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Nüshası her yerde 5 kuruştur 
Cumartesi 

6 .. 
EYLUL 
1941 

TELGRAF: ANADOLU - IZMiR 
TELEFON ı 2778 
ADRES: ikinci Beyler eoluıfmda 
ANADOLU l'azeteai idarehaneat 

(ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Fuarı z iyaret edenler 

Evvelki akşam İzmir Enternasyonal Fuarıııı zi
ynret edenler 15201 kişidir. 15 gün zarf111da Fuarı 
ziyaret edenlerin yekfınu 399183 ki~iye baliğ ol
muştur. 
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Ml•ııı~ C'ef--- Aln1anya H a riciye Ne-y ı '"\ z are tine göre 

tezahüratı araHalkın içten 
sında Borsaya vardılar 

Buraa, 5 (A.A.) - Reisicumhu r 
İamet lnönü, dün fehrimize gel
mit lerdir. Milli Şef. buraya ge
liş lerinde olduğu gibi Susgırlıktan 
it ibaren otomob il le devam etmiş 

oldukları sehayatleri ~snaaında 
geçtikle ri yol boyunca cıvar kaza, 

a hiye ve köyler halkın ın da en 
i~ten tczahüratiy le karşı lanmış· 
tı r. 

Bulgaristandaki Alman 
tahşidatı haberleri 

Alman - Türk münase
betlerini zehirlemek 
maksadigle çıkarıl

maktadır 

ALMANYANIN TEMINATı . FON 
PAPENIN SEYAHATi VE IS· 

VIÇRE GAZETESiNiN VER· 
DIGI HABER 

B<>rn, ı; (A.A.) - Bund ırnzete•in!n 
Berlin muhHhiri guzete"ine ~u nuıh1ma
tı \'ermi~tir: 

Ru zvelt ve Çorçil; Atla ntikde bir 
«Prince 

noktad a yaptıkları t a rihi müli.ka l eınasında 
of Wales»İn ark a g üvertesinde 

lngiliz zırhlılarından 

Bulgaristaııdaki Alman a'ker tah
şiclatı hakk111da ecnebi menhalao·dan 
gelen haberler, Alman Hariciye neza
retine göre Alman - Türk müna,ebet
lerini zehirlemek maksadiyle yapılan 
teşebbüslerden ibar<>ttir. 

P o lonyaya yardım Atlantikte A va m Kamarasında 
Hariciye nezareti, adeti wçlıile mP-

selenin askeri \·echesi h:ıkkıııda benı- Ruzvelt Bir= denizaltı bir_Ame ri-
natbı bulunmamıştır. Almaııyaİuıı - Çörçil 
Tü~·klere karşı tecavüz niyetleri besle- k a n J est.roverine saldırdı 

' diğine. bizza~ Türklerin inanmadığı D { ya hükfimetı"ne yar • ffıarp vaziyeti hakkında kaıı:ıatı Berlınde mevcuddur. rO on 
- Devamı 4 ncü sah ifede - dıma müsaade etti Rıızvelt, denizaltı ya· izahat verecek 

Sovyet asker ler i 

-

kalanacak olursa imha 
IKa rl ~legerle diyor ki: Sovyet~e~e yapılaca_k ?'ar edileceğini söyledi 

dını ıkı şekılde : Acıl Nevyork, 5 (A.A.) - Alman oldu-Türk milleti 
Hükünıet mahfilleri mü-

za k e relerin açık olması 
111 ütaleasında Almanlara göre Sovyetlere göre 

Telmih/ere sarih ve 
vermiştir 

ve vad e li ğu zannedilen bir denizaltı gemisinin 
Greer torpidosuna taarruz eylediği 

\':ışinglon, 5 (A:A.) - Ruzvelt, hakkındaki haberler üzerine burada Londra, 5 (A.A.) - Röyter ajan-
şimdi Karıadada denız aşwı memleket- heyecan hasıl olmuş ve bu gibi ha.·e- sının parlamento muhabirinin yazdı
ler için talim görmekte olan Polonya ketlerin Amerikayı harbe sürükleyip ğına göre parlamento kısa süren yaz 
kılalıırına askeri malzeme gönderilme- sürüklemiyeceği me•elesi ortaya çık- tatilini bitirince başvekil Çörçil, 
•ine \'e bu suretle Polonya hükumetine mıştır. A\•am kamaras111da harp vaziyeti 

Estonyada Ceohelerde açık cevap 

Sovvet kuvvetl eri t.a

n1ame n tenıizlendı 

C f ·dd tf l G üdünç ,·erme \"e kiralama kanunu mu- \'aşington, 5 (A.A.) - Gazetecilere hakk111da izahat vermeği düşünmek-
• e ın ve ş ı e I n1u 1a- azete, Angl o - Sakson cibince ilk yarılım yapılmas111a müsaa· cevap \•eren Reisicumhur B. Ruzvelt, teılir. Başvekil, ezcümle Ruzveltle 

r e b e l e r oluyor • J" . · { J de etmi~tir. Beyaz saraydan bildiri!- mütearrız bulunduğu takdirde ne .rn- denizde yapt.ı«t görüşmeden' Sov -
cn1peı ya ızmınc en (. e diğiıw göre Ruzveltin m~saadesi mit- pılacağı.-"'ıuline : . .. yet Rusyadaki vaziyetten ve Sovyet 

Almanlar Leningrad bahs ediy or raJ~·öz, tüfek, top. t~ch~.zat. ~am.\:oıı - llfutaarrızı '.m~a cdccegız. Ru8yaya yapılacak İngiliz - Ameri -
.. . vesair ia;;e maddele•·ı gonderılmesıııe \evabıııı vermı~tır. kan ı·ardımındsn, İran ve orta •ark 

"11.I e Fransa uze- ciııarında hazırladıklaır B.erl.' ~· 5 (A.A. ) - D. N. B. ajan- samildir. Ruzvelt, bu kararla tecavüze Lon<jra, 5 (Radyo) - Ruzvelt, dıin vazi,:etinılen bahsedecektir. ın.anş V 'l l 11 bıldırıyor: k 1 milletlerin hepsine vardım Matbuat konferansında lıenıııatta bu- so,•vet Rusyaya yapılacak yardı-
rinde 25 lngiliz tayga· mevzı ere.yer eşe- cBerliner Bö~~en. Çaytun~· d a ~~rı%:.~t1~rarına uygun oİarnk.~olon- hın~rak, bir clestroy~r~ hücuı:ıı ed~n mın h~ıfi cel;ede müzakeresi hakkın-

/ .. memışler Ka ri Megerle,. ı:urkıyeden . bogazla- rnrn . ıhcak yardımla Amerıkaııın cleııızaltınııı huvıyetının teslııli içın dıı bir cereyan varsa da hükOmet 
resi dÜŞÜTÜ mUŞ r !n a~ılmaoını ıatıyen Amerıkan hah- ;,,lıcla;ı:i~ı 'b;kımından hayali bir !ş çalışıldığını söylemiş.ti~·· mahfilleri, buna hrnfdar gözükme-

rdula- Moskova, 5 (A.A.) - Bu sab~h- rıyeaı aabık genel kurmay batkanı .. .. 
1 

kt •e islikl'ilinden g3 v- Ruzvelt tahtelbahırın nişan ·ılm ı mekteclir Berr 1 r, (AA) _Alman o .•. . S t t bı--·· St r · b t b • 1 gormus o acıı ır' · ' . · k b·ı· .' .•. . · ' ' · 11 

• ' · • • teblıgı: kı Ov)·e e 
1

11
1 

• er ıng ın eyana mı ve ogaz arın >ri in • b" •ekilcle mahrum eclılen ·a ı ıyetsızlıgın111 memnuniyete •avaıı Bu mahfillerin kanaatine gUore rı bas kumandanlığının resmı ffakı _ 4 evliil gecesi, kıtalarımız, bıilün da ha bir aaır evvel açılmasının çok Pol sanı ırk.. . "tikliiline kavu<- olduğunu beı•aıı etmistir ·· · bu hususta söylen k •.. ı · al n 
" k he ·nde tam muva • b 'dd tı· ··h b · · ı • ··k ı v . oıı;anııı te r,u '" , · ' · · . ece .,oz erın e en ..,ar c~p sı • 1 tur. cephe oyııııcıt şı e ı mu arc e- ıy ı o acagını so Y eyen atıngton m·ı . , tt"'. . tekrar göstere- -Devamı 4 iıncii Sahifede - sörlenmes· liiz d 

vetle neticelenen harekat 0 mu~ di· ]er~ clevnm etmi~lerdir. Hava kuvvet- Star gazetesinin mütalealarını bahia cek1~':' ,ıızu e ıgını ' · · 1 ım ır 

yor. Leningrtıd şehri, ağır Alm1 _ danlar{na taarruz eylemişlPrdir. Kari Megerle d iyor k i: , . Berıı, 5 (A.A.) - Yişide.n lsvıçre 
· E 'tıın,·· du .. 

0mandaı1 temız • . ı· • ' k b" ' · b d rıkanın Vı" 0 1· nezdı·ı1dek 0ı 0 i"asi mumes-nu) or. s • u, ~ k" tcb ıg: ve açı ı r cevap vermıt ve u ere- . . . -:> ..., J •• 

Leningradın muhasarası de\•am e an !erimiz düsman kuvvetlerine ve mey- mevzuu etmektedir. ıı. · 1 1 
toplarıııııı ateşi altıııa :ılınmış bu. u Mo,kova 5 (AA.) - Dün akşam- Türk mille ti bu telmihlere •arih 'IJansllla gelen bir habere gore .Ame- 1 A skerıA ~azı.yet 
1 · t· 

1 
b··t·· ] d h b • · · · ·· ı · -.ıı nmır'ıl Lcahı· •·arın Vı•ıden Bar-enmıs tr. . . Bugun u un CC'P ıe e mu :ıre e- ce manasız fikırJer ılerı sure n erın . 

1 
. ~ c. ' ·' "' 'k 

Tayyarelerimiz dün gece lngılız Jer d~\·am etmiştir. 52 Alman tayyn- aela hiyettar şahaiyetler değil, fakat ~:1~~·1 h~~eket ~d~cek Ye .A.merı .~11}~~ -
1 

,-
sahillerinde 3000 !onluk bir ıluşm_an ·esi diişürülmüştur. yeniden parlamak istiyen bir kaç ohca~~ez ';clekı buy~k elç_ısı~~e .. n~u f .' 
devriye g<•misiyle hir ticaret gemı,;ı- 1 

• . ·m 28 tayyaremiz kayıptır. münferid k imseler olduğunu ümid B;rsel ır. a~a nezdındekı ~uyu. ~ ~· L • d Al ı 
ili batırmışlıı_r Ye diğer biı:_ ticaret ge: ~~~~ıkta hava ve d.eniz k~V\ etler!- •.tmek lazım geldiğini kaydeylemit- - ~:!agelıd~~n .~ uzvel!ı:~ ~np ~· en 1 ngra man ar 
misini de agır ha,ara ugratmı~lar . 'bir nakliye ve b ır ~e~rıre gemı- tı r. 11U orduncU • e • • , 

dır. ıı:ııg, tırmıs diğer 2 gemıyı agır hasa- Türkiyenin bu tarzdaki düşünce- BULGAR/ A f d k ld İngiliz hava ku_yvetler.i, dün :r.~anş Si a_ at~;ştır. . •İnde hayal İnkiılarına uğramaaını STAND t uşat 
denizi Uz~rinde agır zayıat verıı:ıısJer ra :r.~g\ova, 5 (A.A.) - R~smen bı.1- ümid edelim. Zira eğer son seneler ara ın an ) 1 
dir. Alman avcıları ve hava. d.afı_.t°,P· .. · 

0~.ine göre Baıt~k. deııızınde hıç zarfında Anglo-Sakson emperyaliz- K 
ıarı. düşmanın 25 tarraresını duşur· du 1~·~ ·et ııarp gemısı batırılmamış- minin i nkişafı hatırlanırsa buna da- ral Boris 
müşlür. bır O\) ha ziyade lngiltere Ve Amer ika bir- Bir Sovyet kolor<lus undan 117 hin esir alınmış, Alman "ı.va~ tayyareleri, Süveyş tır. f ·kov-a 5 (A.A.) - Röyter a - !etik devletlerinin aldıkları tedbirle-
körfezinde ~ok alçaktan yaııtıkları .i\ 

0
:_ D~~aını 4 ncü aahifede - rin her birini sözde milli müdafaa Sarayında Amiral R e d e- 1122 t a nk, 500 kaınyon ve 200 top alınnuştır 

- Devamı 4 neli aahifede - lüzumiyle ~~klı ~ı~armağa çalışma- • k b 1 • Almanua - So,~·etleı· harbi hak- dan 117 lıı"n e."ı·r alınmıs , 1122 tank, 

ı . 1 ! arından hırı bu ıkı memleketin ha- rı a u ettı , , o • SON DAKiKA.. çı· n 1 er rici siyasetlerinin bariz vaafını le• - kındaki son haberler sövledir: 500 kamyon 200 top iğtinam olun-
' Alman orduları baş' kumandanlığı - Devam~ dördilncll aalıifada -kil eden yeni havanın bir ifadesi de- AMiRAL SEREFINE e ·ıR DE t bl Al mek daha doğru olur. Boğazlar me- nııı e iğinde Leningradın man 

Gı D t .. _ kuvvetleri tarafından kuşatıldığı, d• • en z -Devamı 4 nıii aahifede - OGLE ZiYAFETi VERDi sehrin Alman topçusun~!~ !e•irli ateşi Norman 1 M··h·ın bir zafer . .. . altında bulunduğu bıldırılıyor. 
U J N f v k•ı• . So!\a, ~- ( A.~.) .-. ~~111 ne~redılen Hatta yalnız Leningradın değil, 

Vis ide n 1üh im bir va- kazandılar a ıa e 1 1 1 .e~.mı .teblıg~.~ lııldırı~clıg111e gore Kral Lacloga gölünün civarında Sımurtel- Ruzvelt, genıının mü-~ I . uçuncu Borıs, evvelkı gün Alman drı- burgun da i~gnl edilmek üzere ol _ • t • 
zife k a bu etmış • • nanm:~"' bu~kumandanı büyük amiral duğu haber yeriliyor. sa<leresinı emre t.ı 

Beyrut, 5 (A.A. ) - General Dentz • Anta l ya havalısınde t e t.- Rederı kabul etmiştir. Yine tebliğe göre şark cephesi mer Madrid, 5 (A.A) Nevyorktan bil-
ile 47 ıubay, Fransa ya gitmek Üzere Hupieyen eyaletinın n1er J ·ı -ı t Saat 13.30 ela Kral, büyük amiralin kez kısmında muhbil hücuma geçen d irildiğine göre Ruzvelt, N,ormandi 
buraya ge lmitlerdir. Generalin Yiş i - • • , taınanıe O" e r y ap l serefiııe bir öğle yemeği vermistir. 2~3 üncü Sovyet tüme~i imha edil - adındaki büyük t~anıa~l":ntık ge"!'i-
de mühim bir vazife kabul ett iği zan- kezı FochO' • • < 

11 
Antalya, 5 (A.A.) - Şehrimizde Ziyafette Prens Kiril Alma'n el~i'i mı~ .. ve cephed.e 25 Agustosbn 4 ainin müsadere edılmeaını emretmıt-

nedilmektedir. Ha ber alındığın":. gö- • a l edıldI bulunmakta olan Nafıa _Yeki.Iı .gene Be~kavl.e, amiıral Sutder: Başvekil pl"O- ey Jule kadar bır Alman kclordusun - tir. 
r e Beyruta ~~len vapurların . "!'u•-:.t- ışg _ 111 kuvv _ ral Ali Fu~d Cebesoy, ?un İn onu kız fe.s~r Fılof, l~arbiye nazıı·! geı~eral 1 a a 1 
tebatından yuzden fazla gemıcı, hur Çunkinır. 5 (A.A·~ . ç k . et enstitiısü ııışaatını, soguk hava de- Daskıınof ve ılıger baıı resmı. şah~ıyet- !?:!!!!. n n ~ na İı ifil M ©' te. e o @'CS! 6 
Frana ız kuvvetler ine iltiha k etmiş- 1 .· Hupiyen eyalet•.01

1
11 

• me~ e~ı ?- posunu kültürparkı ve beton yolları ler lıulunmustur. ~ ~ 1.1 U ~ Ci2) ii3) 
!erdir Bu &'emicilerden birisi, Beyru- 1eıı, F'ochovtı tamamıy e ışgka e mı~- görn1u··; "e 200 bin dekar araziyi su- .... ..... ''""" 

· ... . • .. .. ·an ~ nın ar9.t~ın a ~ " ·· ·· .... ..... ... ...... ... ................ . . 
tun tabıı halını gorunce: 1 d". Foi\•oza ada. ı d d·ı .. . ' la~ acak olan Aksu ve Kopru çayı sa- MOSKQVA___ F b t hl• k 

- Vişi propagandaaı b": şehri~ ~ir i=~b~ıt. eden Foch~'" eieıed:n ı.~~'ı·~~ı~ halar111da tetkiklerde bulunmuşlar - uarımızı u e 1 eye 
harabe oldugunu ve aeyrısefer ıçın iiimata nazaran ,ene .. t·car' b . dır. G?neral Alı Fuad CebeSO), bu- , 
hiç benzin bulunmadıgını söylemek- ponlar tarafından askerı '~t 1

d' ı B 11 gün Terik ve Man.~\·ga~ kazalarınc\:ı BOZGUNU 
tedir. ·k !arak kullanılma a ır ... u- - Devamı 4 ncu aahifede - k k 1 

D " t · meı ez o • mi haberlere gore _ - arşı oruma ıyız emıı ı r. ooo rçı~yak gtellenı ı;i~n sabah .şehı.e .girmi~- hirleri de simdidcn Çinlilerin ellerin- Yaza n : Na po\yonun çav.ışlarından 
b

• •1 J ın ı a ar • s"mdı mu h ım bır d 
1 Fl"'ltıSada ır Stil {aS Icrdır. Bu kıtalar, ·· 1 ve Mo . e sayılmaktadır. . . BURG NYA 

< • d . .. .. olan Saııgmen . noı Uzun zamandan berı !Iupıycn eya-
daJıa . '.'"'.~ ,,.~u .· v'oı·Jnr. Bu şehırlerin iki- Jetinde ,:erle.omis olan japoııların bu-

uzeı ıne ~ uı u. .· · · ı . ' ' : . ·· f · · d S b k .. . . kuvvetlennın ışga et- radakı m~vzilerını muıla aa ıçın a 
Pa r ia, 5 (A.A.) - a '.k om~ - 8!nde de Jap?n sahil bölgesind~dir. ha bü ,·ük bir gayret sarf etmiş olma

niıt mebuılardan Marıel _ş;•~ton, d~n ~kl~rı mevzıler,J -~ japoıılar, muk:ı- Jıırı burada alaka uyandırmış ve bir 
bir auikaada uğramıştır. ka ~ncasıy- be1hıı.den çıkarı a ek şehri tekrar ele çok' tahmiı;l;re rnl açmıştır. japon
le bir çok defa a tef eden f ~t ı 'ı moto- 1 huc.uma ge~er tardedilmişlerdir. !arın bu eyaleti· tahliye etmeleri, 
ıikletle kaçmaiia. mu:vaf a 

0 ~ut. - geçırmışler<e e adım adım şehı i Nan kin kukla hükumetinin niıfuz ve 
tur. Gittonun vazıyetıS çobkkvkahı~d! rt. Jaüpdonf kuvvetlekrı, Hanko\a çekilmiş- itibarına bü•'.ı.ik bı"r darbe iııdirmi~ 

p · 5 (AA )_ a ı omunıı m a aa edere b" ı . , h .. kO ınebaru,n kledildii i haatahanede öl- lerd ir. Buradan vaıı.urlarşa ınme erı ve ~un~ :nukabil Şan-Kay-Şek u · -
ınuı:::ı:. a muhtemeldir. M-anoı ve anmen ~e· metınkını arttırmı~tır. 

• Bir tepeye çıkmıştık. Yorgunluk
ta n peritan halde bulunan aaker
ler inıiz haykırıyorlar ve önümüz
de ıerilmif olan şehri gösteriyor
lar : Moskova, Moakova! Diye 
bağırıyorlardı • 

~-,.-· 

Devlet demir ve denizyollarının 
tedbir almasını bekliyoruz 

İzmir Fuarı Büyüklerimiz, :\!illet, çeı~evesinde değil, memleket ölçü~iin
yabaııcı ziyaretçiler ve nihayet topye- de lıir eser olduğunu kabulde ele herkes 

' 
b l kün herkes tarafından takdw eılilen ittifak etti. 'akında aş ıyoruz güzel ,.e mükemmel bir eser haline gel- Şimdi, bu kadar masrafla, bu kadar 
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• eli. Ayni zamnn<la onun, urtık İzmir -D•Yamt ikinci aabif•tle ...., 



_e E'JLUL .(ANADOLU) C;ıma.ri.~•· -
--.Fuarda Tetkikler--- Basmada ihtikar 

Kardeş Iranın Fuarda- ödemişte bir manifatu. 
(Şeh ir ve Memleket Haberleri) 

Üzüm, incir piyasaları 
RADYO 

BUGONKO PROGRAM 

k. . racı Adllgege verildi 
1 muazzam pavıyonu ~a)~l~e~;~~e ~~::~p m!~~f~~~~~~ı ıs: açılmak •• uz ere 

7 .30 program, 7 .33 müzik: hafif 
program (Pi.), 7.45 ajans haberleri, 
8.00-8.45 müzik: senfonik program 
(Pi.), 13.30 program, 13.33 müzik: 

Burada yaollacak bir tetkik, 
ıranın kaydettiği tekamül

leri göstermeğe kafidir 

mail oğlu Mecid Ataç, manifatura eş
ya~ını fahiş fiatle satarak ihtikar yap
tığı zabıfaca haber alınmış ve alınan 
tertibat üzerine Nazilli basma~ının 1 
metresini 48 kuruş yerine yüz kuruş
tan satarken tutulmuştur. Adliyeye 
verilen Mecid Ataç, tevkif -0dilmistir. 

Izmirde kafi miktarda üzüm 

Türkçe plı1klar, 13.45 -ajans haber -
!eri, 14.00 müzik: Türkçe plaklar 
programının ikinci kısmı, 14.30 mü -
zik: Riyaseticumhur bandor:m, 15.15 
müzik: dans müziği (Pi), 15.25 
15.30 kapanı~. ' • • d 18.00 program ve memleket saat ve ıncır var ır ayan, 18.03 müzik: karışık ııarkı-

000 

Su tar ifesi gene geçen 
seneki gibidir 

ü · · · ı 1 d · · . b 1 d • ··• .1 . !ar, 18.40 müzik: radyo caz ve tan-
. zü"'., ıncır pıyasa arının açıma .a epıy ıncır u u~ ugu ogrenı mış- go orkestrmn 19.00 konuşm-a (kah -

tarıhlerı yaklaşmıştır. Evvelce de tır. Bunlar, satış )}pıldıkça peyder- 1··amanlar saalı') 1n 15 mu" zı'k. radvo 
d - 'b' 1 . .. .. . t . d k -agazalara kl d ' l , "· . J yaz ıgımız gı ı zmır uzum pıyasası pey zmır e ı m • na e ı - caz ve tango orkestrası rogramının 

Tarif o tasdik edildi 
p-azartesi g~.n~.· incir piya~ası ~.a mek üzere istasyon ambarlarında tu- ikinci kısmı, 19.30. ajani haberleri, 
çarşamba gunu açılac_~~~ır. Bu _m~- tulmaktadır. l 9.45 konuşma (iaşe müsteşarlığı 
n~~ebet!~ ?0rsa~I~ . uzum ve. ıncır Şehrimizdeki alakadarlardan öğ- adına) , 19 . 55 müzik: fasıl s-azı, 
mustahsıl ve tacıı le_rı ~o~l~~~caklar- rendiğimize göre dahilde şimdiye ka- 20.15 radyo gazetesi, 20 .45 müzik: 

Tramvay, elektrik ve su tarifeleri, dır.t:ıerk~eı:;e 1 oldug~ f b~·\ıla~et V..e dar ihracatçılar tarafından satın alı- karışık şarkılar, 21.00 ziraat takvi-
yine geçen seneki miktar üzerinden ~~rl ~ .• e.:· ~?ıY_ et m~n a a .. ~~-a.ra ~~- nan üzüm miktarı yirmi bin çuval mi vetoıırak mahsulleri borsası, 
es bit ve tasdik olunmuştur . Su tarife- .u~ ugu, 1~~ı e 0 ası mu uı ve a- kadardır ve bunlar iyi fi ati erle alın- 21.10 miizik: dinleyici istekleri, 

si de geçen ;;eneki ücrete nazaran tıbı t~mumısı topl:ntıda ~-ıılu11:aca.k - mıştır. Maamafih yağmurlardan son- 21.45 konuşma (günün meseleleri). 
tasdik edilmi~s. de şirket müdürlüğü lardıı.' Ilab.e.r a!~ıgımıza gor~. fiı':1dıye l"'.l üzüm fiatleri yeniden yükselmiş- 22 .00 miizik: radyo salon orkestrası 
itirazda bulunmuştu. Son sözü Nafıa k~daı İzmn pıy asasına tacıı 1.eı ~ 3 ~ tir. İncir mahsulünden de dahilde 22.30 ajans h-aberleri, 22.45 müzik: 
Vekaleti söylemiş ve su tarifesinin b~n .~~val, tarım, satış koopeı a~~fl.~ıı şahlan miktar on bin çuvaldan biraz radyo salon orkestrası programının 
de tarife komisyonunca ekseriyetle bırl.ı~ın~- .de 15 .vago? kad,ar .. uzum fazladır. ikinci kısmı, 22.55-23.00 yarınki 
verilen karara göre tasdik edildiğini ıı-~tırıld~gı t~hm~n edılmekcedıı. İz- .• . , . . orogram ve kapanıs. 
bildirmiştir. Maamafih gelacek sene- mırd~kı t~cırlerın depo ve ~::u~l-:nın- .. ~ıger .tar.aftan ~e~ı mahsul ıncır ve · 

1 
ki Lram{.ay, elektrik ve su tarifeleri_ da dort bın çuval kad~r da ıncır var- uzumlerın ıhracı ıçın de hazırlıklar 1 
nin na. ıl olacağı hakkında alakadar- dn·. Fakat Alsancak ı.qtasyonlarında yapılmakt-adır. orsa 
!ar, !)İmdiden bir şey ::;ö~'1ememekte- ·--------------

dirler. Fuar F udbol müsabaka- ~::~~~sam 
Bavram hazırlıkları 82 c. arpa 

36 50 
8 

Fuarda İran paviyonu ızmire akın başuuor 
Fuarda mevcud bütün pavyunıar :;ada binaen bir çok talebe g?nderil-

9 
E 1 

ları bugün başlıyor Iplik mübayea edenler 
üzerinde kontrol 

ara:;ında kendisinden en çok bahsolu- me .. kı: beraber. lranın. merkezıı;de ye Y ül kurtuluş bayramı miinaı:ıe- Şehrimizde bulunan -0! dokuma tez-
h ht 1 f l d f 11 ·ıme b 3 tiyle tzmire gelenler artmıştır. Tenı·s mu··sabakaları fevkalaA de gahları ile c.orap ve fani!a makineleri nan, güzelliği ve yapılı~ının zarafeti ~u ım mu e_ı yer erın e enı '~ - Rayram senliklerinde bulunmak 

herkesin ağzında dola17aıı: hlila. a h~r- lı okullar tesı,; ~hınmuştur. Şehı;ı~a- üzere lzmi~e gelenlerin fu:ırı da zi- mıntaka,. iktıırnd müdürlüğünce dam-
kesi kencfüıine doğru cezlı \'C cdlırıl~n hın :altanat devırı olan 'On~ 21 ~·ıl ıçı~ı- yaret edecekleri tabiidir. 8 ve !) ey- heyecanlı ve gu·· zel neçtı• galanaca ktır. Bundan maksad, ma-
p."\'ı'uoı1 ı~an pavı'.vonuc!ur. ele Iranın _her kısım top_ rag.'ı h ~ r çeşıd ı;ı. k. 1 . . . 1 k 1 1 k k 

• ' ·• dl t lül gec..!leri için fuar sahasıııda meh- ·ıne eri ıçın ıp i a -an arın ::;ı ı ·on-
H~kikaten lııı paviyonıın hazırlıını:;;ı ~rnhsul. iç!n tecrüı:e ~ .ı. m.ıı;; ve -~~r~- Lap eğlenceleri teı1ip eclilmistir. Fuar futbol müsabakalarına bu - (6-8), (6-8), (6-8) ~ibi uzun bir çe trol altında tutulmalarını temindir. 

t·e\·kala'de bı'r z.e\·J,·ı· ·elı'nı nı:ıhstılt.Hlür. gm bu ıstıdad ve J,abılı~et~11:clen .1" •• tıf'.L~ D l l d k' ·1 · Ierdır 
S

. d 11 - kad ı· gt"ıze' ·ık ··e clı"ız- ele olunmuştur. İrancla ekılıp clık.lmış evlet demiryoll~ıı.·ı, 9 eylfıl rnünn- gün saat 17,30 da A sanca ( sta ın- ışme ı e yenmış . . Çünkü bazı kimselerin, makinesı 

.ı e o' ugu a " · • · .. .. . b. k - sebetiyle tatbik edilecek tenzilatlı ta- da başlanacaktır. Dün de yazdığı - . ~eza B~njamen - Bedrı (İst-anbu_l) bulunmadığı halde başkasına aid ma-
güııclür. İrnn paviyonu eski handaki v~ gorun~.ıyen ır ço meyve, a~aç ,.e rif~ııin 8 eylül günü sabahtan itiba- mız gibi bugün Ankara - İçel muh - çıftı, Semıh - Faruk (Anka_ra) .çı~- k' .· ' . . ' . ' . . . '... .' 
mimarlık kudretine ze\·ki ~ elimine ııar- çıç;kler duny~n~n her ucu.nd.aı;ı \~ hu- ren tatbike başlanacağını alakadar - telitleri karşılaşacaklardır. Müsaba- tine ve Lohner - Recyo (İzmır) çütı, ıne~ı ~endısın~ aıd~ı_ş .~ıbı ~m;~er.e
lak bir örnektir. Ziı·a acık bir cephP., cagın~an f~·ııı:tılere: ;ı.:e~ıi~ırıln~ıs. ~'e !ara bildirmiştir. Bu tenzilatlı tarife- katara başlanmadan evvel geçid re~- Melih v~ İbrahim (İstanbul) çütine ı·ek ıplı~ t.~darık ~ttıgı o?'renılmıştır. 
onun üstündeki z:: ırif burçlar, kapının sondn h~ ıc ak\~ v~ aırıcı. ı~'lr~ ·~~1 den istifade ederek İzmire gelenle- mi yapılacak, bir nutuk söylenecek- galip gelmişlerdir. .. . Bun.~n ~nune ge.çılecektır. Bu mP.v-
iki tarafındaki heykelleı· h•: memleke- ya ad.~ c ~ /'. anı mış ve~ a aı ıce 1 

- riıı pek cok olacağı anlaşılmaktnclıı-. tir . Bugün oyunlara ogleden sonra sa zu uzeıınde aynı zamanda tahkikat 
tin büyük İran Şehin'4ahının himnıe- raç e ı mış ıı. • . · 000 at 15 de başlanacak ve dömifinaller da yapılmaktadır. 
tiyle bugün yeniden ihya edilt>ıı v~ ebe- :.\~em~eket ha~vancılıgınc!a_. d.a .~ıynı Y l l d } Tenis müsabakaları: y·apılacaktır. ------
clileştirilen eski a~ırlarının parl:ık de- harıkulade .ı:_lahat ve degıliıklıkl~r ı ( ırıın an ö n1üş Dün fuar tenis müsabaklarına Bugünkü mühim maçlar ic:inde Lil- Fuar pulları 
\'İrleri tarzı mimarisinden birer ııüınu- meydana getırılmiştir. Bu hu;ım;ta bır Karsıvakada Çiğli köründe .Mal_ kült"rparkta tenis kulübü kortlaıın- hassa C. jiro ile Godfrey, Suad ile , .. . . 
nedir. Binanın :<ağ t:ırafında büyük çok teşkilat kurulmus, baytarlık ııuk- t !) · · ·k·' d b' ·k t .1 d da devam edilmiş ve müsabakalar, Fehmı' (Ankara) l\fııafüi (tstanbul) I< uar muna~ebetıyle posta, telgraf 

d h 1. . l"h e eme• ıııı e ır pamu at a!>ın a • t 1 f "d"' 1 .. -.. b 
Lozan kapı"ına bakan sütunla~· o kıı- tai nazarın an ayvan nes ının ısa ı birce. ecl bulunmu~tur Yapılan talı- fevkaliide heyecanlı geçmiştir. Karşı- ile Odonnel (Ankara)nın maçlari~·- ve e e on umum mu ur._ugunce u 
dar zıırif ve övle bir manzarası rnrclır \'e günden güne teksiri ıçın onla- k ' k ttt d' ı· .' b. . . K h !a!'lmalar çok mühim olmtı!I ezelim - le c J·iro _ Godfrev Dııbli B,,111·amen- ;ıen. e bastırılmış ve tedavule çıkarıl -. 'h ı a -a cese ın, zmır ıı Pıcı a - •' ~· · • • - · • l · ıı k "b ki bu derece:-1i pek az binayıı na~ip oln- rın bakımlaırı cı etinden de en "on ye- 1. 1 49G . k kt. t le Suad Subay .İstanbu l) - Telyan Bedri (İstanbul) çifti ile. Lohner _ mı:;ı o an fuar pu arının ço rag et 

.. t t dl l .. h. raman arca - ıncı .o a .a o uran 1 f k k l gördüg·ı··ı ti ki 1 t f bilmi. tir. nı sıs em ve me o ara mıı ım ve . lustafa o&-lu hmuil Eri.epe ·e aid ol- ( zmir ) i kolaylıkla, a at ı:o üsta- Recyo ( zmir) çifti, Alaeddin _ ~Iu- . ve P ı me~·a ı arı ara ın -
-R~ı kolonların insa ;ekli \'C oıılnrın es'.ıf.ı ~üteadd:d t~şebbüt1e_re .. giri • i~- duğu \'e bir kaç giin en-el yağan dan " bir oyunla (1-6) kazanarak hiddin (İstanbul)' çif~i il~ ornıya - dan ~opl~ndı~ları, ıdarede pek az 
binadaki durumu ve pa\'yoııuıı kendi mış r avyonc ~- n~.mL~ne er~ goze ~'11 

- vıığmur rsnasında tarlad-a bulundu- çok alkışl-anmıştır cakl-ardır. Bu suretle fınalıstler mey- kaldıgı h.ıbeı alınmıştır. 
mevkii mimarlıkla dekorasyondan un- ~an ~:~.çay~ ~ur ·ıl~ ~ P.~ ~.m:ş uık ğu !'ırada düşen yıldırımdan öldüğü Keza Fehmı ve Hasan oyunu chı d~:ıa çıkacaktır. Pazartesi dömifinal 
Jıvan herke:ıin ta ·dik ettiği gi1Ji ·ita- m~ Jı ıı~ş\· b azre 1eı~ 

0
1 e b~ o~ra anlaşılmı~tıı-. çok çetin çekişmeden sonra (7-5) ve musabakaları yapılacaktır. Belediye teftişleri 

,.jS-O ~ayan bir san' at \'e fevkalade bi~· m~ stu er;t~ı ı ~~nta < a kazça· ılır e errı- ( 4-6) ve 1-6) olarak üç sett~ ve Feh- oo Beledi\.·e reisı· Dr. Behçet Uz, dün 
· · k.· 1. 'd' 1 a p·ıvi\·on bi mıye ve ı ına gos erere ınc en mu- (A k ) k . 1 t' K k k h l l J 
zev ·ı :-ıe ım eserı ıı-. r n • . - t h 1 lb' 1 h 'd G.. .. 1 • mi n ara nın azanmasıy e ne ı- ını a ve a ( ı se. hrimizdekı' muhtelif Belediue :n-

. h b' . d'" " 'sb tle hu;:;u. i e assıs ar ce ıy e er çeııı çayın unun mese esı 1 B d C .. ~ nası er ırı_ ıgerıne nı. e . . . . ekimi için !randa denemeler yaptırmuı- cc enmiştir. un an sonra · Jll'O Geçenlerde gazetenizde çıkan bir !arı bizzat teftiş etmistir. Fırın \'e lo-
\·n."ıf vel~ke~kı~·etlerhe l\:eı·hupsu:n manz;~- tır. !randa çay yetiştirilen mıntakalar - Baıtarafı l inci aahifede - kendi.<ıine has, yüksek ve mahirane şikayete cevaben dün şu mektubu !arı bizzat teftiş etmiştir. fırın \'i! !o-
raya !Ila 1 ı ı cep e. ıc ır. a\·yona gı- 20 sene evvelki mıntakalarla kabili oyunla turnov-anın kıymetli ve genç kantalardan belediye tenbihlerine Ye 
~er .gırmez. k.~~<iıdakı duvarda uzunlu- mukayese olamıyacak derecede belki büyük emeklerle hazırlanmış ve aırtık oyuncularından Melih (İstanbul) aı~ı~ı:hterem gazetenizin 2 eyliil ta- temizliğe dikkat etm-0yenler paı·a 
gı.ı ıle ı:~nışlı&:ı oı:ı altı metıı:e muralı- bin misli art11rılmış ve ekim ile topla- muv'1ffakıyet ve kıymeti böylece sabit oyununu (~~6) • (1-?) kazanmıştır. rihli ve 86ö7 sayılı nüshanızın dör- cezasına çarptırılmışlardır. 
bııını mutecavız hır tablo her bakan ve t 1 ·· il · olmus.· bir eser için du""t'inu"lecek se.\', Godfre'· Jıro (İzmır) de İv· n (İz t ·· · k d' t f k kt d' ma arzı< a en ·on dunva usu erı mu- .., · . " • el - dti.ncü :;ütununda ( şaretler) serlev-
gorenı en ı a~a .. ınn çe .me · e ır. ribincedir. · hiç şüphesiz onu daha fazla kuvvetlen- mır). le ka~şılaşmı~, _(2-6) ve (~-6) ha~ı altında intışar eden yazının z .. ı· raatç·iler topJc:·ıntısı 

~~- \ablo "l~u~'.ukl Şeh~~ı~ahın e ltı.~ ı:· Biz Türkler kardeş lranlıları bö) le dirmek, onun memlekete temin ettigi ~ayı ıle galıp gelmıştır. 2ınci fıkrası kazamızı ilgılendirdığın- -
~rı hı· ~:nFul e~ı~cl~ rr. ~~ a~~t ~.e '.:t muht şem ve glizel bir pavyonların- faydayı artırmaktır. Fuara ait hM· Çift erkeklerde Godfrey jiro den hususatı -atiyenin tavzihine lü - Bornova ziraat mektebinde! topla-
~· .ı~ı u a~le dın hı a~ '11 ~ gol~ t ~.111." 1 - dan dolayı tebrik eder ve onun asil ba- işin, böyle bir prensip ve mülahazaya C. jiro (İzmit·) çifti mev~imin en zum gôrti.lmüştür. nan ziraat mektepleri mücliir Ne mu-

~ ı.r.k 1 ~ ~a ·do a b'~r es .. ent ı ~o~ıy1 _e nisi ve !randa bugün mevcud herııeyin bağlanması lazımdır. Bunda da tek yükı:ıek oyununu oynıyarak Suad - Mevzuutıahı:ı fıkrada ( Bergama - ·allimleri konferansında ittihaz edilen 
ıu m .. ı. apkatıd~n tır€~hılı_ulmune). ı .ıçı ,. onun vaırlıg"ına, s·ııhs"ı fedaka-ı·lıerın,ı, itiraz yapılamıyacağından eminiz. Fa- I·Ta a (1 t b l) 'ft' . 3 tt Kınık nahı'y . . k h t 
ca goıme e ır. zmı a uçuıumuna ·m ve himmet' , d b 1 d : kat görüyoruz ki, tatbikat sahasında ._ s ıı san u çı mı se e nııı . esınm a ve evzıa- kararlar, ziraat vekaletine gönderil -
nıvarlanmak üzere bulunan, harap, Şazhı ·nşah hazretılne.me yun u un ug_u bazı hususatın noksanlıg"ı, Fuarı in- f ""\ tından h~rıç kaldığı) yazılmakta ige mi lir. Ankarada ziraat mlidürleri 
• I k b db ht · · b · · ı e ı erme saygı ve sevgı- • de şekJı ıddıa kat'ıyyen hakıkata ve . .. 
ço ~ • ~ a rn perışa~ 11 

meme- !erimizi sunarız. kişaf ettirecek yerde, bilakis onun var- MeVIU"" du"" şerif kuyudu resmiveye muhalif olup ka- ~gre~ı de 15 elylulde toplanacaktır. 
ketın güzel ve mamur hır ekle nasıl lıg"ını tehdid eylemektediır. ' Bunların " 1 l 

d . · · b · b ı k" k ' k zamıza gelen 2259 kilo kahvenin Bu kongrede ziraat mücade e iş eri gir ığını, onun ütiın . ervet men a a- Hü umet önünde ı a- en belli başlılarından ikisi, demiryol-
ne S" .. etle · 1 t'ld'ö-'ı1' •·e oı·acla la Banka~ı "ezııecla"laı·ıııdan B. takriben dörtte bıri olan 521 kilo de konu ulacak ve esaslı kararlar a· rının ~· ı .. e ı ı.,ı ı • • ları ile denizyollarının bugünkü yolcu ., ·" • • 

hnkiki hayatla saadetin, medeni ·etin, vis kaldırılacak mı? akını ihtiyacına tam şekilde cevap \'e- Ahmed Keçeci; e i Bn. İh~an Keçe- J<ahve iaşe hey' etimiz kararı He Kı - 11ı._n_a_c_a_k.tı.r .... ----·------·• 
:ızamet ve faaliyetin, hareket ve gene·- rememeleridir. cinin ölümünün \ ılclönümü müna:e- nık nahiyesine tahsis edilmiş o!duğu-
liğin ııa. ıl doğduğunu yenile.:;tinliğiııi, htanbuldan gelmiıı olan yolculaı·a betiyle bu ak~am.Karantina camiin- na nazaran ortada iddia edildıği gi- Raşid Rıza tiuatrosu 
te:>i:< bulunduğunu, kadınların te:ettiir- fı' kı·rı8rde ı'htı·ıa" f var sorunuz, size, bir hafta evvelden bilet de yatsı namazını müteakip Mev- oi hariç kalan bir şey varsa o da Kı-
dt•ıı, zn\•allılıktan çıkıp kurtularak ::ıcr U .ı alclıklal'I hu lele gene .\·er lıulamaclıkla- l 1u"du" serif kıraat ettirece«inden bt·ı· - nık nahiyesinin kahve tevziatı ha - u / "Je Pı.şkz"n beraber 
h h t il . k'l 1 1 1 . ,., ··ı'cı'nde kalması deg·.·1, gazeteye ha- na luı eııt aya u~u erme ııe :-ıe ·ı ı e a ı~ıp Hükümet önündeki tramvav kav- rını, ayakta kaldıklarını ve ırahatsız tun ihvan davet edilmektedir. • 
intibak ettiklerini, eilki İraııın vakti}- sinin, hükumet konağının cephesini olduklarını :-öyliyeceklerdir. Hatta, el- yalhanesinde icat ettiği şekilde aslü 
le gözleri kama!'ıtıraıı, bilahare u1.un bozduğundan ve tramvayların Ata- !erindeki kamara biletlerine rağmen Mebuslarınıız esastan ari ve hayr et ve istiğrabı 

BU AKŞAıll 

Saçlarından Utan 
fitret dev:ırleri yüzünden mahvolarak tiirk meydanınd-an dolaşması iyi bir bu kamar:ıların ba kalarına satılmış mucip teessürle kayda şayan yazı 
ortadan kal~an bil~m~ı,m. :aııa:ıının manzara teskil etmediğinden, başka olduğunu :<öyliyenler ele lnıluııacaktıı-. yazan kimsenin hakikat ve insaf ha- 4 Pe rde komedi 
~a. ıl tecedclud \'e ı.nkı. ~f lıulclugııını, bir yere nakli hususunda te~ebbüs - Tırenlere gelince, bu kısımda \'azi- Mu" ntahı"plerı·ıe temasta !'icinde kalmış olmasından ibaret bu-, SAAT .9,30 d{I 
ı~te bu.tablo heı;kesın nazarınJa tece.-;- leıde bulunulmuştu. Vilayet ,.e bela- yet daha fenadır. ~ıevki meselesi asla il lunduğunu saygı ile arzederim. F TiYATROSUNDA 
~ü: ettırmektedır. . . diyenin bu husustaki teşebbüsleri mevzuubahas değildir Yolcu elinde- İzmir mebusları, muhtelif kaz-aları- Bergama kaymakamı l.!..!U~a~r~;· ·;·;·;·;·;·=:··;;;··;;;·;·;·;·;·;_.1 

Bu muazzam tablonun her ı~ı t, rn- üzerine geçenlerde şekrimize galmiş iki biletin gösterdiği mevki ne olursa mızdaki müntehiplerle temaslarına Nihat Arman 
fınd:ı fıla hazreti hur~rnyu_n. ~ı~~ahl:ı olan Nafıa Vekili general Fuad Ce- obun, bulabildiği bir yere sığınmakta- devam etmektedirler. Mebuslarımız 
Iranın civanbaht velıahdının ı_~ı koc't be,,oyun bizzat alakadar olduğu ve dır. Birinci mevki bilet alıp ela saat- Bnn. Şehime Yunus, Benal Arıman, A k M ı k b" 
yağlı boyıı reı:;im tablol:ırı mu ah -de kavsin geçtiği meydanda. tetkikat !erce ayakta kalanların sayısı hesııp- BB . .Mehmed Aldemir, Kamil Dur - n ara es ek. muallim me te 1 
olunmaktadır. yaptığı öğrenilmiştir. sızdır. Sivas, Kayseri hattından gelen sun, Nazmi İlker ve Saadettin Epik-

İran pavyonunu ziyaret eden hal~ Şirket müdürlüğü, kavsin buradan tren, Ankar~ya kad:ıır dolmaktıı, An- men, sıra ile Tire, Bayındır, Öde - ı"mtı"hanına seçı"lenlerı"n namzet 
adedi b!ır izdiham şeklinde ve hayretı kaldırılmaması noktai nazarında- karadan berı tarafta ise diğer yolcular miş ve Torbalı kazalarına giderek 
mucip olacak derecede fazladır. İran dır. Vekalete gönderdiği bir rapor - kamilen koridorlarda sıkışıp kalmak- h'!tlkla temas etmiş, Ödemiş, Tire ve 
pavyonu bu sene bu hususta birinciliği da şehircilik ve münakale teknoloji- tadır. Bayındlrtn kuı'tuluş ~ayramlarında IİSteSi 
kazanmı~tır. Teşhir olunan mııllcır alfı- ı-ıinde meydanlar ve nakil v-asıtaları- Bandırma hattında da ayni hadise- bulunmuşlardır. Bu münasebetle B. 
kaya layık olup ziyaretçiler onu çok ı nın birbirini tamamlayıcı şeyler oldu- !erin vuku bulduğu haber V€ırilmekte- l\Iehmed Aldemir tarafından Tire ve 
)·erinde bir takdir ile tedkik etmekte- ğu zikredilmiş, Avrupanın muhtelif dir. Bu sene, tren ve vapurlardaki bu Bayındır kazalarında birer konfe
clirler. Bu emtcayı görmekle handa büyük şehirlerinde bilhassa Pariste vaziyetten bizar olmuş, saatlerce ayaic- rans v rilmiş, Tı1rkiyen in bugünkü 
bugün her bir :oıan'at ubesinde ne gibi bulunan mühim m~ydanlardan tram- ta kalıp, yorulmuş, bunalmış bir yol- durumunu ve kurtuluş bayramlarının 
bir faaliyetin mevcud bulunduğu Vt! en vaylann geçtiği bildirilmistir. Kavsin cunun, bir Fuar gezintisi hakkında man-asını anlatmıştır. 
kiiçiik san'atlara bile ne derece eh.mı- kaldırılıp kaldırılm-aması hakkında nasıl bir intiba edineceği ve bunu 
miyet verildiği iyice anlaşılmaktadır. :on karan Vekillet verecektir. döndüğü ycıt'forde nasıl anlatacağı dü-

Bıı ;;ene İran pavyonunda teşhir ~üniilsün L. · 

---000---
B. N. Balkov 

olunan eşya her şeyden ziyade o mt!tn- B. l zzet Erişen Bunun zararı kimedir; şüphesiz ev- Şehrimiz iaşe müdür muavinliğincı 
1eketin ·ziraat sahasındaki terakkilc~·i- veıa Fuara ve sonra İzmire ve ayni za- tayin edilen Trakya umumi müfetti-
ııi gfüıtermektedir. Güzel bir tarzda Belediye havagazı muhasibi B. İz- manda memlekete... şi istatistik müdürü B. Nazım Balkov 
ambalajlanan ve Hüslenen kuru meyve zet Erişen havagazı müdürlüğüne 'ı:a- Fuarın böyle vaziyetler yüzünden Edirneden gelmiş ve yeni vnzifeııine 
nümuneleri, pirinç, pamuk ve kitre nii- yin edilmiştir. Havagazı müdürü B. taşıdığı alakayı kaybetmesi, bizi ade- dün ticaret od-asında başlamıştır. 
muneleri bu kısımda vukua gelen son Mahmud, serbest surette çalışmak ta, bindiği dalı kesen insanlara benze- S ) k 
derece azametli ilerlemelerin en iyi hi- üzere istifa etmiştir. telJilir .. Hükumet Fuarın muvaffakı- - atJ J ev-, 
r<ır şahididir. yet ve yükselme i bahsinde bir yığın 

Ce ·aret ve itinıa <l la ,.;ö ·Ieııehilir ki F b ·k } d t f t · fedakarlık yapııırken devlet demir ,. ~ 
bu gibi yemişler daha doğrusu bütün a rı a a r a e ış denizyollarının ona müvazi bir çalı;$-
bu nevi İran mahSulıltı . :\f. 1. • ehin- ~lıntaka iktı~ad müdürlüğü müfet- ma ile, ucuzluğu nisbetinde rahat bir 
ahın idareyi ele aldıkları 20 inci a~- ti~lerinden BB. Sabri Aksoy ve Fahri yolculuk temin edememeleri hiç de t?r

rın kırk sene inin ilk yarısında vücu- Solar, İzmirdeki fabrikaların iş k-.ınu- viz olunamaz. 

Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 
sokağında 4 numaralı ev satılıktı r. 
Her türlü konforu havi (9 ) oda ve 
bahçesi vardır. Gezmek ve görmek 
istiyenlerin içinde oturan ev sahip
leırine müracaat etmeler i lazımdır. da gelmiştir. Bütün !randa yüzlerce nu bakımından umumi teftişini yapa- Bu seneki vaziyet, hiç olmazsa gele-

Ziraat okullaırı açılmış ve Avrupa ile caklardır. Müfettişl er, K ulada tetkik· ook sene için bizi ikaz etmek iktiza D 7 
merikanın bir çok yerlerine bu mak· ler yapmı§lardır. eder. , ____________ _.. 

No. İsim 

13 Sulhiye Tarakçı Moda - Çiçek 
21 Nerfide Erbirlik Ev idaresi - Yemek 
31 Muzaffer Dalyan Resim 
49 Sabahat Aygun Çamaşır - Nakış 
50 Müeyyet Özakman Dikiş 
80 Lütfiye Kavasgil Çamaşır - Nakıs 
87 Sıdıka Karakurt Çamaşır - Nakı§ 
89 Saime Kılkış Dikiş 

107 Muzaffer Ersayın Nakış - Çamaşır 
108 İhsan Karatay Çamaşır - Nakış 
109 Sabiha Bakkal Ev idaresi - Yemek 
136 Perihan Çetiner Dikiş 
152 Nimet Ulueıren Moda - Çiçek 
186 Necla Uğursay M<ıda - Çiçek 
190 Neriman İdemen Ev idıwesi - Yemek 
205 Hesna Özer Dikiş 
225 Şaziye Saylan Dikis 
262 Perihan Çabraz Moda - Çiçek 
283 Hafize Oluç Nakış - Çamaşır 
289 Fatma Demirçelik Dikiş 

38 • 89 mezunu Mesude Erdem Dikiş, 89 - 40 mezunu 
Dikiş, 89 • 40 mezunu Cavidan Sivrikoz Çamaşır . Nakıt 

Fahriye Aker 



izmir Kızdçullu Köy enstitüsü ve 
eğitmen kursu satın alma komis 
yonu başkanh2ından: 
Cin~i Yükseği Muhammen tutarı 

Kilo Fiati Lira 
!Ik T. 
Lira 

Azı 
Kilo 

Koyun eti 18000 51 9180 (Kapalı zarf) 688.50 12000 
Dana eti 18000 42 7560 (Kapalı zarf) 567.00 c 

Sadeyağı 12000 160 19200 ( Knpalı zarf) 1440.00 8000 
(Urfa) 

380.70 7200 Toz şeker 10800 47 5076 ( Knpalı zarf) 
405.00 8000 Tosya pirinci 12000 45 5400 (Kapalı zarf) 

Ekmek 290400 12 34848 (Kapalı zarf) 2613.60 193600 

Zeytinyağı 6000 62 3720 (Pazarlıkla) 
279.00 4000 

Çay( Seylan) 144 750 1080 (Pazarlıkla) 
81.00 96 

Beyaz sabun 7200 41 2952 (Pazarlıkla) 
221.40 4800 

Mercimek 4800 24 1152 (Pazarlıkla) 
86.41) 3200 

(Kırmızı) 259.20 9600 Fasulya 14400 24 3456 (Pazarlıkla) 
(Horz) 
Teneke 4800 55 2640 (Pazarlıkla) 198.00 3200 

peyniri 87.75 12000 Patates 18000 6,5 1170 (Pazarlıkla) 

Bulgur 6000 22 1320 (Pazarlıkla) 99.00 4000 

Zeytin 6000 34 2040 ( P-:ızarlıkla) 153.00 4000 

tanesi Tirilye 
Kuru goğan 12000 8 960 (Pazarlıkla) 72.00 sooo 

Tuz 
Böreklik un 
Çamaşır soda<ı 
İrmik 
Makarna 
Şehriye 

Sirke 
Salça 
Mazot 
Gaz 
Benzin 
Vakum yağı 
Ağaç kömürü . 
Sebze (her nevı) 
~feyvu (her nevi) 

Kızılçullu köy enstitüsü. \"P eğitmen kuı·sunun 1941 mali yıl!na :üd 
yiyecek ye yakııc~k.Iarını_n ıhalesi Anaclolu gazelesıyl~ 18-8-941 ,arı~ın
de icra ~dileceği ılan edılmi~ ve belli gün rn ~antta ı<teklı çıknwdıg-111-
dan tekrar iliın edilmesine karar verilnıi~tir. 

1 _ Tutarları 150~0 lirayı geçen "ade yağı. Y~ ekmeğin. 2 - T~ta~
ları 15000 liradan nŞ'Jırı olan ko~·uıı n ılana etı, toz ~eker, tosya pırıncı
nin kapalı zarf usuliyle ihalesi 19-9-!l.\l t_arihin~ müsadif cuma günü 
saat l5 te izmirde mektepler muhasclıccıllgınde yapılacaktır. Ancak ~a 
deyağı ve ekmek 15000 lirayı geçtiğinden l'lus ve Cumhuriyet gazete· 
!eri ·le de keyfiyet ilan_ :~ilmiştir. ~ - Tutıırları 5000 liradan aşağı 
ola~ yivecek maddelerı ıçın d~ lııı· defaya mah~us ol~ak ve bir ı:y zm·-

f 1. m- "ı•ıcaat edecek ısteklıh•re paz:ırlıkla ıhalesı y:ıpılmak hususu 
1!1( a u • 1 t t kl"l · · t d "k "b takarnır etmiştir .. - . s e · ı erın tıcare o_ ası Ve'1 ·asını 1 ruz etme-

leri ve kapalı zarfıl ta1bı bulthıııan11anı1ı. _tcklıl mektuplarını Ye ilk temi
natlarını iznıir mektep er mu

1 
ase >ecı ıı,r1•ı;ıe ve veznesine veyahut resmi 

bir banka\·a nrmelerı. Ye .nı nız pazar ıga hıbı bulunanların da ticaret 
oda:;ı vesikası ve ilk temınatları~~-hanıtlen arzu ettikleri her hangi gün 
ve saatttı mektepler m~hasebe~ıJ:ıı:ıne ınuraca_at edebilecekleı·i "e şart· 
namesini de muhasebecılıkte gor•bılecelderi ilan olunur. 2 6 9 15 3586 

inhisarlar umurr. Müdürlüeün-
den: 
1 K 

.·r .,utııamc ,·c planı mucibince idaremizin pa~ab<ıhçc mü>· 
- e~ ı ~· . . . . . . . . 

kirat fabrikası kaıı~lızı.·yon 'e clahılı 0·0] ar ınşaatı ış 1 kapalı zarf 

1. 1 k ·ıtm ,,. , konu Jmustur. usu ıy e e ~ı {;," c . • . 

2 K 
.
1
. b deli "'6086.6(• lıra ylızdP 7,!; nıuvakknt cnıinatı 

- cşı e ~ 

l!l5G..ın liradır. . . • 
3 

_ Eksiltme ı 9-9-941 cuma gLJnll >aa. L0.10 geçe ıstanbııld.ı Ka· 

b t t 1 
·ıı' e-;indckı :dım komısyontı'lda ı apıtucaklır. 

n a~ n. evnı.ını ş ·1 · . • 

4 
.,,, .

0
··zu·· geçen Jernzım şubesıııclen \"C lzmır, Ankara 

- "'"rtnamc s 
b .. d .. 1 .. kl . den 130 kuruşa alıııaJıilir. 
aş mu ur u erııı ı ·· h · ı · t k ı r· k • - ,

1
.. k ,.a "irecek er mu uru e · ı me ·tllpıarını kamını " - ,..,. uıın a~a_, o 

"k' .. d 7 5 güYenme para,;ı makhuzLJ veya lıanka temıııat mek-
vesaı ıe yuz e . . . F f k 
t b k 1 . aı·f ,artname~ınııı . ı ·ra,;mda yazılı Yesaiki ihü\"a u ıınu ve 11pa ı z , .. .. . . . · 

d 1 k 1 rfıarın ihale gunu ek-;ıltnlf' saatındeıı bır •aat evve-
e ece ' apa ı zA _ 
1. k d k- komi-'·on bn"kanlıgına makbuz mukabilinde veı· _ 
ıne a nr mez ur ·" ~ . 

1 · 1:. d Postada vaki olacak gecıkmeler kabul edilmez. 
me erı .. zım ır 4 6 8 10 :1524-7558 ' 

lstanbul defterdarheından: 
1 t .• ırlı .. bınasın<la yapııacak ııı:s;ı~l.12 !ıra keşifli ta· 

8 anbul JJeııeruı " • . · . 
. t <l"J ı·ap·ııı zarı u•uıı.rıe eksıltmeye koııuımuşcur Ek-

mıra ve ta ı at ışıerı -·· ' . . d 1 ~f· · · · · 
.siltme 17 tı !ill <.ar~iımba gunu saat la. e stanb~ıl. ıllı _.t:ınJak müdür· 

ıu - d 
1 

k 1 11 komı<\"oııcıa J upııacaktıı. :\lm ak.kat temınat gun e Loıı aııacu o :ı •· 
21~6 liradır. 1 k · ·I .· h · • - f · Mukavele, eksiltme, IJayıııdır ı ış eıilıt u1muı:n,d._ususı \ake elnnı şart-

ı . k ·f h 1 ·a ıy e buna m e errı ıger evr 42 kuruş 
namkeberı pro

1
Je eşı 

1 
-:-.l'ı~·' r'.'ın;ak daıre,ındcn alıııabılir. isteklilerin tek

m1.fu a kıııııde scanım • 1 1 bır taahhndde <!OOUO lıralık bu i~e benzer iş 
ı me tuptarını ve en az d · . · ·k ı · ı· d ı • "d• ,1 . den almış ol ugu Hsı a ara ıs ına en stanbuJ 
yaptıgına daır ı arc erıu . t ·h·ııden t:ıtıl günleri hari" 3 gu·· • ·r , · · · ·atkı ek<ıltme arı 1 . ~ n e\· 
vı a)etıne muıaca • • . ait ticaret odası vesıkasını muvakk· t 
ve! alınmış chlıyet ve 941 ) ılına · . · d a . 

2490 
num&ralı kanunun tarıfatı daıresın e hazırla-

temınat makbuzunu . ·· ·· •aat 14 de kadar komisyon re· I' 
mı~ kapaıı zarf derununda ıhı~Jc guı!u .: J·izımdır. 18 

·-

ğine makbuz mukabilinde tevdı etme eıı25 ı 6 12 (3432/7315) 

lzmir defterdarheından: . 
B. · · K d d Gu··mrük ittı>alinde Balıkhane lıınasında ya-l - ırıncı or on a 
pılacak temirat açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen ke;if bedeli 1122 lira 34 kuruştur. . , . 

3 _ Muvakkat teminat akçesi 84 lira 1~ kuru~tur. Bu temınat, ıhale· 
ye müteakip kat'i teminata iblağ edılecektır. . _ . .. . 

4 _ !hale 15-9·941 pazartesi günü ,;aat 15 de mılh emlak muza) ede sa 

!onunda icra edilecektir. ' ··a .. r· -.. 
5 _ Talipler, k~ifname ve şartnameleri :Milli Emlak mu ur ugunde 

görebilirler· . ·· d ·· ·Jü ·ünden ı 
6 _ l\lünakasaya iştirak edecek olanlar Nafıa mu uı g. a a-

caklıırı vesaiki komisyona ibraz etmeğe mecburdurlar. 
27 6 (3496) 

ızrTiir \filayeti Ziraat müdürlü-
eünden: . 

Ziraat müdürlüğüne 60 lira ücretli bir erkek katip alınacaktır .. ls:ek-
lilerin orta mektepten mezun olmal~.rı ve memurin kan_unuhdakı e\Sa~ 
v artları haiz bulunmaları ve eylülun sonuna kadar müracaat etmelerı 
ı:z~mdır. Li e mezunları tercihan a hnacaktır. 3662 

(ANADOLU) 

! ........................... "' ................................. 1 .............................................. . 

1 İzmir Levazım Amirliği İlanları\ 
••t•••••••:••••••••••••••••••••••:•••:=:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ııınuııııııtııııııtıtı'°; 

İzmır levazım amalıgı satın alına komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf usuliyle 520 ton <adeyağı alınacaktır. Beher kilo

sunun muhammen bedeli 160 kuruş 50 santim. 
2 - Muhammen bedeli 834600 liradır 
3 - Evsaf ve hususi şartlar topkapı. maltepe,inde askeri satın 

alma komisyonunda görülebilir. 
4 - ihale8i 19-9-941 cuma günü saat ıı de komisyonda yap!lacak· 

tır. 

5 istekliler mezkur giin_de ihale saatinden bit· saat evvel talip 
olac.akları mıktara gore kanuni ilk teminat makbuzları ve 
teklıf mektuplarını •aat 10 da komisyona vermeleri. 

28 1 G 11 
Afııoıı Askeri -~atııı Alma Koıni.•yunıı Boşk11nl11jından: 

.ı - ~5~00 çıtt ~·emeni kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - '.·b'.ltı'.ıe 10 9/ 941 Çarşamba günü saat 17 de Askeri mıntaka 

levazım daıresı bınasınııı satın alına komisyonunda yapılacaktı. 
3 - 1500? çift yemeninin muhamn;~n bedeli • 75000 - 'jira olup 

muvakkata temınatı - 5000 - liradır. 

4 - Şartnamesini Ye evsafını görmek istiyenler her gün komis· 
~ona ve Anka~, İstanbul, İzmiı: levazım amirlikleri satın alma komis • 
~onlarına Manı:;a askerlık şııbe,ı ,atın 1 komisyonunda ·· ··ı b·ı· 

5 Ek·iltme,·e . t" k . . a ma . goru e ı ır. 
. . .- ~ ' . ış ıra edecek olanlar kanunen icap eden vesaik 
ıle Iıırlıkte verecek~erı teklıf mektuplarını 10 Eylül / 941 Çarşamba günü 
muavyen saatten bır snat yani saat 16 k 1 tr mnkbtız m k b·ı· d k .. • • > ya fi(_: ~ u a ı U1 e ·o-
misyona vernıı~ bulunacaklardır. 

6 - Kapalı zarfla ihale yapılclıkta;ı ·onra ıforhaJ muvakkat temi· 
nat kat'i teminata iblağ edilecektir. 23 27 l 6 

İzmir levazım amirliği .. tın alma k · nundan · 
B h ki omısyo • 

1 - .e er ı osu.na yedi kuru~ fiat tahmin edilen (l,H4 000) 
b
1 
ır mkıl_J1"ton yuz kırk dört bin kilo kuru ot ihtiyacı kapalı' zarf· 

a e. ·sı me~e k~11muştuı-. 
Eksıltme l-·Eylul-941 cum ·· ·· 8aat onaltıda · · d k 
lada izmir Ievaz . . •. 3 gunu . ızmır e ış· 

kt 
ım amırlıgı satın alma komısyonunda yapıla· 

ca ır. · 

2 

3 - Ilep~inin tahmin edilen tutarı 80080 .•eksen bin seksen liradır. 
4 - Temınat m;ıva'kk_atası 5254 beş bin iki yüz elli dört liradır. 
5 - Şartnamesı komısyonda .... 1 b·ı· _ 
6 Eksiltmeye ·şt· k goru e ı ıı. 

- t klif kt 'ı ıra . edecekler kanuni vesikaları teminat 
e. me up _arını ıhale saatinden en az bir saat evvel ko-
mısyona vermış bulunacaklardır. 21 26 1 6 

lzmir Levazım Amirliği Satın Al K · ndan• 
1 'T h . b h . ma omısyonu • 

- a mıııeıı e er kııosu 97 k ta S46-00 kilo Sıg-ı ı· k • . ,.,, ~ 1. ·] .., - uruş n a r e ı apaıı 
zart U>ll ı) e s .. tın alınacak! " h en lıedelı" 93~-5 ı· . ır ... u.u amm ua ıra ve 
muvakkat temınatı 5!l28 liradır 

2 - Şartna.mesi komisyonumuz(] · .. .. 1 b · ı·. " ı . an goru e ı ıı. 
" halesı 17 Lylulı ~U Çarşamba günü sual 15 ele Muğla Komb-

yoııumuzun lmlunriug-u mah ld 1 aktır l . . . . . .. a e yapı ac · 
steklıll!rın aı ııı gunJ~ saat 14 de kadur teklif mektuplarını ko· 
mısy~ııumııza veım <leri \"e kanuni vesikalarını beraber getir-
nıekrı. 25 29 2 6 

4 

lzmir Levazım Amirliği ~atın Alına Komisyonundan: 
1 - ~apalı zarf tı>ulıyle 300 ton pirinç alınacaktır. Beher kilo· 
., s~n'.ın muhammen bedeli 45 kuruş olup tutarı 135000 liradır. 
- bvsaf \'~ hususı şaıilar topkapu ma'teııesinde askeri satın al· 

ma komı,yonuncla görulebilir 
" " 
4 

:100 ton ııırınç 50 tondan a;ağı olmamak üzere :osımlara 
ay~ılar~k a~-rı ayn talipl~rill" ihalesı yapılacaktır. 
İh.ıle~ı 1.9·U·941 cuma gunu saat 16 da yapılacaktır. 

5 - lsleklılerın fl!ezkür günde iha:e saatinden bir saat eYvel talip 
ol~ıcaklnrı ~ıktara göre kanuni ilk teminat makbuzlarını saat 

. ı., de komı.yona~eleri. 28 1 6 11 
lzmır levazım amirliği satın alına k . ndan · 
l - Ileher kilosuna üç kuııı . ~ınıayonu . f·. h . . 

il 360'>00) b" ·ı ş) etını~ bes santım ıat ta mın edılen 
t 
.. " k-

1 
ır mfı Yon uçyüz altını~ bin iki yüz kilo saman ih-

ı} acı apa ı zar usulüyl k ' k t 
Eksiltme ı 2-Eylıil-~4 . e e ·s.iltmeye onmuş ur.. . 
la 1. . . 

1 
_ l _cuma gunü saat onaltıda ızmırde kış· 

"' ızmır e\azım amırı·-. · d 1 
caktır. - ıgı •atın alma komısyonun a yapı a· 

;~ - Hep.,iniıı tahmin edil, t . . 
·l Temin-ıt muv- kk t eı'. ut-drı i\1008 elli bir bin sekız lıradır. 

• ,, a ası .ısoı üo ıı· . ·· b" r adır 
5 - Sartnan1e-.:.i komi~vonda O' .... 

1 
~· ın ~ekız yuz ır ır~ · 

6 ·,k · . . · · ,,,oru ebil"r 
E sııtme\"e ıştırak edecek! 1 

• • 
teklif mektuplarını iha] ~r. ~aııunı ve,ikaları ve temıııat ve 

. m;,~·ona nrmiş lıuluuacı~k~~l;~::'..den en az bir ;~-at ~vy~J k~l 
lzmır Levazım Amirliği Satın Alma K -

l - Beher k;Josuna otuz üç kuru;°;j~Yonundan: . kilo 
kesılmis sığır eli kapa 1 f .ıt tııhmııı edılen 88800 

2 - Eksıltme ll·Evliil-'l4l 'ııezı~r ubsuliyle eksiltmeye konmuştur. 
k - · şem e gun ·· t altı buçukta ışlada iz mir leYazım amiri".. . u saa on . 
pılacaktır. ıgı "·1 lın alma komısyonıında ya· 

H.ep.inin tahmin edilen •utal'l 29304 . . . d k . b" iiçyüz 
doıt Jııadır. ı ırmı o uz ın 

3 

4 - Teminat mııvakkatası 2198 rki bin ·· d 
5 - Şartnamesi komisyonda gcirülrbilir Y\!z doksan sekiz lira ır. 
6 - Ek.!ıtmeye iştiı"ak edecekler k· · · . · 

teklif mektu1ıı· .h 1 1. d .ınunı vesıkaları temınat 
• ırını ı a e san ın en en . , b" t ı ko 

mi.«· ona verm · lı 1 ki ·d az ır saa evve -
~--. ~ , . -~~ u unaca aı ır.__ 212?-1 6 
lzmır levazım amırlıgı satın alma komisyonu d ----

B h k ·ı n an: 
1 - e er ı osuna yırmi iki kuruş fıat hh · d"l 80000 

eksen bi k"l b 1 ı· • mm e ı en s n ı o u gur im ıyacı kapalı zarf usuliyle eksilt-
meye konmuştur. 

2 - Eksiltme. lO~Ey.ül-941 çarşa~ba günü .saat lG da İzmirde 
kışlada ızmır levazım anurlıgı "ll1ın alma kom~yonunda 
yapılacaktır. 

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

4 - Teminat muvakkatası 1320 bin üç yüz yirmi liradır. 
5 - Şartnamesi komisyond:l görülebilir. 
6 - Eksi_:tmeye iı;tirak. edecekle~· kanuni ı•esikaları teminat 

teklıf mektupl_arını ıhale sııatınrlrn en az bir saat evveı ko-
mi-yona vermı. buluııııcaklarrlır. 21 26 1 & 

lzınir levazım amirliği satın alma komisyonundan 1 

1 _ Beher. kilosuna otuz dört kuruş fiat tahmin edilen 576000 
beş yüz yetmış altı bın kılo kesılmiş sığır eti kapalı zarf 
usuliyle ek"1ltmeye konmuştur. 

2 - Ek~_iltme 1.l-Eyl~l-941 p~rşemlı? g_üıı~. saat on altı buçukta 
izmırde kışlada ızmır le\azım amırlıgı "atın alma komigyo
nunda yapılacaktır. 

3 _ Hepsinin tahmi~ edilen tutarı 195840 yüz doksan beş bin 
<ek;z yüz kırk lıradır. 

4 _ Teminat mu\"akkatası 11042 on bir bin kırk iki liradır. 
5 _ şartnamesi kom_ı~yonda görülebilir. 
6 _ Eksiitmeye ışhrak .e~ecekler kanuni vesikaları teminat 

-
teklif mektuplarıyle bırlıkie ıha le ><aatinden en -.ız bir saat evvel 
komi,;yona vermış bulunacaklardır. 21 26 ı 6 

İzmir levazım amirliği satın .. alma ko~iayonundan: 
l _ Beher kilosuna o_tuz uç kuruş fıat tahmin edilen 88800 kilo 

kesilmiş sığır etı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ıkonmuş· 

2 _ ~~~iltme ıı-Erlül-941 p~e.rşembe günü :ıaat on altıda kışl-.ı-
da izmir levazım amırlıgı satın alma komisyonunda yapıla· 

3 
caktır. d"l t l .,9.,0 , k • 
H · · tahmin e ı en u arı -·" 4 yırmi do uz bin üçyüz 
epsının 

dört liradır. 198 y b . 
4 _ Teminat muvakkat-ası 2 · .. ı_ ı .'" yüz doksan sekız liradır. 
5 ş t . kon11·,,,0nd~ gorulebılır. - ar namesı 0

, k · 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler . aııuııı 

teklif mektuplarını ihale saatınden en 
mi.ıyona vermiş bulunacaklardır. 

ı·esikalariyle teminat 
az bir saat evvel ko· 

21 26 l 6 

!:>abıte (3) 

İzmir levaztDI amirliği .. ım alına komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna elli altı kuru~ fiat tahmin edilen 54000 elli dört 

bin 'kilo kesilmiş koyun eti ihtiyacı k11palı zarf usuliyle ek· 
siltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme ll-Eyliil-941 perşembe gilnü saat on altı buçukta 
izmirde kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyo. 
nunda yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 30240 otuz bin iki yüz kırk 
liradır. 

4 - Teminat muvakkatası 2268 iki bin iki yüz altmış sekiz lira· 
dır. 

5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
G - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikaları teminat 

teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evveı ko· 
misyona vermiş bulunacaklardır. 21 26 l 6 

İzmir levazım amirliii satın alına komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna otuz üç kuruş fiat tahmin edilen 88800 sek

sen sekiz bin sekiz yüz kilo kesilmiş sığır eti kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme ll-Eylül-941 perşembe günü saat on altıda izmirde 
kışl11da izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pıladaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 29304 yirmi dokuz bin üçyüz 
dört liradır. 

4 - Teminat muva!kkata"ı 2198 iki bin yüz doksan sekiz liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesi:kalariyle teminat 

teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel ko· 
mk<yona vermiş bulunacaklardır. 21 26 1 6 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
l - Beher kilosuna otuz yedi kuruş fiat tahmin edilen 138000 

yüz otuz sekiz bin kilo ayaktan sığır eti kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 8-Eylül-941 pazartesi günü saat onaltıda izmirde 
kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 51060 elli bir bin altmış liradır. 
4 - Teminat muvakkat-ası 3803 üç bin sekiz yüz üç liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
G - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikaları teminat 

teklü mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evveı ko· 
misyona vermiş bulunacaklardır. 21 26 l 6 

İzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Manisa askeri hastahanesinin senelik ihtiyacı için yirmi bin 

kilo koyun eti kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
Muhammen bedeli on iki bin liradır. Muvakkat teminatı 900 
lira olup ihalesi 17·9·941 çarşamba günü saat on birde ya -
pılacaktır. İ;teklilerin muayyen günde saat ona kadar teklif 
mektuplarını teminatlariyle birlikte askerlik dairesi satın al-
ma komisyonu başkanlığıııa vermeleri. 2 6 11 16 

Afyon As. Mıntaka Sa. AL. Ko. baıkanlığmdan: 
1 - 25000 çift kundura kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş

tur. 
2 - Ek3iltme 10-9·941 çarşamba günü saat 16,30 da askeri mm· 

taka levazım dairesi binasının satııı alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3 - 25000 kunduraııın muhammen bedeli 212500 lira olup mu. 
vakkat teminatı 11875 liradır. 

4 - Şartname ve evsafını görmek istiyenler her gün komisyona ve 
Ankara, 1stanbul, İzmir levazım amirlikleri satın alma komis
yonlariyle Manisa 11skerlik dııiresi satın alma komisyonuna 
müracaat edebilirler. 

5 - Eksiltmeye iştiı-ak edecek olanlar kanunen icap eden vesaik 
ile birlikte verecekleri teklif mektuplarını 10 eylül 941 çar -
~amba giinü muayyen ,a,ıtten bir saat yani 15,30 za kadar 
makbuz mukabilinde komi•yona vermiş bulunacaklardır. 

6 - Kapalı zarfla ihale yapıldıktan sonra muvakkat teminat kat'i 
teminata iblağ edilecektir. 23 27 1 6 

İzmir levazım amirliği aatJn alma komisyonundan: 
Cinsi l\liktarı 

Kilo 
Ekmek 6700 
Ekmek 6700 
Ekmek 6700 
Ekmek 6700 
Ekin ek 6700 
Ekmek 6700 
Ekmek 6700 
Ekmek 6700 
Ekmek 6700 
Ekmek 6700 

l - Yukarıda yazılı on kalem ekmek pazarlıkla •atın alınacaktır. 
2 - lsteklileıin 8-9-941 pazarte'i günü saat 10 da kışlada izmir le

vazım amirliği salııı alma komisyonuna müracaatları. 

ıznıir levazım amirliği aatm alma komisyonundan.: 
Geyim 
5542 1 ,2 No. Beygir nalı 
1958 1,2 Xo. Katır nalı 
Yukarıda yazılı iki kalem beygir ve k-:ıtır nah pazarlıkla satııı alına -

caktır . 

1'teklileriıı 8-9-9·11 pazarle'i günü saat 15 de kışlada izmir levazım 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Taliplerin veı ecekleri fiat üzerinden teminat kativelerivle birlikte 
komisyona müracaatları. • -

lzmir le-zım amirl:iii .. tın alma koıniıyonundan ı 
1 - Yapılan eksiltmesinde talip çıkmayan ve beher kilosuna tel 

balyalı olmak 3 kuruş 75. santim ve döküm olarak üç kuruş fi. 
at tahmin edilen 1270 ton saman 11·9-941 perşembe günü saat 
11,30 da pazarlıkla Mtın alınacaktır. 

2 - )luhanımen bedeli -balya saman için 47625 lira kat'i teminatı 
-7J.l5- lira döküm halinde olarak -38100· JirP kat'i teminatı 
-5715- liradır. 

:ı - Şartnamesi her gün komisyonda göriilebilir. 
ı - bteklileriıı belli gün vesaatta fındıklıda komutanlık satın al· 

ma komisyonuna müracaatları. 6 8 

Edremit satın alma komiıyonundan: 
1 Beher kilosuna 40 "kuruş tahmin edilen 120000 kilo sığır eti be· 

her kilosu 5,5 kuruş tahmin edilen 480000 kilo kuru ot beher 
kilosu 3,5 1-uruş tahmin edilen 480000 kilo saman. 

2 - İhaleleri 19 erlül-941 cuma günü saat 11 de sığır eti 16 da 
k!lru ot 18 de saman komisyonumuzda yapılacaktır. 

3 -- İlk teminatı sığır etinin 3600 kuru otun 1980 samanın 1880 
liradır. Evsaf ,.e şartnameleri istanbul ankara izmir levazım 
amirlikleri satın alma komisyoıılariyle komisyonumuzda her 
gün görülebilir. 

4 - Taliplerin kanuni ve<aikle birlikte komisyonumuza müracaat -
!arı. 6 10 14 ıs 

Devlet demiryollarından: 
D. n. Y. 8 ,,ci lŞLETME KOMiSYONUNDAN: 

Muhammen lıedeli 4005 lira olan 267 ton odun mübayaa işi şartname
si veçhile açık eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 12/9/941 Cuma gilnü s:ıat 
15 de Alsancakta İşietme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

Iskklilerin muayyen \"akitte 301 liralık !\L teminat makbuziyle Ko
misyona gelemeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir, 

26 2!) 2 6 3460 



Sahife ( ) (ANADOLU)" 6 EYLÜL 1941 

Nafia Vekili Polongaga gardım 
Bir ltalyan 2emi O O 

kafilesi ~.. :::;;;;;;;:iiii;::;=;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiliiiııiııiıiıi-..---...... ~~...-
- Bat tarafı biııiııci sahifede - - Battaralı 1 inci aabifede -

yapılmakta olan imar ve yol in. aatını :on mülakatını amirale bildirecektir. 
yerlerinde görmek üzere şehrimiz - Vaşington, 5 (A.A.) - Amerika 
den ayrılmışlardır. Bahriye komisyonu, petrol yüklü bii-

Vekilin beyanatı: yük hiı· Amerikan gt-misinin Viladi- Akdenizdc lngiliz tay-
Antalya, 5 (AA.) - lki günden vo. toka ınuvasalfıt c·ltiı{ini lıildiırmi ş-

beri Antalyada bulunan Ye nafıa i'i- tir. varelerin İn hücumuna ' 'r-Atatürkün hem Sıvas kongresinin 
22 inci yıldönümü 

lerini tetkik eden Nafıa Vekili ge - Radyo grı .:dı'S İıııl 11: w d 
neral Ali Fuad Cebeso~, Antalyaclan Leniııgr:ıda ~ imdi !<itnaltlpn Finlan- uğra 1 
ayrılırken Anadolu ajan,.;ı muhabiri- diya, Ct' ııuııtaıı ela Alman km·\'l'tle!'i Destro11er/er karg'lşa-
ne şu beyanatta bulunmuştur: tarafmdan ihata edilmiştir. 3 

- Antalyaya ilk defa geliyorum. Bu şehirle irtibatı bulunan demir- lıkfa kendi nakliye ge-
Gördüğüm hareket ve fa-aliyetten , yollarının t:ımamen kesildiğini Alma11-
yapılanlardan çok bahtiyarım. An- !ar bildiriyorlar. Resmi Alman mahfil- mi/erini topa tuttular 
talyanın istikbali çok parlaktır. An- !eri, belki zaptedilemiyeceğini de na- Kahir.,, 5 (A.A.) _ Ha\'::ı tebliği: 
talyanın en müsie:ma üstünlükleri zarı itibıııre alarak şehrin işgali içiı1 !3 l<~ylfılcle hava kuvvetlerimiz Sar-
vardır. ~unu ~a2'..arı ~ikk~b! . alan acele eclilmediği~~i \'~ yanmaması,_ ha- donva a<la'iı civarında yedi destroyerin 
Cumhurıyet hukumetı, munbıt ova- rap ~lm~ı~uısı, ı:un~u Almanlara hızım ref[;katiııde 5 ticaret gemisinden mü
nın sulanmasını, buradaki b~taklık- oldugu ıçı~ har~k:ı:t husmm.ncla yav'lş ı·ekkep bir İtalrnn gemi kafilesine 
!-arın kurutulmasını,. bazı. neh:r mec- davranıldıgını bıldırm~kte.dırler. rastlamıs ve h;arruz etmiştir. Alı lan 
rasının ıslahını tetkık e'.tı;mege baş~ Cenupta Oc~esa ~hrı, el an mukav~- bombalaı:, büyük bir gemiye i!;abet et
lamştır. K~ymetli .vali~ızın m:saı met ~tm:~tedır. Bunch~n ;vvel İngıl.ı.: müıtir. Havaya kesif bir duman ~ütu
arkadaş.larıyle bu ışlerı baş:ıracagın: m~hfılle!. ı, O~e~anı_n hır fobruk ol.1- mı YÜkRelmiştir. Bir geminin ortasına 
dan emmim ve çok çalışkan ve zekı cagını ~oylemışlerdı. . . biır 'torpil clüsmüştür. 
~nta!.yalı yurtd~şlarım.ın da her tür- R~many:aı!~~r •. şeh~·ın. su. me~k.ezı~ın Kafilenin cliğer iki gemisi de hasara 
lü mu.~ahl!retlerıne naıl. olaca~ları.!1- tahnp eclı!.<!ıgını . . ~ıldırmısl7ı~ır. Bu uğramıştır. 0 sırada hasıl olan karga-
dan şuphe etmemekteyım. İkı gun haber hen uz t~e.D ud E'tmen:ıı~t ır. şalıktan ttalvan destro\·erleri, keneli 
süren seyahatimde Antalyada gördü- Ukraynadakı Rus enclusirısı, kısmen ·ı' .. 'ht:.c m nclere.k toJ"l tutnıu~-

D.• k 1 1 R . ı ·· t . te . gemı eı ıne ı u '" " ., ğüm s~.mimi v.e. candan tezahüratt~n , ı~-e~· .".ı~nnc a < a .us ;r:~u:ı .rı sı- !ardır. 
çok mutehas~ısım. Bu ;eya~ate aıd ,.atı la) ıkıyle ?al.ı~amam:lkt,ı .~? .~us- Sicilyada Ger bini ve Komizzo tay
hatıraları daıma saklıyacagım. Bu l ~r, Oral ~ın~.ıkasınclakı. en?ustı ı te- va re meydımla:rına taarruz edilmiş, 
münasebetle Antalyalılara teşekkü - >ısatmd~n ıstıfaue etmektedı~ler. bir miktar bomba atılmıstır. Bir <lüş-
rümün iblağına va!'iıla olmanızı rica Amerıkaıı kaynaklarına gore hacp man Ülvvaresi mevdana' inerken ha-
ederim başlavınca Ruslur, Oral mınhıkasına • · · t 

1 
• t -

.SOVJETLERE GÔRE bir çok endüstri ve,;aitini nakletm;ş- ~aıA·a u~ra ı mışl· nG·~ ı . · . 1·1111 u .. z., 
d. F k t b ,,·· ı Ynı zamane a eruını meye' ."-!er ır. a a u.,uıı geen halJerleı·, . ı'., t ·· 1- b. 1.. t·ıvvare · i 

şiresi Bn. 
Makbule 

Kızılaya ve ])ari'ışşefa
kava tebcrrülenle 

"' 
bulundu 

ı~tanbul, 5 (Tdefoııla) - Ehedi 
Şefimiz At.atürk'ün hemşireleri 

Bayan Makbule, Kaclıköyünde 'Mo
cla carlrle,;inde bundan bir müddet 
evvel bir İngilizclen 25 bin liraya 
alclığı evi, ölüme bağlı tasarrufla 
Darü~şafakaya teberrü etmis!il'. 

Atatiirkün l!lHl mayısında Sam
suna çıktıkları zaman otul'clukla rı 
ve ölümünden sonra kız karde~ i 

Bayan l\Iakbuleye intikal eyliymı, 
halen alt kısmı kütnphanr, ii~tü 

Parti binası olan 80 bin lira kıy
metinueki binayı da Kızılaya teber-- Baıtarafı t inci sahifede - Oral endüstri mıniaklı"ının Ru~ların rlmt

1
?. :~. ~~ 1° ~~··ut··. ırlkc_uşm~dnaıl. ~ı'. 1 .ıni~-. h · · 'ht · . rn k· t'i . • . . < e c u~u.ı u mus uı. ı me~ ' • rü etmiştir. Jansın~n mu ahırı jaZı):or: .. ı .. ı)acı.ı' . <1 cevap vc~·emıyecegrnı ral,·öz a·teşin~ tutulmuştur. Sirena-

Lenıngraddan gelen bır habere go- taızıncl.ıdıı. ' kt~ ln iliz bombardıman tan-areleri Her iki binanın teberrü muame-
re Leningrad cephesinin bir çok yer- Bu sebe?~e Sovyetlere yapılacak yaı·- berne gGazale ve 'Bardiyaj-"t - · taarru;. Je;1i, İstanbul Valisi Dr. Lütfi Kır-
lerinde çok ç~ıin muharebeler ~e~e- dımıı~ ~acılı çok mühimdir. :apıla- etmi:l~rdir.' Dernede postah;ne lıina:ıı- darın önünde bugün Not.erde te~cil 
Y.an et~ektedır .. Al~anlar, şehrın ıf'- ~ak .j-a~ ~.ım kısa ve uzuı~ va<lelı olm<~k nın ~·anına bombalar düşmüş, Gazale edilmiştir. Bu teberrülerinden do-
tıkametınde yenı hucumlar yapmak uzeı e ıkı kısımdır. Acıl yardım, l)Jr cenubunda lıir iniş ye.Ti tahrip edil mi - layı kendi,.;ine teşekkür edilen Bn. 
ümi~!yle m.evzilerini takviyeye te - ~~~tada yapılması lazım olan yardım- tir. Bardiyada f'ubaylar •ikametgiihına Makl:ıule bu teberrülerin bi.iyük bir 
şebbus etmışlerse. ~.e devamlı. Sov - · . .. .. . . . _ . isabet temin edilmiştir. Gam beta de-
y~t 'taarruzları ~viızunden yenı mev- Petıol yuklu .ılk gemı, Vıladıvosto- polal'ı tahrip olunmuştur. Hududda memleket hizmeti olmadığını, na-

Sivasta büyük tezahüratla kut
lulandı, Atatürk büstü de 

merasimle açıldı 
Sıvas S (A.A.) - Sivas halkı, dün büstünün acılış merasimi yapılmış ve 

tarihi Sivas kongresinin 22 İnci yıl- büste bütün teşekküller ve müeaseae
dönümünü içten tezahüratla kutla- ler adına çelenkler konmuştur. Ta -
mışlardır. Bu münasebetle Cumhuri- rihi kongrenin toplanmış olduğu Sı-

1 ·· d k l vas lisesi önünde yapılan geçid res -~alanında yapı an toren e a a- minden sonra konP:renin toplandığı 
balık bir halk kütlesi önünde söz salon ve Atatürkün odası ziyaret 
alan hatipler, yaşanılan giinün kut- edilmiş ve Ebedi Şefin aziz hatırası, 
sal önem ve değerini tebarüz ettir - derin bir huşu içinde tazimle anıl -
mişlerdir. Bunu müteakip Atatürk mı~tır. 

Evvela gıda maddeleri-
fiatleri tesbit • 

nın 

edilecek 

zılere yerleşmege mtl\'!\ffak olama- ~a v.~r.~ı~,;a da Japonlar, lmndan dola- avcılar, iniş mevdanlarına taarruz çiz bir yardım ve vazife olduğunu 
mışlardır. ) ı gu;rultu çıkarmaktadırlar. Japonl~r, ederek hiç bir zai·a.1·a uğramadan beş söylemiştir. Ankara, 5 (Telefonla) - Tica;·<>t bu fiate nakliye, toptan ve perakeı~ 

B. Lozovıkinin beyanatı: u~ak şarkın naz~mı ol~~uklarıııı ıd- tavvareyi dilşürmiişlerdir. Bizim tay- Vekıileti, gıda maddelerinden en mü- leri Ticaret Vekfıletine bildirmekte ve 

Sonra da giyecek eşya ve saire 
fiatlerinin tayinine başlanacak 

Moskova, 5 (A.A.) - Dün Sovyet dıa ederek bu naklıyata musaad~ etme- viı: 1 rimizden kay·bolan hiç yoktur. (ngı•ıı•z himlerinin fiatlerini tesbit ettirdikten ci ücretleri ilave olunaırak tesbit ediJe-
istihbarat bürosu reis muavini B. Lo- mek hususunda ısrar etmektedırler. · e e · sonra şimdi de. z_ey~~nyağı, sabun bul- cek miktar halka ilan olunmaktadıl'. 
zovski, gazeteciler toplantısında da- Vaşington, 5 (A.A.) - Asosyet!d ]NGILTERE ÜZERINJ?f!: gur ve bun~n gı~ı ?ıg€ır d~~~ ~azı mad- Vekalet bilumum gıda maddelerinin 
m· t· k'. Pres ajansının bildirdlğine göre Sov- Londra, 5 (A.A.) - lngılız ~~ya ve Denizaltıları delerinin fıatlerın~n tesbıtı ışıyle meş- fiatlerini tesbit ettikten sonra ayakka-ış ır 

1

' . yetlerin Vaşington büyük elçisi Umans dahili emniyet nezaretleri teblıgı.: gul bulunmaktadıı. . ·~ . . 
- Almanlar, Lenıngradın dış ma- ki, bugün Amerika haricive nazırı Kr-n·- Dün gece Britanya üzerinclekı Al- Al d • d i ·· hinl F. ti .· tavin olunacak maddelerin bı, kumaş ve gıyecek dıger eşya 'esaı-

hall~lerin~ girdiklerini i~dia. etn:ı.iş- del Hulü ziyaret ederek bir çeyrek ;~- n:ıan hava kuvvetleıri fa~l!yeti, ç?k ha- { enız e yen ınu istih1:a1e~dildfği mıntakalar dahilinde- re füıtlerinin de tesbit \'e tnyinine baş-
lerdı. Ne~ıce?e bu .hab;rın bı~ Go - at ka~ar görüşmüştür. fıf olmuştur ... Sar.~ ~ahılın?e bır, kaç muvaffakıyetler kazandı ki Fiat mürakabe komisvonlan bu fiat- lıyacnktır. 
beis marıfetınden ıbar _t oldugu an- Elçı, bu görüşme ve Vila<livostoka yere bomba duşmuş ıse de ınsanca za- . k 1 b 
1-aş~lmıştır: Harple~in çok şiddetli ol- bir petrol gemisinin muvasalatı hak- ' yiat kaydedilmemiş ve pek az hasar ol- . ~ondra!.~ (A.A.) - Bahrıye nezare- An ara z mı· r ı· -
dugu Lenıngrad cıvarında ve Lenin- kında beyanatta bulunmaktan imti.ıa mu tur. tının teblıgı: • 
grad - Novograd arasında Almanlar, etmiştir. A k A v • t Cenup istikametinde giden büyük 
n:ıuazzam zayia~a uğrama~ta v.e ile- Nevyork, 5 (A.A.) _ D. N. B. ajan- 5 eri azıye bir tran:ıatlantik ge~isi, 1.t~lyan . sa-

81
• klet 

rıleyememektedır. lşgal ettıklerı anı- sı bildiıriyor: . • • hılleri ac;ıklaırında hır İngılız denızal- yarJ Şl 
zfyi kaybııtimemek için Almanlar, Yabancı memleketlerdeki Amerik;;n - Baı taralı 1 ancı sahifede - tısı tarafından torpillenmiş ve hemen 
muhare.bey~ yen.i kuvvetler l'Ok~ak misyonerler birliği, beynelmilel vazi- muştu~. . . .· . • muhakkak olara~ _batırılmı.ııtı.r. Bu g~-
mecburıyetındedır. Almanlar, Lenın - yet dolavısivle japonvadaki Amerik:-ın Sov~ etler, D.ın~ eper ne hı ının dog~- minin 236:36 tomlatoluk Dınlıya gemı- ( • t k d Ah d 
gradla muvasalanın keı-1ildiğini veya misyonerler.ine memİekele dönmeleri su.na geç~ek ı>ıtıye~. A.!m~~ı.~rın bu- ~i olduğu zannedilmektedir. Ayni. dü>j- zmır mın a asın an me 
şehrin muhasara edildiğini iddi-a e - için talimat verdiğini bildirmi ·tir. y~~ Z!lı}'l~tlıt pu~kurtuldugunu J.ı~- man kafilesine mensup 4971 tonılato- şı·mdı·ıı·k do··rdu··ncu··ıu·•q-v u·· 
diyorlar. Leningradla muvasala ke - dırıyorlar. . Iuk Akitnnya iaşe gemisine torpil isa- mu 
silmediği gibi bu şehri, Sovyetler At/antikte Londra radyosu d-a Sovyet cephesı bet ettirilmis ve gemi ağır hasara uğ- • 
birliğinin diğer kısımlarına ba~Jıyan - Ba, tarafı 1 inci sahifede - hakkında şunları söylemiştir: ratılmrntır. Takriben 8000 tonilatoluk, hafaza edı·yor 
demiryolları da işlemektedir. Nevyork, 5 (A.A.) _ Amerik:::.n Leningrad muharebesi azami had- diğeır blr iaşe gemisi de merkezi Akdc-

ALMANLARA CÖRE Greer toırpidosuna yapılan taarruz ha- dine ~ak~aşm;şt~\rinle\.sık} 7uk~- nizde bir İngiliz denizaltısı tarafından K" . . h ·a r:: (A.A.) - Yarışı taki- 4 - Ahmed (İzmir) 22 saat 44,01 
B al 1 t • hif d beri derhal vavılmıştır. Nevyork Tay- ~e:;elt e $ar~~ aş 1 arını 1 ~'.~ e ~e - torpillenmiş ve batırılmıştır. be r::~u;,' '~ususi muhabirimiz bil- 5 - Halid (lstanbul) 23 saat 21,0:~ 

t - &fl tar ı dncı aa e le k-b. mi!; gazeteslni'iı muhabiri, torpidovu b~lhır er. bet ıre yapı an. t·kucumt.ard, Londra, 5 (A.A.) - Amirallık cLi- d. . . . 6 - Hamza (lstaııbul) 2:J saat 
aarruz ar eımasın a 8300 ton u ır Izlanda 'd k b t t bb·.. ı ·assa a ı ve cenup ıs ı ame ın e resinin tebliği. ırıyor. 

ticaret gemisini batırmışlar ve diğer eden d Y~ ~ılter en. ~ ~rmAıyl a, eşe! t~~ artmıştır. Almanlar, yapacakları ile- Mes·na bog· ~zının hemen civarınch Ankara _ İzmir bLiklct yarışının 33,lO 
b .... k t· t' t ... d k enıza ı gemısının man om~ .. h ek t' . . b ·ı h ı , 7 - Sabri (İstanbul) 24 g-aat 22,05 

uyu ır ıcare gemısını. e. ya .. - sı muhtemel bulundug7unu bildirmekte ıı ar e ı ı~ın. azı . me:rzı er azır- faaliyette bulunan bir İngiliz denizaltı- Kütahyaya kadar olan umumi tasnif 8 Il (B ) 24 t 28 09 aı} d• S t 1ı 1 d ladıkları b ld kt d 1 S t - asan ur~a saa , , mı., ar .• r .. ovy~ aıyya.r" erı, un ve artık Amerikan harp gemilerinin k ' 1 
111 1 ırm~ e ır er .. ovye sı bir düşman deniz kuvveti üzerinç neticesi şudur: 9 _ Kemal (E:-ıkisehir) 25 saat 

~ece şımalı ş-arkı Alm~n.~aya ve Ber- toplarını da kullanmıya mecbuır edil- uvvet erı, şeh~~ mudafaa ı>deı e~. a- muvaffakıyetli bir hücum yapmıştır:. 1 _ Osman (Eskişehir) garı ma-
2

6 12 ' 
ime t~arruzbtetşebbus~nde ~ulun - diklerini yazmaktadır. nım ad~·~· &:erıye d ke·k~lme~led:rl~r. Düşman kruvazörlerinden birisi tor- yovu taşımaktadır. Müddet 20 saat lO _Ali (E ·kisehir) 25 "aat 33 33 
muşlar ıse de u aarruz ar akım kal- Vaşington 5 (AA ) - .Ayan mec- m.en g~·ı~ ~;~a:ı~ a ı ~lvv~ t 'erın e pillenmiş ve ağır hasara uğramıştır. 48. dakik:ı 45 saniyedir. 11 - l\Iaym~d '<Hatay) 25 saat' 34 
mıştır. . !isi Hariciye 'encüm~n·i azasından Mis- ge~ ç~ 1 ~gd • a er dve~ ~ış ır t Bir kruvazör, 8 pusluk toplaı!'la mü-, 2 - Nizameddin (Eski!-ıeh!r) 20 Koşuculardan mühim bir . kıs~ı 

Alman hava dafı topçuları, bir bom ter Jorj hfıdisenin ilk nazarda Ameri- k mo et?s. dogusun tta .• ·as ovyet tmbu cehhez, on bin tonilato hacmindeıd saat 51 54 . ilk esat-ıda vanlıs lıir ''Olu hk:µ ettik~ bardıman tavyaresi t'<lhrip etmh~t· ' · ·aveme mm evam e ıgı ovye ~ - k .. f d 1 "'' • • · ., ' " • · 
. "' · ır. kayı harbe 8Ürükliyecek mahiyette ol- ı··· d b'ld' ··1·. • ruvazor sını ın anc 1• 3 - Hikmet (Buı"a) 22 saat leri için yarıs harici edilmislerdir . Berlın G (A A ) - D. N. R. nin ~ ... . • ıgın e ı ırı ıy oı. . • .. s, , , . 

askeri' biı· kM·n~k.tan aldıgı bir habe- madıgıı!ı Roylemış, Ayan azasından Dinyeper nehri mıntakasında iki D?na?maya aıt tayyareler, duş.m:-ın 30,36 Fakat yarışa d:!vam etmektedırleı-. 
re gore ev u gunu og e e sonra tu .. · ff k ti'· 

11 
.. mışlardıı· .. 4 ı· .. j ...... ·ı d n Vannuk:-ı da :ıu bevanatta lıulunmuş- taraf kuvvetleri zaman zaman suyu gemılerıne karsı yapılan taarruzl.ırd,l A k . d o· k 

Man~ deniz.ive Fran~ız sahili üzerin- l. . geçerek ilerlemeğe çalışmakta, fa - muva a ıye ı . ro er..- O) n~ı . ' . n ara cıva r 1 n a 1 
de c~reyan eden ha~a 'muharebele - .. -::- ~u h~~li.:enin, Amerikayı harbe kat mufavvak olamamaktadırlar. Çarşamb~ geces.ı t.~y.rnrc~crımız. !.ra ı- • 
rinde düşman a ~ 1r za •iata uğramıs- suruklıyecegını zannetmiyorum. Fa- Akdenizde: lusgarp Jımanı onunde bı~ gemı) ı ba-
tır. Eld~ bulun!n ~11u~ata göre: kat gemileırimiz böyle ~ücumlara :rıa- Akdenizdeki İngiliz denizaltı ge- tırmış, birini de hasara uvratmıştır. K ı b k •• ı • 
Alman avcı tayyareleri 21 İngiliz av ruz k~laca~ .olurlar,;a, hır Rey olacagını milerinin son hafta zarfında kazan- 000 men ve a a a oy erı 
tayyaresi ve bir bomba tayyaresi dil- !!0!Jlı~ <:_dıy~r~um. . .- ılıkları muvaffa~ıyetler ~akkında da B. Servet Berkin öldü 
şürmüşlerdir. Diğer iki bombarı.lı - Va, ıng~oıı, ;> (A.A.) - Bır Amerı- şu haberler verılmektedır: Ankara, 5 (Telefonla) - Maarif M d •• k•• ) • b ı• 
man tayyaresi h-ava dafi topları tara- kan t.or~ıdo"una y~pı~an torpil hücu- - Bir ~ngiliz deıı.izaltısı, :\fesina b~- Vekfüeti talim ve terbiye hey'eti aza- 0 ern numune OY erı 8 ıne 
fından indirilmis olduğundan düs _ mu hakkında keııdılerıne !<ual sorulan g·1zı cıvarında hır İtalyan kruvazo- d B 

8 
. t B •k' 

1 
.. 

man ta. ·are za~iatının ·ek·nu i·m- yüksek ;nemurlar, taarruzun şafaktan riinü to.rpillemişiir. !)iğer bir dcnizal- s~.n .an · .. eıv.~ .. ~ı ın c ~n ~?ce ~a- t• •ı kt• 
diye ka~jar malı1m olduğtnau g··. ş 25 evvel mı, ı;onıra mı yapıldığı hakkında tı gemısi d!! ceııubı ltalyada 2400 t(~rıe~de)n olm~ştıııı. Cen.ızesı YM lll ge ırı ece ır 
· bulmuştur ' oıe bir şey söylememişlerdir. Yalııız bir tonluk bir ltalyan transatlantiğini ugun merasını e kaldırılacaktır. . . . t' 

1
. ki ,. mtıvafık "'o"ru"lmı·ı·Q·.·-

1 • • b l · ıı · t· T ti t· - · b tt ~ ooo Ankaı:a, 5 (Telefonla) - Ankara zıııııı ıs ım <1 tlı ,., ., Alman hava kuvvetlerinin zavi-atı denız su ayı, ?ec.e .eyııı atılan torpilin torpi emış ır. ransa an ıgın a ıgı • s"hı·ı· hııcltıdtı clahı"lı'nıle bulunan Dik- tür Yerlerinde pFııılı köv evleri 
., d bırakacagı ızın g'" "! · • · · t h · dT Jt ) ~ . ' J ' 

yoktur. s~ a . '. . , oru emıyecegını a mın e ı .~YO.~. . 1 a ya ve men köyü ile Kalaba köyünün mod~rn mektep, gazino, Halk oda!lt ve çarşı in-
Berlin, 5 (A.A.) - $ark cephe- soylemıştıı. . Ayrıca yukl~ hır ialyan pe.trol ve 1 . k 1 t şa ettirilecektir. Yeni evler, buradaki 

sinin şimal kısmında bir Alman ko - Rady~ uazetcsııuhn: 8~0? tonlu~ .hır İt~lyan naklıye ge- ~ı~~~~· ,~a~i;:ll'f~i~·~~m;e~~'ı1mi~:~~ aş ı- köylülere tahsi~ edilecek köylüler is-
i ordusu Sovyet öncü kuvvetler· Amerıkadan Izl~nda ada~ıııa Kurye mısı de l_ııgılız denız·altıları tarafın - Arnavudlu2"a . . . . timlfık bedelinden geri kalan miktar 
ağır za;•iat verdirmiş ve mühim ~~<;: götüren b~r Amerık~n torpıclo _muhri- dan torpıllenerek batırılmıştır. • . Mıllı .Se~, şehır cıvarında geç:.nler~e üzerinden borçlandırılacaklardır. Viliı-
mını imha etmiştir. Sü.ratle ilerliyen bi, biır den.ızaltını~ ~ucum una u.gr:ım1;~- Baltıkta: . . . . Hariçten ecnebi gazctcsı bı.r gezınt: .. j:~paırlarken, . b~. ~oyle.~ıı~ yelle teşek~ü.l eden bir komisyon, .ııu 
bir Alman kıtası, mayınleri ve bom- tır. Amerıkan to~ pıclosu, muk.ıbıl hu- Alman rady ~su, ~altıkta şı~?ı~ e l n~m~~e ko~ :ı olmak kıılıılı~ etleııı~ı mııamelelerı ıkmal etmekle me~gulclıır. 
bal-arı temizleyerek ~rol ar;mış, arka- cuma geçince denıza.Itıyı kaçırmıştır: k~dar 43 ~aklıye tıc'.1-ret gem.ı'! ıle girn1İyece ( gorn:ıuş ve ala~adarl.ara lıu lıusu:ta rlı- Ayrıca Ankara imar müdürlüğünce de 
dan gelen Alman kuvvetleri, anuda- )ngilizler, A;nerıkan destroyerı~e hır .~ruvaz~r, 4 torpılo. muhrıbı, • 9 Roma, 5 (A.A.) - D. N. B .ajansı- rektıfler vermışlı•rdı. muhtelif planlarda köy evleri tipleri 
ne bir mukavemet gösteren Sovyet hucum eden denızaltının Almanlara aıt may.m •. 3 karakol g~~ıııı batırıldıgı- ııın bildirdiğine göre Maliye neza~·eti Ilu köylerdeki evlerin ve sahipli ara- hazırlanmaktadır. 
müdafaa hattını kırmağa muvaffak oldu~un~. i_?dia .etme~tedirler. Fak~t nı .bıldırer~~ Sovyet ıı:ıtıh~rn.rat dairesi tarafından neşredilen bir ·kararname 
olmuştur. $ark cephesinin müteaddid Berlın hukumetı, hen uz bu hususta hıç ı eıs muavıııı R .. Lozov.~kının beyana- ile bugünden itibaren ltalyaya ecnebi G l • l · 
noktalarında düşman kuvvetleri Al- bir haber veırmenıi tir. Almanyanın, lıııa :evap.~ern:ıı~ ve du~yanın Alman gazetelel"inin idhali menedilmiştir. Bıı Üze Sa 11 at arın res1n1 
man mevzilerine hücum etmişl~rdir. İn~.ilizlerin bu iddiasını tekzip mi ede- 1 esn:ıı teblıgle~ınııı h~kı~at. 01?uğuııa memnuiyet, Arnavudlu~a da şamildir. şııbesı' 
Bir Alman tümeni harekat sahasın_ cegı, yoksa harp mıntakasında bulu- kanı bulundu~~nu b~ld!rmıştır 

000 
__ _ 

da 24 Sovyet tankını tahr'p etmiş nan her gemiyi Almanların batırmıya . Almaıı. te~lıgın?ekı tıcare ve nak- El l "hfl " İstanbul, 5 (Telefonla) - Güzel 
diğer bir bölgede düflmanı 12 tank' hak~arı -~ı ?lduğunu söyliyeceği henüz lıye g.emıle~ı harıç tutulacak. olurs·:ı <:n1e { 1 l <:arı san'atlar akademisi resim şubesi, 
kaybetmiştir • bellı degıldır. dar hır denız olan Baltıkta hır kru- İstanbul, 5 (Telefonla) - Balık yüksek dereceye çıkarılmıştır. Bu 

M rk b:.I .· d Al ·hl "fK"Q,.f-•"e«ıerle dı·yor kı· zör ve 4 torpito 11'!.uhribinden ibaret pazarında lokantacı Pandeli ile gar- Qube,·e, lise olgunluk imtihanından e ez o gesın e man zıı ı • lV.l• 6 zaviata ı·nanmak lazımdır Fakat bu 1 " "' 
kuvv tle · k .... k b. S k t "' · ' son spiro, ekmek ihtikfü·ından ad- ve evvelce reı;im şubesinden mezun 
. h e d rı, uçu ır ovyet ı asını - Ba,tarafı 1 inci aalüfed .. - zayia'i, Baltıklardaki Rus filosunun liyeye verilmişler ve tevkif edilmiş- olanlar ~lınacaktır. Kayıd muamelesi 1~ a e ere~ _12 top, 15 kamyon, ço~ selesinin Çörçit - Ruzvelt dekli.ras- 'ltıı um unu değiştirebilecek derecede 
mıktard-a sılah ve harp malzemesı yonu ile münasebetdar olarak gös- le~ ·ıa.. !erdir. 15 eylfılde ba~lıyacaktır. 
iğtinam etmiştir. Müteaddı' d tanklar c gı ır oou---- ·---------terilmesi bir tesadüf eseri değil; fa- (Radyo gazetesi) 
da imha olunmuştur. kat galibin payı üzerindeki gizli mu- Almanya Hariciye ~a;·k_ta~i ~a7:iyet. h~kkıı~u:~. şif:~hen 

r,: e~·lu .. I günü tavı.·aı·eler·mı·z Pol k ı ı · t k. b" t' 'd' · tt k' d" .. ti" - .. · h d 1. m.ılum,tt \et m<'sıııe ve gunun nıesele-
v ~ • ., ı , - ave e erın man ı ı ır ne ıcesı ır. sıyase e ı urus ugu ış a ey ıye- Nı t • .. . . .. · b' · · 

tava - Harkof ve Kiyef - Brovari de- Kari Megerle lran üzerine hücu- 'ıilecektir. ezare zne gore le
1 
ı;~1lıd_mu~[Iıkerc ef~hmeAs1ıne ıttRabı mhaııı 

ml·r·'"oll.Jrını t··.JıJrı'p etm· A k h" T'.' k f ı b M f'h T" k" • b d" .. 1.. 8 f 1 . . h"f d c egı ır. ·' ııuma ı nıan - us ar-., ~ · ~" ış, no - mun mü ım ur men aat eri ulu- aama ı ur ıyenın u urust u- - a, tara ı ıncı sa ı e e - b" b" . ··ı· h· .·
1
J clevletler , ., , !· Oral demı·ı·ı.·olunda b'r k ki' ı d k l •·· · 'b 1 k d Al t . t T .. k' . ·t· ı U\u, mu ·lıı .ıı.ısınc a-J ı ço · na ıye nan bir bö ge e vu ua ge miş oldu - '{U nazarı ıtı ara a ınmama ta ır. man emına mm, ur ıyenın ı ı- . · . . . . . 

trenlerini de bombalarla uçurmuşlar- ğunu hatırlatmakta ve makalesine Çünkü Am~rikan radyoı1u spikeri, madsızlığıııı tevliu edecek mahiyette kı kuv:et ıııs~tlerın?e yeııı bır va~ı: 
dır. Orsel adalarında 500 tonluk iki öyle devam etmektedir. Türk topraklarından bir Türk verici olmadığı da aşikardır. ye_t clogul'madıgı .. ~udde~~~· ~u gıbı 
~?v!.et gemisi bat.ırılmış, I:.a~og:ı gö- Eğer Türkiye, galibin payı olarak ·adyo merkezinden yaptı~ı hir emis- Fon Papenin Almanyaya yaptığı se- muz~keırel.er~en bu.}:uk clegışıklıkleı· cı
l~nun şarkında hır çok kuçuk nak - Sovyetlere orta şarkta vadedilmiş bir vonda « yabancı müsahidler Türk yahat müna~betiyle Alman Hariciye kacagına ıniızar edılemez. 
lıye vasıtaları yakılmıştır. nüfuzun her türlü ilk emmarelerine ,fkarı umumiyesinin hütün bu infia- nezareti, bu seyahatin mahiyetini .re- İngiltere ile olan ittifakının çerçevesi 

Balıkçılar yarım adasındaki mev - enerjik surette karşı koyarsa haklı •:ndP yok vere bir çok ırürültü oldu- niden tebarüz ettirmiştir. Böbreklerin- dahilinde Türkiyenin oynıyacağı rol 
ziler ve Sovyet kuvvetleri, şiddetli bir davayı müdafaa edecektir. Ve ::;u Fikrindedir.» Diyerek Türkiyede den hafif surette muztaıı·ip olan Fon hakkında geçenlerde bir Amerikan 
bomba!dımanlarla tahrip ve imh-a bu bahiste hiç kimsenin timdiye ka- fki.rı umumiyenin infialiyle alay Papen, tedavi altına alınacaktır. amirali tarafından yapılan beyanata 
olunmuştur. dar üzerinde tüphe etmediği harici etmektedir.» Bu, Fon Papenin Orta ve Yakın Berlinde ehemmiyet verilmemektedir. 

ıranda 
lngilizlerle birkaç çete 
arasında müsademe/er 
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rildiğine göre, İranda vaziyet sakin
dir. 
Kermenşah nııntaka"ında -n i . u -

bayların kumanda eitiği bir kaç çete 
dağıltılınıştıı-. 

Bi!' kaç mitı·alyüz ve mühim mik -
tarda silah alınını~ Ye başka silahlar 
da köylülerden toplanmıştır. Bunun 
haricin de İngiliz kıta lan, faaliyette 
lıulunmamıştır. Her yerde İngiliz ve 
İran askerleri arasındaki münasebet 
dostanedir. 
Benderşahpurda müsadere edilen 

7 vapur halen servise girecek vazi -
vete getirilmi~tir. Hasara uğratıla -
rak k1raya oturtulan 8 inci vapur ise 
kurtarılmak üzeredir ve muhtemel 
olarak o da diğerleri gibi servise gi
recelıtlr. 


