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Gaziantep, :n ( A. A. ) Sümer 
bank yerli mallar pazarının Ga
ziantep mağazası bugün mera 
simle açılmıştır. 

·Milli Şef izmirde.. Halk Bayra 
. . 

Yapıyor 
r -- --, 

Milli Şefimizin fuarı tetkiklerinden iki intiba 
-----------~~~--- ----- - ---

Jaoonyada lzmirliler, Milli Şefi hararet 1 
ve muhabbetle alkışladılar 

Devlet Şurası gizli top- , • 
lantı ya pacak Ruslar ,Dınyeper 

Almanlara göre .. 

Ruzveıte gönderilen me. 
it <®it lk ö lk O e 1r ô saJda neıer bulunabilir? 

boyunca 
taarruzda 

: Sovyetlere göre 
Leningrad şid
detle müdafaa 

edilecek Şe'ffüın 

Büyük Şefimiz, 
Hoşgeldin 

Ecnebi devletler paviyonlarını 
da gezdiler, malumat aldılar 
Halk C:andan gelen tezahüratla, Varol Şefi

ıni z, gözbebeğinı iz, di~·e bağrışıyordu 
-

ihtifal 
oldu 

Finler hududda n Lenin
g rada doğru ilerlediler 

Iran hadiseleri 

Bombardıman 
devamda mı? 

örfi ~idare . iaşe ted. 
birleri ve iki makale 

Tahrnıı, 31 (A.A.)- Fııl's ajansaı;ı 
göre umumi inzibatı lemin elmt·k , .<' 
p:ıniğe mani olmak için Bas\"ekil Tııh-

Basnıa derdi r:ınc1ıı ?.rfi idare i!an etmi~ur. 
. Tahıan Askerı mevkı komutanı 

Odesada şiddetli muha
rebeler vukubuluvor 

Hitlerin üçüncü taar
ruzu ancak bazı harap 
fabrikalar tam in etti 

. lzm•rdeki basma derdi, aynen Mer- KoJ"general Emir Ahnıedi tatbikauı 
sınde varmış ve Yeni Adana refiki - memur edilmi ·tir. Ha lkın iase ihth·a- Fin orduları bat kumandanı 
":'i~in s?n nüshası, bu hususda acı bir cı için tedbiı· !e !" alınmıştır ' · lran ba4vekili Ali Furugi Han 
şıkayetı ihtiva e tmektedir. Tahrıır., :ıı (A.A) - Fars ajıı n"1- Sov.ret mümessilleriyle müzakerelerin 

Te~rarından zarar gelmez, müli- na göre İran \"C 1ttılnat gazeteleri, açık re.r:ııı ettiği ~u sırada soğukkanlılık· 
hazasıyle biz, bir daha yazıyoruz: sehirleriıı İngiliz \"e Sovyet tay~·rırele· !arını muhafazaya \"C yanlış haherle-

Bu yıl lzmirde yerl i mallar paza- ri tarafından bombardınrnnlrırı hak- riıı .rn.nlmasına nıü~aade <'lmemi\·c 
rının basma satış ı, buradaki memur- kındaki makalelerinde bazı Azc.rba r - davet eylemiştir. · 
l~rın bütün gayret ve hüsnü niyetle- can şehirlerinde de insanca çok telefat .:l!oskorn, :n (A.A.) - Sovyet tel.ı
rıne rağmen, cidden çok ha:oin ve çok ve muazzam ha•ıırat ııldıığııııu. 'ıunuıı Jiğindt• 23 ağusto8ta Rey.• \"e Rahpu
utandır~cı ~i~ ~al göst<'rmiı ~ir. Mü- ~arp pren•ip_lerine muhalif lıulunrhı- 1 ~ıın da .so.\"yet. kuvvetleri tarafından 
esseıen ın bırıncı beyler sokagına na- gmıu yııznuıktadırlar. Gazeteler hı!- l>;!r:t1 edıldıgı bıldirilnıek~dır 
zır kapısının önünde her gün bir mah- hassa iki de\·letin İrıınla harp halinde Tııhraıı, 23 (A.A.) - İngiliz - İran 
şer, bağıran, çağıran, ağlıyan , çiğ- bulunmadıklarını yazmakta rn bilhas- petrol ~irkctiııdeıı bildirildiğine göre, 
~~nen bir kalabalık vardır. Bir gün sa !ranla aralarında düşmanlık n l ıııu- Iran ordusu (Ak>; kes!) emrini nlclık
ıç.ın_de be,, on kadın bayıldığı da va- dığmı iliin ettikleri halele bu honıbur- tan 24 "aat sonrn So,·yet bombardıman 
kıdır. Ha lk, o kadar acı konuıuyor ki, dımanları haklı gö~terecek bir h aı lııı- tay)"llreleri, dün binlerce litre petrol 
buna t'.'hammül etmek imkansızdır. lamadıklarıııı yazmaktadır. tahdp ctnıişlerdlr. Şirket müme"ille-
. Ya'"!yet b~yle olduğu halde göıte- Gene Fars :ıjıın8ının \"erdiği lıir ha· ri, mevcud petrol stoklarının So\·yd 

rılen lakaydıye bakıyor, parmağımızı bere göre, Başwkil cuma günü saııt ihtiyaçlarına tahsio edilebileceğinden 
ısırarak • Peıl » Diyoruz. 24.30 da radyoda halka hitaben söz Kazvin bombardımanının bir hata ol-** söylemi~, Tahran halkını lngiltere • dıığıınıı söylemi~lerdir, 



lzmir Fuarı gerçekten 
bir [semboldür 

Hüseyin SAMI 
Urfa Mebu~u 

Akdenize kavuşan Türkün «garpıı rının şümul ve ehemmiyeti daha iyi 
ile elbirliğ i etmek hususuntlaki ıa - kavra~ılır. . . 
mimi arzusunun timsalidir. İzmır fuarında, her mılletın «hayat 

Millı sedyesine sadık kalarak hür seviyesini yükseltmek» hakkı.nı t~.s -
ve müstakil çalışıp emeğinin netice- lim etmek hayırlı bir ana~edır. _Bu • 
sini işine yarar denk kıymetlerle yük, küçük demeden ve zır~a~çı, sa
mübadele etmek insiyakır•ın ifadesi· nayici diye ayırt etmeden g~ruşmek, 
dir. Bu itibarla İzmir fuarı her yıl anlatmak orada kökleşmit bır ka -
dış tica .. d politikamızın hedef ve ga- naattir. 
yes;ni de canlandırır. İzmir fuarında c~illet!er arası re-

İzmir fuarı hakiki sulhun ne gibi kabet» bamba§ka hır manada tasav
müsbe• esaslar üzerine kurulabilece- vur edilir. Bu mevzu~. ~aha. ~iya~e 
ğini gösteren canlı bir mevzudur. beynelmilel tesanü~ zı~~ıyetının _ha-

Akdenizin mavi suları, tatlı hava- kim olması temennı ed_ılı~. Garp ale
sı mtlletler arasındaki meseleleri, mi, yaratıcılık kudretını kaybetme
d ikenli kabuklarından soyup cinsa - dikçe, ilim ve fen sahasında gerile -
niıı leştirmiye, chumaniaer» etmiye medikçe, bütü~ diğer mille~.lerin İn
elverişlidir. Yeter ki Akdeniz çevre- kitafından. endıte duymak şoyle ?ur-
inde vaktiyle parlak bir nümunesini sun, bilakıs "?emnun .olr~ası ıcap 

vermit olan klasik medeniyet bütün eder. Yeter .kı bu yenı çıgıra uym~k 
aydınlığiyle dimağlara hakim olsun. için, bira:ı: hımmet ve gayret .sı\rf~dıl
Tahakküm sevdası gönüller~, zihin- sin! Bu kadarcık emek ve fedakarlık 
lere bulaşmasın!.. göze alınsın! Yoksa cihazla'nması 

İzmir fuarı. bütün kültürü, derin senelerce sürecek bir milletin alışve
duygu ve düşüncesi ile garplı olan rişteki.. muhatapla~ı bu mua~zam 
Türkiyenin garbe yürekten hitap teşebbusten az mı kar eder? Cıhaz
ettiği müstesna güzellikte bil' mev- landıkça da ihtiyaç artar, talep ço • 
kidir. *alır .. Milletler arası mübadele hare-

Muhtelif devletlerin paviyonlarını ke~i o nisbette anlanır. 
gezen sevimli zeybek her halde er· lzmir fuarı, harp sonrası, beynel
kek dudakları arasında şu cümleyi milel iktııadi münasebetlere hakim 
tekrarlamaktadır: olması icap eden yepyeni bir anlayış 

«Düzgün kafayla düşünebilseler tarzının timsalidir. 
bir yol!,, Evet, düzgün kafayla dü - İzmir fuarı, her yıl bize Türk li
şünülebilse, her milletin hür ve müs- rnanlarının bütün modern liman teç -
takil yaşamak hakkı teslim olunur ve hizatına, büyük ve muazzam rıh -
bu suretle de korkunç haileye bir son tınılara, antrepolara, tahmil, tahliye 
verilmiş olur. vasıtalarına kavu§acağı yakın istik-

İzmir fuarı, Akdeniz kıyılarına her bali hayalimizde canlandırır. 
hangi bir hegemonya değil, aksine İnsanca yaşamak hatta insanca öl
olarak, «birlikte çalısmak» anlaşmak, mek ancak hür ve müstakil millet 
tanışmak» siyasetinin daha ziyade çerçivesi içinde tasavvUr edilebile -
yakışık aldığrnı iıbat eder. cek bir emeldir. 

İzmir fuarında her milletin, ayrı Fakat tam manasiyle hür ve müsta-
ayrı, mütemayiz hasletlere, hususi kil milletler arasında, sulh içinde el
kabiliyetlere sahip olduğuna daha birliği, emekbirliği de insanlığın bi
kolay inanılır. ricik ümididir. İzmir fuarı İşte bu 

«Dünyada sulh, cihanda sulh» şıa- ümidin sembolüdür. 

Beyaz Filler memle
keti: Thai ande 
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(Şehir ve Memleket Haberleri) ~ ~ 
Ya111anlar kampı ~fcnis müsabakaları 

1 FİKİRLER 1 , __ 
GÜZEL 

Sürpriz olacak mı? 
Şundan, Bundan 

Gazetelerde tevziat haberleri ala· 
bildiğine gidiyor; 

Kal!ve tevzii, petrol tevzii, otomo-

Cemiuet gakında bügük 
bir gardenparti verecek 

Çocukluğumıızda bazen göğsümü
ze, bazen de sırtımıza bir çengel iğ
ne ile ilİ§tirilen ve ismine «nazarlık» 
denilen ufak mavi boncuklardan mü
rekkep muhtelif şekillerde bir takım 
ciciler vardı. Bunların arasında ba
zen camdan mini mini bir pabuç bir 
de cMaşaallah» yazılı madeni par- Verem Mücad~!e cemiyetinin Ya
çalar bulunurdu. Epeydir bunları gör- manlar kampı, dun akşa~. kapan~ış
düğümüz yok. Fakat kullananları da tı~·· K~mpın ~apanışı munasebetıyle 
bulunuyor. Bu nazar boncuklarını dun bır çok kımseler, Yamanlara çık
bazen derisi kemiğine yapışmış, avur ~m~, akşam~ k.adar ça~larıı; altında 
du cömüt, pislikten kafası kel ol • ıstırahat ve ıst.~fad.e etmışlerdll'; B_u se
muş- cocuklarda da görürdük de gü- ne ka~~tan yuzlerce yurddaş ı:tıfade 

Fuar Tenis müsabakalarına yakında bil lastiği tevzii, un ve tohum tevzii 
başlanacaktır. Hazırlıklara devam edi- vesaire vesaire .. 
liyor. Bu müsabakalar, İstanbulda ya- Dünyaya bakıyorum, insan oğul
pılan «Boğaziçi tenis müsabakaları> )arına asıl ve daha mühim olarak ne
nın revam~ı mahiyetinde olacaktır. ler tevzi edilebileceğini düşünüyo-

İmir, Ankara ve İstanbul teni;; ta- rum; 
kımları karşılaşacaklardır. Cihanı kana boyayanlara, boJun-

lerdik. Nazar, güzele tesir edermiş, eylemıştır. 

* 
Geçende !stanbuldaki müsabakalar- larına asmaları için birer iskelet ka

tla da İzmirliler galip gelmişlerdi. Fa- fası tevzii lazımdır ki, dolaştıkça, 
kat son zamanda gerek Ankara ve ge- zavallı küreyi mezbahaya çevirenle
rek İstanbulda yeniden bir çok genç- rin kimler oldukları anlatılsın. ilimde de bunun yeri varmış. Buna 

inandığımızı farzetaek güzelin nasıl 
olduğunu, neye ve kime güzel denil
diğini acaba kim biliyor? Hangi ço
cuk vardır ki anasiyle babasına gü

Verem Mücadele cemiyeti tarafııı-
dan vakında bir gardenparti verilecek
tir. · Teşekkiil eden bir komite tarn
fından gardenparti hazırlıklarına ba~
lanmıştır. 

!er yetişmiş oldukları için yapılacak Muhtekirlere biraz vicdan dağıt
maçlarda sürprizler beklenmektedir. malıdır ki, başkasının hakkından çal-

ooo dıkları zaman yüzlerinin iki parmak 

zel görünmesin? 
Canlı ve cansız her şeyin güzeli 

olduğu muhakkak olmakla beraber 
İnsanlar bu güzeli tefrikde pek az 
birleşirler. İki arkadaş sokakta ge
ıinirken biri: 

Ne güzel kadın, ne güzel delikan
'• ne güzel kumaş, ne güzel elbise, 
•e güzel vitrin, ne güzel çiçek, ne 
•üzel apartman, ne güzel kitap, ne 
.. üzel şiir, ne güzel yemek, ne güzel 
müzik. dedikçe arkadaşının alay e 
:!erek: 

- Sende de amma zevk var ya
hu, buna da güzel denilir mi? 

Cevabını verdiği çok kerre vaki 
değil midir? Bu saydıklarımızın ilk 
ve sonuncusunu alalım: Ne güzel ka
dın denilince acaba murad nedir? 
Bir defa gözün, el ile temasın ve di
mağın müessir oldukları bu güzellik 
intihabında iştirak pek nadirdir. Sa
niyen insanların tabiatleri o kadar 
mütehalif ki, güzel intihabında anlaş
nak oldukça müşküldür. 

Gardenparti muhtelif eğlencele rle 
çok güzel olacaktır. 

Orn1an yangını 
KemalpaşanınKadiriye köyü Kara 

oluk devlet ormanlarında yangın çık
mış, 70 hektar dahilinde 1359 çam 

13iribirini v·ıralan1ışlar ağacı ve 100 meşe ağacı yandıktan 
• k" sonra ::öndürülmüştür. 

000 

Kemalpaşa kaz_:ısının Armutlu .o- y gının Mehmed o"lu Ahmed 
\·ünde Mehmecl oglu Musa kasap ıle M hadı:ı · ormand k kg ı k k" 
· · ~ı K . 1 D .. b' ·b· .. ·J k " e ının a aça o ara o
Alı ?g u eın.ı eı.ın. ı.ı .11 ı:Y e 

1 
av0 a mür vaktığı sırada çıktığı tesbit edil-

etmış _ve bıçakla bırbırını karın.arın- miş v"e ~uçlu yakalnnarak Adlivern ve-
dan agır surette yaralamıslaı·dır. Ya- .

1 
• t' · · 

1 1 1 . ..,,,. 1 k.et h. t h ". rı mıs ıı-. ra ı ar, zmır .uem e as a ane.,ı- · 
ne getirilmiş. tedavi altına alınnıı~
lardır. 

~frenden düşen kadın 
Kar ·ıvakanın Bmıl:ı.nlı istm;yoııun

cla bir kaza olmuştur. Tahire adında 
genç bir kadın, tren durmadan peruna 
allamak istemiş, yüzükoyun clüııer~k 
ağız ve burnundan ağır surette yara
lanmış ve Memleket h:ı~lahanesine 
kaldırılmıştır . 

Hırsızlık 
Çorakkapıda Bıçakçı hanında Şua

yip oğlu hkender, Mehmed oğlu Rasi
min ceketi cebinden 6 lira kıymetinde 
bir saat çalmış ve tutulmuştur . 

Zafer Bayramı 

A ve.la bir kaza 
ödemişin Beydağ nahiyesine b:ığlı 

Yenişehir köyünde Veli oğlu 18 yaşın
da İsmail Düz tarlasında susam bek
lemekte iken omuzundaki çifte tüfeği
nin kayışı koparak yere düşmüş ve çif
te ateş almıştır. Çıkan saçma ve kur
şunlar hmailin bacağına isabet Ederek 
yaralanmasına sebeb olmuştur. Yaralı 
Memleket har-;tahane,ine kaldırı l mıştır. 

---000---
Esra re ılık 

İkiçeşmelikte Azizler ,.;okağında 
Ömer oğlu Habıkalı Suphi sarhoş hal
de görülmüs z:ıbıtaca üzeri aranınca 
3.30 santigram e~rar bulunmu tur. 

Denizlide 

Güzellik intihabında bazı nokta
larda iştirak yok değildir; mesela 
gözü, kaşı güzel olmayıp da hey'eti 
umumiyesindeki güzellik gösteren 
kadınlar vardır, bunlar bu güzellik
lerini çehrelerine yakışan makyaj ve 
vücudlarına uygun gelen libas ile te
min ederler. Temiz ve güzel giydiril
miş çirkin bir çocukla cicili bicili 
giydirilmiş güzel bir çocuktan mu- - Bqtarafı 1 inci sabafede -
hakkak ki evvelisi insana daha fazla Dumlupınar, 31 (Hususi) - Dum- 'f abanca ile köp~k 

itlaf ediliyor 
sempati telkin eder. lupınar zaferi, dün burada mana ve 

Dünya harbinin üçüncü senesine azameti ile mütenasip olarak kutlu • 
girdik. Bu badirenin nihayet bulaca- lanmışhr. Merasime c~var kaza ve 
ğı tarih de meçhul. Bu arada ateş- köyler halkı ile iatiklal savaşında 
ten uzak bulunduğumuz halde ha - bulunanlar, Vekaletler, vilayetler, 
rat pahalılığından şikayet ediyoruz. parti mümessilleri, üniversi.te~i 
Kadınlarımız Avrupa kumatı, ,ipek- gruplar ve büyük bir kalabalık ıştı -

Karanlık bir sokak ve 
arabacıların yaptıkları 

kalınlığındaki derileri biraz olsun 
kızara bilsin .. 

Şarlatanlara biraz haddini bilmek 
faziletinin tevzii de asla unutulma
malıdır. Ancak bu sayededir ki, de
ğerl. i insanı, zirzoptan ayırmak im
kanını bulabiliriz. 

Bobstillere birer maskaralık mus
kası, kadınlara biraz insaf ve mer
hamet, genç kızlara biraz ev ve iş 
sevgisi, muallimlere biraz sabır, şa• 
irlere bir nebze dünya mantık ve fel
sefesi, zenginlere birer avuç hamiyet 
ve ulüvvücenap, riyakar ve yalancı
ya parmak ucu ile olsun biraz haya, 
aşıklara sadakat, karı kocaya geçin
me kabiliyeti dağıtılmalıdır. 

Bazı karilerimle bana neler tevzi 
edilmesi lazım geleceğini düşündüm, 
aklıma şu iki şey geldi: 

Biraz dünyalık, biraz da suım:\k 
meziyeti ... 

Bülbülün çektiği dilinin belasıdır. 
Buna parasızlığı da ilave edince mese 
le tamamdır. Maamafih, hayatımrla 
hiç bir zaman zengin olmağı dÜ§Ün
medim.. Alınteri ile çalıtıp namerde 
muhtaç olmıyan bir insanın gurur ve 
zevki kimde bulunur? 

* Plutarhos diyor ki: 
• Mum sönünce kadınlar birbirle· 

rine benzerler .. » 
Hakikat ise şudur: 
Mum sönünce, kadınlar birbirine 
-ızer değil, hiç bir ıeye beJ)zemez 

ler ve o anda insan rahat eder. 

* Bionza göre, «Güzellik başkaları 
için hayırlıdır, fakat sahibi için de 
ğib .. 

!isi, çorabı, kundurası bulamadıkla- rak etmi§tir. Denizli, (Hu::;us i) - Denizli bele-
rından teessür duyuyorlar, eski tarzı • . . • - -· diyesi sokaklardaki başıboş köpekleri 
telebbüslerine hiç halel getirmek is- A!udeye başta Mıllı Şef ve Cum • itlaf ettirmektedir. Ancak bu mevzu-

Burasl adeta Japonyanln ku••çu••k temiyorlar, tıklıklarından fedakirlı- hurreisımizin çelenkleri olduğu hal- da, zehir yerine tabanca kullanılmak-
ğa yana§mıyolar- Çoğu silah altında de yüze yakın çelenk konm~tt~r. tadir. 
bulunan, kalanı da maişet kaygusiy- fop!ar atılmıt, band~nun ~aldıırı .ıa- Geçen gün Delikliçınar~a bir köpek, 

Halbuki güzellik, başkaları için d? 
hayırlı de&ildir. Onu ne kadar ıever
sek sevelim, doymak imkanı yoktur. 
Çünkü gUzellik yine sahibinde ka
lır. Erkeklerden zeki olanlar «tU gü · 
zele ben sahibim» diye düşünmiyen· 
lerdir. 

* E. Vergnaud demiştir ki: bir modeli gibidir le çırpınan erkeklerimizi böyle za - tıklal marşı hep beraber soylenmış - memurun kurşuniyle ayagından yanı-
manda idare edecek kadınlarımızdır. tir. lanmış ve Çakır famailın kahvehanesi-

Bir Fransız müstemlekesi olan Huda mezhebine mensuptur. Bir m\k Vaziyeti görerek ve güzelliklerine -·· _ .. -·--: • . _ . . ne girmiştir. Memur bn defa kahveha-
Hındıçini ile :rhaıJande (Sıam) hü - tar müslüman ve hır11tıyan da var - hiç halel getirmeden sadeleşmek, bir Şanlı sancagımız dırege çek~lı~ - ne içinde il~inci bir kurşunla köpeği öl
kumetı arasında eıkı bir hudud ih- dır. 1 az kaba da olsa memleket mamul&- ken, tayyareler uçmuş ve merasımın dürmüştür. Fakat bittabi silah sesle
tııatı vardı. ·ı haılande hududu tas- 'fhailande ziraat itibariyle zengin tiyle giyinmek, ona da zerafet şekli bu sathaıından sonra ordunun en rinden halk telaşa düşmü ·lür. Bu şe
hınıni ve mühim mıktarda arazinin bir memlekettir. Haılıca servet men-1 vermek marifetini yine kadınları - kıdemaız subayı bır hitabe irad ede- kil, herhangi bir kazacla tevlid edeiıi
kendıaine terkedilmesıni fotıyordu. baı pırınçtır. lJünyanın en çok pirın- mızın ellerindedir. Modası geçmiş ve- rek bu şehamet ve kahramanlık dolu lir .. Şehir ortasında ~ilahla köpek öl
r akat l'ransızların kuvveti karşısın- ci ::>ıamda yetıtır . .tsundan baıka pa-1 ya bir tarafı yıpranmış iki elbiseyi harbın tarıhi bazı sathalarını anlat- dü.rülmez .. Halk bunun t.ekrar etmemi!
da bunu açıktan açııra aöylemeie muk , karabıber, şeker kamışı, tu - · birlettirip bir rop yapmak bir kadın mı§, yeşıi gözlü büyük kumandanın ~ini istemektedir. 
cesaret edemıyQrdu. Fransadaki tün, mısır ekılır. Ormanları çoktur, için haslettir. Dünya moda mecmua- furk ordusuna (Ordular, hedefinız 
bozgun Üzerine ·ı ·ıhaılandeliler ayak- bunların araıında kauçuk veren a - farında kocalarının, babalarının es- Akdenızdır, ileri!) kumandasını bu- KARANLIK CADDE: 
landılar, hududu tecavüz ederek gaçlar da vardır. ki elbiselerinden koatüm yapmak , rada verctıgıni soylemıştır. Mütea- Kayalık kahvehaneleriyle fabri:-:a 
ttındıçıni topJak;larında ilerleme&e iki çeşid kumattan rop çıkarmak mo- leıben parti genel merkez ıdare hey'- arasındaki yolda elektrikler yanma-
batladılar. f ransız kuvvetleri de bu- Thailande müstakil bir krallıktır. da haline girmittir. Biz erkekler bu eti azasından Çorum mebusu Ali Kı- makta ve bu civarda çalışan işçiler, 
na mukabil batka bir noktadan ı3u kraUık 1782 de general Chao hususlarda kadınlarımıza yol göster- za l::ren de bir hıtabe irad ederek , sabah karanlığında müşkülat çekmek
' nailande topraklarına girdi. lkı ta- t'hya (;hakkri tarafından kurulmuş- 1 mek mevkiinde değiliz, bizleri de on- bu zaferın yalnız Türk değil, cıhan tedirler. Bunun asayiş noktasından da 
raf arasında kanlı bir muharebe baı- tur. Bugünkü sülalenin adı Ramad-1 ların idaresini, iktısad yollarını bu- tarihınde de derin ızler açtığını bu- tesiri aşikardır. Belediyemizin nazarı 
lamak üzere iken japonya ta~_auut nıbadıdır. Kral, bir kabine ile hükiı-'ı lup göstermelerini bekliyoruz ve hat- gün iyi, doğru, güzel, hayırlı ve milli dikkatini celbecleriz. 
ettı. Şubatın İptidasında bır mutare- meti idare eder. Siam 939 da adını ta geç kalıyorlar. neyimız varsa bu zatere borçlu oldu- BU NASJJ, OLUR? 
ke yapıldı ve Tokyoda ıki taraf mu

1
- ctkeğııtırmit ve cı:hür inıanlar memle-

1 
(Ankara) A. E. &umuzu, 22 byıl bönce bugün kenarına Belediye otobüslerinin i»tas_yona iş· 

Kadınlara en fazla iltifat eden
ler, onlara en fazla kıymet veren
lerdir.» 

Kadınlar bunu bildikleri halde, 
yine bol iltifat istemekte musırdir
ler. Çünkü kadın gururu, mana-al 
ba§ında bizimle kış arkadaşlığı ya
pan mahluk gibi, okşanmak ve ok
şandıkça da hazla kabarmak ister. 

ÇİMDİK 

Arjantinli nazır 

Cenubi Amırlka için va. 
zigeti nasıl görouor 

rahhasları japonyanın da ittirakiy e etı» manasına gelen Thailande adı- 1 000 • getdığimiz ır ela uçurumuna düt- !emesi saye 'inde halk, arabacı vesai-
ıuıh müzakeresıne başladılar. nı almııtır. Fakat memlekette dikta- mek~en kurtulduğum'!.:ı:u söylemi§, reye fazla para vermekten kurtulmuş Riyo dö Jaaneyro, :n (A.A.) -

h b d törlük hüküm sürmektedir. F ransada •On 2 yılın karmakarışık hadiseleri ve sevinmişti. Bu seferler şimdi ilga Brezilyanın istiklalinin yıldönümü 
Geçenlerde ı-elen a er fe Thailandenin merkezi Bangkok ıçınde_ ve. etrafımıza kanlı ateşlerin edilmİ" ve arabacılar, bunu fırsat bi- münasebetiyle buraya gelmiş olan 

iae müzakerenin fena bir sa - h d" B -d - b " ' şe rı ır. u ıehrin bir milyon nüfusu _ Baı tarafı ı inci ıahifede - yag ıgı ır sırada, hiç bir ıergüzeı- !erek 30 - 35 kuruşluk tarifeyi 100 ku- Arjantin cumhurreisi, harbiye nazı· 
haya girdiğini, Fransız murah - d B t h b · k l b t ·1 · A h b" 
h l . var ır. ang.kokda en çok göze ba - \' e dı'g" "I' milhım 1·~ler·e kab•ıl edı'Jmı· ş- ~ yanaşmıyan sıyasetimiz, iç ir ruşa kadar yıi ıoe tmiştir. Belediye, u- rı, gaze ecı erın, vrupa ar min 

as arının mtizakereyi keserek Hin· b d 1 ~ · ' k · · d k · · f k b. Afrik tan şey u ıst mabedleridir. Esasen 1 d" ımaenın elın en ha kını almak iı - na göz yummamalıdır. Koskoca bır vı- garp ııısı ürresi ve cenu ı a-
diçiniye dönmeleri muhtemel oldu- h · d b be er ır. t ki - h k ı h d' - h kk d k b'ld k r. aııan ~ u ma ~ler~e doludur. Bunların arasmd·a Fransaıım mağ- ememe ı&!._mızle arpten uzak ve layei mer ezinde arabacıların bu ca- yı te did edip etme ıgi a ın a i 
ğunu. 1 ırme te idi. Müzakere Sıamın hır mabedlerı bır de beyaz bitaraf kaldıg"ımızı, fakat bekleme- dar laübali davranması havrete "ayan- suale cevaben, görünü= nazaran bu-
k ·ı · h b. d b ı . . ' . lübi,·etinden sonra ecnebi memleket- - . . . . J " "" esı ırse ar ın yenı en af amall fıllerı me§hurdur. Merasımd~, baş -

1 
~ ·ıt· d 

1 
d d dıgımı:ı: her hangı bır zamanda, her dır. nun acil bfr endişe sebebi olmaması 

ihtı"malı' vardır Fakat bı·r ay evvelı'- k h' b" t ft b 1 b b eı-e ı ıca e en er e var ıı-. h · b' f h h . b' d" , 1• ıct·-· . .. 1 . h h · 
ne nisbetle tim.di vaziyette bazı de - a fı~ll ıı: ~~a ~ du un~dayan ~ e- Yine Dakardan gelen haberlere gö angı ır tarba"ltan •. er an~ı il'k u§-' YERlN'DE lR T KDili' azım ge ıgını soy emış, er angı 

yaz ı erın uzerın e geçı resmı ya - . b t k d k' F 1. D" manın yapa ı ecegı tecavuze arıı ı. B " A ,: bir taarruza karşı müşterek müdafaa 
gitiklikler olmuştur . Evveli lncriltere l ı c, u mm a a a ı ransız ar o - d . h ld - k. B "b ' t' k " l . h d dl h d ··t 1 1 
Singapura ve oradan Thailande hu- pı ır. gol ve İngilizler tarafından sukutu ~ıma azır. ~ ugumuzu, topye un, ag. aş~ ve Zey ın oy erı ~- u .. a· ususun a mu a eası soru unca i 

ha\·ale ug"ratılmışlardır ve "İmdi ma- mılletçe sılah elde, uyanık ve rmdakı bır orman yangınını sondur- _ 
duduna mühim kuvvetler cröndermi .. - B b. .. · "t b" ·· • .., 1 il kte ·· te d' • · ff k ti h C ub' A " 'k"lll" ı ,,., " • ., angkokda ır unıvenı e, ır mu- 1 eHal Petene itimad etmektedirler. Mi i Şef etrafında bir birlik kurdu- me . gos r ıgı rouva a ıye ~ şe re _ -. en ı m..,rı .. a ar n ., :..pı.ca• 
tir. Saniyen Amerika, uzak arkta ze , bir kütüphane vardır. 917 aene- 000 ğumuzu, bir tecavüz takdirinde yeni 20 kılometre mesafede umumı şos_e g_ı ~>ır şey varsa, musellih kuvvetle • 
J·aponyanın herhangi bir müdahalesi · d b k ı·k b "d. k b d"I h b ı d kt B d sın en eri as er ı mec urı ır. J ·r b k d 30 Ağustoslar yaratacağımızı ve üzerinde düşürülmüş ve ay e ı 1!1ış rını _-azır ~ un ~rı:na ır. n ev· 
ne karşı lakayıd kalmıyacağını an- Thailandenin torpito muhribi, 4 tor• ngı ız aş uman ant geçmiştekileri bile imrendireceğimi- küçük bazı eşyayı buldurup sahibıne letle~ıı; emn_.!Y .. etlerını mah.f~z. tutma• 
latmı•tır. Thailande Fransaya kafa · b' k b ·· kk · d ) b • ) ) ) k 

y pıto ve ır aç gam ottan mure ep Şa ıd zi anlatmış, Ebedi Şefin hatırasını iade hususundaki muvaffakıyetın en arı ıç.ın_, u un _m~ zeme erı ı e u~-
tutarken en ziyade japonyaya daya· deniz kuvveti ve muhtelif madelde c n a tebcil etmiş, Ebedi Şefe milletin bağ- dolayı merkez jandarma bölük k?mu- yetlerını tutmagı ıhma! etmemelerı 
nıyordu. Şimdi japonyanın nasıl bir harp tayyareleri vardır. Memlekette Tunus, 31 (A.A.) - D. N. B. nin lılığını ifade eylemiş, büyük Türk tanı Mehmed Aşıcı vilayet ve Adlıyece ıcabed~r '. 
vaziyet alacağı belli değildir. İngiliz 15 tayyare meydanı mevcuddur. zikrettiğine göre, İngilterenin orta milletini selamlamıştır. ayrı ayrı takdir edilmiştir. Demıştır, 
kuvvetleri de cenuptan Thailande şark baş kumandanı general Auctin- Bunu, harbin asked kısmını izah Yangın hadisesinde karakol komu- ---x---
için bir tehlike teşkil etmektedir. 15 YAŞINDA KRAL lech, yanında Filistin kumandanı eden iki nutukla gençlerin nutukları lanı Mustafa Korkmaz da ayni sebeb- Bir mihrace öldü 

ESKl SİAM Thailandenin bugünkü kralı Anan gene~al. Vilson olduğu halde Şama ve büyük bir geçid resmi takip etmi§, den vilayetçe takdir olunmuştur. 
da Mahidol 15 yaşındadır. Kralın gelmıştır. daha sonra Afyona dönülmüştür_ ooo Kalkuta, 31 (A.A.) - Hindista• 

Thailande, yani eski Siam hükiı- reşid olacağı zamana kadar seçilen • S t[ •• nın en mümtaz şahsiyetlerinden ve 
meti Franaa kadar geniş bir yerdir. bir meclis memleketi idare etmekte- Salı günü akşamı Zenci Cazı ovye ere gore başlıca mihracelerinden Budvo mih-
Sathı meıahası 518,383 kilometre dir. Son seneler zarfında hükumet _ Bq tarafı 1 inci sahifede - racesi Pahabuı un ölm?ştür. Mihra-
murabbaı , nlifusu ıs milyon kadar- bilhassa orduyu kuvvetlendirmek için Ma k Ailen tazaman işlemektedir. Üniversiteleı-, ce, Avrupaya müteaddıd defalar se-
dır. Bu nüfus muhtelif ırklara men- çalıımıştır. her zamanki gibi açılacaktır. Halkın yahatler yapmış ve 1926 da Londra-
auptur. İçinde Malayalı, Birmanyalı, bir kısmı askeri mütehassııoların neza- da imparatorluk konferansına işti· 
Hindli, Çin!li vardır. Ha}kın çoğu Thailanden sulh zamanında ordu • ( ) retinde siperler ve tank kapanları kur- rak eden bir kaç Hindli murahhas 

·----------
1.u 3 kolordudan mürekkeptir. Her Deniz gazinosunda Baıııuacaktır maktadı.rlar. arasında bulunmuştu. • 

Ra,ı·d Rıza tı·uatrosu kolordunun 3 tümeni, bundan ba,ka v Şehir civarında topçu mevzi- r". • dı 
Y müstakil bir tümen vardır. Bu suret- • Jeri ve mitralyöz yuvaları hazırlan- r uar gazznosun Q 

le ordu 10 tümenden, bir süvari, bir Vila" yet daı'm"ı encu" menı'nden·. maktadır. Düşmandan alınan otomo- Büyük ıan'atkar 
de iatihkam alayından mürekkeptir. bmer, bilahare gene düşmandan aıı- Mazarik Gecesi 

5 Eylul 941 den itibaren Her tümenin iki piyade, bir topçu a- 3487 lira 34 kuruş bedeli keşifli Dikili merkez . okulu tamiratı 15 gün nan parçalarla tamir ve takviye edil-
H ER AK ş A M layı ve sıhhiye tetkilitı vardır. Ordu müddetle açık eksiltmeye konulmmıtur. Şartname ve keşif raporu her gün meGk~d1ir.d be . d d H'tl . BOYOK SOR PRiZLER 

·- kumandanı general Songgramdn·. 'f "d" l" - .. d .. ··ı b'l· • 1 t ki") . hl' t 'k 1 262 un er en rı evam e en ı erın p . k 

F TiYATROSUNDA Ek . maarı mu ur uguıı e goru e ı ır. s e ı erın e ıye vesı a arı ve u··çu··ncu" +-arruzuda Dı'nyeper _ Pet- ı Eylül azarteaı a tamı 

ar s i Sıam japonyanın küçük bir ""' U ••••••• •• .......... modeli gibidir. İki memleket araıın- liralık teminat makbuzları ile ihale günü olan 11 eylül 1941 tarih!nde en- rovsk etrafında, harap bazı fabrikalar- için masalarınızı timdiden an-

·--------·------•' da aıkı bağlar vardır. cümene müracaatları ilan olunur. 28 1 5 10 3519 dan ba:ıka bir şey temin etmemektedir. , . 1 ıaje e~eniz lazam.dır. 

Halide Pişkin beraber 
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~ zmir Levazım Amirliği ilanları i ...................... . 
1 • 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ıı:mır nazını amirliii .atın alına komiayonwıdanı 

1 -;-- Kaıtalı zarf usuliyle 520 ton sadeyağı alınacaktır. Beher kilo-
2 sMunun muhammen bedeli 160 kuruş 50 santim. 

- uhammen bedeli 834600 liradır. 
3 - Evsaf ve hususi şartlar topkapı maltepesinde askeri satın 

alma komisyonunda görülebilir . 
4 - İhalesi 19·9-941 cuma günü sa-at 11 de komisyonda yapılacak

tır. 
5 - İstekliler mezkur günde ihale •aatinden bir saat evvel talip 

olacakları miktara göre kanuni ilk teminat makbuzları ve 
teklif mektuplarını saat 10 da komisyona vermeleri. 

28 1 6 11 
Afyon Askeri Satııı Alma Komisyonu Başkanlığından: 

l - 15000 çift yemeni kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 10/9/ 941 Çarşamba günil saat 17 de Askeri mıntaka 

levazım dairesi binasının satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - 15000 çift yemeninin muhammen bedeli - 75000 - lira olup 

muvakkata teminatı - 5000 - liradır. 
4 - Şartnamesini ve ev~afıııı görmek istiyeııler her gün komis

yona ve Ankara İstanbul İzmir levazım amirlikleri satın a lma komis -
YOnlarına Manis~ askerlik' şubesi satın alma komisyonunda görülebilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecek olanlar kanunen icap eden vesaik 
ile birlikte verecekleri teklif mektuplarını 10/Eyl(ll/941 Çarşamba günü 
muayyen saatten bir saat yani saat 16 ya kadar makbuz mukabilinde ko
misyona vermiş bulunacaklardır. . 

6 - Kapalı zarfla ihale yapıldıktan sonra derhal muvakkat temı· 
nat kat'i teminata ibiağ edilecektir. 23 27 1 6 

lıı:mir Jevaıı:mı amirliii aatın alma ~omiayonundan ı . 
1 - 45 ton sığır eti veya ayaktan sıgır kapalı zarf usulıyle satın 

alınacaktır. Sığır etinin beher kilo•unun tahmin edılen fiatı 
30 kuruş olup tutarı 15700 liradır. . . 

2 _ Evsaf ve hususi şartlru- topkapı maltepe,ıındekı a•keri satın 
alma komisyonunda görülebilir. 

3 _ İhalesi 9-9-941 salı günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 _ lateklilerin mezkur günde ihale saatinden bir saat evvel ka· 

nuni ilk teminat makbuzl'<lrını ve tek lif mektuplarını saat 10 
da komisyona vermeleri muvakkat teminatı 1181 lira 25 
kuruştur. 24 28 1 5 

İıı:mir levazım amirliii aatın alma ko~iayonundan: . 
1 _ Beher kilosuna otuz üç kuruş frnt t:'hm~ edı!en 88800 sek

sen sekiz bin sekiz yilz kilo kesılmış sıgır etı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. . . 

2 _ Eksiltme 11-Eylül-941 perşembe günü saat on ~ltıda ızmırde 
kışlada izmir levazım amirliği •atın alma komısyonunda ya-

3 
pıladaktır. . . d k b" ·· ·· 
Hepsinin tahmin edilen tutarı 29304 yırmı o uz m uçyuz 
dört liradır. . . 

4 _ Teminat muva'kkatası 2198 iki bin ;·üz doksan sekız lıradır. 
5 - Şartnamesi komi"}'onda görü le bilir. . . . 
6 _ Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesı'kalarııyle temmat 

teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel ko-
mi,;yona vermiş bulunacaklardır. 21 26 1 6 

İzmir levazım amirliii .atın alına komiayonundan: 
l _ Beher kilosuna elli altı kuruş fiat tahmin edilen 54000 elli dört 

bin 'kilo kesilmiş koyun eti ihtiyacı k-..palı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

2 _ Ek•iltme 11-Eylül-941 perşembe günü saat on altı buçukta 
izmirde kışlada izmir levazım amirliği satın alma komi~yo
nunda yapılacaktır. 

3 _ Hepsinin tahmin edilen tutarı 30240 otuz bin iki yüz kırk 

liradır. . . . . . .. 
4 Teminat muv11kkata<ı 2268 ıkı bııı ıkı yuz altmış ,;ekız lira-

5 _ ~~~tnamesi komisyonda görülebilir. . . 
6 _ Eksiltmeye iştirak edecekle~ k~munı ves_ıkaları teminat 

teklif mektuplarını ihale •aatınden en az hı:· saat evveı ko-
mi::<yona vermiş bulunacaklardır. 21 26 1 6 

Afyon A a. Mıntaka SA. AL. KO. Başkanlığından : . . 
ı _ 15000 çift çizme kapalı zart usulıyle eksıltmeye ko~muştuı. 
2 _ Eksiltme 10-9-941 çarşamba günü •aat 1.6 da askerı mmtaka 

levazım dairesi b i nasının s:ıtııı alma kom.-yonunda yapılacak-

4 

5 

i1tooo çizmenin muhammen bedeli 225000 lira Glup muvakkat 
teminatı 12500 liradır. .. . 
Şartname ve ev>ıafını görmek istiyenler _her .gun komısyona 
. A kara Istanbul İzmir levazım amırlıklen satın alma ko-
~e n • ' · · · t 1 k · • mi.,yonluklariyle M~nisa askerlık daıre.ı sa ın a ma omıs; onu-
na müracaat edebılırler. . . 
Eksiltmeye iştirak edecek olanlar kanunen ıcap edecek vesaık 
·ı b · rkte verecekleri teklif mektuplarını 10 eylül 941 çar· 
~=m~~ 1günü muayyen saatten bir saat yani saat 15 şe . kadar 
:nakbuz mukabilinde komısyona vermış bulunacaklardıı . . 

6 _ Kapalı zarf!'<' ihal~ ya_pıldıktan ~onra derhal muvakkat temı-
nat kat'i teminata ıblag edılecektır. 2_3_2_7_1_5 ____ _ 

Afyon A a. Mıntaka Sa. AL. Ko. batka~lıiından: . . 
1 _ 25000 çift kundura kapalı zarf usulıyle eksıltme; e konulmuş-

2 _ ~~iltme 10-9-941 Ç1lrşamba günü saat 16,30 da askeri mın-
taka levazım dairesi binasıııın satın alma komı.syonunda ya-

3 
pılacaktır. · 212500 ı· l 26000 kunduranııı muhammen bedelı ıra o up mu -
vakkat teminatı 11875 liradır. .. . 

4 _ Şartname ve evsafını görmek istiyen_ler her. gun komuyona ye 
Ankara İstanbul, İzmir levazım amırlıklerı satın alm.a kom ıs

onlariyle Manisa askerlik dairesi satın alma komısyonuna 
~üracaat edebilirler. . . 

5 _ Eksiltmeye iştirak edecek olanlar kanunen ıcap -~den vesaık 
·ı birlikte verecekleri teklif mektuplarını 10 eylul 941 çar -
~:moo günü muayyen saatten bir saa~ yani 15,30 za kadar 
makbuz mukabilinde komisyona vermış bulunacakl a_rdır. ,. 

6 _ Ka alı zarfla ihale yapıldıktan sonra muv-akkat temınat katı 
te~nata iblağ edilecektir. 23 27 1 6 

lıı:mir levaıı:un amirliii ıatın alma ko11;1iayonun~an: . 
l _ Beher kilosuna yedi kuruş f~at tahmın . e~ılen (1,144,000) 

2 

bir milyon yüz kırk dört bin kılo kuru ot ıhtıyacı kapalı zarf-
la eksiltmeye konmuştur. . . 
Eksiltme 12-Eylül-941 cuma günü saat onaltıda ızmırde kış· 
lada izmir levazım amirliği satın alma komısyonunda yapıla-

caktır. b" k r d 3 - Hepsinin tah min edilen tutarı 80080 seksen ~ s~. se~ ıra ır. 
4 - Teminat muv~kkatası 5254 beş bin iki yüz ellı dort lıradır. 
5 - Şartnamesi k omisyonda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak e decekler k-anuni ves_ikaları teminat 

teklif mektuplarını ihale saatinden en az bır saat evvel k o-
miı.iyona vermiş bulunacaklardır. 21 26 1 6 

lıı:JQir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundanı 
1 - 50 kilo çay ,pazarlıkla satın alınacaktır. Evsaf ve hususi 

ş-artlar komisyonda görülebilir. 
Taliplerin 2-Eylül-941 salı günü saat 16 da izmir levazım 
amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 

lıı:mir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundan: 
J - Altı milyon adet şimşirden çadır düğmesi alınacaktır. Pa

zarlıkla eksiltmesi 3-9-941 çarşamba günü ;aat 15 de top
hanede istanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 23400 Jira ilk teminatı 1755 li
radır. Numune ve şartnamesi komisyonda görülür. İsteklile
rin belli saatte komisyona gelmeleri. 

(, N .. DOLU i 

lzmir Levazım Amirlii i Satın Alına Komiayonundan: 
l - Kapalı zarf u~ııliyle aoo ton pirinç alınacaktır. Beher kilo-

sunun muhammen bedeli 45 kuru~ olup tutarı 135000 liradır. 
2 - Evsaf ve hu8USi şartlar topkapu maltepesinde askeri 'alın al

ma komisyonunda görülebilir. 
kısımlara 3 - 300 ton pirinç 50 tond-an aşağı olmamak üzere 

ayrılarak ayrı ayrı taliplerine ihalesi yapılacaktır. 
4 - İhalesi 19-9-941 cuma gilnü saat 16 da yapılac'<lktır. 
5 - İsteklilerin ~ezkür günde ihale !laatinden bir saat evvel talip 

olacakları mıktaro göre kanuni ilk teminat makbuzlarını saat 
15 de komisyona vermeleri. 28 1 6 11 

lzmir levazım amirliği aat ın a lma komiıyonundan : 
1 - Beher kilosun~ tel balya olarak 3 kuruş 75 S. ve döküm ola· 

rak 3 ku_ru.~ fıat tahmin edilen 1270 ton saman 3-9-941 çar
şamba gu~u saat 11 de pazarlıkl-a satın alınacaktır. Muham
~en bedelı balya saman için 47625 lira kat'· teminatı 7143 
!ıra 76. kuruş döküm olarak 38100 lira olu~ 'kat'i famnatı 
5715 l ıradır. 

2 - Sartn~mesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 - fsteklilerm belli gün ve saatta kanuni vesikalariyle birlik

te fındıklıda satın alma komisyonuna gelmeleri. 
29 1 

İzmir levazım ~mirliği satın a lma kom iayonundan : 
1 - B(eher kılosun.a üç. kuruş yetmiş beş santim fiat tahmin edilen 

_l,360200) hır mılyon üçyüz altmış bin iki yüz kilo saman ih
tıy~cı kapalı z-ar,f usulüyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksılt_me . 12-Eylul-941 _cuma günü saat onaltıda izmirde kış
ladkat ızmır levazım amırliği .-atın alma komisyonunda yapıla
ca ır. 

3 - Heps.inin tahmin edilen tut>arı 51008 elli bir bin sekiz liradır. 
: - ŞTeı:;.ınat ~ukvak.katası 3801 üç bin sekiz yüz bir liradır. 

- ar . amesı :o~ısyonda görülebilir. 
6 - ~~1•.1jmeykt ıştırak e?ecekler kanuni vesikaları ve teminat ve 

e. ; me up.larını ıhaJe saatinden en az bir sa'<'t ev,·el ko -
mıs~ ona vermış bulunacaklardır. 26 1 6 11 

lzmir Levazım J\:mirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Be~er .kılo~una ?tuz üç kuruş fiat tahmin edilen 88800 kilo 

2 
~~s1•11'fış s~gır etı. kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

- k ~1 dm~ ~-Eylul-941 perşembe günü saat on altı buçukta 
ış1 a aktızmır levazım amirliği satın alma komi•yonıında ya -

pı aca ır. 

3 - d~'ertp ·
1
i.nind tahmin edilen tutarı 29304 yirmi dokuz bin üçyüz 

o ıra ır. 

~ - Tşe~nat m~vakk.atası 2198 iki bin yüz doksan sekiz liradır. 
- aı. namesı kom.ısyonda görülebilir. 

6 - Eksı!tmeye ıştırak edecekler k-anuni vesikaları 
te~lif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat 
mı~yona vermiş bulunacaklardır. 21 26 1 

teminat 
evvel ko-

6 
lzmir levazım ~mirliği aatın alma komiıyonundan: 

l - Beher k~losu?a yirmi iki kuruş fiat tahmin edilen 80000 
seksenkbın kilo bulgur imti\•acı kapalı zarf usuliyle ehilt-
meye onmuştur. • 

2 - ~k1iltme. lO~Eylül-941 çarşamba günü ~aat 16 da İzmirde 
ış ada ızmır levazım amirliği ııatıri alma komi8yonunda 

yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 17600 on vedi bin altı yüz li-
radır. · 

4 - Teminat muvakkutası 1320 bin üç yüz yirmi liradır. 
: - Şartnamesi kom.isyond:ı görülebilir. 

- ~k:11.1jmeyke ıştırak. edecekler k'<lnuni vesikaları teminat 
e. ı me tuplarını ıhale saatinden en az bir saat evvel ko-
mı.syona vermiş bulunacaklardır. 21 26 1 G 

İzmir levaz~ amirliği satın alma komisyonundan ı 
1 - Beher .. kılosun~ otuz döl't kuruş Iiat tahmin edilen 576000 

beş .Yuz ye~mış altı bin kilo kesilmiş sığır eti kapalı zarf 
usulıyl~ eksıltmeye konmuştur. 

2 ~ks~ltme 11-Eyl~l-9~1 perşembe günü saat on altı buçukta 
ızmırde kışlada ızmır Jeva?.ım amirliği satın alma komieyo-
nunda yapı l acaktır. 

3 - Heıısinin tahmin edilen tutarı 195840 yüz doksan beş bin 
sekız_ yüz kırk liradır. 
Temıııat m_uvakkatası 11042 on bir bin kırk iki liradır. 

5 - Şar~namesı komisyonda görillebilir. 
4 

6 - Eks~ltmeye iştirak edecekler k'<lnuni vesikaları teminat 
teklı~ mektuplariyle birlikte ihale saatinden en '<'Z bir >aat evvel 
komısyona vermiş bulunacaklardır. 21 26 1 6 

lzmir levazım ~liii ıatın alma komisyonundan: 
1 - Beher kılosuna otuz yedi kuruş fiat tahmin edilen 138000 

ytlz otuz sekiz bin kilo ayaktan sığır eti kapalı zm-f 1. 1 eksıltmeye koıımu~tur. usu ıy e 
Eksiltme. 8-~ylül-941 pazartesi günü saat onaltıd ._ . ·d 
kışlada ızmır levazım amirliği satııı al k .a ızmıı e 
yapıl'<lcaktır. ma omısyonunda 

2 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 51060 eBi bir b" it · 
4 - Teminat muvakkatası 3803 üç bin sekiz yüzü ':1. admış lıradır. 
5 - Şartnamesi komısyonda görü le bilir ç a ır. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler k;nuni vesika! . 

te_klif mektupl_arını ihale saatinden en az biı- saa:; evt~mınat 
mL"yona vermış bulunacaklardır. 2l 26 1 G eı ko-

lzmir levazım amirliei satın alına komiayonundan: 
1 - Beher .kilos_una o.tuz üç kuruş fiat tahmin edilen 88800 kilo 

kesılmış sıgır etı kapalı zarf usuliyle eksiltme"e 'ko 
tur. , nmuş-

2 - Eksiltm.e 11-Ey!Ul-94~ ı;>~_rşembe gilnü saat on altıda kışl-a
da ızmır levazım amırlıgı satın alma komisyonunda yapıl _ 
cili~ a 

3 - H~psi~in tahmin edilen tutarı 29304 yirmi dokuz bin u~ ü 
dort lıradır. ,y z 

4 - Teminat muvakkat'<'sı 2198 iki bin yüz doksan sekiz J"rad 
5 - Şartnamesi komisyondH görülebilir. 

1 ır. 
6 - EksHtmeye iştirak edecekler kanuni vesikalariyle teminat 

te~lıf mektupl_arını ihale saatinden en az bir saat evvel ko-
mı.syona vermış bulunacaklardır. 21 26 1 6 

lzmir levazım amirliii aatın alma komiayonundan: 
1 - Pazarlıkla 18 ton sadeyağı alınarakrır B ,L'er k'l ., • "':u ı o~u:ıun 

muha~men bedeli 165 kuruş ve tutarı 29700 liradır. 
2 - Hus~sı şaı tlar ve evsaf topkapı maltepe -askeri satın alma · 

komısyonunda görülebilir. 
3 İhalesi 5-9-941 cuma günü ~aat 11 de komi.~yonda yapıla _ 

caktır. 

4 Kat'i teminatı 4455 liradır. 

lzmir Levazım Amirliei Satın A lma Komiayonundan : 
1 - Paz'<trlıkla 30 ton kırmızı mercimek alınacaktır. 'Beh~r kilo

sunun muhammen bedeli 24 kuruş 25 santimdir. Tutarı 7275 
liradır. 

2 - Evsaf ve hususj şartl11r topkapı maltepesincle askeri s:üın 111-
ma komisyonunda görülebilir. 

S - İhalesi 4-9-941 perşembe gilnU saat 10 da komisyonda yapı
lacaktı r. 

4 - Kat'i teminat l 091 lira 25 kuruştur. 

lzmir levazım amirli i i satın alma komi•yonundan: 
1 - 10 ton sabun pazarlık suretiyle satın alınacaktır. Şartlar ve 

evsaf komisyonda g&ülür. T'<llip <il~nlar 2-Eylül-941 salı 
gilnü saat 16 da kışlada izmir levazım amirliği satın alma 
komisyonuna milracantları. 

Vilavet daimi encümeninden: 
547 lira 4 kuruş bedeli keşifli İzmir kahramanlar okulu tamiratı 15 gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve keşif raporu her gün 
maarif müdürlüğünde görülebilir. Talip olanların ehliyet vesikaları v~ 
43 lira 5 kuruşluk teminat makbuzları ile ihale günü olan 11 ey!UI 1941 
tarihincfe encümene m(lra .. aatları iliın olııııur. 28 1 5 10 3517 

• 
!Oah.fe fl ı 

;~~!:ı~.A.~~!~~na !u~~~~~nınız. ı 
Çapa Markalı K. A. L. Mersinli Pirina Sabununu bir defa istimal ve 

tecrübe ettiğiniz takdirde her halde fazla memnun kalırsınız. 
Her türlü beyaz ve ipekli çamaşırlarınızı Çapa Mar-

kalı K. A . L. Mersinli Pirina sabunu ile yıkarsanız 
beyaz sabundan çok iyi bir netice elde edeceğiniz gibi 
fiyat farkından da fazla tasarruf etmiş olursunuz. 
Çapa llfarkalı K. "'· ;,, Jl.fersinli Pirina Sabunu ile 

saçlarınızı yıkarsanız ipek gibi yumuşak tutar ve 
hiç bir veçhile bozulmasına ve dökülmesine meydan 
vermezsiniz. Bir defalık tecrübe ifademizi teyide 
kafi gelir .. 

TAKLiTLERiNDEN SAKININIZ ... 

TELEFON: 3014 VE 2078 

1 
K. A. L. 

Mersinli Pirina gajjı ve sabun fabrikası --............ ~-
lzmir defterdarlıeından: 

Satış No. Muhammen Bd. 

810 

811 

812 

913 

814 

815 

816 

817 

818 

81!) 

820 

Bornova Ergene mahallesinin 3 üncü Yaka •okağın
da 2, 4, 6 taj numralı 222 metre murabbaı Arsa 
Bornova Küçük Cami mahallesinin Arslan Gaziler 
sokağında 51 taj numaralı 9,50 metre murabbaı 
Dükkan. 
Bornova Ergene mnhalle.qinin 3 üncü Yaka ,;okağın
da 9 taj No. 429 M2. Arsa 
Bornova Çay mahallesinde Gö~men sokağında 22 
taj numaralı 2 oda ve avluyu havi Hane 
İkinci Karantina mahallesinin Çeşme yolu So. 
1747 ada 13 par<el 96 :\12. 2 taj numaralı Hane 
Karantina mahallesinin !sliihane 80kağında 1724 
ada 5 parsel 107 :\12. 89 taj numaralı Hane 
Karantina mahallesinin Bülbill sokağında 1740 .ada 
1 parsel 255,50 M2. eski 75 numaralı Ar'a 
İkin.ci Karantina mahallesinin Bülbül sokağında 
1740 ada 4 parsel 21!) M2. biliı. numaralı A.rsa 
İkinci Karantina mahallesinin Bülbül sokağında 
1742 ada 14 parsel 128 M2. 75 eski numaralı Arsa 
İkinci Karantina mahallesinin Bülbül sokağında 
17 42 ada 17 parsel 148,50 M2. 75 eski numaralı Arsa 
ikinci Karantina mahallesinin Bülbül sokağında 
1742 ada 21 par«el 150 1112. biliı numaralı Arsa 

821 !İkinci Karantina mahalJe,;iniıı \'eysel sokaığında 
1743 ada 2 parsel 153 M2. bilii numaralı Arsa 

822 

823 

824 

İki nci Karantina mahallesinin Nur sokağında 
1743 ada 7 parsel 121,50 M2. bilii numaralı Arsa 
ikinci Karantina Bülbül sokağı 1741 ada 3 par,;el 
144 75 J.12 65 eski numaralı Aroa 
İkiı;ci Ka;antina mahallesinin Vey,-el sokağında 
1712 adn 6 parsel 154 :.\12. 75 eski numaralı Ar8a 
lkiııci Karantina mahallesinin Veysel sokağında 
1745 ada 7 parsel 217 :\'12. bilii numaralı Ar,;a 

Lira 

-15 

60 

75 

140 

70 

280 

:ıs 

30 

30 

20 

21 

22 

2.l 

28 

22 

32 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile 1, 9 941 tarihin
den itibaren 17 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. 

İhaleleri 18, 9 941 tarihine mü,-adif perı;embe günü saat 15 dedir. Ta
liplerin muhammen bedelleri üzerinden % 7,5 depozito akçesi yatırarıık 
yevmi mezkurda Milli Emli<k müdürlüğünde müte§ekkil satış komisyo-
nuna müracaatları iliin olunur. 1 16 (3ö63) 

lstanbul defterdarh2ından: 
İstanbul Defterdarlık binasında yapılacak 28341.12 lira keşifli ta

mirat VP tadiliıt işleri !tnpaıı zarf ıısuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek
siltme 17, 9 9H t, ar~amba gunt. saat 15 de Is tan bul . !illi Emlak müdür
lüğünde toplanacak olım komisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat 
2126 liradır. 

:\fokavele, ektii ltme, Bayıııdırlık işleri umum, huswıi ve fenni şart
nameleri proıe keşif hülasasiy:e buna müteferri diğer evrak 142 kuruş 
mukabilinde lstanoul Milli :b;ınlak dairesinden alınabilir. İsteklilerin tek· 
lif mektuplarını ve en :ız bir taahhüdde 20000 liralık bu işe benı.er iş 
yaptığına dair idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden lstanbul 
vilayetine müracaatla eksiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 gtin ev· 
V'.)I alınını~ ehliyet ve 941 yılına ait ticaret odası vesikasını muvakkat 
teminat makbuzunu 2490 num&ralı kanunun tarifatı dairesinde hazırla• 
mış kapaıı zarf derununda ihale günü saat 14 de kadar komisyon reisli• 
ğine makbuz mukabilinde ıevdi etmeleri lazımdır. 

25 1 6 12 (3432/7315) 

Devlet Deniz Yolları lzmir şu
besinden: 
İdaremize ait Konak vapur iskelesi ı1zerinrle kiiin Deniz sra.ino~und:ı 

yapılacak camekan 30 .. 81941 tarihinden itibaN!n eksiltmeye konulmuş· 
tur. Eksiltme 15/ Eylül/ 941 tarihine tesadüf eden pazartesi gilnü •aat 
15 de Devlet DenizyoTiarı İzmir şubesi binasında ,-atın alma komisyonu 
huzurunda yapılacaktır. Muhammen bedeli G50.:l0 altı yüz elli !im otu~ 
kuruş muvakkat teminat akçesi de 48.7R kırk sekiz lira yetmiş sekiz ku 
ruş. Şartnamesi bilii bedel Körfez vapurları şefliğinden verilir. istekli
lerin ihale günü kanun! evrakı mü,;lıiteleriyle bernbf>r komis~·ona miin,, 
c::ıatları. ı 10 ;ı571) 

lstanbul liseler ahm satım ko
misyonu reisliğinden: 

Belediye nark fiyatı üzerinden 25 8 941 gününde ek,;!Jtmeye konaıı 
ve talip zuhur etmiYen Galatasanıy, Kabataş, Kandilli ve Erenkôy li,;e• 
!erinin 230.000 kilo ·ekmeği bir ay ııazarlıgı bırakıldı \'e 4 9 941 Per• 
şembe günü saat 11 de Beyo~luncia Liseler satın alma komi•yonuııdu 

pazarlikla y:ıpılacak eksiltmesinde uygun fiyat verene ihalesi yaıHla· 
cııktır. flk teminatı 211:ı.50 liradır. isteklilerin kanuni vesik:ılnriyle bir
likte •özO geçen gün ve saatte komisyonda bulunmaları. Şartname Gııhı· 
!usa ray Lisesindedir. (352:-1 / 7536) 

Vilayet daimi encümeninden: 
c Çeşme kazası merkez 16 eylül okulunun 880 lira 93 kuruşluk bedeli 
keşifli tamiratı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname 
va keşü raporu her gün maarif müdürlüğünde görülebilir. Taliplerin eh 
liyet vesikaları ve 66 lira 21 kuruşluk teminat makbuzları ile ihale günü 
olan 11 ey!UI 1941 tarihinde encümene müracaatları ilan olunur. 

28 1 ö 10 3518 
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leketimize hizmetleri 

(ANADOLU) 1 Eylül 19'11 Pazarleıi 

Büyük Şefimiz 
Hoşgeldin 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri o 
Taşkın ve su_ hücumlarına 
karşı korunma tedbirleri Sigortanın f erd ve aile hayatın-~ 

daki fay daları çok büyüktür 

- Bq tarafı 1 inci aabifede -
sında, harbe her dakika hanr, fakat 
sulh ve emniyet içinde yaşıyoruz. 
Oğul, kardeş, baba, zevç vesairemiz 
hududlarda, toprağımızın bütünlüğü
nü, ocaklarım12ın namus ve saadetini, 
devletimizin hürriyet ve istiklalini ve 
nihayet Türk milletinin maddi ve ma
nevi varlığını eli tetikte olarak bek
lemektedirler. Fakat vatan huzur 
içindedir. Emniyetimiz, ordumuz ve 
milli vahdetimiz gibi en büyük, en 

k~~:~t~~;!:i:i~'l:~~:ı!:~vet0~:~: Köy ve kasabalarda vatandaşlar devletle beraber 
}!illi Rew,ürans, milli >ıigortııcılı- Müessesenin başında, onu yaı:;atma<ıı- yanmakta, makine, çıkrıklar islemek- J ki d y • b• k h ) 

ğın memleketimizde kurulmasında ve nı, yükseltmesini bilen değerli idare- te, _ço~uklarımız büyümekte, ~ektep- ça ışaca ar ır. enı ır an un azır anıyor 
inkişafında hakiki bir amil olmustur. ciler ve elemanlar vardır. lerımız çalıtmakta, istihsalimiz de - . • 
Runclaki muvaffakıyeti milli rran:>ü- Bu >ıayede Konservasyon Re,.;sl,Ü vam etmekte, müdafaamız gittikçe A?ka~a, 31 (Telefonla~. - Nafıa ı?şaa.t ve. tesısa~ın m~hafa~ası ve i~- ve vasıtalarla tehlikeye maruz yer-
ran. ın, Fuardaki paviyoııunu ziyaret rans müe,.;sese::ıinin İzminle is hacmi, kuvvetlenmektedir. Birbirimizi ku - Vekaletı tatkın ve su huc~mlarına lah~ ışlerınde hısselerıne duşen vazı- lere giderek hizmet ve yardım etme-
cttiğimiz zaman daha iyi anlıyoruz. çok genislemi!ıtir "e"en ><ene ödenen caklıya kucaklıya tebrı"k etmelı" kartı korunma hakkında bır kanun feyı yapacak, taşkın zamanlarında - e bur ol ki d B • l d 
K ··ı · k · ·. · ,,. ... · • . . h l K d 1 . •ıA . db" l . ge m c aca ar ır. u ış er e 

ıı tlirpnr ·m Lozan kapısından girin- ha,.;nrlar 5:37 601 lira 89 kurusa haliğ «ŞEF varolsun ordu büyükler va- proJesı azır amı§hr. anunun mu - a su arın ıstı asına manı te ır erın 1 1 1 b •1 • 
1 t t b . k · ' · -' ' ' • · b l ıA "h d ·· ı ı · · k d"I r· d.. "f ça ıştırı an ara u mesaı erıne mu -re o ara a ır aç pavyon geçtik- olmustur. Türkiye i!5 hncmine 11 aza- rolsun» demeliyiz. Bu namütenahi c~.P se ep. er ay~ asın a ezcum e a ı?ması ıçın en .. ı e ıne uşen vazı e . .. . 

ten • onra geceleri kırmızı bir alev ><Ü- ran İzmir muhitinin hi,.;,.;e;;i \'lizcle denecek derecede giritf meselelerin şoyle denılmektedır: lerı yapmakla mukellef tutulacaklar- kabıl ucret verılmeyecek, yalnız ça
tunu şeklinde parlayıp sönen bu pav- 10,41 dir · ve yangınların ortasında, coğrafi Kapalı ve a~ar.sula;ın zaman za- dır. L~yiha esasların~ göre sahil ve lıştıkları müddetçe ken~ileri~e par~-
yonun harici manzarası cok nwhte- Yangın, nakliyat ve kaza sigortala- ehemmiyeti bu kadar mühim ve na- n:'8;n huıul~ getırdıklerı taşkınlar te- t~dle.rın taşkın sularıyle yılcı!ma teh- sız ~kmek ve katık temın edılecektır. 
~mdir. · rı gibi Hayat sigortası da halk :ırasın- zik olan bir devleti müstakar bir si- sırıyle genı§ s~halar su a~tında kal- lıkesıne vey~ halkı~ su afetıne ma - Bu ı§lerde çalıştırılırken ·~katlan~ -

c Ynngın bir iıf2ttir. igorlasız yan- ela genis bir alfıka ile karşılanmakta- yasetle ve sulh içinde yaşatabilmek, ~a~!a.~e bu yuzden maddı ve mane- ruz bulund~gunu.gor~nle.~ ~.u~~ de~- lara . ·~katlık .~erece!erıne. g~re 
gın ise büyük. telafisi imkansız olan clır. Bu nokta, milletin içtimai ı<ahada- ne büvük bir kiyaset eseridir ne bah- vı buyuk zarar ye. haııa~l!'r vuku bul- hal mahallın su ı?lerı mudurl~klerı: ke'!dılerı'!e ve olenlerın aılele~ıne 
bir felakettir.> ki .\·iikseliııiniıı bir tezahürüdür. tiyarlıktır ne harikulade ' u affa- maktadır. Son ıkı yıl ıçınde yurdun ne veya muhtar, Jandarma daırelerı polııı ve Jandarma efradına verılen 

Pavyonun clı~ kısmında okunan hu Milll reassürıı~ı,.; pavyonun<la ziyıı- kiyettir!..: m v bazı mıntakaları~da vukua ~elen ne haber v~rmeğe mecbur olacaklar- t~zmina.t kadar hükiiı~etçe para ve-
,.;:ıtırlarııı üzerinde de bii.rük ·'·azılarla: retçilerin çok alakasını Ç(•ken bir ej- <İçeride sulh, dışarıda sulh» pren- ıaıkınla~!nA u~1u1 mıye~ "!P-l eksher~yetle t.ıkr. ~edlerın yıkıblm~ ve yarılma te~- hrılecehktır. 

1 
Yaralkanda.n1~~r en 8y.~~~n c.. lGORT A OL> derha resmi vardır. Bu muazzam ej- sibinin vazii olan BÜYÜK SEF bu azı sun ı amı er tesırıy e ta rıp sa- ı esme maruz u unması veya cı- asta ane ere sev e ı ır er. utün 

Yazısı göze çarpıyor. clerha (Yangın) dır. Bir köyii yakan, davayı Türk devletinin bütün ;iyasi hasını arttırm~ıt olduğu gör~~müş~ür. v~r. arazinin su i~~il.~sına .. u~raması hastahaneler .de yaralı ve sakatları 
Pav.rnnun bir taıafıııda ~·an : ııı bi- cle~izde ku~-ruğ~yle bir gemiyi hatıran lıayat ve münasebetlerinde tatbiki Yıllard8:n berı yurdumuz ıçı.? bırer gıbı halle~de en b~yuk mulkıye me- hemen teda~.ıye mecburdurlar. Da-

n:ılar, kaçışan in anlar ağla.·arı cocıık- \"e ınsaııları pen~:ın eclen bu ejderi bir ı,;r sekille kıymetlendirerek b" bu- afet halınde devam ve tekerrur eden muru emrıyle tehlıkeye maruz bulu- vet anında koy ve kasabalarında bu
lar. perüıan çehreler ıı:Üriinürnr. Run- adam elindeki mızrakla tepelem~kte- ~ünkü imrenilecek bu ideal' ı~eesud ~~ hadiselerin bilhassa on iki yıl n~n köy ve kasabaların 18 ya,ını lunup da sıhhi vaziyetleri müsaid 
lıı~ıı'. yanıba ıncla c~a yangıııa karşı Llir. _B~ adam.'. sigortanın timsalidir. \.ıayatı getirmiftir. Bunun ;!na ve ıçınde açtığı r~hnele~ bunun ~ürat- bıtirip ~? ya§ını d.oldurmamış bütün olduğu ha~de her hangi bir suretl~ 
C\'Jllı \'(' es.nı,;ını sıgorta cttirnıi . · lıir Mıllı reas:uransın hesapları blaıı- ~hemmiyetini idrakten a · t k T .. rk le yapılmasını ıcabettırmektedır. Bu erkek nufusu ellerınde bulunan balta bu davete ıcabet etmeyenlerden 5 h
ailenin k arı, koca ve c;ocuklardaıı · :ha- ;osu çok mükemmel ve muntaza'mdır. hatta tek insan tasaVV:;:n: im~a~ suretle hükum~t .~~ alakalı ~lan va- kazma, kürek, keser, el ara~aıı gibi radan 10 liraya kadar ~afif para ce
rct efradı görünüyor. Bu aile, \'angın- . O~ur~ başında bulunan ve müessese- ~örmüyoruz. ŞEFE, vicdanlarımız _ tand8:?1ar el bırlıgıyle bu ~u~ade!.e- yar~ı ve yıkı~t~l~rı ka~~~a~a, tıka- zası alına~a~tır. Vermıyenler •. h8:k
daıı ?ı~arı çıkardığı bazı ev e:ş.ı-a.~ı- nm ~nkışaf~ııı temin edenleri takdir ve la, ıuurumuz ve idrakimizle, kalbi- de mu,terekı;_n çalışa~~k, huyu~ ~ul- ı__naga ve. •!1 ıstıla.~ın?.n onunu alnıa - kın.da ta.hsılı emval kanunu huküm-
ııı <'Vının avlu,.;unun bir kö>ıesiııe koy- Jebrık ederız . miz v,,. hislerimizle, kundakdaki fet ve fedakarlıkla vucuda gctırılen ga elverı~lı her turlu alet, malzeme lerı tatbık olunacaktır. 
mu8, çocukları ve zevcesi. :vaııgı11111 Türk yavrusundan ömrünün son da-
iinılüriiln.ıe:.iııi - telaşsızca - bekli.mı:- /zmirliler Milli ~eli lcikalarına varmıt en ihtiyar Türke 

lıır .. l::te sıgortanııı kıymet w chenımı- Y' I 1 kadıtr bütün varlığımızla bağlıyız . 
.retıııı. ıı giiz,•I hi~· tarzdn tclıaı·ü-. etti- hararetle alkışladılar Talii, alnı ve hayatı kadar açık ve 
ı·en lıır le".:ha .. Bır tarafta .nmgıııclan parlak olan ŞEF, yann da milletin 

- ı ı k - Baı tarafı büünci sahifede -ne yapncagıııı şaşırmıs, a ev er ·ar~ı- mukadderatı lüzum gösterince bu on 

Bulgaristan da 
Gizli bir l(omünist 
şebekesi varmış sıncla - Ev \"e eşya~ının mahvolduğu- r~eıa, belediye, parti erkanı, muhte- ,ekiz milyonluk yekpare kütleyi bir 

ıı~ görerek çırpına~- zıırnllı iıı<aıı l :ır, lıf müesseselerin müdür ve şefleri ta- tıaretle y~rinden oft:ıatmak iktida
aglnşan çocuklar. dıger tarafta cl.ı ev rafından karşılanmıtlardır. rındadır. Onun kumandası altında 
ve eşyasını sigorta <ettirdiği ic;in yan- Şefin tesrif edeceğini hisseden '{ireceğimiz her hangi haro yolu un Sofya, 31 (A.A.) - Bulgnr polisi, 
gının söndürülmesini kemali !!ilklırı 0tle halk da sevinç içinde Alsancak is- da mutlaka ve mutlaka bizi aç kn Tuna limanlarında Ruscukda gizli 
bekliyen bir aile efradı. Onlar da en tasyonu civarında toplanmııtır. 1larlak bir atiye götüreceg-ı"nde 

1 
•• v~ bir komünist teşkilirtı keşfetmış· tir. 

k"" .. ) b" d" 1 b"I n !JUP 

Viipuri 
Alevler içinde 

yanıyor 

Sovyet müdafaası çok 
şiddetli oldu 

Sovyetler 
Bir günde 117 tayyare 

kaybetınişler 

Alman hava kuvvetle
rinin şark cephesi uçu' .. ır e,n ışe ve ıztırap bu utn ı e Büyük Şefimiz, istasyonda çok hemiz yoktur. Bu gayri kanuni teşkilatın reigi bu-

~:ok. Çuııku o •• ev halkının tamamen beşu§ bir çehre ile- kendilerini istik- Dünya şundan emin olmalıdır ki lunan avukat Hıristof komiinist er - laaligetleri 
~ anş-ındaıı. s;ıam.ete çıkmasını esıı;ıeıı bale gelenlere iltifat buyurmu, ve 'ıiç bir devirde, hiç bir millet ruh v; kanından aldığı talimat mucibince Sovuet f ·ı Lening d . 1 , 
t~:n.ı.n et~ıstır. Bı.n~enaleyh alttarafını bu zevatın ellerini sıkmıştır. Bu sıra- 'ikir itibariyle bu kadar l]ütlln ve bu şehirdeki mektep gençlerine ko- 1 OSU 1 ra Berlın,. 3l (A.A.) -:- .Al~a~ ha~a 
9~ş~nmck onun ı~ın mev~uub~h;ı . ele- da halk tezahürata başlamış, Şef, kuvvetli olmamış ve ŞEFİNE bu ka- müni~lik ruhu aşılamakta idi. Hı- " • kuvv~tlerı, Şa~k ceph;s~nın bütun bol-
gıldır. o k!smı, sıgorta ;;ırketı c!ıbü- kendilerini bütün ruhu ilt- ~even iz- dar bağlanmamqtır. Uzağa gitme- ristof, polisin elinden kurtulmağa mudafaasına ı~tırak gelerınde .demıryolu ıltıs~k noktaları-
necek, te<lbır alacaktır. . 1.1 . . .. 1 1A 1 den son harp hadiıelerı"nı"n bu k"l muvaffak olmuştur V na ve tesısatına karşı hucunılar vap-

p . k 1 k mır ı erı aynı sevgı ı e se am amış, şe ı - · t n· · k b··ı · d • b" 
avyoııun, ıç ı;ımının < - ·ora .ro- · t d 0 · k .. k "d k \eki bir millet icin ne not ve b"l Beyannameler ve komüni::ıtliğe da- d k mı. ır. ınyeperın şar o gesın e ır 

nu da çok mu\'affak11 etli \"e giizel hir b•. asy~ndudnt ~nt• ehmıtr ot' .e f gkı etrbe ';ini hatırlamak kafidir re 
1 

ece- ir eserler dağıtmış olan 4 talebe te·v- e ece çok mühimmat ve nakliye trenleri yol-
t d l st · ır mu e ıı ıra a e mış, a a u · · · • • • id k - b b I · 
aı~ a ·a'·apı .mı.. ıı·: . k 1 1 . arada alakadarlarla konuşmuştur. HOŞGELDIN BOYOK ŞEFiMiZ.. kif edilmişlerdir. S (AA ) y·· . al~ çdı mbeış hveya agl ır lomd a arın netı-

apı an ıçerı gırınce ço · yıı~ ı )Jr '.)-ı d k .. d b k 000 tokholm, 31 . . ııptırı cesın e r ava o mu!j ar ır. 
adam~n ?t:ırduğu yerele. ak ~aç \"r ~a- b~ eben sonra 0~. e k~~ı ze~~tı a: ANA D 0 L U Almanlara go""re :·_ehri .ra~~akta, al<:vler 70 kilometre Driank, Konot~p, L~ovo, I~ursp 
kal bırbırıne karışmış nızıyctte di- ; . uyurmu§, n;utea 1 ~n 1; g: 

000 
ot.eden gozukmektedır. Sovyetler, evle- mıntakalarında mtiteaddıd demıryol-

lendiği görünüyor : ntı yapı_nıt vı: :-ı~ra ge ııııştır.. u M ri teker teker müdafaa etmişlerdir. !arı hatlarında münakale kesilmiştir. 
Bu bedbaht, şüphe,.;iz. eğer gençli- ~r~da Vz~.1 ~efımızı~ Fefa;a~le~ınde acar hükumetinin - Baıtarafı l inci sahifede - Sokaklarda şiddetli çarpışmalar olmuş- Bu suretle Sovyet demiryolu işlemesı, 

ğinde Hayat sigortası yaptırmı~ ol- .
1 
• t . e 1 1• genera . ua .. e esoy . J yarelerimiz muhtelif liman tesisatını tur. Rusların yaptığı tahribat, milyar- mühim zararlara uğramıştır. Dinye-

:aydı, şimdi on bin lirası olacak Ye bu ~ e bzmır valı ve beledıye reıın ve da·· {ararı bom~alamış, merkezi İngilterede tay lara baliğ olmaktadır. Bu tahribat, per Petrovsk-Moskova hattı üzerinde 
sefalete dfüımiyecekti. Sol tarafta da a azı zevat bulunuyorlardı. Budapeşte, 31 (A.A.) _ Hükfi _ yare meydanlarına da başkaca hü- memleketin iktısadiyatı için son dere- mühim bir iltisak noktasında büyük ve 
çocuğunun tahsilini temine çalı,an l•ir S f" . . .. .. • met, fevkalade selahiyetlerini harbin cum etmişlerdir. Harp tayyareleri - cede vahimdir. . küçük yangınlar çıkmı tır. 
anne görünüyor Aile reisi olan er- e 10 te~rıfl.erı, bu.tun fuardakı d~vamınca uzatmağa karar vermiştir miz Holl-anda açıklarında 8, av tay- Ostro civarında ve Riyolada büyük Alman tayyareleri, Leningrada gi-
k~k, bir. miidc!e~ .evvel .ölmüştür. Aile- v.ata~d:şla~ı ~rden ~ır~ har~keteşg~: Bu s.elahiyetler, 2 eylülde sona ere_ yarelerimiz de Norve~ .~ah~!i açı~- elek~rik ~an~ra.llarmın maki~eleri de den demiry.olu ve şoseleri ?e bombar-
nın geçınmesını temın yükü, tama- tırm' e, a • Şefı gormege, e 1 cektı. larında 3 tayyare duşurmuşlerdır. ıtahrıp edılmıştır. Bunlar Lenıngradın <lıman etmışler ve muhtel:f çaplarda 
men zavallı genç kadının omuzlarına alkıflamaga .. ~.0fmuştur. Bud sı~~da1 İngiliz bombardıman tayyareleri de elektrik ihtiyacını temin ediyorlardı.. bombalar atarak yolları istimal edil-
çökmüstür. Kadın, bu ağır yükiin al- manzara, go~u~ecek derece e guze 000 5imali garbi ~ahillerinde mün:fierid Bir baraj da tahrip edilmiştir. Bu su- mez bir hale getirmişlerdir. 
~.mda ezilmiş gibidir. Elind; hir örgü ~e .heyecanlıkıdıh. Erke~, kadın, genç: Avrupada ş~k_i_lde .. uç.muşlardır. Bir tayyare dü- r~tle ~~ektrik enerjisi ile çalışan bü- Ş~rk cep~esinin şimal bö!~esinde 3 
ormekte ve bunu tamamladıgı fakclirde ıhtıyar, çocu erkeı, şapkasını çı ııurulmuştür. tun muesseseler atıl kalmıstır naklıye trenı ve 10 lokomotıf kısmen 
evinin bir kısım ihtiyacını temine yan- kdarıyord, alkışlıyor, ona bakıyor ve Kadın erkekten -1.azl d Helsinki, 31 (A.A.) - D. N. B. a- .. T~lliııe gelince, burada' tarihi ve imha edilmiş, kısmen <le hasara uğra-
yacak cüz'i bir paranın önüne geçe- urma an; .. .. . . , J' a ır jansından: kultur bakımından kıymetli abideleri tılmıştır. 
c~ğini düsünmektecliı·. bu düşünce, r<'- .- Varo! buyuk Şefı.mı~!.. ~oşgel- . ~ill~Uer cemiyeti tarafından har- Viipurinin z·.:ıp'l.ı münasebetiyle buluna? eski. mahallelerine, eski şato Berlin, 31 (A.A.) - Alman hava 
!-lımdc görU!düğü gibi çok acıdır. Peıı- d.'n~··· lzmıre 4erl"f getırdın, ugur ge- bın ıptıdalarında hazırlanan dünya nü- Finlandiya harbiye nazırı general kalelerıne bır sey olmamış, hunlar kuvvetleri dün 70 Sovyet tayyaresi 
cereden dışarıda her tarafın kar altın- tırdın!.. fusuna dair istatistiğe göre yer yüzün- Valden radyoda bir nutuk iradede - yangından masun kalmıştır. düşürmüşlerdir. Yerde de 47 tayyare 
da olduğu göze çarpıyor. İçinde pek 

0
. _ el~ kadınlar erkeklerden fazladırlar. rek Finlandiya milletinin bu zafer - Buna mukabil liman ve gar civarın- tahrip edilmiştir. Bir günde Sovyet-

az, ates bulunan :obada k:ıdıııııı talı- k lt ~agrı§ıyordu. ~e~ de. onları, Bınaenaleyh ekseriyet kanununu kabul den fahr duyduğunu söylemiş ve de- daki bütün mahalleler tamamiyle ha- !erin 117 tayyare kaybetmesine mu-
. il ~ağındaki çocuğu, üstü bMn yırtık k:~ 1 :r1'!e has . ~a~ımıyet!• şef- etme~ !ılzım gelirse kadınların herşe.v- mişti7 ki: rap olmuştur. . kabil, ancak 9 Alman tayyaresi üs-
\·azıyette ısınmıya calısırnr. Yukarı- .

1 
"f 

1 
e ıç sevgısı ıle selamlıyor, <le hakım olmaları icabeder. - Bu şehrin tarihi, şark ·;e garp Evlerin çoğu da enkaz halindedir. )erine dönmemiştir. 

da da su ;·atırlar yaz.ılı: " 1 tı a; a;da bulunuyo.rdu. . . . Mesela Fransa<la 41.300.000 niifu- arasındaki mücadelelerin izleri. ile Tahliye esnasında Soyvetler binlerce Berlin, 31 (A.A.) - Alman bom-
cDııl bir kadın, bu sıkıntm çekcc~- Şe • uarda bel~dıye reıs•mızde~ sun 19 milyon 900.000 i erkek, 21 mil- doludur. K-areli bir daha. en ağır ız- ölü vermiş, külliyetli miktarda mnlze- bardıman tayyareleri ordunun muha-

ğini bilmiş oJ,;aydı, hayatıncliı koca><ını uzuf uzadıya ~alumat aldı ve pavı- yon 400.000 i kadındır. Bu suretle ka- tıraplara tahammül etmek vaziyetin me bırakmışlardır. Böyle olduğu hal- rebe faaliyetine müzaheret etmişler
muhakkak Hayat sigortn,.;ınn vıızılnıı- yon arı 1{,~zmege başladı .• Bu meyan- dınlar erkeklerden bir buçuk milyon de kalmıştır. Ve hatta, mP.mleketi de Sovyetler, kuvvetlerinin büyük bir dir. D. N. B. ajansma gelen haberle
raicbar ederdi. · da ecne 1 dev!etler pavıyonlarında fazla demektir. Almanyada (Avus- harabiden kul'larmak, Kareli ahali- kısmını, Finlandiya körfezi \'O]iyle re göre hava kuvvetleri şark cephe-

Binnenaleyh inşan, her senlen ewe -:!:'- du~du. ~~rılen_ izah~tı. alaka. ile turya ela dahil) 74 milyon 827.000 nü- ı<inin, üzerine aldığı bir vazif~ ol _ kurtarmıya muvaffak olmuşİardır. sinin m
0

erkez kısmında ~otörlü nak
ger k kendisi, gerek ailesi ~fradı i,.;.~ ~ınledı v~. m~me~ııllere ıltıfat ettı. fusun 36 milyon 427.000 i erkek, 38 muştur. Fin milleti, istikbale sarsıl - Şimdi Sovyet filosunun başlıca vazife- !iye kuvvetlerini başlıca hedef ola-
derhal Hahat ~igorlasına kaydolmı;İ;- Şef, mute e~sı; ~~ . memnu~du. milyon 400.000 i kadındır. BinaP.na- mnz bir itim-adla bakmaktadır. si, Kroustadt ana üssünden Leningra- rak seçmişlerdir. Ruslar büyük zayi-
<lır.:.. 'Jnu neşe ~e. zın degı ıçınde goren le_Yh kadınlar erk~kler<len 1 milyon 978 Berlin, 31 (A.A.) - Sovyetler dm müdafaasına iştirak etmek ola- ata uğratılmışlardır. Tam isabet a -

.;\lılli reas::ıürans, büliin Türkiye hal~~n .. sevı'!cın~ . e. payan yoktu. _. hın fazla demektır. Sallanın şarkındaki orman ve batak- caktır. bn bir çok mühimmat depoları ber-
~igortacılığı etrafında toplnnmıştır. . Buyuk mısafırımı.z akfam yemegı: İtalyada 42 milyon 918.000 niifu- lıklarda cereyan eden muharebeler- ooo hava edildiğinden bir çok Sovyet cü-
Ve pavyondaki şükran kfo;e.~i de elik- nı ~uarda ada gazı~osun~a h~suıı sun 21 milyon 67.000 i erkek 21 milyon de büyük zayiat vermişlerdir. 88 inci Ukraynada zütamları mühimmatsız kalmağa ma-
katle tedkike layıktır. ıekılde ve ~ahdud .azı a:vetlı.lerl.e 849.000 i kadındır. Burada kadınların fırkanın gedikli mektebi tamamen ruzdurlar. Ayni bölgede müteaddid 
. İyi çalışma ile bugün bir milnırlık '-ıeraber l'.edıler. Şefın tel §rıfleldı ~ır ek;;eriyet~ da~a. ~z ol!Tiakla beraber ge- imha ~dilmiştir. Cephenin diğer bir tayyare dafi bataryaları muharebe 

sıgorta yapılmaktadır. Bunu üç nıil- ~~lga halınde ş~hre !ar mı~ o ugu ne .7~2 bın kışılık bır fazlalık \'ardır. mahallmde, mahdud bir saha üze- Almanya ve müttefik- dışı kılııımıştır. 
yara çıkarmıya muvaffak olunca mıı- çın ak~am vaktı her ıstıkametten ~u- Belçıkad~ 8 milyon 804 bin 500 nüfu- rinde 65 Sovyet askeri cesedi bulun- Leningrad mınbka~ında yürüyüş 
hakkak ki cemiyetçe, clnha rnhat ola- ar~ .dogru akın batladı. Hal~, a~ız su.n 4 mılyoı; 110 bin 900 ü erkek, 4 muştur. Gelen muvakkat rapora gö- !erinin eline geçen vila- kolları, kışlalar düşman mevzileri 
cağız. Hayat :igortası yekunu da bü- 'Re!~ı~umhur.umuzu. f~arda gor~bıle- mılyon 193 bın 600 ü kadındır. Kadın- re, son günlerdeki muharebelerde d' ' fasılasız bombardıman edilmiştir. 
tün yurdda 25 milyon lira~·· bulmuş- ~~gını tah~.ı~. etmıftı. Şef, gazınoya !ar erkeklerden 8~.700 fazladır. Sov- 48 mitralyöz, 9 kara torpili, 800 den yetler hangileri ır? 
tur. 1ırerken, butun sahayı ayaklandıran yet Rusya<la 81 mılyon 665 bin erkeğe fazla silah müteaddid toplar 200 B ı· 31 (AA) Uk · d A N A D Q L U 

B ·o§kun bi lk t f "'k ld" k b"I 88 ·1 802 b" k d f ı ' ' er ın, · · - · r.!l\na a-• unun da bir kaç mi8line çıkması · 
8

. r a lif ~ anı yu SE: 1• mu a ı mı yon ın adı:ı var- e~ ~z.a araba, 100 beygir ifrtin·:ı.m ki 12 vilayetten beşi tamamiyie, 2 si 
Jazımclır ıraz sonra gazınounun etrafında- dır. edılmıştır d Al 1 1 ütt f'kl 

·· · . ki havu h t f ·ı · kt B 1. • ı e yarı yarıya man ara m e ı e 
Turk sıgortacılığı heııüı \'eni ol- 1 zun er ara ı, en ı erı no a- er ın, 31 (A.A.) - Talliııın düş- rinin elindedir Bu ,·edi vilayetin i-

makla bernber Cumhuriyet savesincie ara kadar halkla ~olmu§tu. Avrupada. erkek nüfusu kadından mesi üzerine, Finlandiya ile Alman- simleri: · · · 
k~sa. 7.~manda inki:::af etmis, hiiyiik '> .• --::k Vşar~I!.;. ~~gol!.. _~0}< yafa fazla ol~n bır meml~ket vardır. O da ya arasın~a do.ğrudan doğruya mu- Dinyeper _ Petrogk Zitomir Do-
bır ıhtıyacı karşılamıştır. uyu efı~ız, gozbebegımız ! Bulgarsıtandır. 3 mılyon 119 bin ka- vasala tesıs edılebilecektir. Du ı<u - meni Podolk N·kol;yef Odes 

Evve~ce memlekette yalnız ecnebi ::.i- ,et~:z~!;m o~ta!ıiı ._çınlatıyordu. dına mukıbil 3 milyon 153 oin 900 r.etlcı artık İsveç yolu ile sevkiyat-a Çarnlkof ve Viııil~adı~·: B~nların ;~-
gorta şırketleri çalışmakta i<li. 12 nl h .. samı~ı ve Y';1rekten gelen erkek mevcuddnr. )uzum kalmıyacak ve !sveçin bitaraf- sahai sathives· 264 600 kilometr 

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

HAYDAR R0ŞT0 ÖK TEM 
--.. --

Umumi Neşriyat Müdürü 
HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

--.. --evvel Ebedi Şefin i~aretleriyle kuru- teza urattan mutehassıs olarak ıık Amerikada erkekler daha fazla - lığının ihiali tehlikesi bertarnf edil- murabbaı olu 
1 me~muu nüfusu 1~ 

1~!1 Tür~ sigortacılığı. ~Iilli Şefimizin 11~ ı;;u1tabele buyurdular. Halk, bu 'lır. Ame? ika Birleşi~ hükumetlerin- miş olacaktır. Fin körfezinin mayin- milyon 724 bi~dir. Ukrayna, Sov et
~·uk.:ıek ırade kuclretıyle miikı>mmel : 1 ~ Ş f a~!1 ~onuna kadıı:r muh:ıfaza de 6? mılyon 6~8 hın kadına karşı l~ kapatılmış. olmasına nazaran Tal- !er birliğinin bilhassa şimal ve si~ali Abone • Yıllığı ı4oo Kr. 
~kılde tahakkuk ettirilmiı<tir: .~ttı. e. ~ ah~r~ .. ge~eyı . geçırmek 62 mılyon 137 hın erkek vardır. ja - imle Sovyet fılosunuıı v-azifesinde na- ş:ırki için bir hububat ve et anbarı _ • 6 Aylığı 800 

.\!illi rcassürans, .rnni mlikarreı· sı·- uze~e Ylkıne e~ır Ofhk.':1 teşrıf cderke~ oony~da erkekle.r pek az fazladır. sıJY mu\'affak olacağı düşiiniilmeğe dır. Ve Sov\·etler birliğinin en mühim Yabancı memleketlere 27 lira 
11.ynı a ış, aynı teza urat devam edı- 34 mılyon 734 hın erkek 34 mih'on clege.r. · • · t"h 'ı~t ı t ı l • • 

gorta isletmelerini bir kere daha si- yordu 520 b" k , d ' · S t r·ı zıraı ıs ı sa a vapı an mın n rnsıc ır. --•• --
t 1 1 . 1 t 1 • · • • ın ·acım var ır. ov,p ı osu . :ıyed L!)ı;ingracl · ld I 

gor ıı ıyıııı ve rn ı~ e me en yıışalaıı ve Aydın~.~~ (A.A.) -. Reı~ı~um.?ur meydan muharebesinden aşağı yukarı arehane: kinci Beyler Sokak 
ııiz mlıyaıı anonim bir sirk2ttir. Harp ls~et İnonu.bur~ya gelıtl~rını ~ute- _Kadınlar ne.d.:m d_aha fazladırlar? sağlam çıkarsa, ya mayin barajını Aln1an protestosunun 

belıiyle ihr. cat ,.e idhltıt durduğu a~~P m~htelıf muessese.lerı gezmı§ ve Mılletler cemıyetiıvn bröşüründeki zorlıyaıak lsveçe iltica etmek VC\'ll GÜNDELiK TAKViM 

1360 Şaban 7 ımada • !illi rea~siirnn>', ecnebi . igorla ın te k b h ti d k ı d k · ı·eddı' U\ kkiillerİ.\ le anlasmalar .nıırnr:ık ı u a ~. en seya ~ ~rıne evam ey - ·-a am ar an bunu anlamak kabildir. endi kendini batırmak mccbnrh·e -
emek uzere şehrımızden ayrılmış - İstatistikler gösteriyor ki kadınlar tinde kalacaktır. · 

ih~·acat ı-e idhall'it eı<ya~ıııı . igorta el· lard~r.. . erkeklerden daha mukavimdirler. Vaşington, 31 (A.A.) - Haiti el

mı , bıı suretle malların ,;evk.dilme- Mıllı Sefın gerek buradaki kısa Mesela Fransada dog· an 100 bin ço _ 
·ini ve memlekete gelme:->ini temin er- • kk fi I • .eva u arı ve a-erek şehrimize gelİ§ cuktan ·a!ıcak 90,962 erkek bir yaşı-
emiştir. Yani, bir bakıma (Denizler- ve ayrılışları halkımızın en içten sev- na varabiliyor. Kız çocuklardan ise 

deki hıırp tehlikeleri de mallarımız "ti ve bağlılık tezahürlerine veiile 92,838 i bir yaşına basıyor. 41 yaşın
için bertaraf eclilmiştir. olmustur. da 7 4,988 erkeğe mukabil· 78,381 ka-

cisi, mihvere ;\·ardım eden ı?Üpheli 
dm varpır. 75 yaşında 23, 768 erkeğe tacirlerin tecziyesi hakkındaki S. D. S. D. 
karşı 34,821 kadın bulunmaktadır. Amerika hükumeti kararını kabu _ Sabah : S,26 Akşam 18,45 

CinBsundda~1 çıkkaııdne1ticehşuk~kur: Zayıf lün~en dolayı Almanya tarafından I Öğle :12, ı 4 Yatsı 20,2 ! 
enı en a ın ar a ı atte eı· - vakı protestoyu Haiti hükumetinin İki d' İ 

keklerden dnha kuvvetlidirler. r~ddettiğini bildirmiştir. , __ n_• .. ı_1_s, .. s,..6 __ •_s•.k ___ 3iııi'liıı3•9• 

EV KAT 


