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''cla Alıuaıı p viyonunda ıivrl sinekleria tahribatuu ıoıterııın sı~hı fıh.mı bır keıre 
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, ıivri ıineklerin uo müthiş ve 61ilm saçan bir dDşman olduıunu bar defa daha 

TiCARET VEKiLi 
ıstanbuldan Ankaraua gitti 
lstanbul - Bir h:ıç güadenbeıi şehıimiı

de bulun n Ticaret vekili Mümtaz Ökmen 
eüu akşamki tireııle Ankaraya avdet d-

• t' mıı ar. . 
Miinakalit v~kiJi C vdet Kerim locedayı 

ba sabah şehrimize gelmiştir. Vekil bu2Da 
vekaleti aJikadar edcb müesıeselerde tet
lıikatta bulan&caktır. 

Şehrimizde bulunan Mııarif vekili Hasan 
Ali Yücel de yarın iiniveraitede tetkikle
irae baıbyacaktır. 0

~tsunu,z.~·~~--~------~~----~------------------------~--~ 
~ --
~ Makineye -'. Son Dakika Bdtün paı uk»u men-
''rçilinJ son Veri irken R. • '* *h d. sucat Ik ısad Vekaleti 

-----o-----

umen ya u ı- t f d t 1 k ll11tk 1 ·ı· d u · • b -. ara ın an sa ı aca 
" U ___ ngı iZ Or US eri mec Url lstnbul 24 (felefoula) - S6mcrbaak da 

llsebetile f h d d h• b• dahil olmak üzere hususi ve mihaniki tez· ran u u ll"" ızmete ta 1 gihlan.a imal edilecek bütün pamuklu men-. ~ ... --o-- geçfİ Bükrcş (•. ı ) - Neşredi- sucata lkbsad vekiletince el k:onacaktar. l.ıJ.l ıı.fvekili boy Çor· DU len bir emirname ile 18 ili B&tüa meaıucot, veUletia lüzum göreceii ~ll~te Biıleıik Ame· LonJra (a.a) - Şu da· 60 yaşına kadar bütün Ya· mıııtıılarla ••lıfa çık•rılnca tır. 
lı,ı '""lleri Cumhur· lıilıada LandraJan alınan budıler mecburi hizmete tabi Baaua içi vekil•t emriae 400.000 lira °"~I ltııt•elt ile yoptıia bir Raytn haberine aöre tululmuıludır. nrilmiılir. Bu hu•,..t• Vekille: heyetince 

l tkatı LÜ 0 ük e /nlft/1°z orda/arının fran h d ) ld k 
,. o " ç c • •· Yw. u i er me.nsup o u - kabQl edilen k rarnawe, yauu reımi ıaze-~r Pili•çoıuau an· hududunu pçtilıleri bildi· lırı ıabıla korakollorıııa gi· tede neşr•diltcek ve tatbik mevkıine giri· 
' '•llı.ıı ile demek rilmelıtedir. __ dip bir m evvel k•ydedilme· eektir. (Anadolu) ~ ~i: ~~ d" 

.._~ ]eıi iktiza eime e ır. 
l•G'kürıete kavut- Sevyet tebli- fN~ILIZ ı..\ de•ıUen, yıkılan U 

'"",,,. , ... ıd•• tamir ğine ek Tay•.:areleri S' orada hürriyet -•- ..Y 

u .. ;,.; kaybeden Moıko .. (a.a) - Dün ge· Almanyada 
\... leltr•r ihya l,.in d'I S t t bli 
••)l d Y ce neıre ı en o•ye e - Berlia (a.•) _ D. N. B. 
·~ eiil. Hitlori tine ek tebliidir: b d 
'""Qelc liıımdır. R Ajar:ııı il İl iyor : 
~ imha edilen üçüncü u· d 

•e'-ı·ı1• milttefı·k- Dün gece ilıman tayya· 
" men fırkHı lullargühınln zep· 1 b'" Al ii · ~"-- "J•ya bı'r tı'caret re orl gar ı manya zıerın· 

• "' L_ tı 11rasında bulunan bir ve· de yaptıklara akınlar esna· ... "I" vermek ıikada iatenmiyerek orduları ıında attıkları bombalaı biç 
ı; 1ı"'"•lclanaı da ilin Rumea kumandanları tara· bir yerde milbim buara ae·S 
J ~· "-t••ı kaçırma· fındaa ~hOlmektedir. beblyet vermemiştir. Alanan 
~, Ba veaikadaa iatibraç olu- malümata g3re bu akınlar es· 
'', . Bay Hitler ~ah· nan malumat• g&re allka· naıında iç dilımaa tayya· 
'~lllaİ•in en blly&k darlar tarafından verilen ra· reıi diitBıiJlmllıtDr. 
~.,. t d&ımaa ve porlarda Kızılorduaun iyi G ) V 
,, t,b Çorçilia bo IOD kurulmuı bir teıekklil oldu- ö be S ene• 

liıı..~\it? clidi~e ue cevap tunu ve antreamanı saye· dı•gv e gı·dı·yor 
K~~, " sinde en ağır hücumlara def 

~,h •d•r g&raldüğü edebildiğini ve bazan bu htı- Roma, (A. A) - Stefarıi 
, •et bu defa da curolan makr.bil hücumlarla aja1111nıu verdiği bir habere 

,), 're~tii cevapta k&r ıladığını .bildirmekte ve aöre ay ıooanda Alman 
tQt\'•t •e tehdidata bütün atarla. na modern ve propaganda nazarı Dr. Gö-
l, '"1-rua sesleri ile mütenevvi silihlat mevcut beis Venedi 'te toplaııacak 

1 b l d ö kaydedilmekte• olau ıı'o .. macaJık konaresin-'d. 0 unabileceğini u un a.u "' • 
't... ~te\tir. dir. de bulunmak iizere ltaly~u 

.. tC) Bazı roporlarda da Sovyet bükumetiniu daveti üzerine 'lttiıa Pl~ıa, tanklarıtt. topçusunun e ıdaht iıabetliği Venediie ayın ıon güale• 
\ '111 .•t gördilkleri, hakkında malumat mevcut- rinde gidecektir. 
\..._.._ • dınıettikleri böy- Danı·marka ı.'~i ""d• ı6zden ziya- tur. 

ttı.,''1c bonıbaiarın iı Ant-o--no-e-sko ispanya 
b'& •bi olan Bay 

L~" ~ •ob ııutku ile Mareşal oldu arasında "'t llaerilcan millet· 
•~1d R Madrid, (A.A) - bpaaya '• •11 önce harp Bükreş (a.a) - umen 
bt '•brınığa can ajaaaı • bildiriyor: Rumen hariciyo nazırı Serraao San· 

\ tlta çare olma· krab Mi,el 22 aiuıtoıta Ra· yer ile :.Madritteki Daal-
t ~lah Li ı A marka ol ... iıi ara1111da hlr ııt ltt u r ıarette mea baıvekili aıeaera n· Y 

, .... l t• ı k ticaret ve tediye aalatmaıı """ 1 ır. toaHkoya maref• b P•J•· 
''ttrtı SANLI ılal teYdh etmlıtir. imza edilmittir. 

---..... o--

Ask ri terfi listesi 
500 yedek subayımız 

da terfi ettiriliyor 
lllaDbul 24 ( Telefonla ) - 30 ağustos 

Zafer bayramında çıkacak aıkeıi terfi liı
teıi tamamlanmııtır. Liste, buıüalerde yBk
sek taıdika iktiran e:decektir • 

Milli müdafaa vekaleti, ttfi kıdemlarini 
ikmiJ etmiıtir. 500 yedek ıuoayımızın da 
30 aiuıtoı Zafer bayramı müaaaebetiyle 
terfi edecektir. (AaadoJu) 

-----o-..---
somarbank umum mOdlrO 

çekilmedi 
Aııkara (a.a)-Stlmerbank uo1um müd&

rünün iıtifa ettiiine ve yeıiae' direr bir 
zatın tayin edileceğiae dair lstanbul ga· 
zeteleriade çıkan haberin tamamen aııJ11z 
olduğunu bildirmeğe Anadolu ajansı me .. 
zaadar. 

Asker Allalarıne Yardım 
Aıkeı aileferiae yardım için yapdan yeni 

kanan gelmiıtir. Bu yardım belediyece tah~ 
sil olunan vergiler nispethlde tabıil edile
cektir. 

ı 
ı 
ı 
ı 

lzmir Askerlik : ,, 
~ 

Şubesinden i 
: 337 doğumla ve bunlarla muameleye : 
ı tl~i tam ehliyctlif erJe diğoı seaeJerden ı 
ı geri kalan k11a hiımetli erleria 25.8-941 ı 
ı aılnll ıabcye mlracaat etmeleri. relmi- ı 
: yenler bakkıuda 1111. Aa. K. •in ıııad- ı 
ı deleri tatbik ediieceii illıı ola~ur. t 



1 • . . ... 
,.,. . .. ... 

~ ..... J4J 
....... ~........ 1 < tf ....... ( ~ ................ ~ t 1 

...__,_.~~--~-~~-~----..--......;.o------·----·---~~wr1~•••---~~~----..--------~,_..._.. 

.. 1 

Alma 1 r Ma- A j nt n 
. . . . . . l~~~~-=::ı:::~~~-~· 

~ 36 Baba ve kardeş katın f "Rusyanıo tÇarları" ! 
ca la dan as
ker istedı er 

f ,. otuz seneue ı v Eı : 
d mahkOm oldu... ! - K~nlı Ihtililler - J 

._. -----o_.ı--
Moıkova ( .a)-Isviçredeo 

Tas ajansın ve ilen bir ha
bere göre Almaular ıark 
cephesine gönderilmek üze
re Macar) rdan be~ tümen
lik bir kuvvet istemişler· 

dir. 

Boyne:s Ayre ( .. )-Diin 
tevkif edile. .ı 36 buunmı 
n zi şefi io yapılan t bki· 
katt m b Ui kültür ve iç· 
t im i mü ss 1 ri için i ne 
olar k topJ n n par don 
1,100,130 dol ı Alm n m -
k mi rın ani • 
şdmıştır. 

1 .. tanbul .. 937 nğu3tos ayıu

"d Kuruçe ınede miraı yü
z.üFJden h baıı H cı Şevlıet· 
le, k11rd şi R diyi ta.bant 
ile vurup öldüren Ze iuin 
mub eme i 1 inci ğtrc • 
z d dün 11 t ic ye varmış· 
ttr. 

-""'=""~ . 4 ' · '. :;$L-; 
ı -9- . YaH•: HALl(.._ZEKI O!!-

Kızıımagdanın kanii ıak 'ası 

Loadra (a.a)-Deyli ekıp· 
res ' ga.zeteıinin Stokbolm 
muhabirinin verdiği bir b • 36 Kişi , ha açt o mev

k uf buluamcı t . ı. 

Y pıJ n duruşma onunda 
Zekinin, H cı Se9ketin em· 
lakinin idaresini iğ r oğlu 
R diye terketUği. Zekiyi ib-
m:ll ettiği ve Zekinin de 

bere göre Alman aıkeri 
llzcllıü Almanların Leninı
rada cc phedelil hücum et- 4 
mek niyetindcı olmadıklarını. 
evveli Lenhsgrııdla irtib t 
yollarını kesmek iatedikle· 

•• u ....... -.- F bundan duyduğu infiahn ve 
Uf<&tıı.lll.u. 1 s rvct ihtir sının teıirile hu 

rini söylemiıtir. 

--.. --
PARISTE 

1000 K şi t 
kif edildi 

v-

Londıa, (a.a) - Vişiden 
gelen haberlere ıöre dün 
ıece Pariıte Şanzelize civa
rında yapılan polis baskın· 

ları neticesinde bin kiti tev
ldf edilmiştir. 
Kom&aiıtlere kaı~ı yapıl n 

m&cadele hakkındaki kanu-
nun metni dün Fransız res
mi ıaı.etesiade aeşredilmit· 
tir. 

Yeni kaoun komünist faa· 
liyetlerde bulunmuş olmakla 
suçlu ferdi er hak lundu hafif 
cezalar ve bazı ahvalde de 
idam cezasının tathikini der· 
pif etmektedir. ----o----..... 
JAPO YA 

ııırika Ha anlaş
mak istiuor 

1089 8 • • 
ışı 

ziya et eti 
Bu en fuıuı ziyaret ed n

lerde m mnmıiyet verici bir 
f zl hk göze çarpm ktadır. 
Evvelki gün faarı 38,241 
kiıinin gezd ği nla~ılaııştır. 
Fuııu dört g\i.n •içinde ziy -
r et ede lerin y kü u 108,968 
zi bu)ustur. 
Gtı ç n e ıyni mllddet 

içinde fa rı ıiy r~t edenlı.
rin mecmuu 78 434 idi. 107968 
r k mıua dun ve dün gece 
foan gezenl r de.b il d ğil· 
dir. 

Fuar mü 
eh .. t · 

a 
e 

Karşıy h d Kemalp G 
caddcııinde (108) num ruda 
lbıDhim AJ bars r dyo ve 

alektrik tely sini fucr şere· 
fiae rndyo tamir bod müş· 

terilerine büyük t nıil t 
yı:pmıığ kar r ve miştir. 

VATANIN MUKADDERA· 
TiNi YENiLMEZ KANAT
LARA EMAh ET EDEN 
MiLLETLER, ANCAK MÜS
TERiH YAŞIYABILIRLER. 

ğır cürmü işiediği bit ol· 
muştur. 

Mabk m , b b ve kardeş 
k tilini 1 icci ve beşinci 
bendi rin tevfikan c z ka
nıı u ııuo 450 inci m ddesi
nc göre id mtı mahh um et· 
miştir. A c"'k, b b 1010 em· 
v li gayıi ma~kulesioin ida
resini R diye t rketmcsi, bir 
kısmından fae Radi namıc 
fer g t .yle ınesi ve vde 
Zo iye tsı yapıl2n fen 
muamele uçla lehine tak· 
diri tahfif .tıebebi ol raf: gö• 
rülmüştür. Bu cihet a zara 
alrnarak. id m ceı ;ı 30 se-
ne müddetle ağır b pse 
t bvil olanmuıtur. 

--o--
Oç of f)ş

gal et işe 
Herlin ( .e) - D. N. B. 

aj n ı bildir iyor: 
RolQovi ·I r t r fnıd n de · 

niı birlikleri için kurulmuş 
ol n Oçıl of leJi ı pt 
edilmiştir. 

Ba k leyi vvclc Yu •· 
ni t nd şöhret lon bir 
A tm t ümeni ı:apt tmiıtir. 
Oçakof Odc nı 70 kilo· 
metre doğusundadır. 

• u • 
Vaıiagton (a.a)-jıponya· 

aııı Amerikadaki büyfik el· 
çiıi yaptığı beyaı:ıdt n ! oa
ra gazetecil"re demişti: ki: ızmi~ fuarına g ıecek~ ses~;liçesi BnH :iuet 

ıerın mısaf ir ola .. -Amerika ve j zpoo si· 
yaaetler tıi Uz k Şukta 
ayıran bend k doJmıdıdır. 

M 
cağı oteller 

ti 

D! 

Teth ve fusu t>lu s i ile 
bütü , gönulleri f eth s.:den 
Tfirkiycrıia :; s i:r liçesi un· 
v !:UH bib kı.ri kazar gn 
b y n • ' mi yet Yüceıeain 

Miatcr Hulle veziyeti g yet 
amumi meseleler üzerinde 
g6rüıtük. F kat neticeye 
varmadık. 

Keçeciler L fe siaıcmıısı karşı ı on beş g üo için B bribaba 
(u d " S hilparkt te.t:.nnüm sııız 

olacl?ğıoı okuyuculanmı.za 
ıaı1Mnııutıuıııııııııııııııımımıııımımmıı:ıııımımıınııın 

J Apo tfŞ( Keçecıler H l Ct S d ull b so· 
" .il ktık Selih Z ı.rerin gazoz f b · 

F ev kala de lüks eşyalar ri ı . h rşıfjınd:ı bu oteller 
1atıhktır. J po:ıyadnn sureti Iımirlıı n temiz ve ucuz 
mabıasada celbettiğimiı en oteli r· dir. SALİH ZOR ER 
ıon kadın nb;1blakJarı ve pi- ... ........ "'.-.o• •o .. .. 

jamaıar erkekler için rop dö . i Bir Tasarruf ı 
şambrlar çocuklar için pija • 
malar. kahve fi ..,c ntnrı, i Bnnosu lırsa iZ 
maaa 6rt&leri: : V "t ıı ı 1 u 

Adreı: Beom ıne G azile r • mftd f a z: ciı İu-
caddeai lımail Hıık · ı Urlu i Sizd bir h 1 ilave 
oteliadeNo. ldaireye milra~ t etmiş olursunuz ı 

- ZER '! SX ........... .............. .. 

müjdeleriz. 
Düu şeımdan itibar n 

lıer didiye ı mest ve mef
tutı eden bu güzide s D '•t· 
karımızın musiki se· nıl rın-

d n her lzmirlinin i tifade1i 
ici hoş c ğı şüph~ izdir. 

i Şemsi GOneren 
rcoı A f rhıl r 

c dde . ..i de TiU i!ik Akar 
çeşmesi krısşı u:~d ki maıye-
nebHte!iD k•bul eder. 

Ayni yıha iikteşria ayında idi. Deli pıt· 
ro Viy D dan alelicele dönmüı Moık•f' 
ibtfüilioi b ı umıya aımetmlıti. 'ilk işi P: 
larl rın sakallarını ve papaaJarıa aaçlıfl ,. 
keıtirmek sonra da bu ihtilili basırhJ•~ 
rıa hesabıııı görmek oldu. Bu hesabı ı· 

ı&leııleı Ruıyada eski wıulde teıekkGI •"'' 
piyade askerleri idi. . 

Bun) r yeni aıulG kabul etmemek jfi' 
dabi1i bir ibtilil hızıılamıtlar, batti ,.,... 
yı da tehdid etmiılerdl. ...,,. 

ÇAr bütün bunları topJatbrmı• ve 1U 
y bill"' 

kovanın Kızıl meydanıada bir giiade 
don ziyade askeri aımak ve kafalal: 
keıtirmLk suretiyle Ruı taribiae kaab ' 
aabifc ilive etmiıti. b' 

Bu vak'a)'t yaıaa Rus tarihçileri d• 
vak'aya teliin etmiılerdi. 

O &laden itibaıea ve bu vak'a mil••-;: 
betiyJedir ki bu meydanhiıa adı k.ıJJI ~et 
dan olarak kaJmıı buıila de Bolıe•ill 
bu adı muhafaza etmiıterdir. •· 

Çarıc bu debıetli icraata, bu kaıab •• ~ 
neyi teıkit etmesi ibtilile cesaret edeo.l~
cezaJaadırmaktaa ziyade Ruı Bol•t '' 6' 
paılarını korkutmak saıetiyle Ra•~a
kaımak i»tediii b&yilk Avrupa derleti l"'"" 
aına maarıı bir f erd bite bırakma&DlftJ. ,a

Bu kanlı giln Rm tarihinde "lakıliP 
nü" diye k•ydedilmiıtir. ki•• 

Bu hareket memleketin ekıeriyeti01 '" 
dırmış, papas ve Bolar ıımfJan Ra•f''f• 
istikbalini kar.alık g6ımefe baılallltf ,. 
bütün ümidler küçük Çarefiçi11 b818d' 
ıine bıra~ llmııtı. -~ .... °' 

Petro Moıkovada az bulaaduiu ıçı 
Ju Çarcviçi pcık ıeyıek ıöılfordU· ç,ı 

Veliabd Oi:l üç yııııaa rirdiii p~~k ,t
oiluua ineç ile yapılaa baıbe iftu-
mi1e mecbar etmfıti. '-

Bu hmrbe iıtualt.i bombardımao ~p ,J• 
ııfatiyle olmuıtu. Ayal aeaade idi ki v' 
bdiıı tahsifüıin ikmali için bit Al_. 

fesöıii tayin edilmiıti. ~ 
Bu profesör Baron Huyoa adaad' ofl': 

Alman ilimi idi. Çar ayni umaab 
1
;;,.a 

na bir velia hdia vazifeleriaiD aede• 
olduğuna kdeme alm•sını ısrar ettİ· tp· 

Bu emir ~u elimle ile tamaml•aoat "" 
- Eğe:r bu dedikleıimi yapaaı•',.11 

d e ı ni evladhktao tardedeceiilll· ,,jt)'· 
Prens, babasuua eUai i5ptli •e '.;;,.-' 

rini b rfiyyen ifa edeceğine ve ~ 
10S;r~i e•l~~i;ıi:ii.riid; eiİdl' 

· -ırmağı dl ıl'!. 
lmpaıatoı içe Avdokyanın sar•Y1; d• 1.1' 

siyaset rüzgarı genç veliabdi• aıt o ,.il 

Jilk bir tesir yapıyordu. kl•f~~ 
Bu bava ODU babacıadan usa .,.,,,... 

babaııaa karıı olaa lalrmet ve 111 el• 
tini kinli bir du1ga haline ko1a1°' b'~ 

O, b b ııoa karşı çoktan iıJ•11 •°" , 
ğını açacağb. Fakat Petrod•"• 

0 i-'~ 
man metresinden. yaıayıı şekliO~. f ~ 
ratorun cıtrefıadakilerden korkuY0 d fJ;.a
bii)' üdükçe bu kin de büyüyor :;. ~ 
doğr~mı y pdıiı mahlttekiJer pi• 

1 

alı:vl .um s"ue yardım ediyorlard•· 
a~eıini kllı8lderip durayorlal'd•· "" 

~, 

r -- Son• 
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1 SQad D v zın 

l,~ llıilr.ıaseb th·le Jur· t .... .I! 1 

~d 1)"1Yor ki: 

'''• • v z büyllk tec· 
"" 

81
1lde lra 1 Tür· 

~ ı-_d, do Hak ~ e 
' ı~ itti s b tlaini 
tt ~ takdirle 12ma· 
. n)ük mc i s ır-

t),\> 
· •ıııı vef tı 1: n d _, • , .. 
•ttı llen ,tc .sur 

'tf r. Bu milnase· 
d ıp T. k ·u · ~l~t u_: mı etınc 
bıaı •uanmn k&Jy
tt bı sı müa s • 
. '•ii8l • • • t ·.- • crınuzı v • 
~ lttede iz. 

' .... Q_ ' --
~ b a b r iye
~ 
~_.l'ard m 
'tenle 
...... , 
~ --
lJ,~:·•)-Bııbr iye na· 
~ lldr dii akı m 

it.""":'" bey atta bu· 

~~ .. d 12 . 
"'- ~ ~ 00 aub y 

\~'~,fi~ıı eri bulun n 
~ ~,. harp gemi i 
t~ 1Ytsile >' n ya
~ ~ktedir. Bu ge· 
-~ İ lllıabripl re de· 

~.: ~·~riJiz filosunun 
,',it,~1 olmadığı kü-
~,,~1 harp g mile· 
~ '· B&tün bu 

~fileleri himo ye 

~ ' "il d nizeltı· 
••ıı~Ucadetc aibi 

llerde cahşı· 
~t~ 

ıa: balı · · • •a. ~ tlor,. • ıyeııaıa 
'(dır ç ıı mürct-
t~~l i ~on odehlora ,,t Çtııde bir k!u· 

emn 
--o--

T hr n (a ) - P rs jansı 
bildiriyor; 

G zeteler Türk m tbuat.&· 
nı lr ıı nit riy b mün • 
seb tiyle miıı td rlı larını 
bildirm tedirl r. Türk spi-

erlc i in ve g z telerini 
ne rjy ti iki memleket ara· 
sı11d hi do"t c his iy tin 
if desidir. 

Jn D mili tirıin de 
Türk milleti bu kı ynı 
daygul r mcvcuttuı. lr lal r 
Türk milleti in t r k ı tını 
d im derin b yı Dlı • ve 
teveccüh ile eışıl şmışlnr· 
dır. 

Jurar.I Tahr c diyor ki: 
t.ıil Türk milletinin b'"Us 

biesiyabDı bildiren bu neşri
y hn bir b şka eh mmiyeli 
de Tük gazeteieırini mem· 
le eUmi.ıin v ziyetiai büyük 

l • ile y huıda takip 
ettikloricıi ve Ir nd ki vazi· 
yete t m men v kıf olduk· 
la:ını gö t rmiş olm sıdır. 

----o--
Muhtelif sebeblerden 
tapatııan fırınlar 
lat nbul - Belediya mü· 

f ti leri tar fırıd n fırı11larin 
teftiı ve kontroluua ehem· 
miyetle deıvnm olunmaktadır. 
Son yapılek ·o trol r soa
ıınd Bcyoğlund ki Mün v· 
•erin fınaın id ri ve feDni 
11 bcpler dol yı iyle l; p tıl

mııtır. Bozuk kmek çık -
r Oıt köyd F :111 d bir 
h11ft müddetle •Un v rilme
m ıi kar rlaştmlmıştır. Bu 
fırına vuilen bir hafta müd
detle Beşiktaş fınnlan a ve· 
rUtıcektir. 

Budan b şk k ıımp şada 
fırıncı b s mn ekmek im li 
içln verilen onlarda üç çuva
lıoı b şksm sattığı nl ... şıl· 
mıı, fmncı h kınd kanuni 
ta ib ta ba§l t:mıştır. 

< Clltt 

ı, tt...ı,.\ ~~''::':ı~: HUSUSİ Amerikan kız 
~-b·ıı-'İYQsİ Alm D· kDllBJI müdOrlüğOnden: 

tı ... •- 1 ~ita • K rşı y p- Biltünlcmc imtibanlnınnı 
~ ~lill~• mücadele- 25 ağusb.ın paz rtesi ırllnü 
~Ilı~ ~ il lan gc- sa t 9 d ' itibaren başlana· 
\ • ttııı ie çalış· caka ve e ki talebelerin 15-
~,~ 16 ylül tarihlerinde H t 

~ ~'t;ti itaat hk rı 16 - 19 rasıoda h .. ydlarını 
" 1\ "'•ıaı tecdid ve yeni t 1 bclcrir.ı de 
'L l'., O R 17, 18, 19 ~h 22 t ribl rin 
Lq d d y.ni sarı.Herde meht be 
:'>ltt s ona kayit mu meleleriain y pı· 
~ o. No. 79 locakt ilihı olunur. 
... , .... ~ Not - lbr z e ilccek ev-
~'-l:!' Işık rak hüviyet ciizda111, ilkokul 
~, •"it b-ıtaneıi diploması, sıhh t r&poru, aıı 
\~ ~, ...... •: ...... ııhadetn mesi v veaikaıı, 
~ ı ~'lllt t••••l•I 6 atl•t foto..-ıfidon lilaret-

J•~ ~ak tir. 2 • 3 

(i1ntlR bitj ... ~ 

fi il er 
yo 

Jst nbul-Mcyv fi tleri son 
günlerde h yli rtauş bular:· 
m ktadır. Bilh 11 şehıia 
muhte •f e tleri deki fi t 
'far ·I rı 3z rı dikk ti cel· 
betme tedir. Mesela Ak -
r y ve B y~ı:it mı:ıtcı la
rında 20. 25 uruşı .ıs tıliın 
milrdüm eriği Beyoğluod ki 
maıı: vl rda en şnğı 40 ku
ruşa s~tılm lıt dır. Koz bu 
semti rd ulua n ııeft liler 
30 40 kuTuş s.:.ttlırkcn Oı
m ~ ııbey gibi ba%ı emtlerde 
80 utuşu d r sabim k
t dır. Fiatleri norm l bir 
şekHde yükselişi ve bu fi t 
fnrkl 11 1 ~ • darlarrn d r.: .. 
z n dikkntici celbetmiştir .. 
Ba husust tetkikler y pıl
makt dır. 

S ... b:ıe ve meyve bili ida· 
reEİ geçen yd ve bu sc e i 
müvarid t ve r dr;ıki fi t 
fııtrkııın gösteren ıaporl r ha
z.ulamı , belediye ikbs t mü• 
dürl-ğü egündermişti .Mey" 
ve fi tf riuin bilh s Be
yoğ'la cib tinde f da oldu· 
ğu ~örlilmüıtür. Belediye 
ı h at müdürJüğü meyve fi
atl ri la k ınd y pm kta 
olduğu t Hıihlor sonunda, 
lüzum gördüğü takdjrd az • 
mi fiat tesbitini mürakabe 
komiıyoDuııa teklif ede· 
cektir .. 

1 - l'aht karolarını mah· 
ve der. 

2 - Her kumrıftan çık· 
mıy 11 lekel ri giderir. 

3 - Madeni eşyayı par
latır. 

Üç işi bird.!U zörür. (lba) 
cın satış çıkar çı maz el· 
de ettiği büyiik rıı ğbcte gü· 
ven rek bu fayd lı t:uyu iz· 
mir Enler a yon 1 Fu randa 
teşhir etm ğe kaur vet"dik. 

P vyonumuz ft Bmnlınsı 
pavyonu un yanında (30) 
numarah pıı:vyondur. Pera-

eGd d ,rtış yapıhıcığın· 

dan mllşterilcrimizin bu fır
satt n istifade ctmeleııi men· 
f aatleri icabıdır· 

Fu 
ya 

iç 2 ba
ara ıyo 

T zgibtarb1' v zifcıi de 
iıtihciam ettirilm k üzere 2 
bııy ıı aranıyor. 

Taliplerin Sadık Akseki 
( eıki T ••f ik p ı• oteliae ) 
saat 17-19da m&racaatlafl. 

25 Afaıtoı 1 

• Tevz 
'OD 

mıs-

1 yeti 

Alikah m k mi r g len lum t göıre 
tevzii arazi omisyoaları fa liyetleriDe de
vam etrn ~h:dirler. Met•cut omi:ıyonl rdan 
alın n müspot neticeler üzeri e Maliye 
v kı:.\lcti bu komisyorıl rın dedi ni ttar
mıı ve bu 11 md Ist nbuld muhtelif ko· 
misyonlar teşkil etmiştir. 

Diğer tar ft n f aliye vekileti t pu v 
k dastro me t binde 75 momuraou kur.a 
t,. bi tutm kt dır. Bu memurlar bir buçuk 
ay soıır inıtıhw21iann b şh}' cııkl r ve 
mezun oldu tan sonr tevzii ar zi işleri 
dab verimli bir h le o ulmaf} ol c k • 

-------..o-..... --

Mangas kazasının kadastrosu 
uapılacak 

Bu sene içinde yenid n kad"'st.ro mıata
kası d hilir:ıe i2hnau Ayv hk ve Edremit 
kaz larından ıonra M ny s k zaaı kadaat· · 
rosunun y pılm sı d lüzumlu görülmüı ve 
bu kız da · da bo f liyetlne baılaaamış· 
tır. 

M lüm oldvğu üzere bu met kederde 
ar zi metruôk emlak dol yııile oldekça 
mühim ibtilifJara mevı:ıı teş il etmekte Ye 

hazineye it m&b.p p rç lar da mektum bir 
vaziy~tte k maktadır. 

K dastro t•tbikatı bu mühim ibtilifJar• 
set çekecek ve yni z ma da baralana 
yeni t pu ütükleıi tesi edilmiı buluna .. 
c ktır. 

--o--- • 

Böyle kazalar 
her vakit olur .. 

Geçerı güoküa H lkıu Sesi Hakkın sesi 
siitunauda Karııyakada iıkele ile Al~ybeyi 
ara11nd ki turistik cadde e bazı çocukla
rın alabildiiioe at koıtarduklarındaa ve bu 
caddenin P k kalabalık Ye hele akşam 
&zerleri çolak, çocuğun bav& almak üzere 
bu caddede dolaıtığıudan bahisle poliı ve 
belediye memurlarımızın dikkat aazarını 
celbetmiıtik , 

T eıadilfe bakuuz ki eY•elk i IÜD bi' ço
cuk yine atanı alabildiiiııe koıtartarkea 
iık le karııaında kaymıt hem at ve hem 
de ıi4varisi yar lanmıı ve derhal yetiı•• 
belediye m murlnn çocuğu eczaneyo aöttir
müıterdir. 

Br;nuol yuloız zabıt mız deiil, biraz da 
çocuk velilerini l kadar olmasını rica 
edetiz. Bayle kaz far hep tedbirsizlikten 
ileri gelme tedir. 

....... ........ ••••o .. e .............. • • 
ı 
t 
ı 

Fuarın gülleri 
Ve bülbülleri 

ı 
ı 
• • 
ı 

ı Paz rteairıden itibare bu baıh1da, fuarı ı 
ı geıenleri fuaraa nefaia meşberleıiDdc da· : 
ı daldnrında tebessOm gülleri ve tatla dil- ı 
ı leriyle :ziy retçileri meftun ve hayran lu. ı 
ı hın şakr k b61bülleri can!andır cak tas- : 
l virleri havi bir tef k mızı ~evk ve neşe : 
: ile okumığ bathy .ca ııuız. : 
ı Bu yaııaıız fuarda dolaşrml rı ve ba ı 
ı fuara gelınek sa clctladen mahrum olan· ı 
t ları dahi neşeleadirec ktir. bu t fıika- : 
ı mun ıabıraızlskla bekle1iaiz. ı .......................... .. ........ .. 
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otobüs ve kamyon sahipler lı:in benzin ihti- ~., nı v•na:uug mn=m 

,açı.,... temin edebilmeleri maksadı,ıe. 'Çörçi i nutku l Kral Leopold 1 Meksika 
benzin tevziabnın karne asultıyle yapılması 1 ...-1 
etrafında tetkiklerde bulunulduğunu yaz·· ııuaı altındaki motte. tahta davet llıaı kaısoıas 111"' 
au~~~yet bu tetkikleri iktt •• etmı, •• pa• fikleri kurtarmak için edildi _taıııııır .. ,;>' 
zar ti1nll sabahtan itibaun bnziu tevzia- bO Ok d 1 b d Lodra ( a ) U J ·k Melıı ka ( ) - ~ 
tanın karae uıu1üyle yapılmasını kararlst- U or ll ar azır ır kralı Le opal:. Al:anl:rç~e~· bülı.Gm~~i ~eı~:~deki • -~.-
brmııtar. ---o-·-- rar Belçika tubtaaa davet koaıoloılukl~rını ta...., 

Otomobil, otobüs ve kemyon salaiplerl Londra, (•.a.) _ lngiliz ettiler. Bu ıuretle ıünden karar vermittir. Bu kat~ 
barla ıofarler cemlye ı inu milracaat ederek Bııvekili MiltH Çörçll düıı giiae artan Belçika maka- ıal altaadaki memlek~ 
henaln karnelerini alacaklardır. kşam Türkiye yaz ıaatiyle vemetiai kırmak iıtiyorlaıır. bulunan Meksika k•ıı:.M'I 

Pazar glinünden itibaren otomobillere 11 de iıgal alt.uda bulanan Kral hu davdi ~abııl etmrdi. larıaın Almanlar t~. 
rinde dart tiıe . kamyonlara alta şiıe, B&· memleketler baHuaa hitab~n ---o- taaınmaıı izeıiae ah• 
ylkdere hattanda çahıan otobilslere 9 fişe, bir oubı k ir5'd ederek de· H h •• 0--

Eylp - Kereıtecile ı· battı otobüdcrine be, mittir ki: ava ucumu Al -- J·~ 
tiıe, Sirkeci - Koca Muıtaf.ap•ı• otobü lt.· "Amerika Cumhurreisi M. ) d m&D 8 O ~ 
rJae S ıiıe, Bakırköy otob&ıleriae 5 şiıc. Ruzvelt He Atlantikte bir y&pl M8 1 Berlia, 24 (A.A) -- ..,. 
Ecliraekapı - Cihıasrir otobliıleriue 8 1iıe, yerde yaptığım mlilikattaki Londra (a.a)- lngiliz da· B. ajaatı ıelibi1ett•' 
Mecidiyeköy - Çarşamba otobüıleriae 12 konuşmalar bittabi mahrem bili emniyet nezantiaia teb· Daldan bildiriyor: ,r 
tite be':'.\ZİD verilecektir. k1tl caklır. liği: Dihı gece hiç bir dBı· Şarkta 2 aylık aef~ 

--•-- Konuımalar büyük bir ar· man tayyare1i lagilt"re Gze · ticeleri bakkıadaki ~ 
Konyaya gönderilen kada,1ık h v 11 içinde cere- , rinde uçm•m•ıtır. tebliii. ı.er halde ~o ı1_ 

yan etmiştir. BerUo <•·.:->- Alo.ı~,!1. b11 çok ainirleaclirmittil· ~ 
ziraat makineleri Çörçil işral altındo1 bulu· kumaadanlısrıaın lebhrı: dllt· kova raeyosa, ıöıd• , 

nan u.iittefiklere hitap ede· man ne gece ne ı&odüz edilen Alma• fırkalal1~ 
Koaya, - ViJiyetimize tabıiı edilen zi· rek demiıtir ki: Almaa toprakları Bzerindo yarak clB•J•Jl 50 ,yet. ~ 

raat makinelerinin bir kı un ıebrimize ıel- "Sizleıi urtarmak içill uçmamııtır. leriae iaaadarmak içi' .... ~ 
mJıtir. Gel~• maki eler 50 birer · ı!ööer, k b le L .. t..,..-~.ı; 

y 6 büyllk ordal r buırlarımak· -~o-- ço aa met re .. 
oa barmaa makinesidir. Bunların moctaj· tndır. S R t b)• v • tadır. Fakat fellkel -' 
ları yapılmıthr. sı sandık ta ziraat ileti Simdiye kadar Ruıyayı OD US e lgt dır ki, Sowyet radyo••• _., 
r•lmiıtir. kütle halindeki bilcumların- Londra, (8.15 Radyo) - cad olmıyaa fuk•a.ı1' ~fi 

Ayııca bu1111i bir firket aamıaa oo trak- D d ı , .... dan pek çok istifadeler te· ün r ece yan11 1teıre i en maralarıaı aayaaaa-
1
,. 

tir ıelmiıtir. s bl""' . d b ~· • .. mia eden Hitler orduları bu ovyet te tguı e ma •re- yalnız, bizzat kea ... ldllUB mansnpları arasında d~fa k ,,,ıarında ilk cıtı• beıeıin bütün cephe boyun- ettiti &rkalan•. ·t.i /i 
olarak onları durdurabilecek ca devam ettiğini ve cumayı bildirmelde olduja ~ 

ıınidBn dBiillklik uapılıgor bir kuvvet bulmuştur. Hitler cumartesiye baibyaaa r ece maalar her dakik• .w-~ 
Adliye Yek leti hikinı 9e müddeiumumi- tarihin en büyük ciııayetini zarfında y:opılan bava maha· lere biç de imlaa e~· 

•• , ara11nda yeaide11 bazı deiitiklikler yıp iıte bu cidalde yapmakt•· rebeainde 39 Raı tayyaresi· olduklaraaı röıter•C ~ 
mal• karar vermittir. dır. Ruı - Alman C!:pbesinde nia k yıbına makabil 52 Al- Nitekim Almaalar .. dt,.-

Ba buıaıtaki karuname projeıinia ba- ;bugün en ışığı 7/8 milyoıı maa tayyaresinin diıilr&Jdü· içerilerinde ..,be ~ 
zarlıİ'I• baılanmııtır. asker çarpıımakb.dır. Ma· ğil ıimaii Rus filoıal'JaD iki etmeıi de Moıkofl ~'t 

Gümüchaneye bakkr.k olarak diyebilirim d&ıınan nakliye gemisi ba- ıaaua baberleri•İ• ~~ 
~ ki, Almanlar ıimdiye kadar tırdığmı Rumenler S ve 7 faaı meydaaa kof ~ 

d ) v d bir baçak ili iki milyoa in· nci far kaları HD btiylk ıayia- li4tr 
o u yag 1 lllD kaybctmiıterdir. Alman ta uğradıklarını bildirilmek· Fuar açık "J. 

Gilmlfhane - Kazamızıa Ham11m61D kanı bu ıon İı•rplerde ıel· tcdlr. .-.fi~ 
ubiyesi mıntakaıına ve Ovacığ• çok tid- ler sribi akmııtır. ı- ) fiyatrOS~..1 ~ 
detli ve ılrekli dolu yıimııtır. Kendir, 1. ta ya 1 & ...... ,.,,~ 

Hitler ııraıı ile Avuıtur· Dla akıam ·~- -~ 

1111ı.ı.t1a-~:b~ı:!tir,; mühim z"aur gör:ı~ıtür. ya, Çekoslovakya, Polonya. Adiryatikte ti1atroıa ıauatk~ ~ 
ıı lzmir yer)İ askerlik ıı Norveç, D•uimarka, ve eu Zırrap ( a .a ) - Hırvat dıa erkeklefiace). tc;-.J 

nihayet büyük Fransayı ye- d evlet relıi aeırettlii bir 3 perdelik yedili• ~ 

ıı fUbesı• başkanlı. :ı re ıerdiktcu ıonra Ruıyaya mitlerdir. Tiyatro 5'1:.i tebliğde Fiyome ile Karadai lu h d ı :...to. J". 
•i .dırm ıştır. aca ıaç o aavt• L_.,, .':J 

ı v d ı d k d aruındıki ubilleria Italya rol&ade Haırl Av-.. '?. 
: gın an: ~ işgali :albo a i araıi e ya- tarafından m&dafaası ia-ia lll d• ... 

41 h lk b w 1ar efe~di ro • :.._.t '..r 
ı 312, 313, 314, 315 doğumlu i5yri iı- : şıya " agün •ç ve se· muvafakat basıl olduğoıta O d ~~"" 
ı llmların ellerinde terhis teıkereıi oluptA ı fil bir vaziyettedirler. Müt- bildirmiıtir. b:~ •:irA m:::w,klrr~ 
ı aıkere dabal ve terhis tarihleri terbiı ı tefık saydıiı Bulgarlar ve 

Macarlar ve Rumeclerin va- Bec casus .d zaamıılardtr. .. 7'J ı Ye1ik11larınd• kayıtlı oJmıyanlar ile asker·: , y 1 BM (Eti) tlyattoıo•11 1ı,t!;/ 
: lik ctmemit ~cemiler ve 941 yoklam•tını ı ziyeti diğerlerinden pek az yikıek ıaaatkit • "' / 
ı ba ı&ae kadar yaptırmayan 312 dahiJ332 : forkhdırlar. edildi alıt baran Saacl•· ;,.t!,Jll 
ı dahil ıayri islimlarıu tobeye m&racaat· : Çöıçil, Japonlıtın vaziye- Btikreı (a.11) - Beı SoY- rolünde hakiki b~ 1(1,ff' 
ı Jarı, ıelmiyenlerin Hkerlik kanununun ı tine temasla, beş ıenedenbe- yet tebası Rumen ccpbeai de etmiıtiı v• ço J 
: muaddC'I maddeleri mucibince tiddetle ı ıi J!iipouya Hitler ve Musao- sreriıınde ıiliblı ve bombala mııtar. aJolİ ~1 
'al . tecıiye edilec1: k1eri ilin olanul. ı liniyi f&zlar.iyle tal lid ede- sivil olaarak yakalanarak ca- (Yılmaz Ali) • • fi~ 
ı IZlllR YERLi ASKERLiK ŞUSESlN- ı rek komşusu Çini czmcğ" ıas ııf.tiyle idam eclilmiıtir. maaı ba1a• Safi' ~ 
ı DEN: : çahımııtır. Banlar gittikleri jerli ıaaatklrlar~• I" 

Yerde katliaımlar yapmıılar· leıia m&ılibane bir ıarette Ye Nadı"de de ço., I 
ı Tam ebliyetnameyi batz olanlar ve Lııcı 
• dır. En ıon olarak zavallı halli için en ıoa rayretleri· mııl••dır. 

1
,.1 ~,il • meıaaa olupta ebliyetnameıi o)mıyaıı ve ı - 1.j ır l' 

• 1.:_ L k Vişi FıarJsaııuın Hiadiçidıi· ni ıarfetmeıdedir. Bu g•y· Gazide ıaa•t~• _a. ~ 
• y& .. e. me tebe devam• etmiyecek bütünı ..J .,- ~ 

ni işg ileri alhna almıılar- retler başa rittiği takdirde ı•m Malamat 1 LJ 
ı m&kelleflerin 26 8 iÜnü sevk cdiJmf)k : d•• 
ı •- L- ı. ü b" 1 . 1 b" ı du. hiç bir tercddild eaeri ıöa· pııkaa) aaDI•• ... ~..al .aue ıa1n1ye evra111 m ı ıte erıy e ır· &._., 

Bilyük dostumuı Amcıikı, tumedeu büyük doıhımaıua delik wodwili .., .J ilkte mlracaatları illın olunur. ı 
•e , !..!. _ _::_-:· : : • ?J J aponya ite olcın mllnasebet- yanında yer alacajıı. lerdlr. 

M __ il_li-!p:".,..-iyango bilet•erinizı (Saadet) lfUI den a 11.uı.. Ç orakkap• P.U. 
arp•ı ble, '64 Hı11tt~ Talu!ıs OalDER 


