!le ç~- ?esini süratle al~~sı lazımdır ve bu ınustur. j olm'ı.ıştur. B. Berna~d '.1'rıehes, Türk kaleti tarafından yapılmaktadır ve 
Filhakika bir harp gemisi harice!1 '.~tıkları ve vardıya amırlerının bu- ıkmal malzemesmı depo ederek sak- .· • . dostu ve işçilerin hamısı olarak tanın bu suretle fabrika direktörlüğünün 
çok basit görünür. Fakat güverteaı- t':'n ~evcudiyetleriyle dikkat kesil - lamak için ambarlar ve tanklar, .~· Ferıd Eczacıbaşı mamulat 'ie mıs bir zattır. noktai nazarı yerini bulmuştur. 
ne ayak basıp teknenin içine girilin- :hklerı görülür. Gerçi işleyen demi- malzemeyi gemiye vermek için rıh - "lU~tahzeratı, Fuarda İzmir Ticaret · l'l . 
ce makinelerin , cihazların envaı ve rin ışıldadığı doğru bir ııöz ise de bu· hm ve iskeleler gibi kara tesisatının odaları pavyonunda teşhir edilmek- p 1. . 

.b ı 'd' ·ı k 1 Y ·ı· k k d. . H il . avyonu geze ım . Almanlara göre 
tertı atın çeıı ı ı e arşı aşır. er na aıı!nma payını ı ave etme gere - mevcu ıyetı şarttır. arp gem erı- tedir. F d k' · onlar arasınd d • 
d 1 

- b'. .. b k . t• B a 1 h "dd . 1 b .. . 'h . 1 . uar a ı pavıy a e 
ar ıgı .. utün u n;ıa anızm~ m.~n - ır .. ın e~a e~ .. ~z~n ı_nu et ı~ eyı:_n ne u m~te~evvı .~ tıyaç arını temın Satış yeri, Kemeraltı caddesinde Si.i- k · · n itibari •le cidden takdire - Bqtarafı 1 inci aabifede -

zumeaının sıkışık hır halde ust uste makınelerın butun ıhtunamlara rag- edecek hır lıman us olarak evvelden . . . ı OtaS) o ). k 
istif edilmesini zaruri kılmışhr. Ta - men aşınıp eskiyecekleri tabiidir. hazırlanır. Bir donanmaya üs olacak leyman Ferıd eczanesıdır. ~a.zhar _olan pavıyonu~ ap~ından hücumlar, Almanların kahı'.amanca 
vana bağlanmıt bir motörün altından Diğer taraftan geminin bünyesini teş limanın şiddetli rüzgarların tesira - Siz de Süleyman Ferid Eczacıbaşı gırmce. ınsan hayran ° ~yor. ış_ kı- müdafaası karşısında muvaffakıyet
baKmızı eğerek geçerken bir taraf- kil eden tekne materiyali demir oldu- tından mahfuz ve kapalı olması d ü- mamulat V<' müstahzeratıııı kullanmız sım~akı Baroly~kf. tte çof sdanatCkara-., d k 1 b' lf - d d . ·ı d . • . . .. ··td""" .b. k 1 nedır Kapının ı ı ara ın a orne sizliğe uğramıştır. Bir noktada Sov 
tan ~. o unkuzu kır va ba ~arpt.mda - gun ~.n .. en~z su>'.."'tı ~ . aımGı ıınktızaç- şunu uk'!'."'. gı ı .. aevdu ~eyti v~ziyet Fuarda bu pavyonu herhalde görii- D'ab~ndance denilen bereket boynu- yetler A lman piyade mevzi lerine kar 
mak ıçın sa ınma mec ur1yc ın e tan çurumege mus aıttır. ere ma- ve mev ıının musaa esı ve aynı za- nilz. · · .. ..k . şı 3 süvari bölüğünü hücuma k ld • 
kalırsınız. Geminin makin~ daires~ - '<ineler ve gerek gemi teknesi muay- manda donanmayı denizden ve hava- :unu. ıfad~ eden ıkı buyu 'iaZ?. ve mışlardır. Bu hücum da Almaa ı:_ 
ne indiğiniz zaman demır ve çelık yen zamanlarda tamir ve ıslaha ta· ian gelecek düşman taarruzlarına luhafaza ve idame e tmektedir. uzerındekı ışıklı pamuklar, çok guzel y d t ··t k' n pt 

1 

· · h ı· k'll k 1 · · ı b ı d ı · k ··d f d dir Bunlar birer mes'ale halindedir a eve opçusunun mu emer ız a e-
madenının mu te ıf şe ı ere ııo u a- " tutu mazııa un arın ve o ayuııy· arşı mu a aa e ecek tahkimata da Mihver devletleriyle işbirliği ya - ·. ~ • · · şi karşısında kınlmıştır Bu üç süvari 
rak sıralandığını görürsünüz. ' ., geminin hey'eti umumiyesinin sa- malik bulunması nazarı dikkate alı- 'an japonyanın Hindiçini sahillerine Pa_vıyonda -alçı ve .vıtray san'a,tı ılk bölüğü tamamiyle imh·a edilmiştir 

Harp gemisinin muhteviyatını te.!- v~ş kudreti çabucak azalır. Halbuki nır. yerleşmesi Dakarın Cebelüttarıkın'plan.da gelmckte~ır. Işıklı v ~ı~y, Alman piyadesi 27 a"ustosta a a: 
kil eden bütün bu tesisat gemiyi y~- '>ır. harp gemisinin evvelemirde ma- Avrupa devletleri arasında cereyan Alman ve' İ talyanlar tarafından iş - fab_rıkanı~. muhtelıf Y_ıllardakı ıstıh- Dinyeperd . Sovyet is~hkam as~e~~ 
rütmek ve dövü§tÜ~mek içindir. ~-ır •erıyal bakımından .. savaş k':'d~etini '!~~ekte olan harpte donanma üsle- gal edilmek arzusu hep deniz kuv - salatını g?stermektedır. ~una naza: terinin ve ;iyade teşekküllerinin neh 
çok akaam ve tertıbattan terekkup 'TIUhafaza etmc>k !uzumu a§ıkardır. ·ının k ıymet ve ehemmiyeti bariz o- vetleri için harekata en m üsaid üs ler ran 939 ) ılında 14,5 ~ı~~ ~n metre ri geçmeğ h Ja dıklanm ·· .. 
eden bir makinenin liyikiylc> İ§leme- "'unu ~alnız geminin mürettebatı 'arak görülmektedir. Bilhassa büyük elde etmek gayesine ma tuftur uzunluğunda kaput b2Zl 1.stıhsal eden tü Al P b atz ır, nl S tgorkmu~ 
· k d ı •ht' 1 -riindelık b k ı ı t · d '-" d · f b ·k b 17 5 mılvon metre r. man a ;ar) a arı ovye as erı sı anca ona evam ı ve ı ımam ı . a ım ara emın e emez. :.ır onanma varlıgiyle denizlere ha. Hülasa deniz üssü b ir donanmanın a rı a, u sene ' ., t h · ·ıı · .. · " · b' t 
----- '1takıneleri söküp temizlemek, aşı - ·dm olan İngiltere için üsler daha bil- heran ha'rbe hazır bulunmasında istihsalat yapmış~ır~ ~~brıkanın en a~::ı~ş~e e~l~~':'~b .. n;ue~sır hı~ a eş 

nan ve bozulan aksamını tecdit et - vük bir ehemmiyet almı§hr. Akde - başlıca a m ildir. Bu sebeptendir k i mühim mesaisi, mı Ilı mudafaaya tah- meg" hazır Sovyet pu.s erdı nbe .. l:ıkgl e~-. 
Türk Hava Kurumunun 'llek tekneni it t · l · ·· · · h ·k· ·· ' · ı t · e ıya e o u erı-.. • n a ınıv•e~ız eyıp çu.- 'lzın er ı ı muntehasında Cebelüt- bahri devle tler üsse donanma k a dar sıs O unmuş uı. ne kanlı zayiat verdirmi tir 

Beyannamesi ·uyen, noktaların degıştırerek takvı· tarık ve İskenderiye gibi büyük üs- ehemmiyet a tfe tmekte ve hatta do - 27 ağustosta - n· ş · d Al 
•e etmek ve bahusus muharebeler - !ere malik olan İngiliz donanması nanmadan evvel üs.sü hazır lamakta - Asker elbi~eleri ve. iç çamaşırına man istihkam vaşa~ı dınyeper e .• 

- Baıtarafı 1 inci sahifede - 11i' vuku bulan arıza ve haıaratı ta- yukarıda kısaca izah edilen ihtiyaç- dırlar Zira üsten mahru m olan b ir ait kaput bezı bu fabrıka tarafıııdan d .. kk he. P ya e asker~erın~ 
· ·z I t k 'b· ··h' ı b ·· . · d'I ktedır F b ·k al· en mure ep ilcum teşekkilllerı 

f
. . · 

1 
t t -nır ve .1 a e e me gı ı mu ım ve arını u uslerden temin etmek sa- donanmanın j.Jletıne malzemesi tü- temm e 1 me · a rı a, gecv 1 h' .. · d k' b k · rın şere ını ve gururunu yenı( en a a " t" 1 k d k 1 b J " 1 ı kt d F k d ne ır uzerın e ı UyU bır adaya cağımız gündür. Yaşamasından ümıt aya ı ış er ara. a uru muş fa ri- •ıesinde talyan donanmasına her an kenen muattal bir fabrikadan farkı gündüz ü ça ı~ma a ır. abri a a k 1 d h . 

kesılen varalı bir mılletm, karlı dağ- ka ve havuzlara ıhtiyaç gösterir. karşı koyacak bir harp kifayetini yoktur. çalışan işçi mıktarı 2050 dir ve üçte f~rX~~ ar Vp a ayı emen zaptetmış 
!ardan ınen bir çığ gıbi, Rilkınıp şah- Üstü ·te atılan dört, Le'i tabanca- ; ""' mem .. Kanunların yabancısıyım .. Fa- Alm~ların ileri harek:etini dur-
lanışınııı yıldönümündeyız. Yer yü- da:ı ,;onra koca caddenin azerinde (- Hı ka ye kat hakikati olduğu gibi -anlataca- durmağa teşebbüs eden Bolşevikler 
zünde, mııyonlann, en modern ölüm es ,da kesildi.. Gecenin bu Ynktinde ğım. Siz de elinizi vicdanınıza koya- göğüs göğüse çarpışmışlarsa da mağ 
makmeledylc boğoştoklan ·on haf- ·]'""'"'" 'ükfıoctiui bo'"n bu taban· ı c • • k ? 1 rak kararınızı veriniz... li'ıp edilmişlerdir. 
tatarda bıle, on dokuz yıl öncekı zafe ca ~esleri, knr:mtıkları delerek, yır - ] na yet mı aza mı • Bundan bir müddet evvel bu beye Berlin, 29 (A.A.) - Dün Finla ndi. 
rimiz erı~ılmez kıymetıni muhafaza ~arak bütün caddeyi boydan boya ' müracaat ederek bir sine. ma artisti ~~- ya körfeznide 3 bin tonluk bir tica-
etmektedır. Iola ~ı ,.e her rnstlııdığı kapıyı, peıı· L mak istediğimi söyledim. Ayıp degıl ret gemisi hasara uğratılmıştır. Bir 

Hadiseleri, ıçinde yaşadığımız sart :ere~·.ı çalarak öte başa krıd.ıı· gitti eman Ahzskal ya!. Benim de sinema yıldızı olmak Sovyet torpidosu yana yatmış, birdi-
lar dikkate alınarak gözden geçir - ·c ko~~den kn •boldu. Jeı e sorup duruyorlardı. Ne poliskr zeteciler bir reportaj fırsatı ile re- merakım vardır. Mecmualarda gördü- ğer 4 bin tonluk ticaret gemisi de 
mek !Uzım geldıji;ıne göre, ,;ılahına ITe'.ıfzv yat~ı.an_ıış olnıılar tb\ıa. ön- miisbet bir netice bilivor ne d,. beke;'- simler alıyorlar. Süslü b~slıklar ta- ğüm renkli, rotüşlü, göz kamaştıran hasara uğramış bir halde bırakıl • 
sürecek fişengi, tüfenii;ıne takacak :e, j a 'aga gı.ı nıış bulu~aıılP. r bıraz ler.. . ' ı sarlıyorlardı.. Ve ertesi günü i:abahı- güzellikteki resimlere hayr~n oluı:um. mıştır. . . 
süngüsü kalmamış bır ordunun, kay. !.ah l .get ol~ı a.k .~ı~-~reı eleı-e :altlı • - Yahu sen uzaktan gelirken bi;· na kadar elde €dilen netice iRe, heı· V~ b~zan o kadar dalarım kı, kene!; r:s Şımal cephesının en yukarı kısını
nakları bol ve sornıt~'." bı~ salgına nır .~ı'.laı.. h a0 .. aıb~~ı ~ gu'. ,perdeler a- şey g-örmedin mi? gazetede, iki Hüt.unluk bir aşk mac:ı- mımı karşımda Hanırım. Bu ~el~ı. bır larında Sovyet ko!lalj bomb.alanmıı:J 
duğu yıkıcı darbe, ~zerındeıı a ırlar ' .ıl<1ıı~lıd .. \ı ~ t, ı. <:? b~' ;c~tle ~ şık - - Hayır .. Benim ~oknk adam akıl- raRı ve min~ kadar ince bir kız pot- ha~talıktı~, fakat muhakk~~ kı huıme~ ve Sovyet pı~adesı agır zayıata uğ
geçsp bile parlaklıgını kaybetmiy~- ~r 'ıı!1 u.1.1 u .~ ccbs~ısl _a ~ı .ıuııdı. Jı avdııılıktır Sinek U"sa O'öz' bataı· resi idi Okuyucular bu kadar gü- edılecek bır arzudur. Ne ıse .. Bu be~ ratılmıştır. Şımal buz denizinde de 

kt B 
· · h 30 A • t t • vve a cac ( enm o · uguııua ve 'ka- · · .,. b '~ • • •• • ' bana · 2 ticaret vap h - t J ce ır. 1J..mın ıçın er · gu;; O>< a : 

1 
,. d ı.·. ·l . rürnı ,•. . ' Kaçan sinek olsanlı mutlaka giiriir- zel ve cana yakın bir genç kıza acı- • · . . .. . t • uru asara ugra ı mııı-

ırkımızın en korkunç \'e ·etin im - ~n ıgı~. a uı.ı . ~e.ı .eı g ~" nıeı a - d.. . kt k d ·ı . . 1 d 1 H - Bız ye111 şohreUer ~ara. acak de- tır. 
kansızlıkİ·ırd·ın sıyrılarak ı ığa ka- ' ıyle guzleı· ırıleştı, sonra ne var, ne um. y ı b k . ? ma d a\ahen dı erıntrı a amad ı ar.. er ğiliz. Tanınmış simalar isterız. Evve- Kiyef cephesinde Alman tayyare 

• ' • ' ı)u,·or'ı Dem "" k ister gibi lı irb rlel'i - - ~ sen e çı · yer e ve e, amvay a, v-apur- ı· k d' · · h lk t tın °öhret' "zi ı · · ' · vuşabileceğini düsünmek ve alnımızı l k. t 
1 

' ~ ' - Benim sok·ık karanlıktır am da az daha bir cinayete kurban gi- a en ıııızı a a anı • '' mı, erı 27 ağustosta 17 zırhlı araba ile 
dik tutmak hakk(mızdır. 'leG1.~ .. '.lşt:. aı. t ı. " e nı:ı dardır. İki k'iQi v·m:·ana zor.' "ı = dec;k olan' bir güzelden bahsediyo'r· yapın, sonra gelin.. 270 kamyon tahrip etmişlerd ir. Ki-

- . . . . ruıu u şama a au:ınc,ı s . ı , " .• ,. • ' ld d' n·· .. d.. t ındım N'h• f N' . . d . l b' 30 Agusto. tarıhı bızp aynı zaman- k t '
1 

.
1 

. ' h. b' . t kar. llen gelirken kimse gl'çmedi Jar gazeteler de durmadan yazıyor- e ı. uşun um, aş · ı .,. ye - ıyeJnın emıryo u ır kaç 
da, .el bırliğiyle, emek birliğiyle kur- ~ykat· ııya 11

1
· ı~ı g,ı ııkl· ıçd ır.. ısaı:e _j Her halde katil lıeni~l "ok aktan· !ardı. Bu hal üç gün devam etti ve yet kararımı verdim. Derhal bir taban- noktada fazla hasara uğratılmıştır. 

d 
_ b ' .. . 'f" k H o u. a nız uz'l ııı an. otc nı . ı k d h ı ld B d .. .. ·· h' ı .. K t ı h u"r ç ·k f ugumuz ır mues'eSe\'ı, ur - a- 'ı.all 

1 1 
"b l b k .

1 
. açma ı. üç gün sonra da genç kız hasta a- cıı. a ım. un an uç gun once ır rn~ a ar ar asara g amış ernı o 

va Kurumuntı hatırlatıı:. 30 Agv usto"- •olı' el eı~c e nl<~.ct~· k ge:1.e
1
n . E!, · çı clrlın, Biitü ııbunlar ı b' neden çıktı Fakat aı·adan •·ı·rmı· dört 

1 basında havaya bes el ateş ettim ve ta- hattı kesilmistir. 15 tren ••ol<lan " ı-. .. :; erııı c u u . ,;e' erı •ıuvu c ıı. aıwmıc a ıı· poii-; .. . .v - • • ı • . . f 1 t k k k 1 b • "h' J • .,. 
ta havacılık haftasına gırerken, gu- ) 'ığdaı ,·· k 

1 
ld ·

1 
. . .. (ıe eğilmis. Yerele yatan kurbanı mu- saat geçmeden yeni bır hadısenın bancayı boş hır arsaya ıra ara , en arı mış, ır mu ımmat trenı berha-

nün bütün saatlerini Türk Hava Ku- ~ e,kı' k···ıı,..;ıluıkse eıdı. sels)~· 1 ~0kl <1~ . t ııı .. to· ı · ı B' ı ı failı' olarak "akahndı ve bu defa da 
1 
dimi ''ere attım. Bayılmış gibi saatln.r- va edilmiştir. . • • .., ver '· ucu . eı· o e o e, ayene ec ıyorc u. ın en ıirl' ayağa .v • • • .' d H t h d l.. B J' 29 (AA ) 28 Av 

rumu kamplarında, kanat aşkıyle birbirileriııi aıwarıık 1 irle e. k lu"- kalktı. mahkemeye verıldı.. ce goz açma .ım. asa ane e ro u.me e ın, . . - gustosta 
çırpınarak geçiren binlerce Türk de· dular. · ' 1 

· ıe c ' _ Yaı1ıyoı· ... Hem de hiç bir ye_ İkinci bir merak ortalığı sardı.. mükemmel bır surette devam et~ım. A!man hava kuvvetleri jeporeskov, 
likanlı,;ı g?zlerin_ıi~in önüne gelir. Buıayn yakın olan e\'lerrle oturan- rinde yarası yok bunun. İlk ~ahkikat şöyle ... b~yle geç~i. F~- Bü~ün g.az~teler be~den ~ahsettıler, Dınyeper - Petrovsk bölgele~~nde ta. 
Onl~~n _yüreklerını tutusturan ate"- !ar Yakayı gürüyorlnı·; polislerin, Polisler Ye bekçiler b:ıkı~tı!ar. Bek- k.at ılk mahkeme gunu salon dınle~::- resımlep~ı. sıra sıı~ . koydular. Ve ~rruzlarda ~mlunmuşl~r.. duşmanın 
ten ıçımıze haz dolar. hPkçilerin konuştuklarını dU\ uvur _ çilercleıı biri köşe başı·ıa scyirt!i. Rı- cılerle hıncahınç dolu. Öylr kı; mu- artık kafı n_ı_ı~~.arda şohıe~ yapmıştım: •a.~e ve demıryo!l arını ıstıhdaf . ed~n 

S~vgıli vatanda lar; !ardı. Hiidi:<c olarak hcntb: ~ahi.ı e- ; az bekledi, geçen bir taksi otomobi- başirl~r _adl~~e .. kapılarını ~~apıyarak t~~;:raı· reJısore baş. vmdum. . Benı huc~:nlarda ağır zeyı~t. verd ırın ıı:-
İyı vuruşmasını bilen kanatlarla +· b·ı- 1 nıev ,11 

k rk , .
1 

. !ini durdurdu. Baygın kızı oiomobile kalabalıgın o:ı.une geçmek ıızere ted- gulerek karşıladı ve yıne reddettı. Ben l~rdır. 60 kamyon, mühımmat dolu 
havalann

1 
k~:uya~ı~·.a~~ n:ıııe~ler, 2 yıan '::mi~Ü~. Üs~üs~ı~l;~~n e:w~tıP. : ko/dular ve en yakın hasf ahaneye biı:ler almak mecburiyetinde kaldı- de _t_ahammü.I edemedim,_ be.nimle ~!.ay bır tren berhava ·edilmiş, h.areket ha. 

vıldanberı, koklerı c;urumu" agaçlur 'l "ht l 11 1
. • ' kaldırdılar. laı.. ettıgine zahıp oldum. Şımdı kendısın- lınde bulunan trenler tam ısabet l erle 

gibi birer birer devrilıyorlar. E,ı "I sı a 1 an :ıonra n· al ıı;:ta 1 ,nm. ecık- Polis ve müddeiumumilik hhkikeı- Hfıdi~e ba><itti.. Fakat iki taraf da den davacıvım yoldan çıkarılmıştır. 
mec'alsiz giinleriııde bile bası eğılmi- ıer Lu u :rn~IUımış\: ac _ece ;ır . geı~ç tını Y ıptı. Ortalıkta kim eclklel' vok- birbirinden davacı idi.. Genç kız bir Hakimlei· dUşündüler Rejisöre bu· Budapeşte, 29 (A.A.) - Macar 
''en Türk milletinin, havada da her 1<dı7:·ı on ly~dı. on ;;e ız) aHl.ıııc.:.ktahn;ııı tu. Hiç lıir iz de bulunmadı. Ne· hay- sinema reji~öriinü tok'.itlamıştı. Ta- na karşı bı'r dı'yeceg·ı· ol.tıp olmad;"ını Aja. nsı bildiriyor: 
J " ı en ı ı r «·ıı·ıQın guze ı zeagız · b'" l k .. ·· el ·tl' F k i " l\" .. tt f'k k ti - D' zaman kahraman kalacağına inanı- b 

1 
· •k b 

1
· ' t · ' uııtlar ve ne ele tabanca fil:ııı .. Al' - ıı o ara· rcJısoı- av acı ı ı .. • a a sordular Dı·nıeyı'cı'ler arasından fı - ,,u e ı uvve er, aşagı ınye-

·ıı·gın o ·u·ıı · u unmus u ' k I "dd' d B t ' · • ·• d k. k" '"b 1 d d " mız uçan ne Ji ne kadar kuvvetlendı • ·r 
1
. 

1 
' 

1 
k .

1 
b ' k "ı 

1 
tık ümit hastahanede baygın \'alnı. ıtenç ızm c a ı ıası var ı.. u o- sıltılaı· "U"kseldi Gene kızın müteşeb- per e ı opru aş arın a uşman 

• o ıs eı· Je ç ı ere e · cı Pi' ııo ı•- k · k ti · · ·· .. h k k dıg" ı · • " · , k t' · k 1 S t rebilir ek, 
0 

kadar sağlamla~acaktır. • • gl'nc ·ızııı ifadesindP idi. ·a a~mıya reJısoruıı a a.z_a~ .. - biR ve hakikaten artist kabiliyette ol- mu aveme ını ırmış ar Vp ovye 
Bunun için ha\'acılık haftasında ha- Ratı"d R ıza tı·gatrosu Sabahleyin gü:ıe le. beraİ)LI' has- nı bagırarak -anlatmıya, .~endını mu- duğu söyleniyordu. Rejisör ayağa kalk kıtalarını nehrin ötesine atmışlardır. 
vacı gençliğin ıhtiyaçlan üz:mnde 'l tahaneye polis ve her hfldi. cnln en dafaaya çalışıyor_du::. _ l\fodafaa h~k- 'tı ve hakime: Bazı yerlerde nehrin ka~ıı ı tarafına 
daha çok alaka ile durmalı ve Türk büyük meraklı ziimı:~si ol.an gazeteci- k~ ge!1~ k~za ve~ı!dıgı zaman se_yııı- _Reis bey, ben davamd_an vaz geç- geç.en mütt~fık kuv.v~tlerın bu har~-
Hıı.va Kurıımuna vardım etmeliyiz. Halide Pişkin beraber ter dolmuşlardı. Nobetçı ıloktoıu - dı .. Bır ~agına, bır de solun~. ~agn~- tim. ketıne manı olmak ıçın Sovyetler bu-
Büyük bayramımızı, Türk gökleri nun mü><aacle,.;i üzPrine hastaııın ba51- r;ın~ bakındıktan ~on:1:a, ı:~.ııs~re d.ı- tün kuvvetlerini muha rebeye sok -
kadar berrak ve neşeli geçirırken bu 5 Eylul 941 den itibaren na toplandılar .. Hakikaten hasta ya- 'H .~ır par~ yır~ı~ılıgı ıle donı.lu.. Bır Dedi ve genç kıza elini uzattı: muşlardır. 
vazıfemızi unutmıyalım. H E R A K Ş A M ralanmnmıştı. Sadece geçirdiği kor- ~uddet dışlerını s!k~rak Jurdu ~e _ İlk filimde sar,a rol vereceğim.. Üç Macar tayyares~, on Sovyel 

Türk Hava Kurumu Başkan, F Ti YATRQSU N DA ku ve uaygmlık onu yorgun düı;;ürmlis bıraz sonra da hak ıme anlatmı:v ;ı Haydi barışalım artık.. bomi}ardıman tayyaresıy le m_u~are-
Erzurum mebu u uar ........................... .. tü.. başladı.. Bir cinayetin de iç yüzü böyleCP beye tutuşmuş, bunlardan beşını dil· 

ükrU Ko~ak 1 Polis tahkikatını yapadt11•'tm, ıa- - Reis bey .. Ben pek hukuk bil· aydınlanmış oldu.. şUrmü~tür_. 



!randa Vaziyet 
- Baıtarafı 1 inci aah.ifede -

Fıınıgi Han, f.,vka.:ide bil' paı Ilı· 
ını·nto toplmıtısıncla ş ıı ~·aııııtta hıı

lunmu~tur: 
- Şehinşah hazretleri bundan ev

l'elki kabineler tarafından ::lfeclise ar
zedilen programın derpiş ettiği ıslahat 
ve terakkilere devam edecek olan yen' 
hükumeti teşkile beni memur etmiştir. 
Kabiııem ecnebi devletlerle bilhaq•u 
komşularımızla iyi münasebetler idame 
ettirmek için büyük gayretler sarfede
cektir. :'vfeclisin çok iyi bildiği gibi İran 
hükumet ve milleti hakikat~n sulh w 
huzuru muhafaza etmek arzusundad:r. 

İngiliz ve Sovyet hükumetlerinin 
sulh ve huzuru ihlal ettikleri şu aııdn 
İran hükumeti milletin sarsılmaz irıı
desini bütün dünyaya isbat etmek kan 
dökülmesine nihayet vermek karg:ışa
lığın önüne geçmek için kuvvetlerine 
her türlü mukavemetten ictin:ıbı em
retmiştir. 

Hükumet, dahilde nizamı te"is ve 
temin için her tedbiri alacaktır. İngi
liz ve Sovyetlerle yapılan müzakereler· 
den bah><etmek için henüz vaziyet nıü
Mid değildir. 

Yeni hükumet. nıecliskıı müttefikan 
itimad almıştır. 

Hitler - Mussolini 
Mülakatı 

- Baı tarafı bininci aahifeda -
:len arkadaılık ve mukadderat birli
ği zihniyeti dairesinde yakından tet
kik olunmuıtur. Görüşmelere 2 mil
letin ve şeflerinin harbe zaferle 
hatemesine kadar devam etmek hu
susundaki sarsılmaz azmi hikim ol
muıtur. Bu zaferden doğacak yeni 
Avrupa nizamı mazide Avrupa harp
lerinin temelini teşkil eylemiş olan 
sebeplerin imkin nisbetinde ortadan 
kaldırmalıdır. Bolşevik tehlikesi
nin ve plutokraıi istismarının orta -
dan kalkması bütün Avrupa kıtaaı 
milletlerine gerek siyasi sahada, ge
rek ekonomi ve kültür sahalarında 
sulhperver ahenkdar ve bir işbirliği 
yapması imkinını verecektir. 

Bu ziyaret münasebetiyle Führer
Ouçe şark cephesinin esaslı noktala
ını gezmİ§ler ve ezcümle bolşevizme 
kartı sava§a ittirak eden lıalyan fır
kalarından birini teftiş eylemişler -
dir. Cenup cephesini ziyaretlerinde 
Führer ve Duçe mareşal Fon Ronş
ted tarafmdlln sel&mlanmışlardır. 
Bundan başka Alman Rayşi mare -
şalı, Göringin ve ordu baş kumandanı 
mareşal Fon Broviçin umumi karar -
gihları da ziyaret edilmiştir. Alman 
cihetinden bu siyasi ve askeri görüş .. 
melere Alman hariciye nazırı Fon Ri
bentrop ve mareşal Kaytel iştirak ey· 
!emiştir. Nevyork, 29 (A.A.) - Öğreııildiiri

ııe göre !randa a~keri harekat devanı 
etmektedir. Londra ile l\Ioskoı·a hükü· Sovgellere göre 
metlerinin metalebatı İran tarafındaı - Baı tarafı 1 inci aahifede -
kabul edilmek üzeredir. İngiliz kıtııJ[, · la hava muharebelerinde 41 Alman 
rı Sarigoldan geçtikten sonra A)·- tayyareei düşürülmüştür. Bizim ktıyı-
ınık müetahkem şehrine doğru i!erli- lıımız l~ tayyaredir. ' 
yerek daha ,simalde takriben yüz k;Ju- !lava kuvvetlerimiz Ballık deni -

zinde iki Alman tankliye gemisini ba
metre mesafrde bulunan Sovyet kıla· : ırmıstır. 
lariyle irtibatı temin etmiye çalışıyor- M:Ôskova. 29 (A.A.) - - Lozovski 
lar Sov\·et kıt:ıları, Rumiaya gölünün Oinyeper barajının berharn edildiğini 
~i~al s;hilini ve Hazer denizindeki ' ıildirmiştir. 
Lisa !imanını j~gal etmi~lerd'r. Anadolu: Bu baraj 8 senede me.•-

s. 1 <>C) (A A ) İ 1 ı·alıh·ı . dana getirilmi*!ir ve mu nıam bir 
ım a, -· · . . - rnn n u . , . eserdir. Demir - çelik sanayii mer -

!arı, ileri lngiliz kıtalariyle buluşmu.;- kl'zi olan mıntakanın elektrik san
lar ve Şehinşahın muhasenıatı kesmek trallarını işletir ı·e ayni zamanda bu 
emrini vermi~ olduğunu, bu kıtalara nınlakanın 'ulanmasını temin eyler-
bildirmişlerclir. ı 

Moskova, 29 (A.A.) - Sovyet kıt:.- .\loskov:ı, 29 (A.A.) - Tas: 
• Bugünkü karar> baş : ığı altıııd,1 

!arı 13 Ağustosta Rumiya, prakle, illi- Krasnaja Znsıa gazetesi söyle )':\. 
gane, benderşah ve Horganayi, ig~: ıl 7 Jvoı·: 
ve ilerlemelerine devam etmiştir. · . stalinin büyük stratejik planı 

Kahire, 29 (A.A.) - İran muhan·- mucibince Oral, memleketimizin bir 
besinin ~üratle ve hemen hiç kan do- nüdafa:ı üssü olmustur. Burada za-

ferını ı zın maddi esası yaratılmakta. 
kiilmeden neticelenme<i, Mısırda umu- !ıı'. • 

mi bir memnuniyet doğurmu~tur. Hu ı·-------------
~urdle lngiliz - Rus stratejik v:ıziye l i 
nin pek çok takviye edildiği ve il itit'
rin Orta şarkla Hind okyanusunun gel-j 
nıesine engel olan manianın :a.rıf nol:· ı 
tasının şimdi kuvvet bulduırn takdır 

olunmaktadır. 1 
Londrıı, 29 (A.A.) - Röyterin sıp· 

Hasan Yiğit 
Gazoz fabrikatörü 

Bütun müşterilerinin ' l.:m r 
halkınııı Zafer bayramını 

tebrik eder 

si muharriri yazıyor: h b' 1 • • b·ı d'kl 
1 

. .1 1 • n· ıl :t ır eı-Jtıın ı cıır ı · erıne güre, taı·· 
Müttefik erııı ı er emesıııe ma ı • • .. .. . 

. . İ k t 1 a Hzını lalarcla çalışan Iran koylulerı, \{us kı-
mumaları 1çın ran ı a arın~ c · 1 . 

1 
. • ·ı 1 ••. h kkınd·ı ı·c - ı:ılarını eılerını salııyanık selaml:>mak-

ge en emırlerııı verı c ıgı a • . ı · . , . . , , .. ·; . · 1 b k']' t f ıl l\1ecli>le tadır. !:loı:,et kıtaları tank, m.ı corlı . ıe 
nı ran aşve ·ı ı artı Jn an ~ .· , . . · . . . . .. kk ;,. 

l 1 t b ı.~. "l•n ı ü silı .• ııı koJl,ııınd,ııı mu re ept... 
yapı an ıeyana ve u .,,,; aıın ; -, , .. . 
t .. t ·ıı t' ta f d ta ·\· ı·ı, ı !:lovyet kıtaları Turkmen~ıyc <; •n-un ran mı e ı ra ın an s __ , .. .. 
.. b. h be 1 k k . !aıınıı•tı" samba gunu varmışlardır. 
ıyı ır a r o ara aı ş1 < " • .

1

. . 
t · t'kl'l · b"tu··nıu···•t·ı·n 1· 1· ıı !:lovyetler, kumbıya ı·e Hazer deııı· ran ıs ı a ve arazı u b • . , . . 

d 1 tte 'ı··tt f'kl r hrafııı zıde, sahıllerı boyunca ıl,,rlemektectır. 
evam ı :-;ure .;.J u e ı e ._ ._ -, • , . 

d 'hl' ı· b h b'l olamaz ou Hazcrde l ehlcvıye yakın Kargana var-an ı a ı mevzuu a s ı e .. j) • 

günkü fevkalade halin icabatı :;uiıoc mışlardır. . 

• 

Yüksek ziraat ennstitüsü rveteiner fakültesi 
askeri kısmının kayt ve kabul şartları 

1 - Ankara Yühek Ziraat enstiliisü veteriner fakültesi askeri kısmı
na bu yıl sivil tam devı-eli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan 
ve olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. 
İsteklilerin aşağıdaki şartlan haiz olması lazımdır. 

A) - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak. 
B) - Yaşı 18 - 22 olmak (22 dahildir) 
C) - Beden teşekkülleri ve sıhhatı orduda ve her iklimde faal hizmete 

müsait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz) , 
D) - Tavır ve hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
E) - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (Bunun için de 

zabıta vesikası ibraz etmek) 

2 - İsteklilerin müracaat istidalarınıı şu vesikaları bağlamaları 
!azımclır. 

A) - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
B) - Sıhhatı hakkında tam tesekküllü askeri hastahane raporu ve 

aşı kağıdı. • 

C) - Lbe mezuniyet ve ~lg-unluk şahadetnames~ veya tasdikli sureti 
D) - Okula alındığı takdirde askeri kanunun nizam t ı· ti 

k b ı tt·- · h kk · d 1 • ve a ıma arı 
a u .e ıgı a ın a .ve.isinin ve kendisinin Noterlikten tasdikli taahhüd 

senedı t~be okuldan ıstıfa etmek isterse ol:ulca tahakkuk ettirilecek mas
rafları bırden, verır ve bu da taahhüd senedine kaydedilir. 

E)" - Sar alı uy~rke.n .gez~n. sidikli, bayılma ve çırpınma müptela ol-
madıgı hakkında velılerının Noterlik' ·n tasdikli taahhüdn · (b 'b' . . . "" . . amesı u gı ı 
hastalıklardan bm ıle okula girm~zd<>n evvel malül oldukları sonradan 
anlaşılanlar okuldan çıkarılır ve okııl masrafları velilerine ödetilir. 

3) - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida 
ile müracaat edecekler ve şubelerince _ 2 nci maddede - bildirilen evrakı 
ikmal ettikten sonra Ankarada yüksek ziraat ensitüsü veteriner fakülte
si askeri talebe amir~iğine gönderilecektir. :Müracaat müddeti eyltllün 25 
şıne kadardır. Bu tarıhten sonra müracaat kabul edilmez. 

4) - Okula kayıt ve kabul şahadetname derecelerine \'e müracaat sı
rasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt işleri kapanır ve kabul 
edilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleriyle tebliğat yapılır. 

13 171 20 23' 27 30 3 7 10 13 17 20 23 25 (3237) 

Devlet Demir Yolları umum mü
dürlüeüden: 

Lise mezunlarından memur alınacaktın. 
Haydarpaşa, Sirkecı, Ankara, Balıkesir, Kayseri, Afyon, Adana, 

~lalatya, İzmir, Erzurum işletme merkezlerinde 25 eylul 941 tarihin
de .<aat on dörtte ımtihan açılacaktı!'. 
~ irme şartları: 

A - Türk olmak ,.e Tül'kll'P cumhurıyetı tabiyetını haız 
bulunmak. · 

R - Lise mezunu olmak 
C - Yapılacak muay-enede sıhhali simendifer hızmetıne 

' elve!'ışli bulunmak. 
il - Nüfus tezkeresi. 
I<; - Terhis edilmış ve askerlık son yoklamasını yaptırmı.5 
olmak veya askel'c celbıne en az bil' sene8i bulunduğuna daır 

mnsup bulunduğu askerlık subesıncleıı vesika almak. 
F - )!ektep diploması • 
H - Aşı kağıdı 

1 - Pol«ten tasdik!ı doj(ruluk kiıj(ıdı 
K Yetin1 maaşı \'arsa ciizdanı, yoksa olmadığına daır 
daır ve~ıka 

L - Hal~ıı b.r ı·azıfede ıse muvafakatname bır yerde p
lışmışsa bır güna ılısığı olmadığıııa dair vesıkaları bulun
mak. 
~I - Evlı ıse evlenme ciizdanı. 

.\Jüracaatlar 18 eylül p2r~enbe günü akşamına 
.<ı kalarlıı birlıkte ·~!etme müdürlüklerince kabul 
ı·ıhtıı "'nnk ı miiracaatlaı· lrnlıııl olunmaz. 

30 31 6 

kadar ısteııılen ve-
olunacaktır. Bu ta-

3526 6008 

Devlet demir yollarından: 
1 n !lH tarihinden itibaren 30-11-941 tarihine kadar Söke, Tire, Öde

miş şulıeleri dahil olduğu halde Sarayköy - İzmir arasındaki istasyonlar
dan İzmire D. D 242 num.ıı alı teıızilli tarifeye tevfikan nakledilecek in
cirler için kolaylık olmak üzere fevkalade şerait tatbik olunacaktır. İstas-
yonlardan daha fazla izahat alınması rica olunur. 29 30 3527 getirildikten sonra, İngiliz ve Sovretl Londrn, 29 (A.A.) -. hgılı~ • Sov

hüktlmetleri kıtalarını derhal geri al- yet kıtaları, Iranın ıçlerıne rlognı çok 

mayı taahhüd eylemişlerdir. Bu, boşlilerlemi~lerdiık" b. d. •. . " " . AKHiSAR iCRA MEMURLIJGUl\ z 
bir vaid değil, iki hükumet tarafıııdnıı J Tahronda . . a ıne egışmı~ . il" .' enı DAN. ayi 
en kat'i surette ilan edilen siyasetin İran lıaşvekılı sulh adamı oldugun..ı Mevkiı 1930 - 1931 ders yılında İzmir A. 
bir ifadesidir. Şüphesiz ki İran hükiı· söylemekt~dir. Fakat bu. ~ranat, Iı~an-. Akhısar Garkılık mevkıı Değer Hacı merikan kız kolleji dokuzuncu sın, • 

l efel·beı·lık ılanı hab" l~ fından al mı• oldug" um tasdikname-metiyle başlanacak olan müzakereler, 'a umumı. s . . d'ıy • Hasan Seleiklı köyünde. • 
t ı t k ı t kt d B ıı h mı kaybettim. Yenisiııi alacağımdan 

tam bir anla~ma ile neticelenerek :'vliit- eıac eş ı e me e ır. ınaemı ey Cinsi Miktarı Kıymeti eskisinin hükmü yoktur. 
tefiklerin harp davasına yardım Ede- İrandaki düşünceler açık değildir. Ha- Tarla 8099 M2. 400 lira 69 numaralı talebe Nadide Koral 
cek ve dünranın bu kösesinde Alman diselerin gidişi ne olursa olsun, bt• \'a- Güzelyalı 42 inci sokak No. 51 

• · t d ı ·ı· s t h k Akhisarda Koca Osman oğlu Meh 
entrikalarına kat'iyyen nihayet vere- ziyet ran a ngı ız - ovye are e- ı.·--------------
cektir. Müttefiklerin !randa yaptıkları tini hafifletmiyecek ve ilerleyişi dt'ğiş- met vckıli avukat Ruhiyp 500 lira Doktor 
bareket cebrin tesiri altında yeni ni- tirecek mahiyette olmıyacaktır. ayrıca ma<rafa borçlu ayni köyden 

zama g'iren kilçük memleketlerin Al- . İr~n şu~u b~lnı~lidir ki, İran!~ ~lan Salihin işbu borcundan dolayı yuka- NURi ŞEMSi GONEREN 
manlar tarafından işgalivle kabili kı- ıhtılaf kat ı degıldır. 9 aydır İngılızler rıda evsafı yazılı bir parça ııayrı 
yas değildir. İngilizler, Suriye ve f!'a- İrana vaki Alman hulülü hakkınd-ı nıii- menkulün açık artırın asuretiyle sa· Hastalarını Anafartalar cadde-
kı isg:ıl etmek ·uretiyle bu memleket- teaddid teşebbüslerde bulunmuşlıırdır. sinde Tilkilik Akar çeşmesi kar-

, t.ılmasına karar verilmiştir. İhalcs; şısındaki muayenehanesinde ka-
lere hürriyet ve gittikçe artan lıir re- !randa yüksek mevkilerde Almanların 

t 25-n-941 perşenbe günü Akhisar icra 11.,;;,bu,_ı_e;;:d,:;,er:,;·----------!1 fah ve bir viyccek bolluğu temin ctmi:ı- buluııması, ngiltere ve Sovyetler için . . 1-

lerdir. ' tehlike teşkil eder. Şüphesiz İngilUıre daırsınde saat on birden on iikiye 
Müttefiklerin İran milletine ayni ve Rusya, hayati meseleler me\'7.Liulıah· kadar yapılacaktır, 

faydaları temin edeceklerine şüphe solduğu zaman yardım tedbirlerle O gün bu gayri menkulün muham 
yoktur. MUttefikler dost olarak İrmıa iktifa edemezler. !randa bir kaç Alman n~en kıymetinin yüzde yetmiş beşi
girmişler ve Mihverin memleketi açık- kalması dahi bir tehlike teşkil ede.-. nı doldurulacak bedele talip zuhur 
ca mahrum ettiği tonlarca buğdayı ve Almanyanın 1ran üzerindeki nlifu- etmezse artırma on gün uzatılarak 
diğer mahsulleri beraber getfrmi~ler- zunun bir delili de, yiyecek maddeleri ı~.ın~ı artırması 16-10-941 pazartesı 
dir. hususundadır. lrana karşı, işgal altın- gunu aynı saata bırakılarak gayri 

T h 29 {AA) menkulün muhammen kıymetinin a ran . . - Burada tanı daki memleket gibi hareket edilmiştir. .. 

Doktor 
Şevki Uğur 

Birinci aınıf dahili haatalıklar 
mütehaaıııı 

Her gün sabahtan akşama ka
dar ve gece dahi hastalarını mu
ayene ve tedavi eder. 
İkinci beyler sokak No. 82 
TELEFON: 3286 

bir ~ükiinet hüküm sürmektedir, Yal- İran bütün toprak mahsulleriyle, yi- yuzde yetmiş beşine bakılmaksızın 
ııız panik halinde olan Almanlar. Al- yecck, şeker ve çay stoklarını Almnıı- her kaça çıkarsa kati ihalesi icra kı- _____ DOKTOR -----.ı 
man elçiliği binasına iltica etmişler- !ara satmıştır. lınacaktır. Ali Agah ' 
dir. _ A N K A R A _ Talip olanların yüzde 7,5 pey ak-

D 1 k · ·ıı· b k ı t · t Çocuk Hıuıtaı.ıklan Milte~----ün akşam elçi i binasınrlan hilyük Radyo ga:ıetesindı:ıı çesı veya mı ı an a arın emına '""'0
-· 

b. d 1 kt b · b t l · rtt Hastalarını Pazardan mada her ır uman çıktığı görü r ·'~+iir. Bu, İran hakkında gelen haberlerde sa- me u unu ı raz e me erı şa ır. 

elçilikteki evrakın alelacele yakıldığı- rahat yoktur. Muha8Cmatın kesildiği Bu gayri menkulün üzerinde bir hak gün İkinci beyler sokağında (84) 
d ]'! k · 'dd' d 1 b .. · · numaralı muayenehanesinde kabul na e a et etme tedır. bildirildig" i gibi, el'an mukavemetin ı ıa e en er varsa o n eş gun ıçın-

B d ve t.edavi eder. iltUn Amerikalılar sağ ve salimdir- devam ettiği de söylenmektedir. e evrakı müsbiteleri ile birlikte icra ~-;...;;;;;;,;;.;.,;..;;;;,;;;,;. ________ ı 
!er. Bütün ihtiyatlar silah altına çağı- Tahran radyosu bugün yeni İran ktı- dairesine müracaatları ahi halde kaimesı herkesin görebileceğı şekil. 
rılmış ve bir çok kamyon askeri ma- binesinin Jo'urugi Han tarafından teş- kayıtlan tapu sici lince sabit olmadık- de 15-9-941 den itibaren alıcılara a- ' 
kamıar tarafından müsadere ~lli!mis- kil edildiğini "öylemiş ve başvekilin ça paylaşmıya giremezler. Damga çıktır. İsteklilerin muayyen günler
tir. • parlameııtoclıı bir nutuk irud ettiğini harcı, dellaliyesi ve teslim masrafı de Akhısar icra dairesinin 941-442 

.\IO!'kova, 2!! (A.A.) - Gazet 0 mu- bildirmiştir alana ait satış peşindır. Müzayede dosyaya müracaatları ilan olunur. ' 

Aydın vilayeti daimi encüme
ninden: 

Kıymeti 
Lira Kr. 

Adedi 

•• .. ' ' } ı ,1 • ,;. 

3188 75 . 5·1 Muhtelif cins evrakı matbua 
Vilayet Hususi idaresinin 941 yılı ihtiyacı olan 54 kalem ve 3188 

lira 75 kuruş muhammen kıymetli evrakı matbuası tabedilmek üzere ek
siltmeye konulmuştur. 

İhale 11 eyltl! 941 tarihine rastlıyaıı perşenbe günü saat on beşte 
vilayet daimi lncümeninde yapılacaktır. Taliplrın 239 lira teminat ak. 
çası ıle birlikte sözü geçen gün \'e saatta encümen kalemine ve fazla 
!tıııltlmat almak istiyenlerin her gün encümen kalemiyle hususi ida
re müdürlüğüne müracaatlan ila nolunur. 30 2 5 3474 17463 

ızmir pamuk mensucatı Türk nonim şirketinin 
kaput bezi satış fiatları 

Tipi Mıırkası 

Eni Sm. 

36 Metrelik beher 
topun bedeli 

Kuruş 

D AT 85 
E DEG!RMEN 90 
E DEGİRMEN 85 
F GEYİK 85 
F GEYİK 75 
G TAYYARE 85 
G TAYYARE 75 
H KÖPEKLİ 85 

İşbu fiatler fabrikada teslim beher topun satış fiatidir. 
yada 266 kuruş Ambalaj ücreti müşteriye aittir. 

lzmir Defterdarllğından: 
Mükellefin adı ve Adresi 

Nıko Miralı Karşıyaka Celii!bey S. 

Vergısı 

Lr. Krş. 
7 80 

Zammı 

Lr. Krş. 
~ 90 

.ı."o. 

8 

Verginin 
~atrahı 
Lı-. Krş. 

640 

Yekün 
Lr. Krş. 
11 70 

894.-
990.-
950.-
950.-
870.-
849.-
775.-
825.-

Beher bal-

Vergının 

Nevı 

Vergının 

Senesı 

9.U 
Yukarıda isim ve adresı yazılı mükellef namına tarh olunan vera

<et Yergisi ismı hızasında gösterılmıştır. Bu mükellef her ne kadar 
aranmış ise de bulunamadığı anlaşıldığından ılan tarıhıni takip eden 
giinden ıtıbaren 30 gün içınde mezkur vergıye ıtiraz hakkı olduğu 

3692 sayılı kanunun 5 ve 10 uncu maddelerı hükümlerine tevfikan teb 

!iğ makamına kai molmak üzere ıliin olunur. 3566 

lzmir tramvay ve elektrik Türk 
anonim şirketinden:ı 

Eylül 1941 ayı zarfıııd~ sebekede y apılması lazım gelen ameliyat do-
layısıyle: 

1 - 7 ve 21 eylül 1941 
I Darağaç 
Jl Tepecik 
Jll Alsancak 
l V Basmahane 
IX Eşrefpaşa 

pazar gü nlerı saat 7 den 17 ye kada: 
XV Kültürpark 

Karşıyaka 

Bornova 
Buca 
Kızıl çullu 

2 - 14 ve 28 eylül 19.Jl pazar 
V Çarşı 

günlerı saat 7 den 17 ye kadar: 

VI Bahribaba 
VII Karantina 
VIII Güzelyalı 
X Konak 

XI Gazi bulvarı 
XII l\lezarlık ba~ı 
XIII Asansör · 
XIV Gazi bulvar 
XVI Gümrük 

Sektörlerınde cereyanın ke~ilect'Jİ'ı 
ıli\n olunur. 

"arın halkımızca bılinnıek üzer~ 

T. C. Ziraat Bankası 
KURULUŞ TARİHİ 1888 

SERMA YESI 100,000,000 Türk liraaı Şube ve Ajan adedi 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbaraız taıarruf heaaplarmda en 

az 50 lirası bulunanlara aenede dört defa çekilecek kur'a ile qajıdaki 
ı>lana ııöre ikramiye daiıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2,000 Lira 
4 Adet 260 Liralık 1,000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4,000 Lira 
100 Adet 50 Liralık 6,000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4,800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3,200 Llra 
DlKKA T: Heaaplarındaki paralar bir aene içinde elli J,iradan aıait 

diifmiyenlere ikramiye çıktıiı takdirde yüzde yirmi fazlaaiyle ndle
cektir. Kur'alar aenede dört defa, 1 Eylül, t B.irincikinun, 1 Mart, Tal 

ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

lzmir Yün Mensucatı 
• 

T. A. şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayıaiyle yeni çıkardığı kumaılar 

SAGLAM ZARİF 
VE UCUZDUR 

yeni yaptıracağınız elbiaeler için bu mamulatı terc~h edin 

-==SAT 1 Ş Y E"R 1 ~ 
Birinci kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. -(ulak, burun ve boğaz 
lıastalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERATÖR 

Dahi Öke 
lldıtcl Beyler ooluıfı No. ( ııo) 
H ... ta.larıaı ... rsla'fl"--a 

bkl "• te4aTI Mler • 

Doktor 

Behçet Uz 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
Haııt.alarını 11.SO d&ıı bire kam 

S.-yl<'r aoltaiında Ahenk matbu..• 
van1nrla kah11l M~.,. _________________ ..., _____ ,,, ...................... ___________ . 
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lzmir sicil ticaret me
murluğundan: 

HARAÇÇI KARDEŞLER 
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(Alı Kemal Aydın) tıcaret unvanı H ile ızmırde Yemış çarşısında Cezair Çapa Markalı K. A. L. Mersinli Pirina Sabununu bir defa istimal ve 

11 A hanı ;;okağında 32 numaralı mağa- tecrübe ettiğiniz takdirde her halde fazla memnun kalırsınız. 
zada mahsulfıtı arziye ticareti ile i~- Her türlü beyaz ve ipekli çamaşırlarınızı Çapa Mar-
ligal eden Ali Kemal Aydıı·ın i~lıu 1 ica-R ret unvunı licaıet kanunu hi.lkiimlcrlııc kalı K. A. L. Mersinli Pirina sabunu ile yıkarsanız 

A 
göre ıcilin 309i 11umarasına kayıt lıeyaz sabundan çok iyi bir netice elde edeceğiniz gibi 
ve tc cil edıidiği ilfin olunur. fiyat farkından da fazla tasarruf etmiş olursunuz. 

Ç 
j' --. Çapa Markalı K. ;-;.. ;,. Mer~inli Pirina Sabunu ile 

Hali• Zeytnnyaiından mamul ı saçlarınızı yıkarsanız ipek gibi yumuşak tutar ve 

Ç Ömer Muharrem hiç bir ve~hile bozulmasına ve dökülmesine meydan 
vermezsiniz. Bir defalık tecrübe ifademizi teyide 

1 Çama ·ır Sabunu kafi gelir .. 
TOPTAN KİLOSU TAKLlTLERlNDEN SAKININIZ ... 

' K 1 45 Kuruştur_ TELEFON: 3014 VE 2078 

A 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 K. A. L. 
R 

Şark Sanay. kumpanyc:ısı ---M-er•s•i•n.ıı.· •P•i•r•in.a_.y•a•p•ı•v•e-s•a•b•u•n•f.•a•b•r•i•k•a•sı 
Türk Anonim Şırketı Gayri menkul satış ilanı 

~ '91

11

';:,i' ;1~~~.a;~k;;::;:;k'po' Türkige cumburigeti Ziraat bankası Urla 
Ş Tip. D. i~ ~~~: ~~~ l(t~·u aiansıadan: 

• ·o. 
« 
« 

PAMUK IPL/01 
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20 

l'ATER 
595 
610 

Kunı~ 

731> « 

Satılacak gayri menkuliin 
Senet Na. Borçlunun adı Cinsi Mevkii ::\iiktarıi\12. 

16 Tarla Biçar alam 11947 

L 
E 
R Vakıf /ar Pavyonu Arkasında 

L 
E 
R KATLI 

"'TO, 12 13 610 « lG 
18 

Hacı İsadan Abdurrahman 
karı"ı Şükriye ve kızları 
Fatma ve Safiye 
« « « 11028 

7112 1 \ıar1n en şık ve en beğenilen pavvonu HAl~AÇÇI KAl~l)EŞLER'in 
Lüks, zarif n1öbelcleı-ile:_süslcnıniştir. l\1odern eşyayı siz de görünüz 

KIVRAT\ 
No. JC 755 « 

ı il 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
Umum ilk Münakasanın İhalenin tarih 

Cin. i ::\Uktarı Tutarı Teminatı sekli gün ve :;;aat 
------

Kilo Li. Kr. Li Kr. 

Saman 132000 5280 :rnG Kapalı zarf 8-9-941 pazartesi 
r günil saat 14 de 

Saman 55000 2200 161i Açık ek. iltme ~ « « < 
Saman 264000 10560 792 Kapalı zarf « < « < 
Saman 616000 24640 1848 Kapalı zarf « t < 
Saman 88000 3520 29 11 Ac•k eksiltme c ~ < < 
Saman 319000 12760 957 Kapalı zarf " ~ « c 
Saman 220000 8800 660 Kapalı 7.arf -: « « < 
Saman 331000 13240 !Hl3 Kaııah zarf < c « « 

1 - Ayrı ayrı ~arnamelerle. yukarıda cins ve miktarı y1\zılı (8) 
kalem saman hizalarında gösterildiği giin ve saatlerde acık 
ve kapalı zarfla miinal·-a'aları yapılacaktır. 

2 - Bunlara ait ":uinnmeler her gün komisyonda gönilebilir. 
3 - Kapalı zarfla müııaka,a~ına iştirak edeceklerin 2490 S1l~·ılı 

kanunun 2 Ye 3 neli mnddclerinde yazılı ve5ika ile yine • bu 
kanunun tarifalı dairesinde teklif ve teminat mektuplarını 
bildirilen ı::-aatlerclen bir saat evveline kadar makbuz karşı
lığında Çanakkale oıia okul bina!;nnda satın alma komisyo -
nuna vermeleri. 1 !) 2'1 30 5 

Muğla aıkerj satın alma komisyonundan: 
1 - Tahminen beher kiJo,;una 24 kuruştan 62550 kilo kuru fa -

sulye kapalı zarf u:suli~·le satın aılnacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 15612 lira ve muvakkat teminatı 1126 

liradır. 
3 - Şartnamesi koınis~ onum uzda görülebilir. İhalesi 12-9-941 

cuma giınü saat 15 de .Muğlada komisyonumuzun bulundu
ğu mahalde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ayni günde saat 14 de kadar teklif mektuplarını 
komisyonumuz'{, \·ermeleri ve kanuni ve.<:ikalarını beraber ge-
tirmeleri. 15 21 26 30 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Beher ciftine . ekiz yüz kuru tahmin edilen 5000 beş bin çift 

erat foÜni kapalı zarf u4 11li ·le eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 1-Eylül-!l41 pazarte·i günü saat onaltıda izmirde kış

lada izmir levazım amirliği satın -alma komisyonunda yapıla-
. caktır. 

3 - Hep inin tahmin edilen tuüırı 40000 liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçası :1000 liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda göriilebliir.. . 
6 - Eksiltmeye ;ştirak edecekler k1\nuııı ve. ıkulariylc teminat v~ 

teklif mektuplarım ihale saatinden en az bir saat evvel komis-
yona vermış bulunacaklardır. 16 21 26 30 

İzmir levazım amirliii ıatın alma komisyonundan: 
1 - 20191 Ton balyalı kuru Ot kapalı zarf u ııliyle satın alınacak

tir. Beher kilo una tahmin edilen bedel 5,5 kuruş olup tutarı 
1110505 liradır. 

2 - Evsaf ve hususi adlar Topkapı ~laltepeı>inde askeri .~atın alma 
komisyonunda ,görülebilir. 

3 - Otun ihalesi toptan yapılacağı gibi 622R - 8052 - 5911 ton ilç 
kısmından herhangi bir kı mına da teklif yapanlara ela ihale 
edilir. 

·! - .Muvakkat teminatı •18170 lira 20 kuruştur. 
5 - İhalesi 8/9/941 Pazartesi günii ·aat 11 de yapılacaktır. 
S - İsteklilerin mezkur günde ihale saatinden bir saat ev\'cl talip 

olacakları miktarlara göre kanuni i!k teminat makbuzlarını ve 
teklif mektuplarını saat 10 da komisrnna vermeleri. 22 26 30 4 
-İzmir levazım amirliği satın al-;; ~onund;n: 

1 - Beheı· kilo unu 60 kuruş fıyat tahmın cdılen 40 ton koyun 
etının 15-8-!141 tarıhinde kapalı zarfla yapılacak eksiltm -
. ınde talip zuhur etmcclığınclen kapalı zarf usuli.i il<' eksılt-

meye konmustur. •. 
2 - Eksıltme i 18-!l-!l41 )Pı" 011be günii ,:aat on allıcla Balıkesir 

As. Satın alma' komisyonunda yapılacaktır. 
:1 - 40 ton etin muhammen tutarı 2.ıooo lira olup nım·akka! te

minat miktnn 1800 lırndır. 

4 - Evsaf Vf' artlarını giirmek ıstı.reııler Ankara, f lanbul. Lv. 
amirlıkleri :atı na ima komi j onlarıııda ve RnJıkn,;ir As. Sa· 
tın almıı komı:-;yonundn görülebilir, 

t) - Taliplerın teklif m •ktuplarını 2490 ayıln kanunun 2.3 üncli 
maddesındeki \•esaiklc bir 1 kte ıhale glinü aat on beşe 

kadar Balıke:ir As. satı nalma komi yonıınn vermeleri şar 
tır. Bu saattan onra mektup kabul ectılınez. 

"0 4 f) ld 

Ordu hasta bakıcı hemşireler okuluna ait 
bazı izahat 

Ve okula kayıt ve kabul şartları 
1 - Ordumuza Hasta bakıcı ve hemşire yetiştirmek Uzere An.kara'da 

M. M. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan Hasta bakıcı ve Hemşire
ler okuluna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 
bulundukları mahallin Valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik ııube

lerine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 
2 - 3433 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, me

mur olup tekaüdiye alacaklardır. 
3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu hastahan(>

lerinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhJ 
teşekküller kendilerine açık olacaktır. 

4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara ayda be§ 
lira harçlık verilecek. İaşe ve ilbasları tamamen okula ait olacaktır. 

ö - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira asit maaş
dan başlamak üzere maaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoğalaca.ktır; 
bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya ait olaca.ktır. 

6 - Okul 15 Eylfil 1941 de tedrisata başlıyac&ktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartları şunlardır: 
a - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak ve Tü.rk ırkından bu

lunmak. 
b - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her iklimde vazife ırörmeie 

müsait bulunmak (bunu her hangi bir hastahane sıhhi hey'eti raporu ile 
tesbit ettirmek ve evraka bağlamak lazımdır.) 

c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yuke.rı olmıyacaktır. 
d - Kendisi, ana ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet polisçe 

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

muvaffak olmak şarttır.) veya bu derecede tahsil gördüğü isbat etmek 
(tasdikname veya bunun tasdikli bir sureti muameleyi evrakına ekle

necektir). 
f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşananlarla ko-

cası ölmüş olanlar kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak 

keza eklenecektir. . v. 

g - Okur sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terk~ttıgı, ev· 
ıenme sureti ile veya diğer inzibe.ti sebeblerle okuldan çıkarıldıgı, altı se
nelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve. ~a.b.ud sıhhl 
sebebler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk e~ırilecek mek
tep masraflarını tamamen ödeyeceğine v~ ~österdi~ . ve.sıkaların tama
men doğru olduğuna dair Noterlikten tasdıklı ve kefıllı hır taahhüdnameı 

verecektir. 
g _ Yukardaki şeraiti haiz olan okur, okula imtihansız olarak kabul 

edilecektir. . . · · ı 
9 _ Yukardaki maddeler mucibince evrakının muamelesını bıtiren er· 

den Vilayet veya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya asker· 
lik 'şubeleri' vasıtasiyle evraklarım doğrudan doğruya Ankara Merkez 
Hastahanesi Baş Tabibi ve okul müdürlüğüne gönderileceklerdir. . . 
10 - Müracaatların Ağustos l!l41 nihayetine kadar sona erdırılmeat 

lazımdır. 
11 - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri ayni 

makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 
12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya kadar gelmek ve 

okulda tekrar yapılacak sıhhi muayene neticesi hastalıkları tebeyyün eden
lerin memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol paralan kendilerine 
ait olacaktır. 

Ankara Merkez Haatahanesi Baş Tabw; 
ııe Okul Müdürü Albay 

Dr. ŞABAN BARUTÇU 
17 20 23 26 29 Mayıs 1 4 7 10 13 16 19 22 26 28 Haziran 
ı 4 7 ıo ıs 16 19 22 26 28 Tem.muz ı ' 7 10 ıs ıs li 
22 211 28 80 Atıut.o. 9'1 UIUW) 

·------------------------·---· IZMIR 

PAMUK MENSUCA.T 
Türk Anonim Şirketi • 

Şirketin merkez ve fabrikası: iz mirde Halkapmardadır. 
Yerli pamuğundan at, tayyare, köpekbaı, değirmen, geyik ve leylek 
markalarını havi her nevi kabot bezi imal eylemekte olup malları 

Avrupanm ayni tip m~naucatına faiktir .... 

Telefon No. 2211 ve 13097 
Telgraf adresi : Bayrak lzmir 
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Hacı lsadan Ahclunahman 
kızı Fatm:ı 

Hacı lsadan Abdurrahman 
karısı Şükriye 

Camii atikten Şevket Ak
pınar 

Naipliden Kara Hüseyin 
oğ. :\fehmed 

« « 
« « « « 

Özbekten Hasan oğ. Meh
met 

« « « 
« « « 

Camii atikten Mustafa oğ. 
Mehmet Ali 
Yelaltından Fatma ve 
Ayşe 

Naipliden Aşçı Hacı Ka
mil 

Yeniceden Mustafa oğ. Hü
seyin 

<ı: « 
Camii atikten Hasan oğ. 

İbrahim 
Güvendikten İbrahim kızı 
Ayşe 

Yeniceden Hasan oğ. Yu
suf Celal 
Camii atikten Hacı Meh
met kızı Vesile 
Camii atikten Kazım karı
sı Fatma 

Ilağ 

Tarla 

c 
Bağ 

« 

c 
c 

Tarla 

Bağ ve 
Dam 
Bağ ve 
36 :ığaç 
zeytin 
Bağ 

« 
« 

Bağ ve 
içinde iki 
kule 
Bağ 

Tarla 

2986 

Buruncuk nam di- 17461 
ğer Çayır alanı 

Akpınar 

J an dal boğazı 
Deve Deresi altı 

Köy altı 

« « 
Bur gaz 
Kuşçular altı 

Üç değirmenler 

Urla beleni 

Kuşçular altı 

Ment alanı 

Musella üstü 

Ören 

Kuşçular altı 

Kala bak 

Cirman yokuşu 

19299 

12866 
4365 
8155 

587 
5514 
5Ş14 

5514 

9190 

4567 

4650 
3676 

14704 

2297 

6433 

9190 

129 « « « « Bağ Sinan tepesi 1838 
Borçları 2814 sayılı kanun hükümlerine tevfikan taksitlendirilen ve 

taksitlerini gününde vermediklerinden dolayı borçlarının tamamı muac
celiyet kesbeden ve yapılan tebligata rağmen borçlarını ödememiş bulu
nan yukarıda yazılı borçluların Bankamıza birinci derece ve birinci sıra
da ipotekli gayri menkulleri tahsili emval kanunu hükümlerine tevfikan 
21 gün müd~etle ve açık artırma suretiyle satılığa çıkarılmıştır. 

Birinci ihale 19/9/941 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat 14 de 
Urla hükumet konağında müteşekkil satış komisyonunda (İdare hey'etin
de) yapılacağından taliplerin pey akçeleriyle muayyen günde satış komis
yonuna, daha fazla tafsilat almak ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin her 
gün Bankamıza müracaatları ilan olunur. (5504) 

.-----------------------------!, 
Fehmi Bencaıı 

Makine Tamir hanesi 
işi gOnünde teslim etmeği prensip edinen ve bu· 

nunla iftihar eden bir müessesedir 
TELEFON 8993 i' Kestane pazarı Demirciler 67 - 69 

·----------------------T. iş Bankası 
Küçük Tasarruf Hesaplan 

7 9 4 7 ikramiye Planı 
Keşideler: 4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustos, 3 ikinci

teşrin tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık - 2000.- Lira 
3 c 1000 c = 3000.- c 
2 c 750 c - 1500.- c 
4 c 500 c = 2000.- c 
8 c 250 • - 2000.- c 

35 c 100 c - 3500.- c 
80 c IO c ~ 4000- c _______ JOe_~----·~~~18~~-·~~~--~~8000~--~~-··~~~~---

Tlrkly• it B•nlruma para 7abrmalrla 7alam para lıılrlktlnalt ft 

fab alm11 elmas, apl H•••ııla tal ... I .. •••••it .. cswu. 


