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Vişi hükumetine bir 
nota verdi 

SUMNER VELS, YENi AN· 
LAŞMA HAKKINDA BEYA· 

NATTA BULUNDU 
.. \ a ~ inı,'1.on. :ı (A.A.) - Am~rika 

htıkumeti. VJ,ıi hükiınıt>line bir nota 
ve:·N·ek hundnn bövlc l\Inreşnl p,,ten 
hükümetirw kar"ı Fransız toprakları· ' 

• 

nı nı' cl~rcccH~kadar muhafaza ~dec~· 
t~: ıi giiıiiııü;ırlı• tutarnğını lıildinniş> Moakova sokaklarından geçir ile .. ek cepheye ıevkedilen zırh lı kuvve tler 

Alman 
Tayyareleri 

Rus 
Çeteleri 

Hariciy · nnzı,reti müstes:ırı Sum· 
n<·ı · V..J s, loey~ıı:ıtta buluıı:ırak demiş
't ir ki: 

~. 

Moskova şehrine gene 
hücum ettiler 

intikam almak için ye
min ediyorlar 

:IIihver di?vlcfr' riyle iş birliği yıı,p
mıı n imkan yoktur. \'işi Frıınsıı. hü
kfır.ıeti, bund.an e\'\"el Ameril.:ı Birle
Rik hlikunıcline teminat vererek müt:ı· 
rekı- şartl:ırı haricinde Fransanın hk 
bir işbirliği y:ıpmıyacağını ve Fran•a 
topukl:ırını :ı üncü bir devlete kalı'ı 

mtidıfaa ('(feceğini bildirmişti. Fr:ın- MAH LELERDE ÇIKAN YAN I 
•n. : rnzi bütünlü~n.e J;ıaş.ka .devleı!e- AL . • BU YEM NIN KARAKTERIS-
rın t:ıarru?. edecegını bıldırmış ve ı:ı- GINLAR SURATLE Tlll METNi 1 ııon.l".I ile ;. birliği ynp~ı8tır. Anı<)rikn • !\ N AŞAGIYA 
hiikü neti böı•le bir idd~~~ı kn!n~I et.le· SÖNDURfiLMOŞTOR YAZIYORUZ. 
mez. gn~lct> de sl.ivlcdıgım gıhı Hın-
cliciııi icin hic bir taraftan tehlike v~ :l~o,kovn, :ı (A.!-.) - Alm~n tııyy:ı- Londra, 3 (A.A. ) - Alman müste 
tnarrıız · rı\e\"7.UU !ı<'.hi• bulunmamakta re fı.lol3.rı, 2 : 3 agustos gec~;;ı! ;\-fo•ko- lilere ka~ı çete harbi yapmağa kar:; 
i<l!. A:'lcak bu tC'lılikc japony:ı _t:ırafın- rn uz~rıııe ~ır nkııı. teşebbus':'.ı~de .b~- vcıoen Ruslarııı bu husustaki kuvvet· 
dnn g;:!ebilirdi. Emelleri malum olan ltııımuş.lardıı · Aııc;:ık pe~ ~uk--ekLn azmini tebarliz ettiren şeylerden i 

1 ~ 
hu n<l:eri hükümet için Hindiçinide uçan ~ıı· kac tayy_:ıre şehrımıw kadar de bunların ettikleri ,:emindir b ;k 
üsler 1el:kı>tmek ve orasını işgal ettir· gelme~e muvaffak ol.11mştur. !<arakteristik olan Rus· çetecile~· c. 
mı>k Amerika için hayati bir vaziyet ~~ı bataryalarımı~ln avcı .t_:~yya~e- mininin metni şudur: 1 

le-
teşkil 1 tıni<tir. lerımı:: tarafınd.an dagıtılan diger duş- «Büvük Sovyetl . b' 1... , 

f'nıııSa ~-e J'apon,·a arasında ·ıkdn- man t:ıy.ı·areler" ~ehre varamamıslar- tılan ~n Rus t eı. ır. ıgı .vatandaşı 
. . .• . , . . . .: .. . dır . . ' opragı uzerındeki son 

lıııınn ışbırlıgı muahedMının hukum- ~ ·! d k b . 1 ... t faşıst ımha edilmedikçe silahımı br-
• hif d ı;\ er e çı an azı ~angın ar sura - rakmıvaca"'m .. • . 

-tl"va"'ı ikinci sa ~ " le söndürülmüştür. Askeri hi~ bir he- . . • ."' ~ soz verıyorum. Şefle-
oo defte hn•ar yoktur. rımın . <';tıırlerıne ~ay~dsız ve şartsız 

000 
o!arak ıtaat cdecegımı l"e askeri di-

Ruzvelt Kudu•• s mu··ıtu··su·· sıplin~. tam~miyle riayetkar olacağımı 
taahhud edıyorum . Tıihr1p edilen &e-
hir ve köylerimizin, öldürillen, işken
ceye maruz bırakılan, tahkir edilen va-Gazetecilerden gizli bir 

seyahate Çıkıyor Şimdi Kabilde, Raşit 
Ali de So/gada 

tandaşlarımızın ve evlildlarımızın in
tikamını merhamet tanımaksızın ala
cağıma söz veriyorum. Dökülen kanııı 
intiknmı ka nla, · ilm!lnkU ölilmle alı-

bulunuyor nacııktır. Kızılorduya her tü rlü yardı-
• .. Q _ ~ı yapacağıma Röz veriyor um . .Hiç 

hudus," (A.A.) - Yarı resmı mah- bır zahmetten ve hatta hayatımı feda 
fill"r~ göre uzıın zamandanberi )fon- etm~kten çekinmiyerek kudurmu~ dU;
faı~a huhınan Ye R~~id Alİllin. ~ak· m:ını mahv~tmeğe çalışacağım. · Ka~a 
dar11laıı lrana k:ıçtıırı sırada bırlıktc ~usamış f:ı~ızme esir olmaktansa öl
lrana giden Kudiis eski müftüsü H:ıcı meği terc!h eder im. Herhangi bir kor· 
IHi•cyin, ~imdi Kabildedir. kaklık \'cya bir suiniyetle bu :vemini 

Arni mahfillere göre Ra~id Ali Gey- bozarsam arkadaşlarım tarafından öl-
liiııi ~imıli Rofyada bulunmaktadır. dürUlmeği kabu l ediyorum.• 

jauonlar 
Hindiçininin iç kısmını 

işgal ediyorlar 

SiYAM HOKOMETININ TA· 
KIP EDECEGI YENi SiYASET 
Tokyo, 3 (A.A) - Domei ajansı 

3aygundaıı lıaşka jnpon kuvvetlerinin 
i:Iindiçininin muhtelif sahillerine d~~ 

Bay Ruzvelı ·.ık::ırıldıklarını ve Hindiçini kuvvetle-
\'aşingt-0n, 3 (A.A.) - Rei~icum· iylc işbirliği yapan japon kuvvetleri

hııı· Ruz\'elt, Knnı>kroyd eyaletinde Nu- ıin Hindi~ini dahilindeki yerleri işg:ı,
l'One karasularında birinci seyahatine ~ deYnm ettiklerini bildiriyor. 
çıkmı tır. Ruzveltiıı huoıısi katibi Ör· General !da kara harekatıııı, amiral 
!er. Ruz\ eltin Nuronfd"ıı yatına bine- Ioni de deniz tarikiyle lınrekfıtı idare 
C<'iiini. gaybutwtinin bir hnft.oı sürmesi !tmı>ktedirler. 
muht{·mcl ise de enternasyonııl ,·aziye- Domı>i ajansının diğer bir haberine 
tin irnp ettiği takdirde siirntle gı>ri öre !:liram lıükilıııetinin . Uzak ~ark· 
diiııe~ğini iiylcmi3tir. ~ j:ıporıyanın siynsetine uygun bir si-

c)tt'denl'l<'ri gazetecilerin diğer bir ·aset tnkihin<' karıı.ı· vermiş olması 
Yatla R~isicunıhııru takip etmeleri mu- ~uht<-mel görülmektedir. Siyam kahi
tacl olcluğu halde bu defa sey:ıbat mah- e;;ind11 üç Paat süren müzakereden 
reın tutulduğundan gazetecilerin seya- onrn bıı hususta k3rnr ::ılınmış olduğu 
hatıerine mOsaad<> olunmıyacaktır. 1hınin ı>di!iyor. "'\ j'_......;;,..._ ____ ... ı r 

Suikast mı? Türkler 

ispanyada 
Nazırlar meclisi mühim 

karı.rlar aldı 

ihtikar yapanların 
kısmı kamplara 

sevkedilecek 

bir 

Yarı resmi bir gazete
nin neşriyatı 

IRAN MATBUAT! «HAYA· 
SIZCA PROPAGANDA NIHA· 

YET BULMALI)) DiYOR 
Tahran, 3 (A.A. ) - D. N. B. 

ajanll bildiriyor: 
Yarı resmi jurnal Dö Fenelon ga 

zetesi «uydurma netriyab batlığı 
altında son zamanda lranda Alman
ların pek fazla bulunduğu hakkın-

aki şayialardan bahsetmekte ve 

u .-yiaları nefretle kartılamakta
dır. Bu şayialara ıröre g-Uya betinci 
kola mensup pek çolc k imseler lran, 
Efgarustan ve Türkiatanda faaliyet
e bulunmakta imiş. Yine bu fayİa· 

la ra göre bu faaliyetin cenubi lran 
petrol mıntakaaı İçin tehlike teşkil 
ttiği de ilave olunmaktadır. 

Ayni gazete, bu şayiaların bir en• 

• 

Baltık denizindf' bir f3ovyet denizat tısı 

[,._ -~A-lma-nıa-ra-go-·_re=:)l,_ı _sovuetlere gô_re -.-:) 
Kat'i Safha 

Moskova şosesine 
manlar hakim 

Al· 

·Cephelerde 
Düşmanla şiddetli mu· 

harebeler devam ediyor 

::;;i:ı~~!;n~~~~~~~r:~ti~:~!~- ODESA VE KIYEF iSTiKA· BAL TIGI GEÇMECE ÇALI· 
yazarak diyor ki : METLERiNDE DE TAARRUZ ŞAN ALMAN KUVVETLERi 

Bu iddialar, tamamiyle uydurma- DEVAM EDiYOR GERi DONMOŞLER 
dır ve memleketin sulh ve sükw u· 

u ihlal makaadiyle ortaya atılııuık- Berlin, 3 (A.A.) - Bir Alman piş- )loskova, 3 (A.A.) - Diln akşam 
tadır. lran, harbin batlangıcından dar teşekkülü Smolenskin ~arkında neşredilen Sovyet tebliği: 

bilyilk bir otomobil yoluna varmış 2 Ağustosta kıtalarımız Rorkof, 
beri tam bir bitaraflık .siyaseti ta- ve ·bu yolun, l\loskovaya giden mil - Smolensk, Koroken, Yelya ve Çer -

ip ederek dünyanın bu kıarMnda him bir yerini zaptederek yeni bir p:ıf istikametlerinde ve Estony:ı cep-
aulhün devamını temin için çalıı- cep -.ıçmağa muvaffak olmuştur. hesinde düşmanla muharebeye de -

ıttır. Bazı lranlıların Almanlarla Bu milhim münakale noktasının zap- vam etmiştir. Diğer bölgelerde mev· 
iıbirliği yaptıkları hakkındaki fayi- tı sayesinde geri çekilen Sovyet te - zii çarpışmalıır olmuştur. Sovyet de

şekkilllerine ricat yolu kapatılmış niz ve hava kuvvetleri, Baltık deni
lar da yalandır. Bilakis he tkes hü - bulunuyoı-. Asker ve her tilrlü silah- zinde Alman vapur kafilelerine mu
ı'.ımetin tedbirler ini tasvip ederek la yilklil kamyonlardan müteşekkil vaffakıyetle hücum etmişlerdir. 
ulhün devamını ve memlo•ketin her uzun dü~man kolları Alman topçu- Harp gemilerimiz ve tayyareleri· 

sahada · inkitafını iateme'/rledir . Bu sunun ateş~yle imha edilmiştir. Yüz· miz, 5 muhrip himayesinde seyre. 
gibi entrikalara hiç bir İranlı müsa- !erce Sovyet :ı~eri ölmüştür. Yeni dan 8 Alman yük gemisine hücuma 

gelen Alman takviye kuvvetlerinin ge~.mişlerdir. 
maha edemez. İran matbuatı bu ha· y11rdımiy le Sovyetleri ~aran Ç<>nber, Alınan ilk raporlara göre bir muh
yaaızca propagandaya nihayet veril- dnha ziyade daralmL5tır. Bolşevikler riple bir şilep batırılmış ve 2 mub. 
m •• e.•i•n•i •t•al•e•b•e-tm-ek.t.•.cl.ir.·-----ı : bu <;<-n b(o.'·Jpn ku_rtulamıyacaklııulır. riple l nakliye gem iı;j d& hasara uğ-

H~~ekatın kat'ı aafhası: ratılmıştır. Duşman kendisine veril -

Iskenderiye 
·uüşman tayyareleri ta

rafından yeniden 
bombalandı 

2 KADIN ÖLDÜ, 15 KiŞi DE 
YARALANDI 

. Vışı, 3 (A.A.) - Ofi <Ha\·a~ > miş olan vazifeyi ifa edemiyerek ge
::Jansının asker) mtıhalıiri hildiri - riye dönmek mecbııriyetinde kalmış-
yor : tır. 

Şark cephesindeki harekatın kati Kıtalarımızla işbirliği vapan hav'8 
- Devamı dördiinrü sahif .. de - - Devamı dördllncli ~ifede _ 

Macar kuvvetleri Bug 
nehrine vardılar · 

Finler 

iKi ITALYAN LEVAZIM GE· 
MiSiNi BATIRMIŞLAR 

Ak denizde 
Kahire, 3 (A.A.) - :Muır Dahi. 

li.Ye nezareti, evvelki gece !skende- R•s deniz kuvvetlerinin ( ·ı· donanması yenı" 
rıyeyc dü~man tayyarelerinin vnp\ı- ngı iZ 
ğı _hnc.~ım n<'ticc~i!1~e 2 kadınİn öl. taarruzlarını bildiriyor muvaffakıyetler kazandı 
dügilnu ve 15 kışının ynral:ındığını, 
bazı evler de ha~ara uğr:ıdığını bil
dirmektedir. 

l\joskovadaki 
Macar ataşemiliteri 

azledildi 
Budapeşte, S (A.A.) -1\Iacar ajan

sınııı bildirdiğine göre, Hariciye na
zırının talebi Uz.erine amiral Horti, 
Moskovadaki Macar ataşemiliteri Ar
ragoyu vazifesinden affetmiştir. 

1 $AR t.T 1.E.R 

Dünyada eşi olmıyan 
bir hadise 

FiN KUVVETLERi iLERi HA· 
REKETE METODiK TARZDA 

DEVAMLIYORLAR 
.Budapefte, 3 (A.A.) - Macar 

&Jansının bildirdiğine göre Macar 
kıtaları Bug nehrine vardıktan M>n· 
ra askeri harekatın ikinci safhası
nı bitirmit bulunmaktadırlar. Bu 
mmtakada ki muharebeler Dinyea· 
ter nehrinden Bug nehrU:e kadar 
uzanan sarp a razide cereyan e t
mİftir. Macar kıtaları Sovyet kuv
vetlerini vasati bir hesapla 30 k i
lometre geriye atmıılardır. 

Helslnki, 3 (A.A.) - Finlandi· 
ya iatihbarat da iresi bildiriyor: 

BiR KRUVAZÖRE 2 TORPiL 
iSABET ETTiRiLDi 

' 

Bulgaristanda bir tren 
kazası oldu 

Yaz münasebetiyle lnciraltına va· 
•• • pur da i•letiliyor ve, ırüzel lzmirin, 

Taahhutlerıne tamamen j yıllarca lzmirlilerin ve ziyaretçilerin 

Düıman deniz k uvvetleri Santia
ıay adasını bombardımana te,eb
büa .. tmişlerdir. Yine Baltıl<taki 
kuvvetler, Ladoga garbını da bom
bardı.man etmiş lerdir. Haaar ve le· 
lcfat azdır. Düşman gemileri, şid
detli ateş karşısında ııahilden sü 
ra tle uzaklaımağa mecbur ohııuı· 
!ardır. Karada son 24 saat zıırfın· 
da kuvvetlerimiz, mühim ve şid
detli harekat göste,m i şlerd lr. Kı· 
ta larımız, düşmanı tıırdettikten 
sonra ileri hareke te k endilerine 
ma haus metodik tek ilde devam et· 
ınislerd ir. MOSTAHDiMLERDEN 1 OLO 

3 YARALI VAR 
Sof ya, 3 { A.A.) - Bulgar ajan· 

aı bildiriyor: 
Bulgar devlet demiryolları umum 

rn.Udürlüğü, dün saat 6,15 de henüz 
malum olmıyan sebeplerden dolayı 
bir tı-enin Dragoil istasyonu civarın
da r aydan çıktığını bildirmektedir. 
Kaza neticesinde lokomotif, 2 vagon 
ve demiryolu ha ttı hasara uğramıı· 
tır. 

Katar müstahdemini araaında 1 
ölü Ve 3 yaralı vardır. Bütlin yolcu- ı 
1•r sağ ve salimdir. 

k 1 ı General Fr:ınko gözlerinden uza.'klaıtırılan Konak -
sadt bu unuyor ar 1 l\Indrid, 3 (A.A.) - N:ız ı rl:ır mec- Güzelyah .sahilini yakından görmek 

Deyli Telgraf gazete
sinde çıkarı bir makal 
Londra , 3 (A.A) - Deyli Telgraf 

gazetesinde Artur Nadsen Türki
ye hakkında bir başmakale neıret
mit lir. Bunda diyor ki'. 

Orta tıırkta gecelerı ıtıklarını 
söndürmiyen yegane memleket, 
içinden etrafa ıtık kıvılcımları aıc;
rıyan memleket T~rkiye~ir •• 

T " ki • haletı ıruhıyeaınden ur erın .. I I . 
bahaeden muharrir şu cum e erı .,. 
ralamıttır : 

Türkler namus ve şerefle hare· 
ket ederek harbe girmemek İçin 
her ff'y[ yapmıtlardır, Türkiyeye 

!isi, general Frank-0nuıl wisliğinde ve tanımak imkanı oluyor .• 
t-Oplanarak IJi!bassa lspa_nyanm iktısa- İzmir körfezi, bir ağız içinde mü
dl vnziyPtini müzakere \"e tesbit etmiş- kemmel bir sıra inci difi andırır. Fa
tir. S!ilfıhiyettar makamların, tesbit kat biz, Konak - Güzelyah vapurla-
ettiğinden daha fazla fiııtle satış yapan rını kaldırmak suretiyle, bu incilerin 1 AJ • t Denizlere hakim lngiliz donanması 
müesse!!elcrin 250-500 bin peçetn ceza- yarısını körlettik .. Çocuklar, o sahil· man zayıa l ' 
y:ı mahk(lm edilmeleri ve kısmen de le· leri karııdan, toplu bir halde gör- •• • Londra . 3 (Radyo) - Amırallık 
meı·ktiz kamplarına sevkleri kararlaş- mediler, bilmiyorlar. Eskiler ise, ha- Ruslara gore 1,5 1nılyon dairesi tarafından lıtı ak•am neşredi-
tırılınıştır. Hükumet, çok nüfuslu ııi· liralarını yana yakıla taŞıyorlar. ' k• • • b ld len tebliğ: 
l~leriııe yardım edecek, nwlıarirlcr i Dünyanın hangi tarafında, tehrin lŞlYl U U llfr Brit:ıny:ı denizaltısı, Akdenizde 
m"nılekctlcrine sevkcde<:ekti ı-. Me~ken· böyle kilometrelerce •Üren bir sahi- l\Iosko,·a, ::ı (A.A) - Sov;.•et istih- 15 milimetrelik topla nıiicehhez bir 
l<>rinin in"ıısınn dalr de 500 hin peçe· !ini •ehirli, vatandaf ve ziyaretçi gÖ· barat dairesi reis mua\'ini Lazovski ıhişmun kruvazörünü torpillemiştir. 
talık bir kredi, bu toplııııtı esn:ısındıı zünden kaldırıp onu görmek ve sev- r.ıızeteci!erc şu beyanatla hulunmu~- Garibaldi ~ııııfınıı mensup 15 mili-
kabul rdilmi~tir . mekten menetmltlerdir; bize söy'li- tur: • m.:tr~lik t-0pla milcehhez diğer bir kru-

- ------- ------!yebilirler mi? Tramvay var, otobüs - Alman zayiatının şimdiye kadar v:ızör ve destroyerler refakatinde ~c~-
itimad etmemek için hiç bir sebep var. Fakat bu, bir aeyrüaefer mesele- 1,5 milyon kişiyi bulduğunu tahmin reden bu kruvazöre, denizaltım ız 2 
göaterileınez. Zamanı ııelince TUr- si değil, bir 4ehir ve bir memleketi 1 '2lmck doğru olur. torpil i""~bet ettirmiştir. Bilfıhare de.;ıt-
kiye, lngiltereye sadakatini göste· anlayı, meselesidir. Alman ordu:;undan firar edenler hc~royerlerin kruvazör etrafında dolaşa-
recek ve topraklarına bir taarruz Ne diyelim; gün artmaktadı r. Almanlar, şimdi u- r:ık sun"i duman perdesi yaptıkları gö-
vaki olursa t eref ve namu1Unu ko· Yazık oldu Süleyman efendiye. zun sürecek bir harbi düşüıımek mec· rU!mil$tilr. 'f'orpillenen kruvazörUn ha· 
ruınak l«fin ıiliha aarıla~aktır. ** buriyctinde bulunuyorlar. -Devamı ikinci Mhifetle -. 
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r Kısa Tedkikler 1 

Sovyet Rusya\ 
Nasıl bir dev ettir ve teşkilatı 

ne meı·kezdedir? 

MODA 
ORHAN RAHMi GÖKÇE 

Moda nedir; evvela bunu tesbit 
edelim: 

Moda, insan ruh ve hayatındaki 

(ANADOLU) 

Radyo , Dinlerken. 

Bando konserinde 
milli marşlarımız 

Naşit ULUG 
deK-i~me ve yenileşme, ayni zamanda Evvelki gece Ankara Radyosumın baı5ında yeralmıştı. 

Bu devletin bünyesi' köylü ve işçi sınıfının daha orijinal olma temayülünün bir muhteşem bando konı~erini dinliyeıı- Gene Rifat Bey merhumun Namık 
tezahürüdür. Bunu düşünen bazı in- ler, bu coşturucu hafıralarda, vatan Kemalin vatanperver ve coşkun bir 

menfaatlerine göre Organize edilmiştir sanlar, bir takım muhtelif bilgi ve uğrunda can Yeren babalarının ve arzusuna, milli bir himn tadı veren, 
A. Milli tasnif nıüme~sil, muhtar eyaletlerin her bi- etüdlere, bedii ve estetik bir takım ağabeylerinin seslerini aradılar ve duy- Amalimiz;Efkarımız şarkısını, muzika 
So\'yet So:ıyalist cumhuriyetleri bir· rinde 5 er mümessil bulunur. nazariyelere daha sonra bugünkü dular. ile birlikte tekrarlıyanlar ~anmam ki 

Jiği, .esas te,Jdlilt kanununun birinci * • insan psikol~jisinin maraziyet ve Ba.nrlo, bizde ananesi, geniş dinleyi- pek az olmuştur. • 
madcle~ine- göre bir köylii, i~çi sosyalist c. Riyaset divanı ve knmi.,ı~rle;- zevk arası dileklerine dayanarak l·isi olan bir müzik su besidir. Yaban- Amalimi:.:, cfkô.ı-ımız, 1"1.:bali 
devletidir. Bu sebeble Sovyetler birli- Sovyet esas t.eşkilat kanunu, ~ahsi karşımıza (moda) denilen nesneyi cı tarihlel", hanclonun esasını ve ses ı•atandır, 
~inin de\"lct biinye~i Lu iki ;;ınıfın men- bir devlet reisi kabul etmez. Ha- çıkarmıs ve bunu yavat yavaş. bir böliimünü T~rk askeri müzik takımla- Serlwddimi::c klıl'c biziın • 
faatlerini miidafaa gayesine göre or- kim bünye, yüksek meclistir, sadece saıı'at bir terbiye ve bir iş, hır ka- rına kadar ırca <'derler; bunun haki- hiikibedendir .. 
g: niz €!dilmiştir. halka dayanır. Bu yüksek meclis, bir zanç ~asıtası haline getirmişlerdir. kat olduğuna şüpht>miz yoktur. cNiza- Zati nes bu mızıkanın kadim mual-

Sovyetler birliği niifusıı muhtelif reis, JI ikinci reis, bir katip, w• 24 Moda, mademki ferdi ve sosyal ha- mı Cedit~ ile Türk ordusunun garp me- !imlerinden ve ~eflerindendir. 
m;!Jetlerden ve milliyetlerden terekküp :ızası olan bir presidium, (Riyaset rli- yatımızın red ve inkar edilmez. b}r to0lar~.na göre .hı.ızır~aıımasına başlan- Kalkın ey ehli vatan, şarkısını, meş
etmis bir devlettir ve on bir sosyalist ,·.anı) ndall' müreklreptir. Presidium vakıasıdır ve mademki moda, bızım rlıgı gundenberıdır kı, bando bu kadro- rutiyeti mektep sıralarında idrak eden 
cumhuriyett\!n müteşekkildir. Alman _ yüksek meclisi içtimaa davet. eder, hatta tahteşşuurumuzu bile karıştı- nun içinde daimi yerini almıştır. nesil ne kadar haykırmıştır. Onunla 
· o\·yet anlaşmasından sonra 13 e çıkan yüksek meclisin içtimalarımı müzakPre racak kadar mühim bir amil olmuş- Ruhu asker kudretinin nami.itena- :Murseyyez'in temsil ettiği fikirlerin 

b•ı cumhuriyetler arac:nncla kendi arzu- edilecek kanunları sevkeder, kararlar tur; 0 takdirde onun üzerinde esaslı hbi ile dolu olan Türk milletinde ban- heyecanın.'.!. kapılarak giinlerce teza
larıııa müstenit devlet anlaşmaları var- verir, her kararı tatbikt.e meclisi tem- bir şekilde durmak, hiç de faydadan d?, oı:cıunu!ı ~rkek sesinin haykırışı gi- hürler devam ettirilmişti. 
rlır. Bu cumhuriyetler de iki nevidir: . il eder. Ordunun yükı:;ek kumand:ı he- hali değil demektir. Zannediyorum lıı claır:ıa ön~nde ~·ürü~üştür. Leylfı Hanımefendinin Ne~iclei hür-
Ft>cleral cumhuriyetler, birliğe dahil vetini tayin eder. Diğer memlcketlercle ki, şu serlevhayı görenler, ilk defa, .. ~Iecıt, Azı.z ve Hamıt zamanlarında ı"i\'eti, 
cumhuriyetler: devlet reisine ait olan vazifelerin hep- benim de bir züppelik yapmak iste- Turk b~stekarlan bando için marşlar . Yaşa vatan çok ya~ 

Rus So\'yet, Ukranya, B.eyaz Rusya, i bu .presidiuma aituı·. l\Ieselfı ııi- di~imi sanacak hatta bu yazıyı, hu- yapmışlar ve bunları asker Anadolu- Yaşa millet çok 1ıaşrı, 
Aıerbayc-an. Gürcistan, Ermenistan, ~an vermek, Sovyetler birliğine !'lilah- ıtü"ün ciddiyet ~e icaplarından uzak; 11!-111 ve Rur:ıeli~in k~lbinin derinlikle- Yaşasın Qgmanhlar, 
Tiirkmeıı, Uzbek. Tajik, Kazak, Kırgız lJ bir tec:ıvi.iz vaki olduğu zaman harp haOfmeşrep bir fantezi sanacaklar- rıne ~·e.ı:l~ştn:mı~le;dıı:. ~ Ya.~asın şanlı ordÜ! 
rııınhuriy-etleri tamamiyle müstakil ve ilan etmek, ecnebi devletl<'.'rin .<ıe- dır. ?lfuzıgın bır ıçlımaı toplulugun gü- Gibi maruf nakaratiyİe gene o dev-
muhtar cumhuriyetlerdir, federal bir- firlerini, miime!'lsillerini kabul etmek Bm ise hiç de öyle düşünmüyo - zel :<eslerine yapacağı tesirden bahset- rin güzel şarkılarından biri olarak Jm-
lhre kar:iI bir çok mühim vazifeler ka-1 \'esair2 hep pre;;ıidiumun vazifesidir. rum. İmkAn bulsam, her gün, hiç te- m~k. tahsisen marşların bir milletin laklarımızda canlandı. 
hııl etmişlerdir. Bunlar istedikleri za-ı u. s. ~3. R. in yüksek meclisi iki reddild etmeden ayni mevzuun duygularının, diri, uyanık ve olgun Ordumuz ~tti yemin, hareket ordu
nıan U. S. S. R. den aynlabilirler. Bu mecli2in müşterek bir içtimaiyle "C. S. muht~rf cephe ve köşelerinin karşı- bulu~durııluşunda ne kadar müessir sunun Rumelıden kopup gelişinin halk 
mfö;takil cumhuriyetlerden başka, 2~ ı ·. R. hi.ikfimetini, halk komi~erleri sında duracağım. Çünkü moda, bu- oldugunu anlatmak lüzumsuzdur. He- dilinde yaşı.Yan \'C bize üstat İsmail 
nıııhtar cumhuriyet ve !) muhtar .eyalet meclisini tayin eder. U. S. S. R. halk günkü tesirleri itibariyle, ferdin ve le bugün, h~r yabancı diyardan,. ta.rih- H_akkı tarafından bırakılan bir yadi
,.:ı nln·. Bu muhtar cı.mhuriyctler de komi:erleri meclisi Sovyetler birliği- cemiyetin terbiye ve iliyad, zarafet hm. n:ıef:ıhırden kudret almak ıstıyen garıdır. 
'Tiii,;l~~i~ milli ~e\letlercliı", keneli So\'-ı nin yük~ek idare ve icra oı_-.ganı~ıı-. ve snddik, ciddiyet, ahlak, ruh ve se~~erın .. taşı?. coştuğunu . r.a~lyonun Miralay R.~~et Beyi!1 askeri Aalay 
.- -t hukumetlerı vardır. Devl"t maka- YüksPk meclise kar~ı mesııldur. Eger ııeciye, ~konomi vesaire gibi, bir yı: r~u~mesını çevıı:.ırken duy~p ıı:ııLıyoruz; mar~ı, ~ençlı~ı askerlı~ ve fe.d~ka~·l~k 
niznı~ısı kendi ellerindedir. DeYlet bücl- vük.-ek meclis içtima halinde değilse ğın ve hem de insanı insan, cemiyetı kul:ıklarımız dunyanın ~ort yanın~an ~e;bıye!iın.e ~ızmet ettırmek ıçın ışın 
r lPı·iııi ve esas te«kilatlarını kendileri yüksek riyaset diyanına kar.;ı mesul de cemiyet yapan bütün cevher ve ha\ a boşlugunu.n elektrık kudretıne ıçınde_n bır ıns~ı~ tarafından hazırlan-
nqıadaı·. ~Iuhtar eyaletler ve rıımhu- diir. kıymetleriyle yakından temas halin- ~avrulan bu nevıden seslerle doluyor. rnış bır parça ıdı: 
ri~·e1 !er lıu dokuz miistakj} cunıhuri- Diğer mühim bir nokta da bütün de bulunmaktır. Bando konserini zamanında ve tek- Anııl'ln lıeııi 11etiştirdi, bu ellere 
\etten hımgisinr dahil iseler onun esas birlik, Ye birliğe mensup cumhuriyet- Modıı, çoluk çocuğumuzdan en ih- ~~rını ~la ::erinde bulduk. 1Şzı,ın z,aman- . . yolladı, 
IP,,kilıit kanuıııınıı tatbik ederler, fa- !H ara:;ında. ıesas teşkilfıta göre yapı- tiyara, giyinişimizden oturuşumuzun (.'ın.berı lıo?le muht.eşem hır san at !:'e- Rıı san<'ftjjıı fı>slwı r.ttı, Allaha 
J,aı bunlar istedikleri zaman U. S. S. lan idari vazifelerin taksimidir. ve evimizin en hususi çerçivesine, ~etınrbıı rlınlPmekten mahrum oldugu- wmarladı. 
1: den ayrılamazlar. Umum birlik komi!lerleri gibi, mü!'- itiyadlarımızdan en itinalı hareketle- muz bu güzel be~tcleri i

1
cra için emek ı Bn.~ otın·ınrı r:nl1ş dedi, hümet 

,\Iüstakil cumhuri.\•ctl~rle birliı{f' da- takil ve muhtar cumhuriyetlerin de rimize kadar bize müessir olduğuna ~arfeden .. şef :'elı Kanıka v~ genç şef 1 .. .. • eyle vatana, 
hil cumhuriyefür cırasırıdaki bu fark! kendilerine mahsus halk komiserleri göre onun ınutlaka ve mutlaka, şu- lh,;aıı Kunçer e ve kıymetlı arkadaş- Sudum sana helal olmaz, 
n •elen'! Bunun ~el-ıehi halihazn·daki birı· vardır. İdarenin bu safhasında umum ur v~ teciyemizin, terbiye ve göre- 1.tırı.na ~e kadar 1.eşekkür etsek ~zdır: 1 . sa~d~r:ı~a::s.~ı!ı d~şmana, 
l·cık ~artlardıın ileri gelmektedir. birliğin halk komiseı·liği, sadece umu" negımızın ıümrüklerinde sıkı bir :s;ı~ atkarlar, lıu~ları hazırlıyan usta~-\ Bu şarkı.'ı bolugune ?g~~ttı~ten son-

Birincisi: Rirlige dahil biı· cumhu- mi ve irsatçı liderliğe sahiptir. Bütün muayeneye tabi tutulması lazımdır. lall~a karşı y.erıncje ve zamanında bır ra, Yemenı.'.1 cehennemı guneşı altında 
ri.,din tam mü,.;takil olabilme~i için,\ idare müstakil halk cumhuriyeti ko- Şüphesiz ki• böyle bir gümrük lrndı.r~inaslık gfüıterdiler. . ~aatlerc ' soyle:ı,'.ip yü~üdükleriııi hikil
huducllarının SO\·~·et topraklariyle çev-ı miserlerinin elinde olmakla beraber, dairesi tetkili ımkanı yoktur. . R~fat B~y. mer.~umuıı Sınıslopolu ye eden ge.ııç bır z~~ıt a~rabam, Kaf
rilnıis Q]ma:;ı, ecnebi de\'letlerden bi- lıazı büyük s:ınayi umum birlik halk Fakat münevverin içtimaiyatçı- Mecıt devrının Turkl:r ııra ında yaşı- kas cephesınde aynı ıdealın at.eş Ye he-
ri/!~ hemhurlud olmama,;ı liizımdır. \omiseı liğiniıı idaresi altmdadır. Halk nın terbi:ııjecinin iktısadiyatçının. nın bü.viik fahmıın bugün tek hatıra- yecaniyle kurlara gömülmüştü. 
,\! iı~takil cumhuriyetler ecnebi devlet- komi.~crleri meclüıi U. . S. R. de ail: reisinin kendi uyanık idraki ve s.ıdır. Anadolunun hal.kevlerinde, genç: Faik Bey merhumun. ol~~kça geniş 
lc-riP hiicıımunıı ve tahrikine maruz ıncvcıırl olduğu gibi her müstal:il ve hassasiyeti ile, milli ahlak ve fazile- lı~ topla~tılarmda, bı~· hane!? konserı ı'ô'pertua~ı. ~ulunan denızcılık marşla
vimadıkları için i tedikl~ri znmıın fe- muhtar cumhuriyette de mevcuddur. timizi moda idhali.tına karşı sıkı bir clınler:'\enız altmışlık bır muzıka mual- rıııdan bırısı ve ~iehmed Ali Bey mer
<1 •ral birlik~ıı ıı.rrılııbilirlrr. Yukarıda izah ettiğimiz hükumetle- şekilde koruyacak zencirleme bir liminiıı, İstiklfü marsından, onuncu h~mun İzm.ir marşı evvelki geceki bü-

İkinci!'ıi: ;\Iü:ta'lcil hiı· cuınhııri~ et rin terekkübü, Sovyet devletinde oy- kontrol ve gümrük vazifesi görmesi nl marşından sonra, Sıvastopol, veya yuk konı:;.erın son parçalarıdır. 
ıılnbilmek için halkın ek;:eriyetinin mü- ııadıkları rol itibariyle karakteristik- pekala mümkündür. 0-;man ıı.:ısa m3r~ın~. _:ıfa~ b.aı:dmmna . Ankara .radyosundan, h:r nevi mü-

r:ıııis olma,.:ı li'izınıdır. Üçüncü::;ü mi.is- tir. Diğer devletlerin zıddına olarak Moda mahiyeti bozuk olunca he- me17ketmı~ olclugunu ogrenırsınız. Halk ~ık eserlerı beklerken, eylulden sonra 
1..akil bir cumhuriyet. olabilecek kadar burada iktısadi departmanlarda keskin roin ve 

1

kokainden daha az mı 'tesir ara,,ıncla .nışıy.an bu güzel mar~ı. içli b.aşlıyaca.k ol~n bando k?nserleri?-de 
:ııifu~a sahip olması ger~h."iir. Aksi ve ~eri bir forklıla~ma gözükür. Halk yapar sanılıyor? ve olgun vekanyb kon,;er programının ~e •.. g~rb~n yu ·sek eserlerıne verılen 
t· kclircle nüfui< itibariyle küçük bir komiserleri meclisleri, şubelere ayrıl- Medeniyet, belki de bir küldür. --·-- ?1fu1 .ıle ;.yarl~.olaiık böyle konserler 
lıliktar arzctleıı bu cumhuriyetlerin mak itibariyle parlamant.er vekaletler- Fakat onu mutlaka bir kül halinde 1 iSi 1 iŞ ıs rız. ıyase ıcum ur bandosu arşiv-
:f•ndileriııi :<aran komşu de,·IetJr.rin den az farkettiği ve bunlarda icrai si- iktibas etmek için ne sebep vardır?. B R NI VURMAK STf M }erinde, ordu bando. mızıkalarmda, me-
h ıcumlarrna karşı kenı..lih!rini nıiida- ,.·asi departmanlar hakim olduğu hal- Onun bize yarıya'n kısmını alır geri VE POLiSE DE TABANCA raklıl~rın kolle~ı;ıyonları arasında, 
f:ıa etmeleri mümkün değildir. nu ı;,~- de, bu te~kilüt iktısadi departmanlar- tarafı

1

nı varlığımızdakilerle ta:.ıam- Harbıye ve Bahrıye nezaretlerinin am-
iı •bledir ki, im birliğe dahil cnmhnri- da değiı5ir. Yani, bütün milli iktısat ı ' ÇEKMiŞ barlarında bu neviden eserleri ihtiva 
' tl "' rle, tanı müstakil cumhnriyt>tler devlet organları tarafından idare edi- a'";;~r hangi bir filmin ahlaki veya ef;n_ bir h~tı~a haznesinin yatm~~ta 
:J • .. .:: ı !lda fark vıın1 ır. lel), sen~den seneye müdhiş t.ezayüdleı· milli bünyemizle alakası üzerinde Bornovada Mustafa oğlu :Muharrem ? dug~~\~uf ~· ~·~ktur.. Hı~ degılse 

:Uuhtar eyaletlerle muhtar eumhııri- gösteren, ve bu tezayüdü vazife Ye, kanun ve fikir mürakabemizin has . Bozkurt, Yusuf adında birisini vur- ~:ı' da \1 oy e ıı onseı, ne J,adar ye-
H't!t>r ara~mclaki fark da şudur: Bu me!iuliyet halinde devlete yiikliyen bir sasiyeti acaba nedendir? mak için takip ederken mezun poli::; 1111H e 0 ur_. . . . 
y:ıletler, hutür, Ji:;an, terl.ıiye rne;;e- mahiyet iktisap eder. l\jıçin, garplı bir eserin fayda veya memuru B. Mehmed Aydoğan haber .. em ~ıçın hatıra dıyoru~ •. Pilevne 

:el2rindc. mü,;Lcıkil oimakla lı<:rnber Her muhtar cumhuriyet de U. S. S. zararı lizerınde heyecanla duruyo - almış ve üzerini aramağa teşebbüs ma_ı_şı, Osma~ paşa mar~ı, Sılıstre, C~-
1 ~ndilerine mahsus hiikıimetlcri, e:.as R. in e:<as te~kilat kanunu mucibince ruz? edince Bozkurt, Polis memuruna ta- z~yır, Akdenız, Knradenız şarkılarını-
l.:'!kilat kanunları yoktur. Bu fark da yüksek bir meclise ve Sovyet hi.iku- Bütün bu hadiseler, acaba bizi, banca çektiğinden hakkında tutulan çın hatıra ol~un. . . . . 
bir prensip meselesi değildir. Bu kil- metine sahiptir. ulu orta bır moda idhalat ve ne§riya- tahkikat evrakiyle adliyeye veskolun .Onlarla d~gduk~ o~lar da bı~ı~ dılı-
ı; iik eyaletler de muayyen bir kii!tür * tının kartısında, bir taraftan yapmak muştur. nıızd~n ebedıy~te .~n~ı~~! etme~ıdır. Na-
. eviyesine vardıklr.rı ve nüfusları art- C. Küçük cuınhuriyetleı· ve diier taraftan temele su gitmesi- 000 - sıl. bır halk ~u.rku~~ ogr~n.mıye heves 
tığı, \'e şartlar mü,ıait olduğu takdir- Birliğe dahil küçi.ik cumhuriyetler ne müıaade etmek gibi bir tezad -~ --· edıyorsak. Bızım ıçıı~.-mıll~ vıe. vata:ı_ıı 
el.! muhtar cumhuriy.•t halin~ gelebilir- ~öylece teşkilatlandırılmıştır: içinde bırakmıyor mu? ZABITADA ola~_bu marş.lar~ da ogrenıp bılmemız 
: ... r. Birinci taksim: Ayrı bir devlet uni- V nih t d.. .. d 1 k, ------·-·-·-·~--~ \'e ogretmemız lazımdır. 

. e aye . onup 0 aııara ~ Bız kökü derinde, kudreti namüte-* tesi olan muhtar cumhuri3·ett.en gayri banz bır realıteye temas edelim: Karısına kızını§, sili.h atmış: 
n. Yiiksek meclis eyalet, muhtar eyalet, bazı yerlerde Japonya, taklidi bir medeniyet Keç~cilerde Tahsin oğlu Ahmed nahide olan milletiz, bari hatıralamı-
Y .ni esa • te~k:Jat kanununa göre milli mıntakalar (Ozrug gibi) vardır. kurdutu devirde bile bütün milli hü- Kara.hına sebepsiz havaya silah at- zın, sathına yakın olanları canlı tuta

r. S. . R. in yübek devlet iktidarı, Bu uniteler birbirine müşabih uni- viyet ve ananesini muhafaza etmiş, tığın.dan tut.ulmuştur. hm; mazi, istikbale büyük hamleler 
lJ .... R. yi.ik:<~k meclisinin elind~- telerdir, ancak hacim ve milliyet ba- varlığını kıskanmı§tır.. lkıçeşmelıkte Abdurrahman oğlu yapmak için kullanılan uçsuz bucak-
rli:·. Yegıine kanun yapan unsur bu kıroından bazı fabrikalarla birbirle- Biziı_n de ileriye fırlamış bir garp Mu~tafa .Gül.lü~da, .~~.rısı ile arasın- sız haznenin adıdır. 
meclistir. Bu meclisin yaptığ-ı kanun- rinden ayrılırlar. ~edenıyet ve kültürüne, bir garp d.a~ı geçımsızlık yuzunden havaya 000

---

:.r 1-ıirliğiıı her tarafında mer'idir. İkinci taksim: Ziooi mıntaka, ve bu zıhniyet ve sistemine ihtiyacımız ol- sılah atmış, evde tutu~muş, adliyeye Dr. Uz 
I:ıı mecli:;in lam müsavi haklara ;oahip zirai mıntakadan ayrı belediye Sovye- makla beraber, garbın kaldırım ve verilmiştir. 
;ı-; L' kkiilü vardır. Bu te ·e\:küller- tini havi müstakil büyük şehir taksi- sosyetesinden, cebinde, kafasında Sarho§luk: 
d •n hiri birlik meclisi, diğeri milliyet- matı. Bu unit.eler toprak mıntakasınm, kılık ve şahsiyetinde bize iyiden zi~ Keçecilerde ismail oğlu İhsan 
1 •r meclisidir. Her iki mecli~ <k' ayni \'eya eyalet idari organlarının kont- yade kötüyü ~etirecek modaya as- Yılmaz, sarhoş olarak nara -nttığın- Bir müddetten beri Ankara ve İs-

Bugün gelecek 

P.a;;:artes! 

Hayata toplu bir bakış 
Dün sabahki Ankara radyoau ne, -

riyatında radyonun faydalarını bi ' -
diren bir konferans vardı , itiraf ede· 
rim ki, bu konferansı güzel ve doğ· 
ru buldum .. 

Fakat acaba radyonun zararları 
da yok mudur? 

Bence vardır. Sırası ile bir kaç ta
nesini sayabiliriz: 

1 - Radyo, ayni zamanda bir 
sinir vasıtasıdır.. Rahat ve huzur 
içinde bulunduğunuz bir sırada, fi
lin istasyon ansızın, kulağınıza fena 
bir haber verir. Belki bu haber ya
landır, hatta bir propaganda çekir
gesi gibidir. Ne çare ki, ıize uykunu
zu kaçırtır, 

2 - Radyo, kitap ve gazeteye il
tifatı terkettirmiştir. Y afni kulak, 
gözün de vazifesini üzerine almıştır. 
Göz, gazete ve kitabı ağır ağır okur, 
sindire sindire kafaya na ederdi. 
Şimdi ise kolay, bir hamlede liepsini 
yakalayıp doğrudan doğruya kafa
nın anbarına boşaltıyor. Hatta, ha
fızaya bile çok kerre bir şeyler git
miyor. 

3 - .Radyo, size uzak memleket
lerde her hangi bir operayı dinleti· 
yor. Gczlerinizi kapayınca, siz de 
büyük bir orkestranın karıısında 
ılçılan muhteşem bir operaya bakı
yor, seslerin İçinde simalar ve başka 
dünyalar görüyorsunuz. Fakat gay
ri ihtiyari içinizi çekiyor, onlara 
erişememenin, oralara bir kerre gi -
dememekliğin, onları tanıyamamak
lığın acıları içinde, zavallı kalmış 
e~ellerinizle yanıyorsunuz. Radyo 
sıze, zavallılığınızı, aczinizi hatırla
tıyor. 

4 - Bazen siz radyonuzu çalarken 
komşu evin bayanı veya kızı, koca 
ve babalarının karşılarında somurta
rak, 

- Bize de bir radyo lazım .. Biz 
de insan değil miyiz? 

Diyor ve zavallının yorgun başı 
etrafında vızıl vızıl ötüşüyorlar. 

Canım, uzağa gitmeğe ne hacet! 
Her medeni eserin, her fenni ye

niliğin ve ihtirasın iyiliği kadar kö· 
tülüğü de var. Ya§adığımız hadise
ler, bizi zaman zaman, medeniyetten 
iğrendirmiyor mu? Medeniyette; 
vah§etin, asrın tekamüllerine uydu
rulmuş şeklini bulanlar yine bızler 
değıimıyız "! Medeniyet ve terakki . , 
bır ktuçka makinesı gıbi, muayyen 
hararet derecesmde hiç durmadan 
çe§ıd çeşid nesneler doğuruyor ve b;. 
rakıyor. Undan sonrası, artık insanın 
onu kuılanıtına ve ondan istıfade 
edıı tarzına baihdır • .liugün tayya· 
reyı icadedenler mezardan çıksalar 
ve tayyarenin bir mezbaha satırı gibi 
i<uUanndığını görseler, insanlığa la
net ederıerdı . .tr..ımyagerler liı.buratu
varlarında hazırJaaıkıarı gazın zaval
u ınsanıarı naıııl boğduğunu, nasıı ser 
semlettırıp, kör eaıp, ağıatıp yere 
serdıgını yakından müıanede etseler, 
ıaburatuvarıarına bır aaha ayak baı
mazıardı. Sınema artısllerı, beyaz 
perdedekı san'at ve maharetlerınin, 
narp sonrası nesi.Uerıni naııı deje
nere et ığinı farketseıer stüdyodan 
ıçerıye ayak basmazıaraı. 

l:sooatu modasını çıkaran ııan'atka· 
rı getırnıu, sokak.tarda takunyah 
sakaaıianlara benzıyen bizim bobatıı
lerı gosteriniz, bakınız, eserinden ne 
Pl§man olacaktır. 

Hüıaaa; her tekamülün, her fe~i 
yenilığın, her medeni hamlenin, iyi· 
ııkıe beraber fenaya, telakete, ıztı
raba ve her §eye yol açan bir ba§ka 
tarafı da vardır. lınutmıyahm kı, ce· 
mıyetlerın ahlakını da yme onlar ye
mııterdır. J::ıerin kendısi kiti degiJ.
dir, bır de onun tatbıkatı ve kullanı
h§ı vardır. 

Çimdik 

tarzda, umumi doğrudaı doğl'llyn, rolü altındadır. Ja ihtiyacımız yoktur. Olmamalıdır I dan yakalanmıştır. tanbulda bulunan şehrimiz belediye 
mibavi, gizli, intihapla s çilir. Bir Yalnız Leningrad ve Moskova gibi ve olamaz da... . Hırsızlık: reisi Dr. Behçet Uz, bugün deniz yo- . BUGONKO PRO~M . 
k:,nuıı unc:ak \'üksek mecli:iıı bıı iki büyük şehirler müst.e:ınadır, bunlar ORHAN RAHMİ GÖKÇE :\Iehnıed oğlu 12 yaşında Hasan Hyle tzmire gelecek.tir. Belediye rei- 7.'30 program, 7.33. muzık: hafi~ 
t .•ek külünden geçtikten, ek,eriyet rı'.\"i doğrudan doğruya U. S. S. R. e ta- Palamut ve ~iehmed oğlu 15 yaşın- sı, Ankara ve tstanbuldan bir çok parçala! ~Pi.), 7:45 aJans haberlerı. 
krız:rndıktan . oımı tatbik edilelıilir. Eu ı bidirler. D •• k •• kJ da İsmail Yılmaz, Keçecilerde Hü- mühim firmala.ı,:ın İzmir fuarına işti- 8.00 muzik = hafif parçalar prog~a-
iki ınrcli in vazifeleri ha!ckıncla bir fi. j Üçüncü taksim: Bu taksimat şehir- UD U SIC8 ar seyin oğlu Mehmed Y-alçının 30 lira- raklcrini temin etmiştir. Bu meyan- mını_n devamı (Pi.), 8.3~-8.45 .. e~·ın 
kir eıliiebilnıek için, diğer memleket-\ !erde mevcuddur. Şehirelrdeki taksi- Dün gene İzmirin sıcak günlerin_ s~nı çalmış.larsa da takip edilerek 22 da bilediyenni Ank-arada muhtelif saatı, 12.30 program, 12 .• {3 muzik : 
l~rrl : ki parlamento ve ayan mecli!'lle-ımat belediye mıntakalarından t.erek- den biri halinde geçmiştir. Hararet !ıra para ıle yakalanmışlardır. Vekaletler nez.dinde takip ve halle- fasıl şarkıları, 12.45 ajans haberleri, 
r yle mukaye~e yapmamak l:\zımclır. i\üp ed.r, zirai mıntakalar da köyler- derecesi gölgede öğle üzeri 38 i gös- Irza tasaddi: dilmesl icabeden işlerni de intaç ey- 13.00 fasıl şarkıları ~.r~grammın de-
nıı meclislerin diğer m.:mleketlerdeki d~n t.erekküp eder. teriyordu. Sıcaktan bunalan halk Çorak kapıda Mustafa oğlu Fehmi 11!miştir. va mı, 13.15-14.00 muzık: karışık 
p:ıl"!tımento ve ayanla müşabeheti yok-

1 
Bütün bu unitelerin başında, devlet İnciraltı plıijına, muhtelif yerle;- Dul.unun H-akkı kız~ on yaşında Ay- 000 program (Pi.), 18.00 program, 18.30 

tıır. Her iki meclis de> krmun yapmak iktidarının organları olmak üzere ciş- deki deniz banyolarına dolmuş ve :;ıenın ırzın~ !asaddıde bulunduğu 2 Jt L l serbest 10 dakika, 18.40 müzik: 
h:ıkkııı:ı ahiptir. Niilliyetler meclisi, çi mümessillerinin Sovyetleri» vardır geç vakte k-adar bu serin ycrl.erde hakkında şıkayette bulunulmuş, suç- a yan evazım ge- tango ve rumbalar (Pi.), l!l.00 ko-
cliğer memfoketlerde olduğu gibi ayana ki her şehirde her iki senede bir defa vakit geçirmiştir. lu, zabıtaca tutulmuştur. misini batırmışlar nuşma (memleket saati), 19.15 mi.i-
t:ıhi bir t.eşekkiil değildir. En mecli,; umumi, müsavi, doğrudan doğruya ve Kadın yüzünden: zik: köy havaları, l!l.30 ajans ha -
her milletin milli haklarını t.emin i<:in gizli intihapla seçilir. • Çorakkapıda Mustafa oğlu Özglil- - Baı tarafı 1 inci aahifede - beri eri, 19.45 müzik: fasıl hey' eti, 
yüksek .meclisle beraber karar ver.en Dahili nizamı temin, dahiliye komi- MAZARf K tekin kadın meselesinden Ahmed oğ- "tıp batmadığı henüz bilinmemektedir. 20.15 radyo gazetesi, 20.45 müzik: 
Ye t:ıtbık eden, ve yapılan kanunların serliğin:in vazifesidir. Bu komiserlik lu Mehmedi çakı ile yaralamış • ' Diğer tebliğ: Bir halk türkiisli öğreniyorum, 21.00 
tatbikini garanti eden bir tesekküldür. mukabil ihtilil.l hareketlerine karşı Caz orkestrası /ncir- yakalan-arak adliyeye verilmiştir. ve Amirallık dairesinin gece. neşrettiği ziraat takvimı ve iopr-ak mahsulleri 
Buraya .o;eçilmek için ayrıc.'.I. milliyetler mücadele vazifesiyle de mükelleftiı:. . Bıçak taşıyormu§: bir t.ebliğ,e göre de Akdenizde bulunan borsası, 21.10 müzik: solo ~arkılar. 
ara:ında bir seçim yapılır, her milli Bu izahat, Sovyetler birliği devlet allı plajında Çorakkapıda Naim 'oğlu Tahir diğer bir İngiliz denizaltısı, 6000 ve 21.25 konuşma (Hoşbeş), 21.45 mü-
cunıhuriyet müme.~sillerini bu mec·- bünyesinin muhtasar bir izahıdır Bu H p Gümüştekinin üzerinde bir bıçak 1600 tonluk iki düşman levazım gemi- zik: senfonik müzik (Pi.), 22.30 
ı;,.p gönderir. Umum birlik meclisi- devlet bünyesi, Sovyet kongrelerini, er azar: 15·30 dan 19 a kadar bulunmuş, müsadere edilmiştir. sini torpilliyerek batırmıştır. ajans haberleri, 22.45 müzik: dans 
n° :rno.ooo niifu~ bir mümessil intihap U. S. S. R. in riyaset mevkiiyle -bera- ~ ... , İki romorkör tarafından bir hücum- müziği (Pi.), 22.55-23.00 yamıki 
Pd.el~llir, faka.t milliyeUer meclisine heı· ber icra komitesini, birliğe mensup ve Ş · ~ bot muhafazasında yedekte çekilen bir program ve kapanış. 
ııııllı cumhurıyet mü. a\'i miktarda mii- muhtar cı;.ınhuriyetlerin, eyaletlerin ehir Ga~inosunda .Perşembe sahih havuzuna da İtalyan sahilinden 
111""~il gönderir Bir cumhuriyetin nü- ve sairenin icra komit.elerini de ihtiva ~ 2 kilometre uzakta 2 toı:pil isabet et- AMERiKA 
fus .it!bariyle az olması, milliyetler eder. 12 Eyliilde neşredilen Sovyet EGLENCELERI tirilmiştir. 
n;~c!ı,,ınde az reye sahip olmamu is- N~as teşkilat kanunundan sonra Sov- . Afrika cephesinde: - Baı tarafı 1 inci sahifede _ 
:ıı~am f't~~~· He~ ~umhuriyet mü~ayi yet dı·;leti, bütün işçilerin, köylünün, T • h f Kahire, 3 (Radyo) - İngiliz umu- !erine dair Amerika hükfimeti, malu-
h e~e sahıptır. ?11ıllıyetler meclisinde münevverlerin, Sovyet vatandaşları- emız ava, ne İs yemek, mÜkemel servis mi ~arargahının t.ebliği: mat elde etmiştir. Bu anlaşma, müşt.e-

erhcumhuriyetin 25 mümessili vardır, mn menfaatlerini tanzim eden bir ma- yüksek bı"r mu""zı"k Lıbyada gerek Tobruk, gerek Sol- rek işbirliği şeklinde Fransız impara-
m.u tar cumhuriyetlerin her birinde 11 hiyet almıştır. lumda hudud boyunda sükün hüküm torluğunun bir kısmını japonyaya bı· 

sürmektedir. rakmaktadır. _ 

<i 



(AN~DOLU) 
------- SAHlFi. 1 

fj~·;;;. ... ı;;;~;; ... );;·;;/iii"'"jj;j~'j;;~ı · 1 Ordu hasta· b~k~cıb!~"?z:tz~r okuluna ait 

; .......................... " ................................................................................ . : Ve okula kayıt ve kabul şartları 
SoiTyetlere göre Almanlara göre 

- Baıtarafı l inci salüfedP - - Baş tarafı 1 inci sahifede -
"ıv\etlulm: .ıu . ı ır lı ı. ı · . r 1 h· n y ,1;1 •. ,mnkt:ı olcltığıı • ıt-
·e~Je..;ne, pıJnde' tv;ı 1' :ıl nııs ı.m:ık'aL.ır •. rarc~nı Voro;ilof ile 
• luleaddid darbel • ındırL'L'!t r. Mar ··al Timoçr·nko ordularııın kar~ı 

1 
'l'ayr. ı: !erimiz, l Ağu,to ta 41 Novograd civarında taarruza geçen 
!ınan tayyaresi tahrip etmi~lerdır. Alman ordulan. Vorosilof ordusunun 

Lızıın kayıbımız 19 tayyar,•dir. M"~ko\'a ile irtibatını tehlikeye koy-
Bir Faıi•t alayı imha edilıniı: muşlur. Bu ordu. ihtiyat kuvvetleriy-

h ~Iosko~a, ~ (A.A.) - Sovye! fatih le iaşe maddelerini vesaiı: levazımı 
nıat dauesı tarafından ı Agustos Vologcla demiryoli~·le temıne çalı~ -

akşamı ne<redilen tebliğ: mak mecburivetindedir. Şimalde ha-

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Beher kilosune. 7 kuruş fiyat tahmin edilen 225 ton soğan 

6-8-941 çarşanba günü saat on birde kapalı zarf usulü 1 - Ordumuza Hasta bakıcı ve hemşire yetiştirmek üzere Ankara'da 
eksiltme ile satın alınacaktır. M. M. V. tarafından 1939 senesinde açılmış olan Hasta bakıcı ve Hemşire-

2 - Muhammen bedeli 15750 liradır. !er okuluna bu sene de 50 talebe alınacaktır. Okula girmek arzu edenler, 
3 - İlk teminatı 1181 lira 25 kuruştur. bulundukları mahallin Valiliğine, kayıııakamlığına veya askerlik oube-
4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. Soğanın 127 tonu ve 98 

tonu ayrı olaraktan en geç saat ona kadar teklif mektupları !erine dilekçe ile müracaat edeceklerdir. 
nı makbuz karşılığında Fındıklıda satın alma komisyonuna 2 - 8483 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olacaklar, me-
V'ermeleri. 20 25 30 4 mur olup tekaüdiye ıılacaklardır: l 1 Ağustosta )<eve!, l(nrkof. Smo. rt>ki\t munta;,aman ·devam et~ekt~

en-k ve Xovul istikametinde düş. dir. Ru ınıntakada alınan .n.etı~eıcrı 
ınanla muharebeye devam ed.lmiştir. Almnnlaı· memnuniyet verıcı bır ma
C:eııhelorde bir değişik~ik voktıır. niyette acldecliyorlar. Leningrad_a ya 
l~ava kuvvetlerimiz, ılJsmanırı zırhlı, ııla h"'cuııı, inkişaf etmektedır. 
Pı)'adc kıtalarıııa \'e hava rııevdanla- 1 ADLA 

lzmir Levazım Amirliii Satın A lma Komisyonundan : 3 - Mezun olanlar altı senelik mecburi hizmetlerini ordu haatahane-
Cinsi Miktarı Umum tutan İlk teminat !erinde yapacaklar; ondan sonra arzu ederlerse memleketteki bütün sıhhi 

· a hücum ve taarruzlar :rnpmıslar- LENINGRADDA BAR K R 
ı:ır. '.J'ny~:arelcrimiz. Baltık deni;in - YAPILIYOR 
~ e hır duşmau muhafız gemi i ve 
ıır petrol gemisi batırmış 4 gem;d Söylendiğine göre Rusyaııın bu cs

cle ağır surette hasara u~:ıtmışl~-r- ki devlet merkezinde h:ılk sokaklar
dır. :ıı temmuzda havada cerey'!ln ,in barikncllar yapmakla ı;ıe;;~uldtir. 
eden muharebelerde düsmanııı lo Alman hava kun·etlerı. cıusman 
tn.Yyarcsi diisürülnıü$tü~. Bizim 7 kıtalarını ve askeri hedefleri fasıla-
1.?.nl.ıımız vardır. Bir Sovvet teşekkü- '1Z bir surPtk lıomlınrdım:m etmck
hu bır faşist nlayını tnr:ıamiyle im- tedir.· 
a etmistir. Almanlar muharebe Ukranyada: 

ıneyclanıııdn takribc·ı f.oo ölü Lırnk- Ukraıı)'ada hirLirine mliyazi iki 
nı1~Iardır. Birçok esir alınm'. har~ ıüyiik h ıreket inkişaf ediyor. 1 
?ıalzeınesj i~r!inam olunmusfor. 2 ı - Kiycfiıı cenubunda Dinyes- 1 
~~Q/ı. tren, 9 tnp, 2 tank. müh;mmnt er v.ı Rug nehirleri nr:ıoındn ynp~aıı R 
letlr~ otomobiller, motosiklet, 1~1i<i~- naJ"ruz. 1 
tir. vesnır malzeme rlc!e e' ı mış· 2 - Dinyepeı~n man'1ıbına ve 

~loskova. 8 (A.A.) - • ·omensk· Oılesay:ı do)iru yapılün iL .: hareket. 
Akim kalan muloabil hücum: de 1 ~~, . · A' 1 h . t" ., ıncı ıman on ayının ezımc ı 

hBakkında bir tebliğ ne redilmi,,tir. ~!ıı•esaı Budiyenin kuHetli zırh-
una nazaran • 'omenskde safakla • t ıl;kl<>rle mu kahil hürnma geç· 

0.eraber Sovyet kıtaları düşman üze- nek husı: undaki tescbbüsü ukame
rıne ağır bir tazyik yapmağa başlü- c ,,ğramıştır. 
~tşlardır. Rirat ctmeğe başlıynn Ru :ıirlikler. A iman ordtı<unuıı 
Uvveılere yardım olmak üzere Al -

rna k f k '"'aga muvaffak olcluf!u blr cebe 
L 

n ·umandaıılıgı 137 inci ır a)·ı 
Uraya göndermiştir. [lerhal mulıa- lüşmu .ereli!". Ru bölgedeki :1-focar 

rebeyc giren bu kuvvet, r:ıyılmağa <Haları ilrrlcmekte ve Ruslar rica( 
va~it lmlamndan hiicuma uğramı·. · n•ek,edirlcr. Zitomirin cenubunda 
'~•Ker S~vyet kuvvetıeri de bnlar~ . 'iyefe karşı yapı hın harek<it son mu-
~enlıer ıçiue ıılmışlardır. Topçu kesıı . . . . 
at • aç "h' z y·aı vcrdı"~ı·· 1ı111ebeler netıcesınde daha barız hır 

~ m1ş, nlu ım a ı L '-" ~ • • • , 

ve sonra so,-yet kıtııları hücuma nk <af kaydetmıştır. 
gheçıni.ş!erdir. Bir topçu, tek başına ----------·---ı 
ır kaç mevzii dü ürmli tür. Düşman _____ OOKTOR•·----ı 

lıitr mukabtl t:ırıı'rrtız teşebbüsünde ,... 
lıulıııımuş.'a ela bir tank Lıılüii;ü ha- Ali Agah 
tekete geçerek düşmanı kaçırtmıştır. Çocıık Hastalıkları lıfütehasstsı 
Nihayet düşman, meydanda silah, 
lnühinımııt ve bir çok ölil ve yaralı Hastalarını Pazardan matla her 
lıırakarak cekilmiştir. A iman kuv - gün İkinci beyler sokağındıı (84) 
Velleri, ııoahfuz bir yere cckilmek i - numaralı muayenehanesinde kabul 
tenıişlerst• de burada da yağmur al - ve tedavi eder. 
tında k.ılmışl:ırdır. Yalnız burada •---------------•! 
·lOo den fıızln at ve ulıay 'elef ol -
ınuştuı·. lzmir belediyesinden: 

Son tebliğ: İsnıetpaşa mahallesinin 1364 sayılı 
• :\!o<ko,·n, :ı (A.A.) - . ov "t is- ııkağında Gazi bıılvariyle Fevzipaşa 
ıhl.nrrat dntrc~i ft.arafınd:.n t)u qn- IJ11lvıırı urasındaki pur<:nnın Betonla 

hnJı ne. r<'dilen tebliğ: ctü:ıettfrilmesi, Fen işleri mfidürlüğün-
2 Ağııstos gec~:i Sov .,. k•' a~arı Jeki ke if ve şartnamesi veçhile açık 

~molen. 11 Kuro e~. '"0°ln) -ı i.-tika- ckiıiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
rııetındc v• Estonya bölge imfo dü . 2770 Lra 7~ kuruş muvakkat t.eminatı 
rn:ın n muharebeye devam etrni•ler- 207 lira S:> kuruştur. Taliplerin temi
""· C'rphenin diğer in. ıml ıl\dn kı· -.nh öğleden evvel İş bank:ısına yatıra
:niarımızııı vnziyrtinde IT'' him L'r rak makbuzl::ıriyle ihale tarihi olan 15. 
'.10 iiişikli~ olm1mı•tır. Ha,· " kuv,,et- "1.911 Cuma günü saat 16 da Encüme
.erinıiz dP mn,ıııı motiir!ı, ı li'<irr: ne mül'.ırnatlnrı. ao ·l 9 13 
~~ niya<lr Ye topçu kun·e."ı ine r.' -
' ııın etmi lir. Kuiak, burun ve boğaz 

Haliı Zeyhınyaimdan mamul 

Ömer !Juharrem 
Çamaşır Sabunu 

TOPTAN KiLOSU 

48 Kuruştur 

1o1I hastahkl;rı mütehassısı 
DOKTOR OPERATOR 

Dahi Öke 
11.lıı.:ı Be7ler aokaft No. (811) 

,· 

f,,..;taları.'ll ~er ctlıa i;tl•d- -..a 
1ta1Mr1 ... ttoa..ı ........ - -

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 

1 - h.e~if \"e .ırtn.ıme,i , cihince Bonıonti Bira falırikasıııda ç.ı
tı, sıva ve döşeme t.~m r, işi kapa ıarf usu,;yle yaptırılacaktır. 

2 - K .f becıcli 25.!l22 25 l ra ıııııvakknt teminatı 1944,17 liradır. 
3 - Eksiltme 221 8 1141 Cuma gür.Ü saat 10 ıla Kabataşta Levazım 

şuheınizd<;kı alını komıs;ı~nJnda yapılacııktır. 
4 - Şurtrame ve kcşfı sllZ.i geçen şubeden ve lımir, Ankara, Ba~

nıüctürliıklcrııule ı.,,o lira mukabil,'! e alınabilir 
5 - Eksiitmcy gırm<'k isti) enlerin 10.000 ıiralık bu kabil inşaatı 

nıuvııffakıyctle yapmış oıd..kları.~.:ı daır vesika ibrıız ederek ihale günün
den ~ gOn evveline kadar {;mum müdürlüJ<. in~a.ıt şubesind •n a)Tıca ek-
s"'t • ıı ın<ıye iştirak 1iesiknsı alına!.ırı lazım<lır. 

6 - Eksiıtmeye g;receklerin mühürlü teklif mektuplarını, kanuni 
Vesikalarını \"e münakasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı 
zarflarını ıhııle tnrih:nden bir saat Evveline kaılar :ıdı geçen komisyon 
ı·iyasetine makLuz mukabilinde verm:ıleri Ji\ıımdır. 1 7 11 15 (3045) 

~......::...:.=::.::.:::.:.:::.:::.~~~~~~~~~-:--

' Gümrükler muhafaza satın al-
ma komisyonundan: 
9 ağu tos 941 cumart i günü $ant ıı de 46 bin !Ja muhamınen bedel

le 5 bin çift er kundurıısı kapalı zarf usulü ile alınacaktır. llk teminatı 
3450 lira.dır. Şartname ve null! mes !;emisyonda her gün görülebilir. h
tekliıeriıı k:ıpalı zarflarmı eksıltme sa:ıtından nihayet bir sııat evveline 
kadar istanbulda Galata mumhane caddesinde 52 numralı biııadaki satın 
alma komisyonuna vermeleri. 21 26 31 4 2745 

Devlet Dimir Yollarından: 
d JstanbuJ Edirne hattı üzer.nele kilometre 270-278 arasıııd:ı hat kenarın 
k~ vagona teslim şartile ve muhammen bedeli 8125 lira olan 2500 M.3 ~ş. 
s~Pah zarf usulü ile satın alınacaktır. Bksiltnıe 18-8-!!41 pazartesı gunu 
"~t on birde Sirkecide 9 işletme Llnasında A. E. komisyonunca yapıla -
~: .tır, İsteklilerin 609.38 lira muvakkat teminat ile kanuni ,·esikalarıııı 

tıva ı!'decek kapalı zarflarını ayni gün saat ona kadar koınisyona ver-
ın~Jcr· ı· · · k'~d· ı azımdır. Şartnameler parasız olarak komisyondıın verılme "' ır. 

31-2-4-6 (2940/6298) 

Kilo Li. Krş. Li. Krş. 

396 
165 
792 

Saman 
Saman 
Saman 
Saman 
Saman 
Saman 
Saman 
Saman 

132000 
55000 

264000 
616000 
88000 

319000 
220000 
331000 

5280 00 
2200 00 

10566 00 
24640 00 

3520 00 
12760 00 

88,00 00 
13240 00 

1848 
294 
957 
660 
993 

Münakasanın şekli İhalenin Tarih gün saatı 

Kııpalı Zarflıı 12-8-941 Salı saat 14 
Açık eksiltme 12-8-941 Salı saüt 11 
Kapalı Zarfla 12-8-941 Sa-lı saat 14 
Kapalı Zarfla 12 8 941 Salı sııat 14 
Açık eksiltme · · -12-8-941 Salı saat 14 
Kapalı Zarfla 12-8-941 Salı saat 14 
Kapalı Zarfla 12-8-941 Salı saat 14 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Kapalı Zarfla 12-8-941 Salı saat 14 
1 Ayrı :ıyz: şartnamele~_le yukarıda cins ve miktarı yazılı 8 kalem· 

~a::ıan hızalarında gosterildiği gün ve o;aatlerde kapalı zarfla 
munakasaları yapılacaktır. • 

2 - Bunlara ai~ şartııame her gün komisyonda görülebilir. 
3 - Kapalı zarfla munakasasına iştirak edeceklerin 2490 sayılı 

k_anun 2,3 m_addelerinde yazılı vesika ile gene bu kanunun ta
rifatı daıresı.nde teklif ve teminat mektuplarının bildirilen 
saatlerden hır saat e.vveline kadar makbuz karşılığını da Ça
na~kale orta okul bınasında satın alma komisyonuna verme-

4 

Cinsi 

Sığır eti 

lerı . 18 23 29-4 

K. Gr. --16000 600 Kapalı zarf 

Eksiltmenin yapıla
lacağı gün ve s:ııı't 

24-8-941 pazartesi s:ı-

Koyun eti 12000 
at 15 de 

522 ' '" • • • Kuzu eti !)000 ~91 50 > • • > 
4 9 14 18 

İzmir. levazım a~i~liğ i satın alma komiıyonundan: -
1 - 31-7-941 ~ftrıhınde paz_arlıkla satııı alınacak olan 478 ton 

kuru ota lalıp çıkmadıgından tekrar pazarlıkla satın , l _ 
caktıı·. · a ına 

2 - Hususi ~artlar \'e evsaf topkapı nıaltepesinde ask~rt satın 1-
m'.l komisyonunda görülebilir. 1 a .. . , 

·l 
Toplan ıhale edileceği gibi partiler halinde de ihale edil' 
ihale" b-8-941 cuma günü saat 15 de mezkur komisvoncla 

1 ~· _ 
pılacaktır. · sa 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
l - Bc~e\~ıl~sıın~ 370 kkuruş tahmin edilen 10 ton kadar siyah 

yag ı ·o;e e. a ın:aca tır. Pazarlıkla eksiltmesi 6-8-!!41 çar
şamba g~nu saac 14 de toııhal)ecle levazım amirliği satın al-
ma komısyonunda yapılacaktır. , 

2 - Kat'i teminatı 5550 liradır. İsteklilerin belli vakitte komi~· 
yona gelmeleri. 

-İı-z-m•İ-r-Levazım Aınirl::iğ~i":S~a'.":t::'ın~A~l;-m-a-:K~o .. m"""!"is_y_o_n_un_ d:-a_n_: _____ _ 

l -. 7000 adet katana ve 28000adet yerli hayvanat için ip yular 
başlığı ve sapı alınacaktır. Tutarı 28140 liradır. 

2 - Şartname ~e evsaf numuneleri topkapı maltepe 'llsker1 salın 
alma komısyonunda görülebilir. 

3 İhalesi 18-8-941 pazartesi günü saat 11 de komisyon bina
sıııda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktu·. 
5 - Muvakkat teminatı 2110 lira 50 kuruştur. 
6 - Teklıf ~ektupları 18-8-941 günü saat 10 na kadar satın al. 

ma komısyonuna verilmiş olacaktır. Ge~ kalan mektuplar ka
bul edilmez. 

7 - Şa~namenin 4 _ ncü madde,inde yazılı vesikalar muvakkat 
temınat kondugu zarf içerisine konulmuş olacaktır. 

1 4 8 13 . 
lzmir levazım amirliği ıatın a lma komisyonundan: 
1 - 50 ton pirine sabunu 28-7-941 de talip çıkmadığından yeni· 

den ihaleye konulmuştur. 
2 - Evsaf ve hususi şartları topkapı maltepe askeri satın alma 

komisyonunda görülebilir. 
3 - İhalesi 6·8-941 çarşamba günü sant 15 de komisyon bin'll. 

sında yapılacaktır. 

.ı - ~steklilerin mezkur gün ve saatta teminat katiyeleriyle bir~ 
lıkte kimi".Yolla müracaatları. ı 4 

Askeri Fabrikalar lzmir silah 
fabrikası müdürlü2ünden 
Fabrikamız ihtiyacı için altı marangoz ve iki demirci ustası alınacak 

tır. Gerek marangoz ve gerekse demircilerin usta derecesinde ehliyet ve 
bilhassa araba imal işlerinde ihtisası olması ve askerlikle ilişikli olmaması 
lazımdır. 

Yapılacak imtihanda gösterecekleri ehliyete göre yevmiyelıer i U:sbjt 
eıJilecektir. Taliplerin Halkapınarda silah fabrikası müdürlüğüne müra-
caatları. 31--4-8 (2993) 

Alaçatı. beledıyesinden: 
Alaçatınııı yeni mecidiye mahallesinde Belediyenin malı olan mer

merleri ve kili enin enkaz ve arsası 2500 lira bedeli muhammen ile 15/8/ 
941 tarihine rasthyan Cuma günü saat 15 de Belediyede müteşekkil Encü
mene isteklilerin % 7

1
5 teminatlar iyle müracaatları ilan olunur. 

2 4 6 8 ((3015) 
• 

teşekküller kendilerine açık olacaktır. 
4 - Tahsil müddeti 3 sene olup, bu müddet içinde okurlara aşda bel 

lira harçlık verilecek. İaşe ve ilbasları tamamen okula ait olacaktır. 
5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa göre 20 lira asil maa§

dan bıışlamak üzere maaş alacaklar, ve bu miktar gittikçe çoğalacaktır; 
bu zaman dahi iaşe, giydirme ve barınma orduya ait o]acaJı:tır. 

6 - Okul 15 Eylül, 1941 de tedrisata başlıyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve kabul şartlan şunlardır: 
a - Türkiye Cumhuriyeti t.ebaasından olmak ve Ttirk ırkından bu

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

müsait bulunmak (b~nu her hangi bir haatahane sıhhi hey'eti raporu ile 
tesbit ettirmek ve evraka bağlamak Ulzımdır.) 

c - Okurun yaşı on altıdan aşağı ve yirmi ikiden yukarı olmıyacaktır. 
• d - Kendisi, anıı ve babası iffet ehlinden olmak (bu vaziyet poli.açe 

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

muvaffak olmak şarttır . ) veya bu derecede tahsil gördüğü iııbat etmek 
(tasdikname veya bunun tasdikli bir sureti muameleyi ewakma ekle
necektir). 

f - Evli veya nişanlı bulunmamak (evvelce evlenip boşaıumlarla lro· 
cası ölmüş olanlar kabul edilir) buna ait medeni hali bildirir müsbit evrak 
keza eklenecektir. 

g - Okur sıhhi sebebler dışında okulu kendiliğinden terkettiği, ev
lenme sureti ile veya diğer inzibati sebeblerle okuldan çıkarıldığı, altı se
nelik mecburi hizmetini yapmadığı veya tamamlamadığı, ve yahud sıhhi 
sebebler dışında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirilecek mek-
tep masraflarını tamamen ödeyeceğine ve gösterdiği vesikaların tama
men doğru olduğuna dair Not.erlikten tasdikli ve kefilli bir taahhüdname 
verecektir. 

8 - Yukardaki şeraiti haiz olan okur, okula imtihansız olarak kabul 
edilecektir. 

9 - Yukardaki maddeler mucibince evrakının muamelesini bitirenler
den, Vilayet, veya kaza, merkezlerinde oturanlar bu makamlar veya asker
lik şubeleri vasıtasiyle evraklarını doğrudan doğruya Ankara Merkez 
Haatahanesi Baş Tabibi ve okul müdil.r!üğüne gönderileceklerdir . 
10 - Müracaatların Ağustos 1941 nihayetine kadar sona erdir ilmesi 

lizımdır. 

11 - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket etme tarihleri ayni 
makamlar tarafından kendilerine bildirilecektir. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulunduğu Ankara'ya laıdar gelmek ve 
okulda tekrar yııpılacak sıhhi muayene neticesi hastalıkları tebeY,Yilıı eden
lerin memleketlerine gitmek için masraf edecekleri yol paralan kendiler ine 
ait olacaktır. 

A nkara Merkez Hasta.hanesi Ba, Tabibi 
tıe Olcul Müdürü Albaıı 

Dr. ŞABAN BARUTÇU 
l 7 20. 23 26 29 Mayıs ı 4 7 ıo ıs 16 19 22 25 28 Haziran 
1 4 7 ıo ıs 16 19 22 25 28 Temmuz ı 4 7 10 ıs u 19 
22 25 28 80 Aiiwıtoa 941 (1804.) 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüeünden: 
Marangoz tezgahları alınacak 
1-
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Adet Katrak l.€stereleri bileme tezgahı 
c Kırlangıç ku~·ruğu tezgahı. 
c Çakı bileme tezgahı 

• Rende tezgiihı 

• Şerit testere tezgahı 
• Planya tezgahı 
• Büyük şakülü makkap tezgahı 
• Saç makası 
• Freze tezgahı 

1 • Ufki makkap tezgahı 
2 • Yağlı boya ezme makinesi 

• 

. -·~· 

2 - • Müteaddid çakılı amudi katrak tezgahı. 
Yukarıda yazılı marangoz tezgahl~rından yeni veya az kullanılmış 

olarnk elinde bulunup ela satmak isliyenlerin bir istida ile Askeri fabri
kalar umum müdürlüğüne müracaat etmeleri ve bu istidalarında tezgah
larııı marka, cb'ad ve evsafiyle Ankara veya istanbulda teslim fiyatları· 
nın da bildirilmesi. 2 4 6 8 (2965) 

Askeri fabrikalar 
dürlü2-ünden: 

umum Mü-

l~.000 J{ji;. Sadeyağı Bı-h'1· Kilosu 160 Kuruş 
6.000 • Zeytinyağı c c !!O • 

'l 6.000 c Sabun c c 60 c 
10.000 • Beyaz peynir • c 60 c 
10.000 • Toz ş.ekcr c c 48 c 
8.000 • Pirinç c c 48 c 
Tahmin .edil~n bedeli 50.4AO lira olan yukarıda yazılı 6 kalem erzak 

Askeri fabrikalar umum. müdürlüğü merkez >atın alma komisyonunca 
11 8 911 Pazart~si günü saat 14.30 d:ı pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şarlnnme 2 lira 5!l kuruştur. Kat"i teminat 7544 liradır. 2 .ı 6 (3018) 

• İstanbul Beledivesinden 
Atatürk bulvarının Atatürk köprüsünden itibaren 500 metrelik kısmı

nın toprak tesviyesi makadam şose ve granit bordur inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 3'1186 lira 37 kuruş ve ilk 
teminntı 2563 lira 98 kuruştur. l\Iukavele, eksiltme, bayındırlık işleri ge
nel hususi ve fenni şartnameleri proje keşif hü!asasiyle buna müteferri 
diğer evrak 171 kuruş mukabilinde belediye fen işleri Müdürlüğünden v~
rilec;>ktir. İhale 718/941 Perşembe g~nü saat 15 de Daimi en~ümende ya
pılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihin
den sekiz gün evvel Belediye Fen işleri müdürlilğüne mürııcaatla alacak 
!arı fenni ehliyet 941 yılına ait Ticaret odası vesikalan imzalı şartname 
ve kanunen ibrazı Iilzım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun ta
rifatı çevresinde hazırlıyacakları t.eklif mektuplarını ihale günü saat 14 
de kadar Daimi encümene. vermeleri lazımdır. 23 26 81 4 (2782) 

• 

• 



SAHiFE ı 
....... 

(ANADOLU) 

Harp Kadın Biı:_ Londra haberine göre 

Yüz binlerce kadın ı/ıarp Bir Alma~ alayı 
Sür'at 
Herşeydir 

sanayiinde çalışıyor 
Ruslar tarafından ta- Amerikada bir tayyare Gene 

ııll'i mudafna bakımından kadına ·ı • h d"l · t • ç_ b "k- -' h /d 
Vesika 

diışı:m v:ızife geçen büy!ik harbin mC1ı11tı e ım a e ı mış ır ,a rı ası ua a açı ı 
son "enelerinde nazan dikkate alın- Vaş~ngton, 3. (A.A.} - On ayı.fa in- Fransızlar H.Çiniye niçin 
mı etı. Dah~ 1915 senesinde her mem Al l · d" f şaatı ıkmal edılerelday yare inş:ıatına k .. d • l 
lekette, görülen lüzum Uzerine ü:tih- man ar, şım ı muza • merMimle açılan Pakas fabrikasında as er gon ermemış er 
barat ve ıevazımat daireıerinde istih- feren Moskovada ota· nutukıar söylenmiştir. 
damları için teşkilat yapılmıştı, Ta· Bir pilot nutkuna ı;öyle de\·am et-
bii o vakit çok geç yapılmış olan bu caklarını tah İ t · i mi~tir: 
te killi.tın pek büyük bir favctası oi- m n e mış er - Amerikan sanayiinin bize Yardı-

Tokyonun muvaf f aki
y et ini Almanlar biz-

mamuıtı. Londra, 3 (A.A.) _ 153 ncü Alman ~ı sayesinde .nılnız kendi hürri.}. •timi-
' .. .. pi~ade a!ayının büyük kısmının uğra- Zl .. kurtar~.ak~a kaJı:rııyaca~, nazi ZÜi· zat hazırlamışlar 

Fakat buguııku harpte kadınların dıgı hezımet hakkında Röyter ajansı muyle hurrıyetlerı ellerıntlen alın- . 

Samsunda merasimle kürek mü
sabakaları yaplldı 

· Samsun, 3 (A.A.) - Karadeniz kü-,tezahürat yapmışlardır. 
'rek şampfyonasına. i;;tirak eden Trab- Öğleden sonra saat 16 da yedi böl-
1zon, Gireson, Ordu, Sinop, Kastamonu ıı;e sporcuları, vali Etem Aykutun bir 
kürekçileriyle Samsun kür.ekçileri, dün 'hitabesiyle müsabakalara başlamışlar
önlerinde bando olduğu halde Ata- dır. 14 kik tarafından parlak bir ge
tilrk anıtına merasimle çelenk koy- çid re<ımi yapılmıştır. 
muşlardır. Vali ve hiikfimet erkanı me- 1000 metrelik müsabakayı Ordu ka· 
rasimde bulunmuşlardır. 'l\Hikakiben zanmış, Sinop ikinci ve Trabzon 3 ncü 
Parti merkezine giden gençler orada grlmi~lerdir. 

ve kızların milli müdafaa işlerinde dün malumat vermiştir. Bundan evvel mış olanlar da hürriyetlerinP kavuşa- Lon~ra, 3 (~.A.) - S?rı~:ede Fran-
kullamlmaları için daha \:asi mik- de diğer bir alay imha edilmişti azim- caklardır. sız es~ı fevkala~e komıserı gener~l A k d K d • h d 
ya:-;t:ı teskilut yap.ılmı~ ve harp baş- kar Rus mukavemeti, l\foskova' istika- Hitler, diinyayı altüst etmiştir, Tıp- Dentzın karargahında bulunan vesı· 0 ara a ara eDJZ avuzun 8 
lıy~lıd-an b('ri yiizbinlerce kadınlar metindeki Alman ta11rruzunu durdur- kı N.apolyonun raptığı gibi. k~lar hakkında hür Fransızlar kara_r· • • • • 
(' .. kıd~n erkeklerin rnptıkla~·ı işleri muştur. Harbin bidayetindeki tahmin- , Nıhayet Vellmgto_n .doku bir giin g~hı. ~-ırafından ~u beynnat nesredıl- . · yuzme ta)ım)erı 
gurmıye başlamışlardır. Tarıhi ve:ıi- lere göre, Almanların, dün muzaffe- Napolyonu mahvetmıştı. m~şt~r: .. . . . .~. . . 
kalnrdan aldığımız malfımata göre reıı l\foskovaya girmeleri lazımdı. 253 Pa.kas kumpanyasını idaN' edenler . ".ışı hukilmctının takıp ettı~ sıya~t Ankara, ~ (A.A.) - Y!izme öğ • tirelere göre, gelecek haftalar bu 
k~dınlar, pek eski harplerde de mü- ncü alayın yeri henüz Tas ajansı ta- P~k:ıs kumpanyasını elde edenler, har- Vışı ~a~rla.rının Al~a~ oldt~gu~t~ ~ır renmek üzere Karadeniz havuzuna adedin bir kac misli nrtacağı kana
hı~ roller oynamışfar ve memleketin rafından bildirilmemfa .. cıe de gene Tas bı k:ıza~acağımızı pek ala biliyorlar. kere a a ısbat et~~ştır .. Hın~ı~ınıye götüriilen altmış beden terbiyesi ati hasıl olmu. tur Yüzmed, en · i 
mudafaası i<:in her tiirlii fedakarlığı ajansının verdiği haberde Seveşe civa- Hanrı Forcl, Amerikan hava kuv- a~edker v_x

1 
malzeme gonderılmesını me· mi.ikellefine, yüzme öğretme talimle· ff k 1 ş 3 k. . h~ lü ~Y 

yaparak eı keklerden hiç de geri kal- ı-ında şiddetli bir muharebe cereyan vetleri. kumandanı general Vey, Kana- n. ez: .. manlar. olmuş~uı-. !~kronun ri yapılmıştır. n~uv11 
a. 

0
• an.· . ışıye mu e .. e-

mamıı:;lardı. ediyordu. Sovyetler Şovoklesin yanın; d:ılı hır harp kumandanı ve Pakas Hındıçınıye sahı~ olabılmesı ıçın Al· Bngiin ilk öğretme günü olmasına dıyeler verılmıştır. Bundan • boyle 
· da da mukavemet etmektedirler. Bu- kump:ıny:ısına mensup biri, nutuklar manların Tokyo ıle anlaşarak bu hu· rağmen sa-at 9 dan 12 ye kadar ya - her pazar sabahı mükelleflere yüz· 

Zaten sulh zamanında dn kndın - ı-:ıdaki düşman telefatı 2250 kişi sayıl- söyfomi~lerdir. Bir telsizci de söz al- 3usta . k:ı;~r aldıklarına bundan daha pılan çalfşmalar sonunda hiç yüzme me öğretilecek ve ıpevsim sonunda 
lar, erkeklerin y-apamıyacakları iş- mıştır. Küllüyetli harp malzemesi iğ- ıtııştır. muknı e tiler bulunamaz. bilmiyen 10 mükellefe yüzme öğre- mükellefler ara•nnda yarıslar tertip 
!eri görmek hususunda biiyük bir tinam edilmiştir. Bugün Sovyet • Al- Rady~d~ tertip edilen bu program, 000 tilmi~tir. Elde f"clilen tercübe ve ne- olunncaktır. 
maharet \·e istidat ı;ahibidirleı·. m::ın harbinin 6 ncı haftası bitmiştir. on a~ gıb1 kısa bir zamanda büyük 8 ı• 

B~r harp devam ettikçe sanayi i. Son yedi günde Almanlar, Ladoga gö-- f~brık:ı~·ı ~urarak işe başlamak gibi er 10 
malatınm da artma-ıı lilzım gelir. Bu- !ünden Karadenize kadar e.sa.sh bir hır netıcenın rnahsulildür. Lord Hali-
mı temin için de bn gibi imalU'il:ı mes- ilerleyiş yapamamışlardır. faks, bu münıısebetle takdirlerini be· 

Ekvatörde . Yaşingtenda 
gul olan fabrik{l)nrın hiç durmadan Bir h:ıft:ıdanberi Sôvyet tebliğle- :an etmiştir. Hamburg ve Kiel şid-
çalışmal:m icabeder. Harp sahasına ı·iııde geçen isimler, biri müstesna ol- Lord Halif:ık~ su beyanatta bulun- defle bombalandı . Kongre ve ayan meclisi Sovyet elçisi, s. Vels 
giden bu erkeklerin yerine kndınla- mnk üzere hep eskisinin aynidir. muştur.: , _ • •• .. •• 
rı __ çalı :ır.mak .su_reti~·le fab~ikalar 000 ~ - Sura.t he.r şeydı.r .. Dlişmanıı~ ima- Londra, ~ (A.A.) - İngiliz bom- fevkalade toplanıyor ı)e goruştu 
mutc>n_ıa<lıyen ışlıyebılmektedır. !atına .v_etışebılmek ıçın uzun hır :rol bardırnan tayyareleri, dün gece Ber- . .. r • • E:~kıden valnız ev i.şlerivle rnesgul Ankarada katedebılmek için uzun bir vol katet- r Hambu , K' r "dd 'tl b Vaşıngton, 3 (A.A.) - Ekvator 'aşıngton, 3 (A.A.) - V:ışıngton-
olan kadınİ:ır şimdı· "ila.·h fabı·'ı·ka mek Hzımdı ş1·mdı· 1·~n bı·r ·~"ne 1·,.1

·n bın, d a rtg ~el ıd~e ı Kşı 1 e. e . om- Reisicumhuru, kongrevi ve avan d!ıki Sovyet büyük elçisi Um:mski, dün , ,. ,. . ·· . = ,,., " arım,nemışerır. aeı~mıve- 1 ... f l"d ·1 · A ··k h ·· · ·· larında karı~ık makineler ba ında daha Amerika harbi durdurmağa .1 t 1 dil k .f d mec ısını, eyJrn n e top anlıya da- ıneıı a arıcıye nezaretı musteşarı 
kontrol' isl~ri;;de çalu:ıarak ke~dileri g·;vr~t etmektedir ' Amerika her cihet K.enl ~Y~fre er, .d: ti cşı . ~çuş~nl a det etmiştir. 9 Ağustosta 'toplantı Sumner Velsle Sovyet Rusyaya ihraç 
iciıı bir ;eref olan v;t~n mlidafoa~ı- Bir katil için idam ka- Cl' ·muazzam bir ·tavvare '.fabrikcsın~ mıy~ d 0 Şarı~~ ~l e e d ~f!! a ~-. yapılacak, dahili ve harici me:ıeleler- !'dilecek malzeme hakkında görüşmüş-
n-a iQtiraİc edi,·orlar • ' i • • rarı w•erı"ld " l;onzf'mektediı· . . ' aaış a.rk·nırc .. Aalrm~ t1.!1:1~Y~ ~ l und .. a . .- le Penı ile zuhur eden ihtilaf müza- Uir. 

" ., ' . •., l . ·l:. m ~. ı ı .. n .. ~ J :ıı esı c e uşu- kere edilec kti . 
ooo rulmuştür. e r. 

Bir taraftan erkekler cephede, An~ara - Ankara. Ağır ceza mah· ç Bombardıman çok şiddetli oldu: ___ ,___ J J 
ateş içinde nefislerini feda ederler- k~mesı Osman .Fehmı Adanır adında inde Londra, ~ (A.A} - Hava: nezm·e- Yunanlı pı·ıotlar apon ar 
ken diğer taraftan da makinelerin, 0.1; maznunun ıda_mına karar vermiş- ti tebliği: M ••h· 

• çekiçlerin gürültüsii, ıoz. duman LI~. Osman Fehmı Aı~lrn.rada Akköp- Bombardıman tayyarelerimiz diln u tm petrol stokları 
içind~, k-adınlar büyük bir gayret r~ı~e ~turan kuru yemışç~ Ade~ Beri· Ha • · N b gece Berlindeki hedefleı·e hllcum • ~·ı· • J d J l 
ve dıkkatle fabrikalarda, müc,;;Re-<e- ~~ ~ldu~~e-~t.e~ ve kardeşı İbrahım Be· rıcıye azırı eya- etmişlerdir. Şehir, simdive kadar r ı ıstınue urmauan yapmış ar 
!erde çaluııyorlar. rışı de oldurmıye teşebbüsten suçlu bu- natta bulundu olanlara nazaran en a~ır f)ekilde h l l 
.. Hiç bir ka~ın bu gibi yazif.eden ıun_uy.ordu. Dün kaı:aı:a bağlanan bu bombardıman edilmi.ştfr. Tay;areler, azır anıyor ar VD:şington, 3 (A.A.} - Amerika 
urkmemektedır. Zaten yapacakları i.larnJa sebeb ol~n hadı. e şudur: hedeflerinden ::l\'rıldıkları zaman bir Kndi.i~, 3 (A.A.) - Filistinde bir bahrıye nazırı Albay Knoks diin ga.· 
i :i kendilerine k?laylaştırmak için . Osman Fehm~ _bundan ?ir miidd~t Çinde yalınız Alman ve cok yangınlar niüşahede olunmustur. ma~alde talim görmekte olan Yunan zetecilere beyanatta bulunarak ja. 
I~zım gelen tedbır alınmış ve teşki- ~\vel kur.u yemı~çı Adem ıle kardeşı- • • Hamburg ve Kiyele de hilcum edil- lı pılotlar, ·dün Yunan prensleri Pet- pony-anın, harp zamanında japon or· 
!at mey-anında, İfl öğretmek, calışı- n: 2000. ıı.raya. bır ev satmıştır. Fakat /ta/yan mısgoner/erı miştir. Küçük bir filo <la Şerburgda- ro ve lren taraflarından ziyaret edil- du ve donanmasının 14-16 aylık pet-
lac~k fabrikaların sekli, işçilikten ~.., kendısıne aı_t '?lmakla ~raber ~rsa k ld ki doklar qahasına hücum etmh~tir. mişlerdir. Pilotlar nümayiş uçuşları rol ihtiyacım karşılıyacak kadar 
elde edeceği menfaat ve işçiler, ana- Iş Bankasın~ a.ıttır. Kuru yemişçi kar- a ı · 4 tay·y-aremiz dönmemi..qtir. · j"'apmışlardır. Patrik heyecanlı bir petrol stoku vücuda getirmiş olma· 
lar hakkında yapılan soRyal kanun- deşler evle bırlıkt.e arsayı da. İş Banka- Çung-Kinn- 3 (AA } ç· H . Berlin 3 (A.A.) _ 2~3 Ag~rmıtosta nutuk söylemis, Yunan basvekil mu- sının muhtemel bulunduğunu söyle-
' • hu ah d b .. ··k ı·· ı •ından ı:ıatın alıvorlar ve bed ı· · B "' · · - ın ar•- f ' ' · h b ' ~ · t• ıar, ::;, -a a uyu· ne ıce er ve mu k '. < .J e mı an- ciye nazırı Kotays d .. n 00 tt b · ngiliz tayyareleri garb't ve şimali avinı, ar iye nazırı, baş kumandan mış u-. 
vaff.akıyetl~r ~lde etmek için k:ıdını ay~. tı~.dıye. e~ıyorlar. . ıu.narak Ruzvelti~ ja~on .;~an~ ~rn~; Alm~nya üzerinde uçmuşlar ve as- ve .Kudüs Yunan baş konsolosu me.· ooo 
te~cı eden amıller olmustur. hi~:nu.~ bırındı:> Osman .Fe~mı 1?.ra- benzini Yeşair mayi mahr~at ~eril- keri netice istihsal edemiyen akınlar ra~ımde bulunmuslardır. J 1 • • 

. . . . . . rind n~urafaat ederek evm fıyatı uze- mesini menetmesinin Çinde bü •Uk yapmışlardır. M:ünferidPn uçan bazı x 800n e ÇiSi 
F:ıka! kadın ıçııı :ıevıl~n bu gıbı ış- t ı r~ J:.P.ı antb·pa·zha;lık~~n caJ'.masıtnı memmtniyetle karsılandığını söyleziıis- tayyareler, Berlin iizerine k".ldar ge- /ngiltere üzerinde 

!erde, zır at ve ev ışlen kadını daha e < 1 e 1~ or. . r~ ım ıtıraz edıyor. ş tir . ~ !erek evlere az miktarda bomba at-
ziy.a?e alakadar etlen sahalarda naza- ma~;erneY_e ıntıkal ediyer. ~uk~k Ruzveltin sahsi mümessT H k .• nuşlardır. Halk arasınd~ bir miktar Dün hiç bir düıman tayyaresi .Amerika Hariciye müs 
rı ıtıbara alınmıştır. Kendileri için güç 7a em :ıınd~ ~akılan dava netıcesın- sin Çine gelip gelmiyeceğf ı ıh ~? ~ ölii ve yaralı vardır. Tayyarelerin uçmadı. Bir Alman petrol gemisi f "l •• . 
o~an ve k.endi~erin.e hiç yakı mıyan i.: k~r~ı ~en;ı· çı ·kar?eşler davayı. ka- sorulan suale cevabe~ de nazır~ buı~u~ üı:ü düsürülmüştiir. Bunlard-an birisi, batırıldı eşarı e gorüştil 
a~ır .!a.?r~.ka ışl.erındc kulla.nılmaları tnı~.oılar ~: T~myız mah.kemesı. de susta heniiz hic bir resmi hah 1 . hemen Berlinin civarına düsmüştilr. . ~ondra!v~ (A.A.) - Hava nezare-
hıc clusunulmemıstir araıı tasdık edı:vor. Aleyhıne verılen a·v· . f k . . erge me · tının teblıgı · . 

· · · · hu kararı habeı- aİan Osman Feh . ıgı~ı, a ·at Ilopkınsın, Çun~·King ::r D"I h. lı· d" t . . l Vaşıngton, 3 (A.A.} - japon bü-
.. . . ı kt . · . . . mı. pa- şehrıni ziyaret etmek istediği takdirde G• •d t . t n .. ıç ır uşman ay yaresı n- yük elçisi N-amura hariciye nazırı 

Nufus artı,.~ak siyaseti bakımın- t~~ ıh. an.'~ geçmelerı ıçın yemden hararetle karşılanacağını bildirmiştir iri e aarrUZ gılt~re uzerinde uçmamıştır. İngilte- miistesa.rı ile on dakika. süren bir. 
elan bazı t_edbır!e~ alınmış ve bu ,, 11 • •• ı.~ .ım ~e deme araya ~asıtal~r ko- razır, Çin hükumetinin misyonerleı: renın sark sahili a~ık~arında düş- millak'.at yapmıştır. Bildiı-ildi-ine ö~ 
n.•tle çocuk . ~hıbı olan kadınlar için ~'.ıak .~u~a~.a.:tte bulu.nu~o~. Bır c~- mi.istesııa olmak üzere Cindeki Alman m.~n hıı.~a ku>vetler! hıra faaliyet re görüsmeler esnasında ba~ri ~e-
kaı~unlar tanzım oıunmuştur. . k:~;.tesılunu .,,abahıeyın ıkı kar~eşıı~ ve ltaıyan konsoıosluk memurlarının Petrol depoları yakılınış goste~mışlerdir. 1ngıliz hava kuv- seıeıer ıiıevzuubahs edilmektedir 

Ka~ı.n ve e~kek yalnız ~ulh zam:mın- .1 . ~ .. r~ ... cev~b!~ı :ılınca, ıakşam ı~ze;ı tamamen geri alınmasını istedik! ri- ' vetlcrıne mensup aycı tayyareleri, · 
ıl~ ?~gıl, aynı zamanda harpte de biri- ~kkopıu)e.ıp?ı~or. Ademle İbr~hımın ni söylemiş ve demiştir ki: e ha sarat yapılmıştır bu mıntnkada. hı~ ~üşman bombardı· • 
hırmın arknıla ~ ı olmuslar V<> öyle ka- \ olıı~t~ ~klı.}~n o~man Fehmı ansı- - Misvonerler valnız dini .f Kahire 3 (AA } - !fava tebliği. mım tay:raresı düşürmüşlerdi!". HopklDS 
lacaklardır. z;ııl ık.ı ~lal~~l~~m karşılarına. çıkıyor. !erini ifada dev~~ edccekl€rdr:zıJne: Bomba~dıma~ tay,·arelerimiz cu~a 2000 tonluk tam hamuleli bir Al-

.·ü enıı o ( uruyor ve lbrahimi de va- . · · · · . J ' ınan petrol · · rtc · ·ı ·· . • .. ı . . c· : "' . pon_ra, kendisınde cenuba doğru ilerli- gecesı Gırıddekı hava meydanlarına .. v gcmısı cuma sı gı nu 
T~lı- talı ıl eden kızı.ar :ı~k~rı .. sıhhi ı ,ı ı) oı. .ıvaı 1~oktada bul.un~n polıs yecek kuvvet bulursa ambargo konul- çok şiddetli taarruzlar yapmışlardır. ogl~den s?~ra Ostand açıklarında Dün Moskovadan ayrıld 

teşkılatıncla çalışmak uzer buyuk ar- rı;~muru \ c h?lktaıı bazı kımseler ka- 'mn konulmasın bu hareketi yapacal·· Hanyada yükııek infilak bombaları >ahı! servısıne mensup Be-aurford ı 
zu besl~dfklıc.ri gib_i bı;rnt irnalatıncln t!l~. ya~alaınu~~. ~nvaff~k olnyorlar. tır. Japonya, müstakbel bir harek~t mühim hasarlar yapmış, bir petrol de- tayyarel~ı ini~ hücu_m~ına uğramış - ~I_?sk~\.-a, ~. (A.A. ~ - . Ruzveltin 
VP hathı tayyrıre J;ıbrılrnsında d:ı l':t- .\Iı'.rldeıun:~ı~ılık .~· e :~ ko~·uyor. ':a- için bir tarih tesbit etmiştir Ye mih· posu yakılmıştır. Maleme tayyare mey- tır. ~emıye hır torpıl ~sabet etmiş ve şahsı mumessılı Hopkıns, ~tin ~l<ısk~
lı~ıııı pek çok k:ıctınlnr mevcuddııı· . pıl.rn lahk'.k,ıh ı:rıuteakıp Ankara Agır verle daha sıkı isbirliği yapmağı ka· danına yapılan taarruzda bir mühim- gemı ateş almıştır. Bır kaç dakika vndan ayrılmıştır. Hopkıns, Amerı-

' • . . .. v . ~~za :nah~e.mcsınde balnlıııı hu dava rarlaştırmıştır. ' ' mat deposu infilak ettirilmiştir. z~rfında d~lgalar geminin güvertesi- k ı1an R~syaya g~nderilecek harp 
Ceph'l gerısın<le po,..ta mtiv zzılıgı .ı~ar,~. b~gl,~n~ı. . . . . . x Çıkan yangın 1500 metreye kadar ~ı yalamaga başl:ımış :'~ vapur sü- n~alzemesı meseles!ni hal!etmek için 

rnpaıı kadın, mlihimm~ıt fabrik:ısında .. iLee:I' be.tı hakıme ıeı~ Sal~rı Yoldaş, E" • rükselmistir. pilotlar ada üzerinden rntle batmıştır. Bır lngılız tayyaresi hır kaç defa Stalınfo mtlzakereler-
• aza ıb Altıok ve aza Rasıd Bayram- r ıyat mu··rakab ~ l " ·70 k'l · ' ' kayıptır de bulunmuştur 

ta; yare imalatında, montaj işlerinde, oğlundan tC'rekki'p d. d·. İdd. • e ıaa ıye- _ ı ometre ayrıldıkları zaman bile · • 
· t d 1 e ıyor u. ıa ma • dah daglar arasından bu yangın v ooo · ter;•ımn airelerinile fevkalade bir rol k;.ımını ela müddeiumumilik muavinle- tıne a esaslı bir şe- .. 'b·ı . 1 d'. ' ın ışıgını 

kt d F b 'k 1 d 1 ı·· d Z"h . B t•1. 1 d. d gore ımıser n. Yenı· bı"r hava hattı A . . oynama a ır. a rı a ar a ve ça ı~- ın en ı nı e ı ı>'ga e ıyor u. k "/dı dı • A J . hl · d d.. b a t 
ki 

.. . Düıı ög·rı '(] .. k k' ı e evam edılecek vcı ar may('SJD e uşman om- rJ D ın tı ·un nıues eselerde yatak, istirahat .' :n. sonra muza ereye çe ·ı- bardıman ta1·yarcleri ·mar Af ·k Bud-apeste 3 (A.A.) - Budapes-
1 

· ı h 'en hev'etı hakıme aks·ırn üzer· h ··k ·· 1 J • şı ı rı ı:ı. . z · ' ~ 
< aıre eı-i ve atta banyo odaları da ya- .. t r·h. , . T'.'. ·ı u mu- Ankara - stanbul ve Ankara sahillerinde bulunan İngiliz daniz kuv- te, ağrep ve :M'iliino hava hattı, 

. . . mı e ım ecmı~ ve urk ceza kanunu- f' t ·· k b k ı 'k ı · · · ~ 5 A ~ t t Tb ı • pılmak suretıylf' ı çı kadınların i;;tira- nuıı 430 nci m;ddeı:ıinin 4 n~ü be ct· ıa mura a .. e .urs arını ı mal e - vet er~n.e taarruz etmışl~r<lır. , ı:u: ~s ;ın ı ı aren . açı acaktır. Beyanname tevziatı 
hatlcri de temin dilmis bulunduihın- <>öre o ·ma Feh . AI . .d n ıne den kontrolorlerın peydepey tayin- İngılız ve düşman tayyareleri ara- Her ıkı ıstıkamette haftada 3 sefe,r na 
dan buralarda çalı an h.:ıdı 1 • b ... ··l< ı ; arı:ır ~~rm~şt· mı c annın ı amma Ierine .b~sbnmıştır. Bu gençler bilu- >;nda cereyan eden muharebe netice- yapılacaktır. S~rvis, l\facar ve İta! - nihayet verilmesini İstedi 

. , . ' - . . ~ . n aı • uyu • 1• ır. mum ıstıhsal mıntakalarına ve otı,ız aınde 4 düııman tayyaresi düşürülmü1'· yan t-a:vyarelerı tarafından temin 'o-
bır ze-ı;kle rnzıfelerme :arılmB bulu- .. x • b.eş kadar vilayet merkezine gönde- tür. Bizim de 3 tayyaremiz kayıptır. lunacaktır. 
nuvorlar. Hususı okullarda verı- nlmek'iedirler. Kontrolörler kendile- Bir çok dilşman tayyaresi de hasara Boinos Ayreıı, 3 (A.A.) - Harici-

l 
• "b .. rine ,·erilen talimat mucibince der- uğratılmıştır. A "k d • ye nezareti, Alman konsolosluğuna 

Bir bil~ 
en ınzı atı cezalar hal vazi.felerme başlı~acak'lardır. İngiliz tayyareleri, Malta ve şimali merı a a va pur ınşaah tebligat yaparak propaganda mahi-

Ankara _Hususi okullard-n tahad ~iat mürakabe teşkilatının kuruldu- Afrika arasındaki sahada düşman ge- Vaşington, 3 (A.A.) Bahriye ne- yetinde. bey~n!1~mel~r ~evziine niha-

Zeytinyağlarına Pamuk 
yağı karıştıranlar var 

düs eden inzibati hadiselerin gün!i gu günden.beri takip edil~.ekte olan milerine hücum etmiş, Sici!yada Bori· zaretinden bildiriliyor: vet verılmesını ıstemıştır. 
giinüne bu okullar tarafından men- uul ve. kaıde.ler bundan boy le daha 'ıo hava meydanına bombalar atmışlar· Amerikada vapur inş-aatı sahasın- A N A D Q L u 
sup bulundukları maarif müdiirlük· esa~~ı hır .şekılde ve daha fazl-a has- iır .. Yerel~ ?ulu~an !ayyareler hed~f da büyük terakkiler elde edilmiştir. 
)erine bildirmeleri lil.zırn gelirken ba- sadıyetl~ ıcra olunacaktır. teşkıl etmıştır. Bır çogu da hasara ug- Bir'ııene evvel harp gemisi imali için t ......... .... 

zı okul idarecilerinin bu esa~a ria- Bu cumleden olarak perakendeci, ratılmıştır. 12 tezgah vardı, şimdi 109 dır. Bun- Sahibi ve Başmuharriri 
ret etmedikleri göriilmüştilr . .Maarif yan .topta~cı ve topt~ncı tacirler ooo !ar harp gemisi. tezgilhlarıdır. 

1 
• Vekaleti nıptığı bir tamimle hususi nezdıne gıtmek ı;uretıyle münhası - F' 1 d. "d k HAYDAR R O Ş TV ö K TEM 

. tan bul (Hmmsı) - Son zaman- okullardn. talebe, öğretmen, . mem~r ran fatum bakımından kontrol yapı- JD an ıyaya gı ece ooo --: :--
!arda ticaret bo,saf!ın<la satılmakta \'e miistah<lemlere taalluk eden in- lacaktır. Bu faturalar sadece bir ta· mallar Çok şiddetli iki z elzele Umumi Ne~rlyat MüdQıil 
ol-an pamuk yağ!ıı.rın miktarı gittik- zibatj hadiselerden maarif idareleri- raflı olarak tetkik olunmıyacak, bir N , . ·k 3 AA } · · ~ H t V 
ce :ırtmaktadır. Kilo;;u 60-65 kuruş nin Vl\kit geçirilmeksizin haberdar mahaldeki tacirin malı -aldıgı veya . Londra, 3 (A.A.) - Düşman iı:ıga- .. e'i)Oı .'· ~... . - 1ihr. S!smog- AMD N ZHET ÇANÇAR 
iizcrinden ~atılan b " v 1 • ·ıh. edilme~ini aliikadarlara bildirmiı:ı. sattığı diğer mahaldeki tacirlere SU· lı. -altında bulunan Finlandiya veya ~:ırd merkezı, Fılhıpın adaları .rntık~n;.e: --: :-

: · u .} a~ aıın mt ım tir çu ii>nat etmesi beklenebileceğinden Fınlandiyada bulunan kimseler namı ın e 0 ması mı~ t:ımel çok şı<ldetlı ıkı y il ~ ı 
bır kı8mını perakendecıler :>atın al- · mürakabe biiroları ara·ında dahası- na gönderilecek mallar kaçak adde- zelzele kaydetmıştır. Abone: 6 ~.,·~:i.:Kr. 
maktadırlar. Halbuki perakende Ha- Saçlarınızı kı işbirliği yapıl'llcaktır. dileceğinden rastlandığı yerde mii· 
tıs yapan bakk'3.liye mağazalarının Satıcınıı1 fatura verme;;i ve alıcı- sadere edilecektir. Jsveçte Yabanca memleketlere 27 lira 
hemen hemen hepsinde pamuk yağı Dökülmekten n kepeklerden ııın d~ b~nu ı:nuhafaza etmesi mu. oocı - •• -
bulmak miimkiin cleğil~ir. kurtarmak, cildinize tabii ta- k?llefıyetıne rıa;'et edip etmedikleri Rusyadan ayrılan dı"p · Y. eni kabine teşkil edildı" İdarehane: ikinci Beyler Sokak 

rantini iade etmek iatiyorıanu bılhassn araştırma mevzuunu teşkil .. SEB ORl.N edecektir. ---4--- 1 mat"k h , t ' 8tokholm, 3 (A.A.) - 2 Ağustosta Yapılan tdkikl_µr neticesinde pa -
muk yağlarının zeytinyağı ile karı~
tırılaıa k halkoa h:ıli. zeytinyağı gibi Kullanma. Memnun olacalumuı 
satı1ct ı "ı anıaşı1maktadu·. ~rnrakabe Hamdi Nüzhet Çançar 
te kilah bu meRele ile ulıikadaı· ol -
mağa ba~ıamıstır. :.'rtahhit yağ s-atan- Sıhhat Eczahanesi 1 
!ar milli J.'.orunma kanunu hükiimle- Kemeralb - lsmlr 
ırine göre tecziye edileceklerdiı·. l•••••s11••11!11!1Jl1!11!11!11•• 

o ı ey e ıer ıı · b k. b 1 d ~ · ıısenın a!lve ıl t1 un ugu yem 

Gu··mru .. k ve Inhı"sarlar .:fo~kova, 3 (A..A.) - So\·yct hn- k:ıbine, şu zevattan tesekkül etmiş-
riciye komi.ser muavini, Yunan, Bel- tir: · · . 

Vekili ç~k~ ve Norveç diplomati~ hey'etl.e- Ziı-aat ve biit~e nazeretlerine 
.. .. rının i\loskovaya avdetlerınde bır Brensoıı, mUnakalat, maliye ve tica-

Gu~uşhane, 3. ~AA .. ) .- Gümrük mahzur olmadığını ve fakat hür ret nazırlıklarına Baskol, hariciye 
ve İnhıs~rlar ;·ekıl~ ~· l~~ıf ~aradeniz Fransız kuvvetleri lide~i general Dö- nezaretine. H-anzan, adliye ve diyanet 
buradakı .tedkıklerını bıtırmı~ ve Er- goli.in bn hususta vazıyetinin başk-a nazırlıklarına Rozenberg tayin edil-
zu rııma gıtmi~tir. olduğunu- beyan etmiştir. mişlerdir. 
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