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lzmir fuarı fevkalade sayısı Ç1kll 

YEVMi GAZETE Telefon: 2 o 5 2 o 

Çarşamba 20 Ağustos 1941 

Muoaf /ak.ıg~t!Jizlii• uiradıkça 
sebepl~rini arıgarak ortadan kal
ılıranl11r,waufla/falcıgeti hak •derler. 

(Şerhi 2 neJ ea'hlf.mlllli•) 

İki renkli bir kapakla süslenen 60 sahi
feli bu sayıda İstanbul ve İzmirin en maruf 
kııı.lemlerinin, yazılau vaı dır, Bol resimler 

~avsiye ederiz. Telg. TasvirieflW, İstanbul L--------------~-------
t "-----~- - ~---- - ----

:. A:Im~~ ~-eh_liji __ · 

77750 esir 
daha aldık 

Nikolayef 
tezgahlarında 
8 harp gemisi 
elimize geçti 
Tayyarelerımız 
Odesa limanına 
hücum ettiler 

BERLİN, 19 (A.A.) 
Alman orduları .Başkumandanlığı

n ın tebliği: 

Cenubi Ukraynada Alman. Rumen, 
Macar Te İtalyan teşekkülleı inin, 
miRal teşkii eden bir 8ilih arkada~
lığı havası için<te tşbirliti yaparak 

. fevkalade mücadele ve yürüyüısı mu· 
vaffak1yetleri gösterdiği çarpışmalar 

sa 

Sulama programı 
------------ ----

477 bin hektar arazi 
suya kavuşuyor 

50 milyon lira sarfile memleketteki 
nehirler ıslah edilecek 

bütün 

1 

Ankara 19 (AA) - Büyük ive cenup sahilini te,kil eden Alt
:.--------------.. Millet Meclisi tatil devresini! ~İr· deniz ınmtakasile orta Anadolu, 

meden önce, kabul eylemiş oldu- Kızılırmak, Fırat ve Dicle havza.. 
tu bir kanunla, yurdumuzun muh- ilan ve Sakaryanın buı kısımlara. Askeri 

terfi 
ı istesi 

telif mıntakalarda suların ıslahı nın da alınmasını ta11vip eyle-

'

sulama islerinin tanzimi ve batak misti. 
Jıkların kurutulması için 9 3 7 de Halsı meriyel mevkii ne gırmıf 
verilmiş olan 31 ,000,000 liralık bulunan bu kanunla yapıla<:ak <>
tahsisata ilaveten S0,000,000 lan islere ait hazırlıklar İ!le bitiril. 
lira verilmesini ve bundan ı!vvcl- miş bu!unmaktadır. 

zalar arasına Anadolunun garp (I>rt•rınıı ımJıife 8, ııiitını 4 d•) 

Ali HaaHtll••••Ja• Şelai•f&tl iraa R .. a Şala Pelale.t haı.retlerl Türldye71 
t .... meılacle Ebedi Şefle lıeraltu 

neticesinde, Dnieperin garbındaki 
bütün ınıntalra iteal edilmiştir, 

(Deı1111nı11 Mlı.if• ı, ıiitu~ 8 dı) 

Sıra&ı gelen getlelc 
•ubaglar daha 

eooel terfi 
ettiril ecele. 

1 

ki kanunla tesbit edilmiş olan hav Muhtelif bölgelerd eid sulartn 

Fikret ihtifali Berllne göre --------·~------~~--------- . - - -- ' 

1 Sovyet tebliği ! 
·- . iz mir Irana yapılan ı8 .. t.. h 

. . (l .l. R u un cep e 

S erıüUn tz;re::::;eai t•-ı tngı •1:.. ı:_,e us boyunca 

Aııkat·a, 19 (Hususi muhabiri
mizden telefonla) - Milli Müda
f aa Yekileti taı"afından 30 ağus. 
tosta terfi ettirileeck olan subay 
ve askeri memurlara ait terfi lis
tesinin hazulığı bitmek üzeredir. 
İhtiyat subaylarından muayyen 
tedi müddetlerini dolduranlar 30 
ağuı;tos tarihi beklenmeden ıma
ları geldikçe terfi ettirile<'ekler -
dir. Jandarma Genel Koınutanlı. 
ğt da jandarma smıfına menbup 
subaylaıın teıfi listesini haZJrla
maktadır. 

' ra~ınd.~a konulmu, olan azgı1eı uevam çarp şmalar 
trenkçe ısmmden bahsed ecek de-1 • l 
iiliz. Onda n bahsetmek istersek e dl g 0 r 1 d d• 
(Entemuyonal Fuar) ve hele · CV8m C iYOT 
( Ransenyeman bürosu ) gibi 
frenkçe tabirler, yalnı:ı bizim de
iil bü tün memleket halkıntn gö
züne de, kulağına da o kad ar 
aylcm l'elmektedfr, k i bu ta birler 
yüzün'den sergi ile d e onu id are 
edenleri de aramızıa açdmaaıl 
tehlikesi vardır. Buna mahal kal· 
mablak üzere iaıni bıraka·rak, 
"Serııinia k..disi bakkftaki mü
t.leamıZ1 yazmayı tercih ediyo· 
ruz. 

izmir ismi her feyd en evvel 
Türkün aönlünde çok acı ve çok 
tatlı hamalar uyandıran canlı 
ve a nb bir isimdir. Mütareke ae· 
nelerinin h adiselerinden babııe· 
d erken ( lzrnir i,gali } sözü geçin
ce yüreğimize hançer aaplanmıf 
9'adar bir acı duyartz. Çünkü 
Harbi Umumiden zaten yarah 
ve peritan çılunıf olan fed akar, 
fakat talihsiz vatanımız. mütare· 
ilenin ellm ,...tlan içinde o ya.ra· 
Jarı sarmakl. uğra,ırken bir aa· 
bah İzmirin, rıhtımlar. üzerinde 
Türk halkı bıçaldıuıuak İfgal 
edildiği haberin i aldık. Bu haber 
o zaman bütün Türk milletinin 
~amarlarmdaki kam durdurmu,, 
bütün b ir millet b ir a.nda sekteye 
uğramlf gibi. mebbut ve medbut 
kalmıfh. Aradan seneler geçti, 
kalbgibındım hançerlenerek altı 
asırlık ölmez tarihinin huzurun
d a tehit edilmek, muunı llİlfınaı 
Anadolunun isme tli topraklan 
makber yapılınU istenilen T ürk 
ayaklandı ve tarihin seyrini de· 
ğistiren merbaJeled en geçerek 
bir gün kendisi d e İzmiri tekrar 
i~gal eyledi, Bu ifgal, yine o altı 
asırlık tarihin zaferlerinin, müca
hedelerinin, ,an1annın, galeb ele· 
rinin hepsini bir a raya foplayan 
ve bütün dünyayı h ayret ve d eh · 
tette bırakan harikulade bir va• 
lua idi. Biz bu ugal ve istirdat 
ile üç sene evvelki feci İfgal ve 
istilinıa intikamını tamamile al
auştık. 

Biz bu İfgalle, tar ihin ancak 
efsane olarak yadettiği m• hayyel 
zaferleri yirminci asırda fiilen ta-· 
hakkuk ettirmİf bulunuyorduk. 
Biz bu ~galle, Türk mille tini, 
«gök ıürültülıiinü andıran tara· 
kaiarla sahne tarihe» yeniden çı
karmlf oluyorduk. 

i,te b ugün «birimi celi de iin
d e» ~zel •ergisini tekrar kunnut 
olım Izmirin ismi, her Türkün ha . 
fızumda bu hatll'alan, her Tür• 
k ün yüreğinde bu hisleri vvanclı
ran bir talamıh isimdir. 

İztnir, Türk milletinin Akdeni
ze k.ar91 açılmıf muazzam bir ka· 
pısıdır. Bu kapı bizim, garp me
'cleniyetinin sanayi ve iktısad sa
hasındalr.i ilerleyif ini benimsemek 
huswundaki azmtmizi ve çalq
malar~ Lugün dünyaya ilin 
ve iabat ed en bir geçit vazifesini 
görmekle mükeHeftir. 

TASViRİ EFKAR 
(D,ı•aııu aahift ı, .atu11 1 d•) 

Türkiyeden frana 
geçen Almanlar 

10 kişi imiş 

Berline yeni 
bir hava hücumu 

yapıldı 
MOSKOVA, 19 (A.A.) BERLİN, 19 (A.A.) 

Yarı resmi bir kaynaktan bildiri-
liyor: Bu sabahki Sovyet tebliği: 

İn&"ıltcre ve Su~ )'(!tlerın 1raıı hü· 18/19 aiustoı geeEsi, kıtalannuz, 
kiımctı nezdinde yaııtıklnrı yeni te. hötün eeplıe boyunca çıuınımalara 
~ebbüs, Bertin siyasi nıahflllerinde, devı;.nı etmi~lerd1r. 
iran hiikümeti üzerindeki tazvik tl'- Moıkovaya yapılan lıava hücumu 
şebbfüılerinin devanıı olarak 

0

telakki !ıfoskova, 19 (A.A.) - 18/19 a. 
edilmek~dir. ğustos gecesi müteaddit Alnıan tar-

Bü.türı tafsilat heııiiz mallıııı olma- yareleri Moskova iiıerine bomba at
makla berabeı, bu. teşebbiisün de Al- mıya teşebbüs etmi~se de şehre var
man ajanlarının handa giıll faall. madnn püakürtülnıüştür. Yalnız bir 
yetlerde bulundu~laı ı id~~ası üzerine j tayyare geçebilm~e ve ııehrin tizel'i. 

(Deı•amı ıahtfe 8, sutıın 11 <Ü) (Deı•aıııı ıahıfe ı, sütun t de) 

(_A_s_k __ e_r_i_V_a_z_i_g_e_t_) 

Alman -Rus harbi 

Çia BatkumHdanı Mareıal 
Çaa - Kay Şek 

MOSKOVA 
konferansı 

MUzakerelere Çin 
Batkumandanı 
da lttirak 
edecekmiş 

Uzakşarkta vaziyet 
ıeruinlesiyor 

Japon gazeteleri 
şiddetli hareket 

edilmesini istiyor 

TOKYO, 19 (A.A.) 

Vlacli\'Cı:ıtoka bir Amerikan petıol 
gemisinin gönderilmi~ olduii'u sUl'l'

tirıdeki suale cevap veren Kohlslıii, 
şöyle demiştir: 

Japonya, Bü~·ük Okyanusta ve Ja· 
LONDRA, l9 (A.A.) poıı denlııııde sıılhü muhafaza ve i -

Afi: - Afinin Uzakşal'kiaki -=- daıne etmek tııı;avvurundııdıı-. fakat 
habirinden: Vladivostok tııl'ikllf' Sovyct Rusyayıı 

Londradaki diploma~i mahafilinde haı p malzemcı;i gönderilmeı<lne kar-
1\foskovada İngiltere, Aıncl'ika ve şı ili.kayıt kalamaz. Japonya, vazi -
Sovvet Rusya urasıuda nktedllccek yeti ciddi bir enıli~e lle takip t.>tıııek. 
üçü~lü konferansll Çinin ele i.-tirak tedir. 

Alman lcuPWtlerinin lloslc.oJJagı .ı. t•'-İf'mttde11 etme;,ıi imkunıd~ın umcv~ut kolduğu k~- iskandil 
y bul edilmekte ır. za şa ı· mesele:ıı. , c .. 

K 11 / lc a •• a g ı isti l d g a t fl,.,, b Üs etmel•ri ne temas edildiği takdhc.le Çinliler ~.arııg~~~-l!l t~ A.As.) - BRazı mıı-

• • Japon gaxetelerinin netriya h 

k ·-t. . ı. ~ıı..c: ,, lı J .. ·ıJ· .. k . 1 e t~tirak etınıve davet r şa ıt er, u rume ın ovyet usyaya •n- ımı•c• ff na u: mevzuu a 1 ut!6f. uır . muza eıe er 'M ı · ıc1·. tnvvarclcre mahsus benzin nakleden 
1 olurıacaklaı'Clıl'. a um o ugu vcç- · · ... Yazan: G f Al• Jb S iBiS hile üçüzlü konferansa, "il:er bir ta- sı;:ız ~apurlarınm sevkını .. ıfşa etmek enera 1 san A kım hususnt arasında, Japonya ta- ı Slll'~ti~c. ~apo_nyada _b~ ~uzd.en lıa:;ı~ 

1'SK1 ORDU KUMANDANLA RINDAN rafından Sovyet Rusyanın deniz e- olaca!, .. ·'.~sulaıncllerı ıskandıl etmek 
aletlerine veyahut hal'ici Mo~olis _ i tı•şl'hbu. unde ~ulunımış olması muh-

(Y 8Zl81 2 ncl sahlfamtzdadır) y (Devamı salıife ı, •iittın s dil) 1 ~~:'.;:! .. hıılundugunu beyan etmekte -
c::== 

• 
ıncı 11 • IZMIR FUARI 

Tokyo, 19 (A.A.) - Bütün gaze
teler, Çin kıtalnl'lııın Binnanyn ve 
Yunııan hudutlarında tı\h~it eılilıliği 
ve Simklnng, l\ıuısu ve Ning-ın·de 
hn,•a üslcdnin te,,isi lıakkııı<ln ha -
berler ııe~rederPk İngillere, Jııpon. 
yaya karşı ha:;mane hattı harcketin
dt! ı«rnr etliği takdirde, Tokyo hiikfı 
nwtinin son deı·ece şiddetli bir tarz
da mukabele etmekten çekiıımiyece
ğini tehariit ettirmektedir. 

Bugün Ticaret 
davetli 

Vekili tarafından binlerce 
merasimle açılacak 

Amerika 
lrlandadan 
üs istiyormuş 

f ,.,.., fuarına•• t.lr keı• 

Vali ve Belediye Reisiıiı sizleri) 

••• 
Bütün Türkiye 
halkı fuara 

davetli 
İzmir, 19 (Sureti ınalısusada gi -

den arkadaşınıızdan telefonla) -
On birinci beynelmilel İzmir fuarı 
yarın büyük merasimle ac;ılı:ıcakttr. 
Resmi küşadı Yf!pacak olan Ticaret 
Vekili Mümtaz Okmen, dün ~ehrimL 
ce gelmiş, merasimle karşılanmışlıl'. 
Fuar sahasında devl.et Pavyonlarına 
dün eşyalarla sanayı maddeleri yer
leştirilmiştir. 

Nevyork, 19 (A.A.) - D.N.B : 
Ncvyurk Herald Tribune gazet,;si

nin ynzdıgına göre Hariciye Nazır 
11ıuavıııi Welles, dün İrlanda ı;;Jçisı 
Bren11an ile g·örüşmüştiir. 

Bu gazetenin Vaşington ınuhabi
ı-ine nazaran, Amerika donanması 
için İrlııııılndıın ıstenilen üslel' meı1e. 
lesi görii~ülnıiistüı. 

Evvelki gece fu~rm_ umumi pro
vaAı bir çok davetlılerın huzurlarlle Churchlll pazar gUnU 
yapılmıştır. Bu pro~~da İstanbul, 
Ankara Adana ve dıger şehirlerden bir nutuk SÖJllJ8C8k 
İzmir Belediyesinin davetlisi olarak Londra, l!l (A.A.) - Öğrenildiği. 
gelnıİ"' bulunan Türk nıathuat mü • , c· .. d ı · "' ı ne ıı:öı e Churchill, ön ıınuz e tı pa • 
messilleri de bu unnıuşlardır. zar gü;ti ~aat 20 ,J<". (Grcenwieh 

.Iı'uann gere görünüşü bilhas:sa nıü aali) millete hitaben bJr nul uk ırad 
( Drl'a.mı ıahife 8, Biitıııı 5 <le) edecektir. 

Dün çok mütevazı bir ha va içinde 
Eyüpte yapıldı 

Eyüp Halknin fn yaptığı meraıime it i.lrak edHier taitla 
'!'eıarı ba,ında 

( Ya-ıııı 2 nci sahifemizd•) 

Asker ailelerine yardım için 
derhal harekete geçiliyor 

• -· -·-·- -
Mahallf idareler, tallmatnamenln çıkmasını 

beklemeden vesaiti nakliye va sinema 
Ucretlerlne zam yapacaklar 

Ankara 19 ( Huıuıi muhabirim izden telefonla ) - Dahiliye V e
kaleti asker a ilelerine yardım ka:n ununun sureti tatbiki h• kkmdala:i 
talimatname hazırlanıp latb k edilinceye kad ar cephede vataa 
vazifesi alan aakerlerimbıin tam bir huzur ve mutlak bir ıükünfl'ı 
bu vazifeyi seve seve v e diişünces İ:t görebilmesi için ~cridf! bıraktık 
ları ailelerinin devlet ve milletin tefkat ve himayeııi altuılda bu
lunmalarına kani olmalarım tl"mİn malı:sadile vilayetlerin bu kabil 
ailelere süratle ve ;• felerini temin edecek miktard a yardım :v•p· 
malanm kararlattırmıttır. 

Bu karar• na:ıuan talima tname beklenmeden Beled iye Mec
( /)e am1 scıl ıfc :J, ııiıl,, 8 da) 

······· ················ · ····· · ··· ······~·········· ··········-·········· · ······--··············· 

------Bakışlar ------, 

Bir teşebbüsün en gerçek değeri 

Peyami SA FA 

I ZMIR Fuarı bugün açi
hyor. Davet edildiğim 

halde, mesulü olmadığım ih
maller yüzünden goı·cmedi~im 
bu serginin tarihçesini ve teki· 
mül safhalal'ını «lktısadi yü
rüyü~.., mecmuasının. son sayı· 
sında takip edebild'm. 

Tefebbijıüa ik luadi kıymeti 
üstünde duracak değilim. Yal
nız, iç turizm ve paranın yurt 
içi deveranıns hızlandırması 
bakımından İzmir Fuanr.ın 
müsbet neticeJ~ verdiğini ka· 
bul etsek b ile, onun, adına 
rağmen eniemasyonal bir mu· 
vaffakiyet kazanamamıf olı:u-
11nın ıebebi, kurulduğu tarih
ten, yani 11 yıldanberi ıü.·en 
d ünya buhranı değildir. Bu 
cin sten b ir m illetler arası te
!~bb~sün yalnız bir tehir de
gil hır memleket, yalnız bir 
mem!eket değil bir kıta, yal
nız hır kıta değil d ünya çapın-

. .............................. . 
d" bir teşkilat i,i olduğunu b i• 
lemedik. Bir Belediye rcisın
den daha fa7Jas1nı beklem ye 
de hakkımız yoktu. 

İ:nnir Fuarı, yalnız tehircİ• 
lik, iç turizn1 ve milli mahsul
lerimizin te,viki bakım:oıdaıt 
çok faydalı bir Yerli Ma ı .. r 
sergisi kıymetindedir. Yüzü
n:.i bize, aıkasmı dünyaya ce• 
v':m'ştir. Bunun t~nkidini :k. 
taaatçılarımız yapsmla:r, Biz te
tebbüsün müsbP.t tarafı üstiitı• 
d e duracağız. 

Her feyden önce bu sergi. 
İzmirin imarında büyük bir 
merhale sayıldığı için a;lk~flan• 
mıya değer : Paaaport iskele• 
ei."ld cn Baı:mahıı.neye, Basma• 
haned en Alı:ancağa kadar 430 
b in metre murabbaı tutan ko
ca b ir çöplük ten sergiyi ku
caldayan KüJtürpark d of,muf· 
t\n'. Bundan bafk& yepyeni 

( Utfn •41• 'ft-vi \-n·ıriııit) 

- ._.._ .,...._ ·- -
-------~,.,...- .. -- -



Sahile: 2 

F ~a~sa ezici bir mağlubiyetin tesirlerinden yakasmı aıyırmak 
ıçın çabalayıp dururken, insana öyle eelir ki: Bu bahtsız 

~!ilet, t~di y~J~ız ıimsiyab ek~eğin tırmaladığı midesini diifÜ· 
nur, ÇOCUi\Dla ikı yumurta alabilmek için, analar sa.atlerce biri
birlerinin arkasında aıra bekler, ipizlik, ıutnD"et, aef•let, bir paaif 
korunma tecrübes: gibi zifir i bir siyahlıkla Üze rlerine çökmütlür. 

H_ayır ••• Meier taaavv:ırumuzda mübalaia varmıf, inliyen 
muztarıp, harabeler üzerinde yeni bir hamle ile Basübidelmev
te lcavupnak iatiycn Franaada, her f CY ölmemi,, doğTuch.r, 
ço cuklara. süt b u1unmuyor, fAkat onun kadar doğru olan bir şey 
var: F.kır ve ganat aahalanndaki bereketli kıpırdanmalar bom· 
bardımanlara rağmen duraklamaınış; ihtiyar Fransız ak~dcmisi 
mesai temposunu bozmadan İfİne devarn edebiliyor 'H 15 ajua· 
toıta J4:8~ Mariat'a ananevi büyük tiir mükafatını verebil iyor. 

. Şaırı~ esarette yazdığı ha 9iirle r, b esb elli yeni b ir harp ede-
bvatının ılk tomurcclcları olacak ve h islerin bayalaştığı bu ölüm 
dir~ . ı~ültüsün~e, Fransa aana ' a kartı KÖ&terdiği y üksek me
c)p· ı ıştıyakla mustahak olduiu ba-yat hakkının sebeplerine ay-

dınlık aerpecek. 

Cihad BABAN 

Yazan : KANDEMiR 1 ........ ·················· ............. . 
Env~r Paşa Umltlerlnln, suya dUftU§UnU i' 

gor erek derin bir yelse kapıfmışhr. 

TASVİRİEFRAR === 
r------------------------..... 
Zafer Bayramı 
Dumlupınarda yapılacak 

• • 
merasımın programı 

20 AGUSTOS - m 

" 1' e A • 

SiYASi VAZIYET Askeri Vaziyet ı . 
-------------------.:~ __ __JJ 

1 
\. 

Kafkasya ve 
şimalt kutb Alman -Rus harbi B İr baftadanberi İncillere ve 
Amerikada. Ruayuua ce• 

nubundaki a skeri barekit aıkı 

Alman kuflvetlerinin Mo k ı · .J bir alaka ve endq. ile takip edli-
Ba:lrıtmandmılı 't Meydatı JJ!u- 1 Merosfme o gün saat ıı .so ela K ç s ovayı e e geçırmeuen mekt d ' Ç""nk"" Kiyef. 
harebcsitd11 ı IJ mıcıı 'llıldlinümii. top <ndahtı ile ba-lanacak, ••ra- a ı k as gagı is l il ti Jr a t e ŞtJ b b ii • •tm l . ' b ey ı. u u m cenu· 
d l Ü O ğ ... ... k · ~ ~ .. e erı undaki Alman kuvvPtlerin in · u··. 

0 aru c ı cı t<at03ta Dımılu- aile Ordu. Cümhuı-iyct H alk Par- an•atımİJ.c• mevz.uabahs de:Sildir. " pı1UJrd1J Merlud Aıkctr Wdeain- tisi, Halkevlerf, 1stanbul ve An- 1 K ratle Karadenize İnmİf olmabn 
dt 110.ptlacak tileı·aıi" programı kara yDksek okullan ve Beden yazan: General Aıı· Ihsan sAels ikwi.nciht~~~: ıd~rmı~:etu.-Amerika· 

Merasim, Dumlupınarda 80 a. Terbiyesi U. Müdilrl!lfil. Gençlik 1 ıcı--r- -Y- -r 
ğustos günü snnt 11.30 da ynpı- klilpl 1 d ı k ... _ I Şö'yJc k" R L" -k er a ına oma .... ere birer BSK ORDU KVMANDANLARINDAN ı wyanıo ea ~yu 
lncaktır. Merasim amiri Birinci nutuk söylı.:necektir, D limanı ve ticaret merkui olup 
Kor Komutanıdır. .SO ağustos günü ak~mı radyo- nieper nehri gnrbındaki Al- 1 nt imha veya tardeylemek icap eder. antrepolannda külli7etli miktar-

0 gün, meı asim b~lnınazdan da Partice bir konferans verJle- . ına_ıı, tak_lp harekeUerl artık 1 Ancak bu suretle Moskovıının Ki- da enak ve bam madde .told.n 
evvel, Meçhul Agkcr fıbld ine; eektir. bıtmi~hgti~ıdd.r. 1'aK~nız bu nehrin man yefle irtibatını sağlam bir surette 1.~'-·· buluoan Odesanın ve 
Büyük l\lnlet Meclisi, Başvekil- Dütün Halkevlerinde ve Halk- sap cı e m e ve eraoo taraflarında kesmek mümkün olur. Kiyclin garp ._.,...... 
le., Vekaletler, Ordu ve Cümhu- odalarında, Halkevi ,,. Odıısı ol- buı_ Sovyet kıtnlarının mukavemeti tarafında Alman taarruzları devam Rusyarun ötedenberi en mühim 
riyet Halk Partisi, Beden Terbi- mıyan yerlerde, Parti merkezle- benuz de~am c:<fl?'~r. Nehrin aşağı 1 ctnıektedlr. Buralarda da lılr miktar teraaneai bulunan Nikolayefin 
yesi Genel Direktörlüğü, Kızılay, ! rinde, toplantılar yapılacak, İs. kı mınd kı ~nışlığı 1000 metreden esir ve ganimet alınmıştır. z.aptile Almanlann azim men· 
Tiıık Hava Kurumu, Çocuk Esir. I tiklal hnrbinde milletçe gösterdi. fn:ılıı olduğundan geri çekilen Sovyet Moskova t brğl 1 .b faat ler elde edeceğinden kork· 
geme Kunımu, Ordu Harp .MalOl ğimiz knhraınnnlık ve fedakarlık kıtalaıının nehrin şarkınıı gl'Ç'm kte w t e 

1 
e.r n~ ayet 

14 
" - mutlardır. NikoJayefteki o tuz 

!eri, Şchitllklcıi İnınt· Cemiyeti, ve 30 ağustos meydan muharebe- zorluk çektıkleri, yetişen Alman kuv gu osta Smolenskın hır çok gOnler '-- b" t luk aaffı L_ 1 
'C>tlerinln bunları muhnr be,·e mec- cvvd.ıledll•"•~o.vy~tl,er i ~T11!1ndan tahUyo ~ m o n oarp •ırh ı· 

ve Tüık Bnsrn Birliği ıııllannıı sinin t:hemmlyet ve kıymeti bak- " e nı soy Cr.l ~ erdır 18 ğu t lan, ve on b io tonluk kruva:ıör• 
bird' çelenk konacaktır. kıtıtla konuşmalar ve konferans- bur ctti~eri -.:e taraf taraf kuşatıp ta da Nıkol~ • r''11e K~ı·i·· a sRos-k 1 l • esir dınıye uğruştıkları ajans teb. h. 

1 
. • l • .oy - o er e yenı muhriplerin sağlam o-

28 Vilfcydi merasimde bırl l lur tnrUp edilecektir. llğlerindcn anlaşılmaktadır. şe ır erım terko.ıunduğunu bildirdi. larak Almanların eline düşmesi 
Parti ve 1Ia1kevleri, dig" eri Vila- llalkımı.ı.ın bu merasime kolay n· k ~ d '-- l ~ .. • K d . d 1 

1 
Uman mulııın:besinden sonra bu ır aç gun enucr ~ovyet tebliğ- uzcnne ara cnız e A manların 

yet t:ınumi J\Iccll!lleri ndınn se- ve ucuz ışt raklerini temin için ı i bGt h 
30 

~ ·· • takip baı ekeU ri e na ında , ""ılden er un cep e boJ, unca şiddcUı Rtıs"lara ka"'"J deniz t efevvukunu 
çllmiş iki zat temsil edecektir. 1 agustos gunü Afyon ve b.ınir- .. .., b bcl 1 " T d i • CO bin esir alıııdıgını Alman teblli.ri mu ure .er n ~evam ettiğini söyll'- temin edeeckleri düJÜncesi İn-

Bu mümessil heyetler dl' Vilfı en, meras m yeri ıstnsyonu olan bıld rı)or. mckle iktıfa cd yor. Almanlann ha- "it Bah • N f . d' 
yetleri adına birer çelenk' koya: SUk~sarnyn u~uz ta~ifeli ttidiş ve 17 \e 18 a ~st~ta Nikola,. fın ce- r.ırlıkl:ııını lkn nl ederek cephenin cc ıı ered •. - " ! e - ezare ını en ı· 
na .. lardır. dönuş trenlcrı tert p edllec.ektlr. ,, k k k d ,eye U'<urDlUftur Odesad a Rus ~ ... 1 nubunda nu .. n hrı·nin n•-·nd bu- tt mer ı; ısmın :ı :Moskovaya do:r.. I T • • • 

• . . SJ klsarny ıstnsyonu ile m<'ra • .., ~<>~ k " ordular ru deru:ı. lil k t l\fora ime "U l:ıtala t k lunan bir kaç So""". et harp ""mi ı 1 u, gere şimıı.l kısnund:ı Lenin .. ı ada yo e ur anp 
. ... r 1~ ıra e. sim yeri arao;ındaki münakalat ·-• .. ~ "' Kafk tmak • · b 

d cektır: ve mera.~im ycrlndclti tl'rtilı:ıt ve at altına alınarak bunların bir kıs- doğru lC..l"lıden taarruza. gettiklerı asyaya a ıçm esapsız 
A•keri kıtalar, Afyon, Konya. hazırlıklar Kor Komutanlığınca mı batınlrnıştır. Bu harp imanında ~~n kı;elden F' h:ı.bcrlerden anlaşılıyor. nakliye ve harp gemisi t opla.a· 

1zmlr iıcileı·ile İstanbul ve Anka- t min edUccektlr. 5.000 tonluk bir muharebe g misı1e r.r ez e el l\forcşal Fen llack ta- DUJtı. 
ra yük:;ek okullarını temsil ede- 30 ağustos günü akşamı Afyon ıo bin tonluk bir kruvar.ör, bir kaç rnfını::n ynp:lmnsına başlanan Al- Almanlann böyle m a ddi v e 
cek bir kısım talebe; Beden Ter. Viliiycti c. H. P. Reisi, Ordu, de lroycr ve denizaltı gemisi, bir sa- man arruzu, Kiyef ~hrlndck! Sov- bahri menfa.tler elde e tmeler i ih· 

Çu ran, TOrklye Büytik Millet 1 Em·cr Pnsa bu v ı.i t k biye:.! Gençlik klüploı·i adına bir merusime iştirak eden he~·eller \"c blh top ve nirc Almanların eline Y~ ku\·vetlerlne karşt Dnleper neb- t imali Anglo-Saksonlan endİfeYe 
Mecliai hükumetini temsil eden Ah 1 bfitan i1nutİcı1ııin \yed ğa1-v~ındıı, mukellef kıtası; Kiltnhya ve Af- halk mümcs illeri ~erefi;e Afyon grçmlş; bu harp ~milerlnin henür. rınln şarkından yapılacak Almun I- d ...... k M 1 B d" • 
~u,nt pi a~a. Moskovayn varıp ta, lerln suya diiştilı;; 'ıııı u;G~-e·r~k ~~~l~ yon Vilii UeTI koy ve kasnbalnı ı da hiı· )·emek ziyafeti veı·ecektir. inşa halinde veya hareket edem iye- hata ha?'t!ketinin kolaylattınlması ve d uşurur en Alarqa -~·~~~..aOJ'"' 
n o şevk rilesasl.le tcmııs edlnciye hlr yclse kapılmıatır. 1 h lk . kl' 1 ~k bir V"•lvette bulunmalarından temini için lüzumlu olduğu işikAr • usımun man ~~u.ucııUAOeıt 

a ar s rece ti ... Bir telgmf, Şımdi ne ynpmalı? ı::tmiş mücahitlerinden teşkil cdi. yar Parti Kaza İdare lleyeti Re- dolnyı Slvastopola gidcmemi~ olmn. ır. up """u aımyacagı UfUD• k d O k ki 
1 

,, n ının ıstı ul .nı·bine iştirak Merasime şehrimıa adtttıı Sıırı· .... " d kurtul , _ __.. 1 - d - -

her ıeyi yerli yerine koy.du. Anka. ' Şark rnilletlerJnl ayaklandırmak . .. ı..,..,.ı.. b:ılk k •-ıftrı. ~ !arı muhtemeldir. Kiye! ve Odnsa Bu taal'ruzlar neticesinde Jıtosko. ~esi daha ziyade h~yecan uyan .. 
d l\ı k Y 

""·""' uı .. İ!:l Ali Turhan istirak edecektir. ~ d t s··t" b " 1ı f 1· ·1· 
ra :ın O" ovaya gondcrılcn - ve o e bunun için M<likonad• k 

1 
henUz muka\"~met etmektediı'. va gıırlıındnki Sovyet kuvvetlerini ırmıf ır. u un ır • ta ngı ız 

k. b l h ·ı k 1 ' -• • .. uru an • zaman ı a n asebı .. me tııp ka- mer;ce ... canlandırmak!. y d k ] j Ode'lada mahsur bulunan Sovyet tnmnnıfle imha veya tad ve l\fosko- Ye Amen kan matbuatı bu msele 
dar geç Kiden- bir telgrafta , Halil Fııknt bu, bıı·az.. da karanlıkta gli2l e i U e yangınından sonra kuvvetlerinin bir kısmı 16 ve 17 a- vayı zaptetmek mümkün olmasa bile ile uğratmıttır. 
ve Enver Paşalaıın Rusyadaki Türk kırpmıya benzemez mi) dl? Enver - 1 ğustosta gemilere binip deniz yolu Mareşal 11ınoçenkonun Mnreşııl Bu. Meşhur lngiliz ask eri münek· 
!erden mürekkep bir suvarl oıdusu 1 Paşa, bu i~in bir çıkıır vol olm d _ ile kurtulmak çaresine b:ışvurmuşsıı dienniye yıırdım etmesi ınenolunabi- kit Liddel Hort Bud ieninin çem• 
teşkili ile Anadoluya yardıma geç. 1 ğını pekala blilyordu illa.nmafih ab~ d k 1 da Alınan hava kuvvetleri buna ma. ~Jr: Feld Ma~l Loebe'in Lcııing~ad I herden kurtulması ylıuz Raya 
mek niyetinde olduklarınm haber · - nu bllm ide b rn~. yine im sahada mey ana çı arı an ni olmuşlar; gemiler hareket edemi- ıstıkametindekı tanrruzlarına gelın- ı · • d wil i "it • . d b Jındığından halumdilerek: bunlara Moskovada çalışmaktnn fal'iğ ola.mı. yecck bir hale getirilmiş, !) nakliye ce bunlRnn da l\Iııreşal Voro;llof ı~rn • eg ' ngı ere •çm e aya-
meyledildiğ1 takdirde a radaki dQst- YC>rdu. çe 3 hup gemisi tahrip olunm~r. kuvvetlerini tnmamile sarıp 1ml:a et- h bır mesele oldujumı :raxmlf• 
tuğun haleldar olabileceği bildiıili . Halil Pa~a ise, h:ıli ka\rıımışb. k •• •• Budlenni ordulanndan ne kndan- mek ve ayni zamıında Moskovanın tır. 
yordu. ~oskovada oturm:ıkta devan• etme- p a m u t r o s t u nın Dnlcpcr şarkına geçebildiği he- Lcningradla ve bilhassa Arkangelsk Bu miineldöcle göre, Karade-

Bu tel.ınfı alan Jt1o kovadaki nın artık btr m nası kalm. mı~tır, nüz malüm değildir. Bu nclırin man- ile dcmfryolu muvnsnlasını kesmek n izin Don ve Deneç nehirlerine 
'Bolşevik rilcsas1, vıufyeU ~ine ta. Binaenalc>yh llolşevik ı·O<'sasınn: •mp cihetlnd vnziyet henfiz karışık- için yapıldıt--ı şüphesizdir; Bununla kadar yini Kafkasya ülkaine b· 
mamlle knvrıyamamış olmakla bera- - Madenı ki: diyor, burndn bizim tır: fakat Dinyeprofchovski ile Ki- beraber Almanlar Finlandiya karfe- Clar ota.. sahilleri YC bunlann 
her, Enver ve Bıılli Pa~nlara şu ha· için yapıln~ak bir iş knlmaınıştır. 0 İatanbul F iyat Milrakabe Teşkili-, Yedlkulede fdrolil pamuk fabrika- ycf arasında Dniepu nehrinin sol sa &! boyunca Nnrvadan ~arka doğru binterladı mukadderatı Badiyeni 
beri göndermek mccbul'lyetlnde kal- halde bt>n nıl'mleke~Jınc dlinm k isti- lı oehirde faali)"(!ttc bulunan blı- pa- 11nda külliyetli miktarda pamuk yan hllinıle Sovyet kıtalnı·ının bu nehir şidd<'tli tazyik yapı1orlar. Burada ordasumm kısmı kül lftin.in 
mışlıırdı: cAnularınız bizim de ar- ~orum. Esn en rok yorulmuş oldu_ muk tröstü hakkında ehemmiyetle ması üzerine tröst şehirdeki faali. boVtındald müdafaa işini tanzim P.t. Sovyct kuvvetleri Lenlngradın dış ul bağlı~ zulnrırnızdır amıı, oimdUik Anadoln- b'lmtdan doktorlar dn istirah:-t Uıv- tahkikata başlamıştır. Öğrendii,-imi- )'etini arttırmış ve bu suretle fanli- tikleri anlaşılıyor. nıudafaa hattma çekilmişlerdir. ber~~ kit ilı:nas~~ kkitl : 
)·a yardım için bir süvari ordmu ıeş- siye <.'diyorlar. (Kafkasyaya git, bi- r.e göre Cç ~fiy{ik t.acirin ~irl~re.k yetleri meydana çıkmıştır. Bundan Almaıılıır tarafından bu mıntaka- Bundnn başka Almanlar Peipus ıger . ngı ız. mune en ~ 
kilinden sarfınazar etnmıi:& ıa~m . rnz kendini dinle, ciğerlerin bozuk) m~ydann ~tırdlklen bu tr~t şehrı- bı-şka dig r bazı mtıhlekirler de id- dn henüz nehrin şark tal'afınn geç- gölün tin oarkmdan da taarruz ede- ıuetf'len de bıran evvel Bud1-
dır. Mwıtafa Kemal Paşayı gücen- diyorlar. Fakat ben yeni dedik._'>du- ~ızcle devlet tmn'm~laıı rouba~aa c- rofil pamuk fabrikasının yanmasıııı m k hıı la hiçbir trqcbbil!ı vu- r!.'k tebliğlerden anlaşıldığına göre yeni ordusımun çekilme$İDİ ehem-
dirm~mek için başka türlü hareket fara meydan vermemek için Kafk:ıs-1 dılmcmlş olan üOO kilodan aşagı pe- fırsat bilerek fiyııtlan artbnn:ık 1- kubnlmam •• Alman Feld l\larrşa1i ılün Lukn nehri üzerindeki Sovyct rıÜyctle tav.iye edegelmiflerdW. 
edeocyiz.> yaya gitmek ist<'miyoruın. Doğrucıı rRkende olarak ıı.-ılılmakta olan pa- çin piyasadan ııamnk toplamaktadır. Rııııdctck şimdilik Dn;<'p"rİn şnrkı- müdafaa hatbnı ortasından ynrmıŞ- Fakat Nikolayfin sukutu ile ricat 

Bu haberi alınca, lrirdenbire 0201• Trnbzna gideceğim. .. mu' laı ı toplaınokta ve bu ımreUe ye Miiraknbe teşkflatı bu hususta esas- nıı C<'tCr<'k Azak r1 izi şimaJınc doğ lnrılır. zamanı ve fırsatı kaybolmUf gÖ-
np kalan Enver Paıa her ıeyden Ve Moskovııyıı veda ederek K:ı- ni mahsul gelinclye kudar fiyatları ru ilerlemekten zh·udr , Kh cfin ar- Het ne kadar Ukraynanın Dnie- riioüyor. 
evvel Mustafa Kemal 1Pq:ının bu dcnlz sahUine. Toab yn fnr-n Ha~iİ yü~terrk faz1n kazunçlnr tPmiııi-

1 
lı tedbirler alarak tahkikat yapmak- ka~n· kapatrnnk 'V<' orndııkı SoV\l't per gnı·bındAki kısmı Almanlann e- Alman 8afkmnandanbğı nıer-

teıebbüsü nereden haber alımı olabl- Pa$a, oradan bir motlirc aUıyarak, ııe ugr~ınakt.adır. tadır. ordu~unu çember içine alıp imha et- liıır f'C'Çın· c de bu nehrin doğ'usun- k.a cephede, Smolensk'dek\ Rus 
ıecnJ:..:ni merak etmi tir. Trabzan: vnnyor. ••••• •••••••••••••••••••••••• ••••••••• •• •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• mck i!\üyecf::k-Ur. dnkl nrki krayna topraklannın ta "6' • f ordusu imha edildıkten sonra ta-

Öyle ya; amcası llaJil Pa,a ile Vaııyor ama, icıkeleye çıkıır cık . lhtı• ka"' r • • Bunun içl n de Goınel eivarınd:ı marn 1<> f!ıy.nl ~dflerek te:nizlenebil -haşhaşa verip kararlaşt.ırdıklan, kar m:ız karşuımda fırka kumandam yaptıg~ l IÇID Onıepcr nehrinin f:ırlnn:ı ge(m\$ o- m si için \\loskova civarındaki Sov- arruz bereketini durdsrmlf ye 
şı taraftan da Bolşevik riiesasından Nuri Bevl bulııyor: · lan ve yeniden gftfrilccek olan Al_ l'"t muk:ıvemetinin ve kuvvetlerinin b ilakis ~İmal ve cenup cephelerini 
lıir knçının bildiği bu gizli teşelıbüs, - Hnkkımzıla emir var. Şehre --- - - mıın kuvvetlerini Klrofin şaıl• ıı:ı )Ol< r-d ılıııesinr. ve bu kuvvetlerin im- süratle 

0

barekete reçinnittir· Bu 
Anknranrn kulağına ne zaman ve çıkamıwıınız ! K 

1 5 1 

cıor..ru süı·nd; burnclakl Sovyet m\l-1 ha 'r>·n tıırdolunmasına lfiznm var- sebepten Leningrad d..ııi Odesa 
rınıııl gidebilmiştir? - N:ısıl olur canım?.. ar man mag"' azası 1 gu'' n knvı>nıc ı·n·n şark cephe ln1 kopııta- dıı·. Ilu iş yııpılmndıkça Knradenf- gibi sanlmllk tehlikeaine mana 

Alakadar ve nıalümnitar Bolşevik - VrlJnhi be-ıım bir şr.y lıildiğlm 1 eak ve l r.kmil Dııicp r nehıf r.erl in- f zln şlmnlinden Kafkasların istflgsı kalm)fbr. 
rüesasııuı M>ruyoılar ve şu cevabı a- yok. A nkaraılnn 1!,rlen emir... 1 d~kı müdafaa teı-tibalının nrka-;ını 1 nıl'sdesl şfmdilik muhtemel değilılir lnailtere için ne Baltık deni-
lıyorıar: , - Bu l<:te bir vnnl•şlık vnr. F.ım- .. d d 1 d d • ı • ıılııuvn cnlışnc:ıktıı-. Foknt lı ı iş! teh 1 \'e kanaatimce bnhts menuu Wle o- zinden ne de Karadenizden mm· 

- Biz, bu hususta De Ankaraya., sen çozuklnrıM da fııtanbnldan $1'.'Cl -ı mu et e s e e 1 1 yor ı likr"•İz b 4ll. çıkarabilmek için Snıo- lıımaz. • tefiki Ruslara yardım ebDİJe .... 
ne d~ başka bir tarnfa hiçbir şey m!'ller, burada imi ;l'T .. J\Ifüaıırle e. len ." bölfes•nden Mo kovaya d-;~ııı Eski Ordu Kum a ndanlanndan ı~ t ! c kin bulunmamaktadır. :e.ıua eoylemiş, ya:r.mış degili%.. diniz de şehre ~ıkavım. Ankara va l Y<'n•ı n aarru~ ~ec;mek ve :Mosko- Emekli , e neral ..... muo'" t-L-y _:-.1 ile a L--,.· 

O halde? Cınler, periler mi i~e ka- teleTaf cekcvtm. m~levl nnlıvalım . · ı vonın garbındakı Sovyet kuvvetl!!ri. ALl IHSAN SABis "T""· - ,...... n.-
nştı! Dört beş ki,.1 ara ındn ltiosko-1 Fırkıı kurr:-ın•lnnı Nuri BC'vin mü-1 Zincirleme ımrctile bavul ve çanta 

1 

ınuh:ıkemcleri dün bıtin1rnlştir. ceaapta yardımda buh.uumya ~· ıra.da ıa1et mahrem bir şekllde ko.. saa:lf' :ıt> !!"fırı- çıkan fTalil Pa,.a. n. ı fhtlkarmdan Asliye İkinci Ceza mah. Mahkeme, suçu sabit göreı~k ısuç-

1
_. hpnaktad.r. Ba mmadla lnsil-

nu:•ılmuş bir ıtlel'leleyi, nasıl olur do rada bulnnmnk!a nlnn eı:kl \':IV<'ri 1 kemesince tevkif olunarak muhake. luları 7 şer gün hapse ve 60 şer lira ~ıA !~ a L D T [E LGR/A IF LA n~ tere Bahriye Nezareti .... ....,.. flmndo:ı Ankara haber alabtlir? Bir F unt Rl.'vi.ı "vinı- mı~,nr nhwor. ıme ııltına alına!\ Beyoğlundaki Kari. para cezasına mahkum etmiı,ıUr. Ay- o o ~ mn IMIH batlı tayyare pmil~ 
m~;:~n kl~f~~e~:~~en~e~~~la~~~ ha~~ ~:~;an T::::~~ıq(!~:.ul u~~~~l::;l~fı:ıı:~~~~~~a~~ta~~~nti~~;ı~ı C~~i~r!~::aııı~~:~a~: k!::~:~ = ~~=-= F:=..: 
- yine !sim zikretmemek ihtiyatJrfır- mPŞrıur kfıhva, hlrdc,hh• bir başka • kovıç "' bavulcu lateınat Çanının eaktır. 1 üzere timaJi K.tba yaılun OD ..._ 

hğı:ıı gôst~clı: - f U kııdarcılı: haber tıavır almı;tı. Tııraftariarı: j H 11 k A 1 fİDCİ dairedea geçerek Petuımo 

~~~~~:~:Jix~~~~.;~:;ı~~:~ ~~~./1::.!:~~.:.~~.;;: .. :~:·,:.ı Fi K RET i H Ti FAL i ı u umet 1eabmda fasulya :::iind~!.~ ~il~= 
lcikatcn •cılmıştır. Hem de bizzat ftmıf etmek H"ıı:ımıhr ki: Halil • 8 JpUD&k iatemiftir. Her mi semi 
;;~~ne~4:a~~~ınt.~;~~~~l\~t1ğ!ç~:;~~:. ~i~qnb~~;e te db;~~~~~J~mni~~~·di~a~~ Dün çok mütevazı bir hava içinde ve p 1 rı nç fe mu" bayaa edecek :y:~tik'7;:1::::f...ııt:!·= 
biı· başknsı tarafındnn Karadeniz kı- '1'rnhnnft ('ıkn< nlmhı bulıınt•vordu. E y ii p t e y a p ı 1 d 1 noa çek:Jmitlerdir. 
yısmd:ıki Bol~evik limanı Toabsa- H alil Paşa 'l' rnbzonda knldığı mild- - · - - lnsiltere Ruıyaya ancak kara-
dan teJgrnfla Anknrayıı blldirflmi~- det zarfında hiç k'ıme ile temas et- _ _ _ ı , . . , da rclan b'I - · k ti-
tir . İote bunun Ü7.erlnedlr ki, Anka- medlği halde. bırcoklnrı (dun akcıam 1 Dün Tevfik .l'ık~ctln olumı.nun: kara Dıl-Tarıh,. Coüı:ıfya Fakülte- Alım ve satım işine Toprak Mahsulleri ,. ,.apa l ecqı anaa 
ra drrh:ıl h:ıreketr g~-çerek,M Enver Pnşanın yıınındnydım, şı yle O<'di, . 26 ~eı_ ~·ıldlin~m? fdı. Bu mnna~ebe.t;. \sinden doçent B:ı.ki G_o.lpı~arlı mcza: ne gelmit ıörünüyor. Amerika Paı'lnın bu teşebbusune mumannnt bö~·Je dedi} dhe abuk b '· . le Eyup Hnlkevmde Tevfık Fıkrctın rın bnşında Tevfık Fıkret il ve cbedı Ofisı· memur edı.ldı" Vladivoatok limanı tarikile de-

" • s:ı u._ ımyın- ıızl ~ l 1 1 1 k d h · i d b h _!_ ..ı d • d '. ·· •• edilnıe'llni 'Moııkovn bftldimetinden !ar çıkarıp duruyorlardı. H k.k tej z •• •tıras:ı meras m e anı mıştır. mcv ı n en, şıı s yet n en :ı setmış ııUuen ynr ım etmeyı utunmu' 
lC'lrrrnflıı lstemiatir. is Halil Pıışn 

0 1711 de dıı 1 ııt Eyüp Halkevi tarafından Tedık merhumun cGökten YC>rC> şıirinl o. .~kara, 19 (Hususi muhabiri· ıctle mubayan ettı"ğl ' ·uru fıısul- ve bu makıaclla bahri aevkiyat 
v ' ""n ' on nn on- Flkr t• E .r. k" k b 1 - ·· d ku ·--' cl fon} " 

tumd
.' b 

1 
et r.1 u ıre end ıs el' a- pılan ihtifale Universiteden gençler, Ed blyat Fakültesi nsistanlann • ma kanununa müsteniden Ticaret ye ve pirinci Ticaret Vekiletinln "T 

rıı d:ı hııtıfi b'l"h k cı· il B 1 c ın · >·up~~ ·ı ıı r unun o )n- mu~tnr. 1 mı .... en t e a) - Mılli Korun yapm••tır. Japonya Hariciye 
a u u,. u~u Zl!mnn a •,n\ er . . . • 1 t b"t d •. fi eureti sözcüsü lti böyle bir 

P"şav b A d 
1 

d 
1 

Halkcvl ve Partı Reıslorı, Halkevi dnn Mehmet Kaplan do c zler> man Vekaletinin liiıum ı;örd iıgu .ıhval l'S ı e ecegı yat, znman ve ma 
.. # ı ır na o u macerasın ıın t a . yardıma J a ponyanan lakayd ka· 

ha Mnra da bir Tfirkiııtan ııcfe•·!n.1 mk ensk~p11a~1 .veklJaıri s~vcn!~r1d n bEir zumcı:ini okuyarak merasım son bul. \'C m~hııllerde kunı fasulye ve hallerde satmıya Toprak Mahsul- lamıyacagınw 1 d ermeyan ..._:.t"ır 
d 1 ·uç ış ışüra ctmıştır. ı a mz • muştur. pirinç ınObayna etmlye \'C bu su. 1 1 f Of° """"""' • b?~ v.a~g~çı~~ ~e ı:'ıdlı~ı.ı ı; olanlarını yüplü ~nçlerln getiıdlkleri bir çe -ı EyOp Halkevi Tevfık Fikret için r.r ıJi mcnıur edilmiştir. Bmı.cnııtlcyh d eniz yoli!e yardım 

Bakıılar .................... 
Bir teşebbüsün 

en gerçek d€1ğeri 
ır ncı~ı, 11 8 • e 1 e yPgane aı:nm lenk kabre konulduktan sonra An - bir broşür neşl'etmıştir. yapalmuma J•pnnya mani ole-

:~:·ı 0~ue~u~ar~~~y;~;·<!ı·o::n;ı:ınlı:;ı:: ••••

1
·····t ........... b ...... ....... .................. ,.~ · ········ ............................... ~ I sken derun I imanına mu··hı·m- caktır. 

ber bulunuşu, nftınyct bir bnmbaş.. S a D U a Ş e T , -· _ Muharnm F eyzi TOG~T 
f..!!.V.!!!!!.~ .• §.(J. f..1: ~:a:~~s~:b~;s~v:eurk:~j~:ş~ ~~~v~~ Müdürü vazifeye 1 Tu·· ne l miktarda mal geldi l;_r·v~~i·;;ı·;;i~""'"ş";·;i~'" ~-·,= 

bmalarile-, ve aıfalt 7ollarilc, o gfi niçin (şüphe\di) yapmı~tı . b l d ı -
lıtanbulun Yerli Mallar ser· dıği cevap, istediği gibi gdmedi. Bu İ&tanbul İaşe l\JüdUrlüğ(lne mfilki- Bunların içinde 44000 çuval kahve " ,._ .. • 

m o d em b ir b elde. 

1 

. Hnlil Pıışıı.nın Aııkaradıın bekle- 8 Ş a l ;u";'1'11"'.,'"0"""1;::-,:"."t'.'"1,'.z"'/',:","e'"""u"~ 1 
giıi her yıl biraz d aha ö lüm e 1 vaziyette Tıabzondaıı a~"rılıp trkl'ar Y• bat müfettişlerindc.n Hikmet Soy. Bu sabahtan otomobil lastig"' i ve saire var ' raaıJcça Hbeplerüti arıyoralı 
dojnl aarkarkeo, lzmirin, en· Rusyaya gitmekten ba \5ıı çaresi )ok ortoclan ltoldıranlar, ma· 
ternasyonal olmak gayı etine tu. man tayin edilmiştir. Bu aurctle İa- __ 
rajmea milli kalan bu Yerli TesadfifOn garabetine bnkrnız ıö, tanbul iaşe te,kllib tam kadro ile i t i b a re n Ankara, 19 (Husust) - S<ın gün- tı~I, nipdır. çivi Ye ıoda IJolfaltrydi ltalt etlnlu. 
Mallar ıerıİli laer yıl biraz d a · 0 sırada Trabzonda bulunnn Sovyet faaliyete geçmi~ bulunmaktadır. f a-1 lerde İskenderun limıınına bir va - gelm1fUr. ••• 
ha boy atıyordu. Bu barbin konsolosu, Halil Paşanın albnlarla ıı lıfüdOrüne yeni vazifesinde muvaf it • 1 • k purla 660 ton 639 kilo tutan kalıve, Bqlta blr vapurla da yine İsken- Bir işte lllUvRffakıyet.aWık. 
!iL '--...il bir •. buh beraber Karaklliııe CKaraklSse) ycı f ,_ ti . ed . ış emıyece çay, kma, deri, kauçuk, 'kakao, mi- deruna, İstanbul Te İzmir için 43400 muvaCfak olmak icln haı.ırlanm:ı-
na }'JIHKla Defvunema • '!ôUirdn= Bolacvik he,·eti azaııından aaıye er temennı erız. ol k fi 

çil 
.. "6" v ,, t , Tarçın, ·aran ıl , otomobil lia- çuval kahve gelrnlıtir. sı ve biı- arnva gelmesi lazım "'e· 

ranı --Vdi ve zi-.- ·eri 100 A b nl b. b"tt' " .. ı:o ..,.- .7-~.. zer ayca ı ır En ı ır. 

1 
- - ~ lc!n ıeraltin eksik kalmasmdım, 

bin kadar eksileli; bılııat geçen Konsolos, Halil Paıanın Ru!}'aya Fuar .pulları Elektrik, Tramvay ve Tünel bir takım ihtimallerin hC"'..:tba ka-
yıl, harpten e vvelki ll.İyaretçile- dönmek mecbuıi1etinde kaldığını hn. İduesi mühendisleri, pek mi- i Moto··rıu·· denı·z vasıtaları tılrnamasından ileri gelir. Mm·af-
rinin 4 bin kadar fazlallDI bile haber alınca, onun teknır l'ıloııkova- P. T. T. idaresinin bu aeneki İz- miş olan tünel ka)·ışını her gün fnkiyete kıırtıı gelen engeller kar. 
elde etti. ya avdeti tçln her türlu hazırlığı ya- mir fuarı için yaptırdığı hatıra pul- olduğu gibl dün de muayene et- h kk d • b• k l lllllda yapılacak it, o engellerl 

Söylendiiine söre, Behçe t pıyor, vaı;ıtayı temin ediyor ve ailesi ları serisi bugün İzmh-de piyasaya mişler ve vaziyet tehlikeli görül. a )0 8 yeni Jr arar yok etmek veya onıan aşmakt.r. 
Uz gelmeden evvel, bmir Be- de İstanbuldan geldiği için Pa~a. çıkanlııcaktı r. Bütün pul mcraklıla- düğü için tilnel seferlerinin bu Yoksa engeller karJıaında Şaflrıp 
led:yesi gırtlaima kada.r borç, çoluk çocuğile beraber Trabzondnn rını aliiknlnndıran bu pullann kıy- sabahtnn itibaren 111(.rvcdilnıcsı ı - · kalanlar ve bunlarla 11av'quuya 
İzmir ,ebri de çöplük içinde ayrılıyor. meti 80 pnrad:ın başlıyarak 8, (i, 10, mecburiyeti hakkında rııpor VCl'· Ankara, 1!) (Hususi muhabirimiz-1 Z iraat VekAletl emri- ıririşmiyenler, 7erlerinde sayarla r 

Bir k (Devanı ııar) 12 ve 17,5 kuruş olmak üzere altı mişlcrdir. d ı f 1 (1 1 h ve muva!fakiyetten ıualt kalır-
yijzüyonnUf. can urtaran kategori üzerine yapılmıştı r. İdare, bunun üzerine seferleri en te • ona) - Koordinasyon He- n& ver en a alsat far. 
aim"di gibi halkaladıiı enerjai t l Bu palların kıymeti 100 bin lira lağvetmiştir. Yeni kayış gelinci- >eti kararile bugünd<'o itibaren ü.O Aıık:ıra, Hl (Hususi muhabirimiz. 
kollarile hir ,ehria aaihi1111t T ZAR - cEtrafımızdakt Du- dır. Üzer! •rinde zarif re imler ~ar: y kadar tünel kapalı kalııcnktlr. ~ros tonilntodan yul<an yelkenli ve den telr!onla) - Evvelce muhtelif 
p::elımini ye bütçesini ~- var> teirik11mız yazınıızın cokluihı:ı- dır. Bu aruda İzmir Atatuık heykeli, Yeni kayış - Amcrıkadan gelen nıotörlü teneulih nakil vıuııtalamıın müb:ıyııat lctn Ziraat Vekileti em-
layarak aelimet kıyısına çıka• dan bugün konamadı. Karıler mızdcn fuar.Zaid sanayi carkı, lıir vapurun bir telgrafa göre - yola çıkmış yaıınşına ve demirleme yerlerine gi. rine Yerilen 600 bin llraıık mftcdıı-
ran Belediyo Reiaini tekrar teb· rizür dileriz. İzmir limanına girişi, sl'rgi sarayı bulunmııktııdır. Takriben bir l u rip çık şlıınna münha!'ıır olmak tızr. j \',I l'rr.aı.ycdc.ı ~FiO bin lirıuı Mblt 
rik ederiz. ve üzfim yiyen genç kız tııblol:ırı çuk . . "rrı .. yeye tah'"ıl ohı.ımu,tur. Bı. ı 

•ardır, re 111 t ıo lrı inı ışletmderıne nıli nade j hu•ustııki kuaı nıırı0e bugünden lti-
r. · .ıı.. 111 ıtı~ridlr. 

Hayatta muvaffak olır.1) a az
medenler, yoUarıııda dur~adık
ca derhal bu duraklamamı: ~f:bep. 
lcrlnf hE-men bulur ve vakit uyı 
<'tmeden netk,.ye varınıya balc:ar. 
la r. 

~Juva!.Cak!yııt :ıöyl leıuı. hakin. 
h'. 



E!!22!!G!!!l ti AÖUSTOS 

1 Dünya harbi ıl 
720 acl ... , 

lnglllz tebllll 

SOVYET 1 
tebliği 

ALMAN 
tebliği 

(t inci .aJıif eden devcım) (1 itlM •Ai/.U. cln«MA) 
ne :illfillk ve yangın bombaları at_ Odesa ıehrine n Dnieperln aıatı 

.KAHİRE, 19 (A.A.) mıştır. Büyük hasar olmamış.tır. kısmında Sovyet kuvvetlerinin bili 
Ortaşarktaki lngiliz kuvvetleri u- N"ıkolayef deniz tezgahlan bulundukları bir kaç küçük köprüba. 

mumi karargahının tebliği: tah • d'I · ama. kareı hücum başlamıştır. 
Tobrukta tahkiınatımızın bir nok- np e 

1 
m\f " . Moskova, 19 (A.A.) _ Reuter a. Bu muharebeler esnasında, dfiıma-

tasına dlişman tayyarel'!ri tanıfın - Jans h ~ na çok kanlı zayiat verdirilml,.tir. 
dan "İddeUı' bir a•- a"ılmı•tır. Ba - ~nın ususı muhabiri bildiriyor: " " ....,. ~ " Nıkol f x· ı · Uman muharebesi sonunda verilen 
taryalarımız, dü•nıan müfrezelerine aye ve ır voırofun Sovyct-.. ler tarafınd zl b '·k k rakamlar harici!lde, 60.000 esir alın-
!kareı b1r cok isabetli endahUıır kay- an yaı mu a .. ·a ki mühiın bir hadisedir. mış. 84 tank. 630 top ve mühim mik-
detmielerdir. Çolun garp mıntakasm Başlıca hububat ticaret limanı 0 _ tarda harp malzemesi iğtinam. edll-
da vaziyette değişildik yoktur. ı · · an Nikolayefte mChlm deniz tezgah mıştır. 

ltalyan tell llğl ları vardır. Fakat cA1rıınnlara hlçbi;ı Nikolayev harp li~anında, tezgah-
ROMA, l9 (A.A.) şey bırakmamak> siyaseti m•ıcibince I ta h.ulunan ~~iıdald harp gemileri 

İtalyan orduları umumi karıırgl- tezgahlar SovyeUer tarafından tah-1 elımu::P geçmıştir: 
hının 441 numaralı tebliği: rip cdUm'şUr. l\lutad olarak Nlkola- 35.000 tonilatoluk bir saftı harp 

18 agustos brilnftnün ilk saatlerin- Y"fte depo ed l<"D hububat stoklarının gemisi, 10,0uO tonilatoluk bir kruvıı. 
de bazı duşmnn tayyareleri, Catania <!1l nyni siyaset mucibi ıce imha edil. zör, 4 torpito muhribi, 2 denizaltı ge. 

civnnna bombalar atmışlarsa da in- diğini tahmin cdebillılz. J•'nknt bu misi. 

Milli Şefin 
Güzel San'atlar 
Birliği azasına 

iltifatı 
İSTANBUL, (A.A.) 

Güzel Sanatlar Birliği resim 
şubesinin Galatasnray mektep bi
nası~da her sene küpt etmekte 
oldugu sergilerin 26 incisinin bu 
sene de tesisine muvaffakıyet el
vermesi mUnasebeUle, Milli Şefi
mize çekilen tazim telgrııfına ce. 
vaben, Cümhurreisimlz, kıymetli 
sanatkarlanmızın necip duygula
rına teşekkürlerini telgrafla ib
lağ eylcmlşlerdir. 

Sulama programı sanca zayint ve maddi ha ar olma _ sene Nikolaydc mühim miktnrda hu Başkaca bir topçeker hatınlmı~ 
mıştır. bubat göndenlmiş oldug 1 şiiphdldlr. diğer bir topçeker ciddi hasara uğ-

16 ve 16 ağuııtosta yapılan hnva Çünkü son haftalar içinde bur:ıda ratılmış ve lokomotifle dolu bir snbih 
nkın,urı esnasında Cııtanianın sivil askeri vaziyet tehlikeliydi. dok jğtinam edılınlştlr. (1 ine! saiıifwn devam) 

. . B d" • d Alm:ın hava kuvvetleri, Odesn lı'- ıslahı bntakl ki k t ) ahnlısı arasında 26 olü ve 37 yııralı 1 u ıennı or usu . . • ı arın uru u ması-olınuştur. 
1 

Londra, Hl (A.A.) - Dnlly Te- manın~ ya~ı~lln bır hlic~mda, büyük nı istihdaf edı:n bu işler hakkm-
Şimali Afrlknda, Tobruk ccphcsin 1 lcgraphın Stokholm muhabiri yazı - çb~P:8k omkl'a ann tn~I s.ıbetler11ll' 9 

da bize verilen malumata göre: 
d t 

1 
. • • • yor· uvu · nn ıye gemısın ve arn nrın- G d' 

e opç~ nt• c takvıye cdılmış Br - • , " . da" lıiı'inci sınıf bir kı·uvazör de ol- e ız nehrinde 
tanya pıyad taarruzlan kırılmış ve Bu sor. dört gunün şiddctlı yağ- v h ld 3 h 1 · · k 11 1 Gediz nehrinin taskınlıklannı 
dil man ağır zal lata uğramı~ur. Bi- mt rian snyeslnde ve nıuvnffııkıyctli uugub. a bel akrp getm sını u ıını - tutmak için Adala yu. karı"ından 
zl f 

• bir hava o t·· ı-w ·ı !lf 1 B mnz ır ::ı e so muş ur. ., 
m tara ımızdnn bir kaç ~aralı ol. 5 un ug 1 e • nreşa u- K' K t böl • d k' bir baraı· · d'I k t k 1 k mu•tur. dienni, ordusunun en büyük bısmını ıev ve oroıı en gesın c ı mu- ınşa e ı ere aş ın ı -
Alman ve İtalyan tıike bombnrdı- Alman tuzağı dı ında Dnicperin kar- hkarebıelerde deli sllo~ett' ordBusunda nğı8r lara maıruz kalan 33.000 hefaar ı1ı sahilin e i . ti ııvıp ar ven r mış ır. urıı n ara:z.i emniyet altına alınacak ve 

man tayyare tc t-kkullerl avcıları - ~ c g ç rmı§ r. - to ta · 17 '760 • ı d mızın ı·efak:ı.tinde Tobnık milstah _ Nehir, ıılelacclc ke ilmiş ağaç kü- ~gt~42 5 ta n~eri23 t' bl esır hııl ınmış yan ereler de islah edilerek kıy-
kem mcvkiinde cephane depolarını tükleri ve boş benzin tenekel<·rinden 1 \e bfı _kn ''kt dop, rhzırll 1 

htren metli bağ ve bahçeler haTap ol
malzeme antrepolarını Uman tesisa~ yapılmış sallarla ve niha~ct köprü- ve lz ıyu: 1:11~. ar a 1 mu te f arp maktan kurtulacaktır. Bu suret. • 

1 1 11 
. t' mn emesı ıb.ınam o unmuştur. l Ad I tını ve barakaları, duşman batarya- er c geç mış ır. M brw• e a a barajından avni zaman-

larının şiddetli ak ıiliımcline rağmen Eğer muharebe seli, Mareşal Bu- acar te tgı da Ege bölgesini beııliyecek mik~ 
muvaffakıyetle boınbalamışlardır. diennlııin aleyhine dönmek temaya- Budapeşte, 19 (A.A.) - Macar tarda enerji elde edilmesi müm-

Limanda demirlemiş Jıulunan bir liinü gösterlrı;e, ?ılnn•qal, Znaaroge- ~~:vvetıcrt Başkumandanlığının teb- k 
gemi, ha.,arıı ugramıştır. Uütün tay- deki muazzam bcndleri, son bir ted- lıgı : ün olacaktır. 
yarclcrimlz hemen hcpsine düşman bir olarak kullannbitccektiı. Bu bend Askeri kumandanlığın 8 ağustos Gene bu mıntaltada sulama 
iıınbetleri olduğu ve içlerinde insan- lcı in tahribi Zaparojedcn Ki eve ka- tarihli son tebliğinin neşrinden beri şebekeleri tesisatına devam edi· 
ca zayint bulundugu ha1de üslerine dar bütiin yukarı Dnlcperin kulla- Alman müttefiklerimizle işbirliği yn. lerek Adalanın aağ ve solunda 
dönmüşlerd·r. nılmaz ve ~dap dolu bir nehir hali- i pan. ~ıtalarımn:, Bug~ nehrinin şark 25,000 hektar ve Ahmetlinin so-

1talynn bombardıman ta)yareleri ne getirebılır. ~ahılın~ kadar 15~ 11a 200 kllometre lunda ela 44,000 hektar arazi ıu-
Carnbuk vahasında düşmanın mot.ör- Bu suretle Dnieper, Pctrovsk aa· ılerlemışler ve Nıkolaycv limanının ]anacaktır. 
ın vasıtalarına isabetler kaydetmiı- nayi mıntakasının harap olacatı ı.aptı için muvaffakıyetle muharebe Büyük M nd t 
]erdir. şüphesizdir. Fakat dü:sman da tama- etmişlerdir. B" "k e ret • 

mile süpürülmüş olacaktır. Motörlü teşekk011erlm1z, çetin bir bu n~~ Mendres b)oyun?a bdn 

iz mir 
• • 

Rerlinin bombardımanı surette harbeden dilşmana ağır za d n orta Anado uya .sa et 
Moekova 19 (A.A.) - Res- ylat verdirmiş ve süvarinin yardım~ e en kısmında ve Çiv~rl ile Çal 

men bildir ldiğine göre, Sovyet ile bir çok yarma teşebbüslerini ııkıı- aTasında hu1unan genı~ balkan 
tayareleri dün gece Berlin mınta- metc uğratnn~tır. ovasının sulama tebekc:si kurula· 
kası üzerine muvaffokiyetli yeni K~talarımız, binlerce esir almış ve cak ve •ıklı - Çivril bataklıkları 
b'T akın yapmışlar ve yüksek in- mühım miktarda malzeme iğtinam ortadan kaldırılacaktır. 
filôkh tahrip bombnhrile yanf"{ın etmiştir. Nehir boyunca denize kadar u-

(11a,_ı.ı&d .. cldtHMt'J bombalan atmışlardır. Atılan Odesanın bombardımani zanan bu kıymetli ovanın seJler-
izmirin cefake,, fakat fedakar bombalar neticesinde biiyük infi- B"rl!n, 19 (A.A.\ _ D.N.B.: den ve bataklıklardan temizlene-

sergısı 

asil ve gayyur halkı, Tüık camia· laklar vukuhulmushı!', 18 ağustos güne Alman savaş tay. rek sulanması eayesinde 70,000 
sı içinde kendisine terettüp eden Harekata iştirak eden Sovyet yaı:eleri biribirinl takiben dalg:ıl~r he~ta~ aTa~inin iki üç misli fazla 
bu vazifeyi hakkile idrik etmİf tayytl!rcle7inin hepsi üslerine dön- hal nde Odesa limanına hücum ctmış venmı temtn edilecektir. 
Ye bu vazifenin eri olduiunu se- müşür. ın ve Alman kuvvetleri tarafından Adana bölgesinde ise, başlan· 
nelcrdenberi açmakta olduğu Odesa civarında çevrılmiş bulunan nuş olan işlerin tamamlanması ve 
sergi ile göstermekte bulunmUf· lrana yarıılan Sovyet lutalarını nakletmek üzere bu kurulacak 1 1 k · . I'* limana top1anmı~ olan Sovyet gemi- ta k l ki d su amab t'lekl)~-Jesdının 
tur. ı !erini bombalamışlardır. Evvelce ha- ş ın 1 

• ar an v.e a a: ~ııo_ ar an m!':,;:t=.k !::.'e= l ngiliz ve Rus sara uğramış olan gemilerden başk masun bsr halde ışlemesı ıçın Sey-- ..... ı 16.000, 6.000 ve ı.ooo tonluk Qç tlc:. ha.n nehri lizerfode bir toprak ha. 
izmirlilerin azimleri, aebatlan, tazyiki ret gemisinde n bir torplto muhri- raJ ınşa edılecek ve bu barajda 
aüçlükleı·i yenmek husuaundaki binde yangınlar cnkarılmış ve bdn. ayni zamanda ,ulama ıuyu top-
L • ti • · d b ·• b" (l i1tcf scı.hifedn devrun) !ar bir daha açık denize "lkmala~na lanabildigı" oibı", enerı·,· :•tı'h alı' 
111ırnme erı aayesın e, ugun u· dayandı~ tahmin edilmektedir. İran ~ '' ... -
tün Türkiyenin iftiharla gördüğü, hükıiıneti, bu gibi fikir ve iddiaları i~klin vermiyecek derecede hasara için de tertibat dü~ünülecektir. 

Sahife: 3 

f 11 inci lzıir hart J~ustata Fazal Pafadu ... Fethi Okyara 

(ı iaol *''""" CÜ1ıelA) i]-07 7 ~ -11-~~ kemmeldlr. Yapılan prova muvaffa- - r ~ .. 1 ~ kıyetle netlcelenmiı ve teabit edilen ; 9l ' ?'\ =- .- ~ 
teferruata ait bazı ııoksanlar derhal _.,,,, • • : 
:lkmal edilmiştir. s • -= 

Bu yilld fuann bir cok huınısiye~ _ İyaSf flrka reislerinin hayab 
leri araaında bilhasaa renk ve ıpk 
tenaa1lbü nazarı di~tı celbetmek- y . 
tedir. ı, Bankası güzel ve cazip bir Tefrika:.. azan. Ziya Şakir 
pavyon yaptırmqtır. İran devleti Şe- ••••••••• ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• .. • 

hinşahlsi Lozan kapısının sağ cihe
tinde modem bir devlet pavyonu in
şa ettirmiştir. 

Diğer ecnebi JPavyonlar meyanın
dıı İngiliz ve Alman devlet pavyon
lan da mUkemmeldir. Bava Kurumu 
fuarda son sistem bir tayyare ve 
ayrıca bir de planör teşhir etmiye 
karar vermiştir. Tayyare ve pllnör 
paraşüt kulesi altına konulacaktır. 

Şegh Nô.ili EJ endi 
Hiçbir menfaat istihdaf etmlyen astl bir 

TUrk ve hakiki bir vatanporyerdl 

. Belediye Reisi Doktor Behçet Uz, zıyare~ilern istirahati için de kap Nev'i ıahsına münhasır insanlar- ı ru arhk iyıdPn 1ylyl' İstanbula inti-
cdcn tedbirleri almıştır. dan sayılan bu garip zat, ne gcnçlı- eaıa lı:ı~nmış .. Bırçok minevverleri 

Bu yıl otellerde ve otel haline ko- ğındc ~c ne de ihtiyarlığında evle-' de, hudı:tlan ıçıne almıştı. 
nulan vapurla vagonlarda 600 fazla nderekbibır aile )U\'a 1 .kcımayı uklın· İstanbulda ve Anadobda cer san 
"Rtak tnmı'n ı tu Zi t · an le g~ımıcmi!itı. Artık insan- ed E . , " ' o unmuş r. yare çı- ların yardın l''a b•n b h 1 1 en rm ııı V».kalar , h:ı.kı f na 
ler bir haftadır akın halinde gelmek • .. mu .... ç ır 8 e ge - 1 ld · ~ dl · d 11 k · tedl 1 dıği zaman yabancı bir memlekette ıa c ~ 1111 en n) or u. u umet 

ı er. Nakil vasıtaları fuar açık yalnızlık ve scfaılcte tahnmmüı edA- kuvı;etlre . y:man zallın ve mu le-

kadar işliyeceklerdlr. İstanbuldıın bir mldı. Bdki de dogdugu topıoklar şn !l. l ıır, er ızar e • 
kaldığı müdde~e geceleri ıaat üı;e .. -ı lıl<l h t ti h k ~ b d 

onu çekmı ti. yordu. \ e bhhnssa, (ıslahnl) d e 

~~~l:n~~r ;~;/~~~.ve okuyucu Da- Hn tn b r halde, İstıınbula geldi. hı ı:-ırnn Avrupa büyük dc\ktl<.>r n.n, 

V 
l G !dikten . oıırn, hastnlıgı bir kut gilnun bırırdc ist; :ı h •ıelte:t ne gc-

a j ve B~~~~e Reisinin dnha eh ·mını~ct k b tti . Şişlideki ferek m '·keti ~er lcr ""'al e•me-
(Hamidi~c Etfnl hastanc ~) ne (1) ler• ıhtJ 1 lı, az c k du,un( · I olnn-

Fuann vilayet pa~tyonundn Heden yatırıldıo Devlet ve mi le ine, pnk lara deı ın cnd,o 1 r verı~ordu. 
Terbiyesi kısmını tetJclk ederken rast ('Ok hlz n • etmiş .. ve Osıaar.lı tari- Il r k 11 ın m:vv r • urada bu. 
ladığım Vali ve Belediye R ldnden hinin e~rinı d . 1 tiı mck 1 liycrle- rada toplanıyor ar ... l"zun uza a 
fuıı.r hakkındaki ihtisaslarını sordum. rin <'n 011 afınn eçmiş 01an bu ı.nto d ıner k b _ 1 ç r ler arı~or ar. 

Voli Fuat Toksal; cİzmir Enter- ha tan de cok I) • b kıldı. Pııkııt, müp dı. Fakat hükuınetm ı.ulum \" ııtlb
naııyonal fuannın bu sene daha mü- 1 la olduğu hast.tlıktan kurtanlma· dat vıı ıtal rı kıırşı ında. h çtır 1 y 
tcktınıil ve hareketli olarak açılması 1 ki b 1 yapmıya mukt dir c.lat'lı) acaklarını 
mu"\'afCnkıyetinden dolayı, sevinç i - R~n~ ~ n b uhaunamad~. 1930 sene· 
çlndeyiu dedi "\'e 1lave etti: cFuar- s~nın ır son a r gununde, hayatın anlı~orlardı. 
dak' ·ıayet b"l . . 1 butun dnğd:ı alarma karşı, elıedlycn Bu içtima l erlerinden hin de, Be-

ı vı ~avyo~una 0 .gemmn gozlerini kapadı. yazıt mc~ danı c varında, l M tlınt 
beden terbiyesı fıınhyetine aıt ıteniş . . ~ bir kısım ilive et ıa b 

1 
Bu muhim şııhsıyctın, bir lıastanc Pu a korıııgı) nın b ı· kısmında bu-

m..., u unuyoruz, k.. . d b i .1 d h vurdun he t f d 
1 

ta o !!!in c, eşer sevgı er en mn - lunan (Nunıuncı Terakki m J. ebi) 
., r ara ın an gc en va ıı- b' h 1 .. daş\or hurada beden terlı,lyesine ve- rum. ır a d?, ~.arayalnız can \'er- ıdı Bu ııı ktcbin mudürt1 (Nadir 
rilen kıymeti tebarüz ettirilmiş olıt- mesı, çok hazındı ... Fakat asıl ibre- bey) o z:11nanm belli bailı r.ıunevvı?r
rak görmek fırsatını bulabilecekler- te şayan olıın. bir clhe.t varsa o da, I lerlndendl. Yine kendisi l,'lbi mü
dir.> ~·ıllnrca alcyhınde yazı yazdığı ve ncv\·cr aı kıtdn,l:ırile ynpt.ıL'arı mü· 
Beledi~ Reui Behçet Uz da, dl\n- 1altanat makamında~ isk~.ta çalıştığı 1 t<:ınddit toplantılard:ı, bu (istıbd11t 

yanın bu buhranlı giinünde fuarın Sulta~ Ham~dln t~sı~ ettli:i hnslı:.ne- devri) nin b:ı..,hca nıesulu olan (Sut. 
açılması, Türkiyedeld aulb ve ıükü- de, bütün dunya ıhtırnslarının hıta- tan Hamid) j devirer k ycr·nc (ve
nun bir neticesidir, demiş ve sözleri- n~a ermiş .01~asıydı. Ahnıe~ Rıza Be- ll:ıht, R ~at efendi) yi tela~ et.rePlt 
ne şöyle devam etmiştir: Bo sene yı bu_ hazı~ ıı~ıbe:~ silr6klıyen a!1'tl, İC'ln bir t*kk6l kurııuya karar v~ 
fuara bir çok yenilik ve güzellikler h.tç şupbesız kı ~hın gıı.ri.~ bir el.ve. ml:lerdi. 
·ı~ dil · t1 B"t" T- k' . 1· sınden başka ibır ıey de~ıldl. ı ave e mı~ r. u un ur ıyeyı z. ••• Fakat bu güç ve tehlikeli lıruar 
~~2 ve fuarını görmiye davet ediyo- Şeyh NAlll Efendi u ıl talbılı: edilecekti'!... ' 

M eskova koıleransı 
(J inci ııahi"-ıiım ctevıım) 

tana karıı yapılacak bir taarruz ne
ticesinde bidis olacak vaziyeti de 

Bn içtimalarda hazır bulunanlar. 
dıın (Halit .Meı:la) !c:minde bir zat 
g~nOn bı~ nde şöyle b:r fıldr beyan 
ett1: 

Büyük bir eıtefle kaydedıırim ki 
içimizde bu iaıni tanıyanlar pek a:.o:
dır. V•, (Meşrutiyet ıntılabı) na 
çalışanların arasmda çok ınuh'm bir 
vazife ifa etmiş ol:ın bu kıymetli - Koca Musta'apaşaciaki (B de. 
şahsiyet, bir tak ın (~~rint.an kahra- vl l tekk ın\n :ııostııl.:;hıi ve Ka
manlıır) ın yaygaraları knt'ıı;ınd:ı lıatıış c•misinl!ı hntlb1 (:jeyh Na li 
pek sonük ve silik kalmıştır. Halbu. 6fcndı) d 1 len &at, h P nuze taı 

Tokyoya göre... ki bu zat, berke• na7.arında atel6.de çıkara" muııevverlerdendir. Olduk.-
Tokyo, 19 (A.A.) - Ofi: bir (t.ckke şeyhıl oımalda berabcr, ça h mmiy t1i zevat arasında na, 

nıüznkeıe edecektir. 

Tchaı.g Kai Chek'ln Moskovnya çok ytıksek fazilC'tlere malikti. VP büyuk lı r nüfu a m k ir. \'e ~. I· 
gldec<.>ği ş<'klndcki haberler hak.kın- her ışcY'n fe\kindc de, h"çblr m 1"· ncdiyorunı ki o da hh: mle ıH 
da müt.21ealar yüı·ütcn sallıhh·ett.ar faat istihdaf etmıyen a il bir Tuık ~rded r. Ve ~ayet !:rn1·

1

n k 
mnhafil, bu h ber doğru ise bundan vı hakiki bir vatanperverdi. Nıte- tnr teşvikte bulunac:ık olursak, der
Tch!lng Kai Cbe:k'in Sovyet Ru~yn kim, en büyük ve cüretk"rane işle- hal a k ~p geç cektır. E !"er o ha
il lngilt!'H' ve Amerik:ı nıı ındnki re bazırianırkl'n, geveze bir Toarho- ı rekete gc:hrae, çok rn hım 1 er ,a,. 
ıne ai blrll"inden is~fnd,. eclcre1' şun boşb ğnzlıgına kurban gitti. Vel pabilır ... 1sten;cııiz, bu u.Ua ıorüıo 
Ru yanın daha :mfieHı~ bir yarclım- f bu uğurda da, ıees.1z sadaııı can telim. 
da bulunmasım temin ıçln nevınida- d' Dedi 

b
• ver ı. • 

ne ır mtıı:_acaatta bulunmak lll'ZU - Bu daı· sütunlarda lcü ilk bn · sunda oldugunun anlaşıhıcağım be- , _ _ · IU ç !"" Halıt Mollarıı.ı bu l ltlifi d rhal 
yan etmektedirler. lang•C'•lı. bu buyuk v-.;tan~erverı ~ır kabul cd idi. Şe~b .Xaili d ndln n 

iftiharJa aineıine buhrmak iste- franın milli vahdetini sarsamıya _ ugratılmıştır. Sulama şebekes.inin kurulmasile 
diği bir irfan ve medeniyet mef• cak bir tahrik olarak telakki ettiğini Alman hava kuvvetleri pazartesi Adana ovası, 144,000 hektar 
beri olmuthu. Artlk bmir .er- bildirmiştir. ~riinü Odesa limanında birinci sınıf genişlıkte muazzam münbit ve Churchill Londrada 
•İsi Tiirkive için umumi bir ihtİ· İran hilkiimeil, ayrıca hükumet bir harp kruvazörü, iki torplto muh- mahııuldar ve her türlü mahsul I.ondra, 19 (A.A.) - Churchlll, 
J~br. Bütün Türkiye halkı her ve milletin, memleketin hükümranlı- ribi ve cema~ 46.000 t<ı.n hacminde yetiştirmiye elverişli b~r aaha ka- Londraya nsıl olmuş, ıstasyondr. 

nz tanıttıktan sonra, ıtmdı onun -ın- dersfıl:ına gidllert:k onunln trmn a 
kılBp tarihine geçme111 15.zım olr.n- gelindı. Naili dendi k ·ndı ine 50v. 
mllhim macera11nı nakledelim. ~nc-n sözleı i bOyilk bir d"lı.kat ve cid. 

••• diyetle dinleılıkten sonra: 

mene İzmir aergiainin açılmaaını ğını ve mülki tamam\yetini müdafaa 9 Sııvyet naklıye gemislnı hasara uğ. zanacalttır. tCYcesi ve kabine erkanının bilyilk 
aabırudıılda n İftİyakla bekler, etmiye ve bıtar.af kalmıya aı.meyle- mtmışlardır. Malatya mıntakaam<la bir kısmı tarafından karıplanm•ştır. 

1806-1889) meneal uıa:rıı aymın 21 
inci gunü, güneşhı ııtrupundan bir - H•çblr menfaat ka di gozetınl-
Hat kadar aonra, (Tıbbiye mektebı) ycrck, Allah•n ve sizin uuzı:runuzda 
b!lı hamamının od.anluğundA ~ yemin edıyorum ki. şu andan ltiba.
au4ctep talebeai tarafından ortara ren l:aya~mı bu ite vakf~m. 
atılan bürriyetperverane bir malt- Ve pyet bu uturda ISlecek ol.aıa 
aat (1). (1309. 1983) aenınlne doğ- bile, (uf) deml)ecejim ... DerlW ı .. 

ar.ld·:....• memna .. iwetle haber ıniş bulundufunu da tebarüz ettir • • -k il 1 - k ed' Malatya bölgesiııde bı"r kısmı Rooeevlt'ia lnciltere 
._,. ...... ·-, miştir. I va ıayı er surme t ır: _ alır ve memleketin en uzak kö· Sa!Whiyettar Alman mahfilleri, ~ Sovyetler Birliğine kat'fı harbin tamamlanmıt olan Derme ,ebe- laabna mekhlba 
,esinin ballu bile, serci a.çabr açıl· ciheti müşahede etmek isterler ki, başlam~sındanbcr! frana yı>g~ne yol kesinin tevsii ıuretile 13 bin hek- Lond1a, 19 (A.A.) - Churchill, 
ma:s, t .. mire fevç Ee.ç k ..... ,._ Almanya irin Iranın kendi bitaraf- olan T11rkiye yolıle yalnız ikı kadın tar arazini sulanması tenıin edi- ötle yemeğini Kral ile birlikte yemtı -r- .. 4 k k Al b S ve mti~artinlleyhe R009e9eltm bir 

Serci IMa suretle her senenin lığını ve hükümranlıfını idame niye- \'e er e man geçmiştir. Ayni leceii gi İ aynca itan auyu te- mektubwnı takdim rtmi~r. , 
aonbaharmda otuz sün müddetle tinden tüphe etmek için hiçbir sebep müddet zadmda 4 klı.ıl de diploma· bekesi k.wularak 15,000 hektar ·---··············-·········-···-··-··· 
hütüa memleket için bir hareket mevcut değildir. Uk kurye olarak bu yolu katetmif- genifliiindeki kıymetli arazi çok Yunanı•standa ı·aşe 

il 
· b" 'l b 1 ıı· d t !erdir. · ı· b' d '- 1 

1
-•ea eıı ve ta ıatı e ir bercl<et nJr 17. ııropaı;an asının randa mtl verım ı ır uruma •o~u aca.dıT. 

kaynail Olmaktadır. 5e1'siye bu mütemekkin Almanların bir ctehlike> lranm Ankara Elçisinin tekzııli (ğdD' ovatında V8Zİyetİ 

(:) Sadta11 HamU h Aaat..e,i, 
pek ~ ~ftcı "fat edft iM kuı
ttıa ,..__ yapbrdliı '9hl tMkti/11 
hutaneye bu _. ·Hrilmifti.. 

( J) }Urtü bu UdiH bkhtldo ket. 
f f. derecede tr.cıltlmat ,;erıuğU.. 

kıymet ve elııemm:yeti ftl'IDİye teşkil ett;jti 'iddiııı;ına karşı, İranın Amcara, 19 (Husus!\ - Bugün Iğdır ovasında •ulama tesisatı 
mUYllffak olduldanndaa dola)'l im husustaki yarı resmt bcyanatı ha- A.nkarada çıkan Ulus gazetesinin lıi. ve ana kanal ikmal edilecektir. Roma 19 (A.A .) - Stefani 
ODUD miirettiplerini de takdirle tırlanmalıdır. Bu beyanatın , diğer r1nci aahifeainde İran Büyük Elçili- Yefiiırmak boyunda latkınlık- ajansının haber verdiğine göre. Asker allelerine 
vadetmek 'bir vazifedir. ~~lelcetler tebaal~rının faaliyeti ğinin bir tekzibi neşredilmiştir. Bu ları önlemek ve sulama irin eu lta1yan makamlanmn müdahale-
.1 gıbı Almım mühendıs ve tnccatlan- tekzipte ~yle <lcnilmektecllr: d 1 .,,. . . d Y . t ' Y 8 d m 1 İzmir Belediyesi lzmir sergisi nın faaliyeti de İt-an milletinin ve Dün Iran Büyük Elçiliğinden aşa- tutmak maksa i e, bu nehir üz.e- sı ıayesın e unanıa anın vazı- r 1 
p"bi, la.. MiM bütün memleketi lran ekonomisinin refah ve taalislne ğıdald mektubu aldık: rınde bir baraj inşa edilecek v• ı yeti son zamanl•rda düzelmi~ ve (J iıtci aa.Ai/ctl1111 cüvıım) 
f 

•=--• •:~ 1 yaramak•-d Kazovasının sol .sahil1' ı"lc ."mn~ya- ağır &anayi :ile. Y•~.ı inııa •. abnda r•-
aau7"'"'e ıe"""n ve sarp meme- "'' 11" c9 ağustos tarihli Tüı·kiye gazete- ve Geldingen ovalan s ul:a.,,na-:k- lışan amelerun gundelık. ekın:k lialeri kanundkai sallhiyete isti-

kelerini bne celb ve cezbe mu· I Alman bükiimet merkezi siyasi !eri, Ankarn ajansının Tahrandan d ,,.... ta . . . J?O -·L naden vesaiti nakliye, sinema, ti-
~affak oJan bir büyük ifi baprdı-1 m:ıhfllleri a~cn ~u. ciheti de hatır- bildirdiği bir habc>ri m·~retmişler • tır. Bu böl.ge e ayrıca E.rbaada . yı~ını - grama ~armrya yatro vesaireye fimdidea um 
itadan dolayı, her veçhile tak-, !atmaktadır ki, İngıllz proıınganila- dir. Bu habere gorc Tıl\ randaki Al- 4000, Nikhısarda 4000, l\lerzi- ım~an •. hasıl olm1 Uftur. Patates vapabüecelderdir. Halk, memur 
dire, methe li.yllctır. 1 ııı!11!1 bu ınevzuu, h!!t hangi b'r yerde man Elçiliği İran Başvekil'ne bir no. fonda 4000 hektarlık sulama \!C· zerıyaı.ımn geniş erilmesi aure1ılc _ • 

Bu • - b- "'k b" 
1 

hala tecıir uynndırnbllmek 1çln ~k ta vererek İran devleti şayet f randa bekcleri tesis edilecek ve • vaziyetin daha ziyade düzeleceği ve muesseselerden kanunun tarı-
aergının ne uyu ımme • fazla kullanılmıııtır lkamet etmekte olnn Alınanları mem sabda r -rpmba ve Kern man ümid edilmektedir. ı fi veçbile yarJım paraaı ahnacalc-

lerle ricude gelmekte nasıl idrak T" ._. d ~ · Al nl 1 k t h . . d -'· 1 1 • ~ ıe ova· ı 
ba 

• b 1 d 1 uraıye en geçen ma ar " e nrıcı e rrd o un:a A mnn 1 t fc"r sistemi tatb'k 1 hr 
ve kae •• t esjerı bulun uğunu an•· Berlin, 19 (A.A.) - Yan resmi dvleti de ıyasi münasebetlerini kes. anna e ı kldtla ı o una- k 1 • 
ma ıçm atan u un da seneler- blr kaynaklan blldiriliyor: tnek mecburiyetinde kalacağını bil- cak ve bata r kurutulacak- naca tır. Yalnız bu IN'ınbalara topt.n 
denberi açmakta olduğu aeraide İngıllz. • Sov~ct diplomal!isinın l. dirmiştlr. tır. KonJa OYaaı değ:l, ihtiyAÇ &uretinde müracıı.al 
d evam edemiyerek nihayet bu ran lıükumctı füerine yaptı~ı tnzylk Tamamile hakikatten uzak olan bu Kızılırmak boyunda Lunlnnn Ortannndoluda halkın sıhhatlni ıedilecektİT. Memleketimizin arz 
i,in aöniip sitmesine meydan ver- tcşebbüsleıinl haklı gö~teı mek için, hnbcri Ankara Büyük Elçiliği tekzip az sularile Avanes • Anı "ili 1 - , b~an batııklıkl:ır kurutulacak, ınüm ettiği muMtlif geçim ve çalısma 
dij1ni luıma l'atirmek kafidir. Irana giren gittikçe rn~ıa miktarda edeı'.> Çıkın ovalarının sulanması der kun olan hş ve )'&Z sulamaları > 'P

1
• ı ~ .... d • • 

Halhalü lotanbul büyiik ı,;. Almanı.,., ihtilAI k8'•mhklan teh NOTo Ayni ha••d1' neorinl mute- pi, edHmekte ve H;•fanda ;n,a lmk ve '""'" oularondan 1'1lf•d• va1>~ ': yu.zun en. ~c~alelçe 

baılayahm. 

Diye cevap •f'l'di. 
tjeyh Naıll efendi, o devrtn en 

mtıhim tekke terhlerinılen idı. Bla
lerce (müriJ) e malıkt!. 

(Dnamıı •rJ 

VEFAT 
Evkaf nukat

larından Büaeyln 
Mekki Hakerin la-

~ ,;ı 'e -Çorlu Mücl.. 
deiumumia! Hak
kı Hakerin karde. 
şı, Alman mekte • 

11:~1 bi talebesinden Pe 
rihan Haker du
C'llr olduğu hn ta
l ktan kurtula!!U • 
yarak dun pek 
g ç yqında ve
fat etmiı ve c• 

nar.('Si dün kaldırılarak Merkezef ... 
d!rleki ai1e kabristanına defnetti tr.lt
t.ır. Merhı.men!n ailcs1 bu elim ı;ı,. 

dolav ı1ıl te'ssürlcrlne iştirak edene 
!ere teçckkürlerini sanmaktarlır. milli ...,,ı açmak ;.;., !mü.den iik.,ln! arltınlığı •"viorımcklodic, alrip Almon ajmı tmfmdorı do edUecek bi< y•ll>k ~..;ne b ...ı· imkinhm anıtınlaoakb,, Bn anda ·••r•" b"...,... had.ıı lcsbôt edi). 

.-1< fozla vu•laya mallktôr. Öyle Alm•n Huioiyo Now<'" im iddl- t•~dp edilmiş •• """"lonlo intl .. r de k'f sulan toplanu•k zÔ.oÔÖ Konya Ettt!Wnln "'"""' bata\Iıto l..,;y .. .ı., bu hid mahalli IHursi· 
iken biz latanbullular ba çok fay- aya cevaben tahkiki kolay olan şu etm:şti. hektarlık Hamzalı - Salur ve ı O kurutularak :sul:ınacak, Konya ovası- y~tlere ıöre viliyet idare he.ye!· 
dah ve b ....... tH ifıe devam Mle- bin beki"' •'";~U<teki Oamancok nm nıovont oebak<oi duzo!Ulip geni._ !erine bodoulacakh•- Halk, .,._.. "dliyede ft8klll81' 
bilmek liyakatini eöaterememİf ovasının sulanması dtişünülmek- lctilecek, Aksaray ovasına boıuna a- mur ve müet.aeselerden alınan , V8 tay inler 
bulUDUJ'Oruz. B • e tedir. Mansbada Bafra ovası ka lt aa ı iı besi! Ul ı 

Bu 
---1-av.. • ---·.,· ... ,cri .. ine ve en z 1 n t ev z 1at1 da tefcir sistemi tatbık l nk- 1 • :a !: ~ yen uınnal.tıı.n para muhtaç asker ailelerine ,-e- (6welloi ~ ~ .. .,..,,.,, 
DJYa ,_ lDll ...... •- o unaca ı ıstıfııdc edılecek ve bunun tibi i · •w• • ı · -lzmWiiJe,.. ...... oı... ...,.; .., ve bataklıkla< kurutulacakh• _ . . •· l-ed'fll takdmle mel'kezdd<i ANKARA, 19 (H .... •) 

..... ....., b;, bt doha .,......,.ı.. K..,ı.nnak boyunda ' p~rta, E••nlor •• Nıt..ıodo m-d- FondU> da vilôtell- bal<..;,,. .. "" ..a,ı• ......,.,... .._ 

ta

dll'. Fe...1-'-<!!- -e •--hraman İz· S k ve POTs 1 _ b 1 dıt kurutma \e sulamalarla :Kayseri- d •---L y-L.....- .S:anpl halduılıgıne terfian 
0 7

• uaaar .. - --- a aıya u-.: oyunda · yar 111'1 yapı.ıı;sahr. - ... hal · Zı • Dav to•1 40 ı· 
mirimisi, ba ~. b&tm memle- r;e l Po uk ta kınlıklarını t t k nın s:ız bataklığı \'I Develi hatakhi;"l •-~ il-'-...! • • _.__~-11- nmı )il u g u, ıra :ma. r QZ Q fle /iizumsuz .~· t J rs · ZO O uma ve j orta ı ikald nla-.,_ :ı.. ral ti'- __.. a cacn 1Ç11a top..nec:aa para atlı Datça Sulh hlkimllğ ne terfta• 
kete llİİIDUDe olacak eRl'inden • • sarJ ıga a megaan sulama içın l • 00.000 metre (.~n 1 

C&& uU a~ ıa ..... ihtiyaçta11 fazla oldwiu takdirde Dinar Sorgu lıfıkiml Reşad Soysal. 

dola,J bir ~.ı.a tehrik eder, oermemek ıçın karne ile tevzi edı"lecek mikabı sui toplamak makl'lııdılc d~ edilir blr saha hahne ptırllecek- miikelleflse tahmil edilen mat- 40 lira maa,lı dokuzuncu derece 
eened• .... ,. .....ıfaki7etinin Por uk . ncesu mevkiinde b. tir. • . • j Devrek Ceza h~'mllginc t,.:rfian • 

artmaa1111 dileriz. Şchriınizdcki b~nzin tevziatını daha esaslı şa tl . . kargir baraj inşa edile 'f'k ve k:: Cenupta nmlar mdirilecektir. ye.r Ceza bakimi Ahmet Batur. TASVİRİ EFKAR mek ve ihtiyaca göre sarfiyat yapı imasını temi 1 tar kd~hıllnde _yiiıüt- 8Ularile sulanmak üzere E k' h ' Cmup -ve prp aahll ~e:rfnde ı 40 lira manşlı dokuzuncu d~ 
-··--··-.................................. makamların bugunltrde mühim bir karar ''cı·m~ ::ıı:: f n alıı.kad~t· ovasma 46,000 hektari k b' ı,c ır ise, burala::"dald çay Vtı dcrelenn ıs· Mardin Sulh hik"mlijinıı ter!1an o 

Taavirl Efklr miştir. Aldığııııız mnlumııt.ı •öre ilk olarnk ş.elııı el •l i:e~e ;~ ~uğu ~ğrenıl. '"ası muntazam b.ir \>Cbeke ı~ Pı · r- lahı lle bıınlann ..... ıı.:ı;-- bataklıklar F t M w • Y_er Sulh bakimi Sallnı Koeaofiu. tO Olduğu eibi hcn2.İn sarfiyntJaı'Je ihtiyaÇ)llrllU ~Ö tcı:r bl> ll' Cka•te zmİ!'de .. L .na IOC ~-·· fi• o o agazın Jıra maaşlı iokımuıeu derece tzmlr Nüıhası (S) Karo•t•• i d . d'l kt dl ş ,. 1 11 .. dk' b ııcr ı·ne veril. ıokulaca~t.ır. kurutulacak ve Hmmılu vı mumkün Sulh ._,,,_,nıliırirıe .... ~f: ... o y .. ~ s·-''" 
.... .. mes eı pış e ı me · e ı'. o.or er e erın e ı u karıı~'t-. . .1 ..-. -- .. ,... .- - u.uo 

1 
Ab c___ "ti 'Til~~· Ha.ri9 bit edilecek depolardan günlllk benzin ihtİ)açlannı temi~ :~:~~~; t~~ Sak11rya ve olan ~erlerde sulamalar yapııacak- 1 Yarın çıkacak olan 37 ncı' bakimi Na\mı Ör.evren. 40 lirA ma-

- on• -r-- aı _ açın f:çin ihtiyaçtan fıızln benztn alamı~ acak !ardır. tır d &flı dokuzuncu derece Hal.kar• Jıı&. 
D

•v t f 1 l h Uf U • d ek 1 k z1 · aayıaın a Yahya Kt"malin ne- klmliıPı'ne .. _ _..'an o ~ ... e.ı..ı-4 H" ı~er ara t.an stanbu un mu te sem enn e perak"ndc 
1 

k Sılıfkede 10000 b tarı ara nın f b .. I b t> ·\CCU ~~· ~ -

petrol satan bakknllıır çln l enid en te-niat yapılac:ı.ktır. vnn ~ata 1 lah ve eulNUDIUll. Antal)a • .Ma- ıs Jr musa Hl es:ni, (isi.an· mi So)·aslan. JO lira maqlı <'ok• 
tanbula bu kere perakende satıalar için ne miktar petı ı tııh ısye·'ı 

111
- bulun en gÜ%el binası hnngiııi- zuncu derece Acıpayan Ceza hik-. 

ğl ., cc ı, na,gat, Alanya. Elm•lı, Köy~z. d' } ) ı· 
ni Ofisten ııormu tuı'. Petrol Ofisi ,ehrin petrol ihtJyacını b sa ed - ır "ua ıne tanınmıf mü· liğ:ne ~rfiaa e 7W <Aa bhtmt 

k tev 1 dil 
-•· ,r·ıf'. b P c. Mıl s 11ulamııları ve K.ımk:ıle kurut,. n vv _. · • re z e ec.,.. mıktarı bir kaç gli lie kadar ı .. yete diı tele ve tev e e.-ıcrın verd'l .. leri ce' ap- Suphl Ödcııılf. 40 lira maql: dok._ 

ziata derhal baolanaralı: peıak nde satış için petrol b !anacaktır. - mM ~laına ı dıı e e al:nıtcak me~1u- 1arı ve birçok seçme yaalar SGDCa derece imı1r Sallı hilrtml't:u 
(ardan •·-·1-alar nı te·";ı etr.ek e - vc.aı: ... eJ 'ml b ,_ -_..... ~ o-... re•• er u..-=~u•ıı tıeraaa Sulh lıılkimi lluı&iis 

Senelik ............ 1400 Kr. 2700 Kr. 
Altı aylık ..... .... . .. 750 > 1450 • 
Oç aylık ............ 400 > soo > 
Bı aylık .. ... • ... .. 150 > yoktur. 

D .. T: 
D 11&~.-~---..a....... (~ ... , 



[ :~ ~:~ ~~ :~ ~:ı:~:~~~~ı: :ı ı lst. Lv. ~mirliği. Satm 
ı 2 3 4 s 6 1 s 9 ıo alma komısyonu 114nları 

1 , 1 046 adet mektepli ~apkası 
t--t"-t-tr-·J-++-..-1~-l=d ve 1 2 4 7 adet mektepli kordonu 

r--t=~-1--1!=1 ıatılacnktır. Pazarlıkla arttır
+--·F-~~-ı.--1 ması 26 ' 8 / 94 1 Snlı günü saat 

' 15. 30 da Tophanede Lv. 8.mirli-
5 t-"t--ı--ı~=,-.ı--1 ği satın alma komisyonunda ya-
1=:ı--ı;;;~r--ı---1=~-t--+.--1-ı pılacaktır. Hepsinin tahmin be-

' • • deli 2 7 lira S) kuruştur. Şapka 

TASVİRİEFKAR 

ı 

• ve kordonlar Snlıpazarınrta ma-
ı---ı=~.-ı ınul eşya ambarında görülür. İs-

1--t--t--+= ı--t---1~·ı--t--+-=ı tddilerin mal bedeli obn parayı 
• muhasebe veznesine yatırarak 

~-+-~.;; ı--t.-ı---ı 
belli saatte kom İs.> ona gelmeleri. • 

Diş, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

Nezle, Baş, 

( 184-i269) 
Solda.n sağa 116 vu'candan O{IQÖI: •of.• ı 
1 - Karademzdc bir Rus limıım - 434,500 kilo oduna tekl. f edi 

f&binda ıünde 3 ka,e alınabilir. :r AKUTLERİNDEN SAKININIZ. 
ısrarla 'İsteyiniz. 

Her yerde pullu kutuları 

Yank. 2 - Mecnunluk. 8 - Hayır 1 f ' h ı · ··ıd·· · .. d 
d~ğıl On il · · d' A B ' en ıvat pa a ı goru ugun en 
~ - a e nı ın ır. ·• - ır ına- . • 

lı parası mukabilinde başkasına ve- pazarl.ı.kl_~ eksıltmesı 26 8 ()41 
r<.'mez • Tt!ı'Sİ sudur. 6-Lnhza-Mal Salı gunu saat 15 de Tophanede 
olduğt fiyat. 6 - l\Jüsa\i (Frnnsız- Lv. amirliği satın almn kon•İsyo· 
en) • l\luhnkkak '1 - Oln.lıkt.ın nunda yapılacaktır. Tahmin be
emir - Beyan 8 - Tüfek namlu~u- delı 8646 lira 5 5 kuruş ilk tem· 
nun içindeki oyuk • Çatlak. 9 - Ce- natı 648 lim 49 kuruştuı. Şart
za • Sobada bütiin odunlaı· yandıktan name9j komisyonda göriilür. ls
sonra kalan ateş, 10 - .Ruk'bt>tli - teklilerin belli vnkitte komisyo- ı 

Polis Mektebi Müdürlüğünden : 

CİSSİ 
Birinci nevi 
ekmek 
Eeyaz Kara. 

Miktarı 
l\ifo Gı. 

Tahmin 
bed!'li 

[,. I\. ~ ;. 

42000 adet o rn 00 

Tııtrtrı 
l,-ira ı,·,.. Sıı. 

5460 00 00 

. ilk 
Tcıııiııutı 

Lira /(r. Sıı. 

50 00 

Ekniffı'fı•ıdn 
ııe mırctlc 

1/flJll/uCO!JI 

Knıı11lı zarf 

Eksiltıııeııiıı 
turilrı ve 

sıra ti 

5/ !l/ fl41 11 

Rır nota. na gelmeleri. ( 185 7 2 70) 
DBnki hulmaunın halledilmit >i-H· 

1 

nıaıı eti 10000 000 O 55 00 5500 00 00 4l:.l 60 Ol' 
446 21i (!O 

Kapalı zarf 
Kupalı 1.nı·f 

6/!1/(141 1l 
5/!1/ 941 11 

ıekli ~ 
Sade yağ 3GOO 000 1 70 00 6950 00 00 

J 2 3 4 S ' 7 8 9 lO Beher kılosuna 7, 'J kuruş tah-
Blll'sa Piı inci 4000 ooo o 64 oo :rnıo oo oo ) 

min edilen 32,500 kılo meşe kö-ı 
!llÜrÜ pnzarlıkla satın a!ınncaktır.

1 ihalesi 26 8 94 1 Salı güniı saat 

Horoz fasulyesi 2000 000 O 26 00 520 00 OU ) 

ı p A T o L o J t K " 
• 'ohut Knrabiga HiOO 000 O 23 00 845 00 00 ) 
Kuru soğan 3GOO 000 O G 00 210 00 00 ) 

2A L A M E T " z A M J 4 de Tophane de Lv. amirJiği 1 
satın alma komisyonunda yapıla
caktır. ilk teminatı 182 lira 81 
kuru~tur. Taliplerin hellı vakit
te komisyona i:elmeleri. 

Patates Ada. ) 
pazarı 3500 000 O 11 00 885 00 00 ) 
Kuı u barbunya 1 otıo 000 O 18 60 186 flO 00 ) 

- -
3 T A M E R L A N • E 

804 60 00 Açık eksiltme 6/ !>/!1-il 14 

4 

s 
o M E R A T 1 N A Kırmızı ml'rci- ) 

L E R • A M IK A L 
mclı: 600 000 o 24 00 120 00 00 ) 
Yeşil merci- ) 

' o T L A ~1 A K • _ç_1111 ı ( 186-7271) nıek 600 ooo o 27 oo rns oo oo ) 

Jj • T J K o [ AN 
Zeytinyağı ) 

A Ayvalık 1000 000 O 90 00 900 00 O(l ) 
l 020 ton fırın u<lununa teklif ZC'ytln Gemlik 1000 000 O :ı8 00 380 00 oo ) 147 r;ı; Oıt ·; 8/0/ll!ll 10 

edilen liyat pahalı görüldüğün- Beyaz sabun ) 
den pazarlıkla ekşiltmesi 2 (, t 8 J Ayvalık 1250 000 O 55 00 68'1 50 00 ) 

• ı z N t K ~ L i R A 
tK p N A ç A R • z 

941 Salı günü saat 14,30 da 1 Beyaz peynir } 

'

Tophanede fst. Lv. amirliği 11atın Edirne ıooo 000 O '16 oo '150 00 oo ) 
=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ Kıı~ar Balkan 750 00-0 l 20 00 900 00 00 ) 
ı• 

1 
alma kom syonund-:ı ypaılncıık- Yumurta 23000 adet O 1 87 4~0 10 00 ) 

A 
0 •MVLINAZll 1 

151 01 09 8/!l/90 11 

1 ASKERLiK tır. Tahmin bedeli 21,930 lirn Kesme şeker 2600 000 O 49 00 1225 00 00 ) 
ilk teminntı 1644 lira 75 Ruru~- Toz t1eker 2500 000 O 46 00 1150 oo 00) 178 12 00 , :ı. R/ 9/9-41 14 

• • tur. Şartnam~i komisyonda gÖ· Un l\fanitova 1500 000 O 20 61 307 65 00 ) 23 07 00 > > 8/9/ 941 16 
l?ı•şiktar Asktrltk Şubesfıı<Un: ı .. 1 bT i t kl'I · b 11' t 
337 ve bunlarla muameleye tibl ru e 1 ır. s e ı crın e 1 saat e 1 - Mektcbimtzin 11141 mali seueııiuin sonuna kadar yiyecek ihtiyacı yokauda c1ııs vro mıktarı yazılı 20 

eratı şubeye davet,: ~ komisyona gelmeleri.( 
187 72 

kalem yiyeceğin eksiltme surctile sntın ahnmnları için açık ve kopalı eksiltmeye konulmuştur. 
1 _ 337 doğuııılu ve bu doğumlu- ~ 7 2) 2 - Eksiltme hiznlorınıln yazılı gün ve saatta Beyoğlu fstlkliil caddesinde İstanbul Li!!eler Muhasebe-

l«ı la muamele goı nıektıı olan erlerin ••'- ciliği bina ında toplanacak 'komisyonda yapılacaktır. 
yoklamaları bitmek üzercdır. Ş.iındı-

35 
OOO t k • I 8 - Taliplerin .yuknrıda gostcrllen teminatı cv,·elfyelcriııı sözn ge1çcn muhasebeciliğe yatırmaları. 

;ye kadar şulı<'ye müracaat ederek k • P me
1 
re an~vıçe ? ına 4 - Runlaı a nıt şaı'tıınmclcri görmek istlyenleriıı YıJıhzdaki Polis mektebine müracaatları ilan olu. 

aon yoklamasını yaptırmıyanlnrın ho ca tır. azar ıkla eksıltmesı 26 nuı·. (7297\ 
men haftanın ımlı pt'rşeınbe ve cu- 8 / 941 Salı günli saat 16 da Top-
n1n günleri ımııt 9 dnıı 12 ye kadar hanede l_st. Lv. anıirliği satın al- ı teki alınacaktır. Pa7.arlıkla ek- f 
ıuhcdc kuı ulan As. Meclisine mül'a- ma kom syonunda yapılacaktır. &iltmesi 25 / 6 941 Pazartesi .. ii-
caatla yoklııınalannı yaı>tırmalnrı, Nümunesi komisyondcı göril!ür. .. t 1 S 30 d T h d .... , 1 

d ki · üf k · •1 • l'f 1 nu saa , . n op an~ e ıı • nmracaat e ece· crııı n uıı tez eril- Isteklı erın tek ı edecekleri Fi) r.ıt L • · ı·· · 1 k · 
leri ve mekteple alakası olanların .. · d ·· d b k • v. amır ıgı satın a ma omısyo• 

uzerın en yuz e on eş ·atı te- d ı kt ·ı b d ·ı mektep ve 1kalnl'ıle müracaat. etme- . I .1 b 11. k . nun n yapı aca ır. Ş u erı er 
1 1 mınut an t• e 1 saatte omısyo· isteklilerin fabrikalarında mua. 
e~' - Yoklamaya gclmiyenlerln na gelmeleri. ( l 8B- i2 73) l yene ve Eyüpteki ambara teslim 

1111 sayılı As. K. nununun 84 üncü ""'"' prtile nlınacaktır. :<11teklilein bel-
nıaddest mucibince 15 lira para ce- Beherinc 235 kuruş tahmin li vakitte komi .. yona gclm,.leri. 
aa ile cezalandırılaeakları ehemmi - edilen 26,000 adet kromlu pÖ!ı- ! ( 183-7.:?21 ) 
yeUe Uan olunur ---* B!' ikta~ A,;kerlik Şubuindtıı: ! 
1 - Şubemı7.dc kayıtlı her yıl Ultün 
ikramiyesi almakta olan malUl subay,, 
eı ve ~ch1t yetimlerinden 941 yılına 
ait ikramiyelerini alnnııynnln rııı şu., 
beye müı·Kırntlan. 

Tünel Seferlerinin Tatili 
Elektrlk, Tramvay ve TUnel lfletmelerl 

Umum MUdUrlUjjUnden : 2 - Tattrada bulunanlann birer 
dılckle bulundukları Mkcrlik ı,uhesi 

1 

va ıtas!le şubemize müracantları, Göı11len fenni hizuın üzPrine Uı ne) seferlcriııiıı hu sabııhtaıı ilibıırrn 
8 - Bu husus ikinci defa ilin o- tatil edildiği sayın yokulaı ımızn itil n olunuı-. (7284) 

lunur. ---~-* Bc,ildaı Askedik .'jııbeııiııden: 
Lise ve muadili mekteplerden mezun 
olanlardan tam hliyctli olup ta yük-ı 
sek mektep tah iline devam etmlye. Muhammen bedeli (16GO) lira olan 1000 kilo sarı balmunıu 2/rr/ !l41 
cekler 1 eylCil 941 tarihindl' Yedek tıalı günu saat(l0,45) on kırk beşte Haydarpaşada gar binası dahi1in
Subay Okulu hazırlık kıtasınıı sev- deki Komisyon Uı.rafından pazarlıkla sntın alınacaktır. 
,.,dıleceıklcrinden 28 ağustos 941 ta- Du ışe gim1ek isti~enleriıı (234) liralık kııt'i teminat ve kanunun 
rihlnde ye<llcrtndekt vesikalarla tube tayin ettiği vt'salkle birlikte pazad ık günü saatine kndu Komisyon 
merkezine müracaat etmeleri ve gel. 

müracaatları lizımdıı·. 
miyenlcr hakkında 11:L! sa)'llı asker- ı Bu işe ait oartnameler Komisyondan para91z olarak dağıtılmaktn-
lik kanununun 89 uncu maddesi mu-ı 
clbince askeri mahkemeye verllecek.

1 
_dı_r_. ---- (7081) 

hırı ehemmiyetle ilun olunur. * Befikt4ş Askerlik Şubesfııdcn.: Dal01ıçların nazarı dı.kkat·ıne • 
Şubemizde kayıtlı Boğazici Yenlma- • • 
halle u5 numaralı ııpartıman kat a M M y Deniz Merkez 
de oturan İstanbul 307 doğumlu Ye- • • • 
dek jandarma ~üzbaşısı Ziya oğ. İb- Satınalma Komisyonundan: 

Topkapı Maltepesindeki 
Satınalma Komisyonundan i 

- Pazarlıkla (200) ton bulgur alınacaktır. Beher kilo
sunun muhammen fiyatı (22) kuruş ve tutarı 44,000 liradır. 

2 - Evsaf ve hususi şartlar Topkapı Maltepesinde askeri 
eatın alma komisyonunda göriile bilir. 

3 - ihalesi 26 8 941 tarjh ve Salı günü saat 1 O da mez
kur komisyonda ynpılacnktır. 

Kı.ıti teminat (6600) liradır. (7256) 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Merkez Satınalma 

Komisyonundan: 
'Askeri Fabrikalar için linte r!'I pamuğu satın alınacaktır. El

lerinde linters pamuğu mc\'cut olanların nümuneJ,.rile birlikle 
merkez satın alma komisyonuna miiracaatları ilan olunur. 

( 7264) 

Fiyat Murakabe Bürosundan: 

Kunduraclların 
Nazarı Dikkatine: 

Bilumum ayakkabı satış fiyatln rının Fiyat Müraknbe Komisyonu
nun 2/ 8/ 941 Uırihiııdc ne~·olunan 89 No. lu ilanınılıı yazılı kiir hadleri 
daire.sinde yeniden tesbıL edilmesi ve etiketlerde yazılı fiyatlarının du 

bunu göı·e inılrı·nıııcsi liızınıdır. Ynp ılarak koııtı·ol neticesinde buna ria
yet etmediği anlaşılımlıır hakkmıln derhal takibatı kaııunlyedc bulunu. 
lacağı chcııwıiyetlo iluıı olun\lr. {7296) 

rahim (2487) ın pek acele olarak · İ . . 
,ubemize müraeanti, etmediği takdir- 1 - lstanbul, Çanakkale, ~ro~ v~ lzmır lımanlan ve mın: M. M. V. Deniz Müsteşarlığından : 
d lO'iG sayılı kanunun maddei mah- takalarındn bulunan Batık, demır, zıncır, şamand:ra ve eınııalı 
ıusuna göre hakkında muamele ya- malzemenin denizden çıkartma işi eksiltmiye konulnıu,tur. ( 15000) mere yerli veya Avrupa malı buranda be:lİ satın 
pılacağı ilan olunur. 2 - Eksiltme 2S 8 941 tarihine tesadüf eden pazartesi alınacaktır. İsteklilerin ııatmnk ıstedikleri bezlerin nümune, ev· 

günü saat 11 dedir. aaf, fiyat ı;e şartlarını bir mektupla 30 8 1941 tar;hinf' kadar de-

YENİ N.EŞRİY AT 3 - Fenni evsaf ve fartnamesine göre denizden çıkarılıp . .. 1 - b·td' 1 · , il .. - d ki k l 1 · bh k 'l ( 6) nızmusteşarıgına ı ırmeerı. (5660) (7215) 

ı, GÖZYAŞLARI - 1'~tem İzzet 
Benicenln bu fevkalude gUzel roma
nı inkılap Kitabevi tarafından tek
nr basılmıştır. Karllerlmize hara-ı 
retle tavııiye edcdz. Fiyatı 100 ku
ruştur. 

,ese ume ama e ·ı ınaca o an ma zemenın e er ı osuna I 
altı kuruş fiyat tıııhmin edilmıştir. \ 

1 
- --- ----

4 - Bu İş'! ait şnrtnomesini almak iatiyenl~rın her giin ve 
1 A k f b •k 1 1 K • il 

eksiltmiye girmek istiyenleriıı de belli't gün ve saatte M. M. v. 1 $ eri 8 r 1 a ar Satma ma OmısyonU anları 
binasında miiteşekkıl kom syonumuza müracııatlan. ( 7 1 1 B) 

* SON TANGO - Geı\ç 
neslin kıymetli muharrirlerinden ı 
Baha Vefa Karatayın yazdığı ve 
birinci baııkısı pek kısa bir za
manda tükenen bu büyük aşk ve 
his romanı ikinci defa olarak Çı
ğır Kitabevi tarafından güzel bir 
kpakla n~redilmişlir. Okuyucu
larımıza tavsiye ederiz. Fiyatı 50 
kuruştur. 

1 - Tahmin olunıın ml"cmu bedeli (9000) lira olan 
( 12000) metre dokuma bezin, 26/ Ağustos/941 Salı ı;ünü saat 
14 de pnzarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk tcminntı ( 6 75) lira olup şartnamesi her gün komİs· 
yondan parasız olarak ulınabilir. 

3 - lsteldiledn belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan 
komisyonda hazır bulunmaları ( 7266) 

Üniversite Rektörlüğünden : * DEVLET DENIZYOLLARI 
VE LiMANLAR/ MECMUASI -
Bu güzel mecmuanın 12 ncl sayısı Topçu ve süvari kampları nlhat olarak Selimiye kışlasında yapıla-
d nızclleri alakadar eden zengin caktır. Alakadar talebenin oraya milracaatlan. (7268) 
ı ı•ıııderecat ile çıkmıştır. Tavsiye --- .. 

,ınız. fstanbul Sıhhi Müe•seseler Arttırma 

fTI Y A~ROLAR 1 :'!! T~~a~!~~==.!5~:j,:~::.~~~!~r:f• ka-
Burhanettın Tepai Temsilleri palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Heybeliadada çarşamba, Pen- 1 - Eksiltme l/9/941 pazartesi saat. 15 de Cağaloğlunda Sıhhnt ve 
dik •İnema bahçe.tinde cuma, İçtimai Muavenet MüdürHlğü binasında kurulu Komisyonda yapılacak
Burgaz adasında cumartesi aünü tır. 
aksamı 2 - Bir kllo sado yağın muhammen fiyatı c163• kuruştur. 

· ' BAM RAMIZ S - Muvakkat teminat cl833• Ura c75> kuruştur. 
4 - İsteklller ıartnamesini her gfin Komisyonda görebilir. 

Kayafta yaphnlacak in,aat 1 
Keşif bedeli ( 2 31 7 2) lira olan yukarıda yazılı inşaat As

k~i Fabrikalar Umum Müdiirlüğü satın alma komisyonunca 
2 9 / 941 Salı günü saıü 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir 1 
Şartname ( 116) kuruştur. Muvakl.:at teminat ( 1737) lira (90) 
kuruştur. Teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 ekadar ko 
misyona vermeleri. ( 7004) 

1(.,,."' 
Evsaf prtnameaine göre 15 ton parafin alınacak 

Tahmin edilen bedeli ( 16, 500) lira olan 15 ton parafin as
keri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satın alma komisyonun
ca 28/8/941 çarşamba günü saat 15,30 da pazarlıkla ihale edi
lecektir. Sartname parasızdır. Kati teminat ( 24 7 S) liradır. 

Malzemenin cinıi ve miktarı 

43000 mebre haki renkte 
keten kumaş 

Altı kalem ve cema11 1100 
adet grafit pota 

16020 adet elektrik isbit 
başlığı 

1000 - 1500 metre mikabı 
ceviz tomruğu 

50 ton Bor yağı 

(7262) 

ihalenin tarihi 

26/8/941 Salı 14 

Muhammen 
Bedel Lira 

73.100 

26/ 8/941 Salı 14,30 39,400 

26/ 8 / 941 Salı 15 . 26,650 

26/8/941 Salı 15,30 5 7,000 

26/8/941 Salı 16 25.000 

:ss m: 20 AGUS1'0S ............. 

lşletm;' 
ilanları 1

, Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

Umum Müdürlüğümüz şelılr hatlttrında mllnhal bulunan 50 ve 
60 Ura kadro ücretli kapı, mevki ve gi~c memurluklarile 30 lira 
fıeretli hademe ve bekçillklcre memur ve mü tahdeın alınacaktır. 

Talip olıınlaı·ın fiili askerlik hiımetinı yapını~ ve otuz yaşını 
doldurmamış olnı:ıları şnrttıı. 

Hu evsafı h:ıiz nlnnların şc rnid anlamak üzeı·c tekmil vcslka
larilo hiı·likte Unı.ım .,lüdiirHığtim!iz Zat lşJcıi Şubcı:ıinc müracaat-
ları lliin olunur. (7283) 

Oniv~rsite Rektörlüğünden : 
Edebiyat Fakiiltesındc Tüı·k Eıl eblyatı Tal'lhi, Türkiye 1'nl'ihi ve Tıp 

Fakültrsinde sinir ve uroloji do(cnt 'lkleı, açıktır. Namzetler n 24 binn
citeşrin cuma günü yabancı dıl imtl hunı ve 17 iklııcltcşı in salı günu 
esas inıtihaııları yapılacaktır. Doçcıı tlik iıntihunı taliınatnamesı hilkınün. 
ce tezl<'ıln 14 ikiııcitcşrinde ver'lm ış olıı1ası liiznnclır. lsteklfürin sıhhat 
raportı, beş fotoğraf, niıfus wzkr• esi ve ilmi hüvı) etlerini gosteren fiş
lerih· cfodcr Tedl'is işleri kalcnıiııd c11 istrnf.cl"ktir.> 18 blrlncltcşrin 941 
t.uihiııe kadar Rektörlüğe mu racan tlal'I. ( 7:!Gi) 

• İÇKiSiZ SAZ • 
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Cağaloğlu Cifle Saraylar Bahçesi 
"Kapı,. CUmhurlyet matbaası kartısında 

22 Ağustos Cuma günü akşamı 
Kıymetli Üstad Münir Nureddin 

ve arkadat-hmndrın klfıs'k, halk türklileri, ve yeni eııerlerini 
büyük bir zevkle dinlemek fırsntını kaçırma,>,nız 

lıiY•ten 32 kişiden mürekkep höyük rHii 

·- - - - .. - - -
Bahçemizde yapılan fevkalade gecelerde mefrubat her 

kmmda «55» kuruftur. . ....................... . 
Her Pnnar saat 15 den 19. 30 a kadnr bestekar SALA· 
HADDlN PINAR idan:!inde 16 kı~ilik Bayan v • Baylar

dan müteşekk ·ı saz heyetile birlikte Ses Yıldızı 

ti.ÜZEYYEN SENAR 
Pek yakında büyük bir sünnet düğünü tertip edil~ 

cektir. Çocuk1a .. anı kaydettirmek arzu edenler Boraa Kı· 
raatbanesine müracaat edebilirler. 

Türkiye Cumhuriyeti 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tarlhi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Tilrk liıası 

Şubr ve AJnnB adedi: 265. 
ZIRAi Ye TİCAHl HER NEVİ BANKA MUAMELELERİ. 

Para biriktirenlere 28.800 llı'll ~ramiye veriyoruz. 

Zıraat Bankasıiida İtumoaraTı ve kumoarasız tasarruf hesap· 
larında ""n nz 50 lirası buluna lara sencd~ 4 dofa çekllııeek kur'a 
ile aş:ıgıdalıd plana göre ikr:ımlyo dağıtılacakhr: 

4 adet ı,oon liralık 4,000 lira l 100 adet 60 liralık 6,liOO lira 
4 ) 600 • 2,000 > 120 ) 40 > 4,800 • 
, > 250 , ı,ooo > rno • 20 > S.200 • 

40 > 100 > 4,000 > 
DJKJ\:AT: Hesaplımııdski paralar bir sene içinde 50 liradan 

l\Şnğı <lüşıni~·enlere ikramiye çıktıgı takdirde o/o 20 fazlasile verile
cektir. 1\ ur'alar senede: 4 defa, 1 EylUl, 1 Birincikllnun, l Mart 

ve ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Bulunan para çantası liD • ~ 
19/8/ tl41 tııdhinde Sultanahmet 

civarında bir para çantası bulun· 
muştur Srıhibinin idarehaneınize ge. 

!ip almıı~ı rica olunur. 

Ağustos : Çarı•mba 

P61J lf, 
RF.CEB 

26 20 
1357 
Ruınl 
Ağuıtoı 

7 

ı-tuır 107 

E.:r.anl v ... cı 
D S O. 

Vokit/., 

--~-------•--ı------
Gtınet '".,"'"ti ıo ıs J6 16 
Öğle »S ıs Lll 17 
Ü.badi u9 03 11 04 
Aktaıa 1l 00 20 Ol 
\ ataı ı)I 40 ll 43 
imsak (Yannkl) 8 24 \)4 24 

Sahibi: Z. T. EBÜZZJY A 

Neşriyat Müdürü: C. BABAN 
Basıldığı yer: Matbcuı& EBÜ~ZlY A 

Kati teminat 
Lira 

9,610 

5,910 

3.997,5 

8.550 

3,750 

Şartname B. 
Kurut 

}66 

197 

JH 

285. 

BUGONKO PROGRAM 
'1.30 Program 
7.38 Müzik 
'1.45 Haberler 
8.00 MOıik 
8.30 Evin saati 

* 12.30 Program 
12.33 Şarkılar 
12.45 Haberler 
13.00 Tiirkülcr 
13.l 5 lllüzik 

* 18.00 Program 
1s.o:ı 1\1 üzik 
18.16 Serbest lO 

dakika 
18.25 Konuşma 
18.4G Çocuk S&ftti 

19.30 Haberler 
19.45 Müzik 
20.15 Radyo ga_. 

tesi 
20.45 Müzik 
21 .00 Bof'ia 
21.10 Şarkılar 
21.25 Müzik 
22.10 Şarkılar 
22.30 Haberler 
22.4G Müzik 
22.55 lfopanış. 

BORSA 
19 • 8 - 941 maamelHI 

Lendr• 1 Steril• S. 24 
Ne..,.~ ıeo Dolar 132. 20 
Cea..,.re ıeo in. P'r. -. -
MadrO 100 Pezeta 12. t375 
Yokoha. 100 YH -. -
Holcl,nl. 100 1ne1; lcr 31. 0050 

ESHAM VE TAHViLAT 
Yüıde 5 lkramly•ll 9S! -.-

" 5 .. 1933 ErıantA.B.C. -.
., 7 iı•u·Er•11rıua l -.-
" ti 2 -.-

• '' 5 -.-. . . -.-. . ' -.
" . ' -.-
'' " 1 -.-Ana, De. yolu mUmeasU 1 -.-

Tü rklye lı Baakaıı aama -.-
A•I•• çimento -.- · 
Merkes Bankuı -.-

Borsa harici altın fiyatl Piyea .f perde, Kınalıadada pa- 6 - İsteklilerin 1941 yılı Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı ka-
EaT aünü akpmı Kadın affecier, nunda ~azılı vesikalar ve bu f§e ye tar muvakkat teminat makbuz veya 
atk affetmez komedi 3 pezde banka mektublle birlikte teklifleri b avf zarflarını ihale aaatindl'n bir ıa. 
~· Seniye T epai. at evvel makb..ıa mukallili Komisyona nrmeleri. ('1167) 

Cins ve miktarı yukarıda yazılı malzeme hizalannda göstt-rilen gün ve saatlerde Aıkeıi 
Fabrikalar Umum Mud~rlüğü merkez salın alına komiııyonununca paurlıkla ilıale edilecek
tir. Muhamme.ı bcdcllet.le kati teminatları ve t•rtnanıe paraları hizalarında soıterilmittir ( 7123) 

Rotacllyo 
" aba BeflltlrUll 
Kllte altta ıra• 

2S Lira 50 ı<1o 


