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1 Ş E. F 

Dün Ankaraya 
Döndüler 

Ruzvelt, aile efrndı 

Amerika 

20/Ağustos 20/Eylul 

;ıt' bir arada 

Vaşingtonda 
Rus ordusu .Moskov:ıda bir geçid resmin de 

Ankara, 29 (A.A.) - Raisicmnhur 
ve Milli Şef lnönü bugün Ankaraya 
dönmiişler ve garda, Bü)'ük Millet 
Medi<\ Reisi Bay Abdülhalik Ren
cla ile Başvekil Dr. Refik Sayd!\m, 
Vekiller, Parti gen.-1 sekreleı·i, Par· 
ti genel idal"e hey'eti a2nı1, mebu&~ 
lar, Vekaletler erkanı, milli müe•· 
seseler müdürleri, mevk; ve merkezi 
komutanları, ent.ı'l'yet müdürü ve 

garda toplanan büyük bir halk kala· 
balığı tarafından karıtılıınm.ı~lardır. 

Bir buhran vukaunda 

Başka yerlere asker 
nakline hazırlanıyor 

Yeni hazırlanan büdce 

(-----,,ı Almanlara göre ----- -----~ Ruslar 4700 tayyare, bin· 
lerce tank kaybettiler 

Birçok şehirler alındı 
Almanlar Lemberge 
doiru ilerliyorlar 

--·--- ------ı 

Isveç 
Acaba nasıl vaziyet 

alacak? 
Berliıı, 20 . (A.A.) - Yarı l'<'~mi hir 

k:dnaktan bilniriliyor: • 
Norvecteld Alman kıı\'\'etlerinin İs

veç iizcrind<'n Finlılncliyaya geçme8i 
ınonaıwbetis le ingiliz ~efiriııin Finli\n
cliya hlikfime!i nezdinde yaptığı pı·o
testo hakkınnn, Ber!in ~iya8i mehafili, 
ingiliz prote,to8unun, komşu llir dev
let olan Finlandiyaya bolşevikliğe kar
sı ol:ın harekatında Jsveçiıı yardım kıt. 
;arı vermesi üzerinde m!ieR•ir olılmı
\"acaktır. 
' St-Okholm, 29 ( A.A.) - İsveç lıii -
kumeti, Danimarka ve Finlandiyadn
ki Sovyetler menfaatini, keza Rıısyıı
d:ıki ltalyn, Finliindi~a. Rommıra 
menfaatlerini bu devletleri temsilen 
koı•ıımağı knbnl etmiot.ir. 

---<ooo---

Almanlar 
Bir vapur batırmışlar 

.. lııgiltere il_~:_ 
Sovyttler 
arasında 

Siyasi ve askeri mü· 
zakereler başladı 

r ~~sövôiüöriüörö·--l 
Rus orduları, yeni mev! 

zilere doS!'ru ricat 
etmektedirler 

1 Fakat Abnanlar büyük 
mağlubiyete uğra

tılmışlardır 

Şimdi 4 bin tank ara
sında bir harp var 

Bisiklet m.üsabakasını 
Orhan kazandı 

Franko 

ıngiliz bügük elçlsi ile 
konuştu 

Yeniden 12856 tayy 
imal edilecek 

are 

Şimdiden küçük bir 
müfreze Londraga 

gitmektedir 
Düşman tauuareıerine 
karşı tedbirler aıınıuor 

l\Iadrid, 29 (A.A.) - General Fr:m , . 
ko, ingiltere hürlik elçisini kabul el- 1 a~ıngton, ~9 (A:A.) -. Ilirlesik ~'aşington, 29 (A.A.) - Amerika 
miş, fakat bu mülakat hakkında hic Anı~nkn h'.lr_bıye na~~ı:ı ~tımson m~- A;, an meclisi 10 milyar dolarlık milli 
bir tebliğ neşredilmeıniştir. ~~snn meclıs.ıne Yerdıgı bır kamı~ la- müdafaa bütçesini kabul etmiştir. 

) ıhası.nda, bır buhran vukuu halınde Bütçe, reisicumhurun tasdiki için be
Ameı;ık~n ordusunun, d(inyanın her ~·az $araya gönderilmiştir. 

IRLANDA 
Her hücuma karşı mü

dafaaya hazırdır 

Oövaıera nihauet bun~ 
açıkça söuledi 

hangı .?ır noktasına . gönderilmesinl Va~iııgton, 29 (A.A.) - Ordu için 
mt!mku~1 ~ıl.ncak .te~bırler.~ muya'!'~~at 12856 adet tayyare imalini derpiş eden 
e?ılmes~n; ıstemıştır. Soyleıııldıgmc proje, imzalanmak üzere aynn ınecli
goı~, reısı.cu!J1lıtır Ruzvelt, hu fikri kn- sinden reisicumhur Ruzvelte gönderil
bul eyl.emıştır. miştir. Kanun projesine göre gerek 

V~ş,ıngtoıı, 2~ .<A.~.). - .•. Amer!ka bunların imali, gerekse diğer malzeme 
b~h:.ı)e .nez~ı:_etınııı bıldırdıgıııe gore, imal \'e mübayeası için 10,384,824,624 
kuçuk b~r fü!a~endaz müfrez..'l•i ingil- dolarlık tahsisat knbu! edilmistir. Pro 
!-"reye gjdorektır. ~subay ve 60.erılen jenin kati şekil almasında mümessiller 
ıbaret o an_ bu ~üf~.eze:. Am~rık:ıııııı mPclisi, bu aliit ve malzemeyi imal eden 

- Devamı dorduncu sahıfeed - - Devamı dördüncü ıa.hifede -

Biikreş, 29 (A. A.) R ı Gazeteleı· bu me . 
- Basarabya ve Bıı- Umen er ,\'anda, Basarabya ve 
kovinanın Sovyet Tiukovinannı Roman-
Ru"yn tarafından :ı- yaya aidiyetini isp:ıt 
lınmasınııı yıldöııil - Çok eski meseleleri eden bir çok vesika -
mü ıııiiııaseh2ti.\'l~ k )ar neşretıııektedir -
gazeteler neşriyat arışhrıyorlar ler. llfoskova hukuk 
yapmaktn rn burn - fakültesi profesör-
l:ı l'ın yeııiclen nıı:ı E !erinden olan bir zat 
valaıı:ı bıığlıınmak skisinden fazla tn ayni şekilde bir 
üzer:ı bulunduğunu toprak istiyorlar makale neşrederek, 
)·aznıakla~ırlar_. Ga - . . Rumen gazeteleri _ 

·• ızdelcr dıyor kı : Jnın bıı tezıni ve müstevli Rusların bu-
l •- Bir .<~ne enci muharebe et - ralnrdnki t.1hribatını kabul etmistir. 

mc·lrnizin bu topı·nl, !:ırı terke mecbur EHki Avıı~tmı·aya ait bazı wsikaİara 
kaldık ve llioldnvları muv"klrnten görl!, 1788 ele Ç<>rnoviçte yalnız 8 Po-
1Pı k<ttik. !)imdi m'lık bi:dm nazarı- loııyalı, 7 Almrın bir Yahuıli bulunu
ıııızdn Punıt nehri hudud değildir. ;.·ordu. Diğerl!'ri tmıı:ımiy!e Romanyalı 
(;eçcn nsırlardaki Rumen lıudu<lları- idi. Bukoviıınya du yabancılar 1845 de 
ııı )0 eııideıı te•bit elm0k Mi)'Ol'UZ» ' - Devamı dördüncü sahifede -

Dövalera 
Dubliıı, 29 (A.A.) - Dö,·al'rn dün 

Clor kontlnğıınd:c Emci•te bir nutuk 
'öy!iyerck lrlandanın tebdicl alünrlıı 
bıılundıığııııa i*:tl'<'i e!nıi~ \'e ezciinıle 
O•'mişlir ki: 

- Her nereden gelir~e gı>l>in, her 

F 1 b 1 • M k . G } b' l'. lı:ıngi bir hiicunıft kar~ı Trlnndııyı müener, stan u spora, a& espor' enç er ır 1 <lnfruı ctmeğıe ahdettik. Bu biiarnflıi':ı- • 
ğine galip geldi. Beşiktaş. Galatasaray. harbiye- ıııız ııakınııııııan ~ vnzir"'1i.r. 

Eskişehir takımları ise berabere kaldılar 1 g'ltere elçı·s· Amar'ıka Aııknra, (Telefonla) - 041 senesi bisiklet nıuknvcınct ~-arışı bugfüı n 1 1 111 

Aııl<~'.:n;tan .Orl~aı'., E.-<ki~hirden Salih ve O•nıanın birinej, ikinci ve üçün harlcige müsteıarile 
~uluyu ıl~ hılmıgbr. Y 

Ro!wr 2 :-<tıat', 2 rlakilrn, :ı •aniyediı". Yarı~ııı bitnıe'i sırıısındn Mill1 konuıtu 
Ş;> l'iıniz de ""hayı t~~rif buyıırmuşlnr ve lqızanaıılarla bir aradn fotoğ- y 
raflarını ~ektirmek lütfunda bulunmuşlardır. 

htnııhtıl, 2!1 (T"lefonln) - Fenerl:ıahç<', bugünkü milli l<ünıe maçla
l'ln<ln htanbul•porn 5 - O ınai(lup ı>tmi~1ir. Jk>şiktaş - Gnlatn8ara,- maçı 
l - l boeı·al.>ere ııetice!enmişliı·. 

Ankara, 2!l (Tel~foııla) - Harbiye - Eski*hh· Demirspor maçı 2 _ 2 
beralı<'ı·e bitıni~tir. }foskc. por dn Gençlfl' Dirliğini 2 _ 1 ınıığlfıp etnıiştir. 

}nqiltere hava 
faaliyeti 

Afrika ve Suriyede iyi 
neticeler alındı 

Vaşingloıı, 29 (A.A.) - İngiltere 
büyillf elçisi Lord Halifaks, iki' defa 
hariciye müsteşarını ziyaret etmiştir. 
Elçinin Sumner Velsle So~tler va
ziyeti .hakkında konuştuğu zannedil -
mektedir. 

1 :SAR E.TL.tR 

• 

Gı>neral Veygand ve 

Suriyedek~ son 
harekat 

general Veyvel 

Teminat 
verilmezse! 

• 
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1 DENİZCİ GÖZÜ İLE 1~ 1' 
Trablusgarba indirilmiş Coğ~ra~fy~a~nı~n~ 

olan darbeler Hadiselerdeki 

,'ASKER. L i K 
":'~/_/HÔ -E 7 i 

Akdeniz Harbinden Dersler Boğazlar 

lngilizlerin kullandıkları feveranlı mermilerin tah
ribatını deniz tarihi ilk!defa kaydedecek 

Büyük rolü 
ORHAN RAHMi GÖKÇE 

İn~anların. boğazlarından çektiği ıs
tıraı> ne kadar büyüktür?. Bütiin gay-' l h d retlerimizin, çalışmalarımızın mühim a"vare er sa ası e bir Riklet Ve temerküz noktasını, Şll 

T ' • gırtlak ve boğazımız tc.,'<kil ediyor. Bazı 
bvğuz düşkünlerine bakınız. Sık sık 

Tarihin en büyük, en kanlı harbi- nı•z ku vvetlerı• sahası mide tevessü!erinden, mide fesadların_ 
nin 2400 kilometrefk uzun bir cep• dan ve bağır,;:ıklarından şikayet eder-
he üzerinde volkan lavları gibi aktı- !er de yine tıkınır, dururlar. Fakat in-

y AZAN 111.. c:' •k c:' 'k 'un boğaz ve gırtlağından başka, top-
ğı §U dakikada gayri ihtiyar?, bunun : IYI umtaz I' al I' enz rak]ar arasında açılan boğazlar da dün 
neticesini de düfilnmemek imkinıız-d p,-. t T · . .,_. . . ya aleminin ezeli· kavga v c;arprnma 

ır. ,ıı . ııgı ız gazeı;esı, ı ugoslavya, 1 dır kı, onlar ancak isti ha açm:ığa ya- sahneleri olmamrn mıdır• · 
Fakat her şeyden evvel, h'r nokta Ynnana.;tan h:irlıı esnasında •eğer ıamaktadır. Tal"t " ' 'h b: .. k 

.. . d k 1 d k 100 H mricııne tav .. . -. '. . 1 11 ·b .. .• . a pa.,a mcr um, ır gun .ı·eme. 
uzerın e sı ı an şu üğümü çözme , . " , ; "' enrn< o""Y. < ı , ~ı ın ~o~ gunlerde arze~tıgı u - yerken, ima yolu ile, 
lazım: Yugoslav;11:.ı -~•-~nen O~>mn ınucla- ıı:ıumı seyrını bu suretle hülasa et- _Ah şu boğazdan çektiğimiz; ah' 

Her anlaşmanın bir takım reel un- faa elınemız k.thı.du dıye vazmış - l•kten sonra tekrar harek~tı dC\Ja,·ı D · F'lh k'k '·~'· 1 h' 
ı ·r ı · o · '. · ' • '. - emış. ı a ı a ~,.,az ara sa ıp 

surlara istinad etmesi icabeyler. tı .. ngı ız ~r~: .. · ı ta ~arkta, ~.ara or- sıyle esa• mevzuu muza dönelim: olabilm·.>k, bir cihetten talihli olmak de 
Cay.retler, hüsnüniyetler ne derece du'u.nun ~u,ı uk oııı:ı~r:ıa~ı. de~ıl, h~\'a . Uzun mesafeler için aııc~k !ı'.r ~ah- mektir. Fakat bu uğurda da çok sıkı 

. ileri olursa olsun, milletler İ•tikbali k~ıvı etlerının kemı~ e, ıtıbarı~·le za- '1Jı vasıtası olan tayyareııın hır ıs ti- da\'ranmak lilzınıdır. 
1 d•/ma realit.?nin tazyik ve icbarları rıf bulu~ı.nı_a;<ı saı-.mı~tır. . . . !".ve bir zafer unsuru ohbilmesi Umumi harpte Ç:ınakkale bo~azın
ile mütalea ederler. Yugosl«\j a lm.yuzdeıı gıln~ışlır .• çııı hu mesafelerin daralma" ica - ela, nğınlarca şehit \'erdik. Çiinkii bo· 

Almanya - Ru•ya anlaşması da, ~unm~ı~t:ın bu )·uzd n gitmıstir • betmektedir. fngiltcredeıı kalkan u- ğaıları k:ıyhctnıek harbi daha ilk q1 
tantanalı ve debdebeli imza mera- \ e Gırıddeıı bu sebep ylizü'ldeıı zuıı mesafeli bombardıman t:ı,-.rnrc- ralarıııc!a kaybeyle;,,ek olurdu. 
•İmlerine ve onları takip eden diplo- :ah'.:"m, .k".lı'.ıtı~ı,tıı·: Hatt:i Girit leı·i Al.m_anyaııın lıir cok san:ıyi mer· Rusya, gözlerini boğıızlardaıı ayır-
mat:k gürültülere ve neşriyata raii;- · ct;ı_ı:. l'.,ızıl,ıı ııı.:n k,ın,~1atıııe giiı :· kczlrrnıı harap elmıştir. Ge'le Al - mıyor. llalkanlılıır, bu boğazlara bn-
men, kendi bünyPsinde realit~ye uy. «T,ı.ı.ı.ııe mı. fılo_ mu. . nalının ır.".ln)·adaıı haı·ekt't eden byyareler, kıyor. tngiltere, bizim boğazlarımıza 
mıyan bir ten'\kuz ve tezad taşıyor- cevabını dit nrmı~ bulunmak!:'<lır. B.ü)·iik P.ritany:ı arlasıııııı bir çok )'er- karsı clı•rin bir ahlka taşıvoı· 
du. Aiı:ıan Stukaları, Gıride hücum ettik_ !erinde t:ış üzerinde taR bırakmamııı- Cebellittarık boibızı da· tıi{· can n<-

ldeoloJ1k düımanlığı ve komü - len zamani-aı', .. ka~:a ordu'tıııa geri tır. V1un me,afeler için tar.fare Ra- luclur. · 
nizm, nasyonal sosyalizm arasındaki çekılı_nek du~"!uşhır. Deniz ordusu dece, harbin neticesi üzerinde sonra. Rw•p, Baltıktaki boğazların Alman 

lngiliz donanmaaı derin ve sert mücadeleyi bir tarafa hı- dtt hıç d.e kafı mı~tanla bir nıuka - dan nıües-ir olacak bir tahrip va81t11. ya eliıırlc bulunmasından dolayı adda 
flritanya haqı filosunun topların- tamamiyl.ı ,usturulmu~ idi. rakalım ve ondan evvel, haritaya ba_ vemet gos_teremem.•.stır. Adava hü - sı olmakta devam etmektedir. Hııl _ kabus geçirmektedir. 

tlaıı çık:ııı kızıl mermiler, deniz ta - Alman _ İtalyan havai fişekleri , k~rak c~ğrafyanın bu önümiize ser- cuma. ~ı~ııı o.Imak ~oyle dursun. kendi lmki, Mora .rnı·ımadasının ucundaki Almanya, llfanş denizinin te kil et
rıhinin en şayanı nazar ,.e biiyilk İngiliz tayyarelerini düşürmege mu- dıR-i hakıkati açalım: kendı>Pll mudafaada bile kti.t'i dere- meydandan kalkan ta;,--arel~r c;ri- liği boğazın dibinde, kızgın kızgın kar_ 
ıınmlr.ırdımanı sayılnıağa de:{er ye- vaffak olamıyordu. İngiliz tavyare- Rusya, Almanya ile ebediyen dost ce~e muvaffak olamamı.tır. İngiliz- din istilasını basarmışlardır. Çünkü ~ıki Irlanda sahillerine bakmakta; 
ıı i bir hadi~eyi yarntnıı"lır. Bin ton- !eri, mehip İngiliz cloııannı:ı'lnın kalamazdı. Çünkü :,·mal denizinden lerın bu harp e~nasında 3 kruvazör, me.<afe kısadır. Nitekim uzun mr<afr - Ah şu boğaz olmasaydı, , 
dan fazla ali fe,·eranlı mermilerin tesbit etmek i~tediği hedefleri attık- ba~ka, garbe doğru tam hürr:yet ve ve 4 destr.oye~ kaybetmi~ olmaları ~lahilinde Alman üın·areleri. Trakı lli>c mırıldanmaktadır. Süveyş de 
(:\'azi ve ltalyan) !arın (Gerberya) ları hnmbalarııı ~ıkardıkları ''angın- serbesti içinde çıkabileceği ve kendi bu~:ın .. ba~ız b~r delilidir. Almnn pa- Ingilizlerin elinden :ıimak h. ,urnıı- oir boğazdır. \'e şiddetle sıkılınc::ı, im· 
'ahilindeki yuvalarına dökülclüi(ünü !arı ile gö.-teriyorclu. ni,ifuz ve tesiri altında kalmıs bir ge- raşutçulerı yagmur gibi Giıiclin üs- da hiç ıb mühim bir rol onıp·ama. paratnl'luğuıı nefe borularını tıkarn-
deniz tarihi ilk defa ol:ınık kn.,·decle- Yalnız iki İtalyan Fahil topu, za- nis deniz mahreci yoktu. Ballıkta tüne yağmışlardır. Girici harbi bize mışlardır. Bundan dolal'ıdır 'k'; Al- bilir.. • 
tektir. man zaman ateşine devam erl'rorclu. bo.iiaz, Alman penç•si altında 'di ve göstermi\ştfr ki sahil harrılerinde manim', Akclenizde tastan ta"a seke- ltal~ a, kendi adaları ile teı;kil etti-

Ağır h·arp gemilerinin on beş pus- İngiliz donanması atesine basla_ ~a~tık devletleri, Alman diplomasi- t~_yyarc, donanmadan daha çok iş rek ilerlenıeği tercih elm«'dN!irlcr ği boğazlara sımsıkı yapışmış, fena biı• 
lı•k toplarıııdan fırlıyan kahredici madan evvel amiral ateşe ba"la~ak sını? tPsirine .tabiydi. Ayni devlet, gormekt: ve cl~nan.manın ü-tüne çık- <:ene Fransız - Alman işhirli.•i aye. rüzgarın kendi;;ini siirüklemesinıleı 
ıııcnnilcr :\ltbsoliniııiıı ma:{ı·ıp cliya. üzere olduğunu bana söyledi. Dret- yanı Ruıya, hır Balkanlar ve boğaz- n,ıaktadıı · Denız fılosunuıı, vn hava sınde Almanların Suriye bvvare korkmaktadır. 
rıııda En kunetli tabire "'' kaleler nm·tun toplarının birinden fı:ıkıraıı ~ar ool'tikaaı takip ediyordu. Çarlık Jılosuııun harp sahaları tamamiyle m ydanınchn istifade etmek i•teme- Anı rika, Panama berzahı için dai 
ılo' bezenmiş olun knnetli mevkii O· kuvv!'lli ve sarı bir ziyayı. lrt'tna\·- ıle bugünkii idarenin bu müşterek ayrı ayndır. Ancak açık denizlerde, lerlııin -elıepleri budur. Çünk:i bu ma hassasiyetin zin·elerine fırlayıp 
:mı Trablm;garbın duvarları üzerin- tun sekiz topunun bir savlosu~~ııı çı- harek•t sistemi, şüphesiz ki gene donanmaya karşı kuvvetli bir harp suıetle orta şarka atlıvacakhr ve durmaktadır. 
ıle gök gü: iiltüsünii geride ima kan kardığı >adalar takin etti. Tloclcf İs- coğrafyanın otomatik şekilde ihdas vasıtası olarak mevkiini muhafaza oradan frak ve Fili8li~i daha ivi , 1 _ Görülüyor ki, boğazlar insanda ohltı 
l;ırakahırı ile yangınlar çıkarır ve bu ıany"l istihkamları, erzak depoları, ettiği bir zaruretten kopup gel.'yordu, eden harp gemileri, tayyareciliğin in- kıştır:ılıileccklerdir. Alman ;stı.lasın- ğu l?ac!ar milletler arasında da bir 
ıwnetli mevzii yumurta kabıık'arı ·ıskeri kışlalar olmak üzere te•bit Çarlık, Balkanlaı· ve boğazlar hak-ı kışaf; netıcesinde sahil harplerinde da şimdiye kadar tatbik edil~n bü- gayret ve alaka mevzııudur. Tarihi<' 
ı:ibi kırar ve parçalarken halkın ma- ~dilmis ve buralara -ates e<lilme•i em kında ne düşünmüşse, ideoloji saha- çok acız k-almaktadır. Donanma tay- tün teknık budur. Almıınlar daha ev- büyük ınücacleleler boğazlar üzerinde 
ııel'iyatını da tarünıar ediyordo. rolunrnuştu. '1nda ondan daha ileri giderek bü. yarelerin nüfuz mıntakasına girdıği ve! lngilterenin istilası diye ortaya olmuştur. Emniyetler, daima boğazlar_ 

il arp gemilerinin ölümler saçan Geminin baş tarafıııdııki i~i rn·hlı Y_ük bir dünya hareketi yapmak is- zaman .~uvvetini kaybetnıektedır. bır soz almışlar ve bır çoK. bgııız ıla gızl nmiştir. talya bu harpte Ot • 
'1.lvolaıı 21 nisan sabahı kırk ':ıeş da- kulenin gizlediği dört adet ı; ptı.luk tıyen ko~ünist Sovyet Rusya da ayni Bunun dıger bir delili de, Gı oenlad Kuvvcuerını anavataııcıa topıaınaga rant boğazından lngi!iz doııaıımMı -
kika devam eden bir mermi j'ağmu- topun çıkardığı alevler ıabakası yolu takıp edecekti. Bunun, zamar• açıkıarıneta Hood harp gemisıni lıa - nıuvana1, olmu~ıar, \'e ııu tıl<rı za _ nın süzülüp girdiğıııi gördüğil güıı, 
nınu TrnbJu,garbın •emalarından kaptan ve küçük tara'"ut kulesini ahv~ı. ~e siyasi hi.diselerle değişebi- tıretıktan sonp kaçan ao.UUU toııııık man zaman iıerı suıerek, tıa~ka ta- Aclriyatik den~zinin bir ltalyaıı gölü 
Lıir ötüm senfonii'ini andıran matem yalıyordu. Ate~in kuvveti, zi\'alnrın lecegını beklememek lazımdır ve li.- tlısmarkın, lngılız tayyare gemılerııı- ra1ıarua etaha serııe,tçe, 1 ~ gormii~. olmak~an çıktıgı.ııı anlamıştır. 
ıNici .•adaları ile bütün ahilin üze- ıiddeli k-aptan kulesini glind;iz gibi zımdı. eten KaJKaıı tayyareıer taraııncıan ya ıeretır. Gınetın ıstııasınetan sonra Hulasa, beşerıyet, ezelden ebede ka
rine döküyordu. ayd1nlatm1şt1. ~ahit b:r her\e-i üzPı-i- ~ ~albuki. Almanya, kendi. hayat ve kaıanma~ı ve ounlar taratınd!ln ha- Alman haı,ra kuvvetlerı IJaşkuınantla: clar bir boğaz ktıvga~ı yapmağa mnh ... 

Harp gemilerinden fırlıyan mqr- ne bii,rfik hir filonun yirmi dakika .n~ f&f ~ol1arını da bu istikametler- reAt:tt tı sakıt bır n·aıe r..onJuktan nı .\.lureeaı li-oı·ıngıu. par. ut uıere kftn1ıluı· ves,.eli&m.. Çinıdik 
miler tevcih edilen hedefleı in kalp- süren •abit, ateşinden sonra donan- den tayıne kalkıımıftı. Menfaatler, , onra ııatırı1mı~ olmasıdır. li erek hıtaneıı çıkardığı emn yevnııcteıı do 

1
• ;i,lid ___ e --

lorine saplanmı• bıçaklar ırilJi ii!dü- ma tekrar rotasını de·ğiştirerek ate- ve .. planlar, ır!zlide~ _gizliye tam bir uırıt harlıı, gerek Hısmarkın lıatırıl - tıuııu aııııyoruz. Goııng tıu emri yev-
5 riicü oluyordu. şine devam etti. Bir de"troyNe isa- ~~cadele ~a!ınd~. ı~·· Coğrafya, bü- ma"ı gosterınıştır kı, mernaıe merha- mı 11Hle •.ı;apte<lılmez bır act:ı yok-

Altı nakliye gemisi, isabetler ne- betler kaydedildi. yuk ve tarıhı rolunu o~amakta de· ıe KuçuK mesate.ercıe ııer1cme1ne tur!.> vecizesıııı tekrar etmış ,.e pa- Kının ıhtıyacı var 
ticesinde lıatırılmış idi. Trablusgar- Donanmanın zabitleri tam bil' di- vam edıyor ve zaman ıse, Sovyet tan·arenın roıu donanmacıan buyuk- ra~utçuıere emır vermiştır: «Ilerı ı. · .. . . . . . . 
hın demir.-·dlu i··ta<yoııu, elektrik siplin h-alinde vazifelerini ifa etti. f<uıya • Almanya ~htıli.fmı hazırlı - LUr. ve donanma anc·a k tayyareıcrın lıerı amma nereye~ Bu emirde kas- .. f u~ Ka~~yaka. Halkkev1ı reıhsıkıle koy_ 
kuvvet santıralı alevler i~indo bıra- rralılu,garba indirilen darbe, bahri- >'.ordu. Hi.dıse, nıhayet kopup gelmiı· eıı:,emeuıgı -ııhalıınla iş gormekte- dedıleıı mana doğrudan doğruya ln-ıcu er ·omı sı r<•ısı, ızı ay e ·ımı.vtı 
kılmış idi. , ye. tarihinde yeni bir ışık olacaktır. tır. . .. . , _ --· ~- etır. nunnaıı uoıayı kapalı tıeııızl€r gılız adası gıbi gorünüı. Fakat haki_,ec~.acı ;~mer S~yd.~!Il _K~rşıya~~ ~()~-

Zırh delici taneler yerle: altında frablusgarbın bu, ikinci lıombaı-' lngıltere uz.~rıne atılamıyan Al- "IY'..\'Ul'Clerın, açık. deııızlcr 'lOnan~ 
1
1rntte, o, a~agı gene Ingiliz adaların-/~e.ı'.ne gıt~,~~leı, ~uçuk 'e b~yuk Çıglı 

yapılmış olan yağ ve benzin depo- dımaıııdır. !Ik bombardımanı (1801- manya, cenahını emnıyete almak ve manın hare1<et nııntaka.-.ın o;:ırak daki kuvvetleri hareketsiz bir halde,K?)k~ıı'.de ~ıtmada.ıı mu~tarıp ~-ul~.n~ıı 
ıarını parça p-arç;ı etmisti. Alev •ü - 1805) te Amerikan filo.'u kumanda-, ~atkaıyaya kadar dayanan Kus top. ayrıımaktauır., 1 bırakıp b<aşka ~·ahalarda harekete 

1

.,_uz k~cl~r kH~ı.n'. eı~ek \e coeuga kıııı · 
tunları ~emalara yüheliyordıı. ııı komodor (Decatur) tarafından rak•annın bugday, pe<roı, her turıu . Almanların i•ransız fılo~:rnıı e:e ge geçmektir. ıgne•ı ~<IJ?nuçlaıdıı. . 

ltalyan ve Alman bahriy karar- yapılmıştır. Amiral Nelson bu bom- rnaden kaynaKıarını ele geçırerek çırmek ıçııı yaptıkıarı ouyük gayret-j !:iözlerımizi hiilasa edelim: fngilte- Hal~e~ı gel~_cek_.hntt~ bu h~st,alar~ 
gahları bü; Uk zayıatıa beraber gu- Oar_dı_maııı. «Asrm en cesurane hare- uzama.ı muntemeı oıan harbe kartı ıeı· hıç ete_ Uogı uuan dogruyıı Ak<.le- ·re, Akdenizde hava kuv\'~tlerini ı tekra~ kının _ıgnesı ~.a.pacaktı~., S~tn:1.'. 
; " ı•lrnmoıı kagıaınet·an yapıımış oı- ketıdır ~ dı,re tavsif etmiştir. 

1 
mukavemetını arttırmak ve asıl bun- ıuz narekatıyıe alakadar olnı:ı>a ge- 1 a~tırdığı takcıırde A iman iler,eyişi _, te"k.ıl~lıııın ııa .bu ~o:tlerle . .'ılaka<l~.' 

ııaıar gıuı ııl< ateşte ,naraıı eu,1mış- lngılız fı]o,u Tıablusgarp imanın ıardan evvel ae buyuk tutuhat pla- rektır .. 1'.ger_ Uarıaıı, ln(l'ilizlerc kar-lnın ömine geçebilir. Almanya kuv _1~1 11'.""\ t~moenn_ı ~dılm;kteılıı: Çunkt'. 
'" da u!1utulm.az bir hatıra bır.ıkmış-,nınm geçıdıerını tutmak ıçın ::ıovyet- ~ı duşmanlıgını fılıyata dokup de,lvetli lıir donanmaya sahip ~lduğu .•nı.n ı tı~~cı.~aıdı'.. ':.e ~ıt~«.teda'.' 

ıJuçeıun A!ııkadaki en ağır tuh- tır. 1:alnız uç harp gemisi 1000 ton-,ıere taarruz ettı. tanı, hastalık, co;. Almanların ıııodaıı istıtadesıni temınıtakdirde Atlantik kontrolünü elde e- '1 .>a~>~ak ı~,ı~eııleı, ko)de kıııın bula-
"""a' ııe ınuuaıaa euııııı,~ uw1ı ııu dan .fazla mermi hediye etmiştir. rafyadadır. . edecek oltır~a bu, her halde, Atlan- debilir. \' e illa Almanyanın küçük n_ı.c..<1_m"-a"-'-t"'a"'d"'ı"'r"'a'°ı.;... ---------
, .. c,.Ku - ıı.ı uıı· :.aman.ar ı<or•a:ı.ıanıı Fılonun ağır tın-etlerinin uzun I _ ını:ııtereyı bir iıtıladan kurtaran tık ükyanosuncla Amerıkaıı i'Irdım- küçük merhalelerle ilerlemesi, \'e !n- -
, ~lö(l'I ve şıınetı ue .-ıı.ıra ı<aı;ı ma- namlılan bombardımandan 12 sa-at amıtıerden baftıcası nasıl ki coırafya !arını onıemek için kuJJaııııacaktır.1 gilterenin Ameı·ikadan mütemadiyen • 
uu.c .... d~hıutd.l .lil.1JIUHK ıı;ııı .::)\.ı.::.H!ııı~ sonra blle ,.;ııcakhğını muhafaza et-. ııe, Atman harp ına~neıını .sat ce- Bu sayede Uelki, L>ır taıattan Gro-cn-lyar<lım sayesinde harp uzayıp gide
v•dll .·uman ıeJyuıııarınm Kanırganı- mekte idi. hte l'rablusgarbııı mac•·-' na~a do&ru harekete getiren de ı:ene landcta dığer _taraftan Afrıkanın cektir. Çünkü ta>;yarenin , kara kuv-
ı.u·. """;ı;ın ',, ~aııı avır.ıı:ır:ıK uır rası.. . • ~--1 cogr.atyadır. tlunlara derhal ılave Amerıka~·a. dogru burun verdiği Da- vednin donanmanın faali)'et sahası BUGONKO PROGRAM 
AUÇ auKıKa 1Ç41\(H! narnur nal:ne ~e- ---, edehm kı; Ruıyayı bir takım pli.n - karda, l eşılburun adalarında, Af.lor ayrı ayrıdır. Harpte müe~:::;jr olan un- 7,:10 Progre.tn1, 7,:J:l hafif parçalar • 
•. ,.,ım•) 1uı. Barselondc. 1 farı gızııce v~ fırsat bul~ukça tabak- adalarında, ~an.arya adalarında, surları imsturmak, ancak onlara ayni 7,45 Ajan" haberleri, 8 hafif parçalar 
ıwyu renKli v~ ınehip lıızıı;z h:ırp ıı. 1 kuk ":ttırmege sevkey~ yen de ayni kurulacakd~rnz usler1yle, Atllntiğin u?surlarla mukabele etmekle kabil- progranıınııı devamı, 8,!lO Evin saati. 

ı;cınııeıı, Kruvazorıer \'e a fü·oyer - INGILI Z RUS Alf Y H TARLI GI I ıur~ l.dır. . tam kontı ol~nu . elde etmeğe çalışa- dır. Bu harbin ~eyrinden ve in ki~afııı-l 12,:10 Program, 12,3a saz eserleri, 
•<"•11 "' a;aııı.ıgı amnua ;ııuttıerıl ' J Bıze gelince, biz de bütün hakla- caktır .. Bu uslerın ayrıca fayyıır.ıler dan iiı{ı·endiklerimiz budur 112,4'> Ajans haberleri, 13,115 karışık 
''" ;;aK.ıı 0 ,r aen,z uz~rıncte ,ıerlıye- Barselon,. 29 _(A.A.) - Sovyetler rımızı coirafyaya istinad ettiriyo- vasıtasıyle yapılan devriyelerin ku - prl)gram. 18 progrnnı, 18,03 cazbant! 
,.tK, mayın tarıaıarıııın ara;ıııuan 1 aıe~·hıne numa,yışl~r ya~ılm'.ş:ıı". Ka- 1 fl~z. Fakat bu hü~üm ve kanaat, ay- ru.lmasında da '."Ü~ssi: r.~1.ü .olacaktır. ----- 18,300 ~".uşma: memleket posta~ı, 
uıanHraıar Y"I''""" 1 ;,ıoı•.ı<~.ıroın lab,ılık halk kutlesı İngılızleı ale;hıntı nı zamanda tarıhı vakıa ve haklar- Fıansız - Alman ışbırlıgının esasla- J } • 18,40 )luzık, 19 konuşma: :\lehmedın 
.,;mı taııını ya:ı:an mesaıeyc Kadar ld~ ıs~ık Ç~lmıştır. ~a~ış yerlerindeki bü, dan da kıymet almaktadır. Boğaz- rınclaı: biri de. doğrudan doğıuya Ş yer erı saati, l9,15halk mu iki cemiyeti, l!l,30 
ıııç tııı· tenıı1<eye uırramaKsızın so _.tun .ngılız gazetelerı parçalanmıştır. l~r, aaırlardan beri Türk malıdır ve Ame~ık-aya muteveccih bulunduğun- Ajans haberleri, 19,45 fasıl sazı, 20,lf> 
.. uıcıu. ı BtJKREŞJE T V I T ,hız orada, aaırlarca ıahip olarak ka· da, şuphe yoktur. Yok..;a Almanların T f Radyo gazetesi, 20,45 bir halk türküsü 

.ı.;u ızahutı \'eren İngıl1z muhabirı ·~ E K FA ---i lacağız. Hı:ç bir kiınae, etrafımızda bu filoyu Akdeniz havuzu içinde hap- e ti ş için ha zır !ıklar öğreniyoruz. Haftanın türküsü: 7.il· 
,.ıanuzun aıger ,aıhaıarını ail ou şe- Bükreş, 29 (A.A.) - Sovyet tayyu- cerey~n eden hadiselerin bu coirafi sedeeekleı:i ve onu tayyarelerin her yapılıyor ler türküsü. 
ı.ııete ızah eet1yor: ' relerine ziyadar işaretler , aen bir tecellı~e~~e ~arıı, kendi coğrafi zaman .erışebilecekleri sabit bir he- Biriui de ya!'ıw,ı bfriııi 

•U gece gemınııı i~arct köprü~ün- ç?k Yahudi Bükreşte teYkif ~uilmiş _ ve tarı~ ıddıalarımızın daima ağırı def halınde k_ullanacakları kabul edi :\lıııtaka iktı"ad müdürlüğü şimdi- I!anııawı se?·din! kilfn.ıi._ 
de ıetırıı. ;:,oııra muhaıebenın sonuna tır. _ 1 baaacagını anlıyamamazlık.edemez lem.ız .. Nıtekım ltaly-an fılosu da, ~-e kııdary?lnız ~ususi teşekküllere ait Tnkıı•erde zıllenıı /m·ı,ı1, 
ı-.adar harp kule;ınd<ı kalmak mec- x - .-, ve etmemeliQ:r. Boğazlar daima ve 1 geçen ıkinci teşrin ayı zarfında Ta_ ış yerleı-ını teflışe tabi tutmakta idi. Diiniiı•rı· de JnRydnıı ,,eniııdir. 
ınmyetini .tıissettim. Trabıusırarp is- MahkuAmı"yet daima Türk kalacaktır. ıaı~t~da _ayni şekilde İngiliz tayyare- iş _kanunu hüküml_eriııe göre, devict, Çiftini uııvumı çiftini, 
tınkamlarındaki tayyare datı topla- kar.trları 1 lerınıı: şıkiirı olmuştu. Eğer Akdeniz vıl~yet v~ya. beledı;yelerce doğrudan Gclitoenfr çifteli çiftrli. 
ıının bombardıman tayyarelerıni dü Lrlada Yeıki köyünd" Uüse~in oğ- ORHAN RAHMi GÖKÇE hare~atın.cia Al.manya filodan istifa dogrııya .. ı~lctı.ıe.~. mu.es~e.~ler ve m~~ı- T~'.k~»erdf' zillcıiıı çifliı'.i, . 
surmek maksadıyle sarnı·duğ'.l mer- Ju ıllchmedi tüfekle öldürmekten ·uç- --- etmegı duşOnmu~ olsaydı, şimdiye ka- leket mud,ıfaa~ıyle ılgılı ış yerlerının . Doııiiverdn meydan Sl"ımıılır. 
ınıleı·ın saçtığı alevleri seyrediyor_ ıu ;-e mevkuf ayni köyden bakkaİ ve ZABJJ ADA dar çoktan bir takım anla,mnlarla ı:e sıı~ctle teftış \'C mürakabe ~dil~- l~çiinü de Y."t'l.'Ulıı. ı'.çiiııii, 
uum. Binlerce ateş parçaları nihayet- kahveci Şa_ki~ oğlu JLıtat Kumaş hak- ·=·-·-·-=·-·-·• ı:~lyan fılosu~a el koyar ve bunda~ cekle':ı de .b;ı ht~s~sta ~ıkarılan bır nı- 1 ay/ad~ rı111:<1ıı r;or_~"'"· .. 
•ı~ ,;emanın ıçınde çızuıl>.leri yollar .kında ~hrımız agır ceza mahkemesin- Bı ak ta ı . ıstıfade et"!ege. çalışırdı!. Ifalbukı zamııame ıle lesbıt e<lılmış bulunmak- T<~.kı.ı•eıde z1//e1111 uçım~, . 
"zerınde kayboluyordu. Düşman ÜS· ete yapıJan duruşması neticelenmiş ve , ç . 1 yorm~t· . onun he<iefı dogrudan dogruya At - tadır. .. .. .. .. • .. . .. D'.ınuvçı·dc '.nr~daıı .~cnıntlıı-. 
ıerınden fışkıran ve semanın niha _ Kıfat suçu sabit görüldugı.lnden ı:.: :ıe- k' Tepecıkte Gazıler caddesı12d~ Şa- lantık meydan muharebesini kazan- .. lk~s'.ıd m~~lul'iugu n.'z~nıname h_u. - 21 z:raat takvımı, 21,10 solo şarkılar . 
~ etsizlikleri içinde bir yılan gibi sü- ne müctcıetle ağır hapse mahkum edil- b~~ oğlu !bı-.ıhım Dalacın uzerın.de mak, Ingiliz actahırının ablukasını ~umL rı dahılıııde bu .gı~ı ılevlel, ~·I:ı- 21,2~ ~onuşma (hoşbeş), ~1,45 radyo 
zül!lp gıden ve he biri b' k• . ki mi~tir. ıı bıçıı~ b_uı;ınmuş , zabıtaca musa- tamamlamaktır Yok . . . "ltf ;et \e beledıyelere aıt ış yerlerının 'enfonı orkestra:;ı, 22,30 AıaM halıcı·· 
1 
ıldızı andıran b·:ıerce ır .ı~~ul ~ * dere edılmıştır. . I k S : 

1
. •a gerı .va~ı. ' 1

- devamlı Hurette teftişleri iç'n terlbir- !eri, 22,4!) elan• muziği, 2:ı varın ki 
:nsana gökyüzünde yaf>ı~~~m~i~zy~f~ . Cumaovasının Kemalpaşa ını:ıhalle- Mezar_lık baıında bir hadise: . ~ıı. ıa vo urı.v·e Hl' takını cerezler- !er almaktadır. program ve krqıanı•. -
lıaşı .ağacını hatırlatıyordu sınde Hasan Ersözü çocuk yüzünden ,Keçecılerde Mezarlık başında A_lı s u .. M E R A N 
Hayatımda ou kadar çok bit· mer- çıkan bır ka\'gada kulağının arkasına ~ıı~~l~~~~ıar~~f~yBek~ ar~arında ~ı.r ~ _, 8 K ~ l 

mi ve bomba kalabalııi;ı görmedim. taşla vurmak ve devamlı surette sakat ce :. d M h ~çı ~n avg:ı ~e ı- ı YERL 
dlo~ivut) un teknbyen reji.iörleri bi- ıunı~asına sebeb~yet yermekle suçlu ça~!:ı ~ıh~ ı~?e 1 o~I~ Şev~et'ı bı- 1 MALLAR PAZARLARI 
le boyle bir sahneyi yaratmak kudre- aynı ~oyden. Nun Çetın ve Faik Çetin mıstır Ytara~ 1 h:~r ~rın. en ~aldra al -
tini gösteremez ile Faık Çetıne tokatla vurmakla suçlu ' · 

1 
1k 

1 
s a an eye ~ ırı -

· .. ' H E .. hakla d · m1", suç u ya a unmrntır. Tek bır duşman propektörü •ema- asan rsoz rın akı duruşma E t' . · 
b·tm t' N t' d b nl ırar ıe ırmıt• rla dolaşıyordu. (Royal Air Force) .ı . ış ır. e ıce e u ardan Nuri Çe C . d b' • t d - . 

ıın ali feveranlı bombalan Trablus- tının ·1 ay müddetle hapsine ve k.ındi- gele~z8se~ı~ :.1
1r Danı ıgıııı ~.1.var.ete 

~«ırp limanının müdafaa mevzilerini sinden 200 lira manevi tazminat ;alına- d b'. 'kt· g u. ur.:nrun U?-ehrııı -
1 ... ı..._ • "'- rak Hasan Ersöze verilmesine ve di- e ıı mı ar e,rar u unmuş, ak-

MODORIYE TiNDEN: 

Basma Satışları Hakkında Halkın Nazarı Dikkatine 
Sümer Bank Fabrikaları Tla•malnrı Türkiyenin her tarııfıııcla 

NAZİLLITIPI KAYSERi TlPl 1'11 a""z~ra çevi'rıy..,.du. Alevler g· er •uçltı Fa"·.'- de...,· m· .. h . kında muameleye başlanmıştır. 
\'a«gın b hald d . l'k "'"'' , ır ı gun apsıne 
•. • .. ır . • e sem.~nın erın ı le- ve 60 kuruş ağır para cezasına . . . . TOPTAN "l.IETRESİ 
nne yukselıyordu. Duşman batarya- çarptırllmasına Hasan Efsözün de mah~Omı)etlerıne ve. Hasan Ersözden PERAKENDE METRESİ 

33.25 TOPTAN METRES! 35.50 

ı · üdai k Jkı 33 · ' • 50 lıra manevi tazmınat alınarıık Fa-
.aı ınuı m aaya, a şaıı toplan Jıra 20 kıuua aırır para cezası ile ike verilmesine karar verilmittir, -. Satılmaktadır. 

36.50 PERAKEN'l:ıE METRES! 38.75 Kıırnşa 
Keyfiyeti aayın halka bildirir ve daha yükaek fiatlerle aatı11 almamalarını ilin ederiz 



Tekaüt ve Yetim maaşı alan· 
larla vateni hi et mukabili 

maaş alanların nazarıdikkatine 
lzmir Defterdarlığından: ı 

1 - Tekaüt ' etim maaşı alanlnrla vatnni hizmet mukabili ma-
a12 nlnnların şimdiy kada encd iki defo tabi tutuldukları .} oklama 
muamele .i 3-6-941 tarih v 405G No kmıunun birinci m:ıddesiyh,~ .ı~ 
men kalrlırılinıı aldugund 111 bu ld.ın ı.;oııra zal ma:ı~I rı yoklanrn!arı 
v.e bununla alikalı isler hakkında ) apıl·acak muamele aşağıdn göste
rilmiştir, 

A: Yük ek tah il· de\ m edl'n rkek çocuklar; m~1aşlal'lnı bizzat 
al alar dahi, 

B: Maaşlarını bii(,zat ak mı.} an al lumum mütekait ve yetimler, 
C: Reşit ol mı;> an y:rnı 18 ya ıııı ıl,mal etmemiş olan kız ve erkek 

ço09kler. 
Eskiden olduğu gibi .} oldama muamele 'ine tabidiı lcr.· Bun!. rm dı

o§lllda knlıp maaşlnrm ı bizzat alan .mıı bu vıızi) etleri devam ettiği 
müddetçe fotoğraflı mna · H· muha <.'be miıdiil'lüğüniın tasdikli maa~ 
kayıtlarını havi nufus hüvıy l't cüzcla ılal'lnı ihraz eyledikleri t.Lkdirde 
yoklama ilmühaberi aranmak ızın ınaaşlaı ı \ eri!ccektir. 

2 - Ancak kanunun .} oklamasız tediyeye ait birinci madd <ıi hlık 
miı k:rnuııuıı ııe rind 11 ti · .n oıı mcriycle girPcegi \ e k.ıııun da 
G-6-941 tarihiııd; 11 redilmi . bulun luğu cıhctle 6-9-941 farihine ka
dar ynpılac.ık tecliy;ti,ı ) 11c . ki i gibi muamele ifa olunacaktır. 

0 - 'fck.ıiıt \ l .) et 'm nıaaşı alan arl.ı vat.ı 1i hizmet muko:ılı Ji maaş 
alaııhır, maaşlarını gerek ızz. t H:\ .ı bil va. ıta al ınl-aı, gerek ) oklama 
muamelesine tabi ol a lar \'C) a olnı ınlar ağustos 941 sonun.ı kadar 
fotoğraflı nufus hıh iyel ciwdanların ı maas kayıtlarının bir hulasa n
nın dcı ci mecburidir. 

Bu muamelenin ifası için haftada iki gün tah-
sis edilmiştir. 

Kayıt muamelatına l l mm uz l!l41 tarihind<.'n itibaı eıı baslanaca
gındarı mubaseb~mizden m:uı~ alan b !umum mütekaidin ve ye imlerin 
bu tnrjhten itibaren alı \ <' perşenb<' giinl<'ri ilerindeki fotoğrı flı nu
fu. hiiviuey cüzdanları, ma-aş cuzclaıı aı ı 'e ı esmi senetlcriJe birlikte 
mu ha ebe mi.ıdürlugiın mur. ca.ttl.ı ka~ ıt muam<.'leleı ini yaptı ·m11ları 
lazımdır. Ağoı:ıtos 9~ 1 gay<' Ul' kadar bu ka} ıt muamelelerini v: phrmı
y,ıı1Jnrın maaşları tNli~ olun mı) ac ıktır. Keyfiyet. ilfııı olunur. 

27 30 2 2393 

lstanbul belediyesinden: · 
Beyazıt meydanı \ c Ko k cndclesiııin bir kı ım dll\ ar tretmır inşaatı 

ıle toprak tesviyesı i~leri kapalı zarf u~ulii ile eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 31892 lira 80 kurus Vt.' lk teminatı 2391 lira 96 kuruştur. 
Muka\ele eksiltme l>ayındımk i~IE>ri umunıı, husu~i \'e fenni şartnamele
r· proje keşif hula · ~·}le buna miıtett rri dig<.'r evrak 160 kuruş mukabi
linde be iNii~ e fl'n ısleri ımıchirluğundeıı ,. rıled.'iir. ihale 7 7 941 pazar
tesi günu saat on beşt<· claimı encimı nele yapılacaktır. Taliplerin ilk te
minat makbuz ' mektupl. rı, ihal<.' t rihinclen 8 giin C\\el belediy•e feıı 

i leri müdurlüğiıne miıracaatln ,ıl.ıc:ı darı fennı ehli-yet, 941 )_ılımı ait 
t icar t oda. ı vesik,ıl, rı imzalı ~artn. ıne H"•aire 'e kanunen ibrnzı lazım 
gelen diğer vesaik ile 2400 numaralı knnunun tnrifntı Ç<!\'l'<'J;ind<> hazır
ı YflCak arı teklif m kluplarını ılıale ' ınü aat on dörde kadar daimi en-
rfflnene ve~ · )iZum ır 22 2G 80 3 2261 

Çimento istiyenlere 
Mıntaka iktısat Müdürlü2ünden: 

l - lzmiı· ~iht.}{'ti dahilinde ç m nto~a ihtiyacı olan ıe~mi H' hu
su:;i mue" esefor e cşha.-;ın hir t~mm mlan fil{ onun:ı kııdar her a.} için 

tedikleri çimento mikt-ırını .ı) rı · ı ı gi:ı tel'İr b r cet~ ile 3 gtin zaı i ıı-
da mi.ıd 11 luglımü \c.: rmeleri. • 

2 Mut ahi ide , · m .. i !cır ·i t '· jhth c.ı ıniıteahh:din bil-
dirme i kafidır. Re mı }'e hu,.ıısı mu :-.sesel<>rin bu ıhtıyacı n.} rıca bildir
melerinl' lüzum yoktur. l\lutC'ahhitl ı"n bildiı cekleri ihtiyaçların hangi 
muc e enin i in • 't oldugunu c {\ l'I •rinde go termeleri lazımdır. 

29 30 2451 

Ambar inşaatı 
lzmir incir ve üzüm tarım satış koopera-
tifleri birliğinden: · 
Kapalı zarf u ulı.} ı 2 H . . 

lira bed r k 'f . e O nzırnn ( ıma gunO ek~ııtme i ~ apılnn 146.161 

S b b~ ıl ebşı lıtAJ. ancak aııbar ınşa. tımıza inşa müddetinin kııin olma-
ı se e I.} <:> .ızı aliplerin · t' k t ·kı · v d r . .h 

1 
'h· ış ıra c m<>dı crı anlaşıldıgındnn immat müd k: ~n~n 1 a e tarı ınd n it baren (120) iş gununc iblağına ve önilmüzde-

1 ?1
1 
~uz. ç.ır :ımba gtl u . nnt l G de açık ekRiltmenin yapılma ına ka-

ı ar verı mıştır. 

.Miiddete miıteııll'k olnr·ık t ·ı ·-. . ' • } apı un tndı attan bnşka dıger şartlar flY-
nen ba~ı? r. $artnnme ve ke if cvrak1 ııe muka,elc :;ur ti Birliğimizde 
goru ebılır. i7 2!> 30 (2383) 

lzmir Yün Mensucatı 
r. A. şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tara1~ mevai .. dolayısiyle yeni çıkardıiı kumatlar 

S GLAM ZARİF 
VE UCUZDUR 

Yeni ~aptıracaiınız elbiseler için bu mamülah tercih edin 

_SA.,TI Ş YER i 
Birinci kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. .......................................... 
~MIR 

PAMUK. MENSUCAT 
Türk Anonim Şirketi 

Şirketin merlces •• fabrm..ıı iz mirde Halkapınardadır. 
Yerli pame~n at, ta!7..,-e• köpekbah deiirmen, l'eyik ve leylek 
nıarkalarını laavı laer nevı ı.ı.ot beai imal eylemekte olup malldı 

Avrupanm a~ tip me~tma faiktir ••.• 

Telef ont No. 2211 ve:--3097 
Telgraf adresi : Bayrak l~mir 

(ANADOLU) 

:111e11HtllltllllllllllHlllllllllllllllllllllllllMeeRN_ .... .,llll8lle1elllllllllllllNlll ... llNllAllll! 

l'.zmiT Leoa.zım Amirliği ildnlar~ 
... i:.1r ·ı.;;.-..;·-r.;iriı--•t.:a ';\~-i~;-~;;~·; ......... - .... .: 

'Miktan Beher kDo 
ta11'1iıfn .fb'atl Cinsi 

28.000 kilo 7 kuruş Taze fasulya 
28.000 > 7 > Patlıcen 
20.000 > 9 > Taze bamya 
32.000 > 6 > Kırmızı domat 

4.000 > 5 > Taze biber 
12.000 > 6 > Taze kabak 

l - Yııknrıdn cins \'e miktarı yazılı alh kalem sebze ihtiyacı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 3 temmuz 941 perşenbe günü saat on altıda kışlada 
lzmir levazım amirliği satın nlm-a komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 8240 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 818 liradv. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikalerı ile teminat ve 

telclif rnektupJannı ihale saatmdan en az bir saat evvel ko-
misyona vermiş bulunacak }ardır. 17 22 26 30 

laaair Le•aznn Amirliii Satın Alma Komia,.onan~ı -
1 - Tahminen beher kilosu 41 kuruştan 100 ton sığır eti pazarlıkla 

sat)n alınacakbr. 
2 - Muhammen bedcJi 41000 lira muvakkat teminatı 3076 li ·adır. 
3 - Şartnamesi komisyondan verilmektedir. :thnle!-!i 4-7-941 eum:ı 

günü :saat 15 de Geliholuda eski şube binasında komisyonumu
zun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin mezkur gün ve saat 15 de komisyonumuz-a müra -
caatlnrı. 18 22 26 30 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l - Beher kilosuna otuz kurus tahmin edilen 144000 yüz kırk dört 

hin kilo ke ·il(lliş .!lığır eti knpnlr zarf usuliyle eksBtmeye kon
muştur. 

2 - Eksiltme 12-Tcmmuz-941 cumarte:.i günü sa-at 11 de izmirde 
kışlada izmir leyazım amirliği satın alma komisyonunda 'a
pılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 43200 kırk iiç bin iki yüz liı a-
dır. 

4 - Teminat muvakkata -akçası 3~40 üç bin iki yiiz kırk liradır. 
5 - Şartname i '.komi,.yonda görülebilir. 
6 - l. tekliler kanuni vcsikalııı·ı teminat \'C teklif mektupl:-rını 

ihale saatinden en az bir sa at e\'\'el komisyona vermiş bulu-
nacaklardır. 25 30 5 10 2360 

/::mir levazım amfrliiii satın alma koniisyonundan: 
l - Beher kilosuna altı kuruş yirmi beş santim tahmin edilen 

(1,505,000) kilo kuru ot ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksilt -
meye konmuştur. 

2 - Eksiltme 2 temmuz 941 çarşan ma günü saat on altıda izmirde 
kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda ya -
pılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 94063 Ji14ı11dır. 
4 - Teminat muvakkata akçası 5988 liradır. 
5 - Şartnamesi her giin komisyonda göriilebilir. 
6 - Eksiltmeye i~tirak edecekler kanuni vesikaları U>minat teklif 

mektuplarıııı ıhale saatinden en az bir saat evvel komisyona 
vermiş bulunncaklnı dır. 15 20 26 30 

lzmir le•azam amirliii aatın :ima komiayon.:J.daaı 
1 - Beher kilosuna :yedi kuruş fia1 tahmin edilen 102500 kilo kuru 

ot ihtiyacı kapalı zarf ı: uJiyJe eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 7-temmuz-941 pazartesi gllnü snat on be,ş buçukta 

kışlnda izmir levazım amirliği atin alma komi~yonunda yapı-
lacaktır. , 

3 - Hep inin tahmin edilen tutarı 7175 liradır. 
4 Teminat muYBkkata 639 liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - ı~tekliler kanuni \'esikaları teminat ve teklif mektuplarını 

ihale saatinden en az bir saat vv.el komisyona vermiş buluna-
caklardır. 21 25 30 5 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l Müteahhit nam ve hf· abına 800,000 adet 27 milimetrelik \'e 

H00.000 adet 20 milimetr lil, köprülii siirgi.ı almacaktır. 
Ac:ık ekısiltmc~ı 11-7-941 cuma gilnü saat 14 de tophanede 1 -
tnnbul leYazım amirliği satm :ılma komisyonunda ~ apılacaktır. 

~; - Nunıunc 'e ~nrtn-am~~ı kon1i yonda görUlebilir. 
11 epsmııı tahnıiıı edıleıı berlelı 21, 120 lira o!UJJ ilk teminatı 
l 584 liradır. 

5 Taliplerin bellı 'akitte komio.} ona gelmeleri. 26 30 5 10 2372 
lzmir Levazım Amirliji Satın Alma Komiaronundaaı 
1 - Tahminen beheı· kiloım (7) kuruştan (400) ton kuru ot ?;;analı 

zarf usuliyle atın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 28000 lira muvakkat teminatı 2100 hradır. 
3 - Şartnamesi komisyondan verilmektedir. lhalesi 4-7-941 currı!\ 

glinü saat 16 da Geliboluda e:;ki şube binasında komisyonumu
zun buuıılduğu mahalde yapılacaktır. 

4 - İstekliler mezkur gün ve saat 1ô e kadar tekıif mektuplarını 
komisyonumuza vermeleri. 18 22 26 80 

lzmir levazım amirliii satın alma komiayon•dan: 
1 - Beher kilosuna altı kuruş ) irmi beş ~antim fiat tahmin edilen 

600,000 kilo kuru ot ihtiyacı kapalı zarf u uliyle eksiltmeye 
konmustur. 

2 - Eksiltme 7 -Temmuz-941 pazartesi günü sıaat 16 da izmirde 
levazım amirliği . atın alma komis) onunda ~ apılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 37500 liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçası 2818 lirtldır. 
5 - Şartnam~si komisyonda görillebilir. 
6- Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikalari) le ve teminat 

teklif mektuplarını ihale saatinden en az bil' sa-at evvel komis-
yona vermiş bulunncaklnrdır. 22 26 30 5 

lstanbul Liseler Sabm Alım 
Komisyonu Riyasetinden: 

Cin i Tahmin fiyatı 
Kuruş 

Miktarı 
Kilo 

İlk teminatı 
Lira 

Sadeyağı 

Toz şeker 
Kesme şeker 

Kilosu 166 

49 
52 

38500 

70500 
17500 

4427 

3274 

----~·--------~--------------~--~--------~------~ 
Beyaz pc.} nir 
Ka~ar peynir 

Ekmek 

Pirinç 

> 

> 

65 
90 

12,75 

18500 
8900 1365 

445000 4087 

49 50500 1818 

-----~--------------------~-------------------------
Tefe.} ağ 190 2500 357 

38 kalem yaş sebze umum tutarı 29826 lira 223!} lira 
miktarı 207450 kilo, 263500 adet ve 45800 demettir. 

Odun (',eki i 380 174 ~ki 50 

Nohut Kilosu 25 6600 
Kuru Çalı F. • 32 24800 
Kuru Bnrbun.} n F. 20 8400 
Yeşil mercimek 25 5600 
Kırmızı mercimek > 25 2560 

-
Komisyonumuza bağlı yatılı liselerin ) uknrıda yazılı ihtiyaçlarından 

t<!rernğ ve oduna istekli çıkmadıgmdan ON gün "temdidine ve di~r yi) e -
cekler?n bir kı mına i tekli cıkmadığından ve bir kısmına da teklif olu
mm fiyatlar •yüksek göruldügun<k!n pazarlığa bırakılmıı:ıtır. MezkOr ih
tiyaçlanıı 3 7 941 ,perşeııbe gunu saat on birde li eler satın elma komi -
ronunrla eksiltmeleri yapılacaktır. İstekli r ~eni 'ıl ticaret odası vesika
sı V<.' ilk teminat mnkbuzları ile birlikte gelmel<'r·. Şartname Galataı;ara~· 
Ji e indedir. 2406 5074 

lstanbul belediyesinden: 
Tnhmin bcd~li 

3 5 7.50 
tik teminatı 

2R94,06 C'<.'rrah a a, Ha eki, Be~oğlu \e zuh-
ı·cvi hastalıklar hastahaneleriyle Zey

, nep Kamil doğum evinin yıllık ihtiya
cı için alınacak 144,500 kilo çiğ süt, 
3 ,000 kilo Pnsteriz.e silt ve '150 kilo 

v t. 

42005,lö 
~"'Ogttl' H~ı.- 8(: "'l .. h :11 :rn.~9 Cerrahpa .. a, a:>ICJ\l. yog u ve zu -
re\ i hastalıklar hastahaneleriyle Ze~ -
nep Kamil doğum evini~ yıllık ihtiya
cı ·çin alınacak 76373 kılo bevaz kara
man eti. 

Tahmin b dellt>ri ile ilk teminat miktarları ) ukarıda yazılı işler ayrı 
a~ rı kapalı zarf u ulu ile ek~ıltm~e konulmustur. Sartnameleri zabıt ve 
mıınnıel.at mtidiirlugu kaleminde görulebilir. İhale eri 15 7 941 ~ah gu
niı saat on beste daimi cncumcnde yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
mnkbuz H~ya mektupları. 941 .} ılına ait tica:re oda ı ve ikaları \•e kamı
nen ibrnzı 18zım gelen diğer Hsnik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı 
"e\'re indı> hazırhyacaklan teklif mektuplarını ihale güniı saat 011 dörde 
kndar daimı <:>nciimen ,.-rmelcı i lazımdır. 30 4 8 12 2434 

lzmir belediyesinden: D 0 k t o r 
lki bin adet İzmir şehir rehperi - B h u 

İlin tabı ve ıhztrı işi, yazı işleri mü- e çet . z 
dürJiığündeki şartnamesi veçhile a-
çık eksiltmeye konulmuştur. Mu - Çocuk Hastalıkları 
hammen bedeli 1200 lira muvakkat Mütehassısı 
teminatı doksan liradır. Taliplerin 
teminatı öğleden ev\ el i,. bankasına Haatalannı 11,80 dan bire kadar 

Beyler eok&tmda Ahenk matbauı 
yatırarak makbuzl-ariyle ihale tarihi umda kabul eder. 
olan 7-7-1941 pazartesi güniı . aat ... ııııiiiiiiiiiiiii•-iiıiiiiıiisııiııiiiıiı._ _____ ,, 

16 da encümen~ müracaatları. 
20 2{) 30 5 

l - Eşrefpaşa caddesi uzerinde 
119 ada 21, 29 par el 210, 212 sa -
yılı iki dükkanın 'Yıktırılma ı alana 
aid olınnk tizere enkazının atışı, 

ynzı işleri müdürlüğündeki keşif ve 

• • Kiınyen ve bakteriyoloji ra
porlannı haiz yuzlerce sened~n
beı ı sıhh11te faydalan mucerrep 
olup İzmir - Çeşme şosesi üzerin
de gtizel manzarasiyle meşhur 

şartna"1e i Yeçhile açık arttırmaya Urla Malgaca içmeleri 
konulmuştur. Keşif bedeli 16 lira, 
mu\'akkat teminatı t lira 20 kurut- AÇILD( 
tur. Taliplerin teminatı öileden ev-

vel iş bankasın• yatırarak makbuz. Dr. Muderris merhum Ba~ Ra.
lariyJe ihale tarihi olan 7-7-1941 pa- şid Tahsinin cUrla Malgaca içme 
zartesi giinü aat 16 da encümene su~ u hakkında Karlispatın Şut'J) 
müracaatları. rudel Zals suyuna ezber cihet 

2 - Behçet Uz çocuk hoastahane- rUçhandn·• buyurdukları b:.ı su; 
ine kaliruf er, sıcak ve soğuk su, 
isterlıazasyon ıçin buhar tesisatı muzmin mide ve bevap teşennüç-
proje ve şartname ve plinlan, yazı leri, karaciğer, d1llak hastalıkla· 
işleri müdürlüğündeki şartnamesi rında, müzmin safra kese .. j ve 
veçhile açık eksiltme suretiyle yap- safra yollan iltihaplarında, saf
tırılacaktır. Muhammen bedeli 860 ra, kum ve taşlarında, m\i7.min 
lira, munkkat teminatı 26 lira 26 
kuruştur. Taliplerin teminatı öğleden inkıbazda, şişmanlık, nakrıs "Ve 
evvel iş bankasına yatırarak mak - şeker h-astalıklarında, bağırsak, 
buzlariyle ihale tarihi olan 7-7-1941 şirit, sulucan, mesane yo ları ·rnh. 

J pazartec:i günü sa-at 16 da encümene gıbi bun) e' ı hastalıklarda serj 
zmir levazım amirliii satın alma komisyonundan: müracaatları. 22 26 80 5 

1 - Beher kılosunn 37 kuruş tahmin edilen 647.885 kilo ı<ığır eti 'fıııaztepe mahallesinin 668 sayıh \ e !ıifahbaş olduğu tecrüb!? ile sn-
nlın:ıcaklır. sokağının tesviyesi ve betonla döşetti- bittir. 

2 - Kapalı zarfla eksiltme i 16-7-941 çarşanba günü saat on beşte rilmesi, fen işleri müdilrlüğün~ki ke-
tophanedc istanbul leYazım amirliği satın alma komi yonund-n şif ve şartnamesi veçhile açık eksiltme Urla Malgaca 

~ - Jrftl~~~~~~·8735 lim 37 kurustur. .}e konulmuştur. Keşif bedeli 2826 li- İÇMELERJNDE 
ra, muvakkat teminab 211 lira 95 ku-

4 - Şartname. i komisyonda görü le bilir. ruştur. ihalesi 2.7.941 çarşanba günü Mukc mm 1 odaları havı hava-
5 - ı~teklilcrin kanuni vesikalari.vle teklif ıncktuı>larını ihale an t Jt d d T ı· 1 · te · tı t ' • - saa on a ı a ır. a ıp erın mma daı gü ı bır otel vardır. çmele· 

tinden bir . aat V\'el komisyona \'ermeleri. 30 4 fi 14 öğleden evvel iş bankasına yatırarak . 
1 mekbuzlariyle ihale tarihi olan gün re gelenlerin ) i) ecek ihtıyaç arı 

-------------------.... ------... -------------------------lzmir Vakıflar Müdürlü2ünden: 
Muhammen 

enelik 
kiraı:ıı 

Lira Cinsi No. Mevkii Vakfı 

ve saatta enciimene müracaatları. ga} et .cin en ol-nra temin ed·ımiş-
18 22 26 80 tir . 

1 - Kemer köprüsü .} anında 1090 içmelere uğramak iızere Raa-
sayılı sokakta 4 numaralı kahveha- mahane cıvarında Belediye Sant
ne karşısındaki 84, 85 metre murab-
baı yol fazlasının bir sene miiddd- ral garajından her saat ba"ında 
le kirıura verilmesi, yazı işleri mü- hnreket ed n otomobil ve otobQs 
dürlüğilndeki şartnamesi ve~hile vardır. 

4fll 22-24 Fettah Mazbut Şeh açık arttırmaya konulmuştur. Mu - • 
mahalle i Ali vakfından hammen bedeli 46 lira muvakkat te , ___________ _ 

Me cit binası 

72 Kah\'~ 191 114 Ta masalık SelBhettin oğlu minatı 3 lira 40 kuruştur. Taliplerin sartnam i veçhi e açık arttırma.} a 
Yukarıda mahalle sokak ve ne~i \azılı gayri menkuller hizalarında teminatı öğleden evvel is bnnkaQına konulmuştur. Muhammen bedeli 70 

yazılı senelik muh:ımm n kıymetleri üerindcn ve ihal-e tarihinden iti- yatııarnk makbuzlariyle ihal tarihi lira muvakkat teminnh 5 lire 25 ku-
baren 31-5-942 gilnüne kadar kiralanmak için 10 gün müddetle mü - olan 7-7-941 pazarte i günü saat 16 rustur. Taliplerin teminatı öğleden 

zayedeye çıkarılmıştır. lhale~i 5-7-941 cumartesi günil saat 10 dadır. d• encümene müracaatları. evvel iş bankasına yatırarak makbuz 
Taliplerin mezkClı giln ve saatta pey akçeleriyle beraber ve :fazla taf. 2 - Garaj santralda 4 sayılı de- lariyle fhtae tarihi olan 7-7-941 pa-
silit almak ve görmek iıtiyenlerin de her gün mesai saatlerinde vakıf- ponun bir sene mOddetle kiraya ve- zart:ıeai günü sa•t 16 da encümene 
~ar varidat memurlutuna müracaatlen illn olunur. 2407 rilmeıf, yazı ftlerf madD.'rlOtonde'ki mOracaatlan. 20 25 80 6 

• 




