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ı r ' 
Bo~azlar üzerin 

1 de lngiliz - Rus 
anlaşması mı? 

Uzak tarkta J aponlar ormanlık bir mıntakada müıkül şartlar içind" çarpıtıyorlar • 

• 

Türkiye ve Yakın Şarlı 
için tehlike varmış 

Berlin, 7 (A.A.) - D. N. B. A
jan•ından: 

H itlPr Muuolini 

Almanya Vişi 

..... r-------,r -;.======= 
[ Almanlara go·_re_) A. A. Muhabirinden LJovuetlere göre l 

Rerliner Rörsen Ç:ıytung g:ıze
tı>sinin diplomatik muhabiri Dr. 
Nogele Taymisin if~aa1ı ilr mey
dana çıkan ve Jngiliz • Bol•evik 
komplo•ıından b-:ıhseden bu'. ya· 
zı•ındn İsveçli Tidingen gazetesi
nin bir haberi ile de me~gııl ol
makt:ıc\ır. Bu haber, harbin za
ferle neticelenme"; takdirinde 
lngiJteı·enin Sovyetler Birliğine 
ist:ıııbul ve Çan:ıkkaleyi vadetti
ği fikrini vermektedir. Muhabir, 
Boğazların Çarlık Rusyanın h-arp 
hedeflerine dahil olduğunu, şim
di Stalinin de bundan vazgeçme
mek kararında bulunduğunu ya
zarak: 

Yeniden F ransadan 
ler istedi? .. Amerikaya dün bir 

nota verdi 

Artık· Sovyet Son Alman Harp, büyük bir 
· mukavemeti tebliğleri şiddetle devam 

Dakardan vaz geçerse, Bundq, siyasetini de· 
diier üsleri alabilmesi ğiştirmediğini 

beklenemez! Almanyada nasıl neş· ediyor 
redildı? Bitan.flar 

Hava kuvvetleri deniz ne diyorlar? 2 Fin adas1 zaptedildi 
ve karada geniş hare· Bertin, 7 (A.A.) - Dün öğle- Moskovaya pek az tay· 

kat yaptılar yin fabrika ve dairelerde işler yare gelebildi 
durmuş, genç, ihtiyar h:ılk ho- 111 k 

Berıı·n. 7 (A.A.) _ ,..~neral Anto- h • os ·ova, 7 (A.A.) - Bir ek Sov-""' parlörlere çağırılmış, üç aftalık t t bl'"' d R ı 
ll('skonıın kumandası altında bulunan ye . e .• :gı'! e us ar tarafından zap 

k tal 0
• ı'ı'ku"tt~n sonra ne•redilen fevka- tedıldıgı bıldı'rı'le 2 F' d Alman teşckülleri ve Rumen ı ar~ ·' " ' .. n ın a asının 

dört ve beş aiustosta Ukranyada yem Jiic\e tebliğlerle halkın manevi;"R· Ilango Sovyet ilssil yakınlarında bu-
ınuvaffakı.,·elrer kazanmışlardır. . . lı vük•eltilmiştir. Fakat bitaraf lunaıı a.dalar olduğu şimdi ifşa edil-

k d 1 • b bl'"J d h' b' mektedır. Sovyet kuvvetleri kı~me.n e~ ı erı· mahfiller, u te ıg er e ıc ır 
ni siddetle müdafaa etmışlerdır. Bu yenilik olmadığını, ya'lnız Rus Moskova, 7 (A.A.) - Alman ha
muharebeler e"nasında bir Rumen sü· ordusunun kuvvetini ve beklen - va kuvvet!.eri ~ - 7 ağustos gecesi 
vari livası bir çok renk top ve bir Sov- l\foskova ıızerıne bir akın vapmağa 
YC·t mühimmat nakliye kolu iğtinam et- miyen mukavemeti teyit ec:lildiil;i te~ebbiis etmişlerdir. • • • 
miş!erdir. So\'yet kuvvetleri ağır za-ı mütal<:'asındac\ırlar. Gece avcılarımızla tayyare rlafi 
ziat vermiŞJerdir. . Devamı dördüncü aahifed .. - bat:ıryalarımız dalga halinde gelen 

_ 0-amı dilrdUnr.ll ıahifed• - ı.;.,;;,;;,,;,,;;,;,;,;,;.-;;;.;;;,;;,;;-.-;,;;;;;-..-. __ ., ı -Devamı 4 nıü aahifede _ 

Atlantik ve ha
valarda son 

muharebeler · 
lngiliz Başvekil muavi

ninin verdiği izahat 

Vaziyet lngilizler 
lehinedir 

-!_A_s_k_e_r_i_~_a_z_ı.,:.y_e_t-'~ 
Sovyetlerin zayiatı 

3 milyonu bulmuş 
Almanlar, şimdi Budiyeni kuv

vetlerini imhaya çalışıyorlar 
Radyo gazetesinden: . . . 
lngiliz başvekil mıı:ıvını ~tle) • 

dHn Avam Kamara•ında yaptıgı b.e· 
~·nnatta, dU,mana gece ,.~ gıtnduz 
taarruzlarının arttığını, trmmuzd~ /nnilizlerin hadise hakkındaki mütaleaları başka 
Alınanyava 70. işgal ,,ah:ısı!ld~kı l'i . 
llıemlekeflere 76, oıia ~arktakı duş- Ra dyo gazetesınden : . şılmaktadu. Anca~ Kareli berzahı~ 
ı;ıan hedeflerine 126 tann-u.z yapıldı Pin ~pphesinc\e Rusl:ırııı mıık.~v.~ - d!l Alman • Fın m.ıışterek kııvve~ler~-
Rını, 410 dü•nıan tayyaresı~in dıı. - meti \'c muka?1 ıı 1taarruzdl:nkr1ı ~uzu1~- nın tnDarrıızlardı .. bdııünc·. m0ıntakb· ifadad ınkı· 
Şürülrneslne ·mnk'ab!I Jngıltere~ın dPn Fiıılilrrin ı er ryeme ı rrı an··· - evamı or aa e e -
2~? tayyare kaybettiğini, bunun. ın: 
l!:ılız pilotlarının melı:ıretinden ılerı 
~el~ligini . öylemiş, Atlantik n~uhare
lıeRıne tem:ı,la, Almanların ı!kb.a • 
harda deııiw fazla tahtcllıahır ın. • 
dırdiklerini, 011 iki ~yd:ı Atl:ıntık 
nıu~arebesi için fazla gnFetler :<~r
f ~ttıkJerini, fakat anavııtan hamlı • 
"

1!1de alınan tedbirlerle dlisnı:ının 
fı~ikqe. aÇJlarak fa11liyetini Ame~!
t ·a \'e Afrikanın garp sahillerine go
urdtlğiinü f.öylemis netice hakkın· 

da r k " . · -· n am vrrmekten çekınmış, zay•-

Japonya 
Tecrid edilse dahi har· 

be hazırmış 

Bir gazete, Am~rik~nın 
vaziyetini endışe ıle 

karşılıyor 

- lngilteıe, :Molotofa Berlinde 
reddedilen ~ey hakkınd-a Ru•lar
la anl:ışmaktadır. Bu ittüak ise, 
~·alnız Türkiye için değil, bütün 
yakın şark memleketleri icin bir 
tehlike te~kil edeceJd:ir. 

muhtemeldir bildiriyor 
Londl"a, 7 (A.A.) - Almanya son Vişi, 7 (A.A.) - İtimad edilen 

yaptığı taleplere Vişi hükumetinin menbal:ırdan öğrenildiğine göre, 
nihayet 10 ağustosa kadar cevap ver Fraıı,,a hükumeti Amerika büyük el
mesini istemiştir. çisi Amiral Lehiye bir nota vermiş· 

Frnnsadaki vaziyeti iyi bilen şah· tir. Bu nota haddızatında hariciye 
siyetler Vi•i hükumetinin Alman in· miisteşarı Sumner Vel•in son bey11na 
lepleri karsısında bir defa dah11 bo- tına bir cevap teşkil etmektedir. B. 
yun eğecegini tahmin etmektedirler. \'els mezkur beyanatında Fransız 
Söylendiğine göre. Almanlar Dakar· -Devamı ikinci aalıifede -
dan vaz geçtikleri takdirde Amiral 
Darlan, Cezair ve Kazablanka üsle
rin in Almanlara verilmesine muva- Amerika Demektedir. Muharrir bundan fakat edecektir. Fakat Almanların 

sonra Tiirkiye, Irak, İran hakkın- Atlantik meydan muharebesi bakı • 
da İngiltere ve Rusya arasınd-a mıııdan ehemmiyeti haiz olan Da - Harbe girmekten çeki-

kardan sarfınazar etmiyecekleri an-
bir takım anlaşmalar yapıldığına !aşılmaktadır. niyormu imiş? 
hükmetmekte, fakat bu memle • Londm, 7 (A.A.) - Hür Fransız Tokyo, 7 (A.A.) - Yako. Simbun 
ketlerin, tehlikenin farkına var- ~a.hfill.eri son on giin içinde Ber- gazete•i bir makalesinde diyor ki: 
dıklarını, bıı sahadaki İngiliz - lınm Vışi hükume'tini Paristeki faşist •Birleşik Amerika şimdiye kadar 
Rus -anlaşmasının tesir~iz kalaca· partı va."!tasiyle devirmek tehdidinde h:ırbe girmekten imtina etmiştir. lle-

bulunc\ugunu işaret -etmektedirler. ride de böyle yapacaktır. Gerçi ha· 
ğını, zira Türki~·enin her zaman Tekraı: müzakerelere başlamak ilze- raretle h-arbe hazırlanıyorEa da he
bu halleri göz öntinde bul~ındur- re Parıse ~;,ırelcetinden evvel Amiral nüz harb; karşılıyabilecek vaziyette 

11.!!!!id!iu gj!,- !.u n!!ıtiiıı .;~;,;'';;;ıziıi. mİıİaİİıkİİı·tiiniiidİİıı rii .• • --==:! ( Dar 1 an• b ı 1 ah n r e gep e_rn 1 V ey g<ın el m değildir. Ve bugünkü şartlnr altında 
ı · muhtemel mııkavemetıne maruz kal- mıı~ahitlik sivasetine devam t'decC'k-

Çörçill 
Amerikaya gidecek mi? 

manıa•ı ve imkan dahilinde bulunan tir · 
el!,.mü~ait •art}a:ın temi_ni içi.n ken- ' Ruzvelt, miid:ıfa:ısını kuvvetlendir· 
dı. ıııe tam salalııyet verılmesı husu- mek irin vakit k:ızanmak istemekte-

- Devamı 4 ncü aahifede - dir. · 

İngiltere Haricive Edenı·n nutku Şimdi ise Alman 
nazırı Edenin, evvel-
k milletinin yeni deği-

i gün Avam knma- şiklikte kendisini ta-
rasıııda yaptığı be~·a- G •• •• ı• kip etmesini istemek· 
nııtın Türkiyeve ait UnU gt JnCe tedir. Bu hareketin 
kısmını dünkii. sayı- Alman harp kuvvet-
mızda neşretmiştik. Bulınrarlar he- ıerini sarsması gayri 
Anadolu ajmm dün :S. kabili ictinaptır. 
nııtkııw diğer bazı kı-
sımlarını daha ver- SaD verecek Bir kaç giln evvel-
"?iştir. Bunu da hü- ki nutkumda, harp· 
Ja.,ateıı ne•rediyo- ten sonraki Alman 
r uz: l "/ h iktısadi ve askeri va-

Lo ngı tere, arp, orta ziyeti hakkındaki 
ndra 7 - Bay k k sözlerim, hariçte 

Eden demiştir ki: Ve uza şar hak- bazı telmihlere uğ
Almanlaı·ın Sovı·et 

topraklarını istilıiya kında ne düşünüyor? rıımış~ır., . Mak~a~ı-
teşebbilsil üzerine mız, Nazı sıstemııun, 
h harpten sonra tekrar arp terazisinde bir 6 d 
değişiklik olduğu doğ Müstakbel harekaA t ~~ ha~~ :ii~ü~~:;.:: 
rudıır. Bunnn Al-
manyuda da bnşkn • ınesi için terlbirler 

neticesi ol mıı~. Hil~ ıçln orta şarkta kov. ~:~~:~''.r,~r~~·:r:. ~t 
ler _tah1:ik~iz Rıırette ti t ld mıınvada Hitler ve 

B. Çörçil a'*gı hır hıırp har<'· ve er ar ırı 1 onu 'tııtfllı zihııiı·etten 
Vaşington, 7 (A.A.) - Hariciye ke~i ile ?izzai Alman baskıı bir. ziİıni.vet 

nazırı lllisler JTull, diin gazeteciler mıllet~nın zihnini nldukra karı~tırnıı~ dokalıilir. Fnknt b;ınıı iııtizaren ken
- o., .. amı dilrdlincll aalıifede _ ve I~ıtl:.r AJı:nanlara ko~ünisUeriıı elimizi hiç bir tehlikeye mnrıı~ bıraka-

kendıleı ıııe duşman olc\uguııu ınan- nınz, kııraı-,;ızlık gösteremeyız Harp
-------·-----·- dırmak zarııretinrle kalmı ştır. Halbıı tC'n sonra Almanvanın iktısacli ı·aziye

I SAR tTl.E.R 
ki bu sııı·etıe iki sene evvelkine naza- tin .\'!kılması d'\ ·bizim \'e Avrııpanın 
ran cephe değiştirm iştir. -Devamı ikinci aahifede -
~ 

Buz derdi Roman yada 
atın. ciddi olmamasıııa rağmen me~
nunı~etb~h• da olmadığı, m:ı11ma.~ı~ 
'..t~~latın •Yi bir şekilde devam ettıgı
gını. 11 • 2R femmuzd:ı dlişmanın 

-ne .. a..,, lı.incl aahifed" -
~·~~~~~~~-

Tokyo, 7 (A.A.) _ BaŞvekil pren• 
Konore imparator tarafınc\an _kab~~ - Yazdınız da ne oldu?. 
edilmiş vr imparatorıın sor~u~u hıı - Anlamadık. Yahudiler aleyhinde şid

detli kararlar Piyango rok suallrre cevaplar vermıs'.ırA.. - Buz derdi; yine bildiğimiz ır i· 
· T k, 7 (A.A.) - Domcı ı:ın- b. 

o ıo, . ı··· .. le•a '· 
n"ı·e Sovvet elçi ıgı mus ' rı Varakı mihri vefayı c•na g • • t' giderek 

D.. k y kof hariciye ilezare ın~. . Kim okur, kim dinler.. "ahudz.ler husasıA ı·şa-un U., keşı"d d k u A . . 1 ·ı· •efı •le bıı· sa- N 1 b. . .f . .ı j e e aza· Avrupa \'e S) a ı~ eı ' .... 'i!d" ... - e yapa ım ; ızım vazı emız 
nan num 1 rot konuşmu~tu~'. Nelrr goruşı ugu J apon imparatoru y":zmaktır. Şehrin buz ihtiyacını le· retler faşıy"lcaklar 

ara ar b'linmemekt~rlır. • mın edecek vasıtalarımız obaydı, .. ~ 
. ht:ınbııl, 7 (Telefonla) _ llilli \;an~h:ıy, 7 (A.A.) - Boyrend_e~ madıg~ m:ı~.a<ıııı ~azammun. etm~z. kaleme değil, t~siaata sarılırdık. . . Bukre~,. ı (A.A) - Romanya n-

llı~·ango bugün <ant 17 d T k . 1 ı berlere göre, burada mu Havlı~ an köpek hırmaz deı ler. ın- - Fakat şehır halkı buzauzluktan .ıanaındıın. 
ll'leydan;nda kalabalık bı·~ eh ika ·•hım g~ en km .•1 "'••ıı·lıklar y11pılmnkta • ponya tecı id edilse dahi Pasifikte kırılıyor Mübarek nesne neredeyse Bukovina Yalisi Y11hudiler•' mah-

' a · u- hım ns ·eı n«" "ı" h cılar · 'l 1 h · b'l' · · ' . · zurıınc\a çekilmiştir Kazanan ld - nııla•ılmaktadır. •1 an • ) a nız ıaşın:ı nrlıe gıre ı ır. ve11kaya. tabi tutulacak.. •tıs olmak üzere hususi bi•' bevnn-
ı·aJarı hildiriyorum: ·• numn- 0 ıı~ı~k· a~ı.n:ı ;ehire J?İrip çıkmak Almanyanın gali?i~·eti,ne inanan - Hakkınız var, fakat nl" diye,- name ııe~relmiştir. Yahudiler 'saat 

20 Bin lira d~!l. · d " •erilmektedır., Ha~a nkın mecmuanın muharrırı yazısına de - liın!. Çare göıterdik, aldıran olma- 20 den sonra sokaklnıda dolaşamı-
3064"9 1musaa ke~ı v 'htiı·nt trdbırlerı a!ın • \'amla, Ameri14arlın Pasifikte üsler dı . Ne ıu makamın, ne bu dairenin Yacaklarc\ır. Gündüz nlıs verisini 

M• •rına arsı ı ' tesis' su ı· I • • h ı - J' k ld'k 'I 'n ~ k.l d · On Bin lira - kt lı ' ,- · ~ · r? ıy e yap,ıgı azır ıgı en· 11 a asını tahrik edebi ı . Bilmiyo- .,,u - 11 :ırasınd·:ı yapaca ar ır. 
!199243 73377 il'~ ac ~· . Siyam 1tııkkındn ~utlak dışelı. bır \'nziyelte kaı·sılamakta ruz , salahiyettar ve mesut olanlar , Mağaza ve ticarethnnelerde Rn-

' Bet Bin r ,. ... ar,kn_t1' hafnza etmekte~ır~er. ye Sıyam hududuna doğru _rapı lan kendi eYlerinde ve muhitler inde böy- men, ftalyan ve Alman bayrakları 
..!8SOı;6 <>03360 7'.[876 168841 bıı su u. ~ıı 'a;·ri knlıili ıçtınap ıı~p.o•~ tahşida1.ının yeni Riyanı - Hin- le bir sıkıntıyı hissetmiyorlar mı? asacak l ardır. Göze görünü1· :<arı bir 

8 Sonları G3JS ile b'te ler "OOO lira h .Ja~ınıı.1.a b~ g~zj\•ete kar~ı lıazn·! 1• dıçını hudndunıın tashihinc\e boşa • Jtalk ını sımarıklık yapıyor, biz mi i~aret ta~ıy-acaklaıdır. birbiri üzeri· 

4 
209 ile bitenler lO~Onlira~ 5990 ·v~ . :r ,e an~'i,/~:kkında re~mi mahfıl- ~ac~k .aı aziyi işgale matuf olduğunu yalan söylüyor veya yanlı~ görüyo- ne kon mu~ üç miiselles yıldızdan iba 

. 312 ile bitenler b~ ·"zer lira 277 ~''. g ~. gı ıattıı emmareler var- ı!erı sı.ır~ektedir. r~z ; yokaa onlar mı bu derd in, mev· ret •rozetleri bulunacaktır. Asker, · 
}1e bitenler yUze 1:. '~26 'le bite Jeıdc e matbı . Y~nı Sıynm - Hindiçini hududunu sım tartları içinde mühim b ir derd subay, devlet memuru \'e Alman, General Antonesko 

1?t ellişer lira ~O 11 
'• b't 'ler on n- c\ı~. d mecnııınsı halıhn~ır tes~ıt edecek olan Siyam, Fransız olduğunu anlamak istemiyorlar, bil- İtalyan askeri heyetlerine karşı ya- faili Yahudi olursa Çernoviç tecem-

~ıra, onları 9 've 7 '~~an!a~niki•er ~i~ ·az:~eti0';:.n~j'l a ederek diy.or. kı: ve ~apon murahhasları 21 ağustosta miyoruz veaaeliml. P.ılaca_k. her s~rt h~reket .ölıimle tec· mil kampında bulunan 50 Yahudi de 8 81llorti kazanmıflardır, · \--~.R!!smt sükQt, bir siyasetımız ol· Bo) lıındda toplanacaklardır. ** zıye edılecektır. Böyle bır vak'amn idam ediltcektif, 



.SAHİFE 2 (ANADOLU) 

1
- FİKİRLER ---TA Ti L 

Ta;;mis gazete- T • • •• İngiltel'enin on beş 1 1 • d k t b • 
inin. gazetl'lerimiz- aymısın gu- c;enE> ~onra . ilaha sa- F 1 K R A . 1 zmır e apu ezı 

de mlinnkn~aları mu- nlmıya hazır ol::ıca-

(' İP olan m:lkalesinin ru•• ltu•• çıkaran ğı zannedilmesi idi. k 1 • 
;ıureti :-ıııdur: Bu Avrupa. tarzı tes- Reiimlerde psikolojik •ht• " 

Amerikanın ovna- k 1 e viye.:>ini hazırlamak J 1 1 arı yapan ar Çalııan ve itliyen her canlı mah-
dığı gittikçe faal. rol- ma 8 esi zamanı gelince Ame- ve sosyal temeller hik ve makinenin muayyen bir müd-
IE' beraber Hitlerizme rika ve İngilt.ere hal- det çalııtıktan veya iıledikten sonra 
karşı olan mücadele- kı kendi kendilerine Şansölye Hitler, Alman ihtilalini 

5 
dml$ımeve ihtyacı olduğunu 'hep 

ye Sovyıet Rusyanın ·eu makaleden lOrkı". titizce su ı;mali ;ıorr ve sonra da, bu ihtilalin dünya gö- 130 liralık .bez 2 o liraya satılı- bil~riz. Hekimler insanlar için bu 
filen iştirak etme,.. i, malıdırlar: rüşüne göre ayarlan'mıı dünya ni~a- •• tatil zamanının yaz mevsimi olduğu-
A \Tupanın harpten f Bu tarzı tesv:yeyi mını, yeni bir rejim hareket_i ha~!n- d u •• h kk d nu tesbit etmitler. Bütün sene yük-
·onraki istikbali üze- uenin Soıuat nü uz idame icin ileride ge- de düşündü ve tatbikata geçtı. ReJım yor u. ç muessese a ın a sek yerlerde yayla yerlerde çalışan 
riııe hın-ati bir tesir lecek ~enelerde ne demek; hadiseleri, bir nazari tefek- insanlar münhat ovalarla deniz ke-
~·apacak .nmil!erdir. mıntakasıoa bırakıl kadar ktı\'Vet >'nrfına kürün 8:ksİyon hudu~ları İ~~nde cere- takibat yapılıyor narlarına, sahillerde ve ovalarda ça-
'ürekli bir sulhun • ihtiyaç olacaktır ve yan ethrme demektır. ReJım kuran- lışanlar ise yaylalarda ve senede as-

mutlak ,artı, husu- ..., kendileJti ve.nı halef- lar ve inkılapçılar bu işin ince san'a- Şehrimizde miihim bir kaputbezi ih- bulunmuştur. gari bir ay istirahat tavsiye ediyor-
:i bir nevi miie:-;se,;e dıgı manası P.lkar mı' !eri o ku\'veti ne gibi tını icra eden kuvvetlilerdir. Burada tikfı.n me~·daııa çıkarılmış ve balyası Bundan ba~ka Havra soka~rında 9/ 3 Iar. '" 
v ya teşkilatın ka- Y 1 şartlar altında :-;arfa amiyane bir itirazla ı•arşılaşabili- azami olarak 1:10 - 140 liraya :;atılması sayılı depoda kaputbezi ticareti yapan İzmirde iken biz de Bozdağa, Göl
hulü değildir. Harbi kazamak bakı- ' hazır bulunacaklardır? Şarki Avrupa- rim; bana, «hadiseleri bir rejim zen- lazı1'1 gelen bezi 250 liraya ,;atan Ab- Yusef Kohen adııı<la birisinin , depo- cüğe giderken timdi Ankaradan İs-

> mından hayati bir mesele olan varlık da bulunan bir büyük devletin rolünü cirinin hududları içinde cereya.n et- durrahman oğlu Arif Moralı tevkif sundu kaputbezi mevcu<l olduğu halde tanbulu tercih ediyoruz. Tatil zama
davası, sulhun da temeltaşı olmalıdır. de foabetle ve ideoloji ihtilaflarından tirme mümkün cjeğildir; hi.~ı.seler edilmiştir. . satış ,\·apmadığı haber alınmrn ve de- nını geçirmek için bir ay İstanbulda 
İnce ince formiiller ve a,;il idealler uzak bir surette gözününde tutmak rejime uymaz; en kuvvetli reJımler ViJf,yetçe; fa 1ırikadan 120 liraya posunda yapılan araştırmarla dokuz kalan' insan İzmirden sayfiye için 
mak ·ada kafi ueğildir. 1815 Viyana bundan daha az mühim değildir. Rus- hadiselerin reel :zaruretlerinden. fış- alınan kaputbczi balyalarmın b:r ta- balya kaputbezi bulunarak miisadı>re Bozdağ;ı. gidenler gibi istirahat ede
:ııılaşma~ını sapan ıulamlar, Versay ya, farklı maddi sartlar, farklı an'ane- kıran ve onlarla bir ahenk temın e- cir t:ırafından 250 - 260 liı·aya satıl- edilmhıtir. miyor, çünkü İstanbul yorucu bir 
sıılhuııu yapanlar kadar j !erin ve mü- ler farklı bir hayat tarzı netice:::inde dehilenlerdir » denebilir. Fakat key- dığı duyulmu~; l'.'iat mürakabc büro- Kohen verdiği ifaded.e bunların be- şehirdir. fstanbula gelince bir ada 
cerret fikirlerin tesiri altında bulun- Av'rupadan ayrı kalmakta devam ede:ıfiyet böyle değildir. Reji~lc~, mu- su memurlariyle emniyet meınurlan her balynsım Arif l\Ioralıdan 230 lira- sefası, bir Çamlıca gezintisi, bir Bo
muyorlardı. Fakat, vanlan anlaşma bilir. Ayrılık 1910 .~ene1:1inde~1 cvvelkı ayyen istikam~t~erini ve hu ıstıkame! derhal fa:ıliycte geçerrk icap eden ter- y:ı satın aldığını. Y~ Arifin fatura '"er- ğaz turnesi, bir Florya, bir Suadiye 
daha devarnlı ve mukavemetli oldu. asırlar zarfında başlamıştı, bır kaç se- teki hamlelerını hayat oluşunun ta tihatı almııılıırdır. nı"ecliğini söyle~ıştn:.. plajı eğlencesi yapılmadan olur mu? 
Çünkü Avnıpa devletlerinin nisbi kuv- ne içinde köprü ktnulamaz. Fakat bun- ortasındaki, ti. dibindeki :zaruretler- Kardıçalı hanında 4·1 '-'ayılı yazıha- Keçecil2rcle Inkılııp ._oka "ıncl:ı 6 '<a- Hepsi bu kadar da değil. Çünkü bir 
ve tlerini daha keskin bir tahminfe gö- dan siyasetlerin telif edilemiyeceği ma- den çekip alırlar. Fakat ondan son- n ele parça k11p~füezi .-alıcılığı yapan nlı diik'·anda kaputhezı ticaı·eti yapan çok akraba ve ehibba ziy eti ve 
zöniinde tuttu. Kuvvetin realitelerini nası çıkamaz. Mister Eden 1935 te Rus- ra hadiselere bizzat hakim olurlar; 11.rif l\Iorıılı, 120 liraya satın ııldığı bir İbrahim oğlu Mustafa Ayrnz kaputbe- hep bunlardan sonra refika hanımın 
kiikünd n çıkarmıy:ı. çalışan hiç bir yayı ziyaret ettiği.zam~n iki .me~lek~t onlarıri' tekevvün kanunlarını vaz'e- top kaputbc7~ni 250 liraya .~attığı ve z~. b:ıly~.sını 2~0 lira_Y~ sat~ı-ken w çüs- terzi ve ,apka siparişler!, dişçi saat
,.:uJh şekli sürekli olamaz. Bu bakım- arasında beynelmılel sıyasetın hıç bır derler. parasıııı aldıgı sırada suçustu yakalan- tu yakalanacagını hıssetmı..ı ve kaçmış- leri, mahdum beyle kerıme hanımın 
rt:ın Amerikanın · Avrupa işlerinin tes- ;;ahasımı_ ait es~slı bi.r ~iki~ ih~.ilafı bu- İste Naayonal Sosyalizm felsefesi tnı~lır. • . . . ( ır. .. • .. . . . . kaprisleri istira~ata gel~n babar.ı 
nyesiııde oynıyacağı müstakbel rolün Iunmadıgını soykmıııtı. Bugun daha d b" 1 a mı tır. 0 1918 i mağ- . lwYelce ~ıtımaraları t:.sbıt. cclılen 250 Dukkand~ yap1lan aıamad:ı. be7 lıa!- yorarak turşu edıyor, tatıl sonu do-
birinci derecede ehcmmiveti vardır. müsbet bir lisan kullanm, k mümkün- l'eb. 

0~1 e ky P ' b"yük bir sanayi- !ıra da Arıf Moralının uzerınde bulun- ya kaputbczı bulunmuştur. nüşünde vücude daha fazla ağırlık 
Harpten sonra Avrupaıu~ ~üratle ken- .Jür. Hitlerin istilası neticesinde kuru- ~ ıye j kar.ayanı u "lAhlarını de- mtf~tur. Arif :\fornlın111 evinde yapılan Milli korunma kanununa aykırı ha- basmasını para cüzdanının hafifle
<lini toplamaı;ı ve iktısarlen düzelmesi .\an menfaat iştiraki istikbalde de de- ~·. 1 mbe~t.~ ehın yta.nıkz A sılaarını ve pa- ara~tırmada ba .. ka kaııutbezi bulunma- rcket eden suçlular Adliyeye teslim mesi ile telafi ediyor. Dört kişilik bir 

' k A · · gı ' u un aya tm an 1 lt l d l 1 t k · l 1 • 1 d" • ' 1 · · k An,;erika J·arrlımına ait ihtimallere \'am edece·. ve vrupaj~a :ııt tesvıye zarlarını kaybetmiş bir iktısad sis- mı~~u < n a ı a< e <o u gaz ene ·esı Cl : .mıs er ır. ailenin yu.~~rıkı ış er. ıçın ~~ ço pa-
baglıdır. tarzını tatbıkte bundan ıstıfade oluna- t ·n· k '"lameli olarak doğmu§- ra sarfettıgı yer tetkık edıhnce mey-

"k b"l kt" E- . . . •~ emı ın a au F d h l k d • . ki" k t 11 Amerı ·altların alicenaplık an'ane- ı ec~ .. ır:. ~e:, son yırmı :enenın l<!" tur. Fakat hu noktada kalmamış, • ı ana vesaıtı na ıyc çı ~yor; o e er- . 
l e ı:i. v~~.dıı:- Bu ~·ardımın redc!edilemiye ~vvuşunun onu~1e g;c;ecek ı:ek ve. ~a- kendisinden alınanla.l'ln yoksulluğu u ar a gen) ş azı r 1 ar ~e, lokantalar_?a ve gazınolarda .ves-. 
cegını umıt ettırecek :;ebepler mev.cud: ~·ıf. me~lekellerın bı: <lef~ daha ıkh- karşısında, her istikametteki a,kın tırere bır~k~!gınız. şap.kıt;nızın fı!.8:!1 
ılur. Fakat m~.-ele Anupanın sıyası sadı felaketlere ve şıddet~ı taarruzla: istekleri ile bir mücadele unsuru ola- hır ayda us une bır mıslı zam goru-
lıakıından .re!ııden kurulmasına day~- ra maruz bı~akılmam~sı lazımsa şarkı rak dünyanın müvacehesine çıkmış- yor. 
ııınc~ .. _Amerıkaııın hareket ~a~·~ı bır Avru~ada bır rehberlık kurulması_ za- tır. Bunu yaparken, itiraf etmek la- Gardenpartı• gecesı· açılma tec Yemyeşil, muntazam ve temiz An 
spekulasyon ve vuzuh~ıızluk amılı olur. ruretı Yardır. Bu rehber de ancak ya zımdır ki memleketin umumi atmos- t • karadan sonra İstanbul vaziyeti eski 
Hıı noktada Amerika an'ane;:i, Avru- Rusya ,·eya Almanya olabilir. Bu sa- ferindeki psikolojik akışları iyi gör- ••b • J J k si bibi derbederliğini girleyemiyor. 
ı:ırla ?n~lantılara girişmi~·<: . ~idcletle h~larcl~ ~ıe l~gilt<>re ve ne. ~le Ame-Jmüş ve yakalamış, Almanyanın harpı ru esJ yapı mış 0 8C8 Bazı yerlerde müstakbel iD?;a~!"tıt;.ha-
mııhalıftır. Harp, uzak gbruı:lu Ame- rıka hakım bır rol oyıııyabılır, ne de aonu sosyal ihtiyaçlarının ve bu ih- . _ . zırlık olarak yıkıntı ve sokuntuler, 
rikalıl:ırn j.:bat etmistir ki artık bun- oynamak isterler. Almanya ile Ru,;ya ti 1 d do- an ihtiraslarının Fuarda hazırlıklar tamamlanmakta ve tanba a donanacak, eglence yerlen sa- bu dağınık ve büyük şehrin imarının 
u :ııı sonra A nııpa islerine uzak ve ya- arasında garbi A n·upa aleyhinde bir t ~~~ arı~.!:". t• gA muayyeniyetleri pavyon sahipleri de hazırlıklarını hız- baha kadar açık bulundurulacaktır. . ne kadar güç olduğunu gösteriyor. 
hancı durmanın imkfüıı yoktur. Fakat bağlılık yaratmı!l olan 1919 müttefik .e. ın e. ıgı 1\:~:~kuk ettirmiştir. landırrıaktadırlar. Belediye reisi Dok- . O gün ayn~. za~anda Fuarın umumı istanbulun bir çok kusurları inkar 
Avrııpanın mi.i.:takbel teşkilatına Ame- 3jya'>etine dönmek. feli'ık~tli bir :'leY g~~=z:ı:t ~~r söyleyişle diyelim ki: tor Beh~et Uz, inşa~tı her gün kontrol bır açış tecrubesı de yapılacaktır. edilememekle beraber .hav11;sı, suyu, 
rikanııı istirak etme>'i hakkındaki ha- olur. Rusya ile lngılterenın ve belkı de b "iç kendisine destek olacak ve teclkık etmektedır. . * denizi ve latif menazırıyle ınsan ca-
ra retli arzumuz bize hunun mutlaka Amerikanın menfaatleri. ııarki Avru- u.kroelJ .. mk, 

0 
Y 1 temel· go··rmüo. ve Bu sen Fuarda Lunapaık kısmında Fuarda şehrimıze g€lecck misafirle- nına. can katan bir muhit olduğunu 

Al "f psı JI ve s s a ı " - 1 1 . . t• h t' . te . ks d" l B d :,hakkuk erlecej.i'i .vohıııda lı i r fikir ver- padaki Rus nüfuzunun, _ man nıı uzu kurmuştur. Nasyonal Sosyalizm her ~glen.cc va.~ıta arı ar~ırı mıştır. Anga- rın. ıs ıra. ~_ı!1ı. mm ma ' a .ıy e. e- herkes itiraf eder. Semt semt. mo a 
memelidir. tnrafın~an ki.i-.ufa uıı:ratılmnma~ını türlü mana ve ifadesi ile, münakaşa ıe ec~ılen btı:1 ı:o!c tem,:;ı,l 1~rupla1rı da F_u- ledıyeb r1 eıslıgıktıcadp edBe.n1 htedbırlter1ı a

1
J- olan yerlerde yeni İn§a~t ve ımakra-

.. Lngiltere ile. Amnika, A\'l'up~nın icap ett ı rir. edebilir. Bu münaka§ada. bu rejim ' ar zı~.are çı erın~ neşe ı. gece er gecır- mış. u un~a a ır. ı assa? e, o- tın son s~n~lerde._~uD:~ı.~~. mınta ~-
ınıı:takbcl tcsvıye tarzı hakkında sıya- bütün kıymetlerini kaybetse bile ken meleı me fırsat verecektır. ka~.t,ı, gazıno ve kahvchanelerın kont- sında tekasuf ettıgı goruluyor. Bag-
.;r•tlerini, o te~viye tarzını ;;ürekli kıl- Avruııanın müstakbel nizamı hak- disine sosyal ve psikolojik temel kur-ı _ * . rolu ar~ıı:ılacaktı.r. .. . . dada müntehi olmak üzere açıia:' 
ınak için sarfetmeyi göz alacakları kında müttefik murahhasları tarafın- ma kıymetini katiyen kaybetmez. 16 Agust?sta Fuarrla ~erler,,k olan B~ gıbı. yerlerın fıııt lı.stel~rı sık ~ık ve Bostancıya kadar asfaltlanan B~g 
ku\"\·et bakımından tav in edece~lerdir. dan Londracla başlanacağı ~öylenen Bugün bu rejimle çarpıtan Sovyetle-1 Gardenp~rtı .. hazırlıkluıyle m~~?ul t~d~ık ~ılecek v~ B~Ie<lı~e;ıın tas~ık- dad caddeaınin iki tarafında genış, 
Hiç bir hacli~e bu zarureti degistir~- münaka!'alaı·clan Ru~ya .. gi.ıi A~eri.k.a- re bakınca burada da ayni hali görü-l ol~n .ı5?mıte, dun J?oktor Behçet 'Cz un lı lıstesır_ıden. har~ç fıat ıstıyen mues- güzel çamuklar ve renk rt)llk çıçek
nı z. Tehlike anı, anlaşma yaµıldıgı nın uzak kalmıracaırı umıcl eclılebılır. rüz. Marksist proleter Rusya dahi reıslıgınde . Beledıyede toplanmıştır. sese sahıpler.ı ~ıdde.tle ce~alandırıla- ıerıe suı.lil beton köşkler muha~.kak 
l'..:ınıan eleği!: ondan o:ı bc;ı, yirmi >'e~e Harbin ve gelecek sulhun başlıca kendi ülkesi içinde, rejimine destek ~on h.azırlıkl~r~ ~e masaların numara- caklardır. İkı ~ufe:tı~ bu ışler;e me~- kı pek me§hur olan. Londra say_t~ye
.;oııra bıı~ gosterecektır. Frnn. ad. 18:,0 m.P;;elesi, Almanyanın Avnıpadnki mev olacak sikolojik ve sosyal temeli, I.ın<lıı ılması ısını ko.ı~u .. mustıır. gul olmaktadu. AJ nı zamand,ı p.ak.ıl ıerınden pek çok guzel ıeyler. l ren 

ne,;in<le ve 1880 Bulanje hadiselcnn- kiini ta;ı.'in etmektir. Alman kudreti etrafiyl: kurmuıtur. Romaııya~an ve dıg r ba:- ı Avrupr. vasıtaları da Fuar zamanında sık~ bır vapur e tramvay gıbı uç nakil va-
d,. ve 1!)30 da Almanyaıla b~mın . em- öyle bir unsurdur· ki hezimet, belki de ~emleketTe.rınden meşhur hır. ~~ç ar- kontrol altında t~tulaca~, o~omo~ı~ ve sıtasnıa malıkıyet bu semtin rağbe-
, Ji görülmü~tilr. Y{'fo. 11 ~·enı nesıl e~- muvaffak bir küsufa uğratabilir. Fa- Filhakika. bu iki memleket böyle tıs~ dar~a b.ıl~aı;. a Gard!'npartı ıc;ın an- ar.~ıbala.rı_n ~eled!~~ tarıfes.ı dahıl~nde unı 0 .cadar aırtırmış ki ne sahılle-

Kİ varılan an laşmala rı taııımıyarak kat büyük tehlikeler göze alınmadan bir temeh kurma zaruretini anlama- ~·a .ıe ~dılmıştı~. . muş.terın!n ı~~clıgı yere gıtmelerı de rınde ve ne <le cacıde üstünde boş 
meydan okumuştur. büsbütün yok edi!E>mez. Almanya par- sa idıler ve bunu imkanlarının son Garclenpartı gecesı, Fuar :-ıahası ba "- temın edılecektır. veya saulııc bır arsa buımak ımkanı 
. Ver.ayd:tki yanlıs hesaplı.rdan en calanacak olur~a yeniden birleşmek is- haddıne varan bir baıarı ile tahak- - ka•mamış. )ramvayda dmtıyoruz: 
r •. lfı.ketlisi, \'ilsomın Amerikayı geniş tidadlarını göst.erecek ve parçalanma kuk ettirmese idiler bugün iki dev ZiRAAT MEKTEPLERİ TED· Kahve '• «t:.vvelkı sene ~aşkınbakkalda bir 
, e uzun müddetlere ait taahhıicller al- devamlı olmıyacaktır. emniyetin ica- gıbı çarpııamadardı. Cepheler.in aey- buçuk oônumlÜk bır arsayı dört bin 
•na koymak için ,;a.Jithiyct bulunduğu, batını yerine getirmek iı:in :'11ister Ede- yal atef hattından gelen . haberle_r RISAT VE iDARELERi ııraya atmıştım, bu hatta burasını 
\ ıınam"'ı ve kuwanın menfaatlerini nin ileri sürdüğü hatlar dahilinde is- ne olursa olsun şu bır hakıkattir kı, 0.. .. .. el k" t . .. .. B on bef om uraya sattım, fakat pış-

• . • ·• . . Al b b 1 bo k k numuz e ·ı pazar esı "'Unu, 01·- H l b. d h b .. . he~ap harici bırakmak caiz ol- lıbdndclan kurtarılmış bır Almanyaya manyanın urnu o 1 anama -, ı ' z· . t , .... _b. . "'t:ı· .. . . t e e ıraz a a sa re- man Ol<lum. Çunku ca<loe ustunde 
1. b. "h · · · d t .K - d k k 10\ a ıraa mel\,...,. ının .ı ı zııaa _ 

ıııığu Versııy muah<'de. i gibi bu kuvvl:t ı ır cı an ı:<>rç vesı ıı:ın e \·er a. ve uayanın agzın an a an an kte 1 .. d.. ır 1 . . nıç bO§ bır arsa outamıyorum.11 K.en-
<l l k . ı ··u f · · ·'eı·n1ek ıa·zımdıı· · bır yekun tutmaktadır. t:ırer bu iki ~nte. · k~ e1rı b.r_ı-ıut ur! vte mual ımkeZrı.nın delim, bakalım.. aı kendıme cıüıı.unmege bao.tadım, ıııııahe ece ·ı esas arı mu · a aa ıçın · · .. • .. ı ıra ıy e ır op an ı yapı aca ıra- " " 

ayrı reJım memleket•, hududlara sur , kt 1 . . t d . .d' • . acaba. bu ınsanlar bu kadar genış 
· ·· l'k 1 · ac me ep erının e rısat ve ı arı ı ·-

augu de ı anlılar ı e, gerıde ate§ l . t 1. 1 k 1 l kt J<. h b kk f/ R :sartettıkterı parayı nasıı kazanabı-
tt kl . h lk k"" 1 l . erı e ra ınc a arar ar ıı ınaca ır. a ve a a ara a l . ıçme a ı arı &'enış a ut e erıne I K . t' k t k Ü ,, • - tıyorıar f. Otuz sene evvel ıseae ıken 

k d d .. .. . 1 · • • ongreye ış ıra e me zere uıra- . . 
- Bal tarafı 1 inci sahifede - en l unya &'OrUf erının ımanını at Vekaleti müesses.eler müdürü Bay zartesiye verilecek halle<lemedıgım cebır._ve hendese 

.Atlantik ve ~havalarda :EDENiN NUTKU 
son muharebeler 

1 h . 1. vermese ıdıler DU&'Un bu aavaıı ya -!Qe d .1 b 11 . 1 t . l meseıeıerı onunde çektı&'ım azap bu 
_ .tSattaratı ı ıncı sahıtede - a E>Y ıııec ır. 1 d 

1
-v Y a ı e azı mua ım er zmıre ge - h .. 

l 1 h . ı . • ·1· l!.den bundan sonra Uzak şarkta pamaz ar ı. mialerdir. .. . andakı aczıme nazaran da a muş-
ıııuvaffak bir şeki < e ıç "ır ıngı ız 

1 
kl bl k d 'J . ht Kartımızda, davalarına tam ola-ı-~-- - Dun kahvehane ve gazınolara kah- kul değıldı. 

ırnruesı ııe1 i.ema.:> e1.tmdeciıgını, 1Aıman al a~: c~~~ bıro t=d~ı~:~s~;gna~1 ~~~~- rak inanmıt ıki memleketin hayat TICARETODASINDA w tevzi edilmiştir H.er taraftan ititiyoruz: Fukara 
ve ıtaıyan ar tara ın an verı en ra- a ~ - kav&'a•ı oluyor liu kav anı b··ıünj - - - · l k t t k u t k ci · d 
kamların yüzde 50 mübalegah oldu- rarın mahsulti olduğunu soylemış, ~ı- 1 k k d. ti . dg n d kul JOPLANTI Sehl'in muht.elif ·emtlerinde bulu- mem e e • a ırhmı e •. enb 1,mı d e 

. k 1 . m an ve u re erı, ayan ı arı - 130 b k . aynı zumreye ıt al etmıf • u un u-
gunu. sö.ylemıştır. r 

1 
b d· . ~~~i~~~e~C:~~~n::r:r~Ranıng;::~~n~;~ 1 kütlelerin ~bundaki pı~k~lojik, ıu-j Ticaıxıt odası idare hı>y'eti, dün umu- nan ak ala verılecek kahvelerin gum ou mıllet içınde tahayyül ede-

. , ~~laJ;iı~an, ıngı ız er un ~·n t~~tre~ 1 nen , ırama karşı da kullandıgını, Tok- ~rlarındakı aosya.l p~çımın kuvve- ı ı;:i katip Turgud Türkoğlunun reisli- li~teleri henüz tamamlanmadığı ıçın medı&'ımız zengınler de varmı§, on-
~·1)_ ıat <l hakk~~da r~.kan~ 1.ıeş .e t :1 _ vodakı" lngilız eıçi!lının japon hariciye- tınden &'elmektedır. gmde toplanmış, palamut tip hey'etine tevziat pazartes: günü yapılacaktır. tar bu gıizel lstanbuiun keyfim, zev-
~eKıer ır. - aama ıh eı ıKı ara · ' 1 ·eçilecek aza "ntihabı me·ele::ı· J h Her bakkal alacag-ı kahveyi polis, be- kıni ve sefasını sürerlerken biz de 
ıııı neşrettiği rakamıardan anlaııııdı ~ının lngılterenın bu yolda entrikalar ı; l 'f 'd •. 

1
1 

. .. k s 1l'. e.mu - d . . 1 . . 
v h . .. . ·ın· çevirdigı ve Hindiçiniyi tehdıd etti- Bahri SAVCI e ı ı anış erı muza ere etmıştır. !etliye memurlariyle mahalle mümessi- ervışane suyuna tmt goz erımız1 

gına gore, ma_ ıs ve ~zıı .ı~ .a~ a . .. . oyalamakla ııeçinmeğe mahkumuz. 
nazaran temmuzda \'::tzıyet ıngılızler gı şekıınde.kı haberler ve Japon m~t- cı~vlet kurduktan nı a;,:im masraflal'- !ar unutmıya(!ağız. Ii ve Partiden bir ki~iııin nezaretinde ~ d . 1 . G .. d'" f 1 k, 
tehınedır. Bunda Almanların deniz- buau neşrıyatı hakkında nazarı dık-!cıan sonra çekildiğini Almanya ve ltal- halka satacaktır. Her ailenin kahve k"ey.e ~mı§ er. d" :ım~. §~ u k ~ ~ 
aıtılarının büyük bır kı ·mını tamir kati .ceıoettığini söylemış, bunun .a~- . yanın hal'p sonunda ~ağlıi.biyetini mü- :JURll'ENlı r VAZlYETl · · • alabilmesini temin maksadiyle hiç bir ımıne avun ye ırır, ımıne e e ' 
ve 11\maı içın usıerine çekmış olma- cak J~ponya.cıa me~ele &ıka~mak 1 ·ıteakip aJrıca orta şarklılara hür Londı-a, 7 (A.A.) _ Suriye hak- aileye 250 gramdan fazla kahve satıl- E 
ıarrnın da te::ıiri muhtemeldir. yen bır ?uyu!<. ş~hs~y~t t~rafından h.a- ve müstakil bir hayat ıçin elden gelen kında sorulan bir suale cevaben Hari- masına müsaade edilmiyecektir. 

000 
A. -. 

----<oo z~~la~.a'bıleoegını bıldırmış ve dem,ış- 1 he.r ~eyi~ yapıla~gını söylemiş ve de- ciye nazırı Eden demiştir ki: _ • 

Vışi Ln kı. mıştır kı: - General Katrunun bütün Suriye YUKSEK ZiRAAT ENSTITU· RODOS VALISlNIN TEFTIŞl 
. . . . . 1 - Bu arada müstakbel ileri harekatı- temizlenmedikçe Suriye hükumeti ile · ı .. l . 

- Baı tarafı 1 ıncı aahifede - - O takdırde lngıltere - Japonya mızı hazırlamak üzere orta şarkta as- Suriye istiklali üzerinde bir anlaşma- SU .. TALEBESiNiN TETKiKLERi ' Roma, 7• (A.~) - lta :ı:an arın ~o-
mli::rnmlekelerinin miidafaa ı endi • münasebatı çok ciddı ve gayrikabili 1 ker ve mühimmatımızı artırmı"' bulu- nın mümkün olamı»acag-ı hakkındakı" do::ı umumı .valısı ~ı:ıam adasına gıd~-
· p erını 1 ırmış ır. , ı c 1,nap sure ""' a ~ ~r 0 .ac~ ır. . nuyoruz. beyanatından lngıltere haberdar de- Şehrımızde tedkıklerını ıkmal eden . . . -1 · b ld · · t· ı · t ' · t•~ h ı Jd l kt ., • .J • • • • • • irek oı·adakı ltalyan kıtalarını t.eflıs 

.., Sıyamın tamamıyetı mulklYe ve ı"· 1 - .1d. İlk t db. 1 . b"t·· S . . .. k k z· . .. .tıtmıştır. 
F b 1 d d • t·; t'kı · ı· . h 1 ld 1 • ! il" gı ır. e ır erın, u un unyenın ~u se ıraat enstıtusü talebeleri öğ-
ran::ıa u ceva >ın a ış .sı.rase ı- ı a mm a e ar oma.sının +ıg ız BütU b 1 b' · ı d b ·1 ı · r ı - ·k· d . k k d ----------. h ti b" def 1 1 . h' f tl .. d h 1 ı~k d .. d n un arın, ızım rn ar u mı - ışga ı o acagı aşı ar ır -ve pe ya ın a tetmenleri ile beraber dün :.\fanisaya 11111 ana a arını ır a c a ıa ıza 11".~ 11 . aa er~nı .er a. 111 a a ar .. e e~- Jetlerin istiklalleri için de yapılmış ol- 1 bunun tamamlanacağı .söylenebilir. . . . ' - .. .. .. P':IPlll 

e~mektedıı:: Fran:.ız • ~lahıyt!.tt.ar ~ah e:ı bır h~ıkattır. Bılhas.sa . b.oyle bır duğu hakkında kendilerine teminatı Eden, bundan sonra müstakbel Su- gıtmışlerdır. 0l'ada bagcılık, tutıms:u-
111.ıerıne gore umumı~et . ıtıb~r'.yle ~areket, .. s~;ngapur.un vazıyetını de teh- vermek ~ terim.. . , . l r~ye hükumetinden bahisle deJ\liştir lük ve pamukçulu~ işlerini .te~~~k. ede-
n:a~um bulunan bu sıj asetın. ?egışme lıkere duşurecektır. . • . Bu mılletlerden mıhvercılel'ln bura- kı: cekler ve Devlet ışletme çıftlıgını ge-
dıgı, mareşal Peten ve amııal Dar- l<.:den bu1:1.dan sonra cıd~ı ~ır tavır !arda kargaşalıklar ıkarmamaları i in .. . . .. zeceklerdir. BUGONKO PROGRAM 
lan, general Veygand tarafmdan takınarak şoyle devam etmıştır: bizimle teşrik" mes~. etmelerin. ·iti- Şuphesız kı hur Fransız makam- · -ooo 7.30 Program, 7.33 Müzik: Hafif 
irud edilen nutuklarda bir çok defa- - Bu sözlerin hesaba katılması için yorum · 

1 
·' 

1 1 1 ları Suriyedeki eski hükumet şehrinin Z:AB/l' ""DA parçalar (pi.), 7.45 Ajans haberleri. 
!ar izah edilmiştir. henüz vaktin geçmiş olmadığını tah- ... hiç müsaid olmaöığını biliyorlar. İngi- rs 8.00 Müzik: H~fif parçalar programı-

min ediyorum. Eden bundan sonra trandan bahis- !iz halkı hür Fransızların hür Suriye ... ,...·-·---·-·-·-·· nın devamı (pi.), 8.30/8.45 Evin saati, 
Fransız :ıiya.;;i mahfillerine göre, İngiltere ile Çin arasında resmi ve le bu memleketteki Almanlar hakkın- ve Lübnan hükumetleri ile memnuni- Balta, oğııl: 12.30 Program, 12.33 Müzik: Fasıl 

~ıltmda Fran. ız müstemlekelerinin gayri resmi bir ittifak yoktur. Fakat da yapılan son teşebbüsü hatırlatmış yeti mucip bir ıı.nlaşmıya varabile- Keçecilerde Mu:tufa oğlu Nesimi ve şarkıları, 12.45 Ajans haberleri, 13.00 
Almanlar tarafından kullanılmasına her japon ileri hareketi İngiltere ile ve 1ranın bu ikazı nazarı dikkate ala- ceklerini ümid etmektedir. oğlu Siıleymanııı bila sebeb Mevlil.J Müzik: Fasıl şarkıları programının 
mü. aade edilmiyeceği hakkında Vi- Çini gittikçe biribirine yaklaştırmakta. rak zaruri tedbirleri ittihaz edeceği Eden sözlerine şu şekilde nihayet oğlu Hidayete bıçak t€şhir ettiklerin- ihinci kısmı 13.15/14.00 Müzik: Ka-
şiden teminat alacağı Umiclinde bu- ve dah,a sıkı istişarelere ~ebebiyet ver- ümidini gfüıtermiştir. vermiştir: den şikayet edilmiş ve baba oğul hak- rı ık progr~m (p1.), 18.00 Program, 
lunduğunu söylemişti. mektedir. - Suriyelilerin istiklilleriae kavu- kında takibata başlanmıştır. 18.03 Müzik; Karıııık şarkı ve türkü-. * şacakları hakkında general Katrunuiı Kadın yüzünden: ı !er, 18.30 Serbest 10 dakika, 18.40 

Amerika hariciye nazırının btı Eden bundan sonra Orta şark mese- Radyo {/W:cleımıden: verdiği teminat Suriye milletinin hal{- İkinci kordonda Mehmed oğlu Ba'.- Müzik: Radyo Swıng kuarteti, 19.00 
beyan-.ıtının, F'ransız. ı:ıot~sından ev- leler~ne · temasla, !n.gilteren~n hiç bir İngiltere Hariciye nazırı Eden, dün lı olan arzularım yerine getirmek is- lı~çı Ôm~r, kadın mese.l:~inden Nazif ~onuşma (lktı~ad saati), 19.15 Mü-
vel ve notanm metnını bıl~den ya- ara~ı futu.h~tı emelı olmadıgını, ~arbe, Avam kamarasındqki beyanatında, tediklerini isbat etmektedir. oglu Nurıye bıçak c;ektıgınden zabıta.lzik: Radyo Swmg kuarteti programı-
Jıılmış olması cihetine de siyagi mah- ~azı te~dıdı ka~şısıl!da ~v~~pa ı!e. İ~- Bulgaristanm haksızlıkla Yunan·stan en tutulmuştur. nın ikinci k~~~ı, 19.30 Aja~s .haberle;. 
!illerde i~aret edilmektedir. ~~lt~re!1ın. ~endı selam~t.ı ıpı.~ .. gırı~?ı- n~ Yugo~ıavya topraklarına hü .. :ımu- Londra, 7 (A.A.) - Avam kamara- Esrar.cılık: . . _ ri, 19.45 :Vluz~k: Fasılhe_Y etı 20.la ---000 ~ını, şımdı ıse bu tehdıdın ilutun dun- na da tema la dcmi1'tir ki: sında !ngilterenin japonya aleyhine Keçecılerde Kıraz hanında Sabrı og- Radyo gazet.esı, 20.45 l\1üzık: Solo şar-
Sıy am protesto_~edildi yaya yay~makta olduğ~nu söylemiş .ve _ Bulgaristan bunu yapmakla Bal- olan bloke k~~arının neticelerinden 11;119 yaşında Kemalin üze~~nde 50 sa!l- kılar, 2ı.o.o Ziraat Takvimi ve .Toprak 

- g~rpte Suveyş k~nalı ıle şarkta Hın- kanlılara karşı hasmane bir vaziyet bahseden Harıcıye nazırı Eden, tıgram esrar bulunmuş, musadere edıl- . mahsullerı Borsası, 21.10 Temsıl, 22.00 
Tokyo, 7 (A.A.) - Bankoktan gelen 

•ve japon gazete eri tarafından neşre
~lilen bir habere göre, ~Iançukonun Si
\Yam tarafından tanınması üzerine İn
giltere, Amerika, Çin hükumetleri Si
.ırnmı protesto etmişlerdir. 

dıstan arasındakı mıntakada bulunan almış ve Balkan ittihadına muarız ol- - Japonyanın aldığı bazı tedbirler, miştir. Müzik: Radyo salon orkestrası (Vio-
bütün milletlere karşı İngilterenin tek duğunu göstermiştir. şimali Çindeki İngiliz işlerine müda- Hırsızlık: lonist Necip Aşkın), 22.30 Ajans ha-
bir. siyaseti ol.duğunu, b~ ~illetlerin Bulgarlar bu haksız kazançlarından haleyi mucip olmuştur. Fakat İngiliz Çorakkapı Aziziye mevkiinde Ağa- berleri, 22.45 Müzik: Radyo salon or-
muşterek emnıyet ve sulh ıçınde yaşa- dolayı kendilerinden hesap sorulaca- emlakinin müsaderesi hakkında hiç bir bey oğlu Mustafa, Celfıl oğlu Cemalin kestrası programının ikinci kısmı, 
malarıı~ı isted.iğini, büyük h~rpte~ soı:;- ğında~ emin olmalıdırl~r ... Hesap ge- haber almadım. ta~akhanesinden bir çift iskarpin çal- 22.55/23.00 Yarınki program ve ka· 
ra lngılrerenın Iraktan mustakıl bır lince, bu hareketi, ne bız, ne müttefik- Demiştir. dıgından yakalanmıatır. panı~. ... 



z nıir ocuk esireeme kurumu 

baskanhğından: • . . 
Kurumumuzun Ba~ırahıı" d•' Sut dnmlas. bina:;ındakı Çocuk dı_sp~n-

11erindc pazardan maada ber g .. n ~aat 10 elen 17 ye.kadar ve cumartesı gun
leri saat 14 den 16 ya kadar doktorumuz tarafından hasta çocuklar mua
yene ve tedavi cdil.r. Varlıklı hastalardan"25 kunış teberrü alınmakta fa
kir olduklarına dnir \T ika i':ıraz edenler de m~ccıınen bakılmaktadır. 

ı; G 7 8 9 10 11 (3061) 

Teknik okulu satın alma komis

yonundan: 
Cinsi 

Kaşar peyniri 
Beyaz peynir 
Pirinç unu 
Şehriye 
lrmik 
Makarııa 
Zeytin 
Zcytinyaliı 
Sabun 
Pirine 

Kilo 

2000 
2500 

2511 
300 
500 

2000 
2500 
4500 
4000 
9000 

Kuruş 

120 
65 
28 

... , ··-
32 
50 
47 

Lira 

2400 
1625 

70 
102 
160 
760 
850 

3690 
2000 
4230 

, Yekun 15887 
• • · S Yı!Jızda\~.,ııı•n Tekn:k okulunun 941 mali yılı ih-

. İstanbul Ileşıktaş . . ·t ve ahının bedelleriyle tutarları yazılı 
tıyacı olan yukarıda c.ıns, mı ar .. d y•··•. J· 'ı·· 

• k iyla GUrrtus suvun a UK~e \. .. , U· On kıılem i· uru erzak ·apa.ı zar u > : 
. • . • hasebesinde topJ.ıpacak ol.ın komısyonumuzda 11/8/ 

hendıs .m.ektebı v ~ ·? rtcsi g!iıui aııt 11 de eksiltmeye konulmuştur. 
941 tar.hıne rusllı~an _ .t~:rmtur. İ•t~kl er;n şartnameyi görmek Ye ilk 
lik i•·m.nnt 1191 lır~ liS'ltmedeıı bir gı ıı evveline' kadar Yıldızda 
teminatı yatı•mak u:er~K e ltı M gi\ııü de Gümıişsuyunda yüksek :\lühen
bulunan oırn umuza \C ~ sı ' 1 - !er· Ş:artn·ımede yazılı belgeleri ihtiv:ı. 
d' kt b" uhaselx'sıne geme · • . . 

ıs mc e ı m . tu !arı e' •iltmeden bir saat evvel verılnuş \'e mak-
edt>cek olan teklıf :mek P p , 1 la \-·:! olacak grcikmeler kalıtı! edil-
huz :ılınmış ı..uıuııaca.ktır. 0~ aı' · · 2.ı 2!l 3 8 (2803) 
mPZ. 

sila h A sker i F abir kalar lzmir 

f a~rika~ı ~~?~~~ı~~~~~~r~ ustaoı ''l.ınncak 
FaLrıkamız L'lt·~ acı ~ k de-:-ircile-in usta derecesinde ehlıyet ve 

tır. Gerek nııır~ngo~ ' .~re·~sası oıl:'.'.lS ,·e askerlikle ili~ikli olmaması 
bi!h'-5, a araL:ı. ı ,.ıl ı~lerın e ı 
lazımdır. . . . s erecel{ler. ehi yele göre yevmiyereri tesbit 

Y:ıpılacak ın.ıtıha.r ~ ~~·3I narda ~;ıah <'abrikaHı mOdürliiğüne müra-
edilecektir. Tıılıplerı 1 

' 'll-l-8 (2993) 

caatlnoen i z ıevazım satın aıma ko-

m·ısyonundan: . . 
• ilen bedeli Gll8UO lırn olan 100 lıın kılo sabu~un l ~ 

1 -- Tahın 11 ed 1 gii s .. :ıt 0 ı lıPŞte pazarlıkla Pk<ıltmesı 

., .. 

agustos 941 pazar" 

) apı!ncnlrt·r. p <, ·t·~an1c 1 her gt.in rne:-ı.a saatleri da-. t 44011 •. ra ıı .. . . 
ilk wmına . b le! mukabilinde komis) ondan aunabılır. 
hılinile 3~9 .kur.uş \. ..ıatt ::.ı•ıo nrılı kannnuıı i"tediği ve
j .e:..,ıkpn ~~ılı gl 'd azılı miktardnki teminat makbuz veya 

"k ildncı ma< ce "~ k · saı \'C • b; J"kte üı ımpasada bulunan ·omısyona 
ı..r.nk"B mektubu ıle r 1 6~8 3057 /6Z)70 
ıııüracaatları. 

ızmir vuaueti uhasebei hususige Müdürlü-
g,_ ünden: . t. V"ı'I \•arıva mutasarrıf oltluKları Ve 

M-ruV'lc 111 " · • il · 1 }[p}ek Ye Ha ın ·ızı • t. . ılive m.ıhalle:>ılllll Horııo\''1 C3( ( e'11H ." 
tapu kaydına nazaran Cl.fo,u k . ·et Hl kapı numaralı ''.e 60 !ıra ga) -
1256 adanın 15 parselıncle mufa~)~ki dükkanın mütcmkım vergı borç
ri safi iratlı ve 480 lira kıyın: ~ıilki) .:ıtinin saiı<ı vılayet icl~n· rey~. ti 
!arından dolnyı ı:ıah:.uz ol~detle müz:ıyedeyr cıkarılnııştır. r.~ı pleıı~ 
kararı ile yirmi hır gun .1'.1ü .,6 __ 941 .ırih. ıde aat ur altıda ı .. .ı;e hı -
t.. . t ak .. eleı, .le t>ırı.kte - G-8 .J078 
mına ' ·ı · olu ur 

Yetine mOracnatları ı a'l _:_ - - - - - -

J htiuarı yora/11 ım§: 
hulp 6U J."lır~: . . , . ı·kieesmelik 39ı; nci "okakta Ahmed 

l l . ı.ı ur.nııı u.ı ' .. . . -
Kececilenle ,,maı .ıg • 1 _ ·r· o»·Iu )Iehmeıl Ali, bila s<>bclı l. usui og· 

.. . ·arını ]ıra ıgı •u " . b d 
adeti kalp gumu~ ) .. kı _ Jıı •'0 ,·a~ında Ahmedı ı.aşla aşın an · "Imıış ve ra ı v • • . • • 
ınek istediği sıra<ıa. gonı yıırala<lığıııdaıı, Aılliyere verılmıştır. 
lanmıştır. _ __ · 

· d DOKTOR--· lzmır beledıyesın en: ----
K . 17 rn 1720 ve ıı:ıı ·uy•· Ali Agah 
arşı~aırn '. ·oln1710 lkl ~rtı ı lı sobk do;;emewrının bozuk . çoı:uk Hasla ı ·arı ı ıı e Ul811'18 

metr~ murııbb:ı.ı J<ı,mıııın .Beıedıyec~ Hastalarını Pazardan mada her 
verilecek kesme taşlarla esas.ı ~mırı gün İkinci beyler sokağında (84) 
F · 1 . 1 .. dıirlüğundeki keşıf ve numaralı muayenehanesinde kabul 

en Jş erı • u . - ksilhne.ıe ko- d 
şaı·tna!lli!si veçh.ıle aç~.e 4008 lira 261 ~:~:·ıı=te=rl=av:ı:· :c:c:r:·:;~====== 
nuımuştur. Keşıf bede\ 300 lira 651 1 
kuruş muvakkat temuı:ı. ~ ıı uğledcıı D okt or 
kuruştur. Taliplerın temınak ınakbuz-
~vveJ Jş Bankasın~ yaltıra2ra58.!JH Pa- NURi ŞEMSi GrNEREN l:Lrıyle_ .ihale tar ıhı o an · .. 
ıarıeı i güıııi saııt 16 d:ı. Enclü3nıeılıe8 m;l 
raca tl 8 ırasl<1larını Anafartalar ı_:adde-

a arı. ı yerilmek •k mes k r l - Aceze ve ıııuhtaç ara s'n<l<' Tilkilik ,., ar çeş. :ı a -
uzere 2ö.OOO kilo odun kömürü sat~ıı sısıııdak; ı:"ıaycııehane'1nde ka-

alınnmsı işı bir ay müddetle paz.arl~~~ ~b;ı;ıı;;~~d;er;·;;;:;iiiiiiiinİİİİİİİıİİİİİİİİİİ 
bırakılmıştır. -fu!ı:ımmen ııı:delı la • r - .... 
lira muvakkat teminatı 112 !ıra 50 ku Haliı ZeytnııYaiından mamul 

• rustur. Taliplerin tem:natı oğlcden ev• Ömer Muhal'rem 
ve] lş bankasıııa yatırarak makbu~la-
riyle 22.s.941 den 8.!l.941 dahil tarıhı- Çamrışır Sabunu 
ne kadar haftan.ın Pa;artesi, çarşamba! TOPTA.N KiLOSU 
ve cuma gün len Rant 16 d.a ~ncuı_ııen~ 

(ANADOLU) 

11·~·; .. :~ .. ·ı;;:~:; .... A·~·i;iili ... li~~·ı~;;I 
":"••r-•••-•••••• • n•ıııı ııııı • • ••• •••••••••••• • •• • ••ııııı••n ıııı"ııııııııııı ııııııııııtıı ı ı ~ ıııı ı ııııııııııııııo 

İzmir levazım amirliii aatın alma komisyonundan: 
l - Beher kilosuna 8 kuruş fiyat tahmin edilen 1720 ton kur u 

ot 20-8-941 çarşanba günü saat on altıda kapalı znrf usulü 
ile ihale edilecektir. 

2 -· Muhnmmen bedeli 137600 lira olup ilk teminatı 8130 liradır. 
:ı - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saattan bir saat önceye kadar teklü 

mektuplarını kanuni vasikalar ile birlikte Fındıklıda satın 
alma komisyonuna vermeleri. 3-8-13-18 

lzmir levazım amirliği satın a lma komisyonundanı . 
ı - Ileher kilosuna 40 kuruş fiy:ı.t tahmin e<lilen 325 ton sığır 

eti 19-8-941 salı günü s:ıat on a!tıd:ı. kaıxılı zarf tsulü ile ek
siltme ile ihale ediletektiı·. 

2 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
a - Muhammen bedeli 140 bin lira olup kati teminatı 8250 1i -

radır. 

4 - hteklilerin belli gün ve saattan bir saat önceye kadar teklif 
mektuplarını kanuni vesikaları ile birlikte Fındıklıda satın 
alma komisyonuna makbuz karşılığı vermeleıi . 

3 8 12-15 
hmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

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

2 - Şartname ':'e evsaf numuneleri topkapı maltep e sskeri satın 
nlma komısyonunda göriilebilir 

3 - İhalesi 18-8-941 pazartesi günU saat 11 de komisyon bina-
sında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - :\Iuvakkat teminatı 2110 lira 50 kuruştur . 
6 Teklif ~ektupları 18-8-941 günü saat 10 na kadar satın al

ma komısyonuna verilmiş olacaktır. Geç kalan mektuplar k-.ı
bul edilmez. 

7 - Şartnamenin 4 ncü madde.sinde yazılı vesikala1• muvakkat 
teminat konduğu zarf içerisine konulmuş olacaktır. 

ı 4 s ıs 

İzmir levazım amirliii satın alma komiıyonundan: 
;'lliktarı 

4500 Kilo Toz şekeri 
4000 • Ke._.me şekeri 
4000 • Sabun 
3000 > Zeytinyağı 

30000 > Kuru ot 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı beş kalem yiyecek ve yem ayrı ayrı 

pazarlıkla satın alınacaktır. T-aliplerin teklif edecekler i fiyat üzer in
den verecekleri yüzde 15 teminatı katiyeleri ile birlikt€ 11 ağustos 
941 pazartesi günü saat 15,30 kışlada izmir levazım amirliği •atın al
ma komisyonna müracaatları .. 

lzmir levazım amirliii satın alma koıniayonwıdan: 
'Miktan Fiyat Teminat Cinsi 

Adet Kr. Lr K 
2 O • rş. 

80 O 235 4540 Tüylü kr omlu posteki 
28000 205 4130 Tüylü şap lı posteki 

1 - Yukarıda yazılı tüylü postekilerden kromlu veya şaplı olmak 
üzere 28 bin adet alınacaktı r. 

2 Pazarlıkla ~ksiltmesi 11-8·941 pazartesi günü saat on dörtte 
Tophanede ıstanbul levazım amirliği satın alm:ı. komisyonun 
da yapılacaktı r. 

" " Numune evsaf ve şartn-amesi komi.•yonda görülür. Taliplerin 
belli vakitte komisyona gelmeleri. 

-:--:--:--~~~~~~~~~~~~~--
1 zmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 

1 - Beherine 250 kuruş t-ahmin edilen beheri iki parçadan iba
ret 6368 -adet mahruti çadır direği alınacaktır. 

2 - Pazurlıkla eksiltmesi 13-8-941 çarşanba g ünü saat 14,30 d a 
Tophanede istanbul levazım umirliği •atın -a lma komisyonun 
da yapılacaktır. 

3 - llk teminatı 1194 liradır . 
4 - Numune ve ~artnamesi komisyonda görülür. 

l:uwr Levazım Amirliti Satın Alma. Komiayonundanı 
;ıı i k1 ım Tutan l lk teminat 

Lr. Kr. Lr. Krş. 
Cinsi 

2500 adet 375 65 63 uo Siyah v-aketa 
20000 metre 6000 Ou 450 Kurşuni astarlık arz 90 
:ı<iOOtl ı 0800 00 810 hfıki astarlı k ar z 75 
10000 6000 00 450 te la 
:ıuoo • :rnoo oo 292 ;;o Kı l tel 
6<ıOU > 5400 OU 405 • Kol astarı 
"100 • 600 00 45 Trokotin 

5UOU » 1050Q 00 787 50 Astarlık ~eten arz 140 
7000 > 6600 00 120 Lavantin astar 
Yukarıda yazııı malzemeler paz-arlıkla :;atın alınacaktır. Ayrı a)rı 

~ahıslar:ı da ih-ale edilir. Eksiltme•i 13-8-941 çarşanba gunü :;ııut 14 
de Tophaned" istanbul levazım amirliği .<atın alma komi~yonunda 
)·apılacaktır. 

Taliplerin bellı vzakitte komisyona genıeleri. Numunelel"i komisyon 
da gönileLilir. 

~~~~~~-:-~--.,.....~--~~~~ 
lzmir levazım amirliii aatın alına komiıyonundan: 

1 - 20 ton mahlut sadeyağı pazarlıklıı Hatın alınacakt ır . l\Jah
lüt yağ yeni sene mahsulü olup y üzde 50 si tereyağı, yüzde 
yirmi beşi zeytinyağı, yüzde yirmi beşi kuyruk yağı ola -
caktır. 

2 - Tutarı 28400 li~adır. 

J - Ev:;af ve hususı şartlar Topkapı maltepesinde askeri satın 
alma komisyonu nda görülür. 

4 - lhnlesi 12-8-941 salı günü Haat on beşte yapılacaktır. Temi
natı katiyesi 4260 liradır. 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundan: 
Aşağıda miktar ve eksiltme saatleri ile muhammen oedelleri yazılı sa

nıanıar 26/ll/\.141 ~alı günü kapalı zarf usuliyle eksiltme ile ihale edilecek-
1iı. Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. Bu samanlar toptan 
bir istekliye ihale edileceği gibi şartnamelerind<!ki kayıtlara göre de ayrı 
ayrı taliplere ihale edilebilir. 

tskklilı>rin belli günde muayyen ~aallerden bir saat evveline kadıır tek
lif mektuıılarını makbuz karşılığı_ kanuni vı>,,ikııları ile birlikte Fıııdıklıı!a 
Satın alma komiRyonuna vermeleri. 

Miktarı :\1uhammen Bel. İlk İhale saat D. 

Cin~i Ton Lira Kl'. 
teminatı 

Lira Kr. 
---

Saman 982 63830 4441 50 15.30 
c 1200 84000 5450 00 16 
• 3694 240110 13255 50 16.30 

B-13-18-23 
~ ~-:-~~~~~~--~~--...;~..:.:::....:.:::.....::::;... ... ,~~--~--~ 

lzmir Levazım Aınirliii Satın Alına Koıniıyonundan: 
Miktarı 

nıüraca:ı.tlaTJ. Şartnamesı Yazı ışlerı 48 I/' uruştur 
müdürlüğündedir. 8 .14 l!l 21 • !\. 

2 _ Fcvzipaşa bul\'arı guzcrgahtn- ~====;ı;:=r:;~;=:=:-=~~ 
cıa 341 ada 14 parseıde 6 .anlı ctükka- 1~ D 

0 
k t o r 

30000 Kili Kuru ot 
3000 • Zeytin ya!\' 

80000 Oduıı 
Y·ukarıda cins ve miktarı yu~ılı Uç kalem yiyecek yakacak ve yem 

ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin teklif edecekleri fiynt 
üzerinden vereceklı>ri yilzde on tıeş temin atı katiyderi ile bil"likte 12 
ağustos 941 salı günü >aat on beşb ıı çukta kışlada izmir levaz ım -amir

6 

nın j'IK!ırılması alana ait o'ınak üzen-! 
enkazının s.ıtışı. Yazı .<ltrı J.llfüdı~lü· Behçet Uz 
fündeki keşif ve şartname'i Hçhıylc. 
l8.8.9H Pazartesi ant 16 ya uzatıl
nı tır. Keşif beıkli 3 lira SO kuru, 
muvakkat teminatı 30 kuruştur. T:ı· 1 
!iplerin temınatı öğleden evvel İş Ban· 
kasına yatırarak makbuzlariyle tarın 
edilen gün ve .saatte Encümene müra· 

·~arı. 

Çocuk Hilstalıkları 
ı.y. ütehas:.ısı 

HA.~talannı 11,30 dan bire kadar 
BeyW.r ıokatında Ahenk matbaaaı 
VQlmHI& p!ınl ıtJ!f'T. 

liyi ~atın alma komi•yonunn mi\racaatl arı.. 

fzmir levazım amirliğ i satın alın• korniayonundan: 
l - Çanakkale birlikleri ihtiyacı için 100 ton sığır eti 22-8-941 

cuma gunü saat on altıd.a p~zarlıkl-a. satın a.lınacaktı r •. 
2 - Muhamme n bedeli 50 bın !ı ra olu ~ ılk temı!'atı 3?~0 liradır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi her g iln komısyonda görillebılır. 

8- 18-18 

---~ --- SA.liiFf. 1 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
ı - Karter piller m:ı.rke bir adet traktör yedek p111 çal arı ile bll·

likte pazarlıkla yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığından 
pazarlık 11 ağu~tos 941 pazartesi günü saat 15,30 da kış
lnda izmir levazım amirliği satın alma komfayonunda ya
pılacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyonda görfülebilir. 
. 3 - Taliplern teklif edecekleri fiyat üzerinden yüzde ~·edi buçuk 

teminatı muvakkata alınacaktır. 
4 - Pazarlığa iştirak edecekler kanuni vesikaları ve teminatla

rı ile birlikte belli giln ve saatta komisyona müracııatları. 

fzmir levazım amirliği aatm alma komisyonundan: 
Pazarlıkla üç bin kilo zeytinyağı satın alınacalı.1:ır. Tn!iplerin teklif 

edecekleri fiyat üzerinden yüzde on beş teminat katiyeleri ile birlikte 
11 ağustos 941 pazartesi günü saat 15,30 da kı•lada izmir lev11zım 
amirliği ~atın ..ılma komisyonuna müracaatları. 

İzmir levazım amirliii aatm alma komisyonundan: 
J - 22-7-941 tarihinde fiyatı yüksek görüldüğünden ihale edilmi 

yen 600 ton pirincin tekrar pazarlıkla ihaleye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 288 bin liradır. 
3 - Evsaf ve hususi şartlar Topkapı maltepesinde satın alm11 ko

misyonunda görülebilir. 
·i - Pirincin ihalesi toptan yapılabileceği gibi iki kısma ayrıla

rak ayrı ayrı dn ihalsi yapılacaktır. 
l) - !hale 13-8-941 çarşanba giinü saat onda komisyon binasın

da yapılacaktır. İsteklilerin kati teminatları ile müracaatl arı 
' 

Fiat mürakabe komisyonundan: 
.fzmirde perakende olarak satışa çıkarılacak birinci nevi yeşil merci

meğin müstehlike perakende olarak beher kilosunun on sekiz kuruş yet
miş beş s:ıntime ve ince daneli sıı·a malı mercimeklerin de keza ınüstehlike 
perakende suretiyle beher kilosunun on üç kuruş ~-etmiş beş santime •atıl
ması komis)·onumuzca kararlaştırılmıştır. 

Aliikadarlnrın malümu olmak üzere keyfiyet iliin olunur. (3145) 

Çimento fiatleri hakkında 
ızmir mıntakası iktısat müdürlüğünden: 

Çimentonun bir tonunun mağazada veya depoda teslim fiatinin Portlanrl 
dökme 24.32 torba içinde 27.44 lira ve Siiperııiman dökme 27.47, torb:ı. 
idnde 30.59 lira olduğu 2 /8,941 t<ırihinde ilan olunmuştu. İzmir rıhtımın
d~ teslim satış fiatlerinin birer lira. şşağı olduğu ilan olunur. (3147) 

lzmir Vakıflar direktörlü2ünden: 
:\feı·kii Cinsi Vakfı Senelik kirası 

Lira Kr. 
Kapu No. 

Mezarlıkbaşı Arsa Bağbasanlı 180 00 6 
Yukarıda evsafı yazılı B:ığbasanlı vakfından :\iezarlıkbaşındaki aı·sn

nın <enelik kira.<ı 180 lira üzerind.en bir ~ne müddetle müzayecle~·e çıka
rılmıştır. İhalesi 17 /8 941 Cumartesi günü saat 10 dadır. 

hteklilerin ':~ 7,5 pey akçeleriyle birlikte Vakıflar idaresinde müteşek
kil ihale komisyonuna ~miti öğrenmek ve fazla t.1failiit almak isliyenler 
de Vakıfla!' Mürliirliiğlinde \'nri<lnt Memıırluğun:ı. müracaatları ilfın 
olunur. 8 14 (3122) 

Askeri fabrikalar umum mü

dürlüğünden: 

Marangoz tezgahları alınacak 
1 - Adet Katrak testereleri bileme tezgiihı 
1 • Kırlangı~ kuyruğu tezgahı. 
ı c Çakı bileme tezgahı 
2 c Rende tezgahı 
2 • Şerit testere tezgahı 
2 c Planya tezgahı 
2 c Büyük şakülü makkap tezgahı 
2 c Saç makası 
2 c Freze tezgahı 
1 c Ufki ınakkap tezgahı 
2 c Yağlı boya ezme makinesi 
2 - c Müteadd fd çakılı amudi katrak tezgaru. 

... - - --· ..... ~. -~ 
- ---.. -

Yukarıda yazılı marangoz wzgilılanndan yeni veya az kullanı lmış 
olarak elinde bulunup da satmak istiyenlerin bir istida ile Askeri fabri
kalar umum müdürlüğüne mür acaat etmeleri ve bu istidalarında tezglih
l arın marka, eb'ad ve evsafiyle Ankara veya İstanbulda teslim fiyatları-
nın ela bildirilmesi. 2 ·I 6 8 (2965) 

Deniz levazım satın alma 

komisyonundan: 

1 - Tahmin edilen bedeli 16.500 lira olan 2000 kilo yün ipliği 28/2 
No. ve 2000 kilo yün ipliği 20/1 numaranın ıı, 8/9'11 pazartesi günü saat 
15 de Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım satın alma komisyonunda pa
ıarlığı ~ apılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1237,öO lira olup şartnamesi her gün iş saati dahi
linde mezkür komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - hteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaiklP birlikte belli 
gün ve saatte adı geçen komisyona müracaatları ilan nlunur. ( 

5 8 (3059/6526) 

İstanbul Nafı~ rr•üdürlüğünden: 
12/8/941 Salı günü saat 15 dP. J.taııbulda Nafia Müdürlüğü eksiltme 

komisyonu odasında 372607.21 lira keşif bedeli Yüksek 111ühendis mek
tebinde yeniden yaptırılacak bina inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Mukavele, eksiltme, bn,·ındırlık işleri genel hususi ve fenni 
şartnameleri proje keşif hülfisasiyle buna müteferri diğer evrak 18 lira 
63 kuruş mô.ıkabilinde dairesinde verikcektir. )fovakkat teminatı 18654 
lira 29 kuruştur. 

İsteklilerin teklif mektupları Ye Yüksek :llilhendis veya Yüksek Mi
mar olduğuna ve yahud bu gibiterle teşriki mesai ettiğine dair Noterlik
ten mıısaddak belge ve en az bir taahhiitte 150000 liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalar:ı. istinaden İstanbul 
vilayetine müracaatla ehiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 gOn evvel 
alınmış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret odası vesikalarım havi kapalı 

zarflarını 12/8/941 Sah günü saat 14 de kadar Nafia Müdürlüğüne ver-
meleri. 24 29 3 8 (2802) 

Alaçatı beledıyesinden: 
Alaçat ının yeni mecidiye mahallesinde Belediyenin malı olan mer

merleri ve kilisenin enkaz ve arilası 2500 lira bedeli muhammen ile 15/8/ 
941 tarihine r:ısthyan Cuma günü saat 15 de Belediyede müteşekkil Encü
mene isteklilerin ')'o 7,5 teminatlariyle mUracaatları ilan olunur. 

2 4 6 8 ((8016) 
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'(ANADOLU}' 8 ~ustos 1941 CUMA 

Askeri vaziyet Rusyadaki Leh kuvvet· 
- Ba~ tarafı 1 inci sahifede - }erine başkumandan 

şaf etmiştir. • tayini 

Üniversiteliler bu yıl da 
kampa çıkıyorlar 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Her 
sene olduğu .v,ibi, bu sene ele iıniver
siteliler, kanıp kuracaklardıı . 20 
ağustomı başlayıp 1 O eyhıle kadar 
devam edecek olan bu kamp, yedek 
suba.ı· mektebinde acıl:ırnktıı . 

o Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 
Almanların son nesrettiklel'i fev-

kıı litde tebliğler, cephedeki müphem Londr:ı, 7 (A.A.} - Eski Leh ge
ola n vaziyeti bil' az aydmlatmı<-tır. nerallerinden Andre Sovyet Rusya
l!u tPlJlii!;lerP ~~ı.irrı, Alınanlnr en ııi- daki Leh kuvvetlPriniıı başkuman -
ınn ldf' Ltıgıı \' r :U ardn seh iri erine daıı'lığm:ı tn)'in edilmiştir. G enernl 
\ nı·ıııııılardır \' (' Leniııgrad:ı nit tehli- Andre 1939 ~enrsinin pylQJ ayında 
ke ~ıı'lrnıstır. bir Lrlı '-\Ü\'al'i alyın~ humanda rtmek 

Hamiyet,li bir mütekaid. aske 
gösterdiği büyüklük Almanb.r bu böl~etle Uı:uTLızları- te idi. 

na deYamla Leniııgradı almak iste- Bflahure RusJ:ır tarafından <>sir 
meleri büyük bir ihtimal dahilinde alınan general, ~·eni vazifesine baş-

Amerikadan Rusya ya 
sevkıyat ba şladı 

• • • 
rımızın 

olmakla beraber. Pcypus cenubun- lamak üzere ~imdilik ~rrbest hıra - Vasing'ton, 7 (A.A.) - Öğrenildi-
clan 'Kolm bölgesinde harekatı inki- kılmıştır. ğine göre, evvelce bloke edilmiş o- İstanbul, 7 (Telefonla) - ~liitekaid 'm:ıye,.;inin yüzde 16 sıdır. Hamiyetli Yiizde 10 u köy öğretmenlerine, yüz-

kurmay albay Divrikli, Mehmecl Saip 1 albay, bu gelirin şu şekilde tak,. imini de yirmisi Kız öğretmen okulunu iyi 
Kozo~ıu., ölüme b~~lı. t~s~rruf~a yılda iste~istir:. . . .. bitirenlerin cihaz masraflarına ve yüz-
18 bın Iıralık gelırını umvcrsıteye ve Yuzde yırım beşı akrabnlarına, yuz- 1 . be . 1 D' , 'k 'Ik • t k 1_ 
::\faarife bırakmıştır. Mukavele, bugün de beşi ihni eser yazana, beşeriyete na- < e on şı c e 1

' rı ı ve or a. 
0 

ll 
altınc1 noterde tanzim edil<>rck imza- !fi keşifte, ihtirada bulunanlara, harp larmda oku~·an muhtaçlara verılecek
lanıpıştır. Ru gelirin yerleri Beyoğlun- akademisi, güzel san'atlar akademisi, tir. Bunun için iiniver.sitede komisyon 
da 22 dükkanlı Avrupa pasajı, Nur Tıp fakültesini, Darüşşafakayı birin- teşkil edilecek ve bu işle meşgul ola-

ı:af ettirmek cihetine gitmeleri de lan milyonlarca dolarlık Rus sipariş-
muhtemeldir. Japonyanın EkvatÖrÜ ıeri serbest bırakılmıştır. Bu rnretle 

Ayni tebliğlere göre, Smolenskte- Amerikan malzemesinin Rus.vaya ih 
ki muharebeler hemen hemen mu - protestosu racına başlandığı anlaşılma·ktadır. 
vaffakİyetle neticelenmiıüir. Bina - Bunların kıymeti hakkında tafsilat 
enaleyh buradan da ce~up doğusu- Tokyo, 7 (A.A.) - D. • ~. B. ajan- verilmemekfo, nncak sevkiyatta ilk 

d - h k ~ından: atılan bu adımın mühim oldug-una ı·-
na ogru are ·ete geçilmesi müm- Japon .. h "k - t· · 1 h' kiindür. . ya u. ume 1 ~apo?ya a ey ı~- şaret edilmekted~. Malzemenin han kalem fabrikası binası ile şirket ser- cilikl~ bitirenlC're verilecektir. caktır. ' 

Burada Ruslar 310 bin e;ıiı· ver - ,le ,~~len~n hı:ılere hır nıh:ıyet Yer~!- gi yoldnn Rusyaya gideceği dP meç
mi~lerdiı. Ve diğer zayiatları da me~'. >e Japon tebaası~ın h.ımaye edıl- ~uldür. 
ağırdır. Tebliğde harekatın bundan nı~. ı. hakkında Ekuvntore bır n~~a vP;- 000 

evvelki :afh~ları, Smolenskin on al- mıştır. ~unun!~ ber::ıber Ekuvatordc Ja LiBYA VALiSi tı tem mu d 
.. . .. .. - .. b. pon akı; htarlıgı <levamdachr. Mesele

z a gop:us goguse ır mu- · ı 't b' t 1 h ıı-,,·ı -· · harebe ile zaptedildiği bildirildik - ıı~n. <.?s .ane ır nrzc a ~ t'Ul eceınnı Roma, 7 (A.A.) - Steföni apansın-
ten son b "t k S 1 k' hala umıd etmekte olan Japonya, no- ılan. 

e
. nu' P ra ubnu muk~a. ıdp mo hens hın ıa,-ııı~1 kat'i bir revap bPklemektedir. Llbrn umumi \alisi Tr:ı.blusgarbe 

c , cenu u şar ·ısın e mu 1lre e · · -
devam ederken Alman kuvvetlerinin °°'! gelmi~ lialyanlarla yerliler ,tarafından 
250 kilometre genişliğinde ve ıno Sovyetlerdekı Almanlar tezahııratl:>. karşılanmıştır. 
kil~nıetre derinliğinde bir ihata çen- Berlin. 7 (A.A.) _ Yarı rt>~mı bir 

000 

lıeıı kurdukları, burada ~Hismanın menb::ıdan bildiriliyoı·: ITAL YAN BÜTÇES iNDE 
·l hafta muhasaı:;ı.~ı yarm~ga çalı.~ - Gazeteciler, Sovyetlerd<.'ki Alman ncrlin, 7 (A.A.) _ Nöye Zürher 
tıkt~n ::ıonra. ma~lu_P_ oldugu ve agır tch::ıalarının tamamen çıkıp çıkmadığı- Çaytmıg gnzctesiniıı Bedin muhabirin-
zayıat Yerdiklerı ılave olunmakta- , ıı ı<ormuslardır. d l y 

1 
- en lıildirildiğine göre, 1 temmuzda 

{ .~r. ine A m?n idd.iası~a göre: bli- Yaı·ı re~mı mahfiller yarından ev- hazırlanan İtalyan büdçesine ve silah 
tun bu harekat ııetıcesınde, Dın:re: \ l bu stı:ı.l·· kat'i lıir cevap verilPmi- altına .'.limanların aiHerine yardım 
per, Dona ve Smolensk nra~ındakı ı·.:ceği mütalea~ındadırlar. için bir milyar liret kabul edilmiştir. 

Yalnız Mançuride uf ak 
bazı hadiseler oldıı 
Moskova, 7 (A.A.) - Tas A

jansı Uzak Şarkta Sovyet - ,Ja
pon kıtaları :ırasında mühim bfr 
çarpışma olduğu hakkındaki ha
berleri knt'i bir li<ıanla tekzip et
mektedir. 

Kus~:ırın m.ukadderatı b1:1 harp!e t~- Rnsyada müteaddid Almanl:ırın he· 000 a~·yuıı ctmı~, Alm~nlar ıkm~l ı~lerı- niiz buluııma~ı muhh~meldir. Bunun Tas Ajansı, ne Amur nehri sa-
nın nksaklıgına ragmen :ıetıceyı ka- ·:ıı ele mukabele ol::!rak Sovyd t:ıbaa- DOKTOR KLODYUS hillerinde, ne de başka yerde iki 
zanm!'!laTdır. ~u hareka:ta Alman ;ındaıı ayni mikt:ırda az konulmustur. R tarnf arasında hiç bir ça1·pı~ma 
hava kuvvetlerı de azamı rol oyna· oma, 7 (A.A.) - Alman harici----x: r t' 'kt d" b · · · D olmadıg-ını bildirmektedir. 
mışlardır. J e nezare ı ı · ısa ı şu esı reısı r. 

Yine tebliğe göre, şimdiye kadar Bu vapur nerelerde idi? Kllodyus dün Romadan ayrılmıştır. Şanghay, 7 (A.A.) - Son gün-
nJıııan Ru' e~•rıe· r·n· mı"kt"rı 900 S'd • 7 (AA ) · , Burada bulunuduğu müddetce Al - !erde Man,.uride So••vct - Man-
" ~ "' 1 ın · " 1 • ne~• · · .- Japon~ anın man ve italyan işgalindeki arazide "' "' 
lıini bulmuştur. Sovyet ölü ve yara- JJ.ı bın tonluk Kokmam~ru adında iktı~ndi iş birli-i . t tk'k t . t' çuko hududunda ufak hadiseler 
lı ı ise 3 milyondan fazladır. Ayrıca kı yo!cu vapnru cumoartesı giinü Sid- g nı e ı e mı!l ır. olmuştur. Hududu geçen Sovyet 
Ukranyada kusatılan Rus kuvvetle- neye gelecektir. Buraya 6 gün .evvel f :ıı: devriyeleri l\fauçuko muhafız 
rinin imhası ve çenberin daraltılması muvasalat etmesi icap eden vapur- stanbulda muhtekirler 
h k t

. d d d ş· d' .k d kıtaların ateşiyle karşılaşmışlar-
are e ı evam a ır. ım ıyt: ·a ar dan uzun :nü~d~ttenberi _?aber alın- İstanbul, 7 (Telefonla) _ Bugün 

bu mıntakada 14 bin esir sayılmış- mamıştı. Şım.dı şı~ale dogru seyre - ııehrimizde 9 ki i ihtikardan Adliyeye ~~~· !~ ~~n~~~~~~:u?.ö~laekvataktaa: 
tır. 27 temmuz, 2 ağu~tos ara>ıında ~eı_ı v~p~r ~ır tel>'ıZ çeke:~k. cu.m~r- verilrnislerdir. Bunlardan 3 kişi bira-
bu mıntakada 100 l:;ovyet mü~tah - .e~ı .gun~ Sıdneye gelecegını bıldır- yı ve 3 ü de kömürü fazla fiatle sat- raflar bnnu ehemmiyefaiz gör -
kem mevzii ele geçirilmi8tir. mıştır. 'Yolcular arasında Tokyonun mışlardır mektedirler. Hatta hakeme bile 

Çiftçi, bundan istifa
de· etmelidir 

Hükumet, mahsule bir kuruş 
fazla fiat veriyor 

Ankara, 7 (A.A.) - Baş\·ekfiletten hine kadar muteberdir. 
tebliğ eİ:lilmiııtir: 1 Teşrinisaniclen itibaren 28 mayıs 

i\füstahsillerin elindeki mahsulleri tarihli kararnamedeki fiatler yani ki
vaktinde teslime teşvik maksadiyle 28 lo başına yapılan bir kuruş zam kaldı
mayıs 941 tarih ve 2/15888 sayılı ka- rılacaktır. Kilo b:ışuı:ı. bir kuruş fark, 
rarnamede yazılı buğday, çavdar, ar- Toprak mahsulleri ofisi tarafından 
p:ı ve yulaf mahlfit alım fiatlerine 8 , ııim~iye kadar mübayaa edilmiş olan 
ağu tos 941 cuma gününden itibaren mahsullere de şamildir. Bunları teslim 
kilo başına bir kuruş zam yapılmıştır. etmiş olanlara, toprak mahsulleri ofisi 

Bu zamlar 31 teşrinievvel 941 tari- tarafından ödenecektir. 

Uzak Şarkta 

Japonya 

SON DAKiKA: 

lngiltere 

Kamboça doğru harekete Iran üzerine askeri ha-
mi geçecek? rekat mı yapacak? 

Almanların bu tebliğleri ve hariç- veni Sidney ba!')konsolosu d-a bulun- · müracaata liizum hissetmemek-
ten gelen h-aberl.ere göre de, cenup :naktadır . Saygon, 7 (A.A.) - japonların Berlin, 7 (A.A.) - Anadolu A-
cephesinde Biyala - Çernof bölgesin- , lngHtereye hava taarruzu tedirler. Saygona yaptıkları asker ihracı ve jansı hususi muhabirinden: 
de cenuba doğru Alman harekatı in- Meşhur şair hasta M bunların sevkleri devamdadır. Vazi- Alman siyasi mahfilleri nazarı dik 
ki~aftadır. Almanlar bu suretle ge- • . !-on<lr~, 7 (A.A.) - Hava \e da- USSOIİDİDİD yet cenubi Çindeki mehafilde zahiri kati İran üzerine celp etmektedir. 
neral Budiyeni kumandasındaki kuv Bombaj' 7 <.A.A.) .-. Ha~ta bulu- hılı emnıyet nezaretlerinin bu sabah- sükun içinde takip edilmektedir. U- Rus - İngiliz ani-aşması İran mesele-
vetleri Dlnyeper Ye Dlnyester nehir- nan meş?ur Hın~ ı;aı:ı Robındrn:~at ki tebliği: ku··çu··k og"' lu zun kamyon kafileleri, garba doğru sinde pratik bir mahiyet almaktadır. 
]eri ara~ıındaki mıntakada imhn etme- Tagor '?unden gune kuvvetten duş - Dün gece az miktarda düşman tay- kafileler halinde ilerlemektedirler. Berlinde ingilterenin hakikaj:en İra-
- · · t'hd f 1 kt d' 1 "t k' mektedır. \'are0

1' lngı'lterenı'n •«ark \•e ~Dnubı aar D h d" s d .. 1 k gı ı~ ı a .ey enı.e e ır er .• ı e ·ım, · ·' "" ~ .., - a a un aygon a gorü en pe nı tehdid etmekte olduğu ve önümüz 
bu kuvvetlerin Dinyeper nehrinin °00 kisi Uzerine h:ı.rekatta bulunmu!ltur. • d .. d.. fazla kamyondan şimdi eser yoktur. deki günler zarfında bir ingiliz as-
doğusuna geçmemeleri ve muharebe Almanlara göre b~zı yerlere bombalar atılmış, bir. kaç Kaza netıcesın e ol u Bunlar, japon kıtalarını alıp götür- keri müdahalesi olacağı kana-ati mev 
'ahasıııa bu nehrin doğu tarafından kışi yarala~mııı;. ve h~fif hasarlnr ol: Roma, 7 (A.A.) - Resmen bildi- müşlerdir. Sevkiyai azami süratle cuttur. lngiltere Ruslarla iltisakı te-
kuvvet getiriımemesi için nehir köp- &:rBlı'naı ,.,1tar(AafAı b} mincAi lsahifmehde -te ntıuhş~ur d~l c~let~ ın 2 dusman tayyaresı rildiğine göre, Duçenin ikinci oğlu yapılmaktadır. Saygonda ancak bir min etmeğe ve petrol mm takalarını 
rl·ı· 1 ı· . d b b d . l • . . - an ava • a rıp e ı mııı. ır h .. b B . k . "f . d . k t 1 lt 1 " 1 · er nı e om ar ıman etmı, er - ?ekkülleri be:ı ağu,-tmıta Baltık deni- · _ -ava yuz aşısı ru.no Mm;~olıni, bu aç Japon mu reze~ı. v-ar ır .. Japon on r~ a ına a maga ça ışacak~r: 
dil'. Şayet Almanlar bu kuvvetlerı zinde Sov\·et donanmasına mensu cü- A 004 • sabah s~at onda Pıze şehrınin civa- muh~?ere kuvvetlerı ışgal edılen yer ~ususı hab.erler.e nazaran bu gıbı 
imhaya muvaffak olurlana, o t~lkdir ditamları. ve sahildeki askeri te~satı nkarada Kanalızasyon ~:ıııd.~ ~ır ~crübe uçuşu. esnmıında ve rnuesseseler .arasıı:da telefon. hat- hır hareketın hazırlıkları yapılmak-
<le, .Kafkasl-arın kapısı olan Ro>1tof ~aret müesRir bir ,-urette bombalamış- Ankara, 7 (Telefonla) _ Anka- olmuştur. l~rı _çekı_nektedırler. Japonlar bır ne tadır. 
yolu açılacak ve o mıntakanın mü. ardır. Sahilde bir mühimmat deposu rı:ıda kanaliz~-uon ış' !erine biluu"k '1ı'Bl:ıındo l\d1u~solinti 1919 ~enesinde hdıarllüanzermınu.~seadpek ç'tok_mıavd~a VBe saın· ---------._.-------
dafaası tehlikeye dü .. ebileccktir. 'J J " ano a ogmuQ ıır ere e mış er ır un ar S t' •• ')erharn edilmiş ve mühim bir çok Sov- bir hızla devam edilmektedir. Buse- " · la bily"k m·k st 1 • k' ovye ıere gore * ·.e.t i;\iihkamı bombardıman ı>dilmiş- n. e.ki bi!tç. eye, k. analiza.syon. ı.·nsası Amerı•kada tı ·''apıulmaktı dyıar.· -a ma zeme sev ıya-İngilizlere göre, on Alman telıliğ- · ,, - Baı tarafı 1 inci sahifede -
leıi, Alm1m efkarı umumiyesini ya- . ıı. ıçın 6 mılyon lıra tahsıs edılmıştir. A ı · . d Jap!Jn kıtalarının Kampoça doğru düşman tayyare filolarını şehr.İJl 
tıştıımak için çıkarılmıştır. Alman Gene Lı>~ nğnstost:ı Alman hava yan mec ISIO e g eçen hareke~ geçmelerinden Pndişe edil- uzaklarında dağıtmışlardır. Münfe-
milletine şarkta çok kuıa bir muha· '· 1 . h Petrol bulundu ·· k 1 mektedır. riden uçan bir kaç ta•,var"' devlet '\U\'Vet l'l'ı Cep esinin m rkez kısmın- muna aşa ar JJ "' 

rebe yadedilmiş. !'\ haftn ı>vvel için ela cHişmnn top~n menilerine k:ıri!ı mii- , . ooo merkezi üzel'ine kadar gelmeğe mu-
Kiyef vı> Leningradııı zapteclilt><·eğı essir lıiicınnlar yapmışlarılır. · Budapeşte, 7 (A.~.~ -- Macar ve ,Vaşıngt~n.' 7 (A.A.) - Amerika lngı·ıı•z hava faaıı·uetı• vaffıık olmuşlar ve bUyUk çapta in-
lıilclirilmi~tir. Harp l.ıaşlıyalı nr:ıdan Alnıaıı tayyal'eleri tam isabetlerle Alman fen ~eyetlerının taharriyatın a~ aı:ı mec.lısı, a~a.dan Burtonun aske- filil.k gombaları ile yangın bombala-
yccli ~aft.:ı. geçmiştir. !1 h11fta . c'.·v_eı 'ic So\·yet batar\'asını \'e arni böl ede dan sonra 'l o~ho~ kasabasında ol - 1 ~ı hız~etın o_n. ı~ı ~Y ~zatılma ı hak- Londr .. rı atmışlardır. Bazı evlerde yangın 
de Kıye.fın kapılarına vaı·ıldıgı _ ılan ba:-ıka hiı' m?Yzi~I{! dört So~yet to;ınn dukça kuvvetlı hır petrol kaynağı kındakı takrırını yırmı bir reye kar- .. l . ~· 7 (A.A.) - Çarşamba gu- ~ıkmışsa da silratle söndürülmfüıtür 
cclılmıştır. Fakat Almanlar h<lla o~- tahrip etmislerctir. bulunmuş, her taraftan meraklıların şı elli reyle red etmiştir. Hükumet nu • ngılı~ avcı tayyareleri bazı taar- Ölü v'e varalı vardır 6 düRman \ay: 
c~'.ıkta.rı j:erde ~aym~.ktadırlar. lngı- Alman :'l.:ı\'as tayyareleri ayni giin akın etmesi. ~zerine hükumet menbaı 1 bt~ ~üddetin 18 ay temdidini iste - ruzı devrıy~ u~~şları yapmışlardı~.. yaresi düşürülmüştii~. ., 
~ızlerın ~~na~tıne gore.. ~~ımanll!,.r, moı·kez cephe;;inde Sovyet hatları ge- muhafaza ıçın tedbirler almıştır. mıştır. Demokratlar biraz tereddüd M~nşta. 2 du.~man ıx:.trol ge~ısı~e Londra, 7 (A.A.) - Bu sab-ah 
ıste hu muzr_nı_nleşen va~ı.retı ort.~d:ın ri,..inde zırhlı trenlere bombalarla ve :ıı: den sonra, hü~umet taraftarları, top ': mıtr~l?ozlerle hucum edılmış, neşredilen Sovyet tebliği: 
kaldı_:~ak ıpn fevka~ade te.?Iı.gler: sair silfıhl::ırl:ı hiicum etmişlerdir. Bn Bir kabul B~rton~n takrırini red için birleş - bunlardan b~rı yakılmıştır. ·6 ağustos günü kıtafarımız Kek -
le . mu hım mıktarda e ır ve kullıye~lı hücum eima ıııda bir zırhlı trene bom- mışI:rdı~. .. Şerburg cıvarı~da. tayyare meyda: holm, Smolensk, Biyalo, Çernof is-
m!ktar~a ganimet alındığını hilclır· l.ıalar : abet ederek treni berhava et- Sofya, 7 (A.A.) - Hariciye nazı- D~nku ~~zaker~leı'. bilhassa bu nında. bu~unan .. ta)yareler .. ve hava dafı tikametlerinde düşmana karşı büyük 
mBlerdır. mi tir. Diğer ile zırhlı trm el' ciclrli ha- rı Popof, Fransanın Moskova elçisini takrır ve. h~ıkı1metın sıyaseti aleyhin mev.~ılerı~e ~u~um, ~ duş~ıı:n avcısı bir şiddetle dövüşmüşlerdir. Sair is-
~akat tebliğ'l~rinclr miihim bir ilet' .·ara uğrntılmıı:.tır. kabul ederek kendisi ile samimi bir ~e geçmıştır. İnfiratçılnr, hükilme - ~ah~pl edilmıştır. Bır İngılız avcısı iikamet ve cephenin diğer kısımların 

leyıstcn ve ~c?ır zı.ıptından lıir ~ey Gene hes ağu:ıto,;ta ·ark C',ephesiniıı hasbihal yapmıştır. tın dış siyasetine hücum etmiıılerdir. ·ai, 
0 muştur. ~ . ·~. da mühim askeri harekat olmuştur. 

yo:ıdur. Kı>ncl• zaymtlılrx hakkıııcla c.~ııup kı,;mında Sovyet föh.'lidatına ---o- . _Bazı rlemokratlar, Burtunun tek- .. otdr~'. 7 
(A.A.) - Ögrenıldıgıne Ha\•a kuvvetlerimiz düşmanın zırh-

da ralmm vermemi~lerclir: Halbuki, lopr.u mı'\'Zilerine ve· :-ıahra mevzileri- lıfıne müzaharet etmişler ve bu su- gore, ngılızler hava kuvvet~e!'i Alf!Ian- lı ve motörlü cilzi1tamJ.arına ve rep-
t:ıarru_z ed~n taraf, daha ıazla z~yi- ne kar:!ı hava hücumları yapılmış ve Türk Hava kurumuna retle mebusan meclisinin işini kolay- yanın garp ve cenubı. Sfarbısındek~ he- henin muhtelü bölge'lerinde topçu-
at \'enr. Bn_ıaenaleyh Alman z.ayıah lıu mliıın~ebetlc be~ tank tahrip edil- d J Iaııtıracaklarını ummuşlardır. Fakat deflere ve l\fanş. denızınde. Kale. lım~- suna darbeler indirmiştir. 14 Almnn 

d R t k t b t 1 Yar ım euen/er demokratlar lid.eri, her hangı· bı·r 111 hav .. uzlarına hilcum.etmışler<lır. Bır ta'-"rare ı' tahrı'p edı'lmı·~ı·r·. 7 ta"'-
a us zayıa m:ı ·ıyasen es ı. o u- nıistir. 1 k el h d u '<'l -' 

nabilir.. Allı balarc-a top harıl harici kılın- Ankara - İstanbulda elektirik i uz aş.ma?"a ~uhalü kal'!lrak hüku - ço uşpıan .. ava meJ _anma karşı da yaremiz kayıptır. · 

t it d k t lı k d 
J Dı'm't .· y 'd' D İh S ç metçılerı bırleşmiye davet etmia ve taarruzı devuye harekatı olmuştur. Londra 7 (A A ) Bugu"n So t 

ngı ere e anaa u mer ·ez e - mıstır. Tam isabet neticesinde bir mü- ı ıı uvanı ıs, r. san arun 'h t h "k~ . . " Berlin 7 (AA) D N B · ' · · - vye 
clir. Her halde her iki tarafın en iyi hi~mat depoilunda infilflk vuku bul- kırkar, elektirikc'i Zarei lokantacı ts- ~h1 t.aye1 .. u ~m1 et _Pl'?Jesınin kabulii Qından. ' · · - · 

1 
• • aJan- tebliğinde mevzuubahis olan Kek-

tal'm ,. t b. g" .. k I · · t· f ş h' · h" · · 1 ıma mı soy emıştır · · holm şehr' L d öl" .. b .. ' . • e . er ıye ormuş a;1. er e~ının ruu.~ ve bu rlı>po tamamiyle harap ol- ·l o, a ınpaşa otel sa ıbı otuzar lo- · İngiliz bombardıman tayya ı .· · 1
• a oga g unun gar ııı-

muhım bır kısnunı kaybettıklerı mu muRiur. Sovyet iaşe kollarına karşı va- kantacı .htavri Gi!ziroğlu, tavukçt~ O- A. A. Mahabirinden mal ve cenubı ~arbl Alm~nv;s~eü~r:rfu: dadır. Bu i~i.m, eski. Rus tebliğleriıı-
hakka~tır: .Harbin hu n~ticesi .. hak- pılan hiicum e~naf'ında yüz kadar Sov- han ~pıkya~, zeytinyağı ve sabuncu de uçarak tahdp ve yangı~ bombaları ~~ ge_çmemışse ~e Fın. ve Alman teb-
kıncla ıngılızler memnunıyet goster- yel.. kamyonu tahrip edilmiştir. Fev~!· otelcı Hasan ~~entepe, Hasan - Baı tarafı 1 inci aahifede - ntınışlardır. Ehemmivet~iz ha<ıar o4- l.ı.gleıı burada şı_dd.etlı. !llııharcbele-
mekte ve bunu gizlemek hile iste - Bertin, 7 (A.A.) _ n. ~. B. :.jan- Akgoz, Lambro, dektırıkçi !sak yirmi Alman askerj mahfilleri ise, ar- muştuı· · un cereyanını b ıldu'Illıştı. 
memektedirler. Nitekim bas\'ekit mu dan: beşer lira. tık Rusyanın sag-1-.ı.m bir cephe Halk. d ··ı.. ı d A N A o Q L u · · A ı d · arosın a o u ve yara ı var ır. 
a~ını t e, iın Av-um _Kam~ra~ıncla- lyi malumat alan mahafilde söylen- . Ellkiı;;ehirde: Şehir halkı ve köyle - teşkil edemiyeceğini, ordusunun Mevcud malfimata göre, avcılanmız 
kı beyanatın~a.' umu~ı vazıyetm ge- r:liğine göre, askeri makamlar Sovyet- nnclc~ 2~9 lim hava kurumuna t<'ber yenilmiş, mevcutları azalmış ol- 7 İngiliz tayyaresini düşürmüşlerdir. 
çen seneden ı.}:ı oldugunu V<' bu şart- 'erin muhnrebe kabiliyetinin gittikçe ru edılmıştir. 
!ar altında Brıtanya ada~ına taarruz 'ıafiflediğini müilahed-c etmektedirler. - --ooo duğunu ve 13 bin tank zayi .etti-
~~ş~b~?sü i~ti.malinin çok hafifledi- Bir çok t.e~kkü!İerde subay yoksullu· ğine göre artık bu kuvvetlerinin 
gını soylemı~tır. ~u yüzünden erb:ı~lar \'azife görmek- Solf an ihracı hakkında de kalmadığını, mukavemetin ta-

tedirler. yeni bir karar mamen kırıldığını ve Rus ordusu-
Almanya İhtiyat subaylarla askerler yn az, nun artık tehlike teşkil edemiye-

ı:.-ı hir. taJimsizdirler. Hatta ihtiyatlaı· Ankara, - Bazı mıntakalarda so - k 
- Baıtarafı 1 inci aah!fede - •ırasıııda muharel:ıe\·e sivil olarak qeyk ğan ihrfacı icin vaki olan müracaatlar ce kadar sarsıldığını sövlemek

,;ııııcla mareşal Peteni ikıı-:ı ettiği öv edilenler O" vardır:Bilha;.ı;.ıa topçu ma- üzerine ,nıpıİaıı tetkatı müteakıp bu tedirler. Halbuki harbin dördün
lt•nmcktedir. • 'dncli kuvvetlerin noksnnlıı{ı kencliiii- nıaddel<'rin ilf'l'besl <lövizle veva mühim cü safhası henüz tamamlanma

Yiııe hu meh:ıfil. Amiral Darla na ni hb,;ettirmektedil', ı fiiteaddid zırh- ithalat maddeleri temini mı~kabilincl!! mıştır. Smolensk civarındaki mu
ııi,.betle general Veygaııclın Alman- lı fırkalar tanksız olarak piynde ~ek- ihracına mii~aacle olunmu:ı ve keyfiyet ha!'ebelerle Moskovaya kar;\ı ve 
larln ııızla~mağa daha az mütem·l.ril linrle harp etmektedirler. alı1bclarlara tebliğ edilmiştir. -cenubi şarkiye do<rru olan haı·c-
hıılunrlııi'i;ıınu kaydetnıekterlirler. Hava kuvvetleri için teşkil edilen Seıbest döviz veya bazı mühim mad- "' 

· ı alaylar da piyadeler ara,;ında harp et- delerin ithali mukabilinde soğan ih- kfıi henüz bitmemiştir. Almanlar 

Ihsan Tarı kalb sekte
sinden vefat etti 

Ankara, 7 (Telefon) - Büyük 
Millet Mecfüıi büt~e encümeni aza -
sında? Bayezit mebusu Ihsan Tarı, 
:.\feclısin bugünkü miizakereleri es
ııa;;ınrh fena'laşara<k c~tşarıya çıka
rılmış, doktor tarafından derhal te
clavisine başlanmışsa da kalb sekte -
sinden vefat etmüıtir. 

ÇÖRÇIL 
l'aris, 7 (A.A.) - Amiral Darlan nıektedirlcr \'e komünist tc~killerine raç ('tmenin arz~ttii(İ müşküller nazarı bu haıeketlcrin de muvaffakıyct-

lıuraya gclmi · ve b:ı')lıca mesai ar- mensup geı1çler cnni!jeli olarak harbe dikkate alınarak, ihracatın daha ko- le neticeleneceğinden emin gii- - B-. tarafı 1 inci sahifede -
k-adaşları ve nazırlar da Fran-;:ınııı ·~evkerlilmcktcclir. la.\· şartlar içinde icrasını temin için rünmektedirler. toplantısıııda Cörçilin Amerikaya ge 
i~g, 1 altında bulunan kısmındaki u- Sovyet ihtiyat kuvveti az \'e karı;:ık- bu madde ihracı teşvike muhtaç mad- !ip geclmi:yeceği hakkında sorul-an 
mum[ murahha8, müstesar Ye Paris tıı'. deler arasına alınmıştır. Le~ingrad bölgeı;inde v. ı1iyet lıir .<ı.uale cevap vermekten imtina et-
clçi~i .ile konu~muştur. iy'i hnber alan Bükre:ı. 7 (A.A.) - Rumen miida- Yabancı memleketlerle hesap vazi- kararsızdır ve buı·adaki harp mislir. ' 
malıfıllercle bildiıildiğine göre, bu 

1 
faa nezareti Bol eviklere karşı .'.!çılan yetinin mü;;ait olmadığı ahval müstes- Smoleıısktekinden daha şiddetli- Buna mukabil Hull, Daf Kuperin 

ııeyahattıı fevkalfıde mahiyet yok - cidalde öleııl0rin ilk listesini ne~ııet- 'a bulunmak kaydiyle soğan ihracatı- dir. Hücumlar ve mukabil lıUcum- uzak sarka giderken Vaşingtondan 
t~ır.- Amiral mutad ziyaretlerinden bi miştir . .Bunda 37 subay ve erba5 ismi na muhtıelif suretlerle kolııylık göste - !ar, birbirini takip etmektedil'. geçeceğini, bu münasebetle kendisi-
rını yapmaktadır. bulunmaktadır. rilecektir. ·--------------' ni ziyaret edeceğini söylemi§tir. 

,, ....... .. 
Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR R0ŞT0 ÖKTEM .. -- .. -
Umumi Neşriyat MüdürO 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 
- .. --

Abo • Yılbiı 1400 Kr. ne • 6 Arhiı soo 
Yabancı memleketlere 27 lira . . - .. - -

idarehane : ikinci Beyler Sokak 

GÜNDELiK TAKViM 

1360 Recep 14 

S. D. 
Sabah : 5,o ·~ 

Öjle :12,20 
ikindi ;16,13 

EV KAT 

Akşam 
Yatsı 
İaıak 

S. D 
19,20 
21,16 
3,03 


