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Her ta ı aftan al4ıiı mıolctuplar. tele raflar 

uııerlnt aatad Yahya Xerııa!in biribh'hıden netıs 

muuhabeleıllı ulıi!elel'ini ıüsleNfkte dennı •· 
diyor. Bu en etızel, en canlı haftalık ııalon "' 
bup mecınua&ınl ılz ıle •lnııı. 
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Telefon : Z 1 5 Z 1 
Telc.TaniriefWr,ı.t.nbal 

L22&&2 - tszı 

Perşembe 21 Ajıstos 1941 

Grır•r, i111•1111 tl•lil alu• 
gak.ışır. MiN11111lı•nı111, cemig.tt•n 
•iı•"• ,.,,ı. •• 1c., ..... ıibi. 

• • • 
(Ş.W ! _. aaı.tt .. i9H} 
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I zmirin iktısadi bagramı 

1 Bir lngiliz mecmua•ı f 

gazıgor 

Fuar dün Ticaret Vekili 
tarafından açıldı 

Almanya , 
31 kDçDk 
devlete 
ayrılacak 

~edbirlerde__n v~ Har• sıırası iklısa•i 
bır nutuk soyledı yar•ııları içiı 

Vekil, 
ihtikar la 

bu münasebetle alınan iktısadi 
mücadeleden de bahseden uzun 

11 a le I e lc i' I • r l e, pli11 

/abt """"''' 6;, 111ii· 
c•tl•l•ı• f İ'İl•iı 
6alanu110,az. Halle, 6a 
"'ücctlele,. 1•111 mana-

Lıı~ra~a ~ir 
koıf eraıs ıı-lıııyır 

Stolr.holm 20 (A.A.) - (0 . 
..__ ... • .... il .... • iıtirt1le e.t!~ .... t N.B.) 

National Heview ismindekı bü-ı 
yük lngiliz .nıecmuaıında yazıldı· 
ğına göre, lngiltere, ancak Al
manya mhilal ettikten aonra har
be kazanılmış nazarile bakac .. k~ 
t~r. Mecınuya göre, Almanyanın 
31 küçük devlete ayrılması luzım 
gelmektedir. 

Alman • Rue harbinde •oa a•lr.eri •Uiy.ti rCS•terir ~arlta 
bmir, 20 C Sureti maluuı1ada rön. 

aerdij'ıııııs arkadaıımız telefon!• btl. 
dirıyor) - Her 11ene blı lı:d daha 
zenginleşeo 1 l ıncl İr.rııır EnternH 
fonal Puarı açılmııtır. 

Bu mutlu ıktısat bayramı nıUnMe
betile ıehı: duhıı. sabahtan at.ibaren 
donatılnuya başlanmıştı. Fuar $aha
• • ideb& bir gclın gibi itinalı bir so. 
rette ııuıılenmiıtl. Saat 17 den itlba· 
ren fuarın LozaR kapısına giden cad 
ileler ve bulnrlar fuarı ziyarete ge
len 10 binleree halk ile dolu idi. 

Saat 18 den biraz evvel Ticare' 
Veldli .Mumtaz Ökmen yanlarında 
Vali ve Belediye Reisi olduğu halde 
açılma mel'alilminin yapılacağı Lo. 
zan k.Jlpısıııa geldiler. l\11?1 aı!İm ma ~ 
halllnde şehrimizde bulunan mebus
laı, Gencıııllcı, Rumnnynnın Ankara 
Elçisi Ekııclan 'J'eleınaque, İzmird• 
yabancı dcvlctlcl' konsolosları, fuara 
ı,tirak eden devletleı· paviyonlannın 
münıeııs1ller1, mülki ve askeri erkin, 
pzeteciler yer almışlardı. M•raıime 
ıaat tam 18 de askeri bando t&rafın-

( Dıwam edf/• 8, riitın& 1 .. ) 

Londrada toplanack 
konferanı 

Londra 20 (A.A.) - Halen 
düşman ~gali altında bulunan 
memleketlere harp len sonı a ya· 
pılacak iktısadi yardım meselesi. 
ni görü~ınek üzere müttefikler 
yakında Londrada bir konfcranıı 
akdedeceklerdir. Bu konferansa 
yalnız harp sonrası Avrupa vazi
yeti.Un tetkik cdilmesı ıtibarile 
değil ayni zamanda dünya istih· 
salat fazlasına bir hal sureti oı aş. 
tırılacağı iç:n de büyük bir ehem. 
miyet verilmektedir. 

Müttefik hüklımetle i~ral al-
lzmlr Fu•rınd•n bir glrlnlt tında bulunan memleketler kur-
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ıranda 

sulkasd 
dedlkodueu 

B u def" da frMda, hükimete 
karfı bir 111ikaıd ier tip 

.dilditi hakkındaki haberi okv

IZIDl·r ko''rfer-ıı·m· Lg''pek ~~~ın~=r~ü:~~y~~:ı ı:.l~~ L ft ~:::~!~ı: .. ~?,c;~~.~ .. !~:.i:.ir.?.~~~.~· ........ 

balıklan i stili etmiş Mirac kandili 

yunca hayretlerde kaldık. 
Bc:iyle bir suikaıd tetebbüsü

nün katiyen vaki olnuıdıjını, bu 
haberin tamamile uydurma oldu
R"unu lranın resmi (Para) ajaneı 

Körfezdeki balıkların neslini kurutan 
bu cana varlarla mücadele edilecek 

Müslümanlar 
tarafından 

ibadet ve dul 
ile geçlrlldl 

biJdi~tir. 

M.. Eden 
Bu b.L~n husuıi makaadlarla 

çıkanlnut o~!uğuna derhal hük· 
metmek için, batı~ resmen tekzip 
..dilmesane bile hacet yoktu. F'uar mii.nasebetile 

lranın hükümd~n Ali H.-zreti 
hümayun Rıza Şah Pehlevi, lran 
irlaresini eline aldığındanberi as
la f~tur getirmiyen azim ve ıra· 
cbsi ile lranı büyük terakki bam
leletile buaünkü !ı.udretli mevkii· 
ae yükM hmİ.f bulunmakta-dır. 

lran miJletinin, bir devlet reİ· 
einde bıılıınmaat lizım gel~n bö· 
tdn me. iyetleı. nefsinde top)a..,ıt 
bu vüluek hükümd.nı ve onun 
kurduğu =dareyi çoL sevın'!kt-e 1 
ve ıayma~I• olduğı.-ndan eminiz. 

lraa. Rıza Han Pehleviden 
evvel \.,f!ın•n daimi ıurette gf'V• 

tek bir idaı e altında Y•fABlekta 
v .. İran milleti bu yüzden fıfra
balda olan çallfma ve yükselme 
lr•biliyetlerini göstermek imka· 
... , bulamamakta idi. 

Ali Haareti hümayun Rıza 
Pehlevi Han hükümeti eline aldık 
ean ıonı·a ise, lrana gerek umran, 
...-ek ikt ... d, cerek irfan ve .... 
rek a•kerl.ik noktai naza"'lndan 
ltüyük tsamüllere mazhar etmİ· 
Ye mUYaffak olmuflar v• bilhasaa 
evvelce yolsuzluklardan ve i.iare. 
nin ıeıvtekliiinden dolayı hemen 

Eden'in 
TUrk 

milletine 
mesajı 

Tifrkigegi zigaretimi takip 
eden birleaç ag •aı'f ında 
birçok büyüle la d d ise le,. 
oukua ıeldi.Fa/ıııt birunsur 

llelişın•tl•n it.aldı: 
• 

Türkiye . her hangi 
bir mütecavize karşı 
istikltlini muhafazaya 
katr surette 11metmiştir 

daima muhtel olan wyİfi te- LONDRA, 20 (A.A.) 

İzmir 20 (Huıuıi) - Müna. 
kal~t Vekaletinin yardımile bu 
yıl lzmir Enternasyonal fuarında 
bir canlı balık müzeııı (akvar
yom) yapıldığı sıralarda Veka· 
!etin ~ütehassısları tarafından J 
başka bır mesele de ortaya atıl
mıtıtır. Yapılmış olan araştırma· 
larda İzmir körfezinin köpek ba
lıkları tarafından istila edildiği 
meydana çıkmıştır. 

Yapılan tetkiklerde körfez au· 
ı larında üç türlü köpek balığı bu
lunduğu anlaşılmıştır: Dişli kö· 
pek balığı, kemani köpek h<>lığı 
ve çekiç teklindeki köpek balı
ğı .•• Bu üçüncüsü hepsinden ca
navar olup yakalanıp karaya cı· 
kanldıktan sonra dohi etrafına 
saldırmaktan geri kalmıyan cin
sindendir. Halen körfezde 300 
k:lo ağırlığında, köpek balıkları 
bulunduğu anlatılmıştır. 

Gerek bu canavarların artma
sı ve gerek balıkçıların gayri 
fenni tekilde balık avlamaları ve 
tratalarla balık yumurtalatını 
da tıuamalaıı lzınirin en nefis 
balıklarının neslini inkıraza uğ
ra tmaktadtt. Balık ·stihıalitının 
her sene muntazaman azalması 
fiyatların yükselmesini intaç ey
lemektedir. Canavarlar her ne 
kadar plajlara ve aahillere sokul. 

(Devanıı ıahife f, ailtı.ııt 8 dt'-) 

Halk datıtıla11 ıalars kan•kaaa lçerkea 
Diln gece Leylei Mirac;tı. Müslu. --------

manlar bu mübarek günlerini ibadet 
ederek, güzel l!eııli hafızlaıııı okuduk. 
lan mevlütlan dinliyeı·ek gcçirmie. 
lcr, bütün meydanlaıda, mahalle a. 
rularına kadar her tarafta hayır sa
hiplerinin yer yer kurdukları s~bil
lerrlen kana kana buzlu sular içmlıı· 
ler Ye evlerine kandU simitleri ve ıe· 
kcrlerlle döıımilşlerdiı. 

Bu miınnsebetle bütiln minareler 
de tenvir edilmişti!'. Biz de dindaşla. 
ı ımızı tebl'ikle, bütün kandillerini 
hep böyle sulh, ııükOn, ı-efah n saa
det içınde idrak etmelerini can ve 
gönfılden temenni ederiz. 

. "' 
Tasvirin 
şildi 

Büyük kürek 
yanşları tertip 

ediyoruz 
Iİıı ve takviy• ederek, Aıyanın Hariciye Nazırı Eden, radyo ile 
bir kö,esin<fe kaybolmDf gibi ıö· Türk milletine bir mesaj ıondermı~. 
riMe o ~oca &lkeyi, bugün her tir ( 
h•eri bir Avrupa devletile mu- Eden, bu mt!!ajında ez.eümle ,öyle 

Lik maçları Su sporlarının ferdi oldu~u ka. 
dar, yurd müdafaası bakımından 
da büyük fayda ve ehemmiyetini 
diiıünerek bütün gençl1k klüplerl
ne açık olmak üsen bir lı:ül'Q 1a· lrayeae edileeelı ıurette auyif •• demektedir: 

hU.Dii idaN nimetine ka•uflUI'· İz.mir Erıt~rnaıı~onnl Fuarmın •· 1-'utbol Ajanlığı bu ııenold lig nıaç. 
anu,ludll'. ~ıldı~ı bugün, asll Ttirk milletine hi. Iarını 21 cyliilde rapmıya kll'ar ver. 

tap etmek benlm iı;ln habiki bır Zll'fk 1111~ ve bu karannı ela İstanbulun bi· 
ş.h Ha.etleri, bir rnemlelcetin tir. ı·inci ve ikinei kilme klüplcrine birer 

Actıudi hayatında en miiesair va· Harp zamanında beıyle bir fuarın tebliği<' b.ildlrmlıtir. 
11talardan biri olan timendilerin tanzimi, çok ~uçtür. Bu fuıll'ln açıl· R.u .va~ıy~te göre. bu ak{oın blılncl 
de ehemmiyetiai çok iyi takdir ınaaı •e İngilterenln fuarda paviyo- ve ıkıncı küme klilpleıi Bölge ıncr
ettiklerl İçİnclir, ki Hazer deni- nunun bulunması, Tl rklye ve İng-il. , kezln~c. bir toplantı ya.par~k 9~1-942 .m• d .. :. U k" f · k terenin mtl•terek i tikballerirıe olan sencs~ lıg maçlarıııııı fıksturlmu tıın· m .. mmu or ezme a· ,. ; d ki dl 
dar llUllan muauam Lir demir ftimatlımııın bir bürhanıdır. 1 z.m e ece er r. 
JoJu '--- eth.-:..

41 
de muy-ırf-L Bl~ kaç ar evvel sizle. ri __ Türluye- . l<'utbol Ajanlığı ayrıca Milli Şef 

_.__:.~- ···-r . .- - , de zıyaret etmek ve Rrıııicümhuı·u. ismet İnönünfin isimlerine izafeten 
~··· Memlelı:ehn ıman· naz İamet fnönU, devlet ad&mlarınız bir (İnönü kupası) müsabakası yllp. 

TASVfRt EFKAR ._ aakedel"inizle samiıni gôrülJ!leler nıayı kararlaştırmıt ve Milli Şeften 
(D•.,.- ffiı f• ı, silttı" ı de) 1 (D•va"' 110 1! '• s, s11 t11n s d.4) müsaadelcıınl iıtemlııt ı. 

Eier mu~aade veı ılı e bu n a 

bakalar her ayın ıon haftasında ya- n~ı tertıp edi~oruz. 
pılacak ve kazanan takım (İnönü) cGalatasaıa)', Beykoz, Gilne9, 
kupMının galibi olacaktır. Fcnerb:ıhçe, Anadolu, Katıtspor, 

Puthol Ajanlığı bundan başka ye- ! Herekespoı, Bandırma gençlik 
ni sene nıaıçlarını 14 cyliilde büyilk klüpleı i hazır olunuz. 
bit merasimle küşat edecek ve o gün Her sene tekrar edilecek olaıı 
İstanbulun iki muhtelit takımı, an- bu mü abakalarda üç sene arka 
larıuda bir ımisabaka yapacaklardıı. arkaya bh 'ncllığl alacak takıma 

21 eyliildc başlıyacak olan lig maç. biı' şild ''crılecck, üçuncli~e ka • 
lımnda bu sene ikinci küme klupleıi daı da madalyalar dagıtılacaktır 
4 gı upa ayrılnıı3lardır. 

Ayrıca lig maçlannda bu s~ne b 
haftalar bırakılacak ve bu bo haf
talnı da Aı.lrnra, İstanbul, İzmır rıbi 
ehirlcrara ı takımlarile r vanılı nıü 
ııbaka ar icra 1 ecekt r. 

Tatsllltı yarınki 

sayımızda 
okuyunuz 

----------------
( ___ A_s_k, __ e_r_i __ V __ a_z_i_y_e_t __ ) 

Almanların yeni 
taarruz hamlesi 
lJkraynadan sonra, şimdi de Leningrad 

tarafına teveccüh etti 
Yazan: General Ali Ihsan sAels 

MSKI ORDU KUllANDANf;ARINDA.N 

!~ !IJU?n81 • ncl ••hllemlzdedlr) 

ve 
ovag.rad 
Gomelde 

an uda ne 
çarpışıyoruz 

Tehlikeli Alman 
llerleylfl 

devam ediyor 

MOSK0l1A, 20 <A.A.) 
Dun gece ne~redilen So\'Yt:t tebliği: 
Bütüo gun Sovyet kıtaları, cephe. 

uin heyeti umumi) esi üzerinde anu· 
dane biı· surette ~arpışmıya devam 
etmişlerdir. Çarpışmalar, bllhasQıı. 
Norngı ad, Kiııgisep, Gomel ve Ode. 
sa islikameUer1nde şıddctlt olmu~tuı . 

Alıııan mütemmim malUmata go1e 
pazar günfı ev\·clce bildirilmiş oldu. 
ğu gibi 22 değil fakat 28 Alman tay. 
yaıeııi düşurfilmüştur. 

Pazar gece i, Kızıl hava kuvvetle
n, Rumanyada Plösti petrol mınta
kasını bombardıman etmiştir. Bfiyük 
yangınlar ve infilaklar müşahede o. 
luıımıı~tu ı. 

( Deva11 ı ıahi/~ 8, ııutını S de) 

rayna a 
hücumlara 
devam 

ediyoruz 
Ellmlze yenlde11 
büyUk miktarda 

esir geçti 

BERL}N, 20 (A.A ) 
Alman orduları Baııkumaodanl ta .. 

nın teblitı: 
Cenubi Ukraynad.. dfişmıı nın hali 

işgal ettıgi az mlktaı da köpı'ii brış 
larına karşı hucuma, muvaf!akı~ Ue 
devam edilmiştir. Seri kıtalar, şıddet 
le muka"emct eden düşman kuvvet.. 
lerile çaıpııaı nk, 65 tank tahr•ıı et
mie ve bilyük miktarda Bo!ee~ k 
kcı ı e h aln tır. 

Fin tebJiii 
Helslnkı, 20 (A.A.) - V. ~ E 

.Resmi teblıg : 
Sortavalanın cenubu gaıbl 'nde 

vficude retuılen çember Fınlnndlff 
lutaları tarafından dııhıı fazla da ı 

(Deva ı ıfl.hlf• 8, •ı t ın ' ,z,} 
---------· ..... -···-····---···-·-·····-···· .... ··········--

Yabancı sözleri eleme hareketleri 

/
TALYADA yabanci 

sözlere karte açılan dil 
ıav&fından bahsedeceğimi ya:r.· 
Mlfiım. Bu davada Fafİıt aka· 
demisine lulavuzluk eden aib· 
niyet, milli olduğu kadar da 
iJıni olduğu için, balyada, önü· 
.. selen ber yabana kelime· 
ye ıatır atan bir lisan katliamı 
~ktar; dini t-uup yerine 
milli fUlll'Ull ve ilim sihniyeti
ain idare ettiği bu mücadelede 
umumi tasfiyeden iıtisna edi· 
len kelimeler çoktur. İlk önce 
Litin ve Yunan köklü terim· 
ler. Bunlardan yunancalan • 
meseli ph harflerinin f ye çev
rilme.•ı gibi • halyan imlisile 
yazılıyor; ikincisi de, italyan
caaı bulunamıyan yabancı keli· 
meler, meseli ( U.zu> ki yıne 
italyanca imli il'; «ıriaz; •"*· 
tinde yazılıyor. (Bizde caz 
yazıldı;ı aıibi). 

Bunlar miiatesna, biaim de 

Pegami SAFA ................................. 
tiirkçenin elenmeli itinde ute
diğimiz sibi, seri kalan bü ün 
yabııncı sözjere batarya ile 
afet! Fafist abdeıniai lisandan 
kovulacak aözlerin listelerini 
~adar. Burada sörii-
7onunus: fng'11İzce ccoctaıl• 
kelimesi, birkaç ren1dı kumat
tan yapılma bir elbiseye iz.afet• 
le carleccino,. olmu,tur. •Lu
aa parcıt artılı «parco delle 
meravigli.. = Harikalar parw 
lnıt dır. 

İçinde yabanca sözler bulu
nan ilanlara kN'fl da merha• 
metsiz bir •av~: lliçlar, gü• 
sellik miistahzarlan, mata• 
ve acenta adlan hep italyanca 
olacak. M ... li ....,ın.. O'fnsil
tere oteliıt, içinde buluncluia 
eokaftn a~ını alrnıs. Jtalvnda 
nere1• sifsenis deYlerİD İmaa• 
11 imİf cıbi ko koCll barfl~rle 
önünase Çllraa cUoyd Trieı
tİ91oı, ,a..di cCompap'9 di 

#A f-.,f r• ttnJIWJ 
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;·sivAŞİ~ ~AZİ.VET_ 

Kırım ve Çin 
Adlİj emiz çok b ~şeri Klrlarını halkın zararında arayanlar Al • Türkistan• 

bl·r hı·zme'" 1 d ,ıddetl• cezalandırıhyor man arın yenı \Alman ordularının (Dineper) 
1. y o un a . .. . . . in ,ark sahiline geçerek sü-

t .. . .. h . l . . . be I 'I l h Beledıye duzelmı.; olan ek- f nnındakı unlardan Lır çuvalıı•ı t h 1 e ratle Kınm yanm adasının Av· 
' esası uzerme muesses apısane enmızm yne mı e ceza u- meklen'n bozulmamasını temın ıkar ... daki .kepekçı'ye go··nderı"rk·.n a u •-

T" " a r r z a m e s 1 rupa kıtasına irtibatını te~ail .. kukW1a ce!irdiği yenıl~!~ bir ikivesil~en st}fade e~erek • . bu maksadile, şehirde her gün sıkı yakalanmış ve her jk sı hakkında eden Or (Rusçası Pr~kop) Lcrza 
sutunlarda eltmden geldıgı kl\dar degerlendırmek 11temı,tım. teftis ve konboler yaptırmakta- takibata başlandığı gibi, Hasana, hını zaptetmek ve Kafüasyıı.nm 
Ve grne lmrah yolculuğunda ceza evleri umum müdürü muh!e- dır. 

0

Evvclcc tatbik edilmekte o- j günde verilmekte olnn .30 çuval fm&I kısmı kapısı olan (Ro.s(of) 
rem Baha Ankandan edindiğjm tafsilatlı izahat üzerine adliye- , lan pa..a cezası usulünün pek de un bir ay müddetle kesilmiştir. Ukraynadan sonra, şimdi de Leningrad üzerine ~u!emiye çal .. tıkian bir 
mizin yeni bir inki~f hamlesi yaratmakta oldujunu da, büyük tesirli olmadığı görüldüğiinder., Fırınlardan kesilen bu unlar, sırada Japonyanın harbe girmek 
baz duyMak öğrenmiftim. 1 şimdi, hilekarlık yapan fırınların mıntakanın en iyi ekmek çıkaran ta raf l n a t e V C C C Ü h e t t İ üzere bulunduğu haber verilmek. 

Aradan çok geçmedi; gazeteler, çekirdekten yetifme bir unları kesilmektediT. Bu tarzın diğer fmnlanna taksim edi:nıek. y ı sa• bı•s tedir. 
meslek adamı olan k1ymetli -burada kıymet kelimesini bir mü- para cezasından daha müessir ol- te ve bu suretle mıntakanın ek- azan : General pli hsan Bq Amerikan ve iki lngiliz 

Ca-Je taAbm' "nden ziyade mürenet mefhumile bir sıfat olarak duğu ve karını vatandaşları al - mek ihtiyacında bir noksanlık ol-

kullanıyorum- Adliye Vekirmiz Hasan Menemencioğlnnun, mu- atma ta u an .. m~ arı~ ~ .. u m~dığı gibi iyi ~kmek_ ç~. ~ran \ '-' " " A LARINDAN toka yelifmiye çalıpyorlar. Bun-
~ 1 d k b I f 1 d b k ESrl ORD'T K U'JA ~·v N petrol gemisi aüratle Vladivos· 

d • ) • k .1 . . ,_ k t .• b I . . l k t l suretle yola getırıldıklen gorul- muesseseler de b;r nevı mukafa- ı A imanlar ınOttefı.kleı·ı·ıe •·-ı·a I • 1 d d"ğ" il k ta lf erm ço · ı erısıne çıKara ecru e erını mern e e e ma .. .. h 1 k d 1 • ""' • er n sona er ı n ve yeniden Al - far Kafkasyadan irtibatı kes me 
etmek yolunda gayretle,. sa.rfeuiğine muttali olmUf bulunuyoruz. ' muBştur. d d" d .. , d ta Bmal zd~r o m.~f-tta. ılr n.'·. d.. bıll'rl, liarbi t:lkraynnd:ı:Ci !Sov- manl.aım el!ne GO hinden fn7.la e:ılr tehrkesine karşı, Sovyetlere 

Mahkumiyetler•ni bitiren suçluların, cemiyete müfid birer j u ?1eyan a ~n e, ı:nu~ca - e el ıye f".'ul e tış erınınd u\n yet or u arına yGk enerek bun arın ve bıı· hııylı harp malzemesi geçtiği b . f tirm k t'l Rus 

l 1 h 1 
,_ ka ··nı . h•tı dit şikayetler üzerıne kesılen pn- yaptık ı::.rı te tış er esna!lın a, / - yarıdan ziyadesini imha ettiklerini haber veriliyor. enzm ye ış e sure 1 e • 

ur.sur oma .a~ ve. ayat arın~ ,;~n ra gu enn a rasını ra cezalarına, türlii ıhtaTlııra rağ- ilemdar. Kumkapı, Beyazıt, l'u- Vl'y.ı esır aldıklarını iddia ediyorlar. So,•yctlcrin bu l'icat esnasında dn ll~artAtlmar.ak.l~t?lanl mukaveme-
unutmnlan ıçm, himaye tedb1r!crı nlınıyormui. 1 men noksan ve hamu~ ekmek çı· çükpazar, Bakııköy, Yeşilköy, 'feınmu?. ayında, Kiycfin bıı.tı cerıu- 150 bin kadar ölii bırnktıkları A:-ı mı ınn ıs ıyor ar. 

. Bu sütunları ta~·::' ede~ okuy~c.cla~: mernle~ette sabı~ahlar karmaktan vnzgeçmiycn Orta - Saınatya, Karagümriik, Faııh ve bunrlııki '.l.itt mır civarınıln Bug nch- l'ı:mlıırl"a tahmin edilmcktcdil'. Geri Fakat .Japonya böyle bir yar· 
mıktanm azaltacak böyle hır tedbınn luzumuna ışarct et~f. bu: köydeki Fazılın fırınına günde Fener mıntakalarındn i53 kilo riniıı yukarı kısmında sıkıştırılmış kn'an Sovyct kuvvetleri Dııleperiıı dımn müsaade edemiyeceğini ve 
l d - d h t 1 kl d yal b t ld k olan Sov~·<.'t ordul:u·ı, şimalden, garp "arkına "eçmiye uğrn .. ıyol'lar. ı' ..iinku·· bo··ylc bı'r yardınun Al· un ugumu a c. ır aynca a r ır; nız, u muazzam •Ç ·mm Vt"rılmekte. olan 30 cuvnl un bir ekmek noksan ve hamur 0 u ·- t·ııı ve Cl'mırıtan ~uşaucı bir sul't'ttc .. "' ,. ,.--
davanın harp dolayısile bugÜn tabii olarak yanınıı yaklnşı· hafta müddetle kesilmi1 ve fırını lan için müsadere olunmu~ E.ahip- tlcrllyen dıişınan kuvvetleri kaı·şısııı- Ynıe Almanlara göre, Mareşal Bu. manyadan ziyade kendi aleyhine 
lflmtyacağı kanaa.tinde idim. Dünya buhranının tevlid ettiği zor· ı da kapatılmıştır. lerine muhtelif cezalar verilmiş- da ton muzun sonunda ricate buşla- dl ı ni orduları, harbin başındanbc-, tevcih edileceğine ihtimal verdi· 
luklan mağluo t>dcbilecek bir iradenin ka11ısında olduğumuzu Gene, Kasım paşada Hasan, fı- lir. nıı~l::ıı dı. ı·I, ır.cvnıtJarının yandan &iynd ·ni j ğini kati bir lisanla anlatmakta-
takdir edem misim. 1 --· ~ - Jdy f'n cenubundnki Ukrnyna o - knybetn•i !erdir. Sovvetlerln teknııl dır 

• d v :nıırı-ln yap lan bu rl t ,.0 k ele- c phı:d 2tU kadar fırknl::ıı:ı bulun- • 
irtikap edilen :.uçlan cezalandırmaktan zıya e, suçu doğu- B b k •l • V' d• • ''b b f ·z ~ d ,. 100 k .. "h f J tb t efk~nunıu t nen lSlne 0 $ l vam etmedı; Alman \"e l\lııcar mo- .ı,u ve nyrıca a·Jıır ~:,at ır- apon ma ua 1 ve a • 

ran sebepleri ortadan kaldırmak için faaliyete geçen ve adliye· Q Q Q l f 11 I torlu ve z rhh kuvvetleri Dil•• P r ka ını ;;eniden te~kil e:lip cepheyn miyesini.n kanaatine ı;röre, Amen-
miz İç:n yepyeni olan bu ileri cörü~Jü içtimai zihniyetin meydana dediği için. nlhrınin cenubundan ıl rliyer k ı:crı l'Vkctmekt<> olduklan söylmdığlnc kan Cümhurreisi ile İnuıliz Bat· 
ç~ını hep beraber sevinçle sel8ınlayalırn. 30 seneye cckılmekte olan Sovvct ordularının ı:-ırc Iloil0 nni ordularmın tekmil vekili ara5tnda vapılan mülakat-

Cihad BABAN ark ad a ş 1n1 ricat yollarını kestUe~ ve onlan ye- Sovyet kuvvetlerinin __üçte b"rl, yfinl tc, zahirde Alı~nvanın aleyhtne 

mahku .. m ol'Ju nlden durup harbi kabule icbar etti-1100.~ırka k:ıd:ır oldugu tahmin olu· ve hakikatte Japonyaya· kallı 
=""===-=====r================ U ı b k J d !er; bu suretle ağustosun uçüncü gü- nııbılır. har tedbirleri almmıflır. J Ç a a J nü Uman civarında büyük bir mey- Şimdi, Mareşal Rundstedt, Odesn p . 

1 Birkaç sene evvel, Kuruçeşme- 1 dan muharebesi başladı I ve Kiye! üzerine tazyikini teksif et- Bunun baflıca delılı olarak 

i
de babası Hacı Şevketin kendisi-r Evvelki gece Balatta Çi1;ek sine- Kiycfle beraber tekmil Garbi Uk-

1 
miş ve Comel cihetinden Kiyefin nr- (ÇRng Kay Şek) in Moskova 

· irasında mahrum bırakma- nıası önünde çıkan bir kavga netice- ruynada taarruz hnreketlcrl yapan I kaaını alm:ık teşebbüsüne başlamış konferansına gideceğini ileri sür• 
nı mk k nb' b h b b ı ı'le sinde Sezai adında biri, arkadaşını ve Odesayı ltuşatan Mar~al Rund- cihl görfın(iyor. Almanların, bundan mekted: .. ıer Dfacr bir delil o• 
sına ızara ır sa a a as b ki . · k M .. • .. k d •. R d" . t ki d ıça n ağır surette kanundan yara- stcdt kumandasındakı ordular gruııu başka Yunanıstanda 1 orayn ve larak Sovyetlerin tarki Türkia· 

Tefrika: 44 
ar eŞJy~. :'; ıyı ~a n .. arın ~. u: lnmıştır. Dunkü akşam gazetelerin- nun 50 kadar Alman piyade tilme - Giride yaptıklan tarzda hava ve de- u telif bava üsleri kur-

Yazan: KANDEMiR yurken oldure~ .~ekının bınncı de cBir otobüs bilet<;lsi, yolculardan 1 ninden, 40 kadar Alman ve Macar niz akınlnı1le şimdi de Kınm ;\·anm- tanda lmdukhl b al d 1 
..................... ................... Ağır cezada gorulen muhakeme- birinin kamını bı<;akla deşti> başlığı zırhlı ve motörlll tümeninden, tnkri- 1 adasını ele geçirmlye çalışmaları ~Uf o • ~rı. ve ur ar an n-

"- Oooo... Enver! HOf geldln. Fakat böyle si dün bitirilmiftir.. . • altı.nda verilen bu havadisin aslı şöy- ben 50 kadar Macar, Rumen, İt.Al - gayri mfimkfin değildir. gıltere ıle birlikte ve Rusların Jda· 
ı Mahkeme evvela Zekıyı ıda· lcdır: yan, Slovak piyade tümeninden, ce- 1 Alman cephesiııtn en sat cenahm- ponlara Ul"fl Asya~ın .ke:~m • 

habersiz hangi rUzgir attı seni ? •• ma mahk\ı.m etmişse de bnbası· Fatihte oturan l\Iustnfa, eski oto- man 140 tümenden ibaret olduğu aöy da bu lıaıeketl<?r neticelenirken bir- harekete geçeceklen bıldmlmek· 
1 nın kendisini mirasından mahrum büıı biletçDerinden Sezai lle Balatta !eniyor. 1 denbire en ııol cenahta, Len:ngrad tedir. 

. bırakmasını tahrik sebebi ııddet- ~Gül> lokantasında bir mGddet itki YJne ayni iddialara göı; beş g(ln- civarındaki Voroşflof ordularına kar Ruslar yalnız fUkİ Türkistan· 
Fakat Toapu o gunlerde pek ten- - Mosko\·adan gelen Ah Bey der . .d 30 h e ıçtikten sonrn saat on buçuktıı dışarı lük bir muharebe neUcesınde Um•- ı •ı tnarruzlar başladı. Sovyetlerln 

ha yerdi. hti ilin <lofıu uı~u - s n... ••--y• • • • çı tp gczınm ye aş amış ar ır. ar-' nın batı cenubunda ihata edılmış o- dikkatleri ve bütün kuvvetlen cenup • ı n r. nl ~ buh 1 1 mı" ı am cezasını sene aps k . l b 1 1 d S . . .. . da değil' elli mı1yon nüfusun ya• 
ran henüz tnmamlle geçmediği itin Hizmetçi misafiri Halil I'aşııya tahvil etmıştır. hoş olan Mustafa arkııdaaı Sczniye lan Sovyet kıtıılım imba ve eııir e- · tuafa 1;cldlmişk.::n, harp lnsiyatifini tamakta bulunduğu Kansu ve 
bilhassa hııstn bir adııın için rahat habcı· vermek üzere içeri dıınrrken, gıyiniş tnrzından dolayı: dil mi~; altıncı, 12 nci So-yyet ordo- elinde tutan mutaarnz, şimdi de şi- Ning-saıda dahi komünist ordula· 
yaşanamıyacak bir h!\ldeydi. Halil bu Tanrı misaffrl de onu tnkip ed~- lzmir körfezini c- Ilobstil!> diye takılmıya baş- lnrı ve l:i üncü Sovyet kolorduııu ku. mnl tarafa yüklenmiye başladı. nu nnm faaliyette bulunmalarından 
Pa~a~ a: yor. k .. k b I ki lamı~ır. 1 mnndanları d:ı dahil olmak Ozere hareketler Fon Hindenburg ve Lu- istifade ederek hava üsleri kur• 

- Bntuma git, orada çok rahat Bu: ııiyııh c-ekct pantalorlu, kc - 0p8 8 1 &rl Neticede, kendisine bobstilllği ya· Almanlar 103 bin e.slr, 888 top, 817 dendorf tarafından geçen Cihıın muflardır. 
cderı ini cli)orlnr. O da, Sovyt-t hü- nnrlan enli ve bıısık siynh şııpknh, ' til~ t • kıştıramıynn eski otobüs biletçi~! hı- tank, 5250 kamyon ve daha bir çok Harbinde yapılmış olan turrıız 
kı'.in:etinin emrine tahsh; ettiği İsfri- sakallı denecek kadar trnşı uzamış, IS A e mı, ça"ını çekerek Mustafayı kal'ntndan di~cr harp malzemesi ıranimet almış- hamlelerini hatırlatmaktadır. İlmen Japon matbuata Çin Türkista.• 
b J el denen kfiçük bir torpitoya bi- etrafı tetkik ede edl sığır ağır yfıru- (1 inct sahifeden devam ) yarnlıımıştır. Yaralı, imdadı ıııhhi l:ırdır. Sovyctlcrin muharebe mcydn- gölü ile Finlandiya körfez! arasında mnda ve Çin müslümanlannın 
nerek Batuma vanyor. yen biridir. muyorla.rsa da kiiçük balıkların otomobilile Cerrahpaşa hastanc•sine. nında aynca 200 bin kadar ölll bırnk-1 en <;ok şiddetle yapllan tnarruz bıı yapdıklan Çin eyaletlerinde 
Batumıh, bir zamanlar benını de 1 Halil Pnşa, onu kal' ılım-:nk iizc- dolaştıkları sularda gezmekte bu- kaldırılmış, suçlu yakalanmıştır. tıklan sonrn baki knvvPtlP.rfie '1 a - ~fa stıntle T.eningradn teveccfih et- ıSovyetlerin yaptddarı tesisat ve 

nlt1 ay kadar saUıısııu sfirıluğüm, re 1 ili ~ fırlayarak, kapıya drğ- lunmaktadırlar. Miitehassıslnrın DördUncU ehlT r-usto!I ak~amı Dniepcr ~E:hrinin l\!la- I m!ıı ı:?"ÖrÜnÜ~IJl'. hazırlıklan doğnıdan doğnrya 
d nize nazır, geniş bul\•ar fizerinde- rn y~ı url(l'.'n, alonun e iglnde lıurun ifadesine göre bu gidişle iki üç hayvan sergisi ., ğı ınC'Crasına doğru çekılmiye hnşln-ı· Eski Ordu Kumandanlarından Japonyanın aleyhine tevcih edil-
ki zarif vf1lü ıkaınetine tRlsl" edil- buruna gcllyoı 1nr ve sev nı,;' hay. 1 k f · d b 1 k d.klnrı ve Almaıılıınn dıı bunhın ta. E kt· G 1 · b' R e ln iliz hareketi 

sene sonra zmir Ör ezın e a 1 Jla..,-van n<'slınin ıslahına ""h"t1n kip ett'klerf tebligv'lerde bildirllmi• - me ı en-:ra mış ır .wı v g I V Jh . miş olduğundan, Paşa oraya ycrleşi- retin kanştırdığı bir heyecanla, kol- " r- ... " t t SAN SABİS l ak k ıl ktad e a 
yor. Yanır.da aiksi, Ferit ve ıuhld. lannı açarak mi :ıfiri kucaklıyor: kalmıyacnktır. Viliıyc:timlzin vücudo gctlrdl?i ehlt tir. On gün devam eden bu hareket- Al. H o ar 8.ll ama •• 1! ar. _ .. 

il Bu tehlikeyi görmüş olan Mü· hn• vnn ııeıgllerindcn döıdOncü!lü Y. n- =--- -- sıl Japonya kendmnın mııtte!ıkı d n bt-ykrl<'. 'foab ı:ıda kendis"ne - - Oooo ... Enver!... Hoş geldin. ., l' k 
b t ·ı l' '·k na.knl.·ıt V~k~leti cıu mahsulleTi rın Üsküdar ve Kaıtal kazalarına Almanyamn aleyhine ku ınnnıa tlha'k cdrn yüz aşı ım 1 '.\• •• , ve l~aknt ooyle habersiz... Jlangı 1 ıiz- ' .. • 1 

. İşte, Hıılll Paşa Hntumn böyle ı Salonda l:nı· 1 k'lr~ıya oturrluklan rnrck. köpe.k balıkl~rı balıkçıların tır. ıı: 1~ n Sovyet Rusy:ısına Anglo·Snkson 
doktor Raik vardır. gar attı sem? müdürü Vekalete bir rapor ve· alt olmak üzere Pendıkte açılncnk- ~~D~lMJoaLao irlEfL<GJ~r ArF~AA üzere ~arki Sibirya limıınlnnndan 

1 t f il ı mu .. caocle d evletleri tarafından· yapılacok gr mı~ ır. . 1 uman Ali Bey, yilnı lfov<'r Pnşa ne gayrı e~nı usu ~~~ ::. . . . E 1 d• d 
Bır müddet sonra da onun bu 'lia- ıı.:amandır berl h:ıı;r<'t <;cktıvı sami-, etmek lazım gcldıgını bıldırmış- • e ıye eı yardımın yerine vastl olmasına 

r.iy<'tte Bııtumn donduı:üııu lı::ıber mi, ııtcak bit· dost ve nlle muhit·neltir. Vek&letin yakında tedbiv lstanbulun tramvay hatlar 1 katiyen müsaade edemiyeceğini 
alan -tekrıır Bcrlindcn Mo>kovaya kavu~muş olmanın huzur ve hm~zile alncağı umulmaktadır. Asker ailelerine anlatmış bulunuyo. 
gelmiş bulunan- Enver Pn a ile mu- cıöyle gcnfcı bir nrfcs ııldıktnn sonra, d kanunu o· "'~ Al l R .. ., yar ım ığe tar1ntan man ar, us-
habercy başhyorlnr. anlatıror· Mel?'cT sabuh'ryln Bntu- · irtihal lAnn bırakmll bulundukları Ni-

Görüluyor ki Halli Paşanın Rııtu- ma ı?Clmiş. Yanında. yol!. rtlıı ıı•l.•n- l . ) İd . Daimi encümen bugün Veli- • 
n•ıı gidişi, Anadohıya gec; tk niyeti 1 tı <;ekmn~in diye !\1o !tovudıın kntı- Paşabahçe nhı~arA nr ?resı nin rivasetinde nakil vasıtal arı Hafıa VekAletl yeni bir karar verdi. idare kolayef tersanesinde denize indı· 
~~le dul"tlu~, btlilkioı bir ı\nııdoludnn 1 lan biri \·nımı~. Onun dclıilctilc so. n~emurlanndan İstı~Jal harbınde ıidarelerinin mümessilleri iştakile "9_.6 8eft881 SOnUna kadar yollara rilm:ye hazır otuz bq bin tonluk 
donuş seferı n uc ıdır. kaJ;;"I numarası kapm bcnsı meç- bırçok yararlıklar gostermckle te- b. t l t k asker ~ 'el • - süper dritnot ve on bin tonluk 

'
, .. ~ 1 B t 1 lI , • 1 b M ]At •r op an 1 yapara il.il e- a b k k . _L'I. k .. b. 1. d' e uuy C<: 8 uma yeı· !'~en a- hul bir l'Vdc yerkşmlş Alı.şama kn- mayüz etmiş o an ay ev u . d k .. .. k 4&00 elektrik 1 m ası oyaca agır aırnu ruvazor ve ırçoa .. 

lil Pa~:ı. vnztyct düzelincfye kadar dar orada havanın ka~rmnsını btk Kunt dün vefat etmiştir. Muma. r~ne ya ım anununu goruşece • ğer yeni lıarp gemilerile Karade· 
orada eşi ve ço uklar!I~ beraber o- llycrck kalmış. ve yine 'lnuıı ~<::ne ·1 •h arkadaştan tarafından çok tır. •v B I d ANKARA, 20 (Hususi) -- nizde bahri hakimiyet ve tefev-
turmak, sakin ve asude bir harııt tnkılarak bu knpıyı bulmu!I Rutün ı c}·ı b. tt C ab hak rah 1 Oıger taraftan e e ıye mat- Nafia Vekaleti İstanbul Elektrik, Parti• kaz& vuku temin ettiklerini dün l'e9-
siirmck niyetindedir. bunla1'l anlattıktan sonra II~lll Pn- sevı en • il za ı. en ı - baasında yardım pullannın ha- Tram,·ay ve Tünel İşletmeleri U- men ilan etml,lerclir. 

Boyle otururlarken, blr "ııı ak- şa • 1 met eylıye. k A l 
1
.k b aılmaaına devam edilmektedir. mum Müdürlüğünün, elektrik ve 

,. ı1 h k k k d ' 1 Y®axcı Kadı 611 n;erı · Şıı e- B J • • '-t· wl 1 · ı uı s k 1 • Alma St k t -1-n· ,,·--tam ust • RVa ararır en <: ıp e- - Sakarya önlerindeki Tfirk or- un ar, vesaıtı naııo. ıye ve eg en- traınvay kısım ar:ına aı us ve esa - on n u a ayya."' .. .. ... 
nn kı3''1Stnda .şoy)p bir d;'a,7ak, dusunun iyi bir ı:azi,•ctte olmadı(rı. ain::::rliğine ka;ar verilmiş olup ta ce yerleri .biletlerile birlikte halka larda b:ıı.ı ehemmiyetli değlşıklikler gre erı diden Kırım yanm adası ile Kaf-
Batumun pnlmıyel<'r, muz f .d'ln at'ı, m ı:llvlüyorlar Senin bu 1ıu-nst11 . 1 ı. • hl. verilecektır )·apmışttr. Bu değişikliklere nazaran ANKARA, 20 (Hu•usi) ka.sya ara11ndaki muvasalayı ket-
le 1 ı it k 'ki. • · ' sevkedılmemlş o an tam as ... cn e ı- · b k · ü ·nd mevcut " d a asya ar ve çcş t çeş !lıca 1 ıın- malümatın var mı! dlvor. lil 1 n 40 941 1. * YEŞİL SAHA: Gureba has tr:ımvay şe c ·csı zerı e l mıye ça1ıtmakta ır 

lere mah \Hl fldanlaı4a •lio;lü bulva- Filhak"k S k d . yetnanıe ere ., • ıse mezunu l . kilçük nısıf kutıırlu münhanilerln nı· Her sene sonbaharda yap~makta • 
d _. k • 1 h 1 1 

1 
., a, a aryn n en buh ·:ınlı olup askerliğine karar verilmiş ve tanesi karşısında ev er n ve saha- stf kuturları, lüzum ve lmklin nisbe- olan Cümhudyet Halk Partisi Ocak, Muharrem Feyzi TOGA Y 

rın a gC7.ınmet ıç n 1'7.tr !l"lr ıır - günleri ya11ndıi{ım1z r.Gnlcl'dl ıil 'I · · · J •k· b 1 t B 1ı: t h t' b. h' t k bl l ı ı ,. • 0 1 n- yüksek okula devam et'llıyecı•k olnn nın ıstım a ı aş amış ır. urası tinde as .. aıi 40 metl'eye çıkarılacak ı'ahlve ve Kaza kongreleri hazırlı- ............................................... . 
en, u 11 ır 188 n e \'\l .Un ler k-"il ki · b J h h ı· ·r w ) ., r.ına ·ı>artı' Genel 8ckreterlig·ince ba" 1 birdenbire vnz ... eçiyo:: ve evde kalı - . kısa hizmetliler sev •:u ece. erın- 1 ir yeşi ıa a a ıne ı rag o una- ve tramvay münakalatının silratlen- <> ' 

yorln,.. Ortalık adamak llı knrardıf:ı 1 Enver P.ı~~ devam ediyor: den en geç 27/8/941 gGnli nOfus cü~ caktır • dh-llmcsi için tek haUı yollar çift lanmıştır. Gc.nel Sekreterlik, bu kon. 
uman, kapı çalınıyor. A.çan t iznıct- - "Rö~c ı~ıttlm ama ln~nmad~ı;,t· dnnlarile beraber şubeye gelmelerı 1 * KUDUZ: Şehirdeki se\"srri hatta tebdil edilecektir. Bu işler ya- gr<.'lerde vbl mikyasta temenni ve 
<;l kız hi<: tanımadığı hir sahnllı ile Her ,.cyı. ~.ıkından doğ'ru dGrOııt og- ilan olunur. köpeklerin itlafı devam e tmek· pılırken, hattın geçtii:-i yerlerde 11cy- şikayl•t ko~tışmalıı_:ı _.rapıl~a~ını te-
k 1 renmck ı<;ın buraya 1?elı!lm. Maliım ................................................ d . 0 .. d h l'f ti d rüsefor ve ahalinin emniyeti bakı. nıhı t'dccek her turlu tedbırın alın-
nrşı fnlşıyllo1rP: d ., y:ı burası •mdot ÜZC'rlndcr·r. D:ıima 6teo Jr.k .. unk :.lmd.~ ··tıe ı .. st:.m esr e mından tehlikeli bir vazıyetin !da - maı;.ını. tc~kilatına b.ndlrn~iştir. 
- a ıışn ev <'1 mı '.1. 1 Tı nb7.ondan, Hoparlan, Tür~ycnin - opc 0 uru muş ur. on me'<İ icap ettiği takdirde Umum Mil. , l nl'tt nızanınameıııne gore kongre. 
- Evde... Rlm ge dl c ı~·e\ m e- her taı afından l!:C'len l"İden'er çolc-1 günlerde şehirde kuduz vakaları dürluk tarafından her nevi isUmlllk lerııı başl:ıngı<; tarihi eylül iptldası-

!cndlm! tur. Hakıkııti ögrenhbılir't. F'J?er ..... BUGONKO PROGRAM azalmıştır. ynpılabılcccl..-tir. Diğer tar!lftan tram l 'lır. Anrak her Vilayet, kendi husıı· 

Bakışlar 

Yabancı sözleri 
eleme hareke leri 

Ank:ırn hü!tOm ti c µ111•dr lüvıkllc:o * İŞÇİLERE ELBiSE: Knra vay geçen cadde ve bulvarlaı-ın lı~- s~-yeUne göre kon~relere. başlama ta. 
tutunmnkt:ı 1 c •. Y~nan.lılnr kaı ı - ı ?.!lO Pl'ogram JD.00 Konuşmn ağaç mües:ıeselerinde çalışan i'i'çi- tun genlşlii;..fnee mezkur Umum M~-1 ~hlenni kendılcrı tesbıt cdeccl:ler -
sında b!r b<ızgun ıhtımalı yoksa n e. 7.33 l\Itizik 19.15 Orkestra lere Beledıye tarafından mı.şnm- dürlGk tarafından Bclcdiyeııln lc:rcıh dır. 
se1e ~ok d~mnktir. F.ıknt hı;y)e bir 7.45 llabl!rlel' 19.ltO Hnb rler ba elbiseler vonlecektir. Bu işe edeceği şekilde yaya kaldl'·ımlan dn 
t .. hl'kc mevzuubahi ise, biı anarşi S.00 l\lüLik 19.45 Şarkılar 165 00 r ra tahsis dilmiştir. duhll olduğu halde k:ıldıı ım yaptırı: Afyonda bir cinayet 
vat"!!a... 8.30 Evin saııtl. 2015 Radyo gn- * YOLLAR: Kosku, Laleli ve 

1 

la<'Rk ve btınl:ırın tnmir edil~c..ı:i Işı 
Enver Pnş..-ı. kıırşı 1 hk!11ın flk- 12.30 Program zcte .. i. Beyazıttaki knldırımlann reforj l!muın MiidiirHikı;c temin edılecek · 

• • 

rinl anlamak ıııtC'r rrıbf bi" !:1ı~~ su- l2 ':3 $flrkılıır 20.41i Müzik h 1. d .d · · 3 I b' ' tır. 
b ı:J..15 Hnbrrler 2 O D n ın e yenı t'll ınşnsı ıçın ın 

P • ~ "FA suyor, ııonıa ııtCın cnınl n., nı:zusıı. 1. O orsa l• ·a sarfolunacaktır Yenicamı Diğer tarııftnn idnre, 1032 sene -
cganır ._ 1 nu ııi• f · b r t · ı · !'l.OOŞ::ırkılnr 2110Ş ki · ' i n r.hı ............................ .. ' .,e ını c il ('O ŞU ııoz.ı::rı ıı:ıy- 1 • 'ar 1 ıır o· 1 s it h t A f sinden it haren trnnwav r zcrg.ı a-

Afyon (Husu•İ) - Şehrimiz
de feci bir cinayet işl,.nmiştir. 
19 yaşlarında hJr genç 30 yni'ın· 
dakı hır kundurncıyı ;;jd;irıııüş-

1 

AA-uıtoı t Per,embe 
-

1360 H. 

21 
1357 

RECEB Runl 

27 Ağ'u!!toJıı 
a 

• ıiin:235 1 1 8 

- - -
Vukitl• t:.ur. Vaaatf 

s os D 
') &ı"1111'U ---Gllnoı 10 18 l6 17 

OKI• J5 17 1) 17 
lk.tadı v9 04 l7 04 
A.ıc..,am 12 o. 2J 00 
\ata& Jl 40 l1 41 
ınıaa~ (Yannkl) 8 27.U 2S 

- - - --
l 1., ı· :ı.ıu1.1k ıvanyo u, u ana me , ynso . . . . 1 1 b • • T · f h r uyor: "· " · · 21.25 Konıışma y . h .. l . d k' rına d kılmış olan lkı h n am ayn, 

11.-ıgazıone rıes maıı a ıne .. o 7. ım. ıı nıılli harekete yıonı 118.00 Program 21.40 MGzik ya, cnıposta a.ne, on erın e ı l!l42 senesi ba~ındnn itibaren 
eclmiftir. bir :ıf.<:ş, bir hız, bfr hC'yC'Cnn \e C- ıs.o:ı Orkestra kald•rımlar da asfa~t kapanncnk- bl'r sene ycııid~n 500 lilmb~ nn. 

Bi=:de bu eleme iti neden 1 lı: ıı;;•n Anadolu~ a gc~'lwniz lfi- 18.30 SE'rbC'st 10 22.30 Haberler tır. 2, 5 aya kadnr bıtecek olan bu ve dC'c~k ve hu liimbnlar l!ı.16 senesi 
ÇNpık gidiyor? Neden kovu· ı:ımdır. , dakika 22.45 a1üz'k işle.re de 33 bin Jira tahsis edil- sonunda 4500 lambaya çıknrılacıık -
la;., arapça kelimelerin y~rır.ı (Dıwamı ı·rır) 1 ıs.40 Mıizik 22.55 Kapanış. 1 miştir. tır. 
türk~eleri değil, frenkçelcri ka
pıyor? Neden bu ı:snn apu• 
kc:rynsı Büyük Mıllet Med.si
mizi bile isyan ettirecek biı 
mask~rahk ba1i almı~hr? Çün
kü bili tasfiyenin prensiplerini 
koymuf değiliz. Nerede öz 
türkçe, nerede arapça ve 'feırs
ıça, nerede frcnkçe, nerede la
tince •e yunanca kullanac~m 
kimse bilmiyor. İçine edebiyat• 
çılan da alan bir akademimiz 
olmadığı için, 1isancılanmız, 
milli zevki temsil t:dc.-n sannt
~r1anmızıtı yardımınd n mtlh
rum kalmışle.:, bu Çt:pra~ık ~n 
içindc-.ı çıluım~ı,:a.-dır. 

S"'•t' ı1t11ıuu11uuu111111111111ur111ıınıı ıınınn~ 
ıü" . Katil cum.u mc,but mahkc- • [' Vecizelerin Şerhi ;, 
mesınde yapılan durutJ:nası so - E : 
nundo 1 O sene hapse ·ve f 000 li- , ... uu1111uı1111ıunuu••n1111ıuınuuununıu; 
ra ağır para cezaaına mahküm Gurur, in •ana deli 
olmu~tı:r. ulu•a yakııır. Mü•am ahanrn 

Uıulü ve kaidesi o:medığı 
İçin çaprafık. Eğer l:ir tasfiye 
eııası konmut olsaydı, bu clava, 
ümirllcrimizi ~o~ aşau bir u
delik içinde hedefine varacak· 
ta. 

~----------------------------~~~~~~~~~~~~~~------------~----------------..... P-------ııc---------...... ------,----------------·~----~----~ c~nıiy•tten ziyade, ferde Edebi romo.n: 32 lçlnde yıışıyan bir suyun aynasında için tıınzim ettirecegiıni ı;byl dim. 1 mek cwaretinj bulıımadığım !~in 
................ ............ lııtihap etmezdim. Deni bu fikirden va7.ge<;irmek için Hursayn ~idişime ini bir harPket ısü- yakrprna•ı gibi. ••• 

Çoktanberl kendimde bulmadığım çok uğraştı. Razı olınadını. Onn, t..-ı- sü verdim. 

Kemal 

bir sıcaklık ve coşkunlukla koııuşu-ı 8avvur tttığım bir yuvayı kurıınınz- Tren yolculuğum teredduıten kur. 
yordum. Sııadeti dudnklarıımn ucun- sam eandetlmin rartm lı:ılacnğını tulmııe ve bır karar ulaşınıt insan
da hissediyordum. anlattım. Sesini (ıknm,adı. lnı·w sükuneti il<! ~cet!. Ve cğeı· 

, : O başını .bi.raz önüne ei;;"fllieti, ııu-ı Ü gunclür hummalı bir faali)•etle ç~k yııkı~ bir ititle ~'ihim bana tü-
s~yordu. İçını okuyamıyordum. Ona tabt!sunu bitiı-miye <;alışan Ziya, lu sürprızler ve im.lıhanlar hazırlıı. 

.................. ~.~~.~~.!~~ ~üs::tün s~kuldunı. 1 Adeta k~la~ın~ aşağıya indiği zaman kendisine bu mışk:ı~ııı~ay~~t:eı~. de b~ .sük~ın;t 
b:sı far.1glbı b

1
1r ton n 011nfkaş ı ~ı·r:~knı 1 lı:ıtıl'l'i veı:Aim. Çoktanb<'ri görnıc- l 1ıstkl a mtiın ktf n ır scyr uzerın e 

- O bir anlık tebe ilnı temiz mi 
1 

çeklerini toplamıya katlanmasın, bil ır azı et an ayıııı ve ~c at te :ı • d i b' 
1 

b' . sağlı sollu ko' ıt llm R rece . 
Feı·di? Dnima bir ~e,ill!k 1çlııde in meli d<'ğil mi? klsile mezcederck uıtın uzun tarif 

1 
g m ır neşe:;l·de t7.ı ·• ı Bursada Muradiye.•eki bea odnlı 

b b f k -' ı ib arı aı·nsına a ı . · ,. s.ım 8. arın ar tn•ıa o ıııaz g i ge. - Yok Medlhacığıın, hııtıralıır an ettim. Bııhtlyar!ığımızın bir glıne~ . . ahqnp cv1 sntal'Dk Sed ba,mdakl sı-
lıyor bıma .. dedi. Ben A nk..ırnııın ha. cak aşk arttk bize hir şey veremez nydınlığilc pnrlıyac1tğını hiçbir lıu- -- D(mclt bu kafcsı bef;<'nmcclmız. 0 ; 1 JökOlnıOş binaya bir niz:ım ver. 
harını tercih ediyo,.am. lllç olmaısa olduğu ihtiyarlık günlerJnde, mazi- !utla örtOlmiycceğini kedime temin yuvan zın çöplerini Bursad:ın ıa,ı- m:b; itin earfcttlffoı 15 gün zar!ın
yakıcı ısıcaklarda ; .. san hır zarr.an- )"e doğru oyalayıcı bir seyahat yııp- eder gibi ona t<'mln cttım. , yncaksınız. . _ . _ da, h:ıyatım•n mtıkac!t!er yürü.tüşO ! 1 .. r (;{ıl n bir rnev imin geçmiş oldu: mak iınkanını \·ermelidir. S nf ni • Bursnya seynhatimın sebebini nn- - Evet, dr.dım, latife ılc, b r tu- fü.erlnclc çok büyük tesirleri olan üç 
ğunu, her ak1'nm sonu dıığlardakı zam ve fazilet uğuruna, uhi Liı· fc. !attım. Kazancım azdı. Yrni kurula-, nektc iki horoz buınamaz. nı<'ktup aldım. Boıılar birer g(in 
ınor tüller ımuıı •• ~a ha re le seç mı- ugntle, sivil bir azize ha)' atı r,cçl- cak. bir yu\·anın ~nruri. ihUya<;laı ını Bunlt size bırakıyoruz. Blzımkini l lasıla ile elime ı;e1diler. 
ye çalışır. Seo istiyorsun ki uadet ren muztsrip bir kadın olarıık ~ör- tc>mın edecek kadar blrıkmlş hır pn- dalma yeşil kalan Uludağ <;ııınların- 1 Hl i . . N h d d 

nllıtenı:ıdl~ en topla11a11, fakat tfl -
kenmiyen bir çiçek bnhtesi olı1un. 

~ O Jıalde inı.u hatmıları ı ulmez çi -

nıektcn e ölmeyi tnı·c.h edcı im. Kı a ram uoktu. Bursnda babndan kalma dan • r ncısı aran anım an ı: ~ yapacagız •.• 
ömilılü bir aadetle hay:ıtını karar- bir f('ftali bahç~ile iki evim va dı. cZavallı Ferdi bey, diye baıılıyor-
tacağımı hl sctseycJım, ann kcn !imi Evlerden münasip olanını satacağı- - lO - du. 
verdiilm anı, nanıUtenahi bır d~vir mı, diiel'ini de yaz ayları ot'lı·mak Kendlnıde Naran hanıma veda C't- ı tDnamı \'fl.r) 

Gurur, icr<!e yarnpnm ,.c ;ı; a
kışmaz. Gurur, bir nevi kab:ıı· -
m&dır ve her nevi k:ıbarnın gibi 
ı;nhtediı·. Fakat gurur ulusa yn • 
rnşır. Bir ulusun gururu, onı.:n 
tarihteki bUyüklü'l>üne, hnldekl 
yüksekliğine ve ilcrisınin emni -
yetine daynnır. 

Mlisamahııya gelınce cemi!fete 
:yalctşmıyan bir şey varsa odur. 
Cerrılyct, hl<: btr işi, hiç b!r men
faati bakk<nd11 mü ıı.maha gostc
rilmes•ne dayaı:amaz ve razı ol
maz. Biliklıı bu ruuumahayı g6ıı. 
tct<?llleri mc::ul eder. .M ıisamaha 
ferde l'akışır. F rd, mGsamaha 
gbstermeklo yanılr,11 o~nıaz. Fert 
telafisi mllmkfın bir 1'ntaya goz 
yummnkla, öil:üt ve,.mdde mü a
mahayı faydalı bir hale getirir. 
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S O N H A B E S'l .. L E a SOVYET 
tebliği • iÇKiSiZ SAZ leosevelt söyloyor: 

1 ınaııız tebıııı lngiltereye Harp 1943 e 
KAHiRE, 20 (A.A.) bı·r tek t k k d J Ortafaıir lngiliz kuvvetleri umu- an , Q Q7 U8Van~ 

l11i lcarargahmın tebliği: d 
1 Tobruktaki kum fırtınalRl'ı askeri gön eri memiş edecek 

!aaliyell azaltmıştır. Bununla bera-
ber düşman bazı bombardımanlarda 
bulunmuştur. Vatinrton 20 (A.A.) - (O. VAŞiNGTON, 20 (A.A.) 

Hudut mıntakaaında dtişmanın biı
motörlü nakliye kolu topçı:ımuzun a

N.B.) 

Ayan azuından demokrat 
Byrd bir nutuk aöyliyerek demiş
tir ki: 

Reisicümhur Rooscvelt, dün gaze
teciler toplantısında harbin icap e -
der.!e 1943 senesinde de devam ede
ceğini ve İngı1tere ile BirlE"şlk Ame
rikanın 1943 aneslnde tatbik edilecek 
imalat planlarını şimdiden tetkik ~ 
tiklerini söylemi tir. 

teşile hnsara uğratılmıştır. 

Alman tebllOI 
BERL}N, 20 (A.A.) 

Alman tebliği: 

f ngiltere etrufındaki deniz mınta
kasında, Alman tn~yareleri, gündüz, 
büyük bır t"t"aret gemisini hasara 
uğratmışlardır. 

İngiltcrenin şark ve crnup sııhfli 
iiz<'rindeki e'!lihn fabrilrnlnrına ve li
man tcsiımtına ve ııyni zamanda mu. 
tı:addit tayyare meydanına gl'ce hti
cumları yapılmıştır. 

Şbnali Afrika sahili vakınlannda, 
Alman stukalaıı, 1500 tonilato hııc 
minde bir naklivc • mi e bir l·o. 
morkörü batınnışlardır fki ticaı·c» 
gemisi ciddi suıettll ha aı·a uğıııtıl
mıştır. 

Alman savaş t.ııvvnrderi, dü.1 ge
ce İsk<'nderİ)e İngil z deniz ü üne 
hıicum etmişlerdir. 

İngıliz hava kuvvetleri, Manş sa
hiline hucum c>tmck ıçın yaptı[YJ bir 
teşebbüste tam blı- ınagliiblyete uğ
ratılmıştır. 

Avcı tayyareleri ve hava defi ba
taryalan O ve mayin tarayıcı gemi
leı: 1 duşman tayyaresi düşürmiişlcr
diı·. 

lrenda 

eulkaed 
dedikodusu 

A'\'rupa harbinin başındanberi 
Amerika ailahlanmnk maksadile 
takr ben on milyar dolar sarfet
mıştır. Fakat şimdi.} e kadar ln
giltereye ne bir zırhlı arab11 ne de 
bir ha,•a dafi topu vrrilrncmiş. 
yalnız 'birkaç ticaret gemısi teslim 
edilmiştir. 

Reisicünıhur, bu :mesele hakkında 
dün Lord Bea,•erbıook ile görüşUi. 
ğünü ilave ctml tir. 

Roosevelt, gnzcU:'l'lleı·e yaptığı be
yanatta ezeilmle §Öl le demiştir. 

Churchill ile bcnım aramızda vu
kubulan konuşm:ı, dunyadaki demok
rasileı·e yapılan )aıdıma bir hız ve-

Hava dafi top mevcudumuz recek ııınhi)•ettedır. 

i~ap edecf'k olursa bir tek Ame· ı 946 dan evvel hazır olmıyacak
rıkan tehrjni bile müdafaaya ka- t 
fi gelmez. ır. . . . . 1 Tayyare ıstıhsalı de cesaretı 

O kndnr muh o 1du ·um uz kıracak mahiyettedi:-. 
ve 700 gemiden mÜrl.'kk p ol.na / N hayet senatcr 8}'rd top jma
sı lazım gelen iki Okyanus do- linin de kafi derecede olmaması
nanmamız inşaat tacı! cdılmezse nı tenkit etmiştir. 
································································································ 
lzmirin iktısadi bayramı 

(1 inci scthif edc11 devcım) ı teri bulmak müşkülatı bugün için 
dan çalınan İstiklal marş ile ba,lan. ahis mevı:uu r1ı ı;ıldir. Talep çoktur, 
dı. Kürsll.}e evvclii Bc:?lcdiye Itı-"si fiyatlar elverişlıdfr. Ancak bir taıaf
Dr. Belıçet U{ çıkarak 11 inci İzmir 1 tan halk ve mılli müdafaa ihtiyaçln
Enteı nasyonal Fuarının maksat ve ı rını kaı·şılnmak ve blı- tnınftnn mcm 
gayeleılni ifade .-den nutııklarındnn kkctin çok muhtaç oldu •u ithal nıad 
sonra Tlcal'ct Vekilimiz kılı süye gc- ı' delel'inin ithalini bu mallarımızla te
lcı·ek sık sık alkışlanan nutuklarını ınin etmek uıı·uı eti dolayısile ihrıı
söyledıler. Mernsrm ve nutuklar şeh- catı !'ıkı bir mfiraknbe ve tahdide 
rin her tarafına hopnrloılerle ) ayı- tabi tutnıuı bulunul oruz. Yurdumu. 
lıyor~u. Nutukları nıiltl'ııl:lp Müm. zun himnye)e muhtaç olan toprak 
taz Ökmen uğuı lu ve hayırlı olsun rnahsullel'inin bir kısnıile deniz rnah 
temennisini havi kapıdaki kıımı~ı - sulled -istisna edilirse diğcı· ana mad 
beyaz kordeleyi keserek fuarı açtı. dclerl ihraClna ancak ya bir ithal eş. 
Merasim biter bitmez fuar sahası bir yasının ithalini temin mulcablllnde 

('11.,_}tcıl•tl-.ı. ,.,,.,,., anda zlyaretçileriC! doldu, ta~tı. veya yine ithaliıtı temin için lizım 
na gel'nce, Tahranı ziyaret etmİf Belediye Reisinin nutku olan döviz mukabilinclo müsaade c-
olan bütün vatandaıların da"ma Uzun bir nutuk söyliyen Belediye diyoruz.> 
sit~İf ve Jıayranlı.kla anlattıkla- Reisi Behçet Uz, sözlcı ine Ticuet cRububalta olduğu gibi fasulya, 
n1ı11 göre, 1ranın Payitahtı, yine Vekiline. ecnebi devletl<'r mumessfl- pirinç, nohut, yağ ve diğer gıda mad 
Ala Hazreti hümayunun himmet- lertne, Mebuslnrn, nıntlıuat \'C yurd- dclc.ırimizin istihsal mıntakalarındaki 

duşlara tcşekkUriC! başhmış, fuarın fiy:ıtlarını tcsbi~ ve ı Psmı'n ilan et,. 
leri ve bizzat verdikleri vicheler gcçlrdigi nıerhulclcri nıılatarak, Ti- tik. İstihlftk mııılakalarnıdıı bu mad 
sayeainde, İran milli mimarisinin caret Vekiline lıitıılıen sözlerini şöyle dc>lere ancak nakil lkretlerile yüzde 
esaslarına riayet edilmek tart ile biti ı ıniştir: muayyen kiir n i;;bl tleri ilave edile. 
çok büyük umranhwa mazhar c- nu merasime iştirak ı•tmc:?k ve bilec(•ktiı·. Bu tcdbh· ile mlistnhsıl -
olmu,tur. Şah Hazretlerinin bu fuarı gczmrk için her tnrnftan ge. den rnustehlıke giden nisbetsiı ve 
hususta gösterdikleı i en büyük !enlerin yfüd<'ı inde mılli snndet ve \ilçtisüz fi) at temevvüç ve tezayfitle
kiyaaet ise, umran hamleleri i1e neşeyi, sevgili <'ümhurrrı 'miz etrn- rint önlemiş olacağımıza kailiz.> 
İrıtn milli mimaris.niu esaslarını fında ınıllctçe bir knyn lı.ıllndckl <Arkadaşlar, tecrube gostermiştir 

to 1 J ğ b k 1 ki içeride veya dışarıda harp havası telif .-.... o.. olmalarıJll'. P ı:ı u umuzn ve utun arnr nrı, 
-~·-,. tedbirleri mılli saadeti ı..uklC'<;tlrnıiye l!"tiği z.ımanlardn ek ertya ticaret, 

Siyaseti hariciyeye gelince, Rt- lıizmct eılC'n Cümhuı İ\ t huk meti- biı denbire kazanç hırıııııın ka:ı,-naştı
%8 Pehlevi Hinın vatanlarına bu 1 mizin haşıınızdn her z ımın uyanık ğı avare sermaye!• rin fıı at kolla
huaustaki hizmetleri, eski devirler bulunınıısına mcd.,,un hı •umu u bi- dığı bir saha telakki e(filir.> 
le kıyas kabul etm"yecck krdar liyoruz. Ecnebi rl 1tllarımızın b z'mle cHukfimetin aldığı tC'dbiılcre rnğ. 
büyu .. ktür. O kndar l.<i lran bu.,.Ün 1 paylaşt•klaı·ı nı>ı.e ,.c saadet günle 1- mfn bizim aziz ı·urdumuzda da ibti. 

' , ı h J bü ·ık ş f · d kfü ynpnn ve bunda ısı ar etınc:?k ls-Avrupadan çok uzak olmasına n. a~ıı· ıyan .Y~ • ~ 
1 
nı zc ~n .e-

t Ve tuz! 1 hı" erinı•z n ıb tiyen bir zumıe vnrdır. Arkadaşlar, • b A . h .... k d _ ı·m mınne n ~· . ı , -
ragm~n, u. 'rupa uyu . ev 1 ııı!!ını, kıymetli Ba~ekil Doktor Re- bugün bu zümı·e ile Çl'tin, fakat dc-
letlerı nezdınde hatırı en ~ı~ade flk Sn~·dnma en lçt<'n scvb"i ve say- vamlı bir ınücaclt>leye girmiş. bulunu
aayılan memleketlerde~ • bırı ?': ı gılnnmızın Jfitfen irsalini rica ede- yonız. Halk, hük(ımet reisimizin da-
mu,tur. Şah Huretlennın, mıllı rinı.> vdiııe samimiyet ve tehalükle icabet 
ter~f ve ~aysiyet üzerindeki has- ı Ticaret Vekilinin nutka ederek bu mücadele~·e tam manasile 
aaaayetleri ve kıskançlıldan saye· A-'z İzmirliler iştirak etti. Matbuatımız, mevzuu 
..!-..J A b • "' ' milli bir dava olaı ak ele aldı. Bizzat 
ınnu~ vrupa mat uab, e3kİd<'n Muhterem Ba"vı>kilim lzmlr 11 in. i _ _._ d ed" d"kl v as 1 ve vatanperver tüccadarımız bu 
pca İl et m 1 eri bir talcım yi- ci Enrernasyonal fuarını açmak şe- davada esaalı yaıdım yolundadırlar. 
•ekirane litifelere sahifelerinde rcfinl bana tevdi Pttiler. Ru vazifeyi 'Bu müşterek ceht hiç şüphe yok ki 
,_ ,,...iye aa-bk katiyen cüret i!a ederken yüce Mılli Şcfin117. ve bü- tesirini göaterecktir. 
edememektedirler. Rıza Pehlevi •yük Cümhurreiııimizin sevgi 9 c ııe • Sevgili yurddaşlarım, büt6n :mil. 
Hanın irade kuvvetlerini bu su- !iınlannın. uyın İımlrllJere iblağı le~e inanıyor ve iman ediyonn ki 
retle Awupanın farka kufi dai- nakkıntdi akı .~~uldarı':/ahrb.ile ye:ı- bu büyük dhım bli.dfrf'l!incJen Türk 

k .. tah t J • - • ne ge rme~ ı un e """en ır YllZlfe milletinin şettfı, istiklali, toprak bil 
rna us o an razete erı uzerın. ~ayanm.> 
de de nlfiz ve hakin1 kılmaJan . f tün!Jğü ırfbl mnli ve lktısadi 'Yarlığı 
bil t iJr t 1 • · · Vekıl, bundan sonrl\ zmir 'Rf"ledi. da sağlam •e dınç olarak cıka«!ak ve 
.. e •. r~.n .mı .ıye P~~er en rç~~ ı ye Reisile mesai arkadaşlıırırıll tak- aziz vatanın her köşesi bir giln, fa

fiikrii'!un edisı ~ç olan bu- dir ve tr~kkürlrorinl bilılirmi~, fuara kat muhakkak bir gün İzmirln bu 
yük hnmetlerdendır. rc!lmen ve günün ;ıayı :ınüsait prt- ı;ı-üzel eııerlnile silslenmiş olacaktır. 

Ala Hazreti hümayunun bütün lar1 dolayısile srmholik hir surette On birinci İzmir Enternasyonal fı1R
bu himmetlerini nefislerini tama- iştirak edrn hükum etlerın ınilmeail- rı büyük vatana ve güzel İzmire u -
l't'ile İran va.tan'ına hasrefmİf 0 ). lerini scliıııılıyarıık t< t>kkür ederek ğurlu olsun. 

• malanru lra milleti elbt!!f 1-erkes fuarın Tüık milletinin inşa ve inııır Pmyonlarda ••• 
ten iyi t:.ıcd: etmekte,, ve ondan yol~ndb~ sarfett'ği de~amlı bml~ain.lıı Ticaret Vekili kurdeleyi kestiktt'n 
dolayı bilhassa dünyanın bu buh- ~~cız ır ıfnde i olchıgunu c ırtmış- Mnra, yanında Vali, Belediye Reisl 

1 ·· 1 · d fra t t h ır. ve dlğt.>r dıwHlilt•ı· olduğu halde pa-
ranı gun enn e n aç ve a - Münı•ftz ,.>.knıen, sık sık alkı•lanan 

d l b ! .... ... viyonlnn gezm ~e ba~lnmı .. lardır. 
tı etrafın a top anmt~ u unmak- ntıtlcuna •o~le devnın etmistlr: E 1· ı· ı 

,. J •• • vvC!a ran pnv yonuna gıdılmiş 

tadırlar. cMıllı:Ul.'rln elcııı ve ıztıraplR mii- ve mümes fi t rafından burada t ş-
Bu hakikatleri, durup durur- şa!ledc etllğlm·z bugunk hedb 1ıt h"r edilen l.'~yalar üzerinde izahat ,e 

ken sdkasd ~y·aıarını çtkıır,..n· hali karşısında bu kuılr<'tımizı nıu - rilnıi~tir. Vel.il bu pavhoncla bllha _ 
lar da pekala bilirler. Biz bu h:ı- h;:ıfazn ed!'bilmc~i nr t:ılihe \ ı de ı;n çuvnllnrla alııkad11r olmu~ 'Ve bun 
berlerin hususi m1'ksadlarla çık:ı- t<' adufl medyan clrgillz. N' c limb: 1 u !arın Türkiye) e gondcrilip "und i. 
r-lmıs olduiuna kani Jıu1unuyo- mazhaı i~·etı, taıihln knydc ttiği b n- lem ·rt·ce ini ııormu tur. Mfmı<!S il: 

d bit· mu ib ttl.'n lııy kilo de s nlarnk dknınuııi:yetll.'> cevabını vermi~tir. 
ruz. Esasen bu tarz a uğraşma· iç ve dış politikasını mllli tn<'nfaat- Burndnn İngiliz pnviyonunn geçll
lrr tamamile beyhudeldir. Ala laı mı, m•lli iı1tikllili kntı tc,nln t al- mlş, evveli\ f ,t kl:ıl marşımız ve nıü-
1-T ... zr<'ti hümay •nı.-n, ram dnhi- tına aldı·!'! knrl:ır, 1n anlığa sulh idr. te:ıkiben de İngillz milli ına~ çalın 
len ve haricen idaredekı kudret alini de miımkün olılugu kadar m::ıh- nııştır. Alınan p:ıviyonunun önfüıde 
ve '".alahetleri lmrşısınd.ı bu gibi fıız. tutan bir istikamette yürfitıııck davetlileri Alman konsolosu kar~ılı. 
dedikodulann en ufak bir tesiri imkanını bulmuş olmnsına med.}un- yarak 'rürkçe olarak kısa bir hita
bile olmıyacağı ve ~man alevi dur. Bu ve<:ile ile burada Türk ııil- bede bulunmuş ve p:ıviyonu Tit"aı·M. 
gibi, zuhurlarile beraber, bir iz Jetinin büyiık kurtannın Ebedi Şefın Vekilimizin açmasını rica etmiştir. 
bırakmadan kaybolup gideceği büyuk hatırasını huş\ı ile anmayı ve Vekil, bu arzuyu yerine getlıdikten 

birlltimiıdn ~e milli t11iyasctimlzin sonra bu paviyonu gezmiştir. Alman 
fiipheaizdir. yüce timsali olan Milli Şefin 6nündr paviyonunda billuıssa m:ıkine aksa• 

T ASVIRI EFKAR minnet ve ihtiramla eğilmeyi asTI bir mı teşhir edflmekteycli. 

İTİZAR - Yazımızın :f'azlalığın
dan ( styasf Fırka Reislerinin ha
yatı) hakkındaki 1omanımızı bagfin 
dercedemedik. Olnıyaculanmızdan ö
ztır dile:ria. 

vazife sayarım.> İtalyan konsolosu da pavlyonu Ti· 
Vekil bu sözleri müteakip, bugün. caret Vekilimizin açmasını rica edc

kü harp şartlarının ikttsadt bfinye- rek Fransızca bir hitabede bulun • 
mizdeki menfi tcalrlerinl mtımkün muştur. 
olduğu kadar önlemek için hükılme- Buradan çıkıldıktan sonra yarli 
timizce alınan tedbirlerin ir.ahma bankalar ve müeueselerimizin, v!la. 
geçmiıtir. yetlcrimizin paviyonlan gezilmiştir 

Bu kısım, ıu parçaları da ihifra Vekil, bilhassa İzmir vilayet paviyo-
.... __ ı_ted'-·. nunu pek beğenmiş ve takdlrleıini 

·--.. ..................... -.. .... ._... •l.Dl'C.ft. u blldirmietir. 
Taavlrf Efklr «Biliyol'!lllltıl ki Cümhurlyet Ttlr- Gece, lunir Belediyesi tın-ıüındnıı 

Niabua (5) K.urattar 

1 Abo Şe itf f Tiı~~· H arif _ ne r a _ lf"' içi?ı 

Senelik •••.••.••••• 1400 Kr. 2700 Kr. 
.llb aylık ............ 750 , 14i0 > 
'Uç a:vlık •••••••••••• '°o , 800 , 
Bir aylık •. .......... 160 , yoktur. 
DİKKAT: 

Denolaa..ına wrat lacle elan-. 

Iciyeai yuri!da ırulh ve cihanda ımlh Ticaret Vekili 9Uefine fuarda bil· 
prenslpine sadık olnınkla beraber yiik biı· ziyafet verilmiştir. Ziyafet
milli şeref 'Ye lsUkllllini korumak, tc Rumen Sefiri, konsoloslar, Mebus 
topr11k bfitünlül;riine halel ir11s etme- la·, Kuınandnnlnr ve matbuat erkil
mek için çok clddi ve çetin müdafaa nı hazır bulunuyordu. 
tedbirleri almıya mecbur olmu tur. Fuar tiyatrosunda Türkiye seı·beııt 
Bıı hal bir çok insan kavveÜtrinin güreş mil abakaları da yapılmıştır. 
isühaal ubamndan çekilip ilt.ihlak Halk, çok g~ vakitlere kadar fuarın 
aafiarma geçmesini intaç etmiştir.> her türlü eflnceı.rı ihtiva eden kı-
cDış ticaretimizde tut.tuiumuz yo-

lu şöyle hulasa edebilirim: İhraç aımlannı clolcfumıaktaydı. 
ınaddelçr.lmla ıçin eeaa itibarile mtlf.. Seli• c..ül 

ALMAN 
tebliği 

(1 inci aakifeden dcram) 
tılmıştır. Düşman anudııne mukave. 

•et etmektedir. Finlandiya topçusu 
düşmanın tnhliy~ye falııbiı IMYZi
lerini fasılasız olarak atet altıııa al
mııktadır. Külliyetli m[ktarda gaua
im elde edilmiştir. Bunlar meyanın
da her türlü harp malzemesini muh. 
tcvi kamyonlar, zırhlı otomobiller, 
traktörler, atlar, toplar ve otoınnt.ik 
silahlar bulunmaktadtr. Vakti gelin
ce bu hususta mufassal malunmt ve
rilecektir. Harekata mu\'affakıyetlc 
de'Yam edilmektedir. Zayiabnuz mü
him değlldir. 

Ele geçirilen bir vesika 
Berlin 20 (A.A.) - O.N.B: 
Sovyet 4 1 inci kolordu kuman 

danlığının müteaddit nüshaları 
Alman kıtalarının eline geçmiş 
olan gizli bir emri yevmisinde 
şöyle denilmektedir: 

1 1 8 inci, 1 1 inci, 180 inci ve 
90 ncı fırkalar kumandanlıkları
na: 

(1 .... -1tl/1Üfı fN VMK) 
Pazartesi günü 30 Alman tayya • 

resi düşlh'ülmüştür. 12 Sovyet ta7 -
yarcsi kayıptır. 
Baltık denizinde, 2 diişman nakli· 

ye gemisi batınlmı~. diğer iki nak
liye gemisl yanar bir Jıalde bırakıl
mıştn. 

S.balt tebliji 
l\foskova, 20 (A.A.) - Bu sabah 

neşredilen 8ovyet teblltl: 
li/20 atustotı gecesi, kıtalarımız 

botun cephe boyrınca çarpıımıya de
vam etmişlerdir. Bilhaqa Novograd 
•e Gomel iıtikameUerinde anadane 
muhal't'beler olmuştur. 

Almaa il•leyİfİ 
Londı a, 20 (A.A.) - Rus cephe. 

sinde, iiçünt"ü Alman taaıruzu, gerek 
Vkraynada ,.e gerek Zamburghun 
zaptını müteakip Len1ngrad istika -
metinde tehlikeli flerleyı:Jnl muhafa
za etmektedir. ························· ...................... . 

Eden'in Türk 

mllle~i~ •• ~!.~~~!, 1 

n11111111111u111ı11111111111111111ın111111111111 nııı ı ıı ı 

Cağaloilo Cine .SaraYlır Bıllcni 
"Kapı,, COmhurlyat matla••• k8rf18111da 

22 Ağustos Cuma günü akpma 
Kıymetli Ostad Münir Nureddin 

ve arkacı..Jarındaa IJiı•k, halk tütküleri, ve yeni eserlerini 
büyük b.ir zevkle dinlemek fırsatını kaçırmayınız 

lıhete. 32 kişiden mürekkep böyiik H•I 

Bahçemizde yapılan fevkalide gecelerde 
k.....ta «55» 1nrruflm'. ........................ 

mqrabat h• 

Her Pazar ııaat 15 den 19,30 a kadar bestekar SALA
HADDİN PINAR idaresinde 16 kıtülilı: Bayan v,. Baylar

dan müteşekk;I saz heyetıle birlikte Ses Yıldızı 

MÜZEYYEN SENAR 
Pek yakında büyülı: bir sünnet düğünü tertip edile

cektir. Çocukle.4'ını kaydettirmek ar:w edenler Borsa Ka
raathane.ine müracaat edeb "lirler. 

Bazı unsurlar tarafından kıta
larda maneviyat düşüklüğünden 
bahscdılmekte olduğuna ve fırka 
kuınandanlarilc alay· kumandan -
larının kumanda ettikleri teşek -
küllerde bir nizam tesis edeme • 
miş bulunmalanna ve kutle •alın. 
de ricatın devam etmekte olfna• 
sına b:naen ~ emri veriyorum: 

yapm:ık !asntını bulmuı ve daha i·yl 
bir is!J"kbnl vücude gctiımek iç°ıı ~n- 1 

lı"'an mill<'tleriınizln mü t ı'<'k imn- ~====:::===::========::========~ nını mfi ahedc e)kmiştim. 

1 - Ricate nihayet vermek 
ve teşekküllerde nizamı tesia et
mek için her şey aeferber hale ko
nacaktır. 

2 - Paniğe sebebi} et veren· 
ler ve menzil hizmetlerini bozan
lar derhal kurtuna d izilecektir. 

Zi~ aretınıi takip eden bir knç ay 
zaı fındn bir çok büyuk hadısclc r vu. 
kuu geldi. Fakat bir unsur dr •l!lme
d<.'n kaldı: Türkıye, herhangi bir mü. 
tecavize karşı, .n<'vcut h zinclerln en 
bO~Oğünfi, istı"klilint muhafazaya 
kat'i auret.te azmet.miı bulunmakta
dır. 

Kahramanlık, Türkun ananevi hag 
letıdir. TOrklyenln yalcın ve orta
şarkta şimdiye kadar oynadığı ve oy. 
ııamakta devam edeceği mUhlm rol, 
bu kahramanlık fizerlne müesses bu
lunmııktad ır. 

İzmir ;fuarı, Türkiyenln ekonomik 
iat!kbaJinin ibtr ııembolüdur. Bu mü
naAebetle TDrk hükumetini ve mille. 
tini tc>brik eder ve Türk hükumetine 
Te milletine, fimdl ve s;elecek yıllar 
için tam muvaffakıyetler dilerim. 

3 - Bütün hafif ve aiır mit
ralyözler derhal af.et hattına •evk 
edilecek ve emniyet 1tltında bu
lunan mahallerdeki tank dafi top 
larile teşekküller ehemmiyetli ve lık unaurları görülecelc olan sıy: 
tehlikeli görülecek yeılere aön- ai kumandan ve komıaerlerin 
den1ecekta. cümlesi harp divanına sevkedil-

Muharebe hadan gri9ine ağır melidirler. 
mitra~yö~I~ yerleştirilmesi ve Rütbe işaretlerini çıkarmış o -
mevzılerını terkedecek olanlar lan bütün siyasi 'kumandan ve 
kurşundan geçirilme) dir. 1 komiserler aaat 17 ve kadar bu 
.. :4 -.-. Müdafaa hattının derin- i"aretlerini yeniden takacaklar-
lıgı muteadd.it merhalelere ayni- dır. 
ma.lı ve bir kan, toprak mücade- j Bu e>mri yevmi, 41 ınci kolor
lcsız terkedilmemelidir. ı du kumandanı Tuğı:;eneral Ko-

. 5 - Siyasi kumandan ve ko- sobutzkifin ınızasını tnşırr akta • 
m serlcr, kumanda ettikleri teşek dır. 
lcrde intizamı t 4 saat zarfında Aslına mutabıktır cümlesinin 
iade ve tesis etmelidilrer. 1 altında da birinci teşekkül tefi 

Kumanda ettikleri tt"-tekküller kumandan Stefanofun imzası bu
içinde büyük miktarda intizan•sız · lunmaktadır. 

İnhisarlar Umum 
Müdürlücünden : 

Yüksek ve Meslek Mektepleri 
Mezunlarından Memur Alınacak 

1 - İdaremizin merkez kadrosunda ve faurlka ve tuzlalarında mün
hal bulunan yilkse~ makine, elektrik ve inşaat milhendiı;liklerlle yilksck 
mimarlıklara makıne, clektrık ve inşnai mühendislıklerine "e fen me
murluklaı ına talip olanlann . 

2 - idaremiz merkez •e mlilhalcatında mUnhal memuriyetlere yük
ııek tahsil gonniiş olanlcr alınaeatından 'ÜnfYerııttentn Hukuk ve fktısat 
Fakülteler.! ve_!_ilk~ck Ticaret Mektebi mezunlarından talip olanlann 
U~um l'ıludurlugu!'mıe müracaatlan. (7172) 

lstanbul Hava Muıtaka 
Depo Amirlitinden : 

1 - (3) lalem tamirhane ma!zeınai ve takımı aatua alı· 
nacaktır . 

2 - (210) Ji .. ahk kati tem.inalın Bakırköy Malmüdürlüğüne 
yatmla~k~. makbuzlarile birlikte 2 9 /941 aalı pnü aaat 14,-45 
de y e~akoy hava mıntaka depo amirJiii •tın alma komisyonun
da bulunmaları. 7344) 

Sıhhat ve içtimai Mua~enet 
Vekaleti Konya Köy Ebe 

Mektebi Müdürlüğünden : 
Bir yıl leyli olduktan sonra üç yıl mecburi hizmet )apmak ve yalnız 

kol lerde sanat icra etmek uzele koy ebesi yeliıtıren mektebimizc bu ıl 
30 talebe alınacaktı . > 

~ ıtl:ır şunlaıdır: 
1 'fu k c Cümhurıyetı tebaasından olmak, 
2 - - ilk tal ilını bitiı miş 'il') u • d tı hsil görmüş olmak, 
... - \ ıışı 18 den aşa •ı ve 35 den yukan olmamak. 
4 ~ Ev er.m o n k ı:ırt dlgılair. Evli veya dul olmamakla be-

rnbc1 « -10> ya .1 k LI ı çocuklaıı olanlar ç0<:uklannın her·t.üılU ba. 
kım temin ed:l i e dalr bir tanhhutna ne getiril'1erse kabul edıliılı-r. 
Çocuklnr mrk ·be gclnıc~. 

5 - f t klilerln h.:-&zlran başmd an rylGlun 15 ini.' kııdar doğrudan 
dogruya mektep ını.idür]Qlrünc ıııiiı·ncnat etmelc>n \e dflekçclerile bitlikte 
atıatıdaki t' knlnn f'k kııfa olarak gondeınıeleri lazımdır. 

A - ~ ıfus hiivi .... t ciizdanı a"lı, 
B - Ilkmd:tq:ı şnhadet.n.ı.me iııin aslı veya bu deı ece tah il gordü

günıi i"bat c en fotoğr.ıflı ve t.aadık li •esika. 
C - Tahsiline V(.' ileride hizmet görmes;ne engd olacak bir hasta. 

hğı olmadığına dah- Vilayet hastane )erinden alınmıı heyeti aıhhlye ı-a. 
pora. 

D - Örneti Tt ba ilin sonun da yazıldığı ıekllde kefilli ve notcr
lı1ı:çe tasdikli bir noter senedi. 

E - Çocukları «~10> yaşına kadar olu dul kaclmlanll taball :mGd 
definee çocırklarının anne, m kardeş, teyze, hala gibi yakın akrabaları 
tarafından balularağına dair taahhutname cevll ve çocuklu kadınlar için 
tahsil 1nüddetinre çocuklanna bakacatrına dair kocasının taahhütnamesi> 

F - Kiiy ihtiyar heyetinden alınmış ve zabıtaca tasdik edilmiı hüs-
ntihal varakası, 

G - 4,5 - 8,G bo~·unda 4 tane f~f. 
Taahhüt senedi ömeği: 
Konya Köy Ebesi Mektebine alınarak tah~ı) edip mezun oldufumda 

Sıhhat veiçtimııt MuaY"enet Vekaletinin yahut Vali ve Kaymakamlıkların 
tayin edettii köyler JD1ntakuı11da üç yıl hizmet etmeie ve bu hizmeti 
kabul etmediihn veya kabul edip te maa~n mffddeti bitirmeden bırak. 
tığım ve sıhmt sebepltt dıtında mektepten daimi olarak çıktığım veya 
çıkarıldıgıın takdirde tnhsıl masrafı karşıhfl olmak tRre 100 Ura nr. 
mevi kabul ve taahhut eyle:rim. 

Sarih ikametgah adresi: 
Yukanda adres ve hUv1ycti yazılı olan c :t nın bu taahhüt 

11eJ1edi maktuan ödenmek nıeeburtyetiıMle .Wuf9 cte<b lirayı hlMllalle 
birlikte ntlteııeltdl kefil '"' Mfitterek müteselsil borçlu sı!atile &leyecetim. 

Kefllia adresi: 

Beher k '!osuna 5 3 kuru~ f.y at tahmin edilen 1 O ton koyun 
eti l 9 94 1 Paz rtesi giınü •aat 16 da !kapalı zarf usulü eksilt
me ile ihale edilecektir. Ş:ı:-tnameııi her gün komisyonda gön.ile
bil'r. Muhammen bedeli 5 300 lira olup ilk teminatı 39 7 lira 5 O 
kımıştur. isteklilerin belli günde en geç saat 15 e kadar teklif 
mektuplarını kanuni vesika) an ile birlikte FJndıkhda satıa alma 
komisyonuna verme1ert ( 715 6) 

------------------------~ 

lstanbul Hava Mıntaka 
Depo Amirliğinden ı 

1 -- (50) adet meşeden ıu fıç1111 yaptırılacaktır. 
2 - Kati teminatı dan ( 68) liranın Bakırköy Malmiidür

lüğüne yatmlarak 2 ı 9 / 941 günü saat 1 4 de Y qilköy hava mın
taka depo imirliii aatın alma komisyonuna müracaat1cm. ( 7337) 

Nafia Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 

l - Bursa Su İşleri Birinci Şube Müdüı lü~rii nııntakasınclaki Apol
yont ıülü seddelerinin sekiz metre kotuna yukseltilnıe:ii ve dalır.lara 

• karşı mukavemetinin temim için de taş ıhı kaplanması ameliyat ve fn..
atı muhammen ke:;;if bedeli vahidi !ıyat esn ı iizeı inden c447122> lıra 
c32> kuru~tur. 

2 - Eksiltme 15/0/!>41 tarihine rastlıyan ımzartesl gunu saat 15 de 
Ankarada Su İşleri Rcislığl binası içlrıde topla.nan Su Eksıltme Kom·s
)'unu odasıııda kapalı zarf u ulile yapılacaki r. 

3 İstekliler, eh llt.me şaı tnaınes1, mukavde projesi, bayındır:ık 
i~lerı genci :ııı.rtnamesi. umum su ı.Jı-ıi f nnı şıırtnaınesılc husu i , e 
fenni ~artnameleri ve projeleri 22 lıra 3G kuru~ muknb llnd Su İşleıı 
Re sJ1 .. ınd ıı alabilırler. 

4 Ek.'§11 meye girebilmek için ısteklılcı ın 21G 34 lira 89 kuru l k 
muvakkat teminat v rm 3i "e ek il tın nin ) apılaea~ı 1-Un n eıı az ç 

un evvel ellerinde bulunan vesikalarla biri kte b r dıhkçc ılc ?\ fa 
\'ekalctine muracaat ederek lıu iş mah us olmak üz re ve.s.ika nim !arı 
ve bu ve ikayı ibraz etmeleri şarttır. 

Bu muddet içinde ves"ka t.alebiııde bulunmıyanlar ekalltme.}e ıştiıak 
edemezler. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı ı.ıaatten 
bir saat evveline kadar Su 1oleri Relslığbıe makbuz mukabılinde verme
leri liızımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edılmcz. (5G56-7211) 

lstanbul Hava Mıntaka 
Depo Amirliğinden : 

1 - ( 3 7) kalem muhtelif cina tamirhane malzema. NUD 

abnac:akbr. 
2 - 552 liralık k"ti temin atın Bakırköy Malmüdürlüihe 

yattnlarak makbuzlarile birlikte 2 '9 941 aah günü .. at 1 S ele Ye
filköy hava mıntaka depo amiri.si .. tın alma komiqonunda ... 
lunmalan. ( 73 38) 

Oaiver•İte Rekt6rliiğünden ı 
Edebiyat Fakülte.inde Tiirk Edebiyab Tarihi, Tiirkiye TarW " .... 

Faknlu.lnde ıılnir ve üroloji doçentllkleri açıktır. NnmzetleriTı !4 bt ,... 
citeşrin cuma gllnü yabancı dil imtihanı ve 1 7 lkinclteşrhl salı günıa 
esas imtihanları yapılacaktır. Doçentlik imtihanı t.alimatnamesi btikmün
Cll tezlerin 14 ikincitetrinde nrilmio olmaııı lazımdır. İeteklileria ........ 
raporu, bet fotoğraf, nüfus tezkere i ve ilmi hliv·yetleı ını gosreren ~ ş
lel'ile cfişler Tedris İtleri kalemind '41 i tenecekUı .> 18 birlnclte rln ,'1 
tı\rihine kadar Rektllrlüğe müracaatları. (7267) 
--------------
lstanbul Hava Mıntaka 

Depo Amirliğinden : 
1 - (90) kalem 28 ve 50 heygirlık Deutz Dizel "'"' ka 

traktör yedek malzemeai satın almacaklu. 
2 - 432 liralık kn1 i tcm:natın Rak rköy Malmüdürlü~üne 

yatırılarak makbuzlanle br71ikıe 2 9 941 salı günii saat 14.1 5 
da Yeş lköy hava mıntaka depo amırlıği satın alm1 komisyo-
nunda bulunmaları. ( 7342) 

15000 kilo 
,13000 > 

J 20 adet 

kösele 65745.00 4537.2> 
vaketa 605.t0.20 4276.0f 
meşın 257.26 19.30 

126.522.48 &832.S6 
1 - Yukanda cin• 111iktar. t.hrnin bedellerile ilk temin:ıt• 

lan yazılı üç kalem eşya...., 26 Ajwtoa 941 Salı günü saat 1 6 J a 
pazarlıkla eksı1tmesi yapılacaktır. 

2 - ltbu ilç kalem eşyanın L. üç kalemini birden kklifte 
bulunulabileceği gibi yalnız herhangi bir kalemine de teklift" bu
lwı ulabilir. 

. 3 --:-~ b~lli gün ve .. atte J"Ukarlda hizalarında c3a. 
tenlen miktardaki temmat ,..e kanunun istediği vesaı1.:lc Kamnpa• 
pda bulnan 'komisyona ırıÜ'racaatları. 

4 - Şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde 63.3 kut'Uf be .. 
ele! muhbilinde komisyondan alınabilir. ( 7159) 

latanbul Hava Mıntaka 
Depo Amlrlitfnden : 

1 - 28 kalem tamior takımve malzemesi .. tan almecaktw. 
2 - 260 lirallk kati temiııaat1a e.Ds~ M.haüdtirluiüne 

yatmlarak makbuzlarile bi .. likte 2/9 941 alı süal ••t 14, 30 da 
Yefilköy han mmtaka depo &mirtii.i ...... alma komisyoawnd• 
buluma. (7)43) 
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Türkiye Cümhuriyet 
AKTI F Lira 

Merkez 
Lira 

Koeoı 

1 
1 

Bankası 

T ASVİKİEFKA~ 

16 - 8 - 941 vaziyeti 
p A S 1 p Lira ı==Llra=== 

11.t0t.eoe.-

lst. Lv. Amirliği Satın 
alma komis onu illnlın 

Askerf Fabrikalar satanalma Komisyonu lllnları 

Alha: Saft Ktlesn• 72.614,621 
llaekaet 
Ufaldık , • • • 

102,124 217 77 
ıs.osuıa 5a 

547.114." 111.m ''°·~ 
Sermaye• 
ihtiyat alt~.t: 

A.tı •• fnkal .. • 
ffqHf . . . . . 

7.12U1'.tS 
6. .... ooe.- 1J.IH.tıt,t5 

4 1,500 kilo mikıet alınacak· 
1 tır. Pazarlıkla eksiltmeai 25/6/ 
94 1 Paz•rteıN günü saat 1 b da 

1 T ophanede Lv. imirliii .. tın al-

Kınkblede 7aptanlacak İllpat 

Ketif bedeli 22082 lira 02 kurut o lan yukanda yazılı intaal 
Aakeri Fabrikalar Umura Müdürlüğü merkez •atın alma komiayo• 
llUrteil 29 /8/9~ 1 cuma ıünü .aat 1-4 de ııazarlıkla ihale edilecek

tir. 

DolailJ.lıi M.lıo6irl.r: 
ftrk Lira• •.• · 

Hariftelri Malt.IHrl•: 
Altıa: Safi Klloıra• 11.t7t.ttl 
Albaa tahırtlf kahil ıerbMt 

41Ytsler . • • • • • • 
Diler .... .._ we Wtl• 
U r1111 bakiyeleri • • • 

HozitN taleoilleri: 
Deruhte e•U.. .. rakı uk· 
clt,e karttlafl • • • 
Kaauau• 6 • 1 feci maddeleri•• 
terlik.. Had ae tarahlMla• 
n kl t edlyat 

S.neJot cöstlanı: 
Tlear1 .enetler . • • 
E.ltom oe taltoilcit ciizJant: 

ı 
Deru'ıte edllea eırralu nak· 

A d lyea 1 karıabfa .. ha• " 
tahYUr.t ı tubart kıy••tl• a 

• - SerbHt eshae Ya talıı.Ult: 

Ar>on•lar: 
Altı• .,. dlvls herlH an• 
TalııvUlt 6ıerbM AY••• 
Hu ... ye lnaa ndell a••• 
ltaslaeye 3151 NeJu kaauna ıW 
..... altaa kaff1hkla anM 

Hiuell•'- : .,.,.,., 

699.Sff.~ 

1S.57l.119.S7 

•7 .209.'49.14 

t Sl.741.563.-

2 l .'8S.Otl.-

ı72.158.51U 

4S ... l .Mt.9l 

8.Sll.24S.t 

167.580.IDI. -

T edaoi!IJ.hi 
Ht.S'9,l Df.ruhde ~dU .. ..,,.ın ukdlr• 

Ka1111aııa , •• lad ••ddelerl•• 
te•flkaa Haıl•• t•r•h•a• 
••ki tecl•y•t 

Derahde edtt.. enaln • •k· 

1 

diye haklynl • • • 
'1.780.161.71 Karflhtı ta .. me• altı" elar•" 

lllmea tedaırlle YUedllea . 
Ree•k•t • ukaWli il.bete• t•· 
H\'lle n aedllea • 

U 7 .065.SS2. -r 
t72~.!H6.S 1 

SS.7Sl.ıt87. t 

11ı.11:u..,,11 

UOl ..... -
7.651. 7'1 . 

Haılaeye ya1nl•• alba kart1h kt. 
•••.. • ukahlll Mil N .. it ka••• 
mudW.c• lllıretaa tadaırllle ya• 
ıredllea 

MEVDUAT: 
Türk lira .. 
Altıa: Safi Kll ... ra• 177. UG 

5150 Ne.lu l&aauu rfra haıı .. ,. 
açılaa avau •11kaMU teyeli •:1.1· 
nu altı•lar : 

Safi Klı· SS.S41,9.Jt 
DIYls taalıılııllclab : 
Altıaa .....-ı kallll cll vlllff 
Diier •Ylml•r .,. alaoaldı idi· 
rlaı t.a.ldyeleri • • , 
llulııtelif . . . 

Ul.741.S6S.-

ıı.us. ııı.-

tST.Nl.512.-

17.IOO .... -

ZSt.I00.000.-· 

H .oot.eoe. -

80.021. 809. 
l.235.78201 

71. 114.167.,. 

Jl.151 67'·' 

•M.MS.SS2.-

i t . 2~9. S91. 82 

71.l'l4. ll 7.,. 1 

tt.13'. '74.9' 

m .• ,,. ...... I 

Ydan 
1 T ... mı 1931 tarihincl•• 

129.741.1211\ 

ltibarea : Iskonto haddi ' /, 4. 
y.~.,. 

altın lzerİn• ayau •/e l 

129,741.921.ıt 

~-GAUTHIER VIDAL---.. 

ANiLiN VE ALiZARiN BOYALARI 
HOROZ 

MAıiKA 
Umumi satış 

deposu: PAKET 
BOYALIRI 

fata nbu) Ç içekpaza. 
n sokağı Ahıpar· 
mak h an No. 3 .4 

~ 

ao Alusto• t941 Zafer 
Hayraaıaa mahıua fa•kalida 

PiYANGO PLANI 
lkra•ıH'/I' 
od~d· 

2 
4 

48 
40 
80 

400 
4.000 
O.O-Oij 

/ le1Yl1tıit1t! 
miktaı""« 

Lira 
40.000 
10.000 
6.000 
2 000 
ı.ooo 
ı;oo 

100 
10 
2 

1 ,_,.,, ,,, ıy11 
tutan 
Lfro 

40.000 
20.000 
20.000 
80.000 
40.000 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

.'80,(WO ® ...... -

Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü 

ltletme 
llinları 

Unıuın :\liiılürlüğümüz ıehlr hatlnnnda münhal bulunan 50 ve 
fili lira kadro ücretli kapı, mevki ve ırişe memurluklarile 30 lira 
ikı·cUi bademe ve b<•kçiliklcre memur ve müstahdem alınacaktır. 

Tıılip olaıılann fiili askerlik hizmetini )'apnıış ve otuz ya!fltll 
dolduı mamış olmaları taı"ttıı'. 

Bu evsafı haiz olanların 1Jel'aıti anlamak üzere tekmil ve11ika· 
laı-ile birllkte Umunı Müdürlüğümüz Zat İşJeri Şubeöine müracaat· 
lan ilin olunur. (7283) 

Topkapı Maltepesindeki 1 

1 Satınalma komisyonundan=/ 
1 - Beher kilosu 34 kuru~ tahrrun ed ilen ve 16 6/941 ta· 

rihinde pazarlıkla satın alınacak 15 parti 50 ,er bin liralık aığır 1
1 etnidcn 1 3 partisinın fiyatı .> üksek görüldüğünden tekrar pazar· 

lıkla satın a lınacakt ı r. 1 
2 - Bunlardan birkaç partiye veya hepsine birden teminat· 

!arını yatırarak talip çıkııbilir. ı 
3 - ihaleleri 22 8 941 cuma giinü saat 11 den ıtibıuen Top· 

kapı • Maltepesinde askeri sa~ın alma komisyonunda yapılacak- 1 

tır, Evsaf ve hususı şartlar mezkur komisyonda görülebilir. 

ma k.orrusyonı.ında yıııpılacalltır. ' 
Tahmin bedeli 2282 lira 50 k.u· 
ruttur. İlk teminatı 1 7l lira 19 
k11rtıtlu.r. Şartnamesi komi.yon• ! 
d a görülür. (1 89-7326) 

Ş-.rtnıuno J lir1. 14 kuruftur. Kati teminat 3312.31 liradır. 

(7208) 

--~ -----' 
M.lzemenin cinı ve miktara 

600 ton mazot 
,15 3 ton benzin 
3 kalem galvanizli demir 

lhalenia ıiia ve ıaalİ 

28, 8 941 Per,embe 1 4 
28/8 941 > 14,30 

Saç levha ve demir td 28 8 ı94 I 15 
l i~300 ton yerli linterıı 

Muhammen 
bedel 

Lira 

73.800 
48.960 

26.500 

Kati 
teminat 

Lira 

9880 
7344 

3975 

Şartume 

bedeli 
Kurut 

369 
245 

133 

pamu~11 28 8 941 ~ 15.30 84.000 10900 420 
Yukarıda yadı malzeme hizalarında gÖı!terilen gün ve saati erde Askeri Fabrikala• Ümuna 

MüdiJrlüğü merkez satın alma komisyonunca pazarlıkla ı'hale edil eccktir. Muhammen bedell~rile 
kati teminatları ve 'artname paraları hizalarında gÖsterilmi,tir. ( 726 l) 

Mala.emenin cins ve miktarı 

20.000 metre jpek ltum&f 
9 kalem \'e ceman 88 ton 

••• 
İhalenin ıün ve saati 

9 9 41 Pazarte!İ 1) 

Muhammen 
bedel 
Lira 

75.000 

Kati 
tenünar 
Lira 

'1250 

Şartname 
para 11 
Kurut 

371) 

maden yağı 1 9, 9-41 Puartesi 1O,30 69.660 9464 349 
Yukarıda yazılı malzeme hizalarında gösterilen giin ve ı;ıatl erde Aıkeri Fabrika tar Umum 

Müdürlüğü eatm alma komi11yonu nca, pazarlıkla ihale edilecektir. Muhammen bedelleri kati temi-
natları hizalarında yazılıdır. (7263) 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: 
)fi/.'taı•ı Mtılıammr.ıı Çoğu l\Jııııakkaı 

t,:oii 11 A.:s 
Kilo Gı. 

fiyatı tutarı trıııimıtı :Rksıltıı"' ilıa'c flUll 

vr. saafı CİNS/ Kilo Gı·. Adet Adet L. 1\.. S. L. K. f,fra K Fekli 

Eknıek 45000 25000 (ıınıh) 12 25 5512 60) 413 44 l\aµalı z:ırf 28/8/941 11 
~------------------------..;;.;;....;. ______ ..;.;,;.~--;;..;;.. .... _,;.----
Dağlıç eti 14000 sooo 58 8120 ) 7:1p ı;o Kapalı zuıf 28 & 9.ıı ıı.:~• 
K U7.U t•ti 30011 2000 5 1 Hü ) 

9860 

Sade Urfa yai? 4000 8000 li7 7080 531 00 Kapalı znı·f 28/8 941 l'l 
~T~o-z-~-P~k-cr_. ..... ___ 7_0_00._ __________ 5_0_0_0 ____________ 48-·---3-3-üO~~)--------.o 

Kesme ı:eker 1800 1400 51 918 ) 4!17 .lii l\apıılı uuf 28/8 fl41 1 :,30 
RC'çel 2800 2000 65 1820 ) 

6098 

K. Peyniri 
B. Pt•ynlr 
Yunıurta 
Limon 

Z. Yağı 
Sabun 
Zeytin 

900 
1600 

1800 
1600 
~iiOO 

Kuru fasuly11 2000 
K. Ilarbun~·a 

fa~ulyıı RO(I 
Nohut 400 
Y. 1\lercimek 'iOO 
K. Mcreimek (i(HI 

Pirinç (Vlyonala) 4000 

Tuz 1200 
KonservP(bezelya) ROO 
Konseı'Va salça 1000 
Sirke 800 
Soda 2000 
K. Sovan 4000 
Patate~ 5000 

K. Kayısı 
K. İfziim 
Kuş üzüıııii 

Çam fıstığı 

1000 
1000 
2!i0 
200 

40000 
20000 

600 
1000 

1200 
1000 
ııwo 

1400 

400 
aoo 
600 
400 

3000 

800 
r.oo 
800 
500 

]400 
3000 
4000 

600 
ı:oo 

llill 
100 

24000 
18000 

120 
70 
2 
4 50 

90 

56 
4G 

ao 

22 
30 
28 
26 
55 

7 
G5 
52 
10 

9 
7 

12 

120 
45 
40 

100 

1080 
1120 
800 
900 

8900 

1G20 
8!16 

1150 
ftOJ,6 

liOO 

176 
120 
224 
160 

2200 
8.$70 

84 
520 
620 
80 

t&O 
280 
720 

t.18.I, 

1200 
460 
100 
200 

1950 

) 

l 29<? 50 Açık 
) 
) 

121 50 Açık 

) Jll3 45 A,..ık 
) 

) 
) 260 25 Açık 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 178 80 Açık 
) 
) 
) 

) 

) l4G 25 Açık 
) 
) 

2il 8 }141 14 

28/S/941 14~'10 

28 Rt!l41 16 

t8/8/9't 15,H 

28/8,941 16 

28/8/941 16,15 

4 - Teminatı katiyderı 7500 yiizer liradır. 1 

5 - Jsteklilerin ihale günü ayaktan veya sahra mezbaha· Süt 
sında teslim şartlarının hcrbirine ayrı aVT1 fiyatlar teklif d k 1 S. Yo~urdıı 

3400 
1200 
1000 

2600 
800 
800 

20 .... 
<>o.> 

680 
396 

80 
1156 

) 
) 86 70 Açılı: 28/8/941 16,SG 

~ · e ece • K. yoğurdu 
lerin uygun görülenine ihale edilecekt:r. ( 7 204) 

8 ) 

1 - Beher çiftine ( 800) kuruş fiyat tahmin edilen 50 bin li· 
ralık er kundurası pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin getirecekleri nÜmunelCl" ve nümunelere uy. 
gun verecekleri evsaf ve f )'atlar üzerinden muvafık olanı teıcih 
edilecektir. Hususi şartlar Topkapı Maltepesinde asken satın al 
ma komisyonunda gorülcbilir. 

3 - Kunduralar bir talibe ihale edılebileceği gibi ayrı ayn 
taliplere de ihalesi yapılabilir. 

4 - lhaleai 2 7 8 941 çarşamba günü aaat 1 O da )'apıla· 
caktır. 

5 - Kati teminat i500 liradır. (7255) 

* * * aa - • Cumartesi gUnUnden itibaren - Paz.arlık.la 15 ton pirinç alınacaktır. Beher kilosunun 
B A K 1 R K Ö Y O N O E muhammen fiyatı ( 48) kuru~ ve tutarı ( 7200) liradır. 1 

2 - Evsaf ve husuıi ~artlar T opkapı Maltepe askeı i salın 

H • d B v G • alma komisyonunda ~örülebilir. ı 
8ZJDe af ag Ve azIDOSU 3 - lhaleaı 26/8/941 Salı günü saat ı 5 de mezkur ko· 

nüayonda yapılacaktır. 
AÇ 1LACAKT1 R 4 - Kati teminatı (1080) liradır. (7257) 

----------------------------------,...~-----------------------------
Yüksek Deniz Ticareti Mektebi MUdürlüOUnden : 

CiNSi 
Fildekoı fanile 
Atlet fanil• 

Frenk ~ömleii 
Kııant 

Spoı· paataloa 
Don 
Mendil 
Ytiz bavluıu 
Halllaa u ...tWf• 
Çorap 

Lacivert yün fanile 
ll'otin 
Terlik 

Mik tcırı 
Çoğu Azı 
Adet Ade& 
'700 600 
U t 100 

'100 
288 

600 
2•0 

140 129 
'7ot 80t 
840 '700 
:1'71 16G 
i l 80 

NO '1H 

35 30 
280çJU, U O 
Pçif• acı 

Mıılııııntnt!n Çoğ,ı Mııvnkkat 
fiyat~ tııtııı•ı teminat Ehiltme }Jıale 
L. f(.r. S. L. Kr, lı. Kr. ıeHi gim ve l(Xat 
1 40 980 
1 00 140 84 00 ,Açık 21'1/8/IHl saat U 

2 60 
86 

1 00 
o 80 
o 18 
o 75 
• 60 

70 

5 00 
9 60 
2 60 

JıtO 

1750 
238 

1988 

140 
660 
151 20 

149 10 Açık 29/8/9'1 .aat 14.30 

131 2i tH S1 ~~ık t9/8/9'1 .. at 1G 
91 

688 

1111 41 

175 13 12 A ıi: 29/8/941 eaat 16.30 
2660 

87 60 200 Ol Açık 29/81941 ıaat l& 

114r so 
1 - Mek~~ blebe!wine Uiaumlu olan cins \'e miktarı n fiıtları yubtıdı 1azılı eıyalar ayrı ayri 

bet ıartname ıle eklılt~ konulm uttur. 
2 - Eksiltme yukanda ıuw giin ft ıaatleıde Ortaköyde Yük.'!ek Deniz Ticareti mektebi müdOrlii

iilnde toplanacak Satmalaa Xomlayonanca yapılacaktır. 
8 - Bunlara ait aimmaeleri Te .. rtnamelerj ıöı·meyi arzu edenler mektep muhasebr11Ine müracaat et

aaelidirler. 

' -. Ebiltmelen ifttrak eııleeek lerin 2490 sayıla kanunun 2 ve 8 ün cii maddeleı indeki .. rtlara haiz ol. 
malan luımnr. 

6 - THaliplerfn yultanda yaıılı muvakkat temlnatlannı İıt. Yuksek mektepler muha ebedi" •'ne yatır. 
dıklannı gôstt'rlr m kbuzlarını veya b. nka m ktup arını •e Til' reı. Oda sının 1941 rılı btt geledni 1'om yoııa 

lft (98 i) 

Beni okuyunuz 
Namh Kayserlll 
[APIKOÖLU) 

Türk sucuklarını daima terdh e. 
diniz. Çünkü sıhhat ve ınenfaatiniz 

iktızasıdır. İstanbul Dalıkpazarı 
Ta1Çılır. Telefon: 24340, 

BORSA 
20 • 8 • 941 maamtl.ı 

lAHN 1 lterll 11 S,24 
Ne9Ytft ı• Delır ıso. 0250 
C..nn 111 .... , .. -. -
lladılt llO Peı.a. 12. tJ7' 
Yokolıı• 100 Yo• - . -
Steldıo1. 100 t .. eı; kr Sl. tOSt 

ESHAM VE TAHVlLA r 
Yaade S lluaaly•U fJI 19.60 

" s ,. t9JS ErpalA.B.C. 20.so 
" 7 iawa..Eraıarı.• l -.--
" ., 2 20.IJS 

• " J 20 3; 
• • • 20 3, 
• • s 2J.SS 
" • • 20.3) 
,. ,. 1 203S 

Ana, De. y olu • l m ... U 1 -.-
n:r~•Y• •• thakaıı ..... - . -
Aılaa f 'aaeah 
M Ba•k 

PirJnç unu 
Tel şehriye 
Arpa şchrıye 
Uıı 

GOO 
120 
250 

2GOO 
l\lakaı na 
irmik 
Nişasta 

(ırmiklı) 1200 
GOO 
40(1 

Tspana'k 
J .. fıhana 
Kök kerevız 
Pırasa 

Smnlzotu 
S. \'tıprak 
1'. Y11prak 
Enginar 
Sırık dornate!i 
Y ~ı· doınatC'sl 

Patlıcan 
T. ç. fasulya 
A. K. fnsulya 
T. baı bunya fa. 

sulyıı 

4000 
2500 
200(} 
2GOO 
300 
200 
100 

600 
1400 
4000 

600 
1000 

400 
1200 
1000 
2000 

600 

S. kabağı 
Helvacı kabak 
3alutalık 
.Maydanoz 
Dı:ıcotu 
Karnabahar 
T. BamyR 

10000 demet 
2000 deme~ 

T. Bt'zelya 
T. Sovan 
Y. Salllta 
D. Rlber 
Marul 
Havu1: 
T. Bakla 

600 
500 
300 

600 

8000 
1400 

3000demet 
1500demet 

1000 

400 
80 

150 
160(1 
800 
400 
250 

3000 
1800 
1500 
180(1 
l50 
100 
00 

400 
1200 
2000 

400 
800 

250 
1000 

'00 
1600 

400 
400 
200 

500 

2000 
1200 

35 
44 
44 
2~ 

47 
37 
:rn 

8 
7 

lÔ 
7 
7 

17 
20 

500 5 
8 
6 

22 
J :! 
14 

14 
9 
G 
2 

61100 ılenıet O 75 
l 200 demet O 76 

16 
25 
12 

2000 demet 1 60 
1000 demet l 

20 
600 2 60 

6 50 
8 

210 ) 
52 80) 

110 ) 
598 ) 142 56 A,_.11: 
564 ) 
222 ) 
144 ) 

1000 

320 ) 
17!i ) 
200 ) 
182 ) 

21 ) 
34 ) 
20 ) 
80 ) 
48 ) 
84 ) 

880 ) 
'12 ) 

1.CO ) 

66 ) 249 23 Acık 
108 ) 

60 ) 
40 ) 
7fi ) 
16 ) 
90 ) 

125 ) 
36 ) 
45 ) 
16 ) 

120 ) 
25 ) 

195 ) 
112 ) -

2818/941 16.45 

28/8/941 l l 

ı - Mektebimizin mayıs 942 ui hayetine kadar ihtiyacı olan yoku ı da cins ve nıiktarı yazılı erzak v-. 
aalre 13 şartname ile ayrı ayrı rf, \1 tmevc konulmuetur. 

2 - Eksiltme, Ortaköyde Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Mudilrlüğüııde 28/8/941 perşembe gflnti 79-
kanda g<;sterilen saatlerde Ye biza lnrında yazılı teldllerde Mektep Sa tınalnıa Komisyonunca yapılacakt... 

a - Bunlara ait !farbıanıelerl görmeyi arzu edenler mektep muhasebesine müracaat etmelidirler. 
4 - Ekı1iltmeyc iştirak cdecekledn 2490 sayılı kanuuun 2 ve 3 üncü maddelerindeki ıaı'tları hai?. ot. 

ınaları lii:zımdır. _ 
5 - Kapalı zarf ueuliyle olan ekıılltınelere iştirak edecekler sözli ceçen tanunun 32 ncl maddesi tari· 

falı dairesinde zarflarını ihzar etme lerl ve bu tekemmfil etmiş. zarfları eksiltme saatinden bir saat enelin• 
kndnr Komisyon Riyasetine mıkbuı mukabllinde vermeleri lazımdır. Poııia ile yapılacak tekliflerde weeikm ... 
leı kabul edilmiyccektlr. 

6 _ F.kıılltmeleı'<! iştiıak cdecek lerhı yakarıda yazılı mu'f'akkat tenı inatlarını fst. Ytiksek :Mektepler :Va
hascbeciliğiııe yatndıklarını görtcrir makbuzlarını veya banka mektup! arını ve Ticaret Odasının 1941 yıh 
belgesini 'Komisyona ibraz elmt>lPrl lizımdıı·. Kp~lı zarf ekı!lltml'5i için hu ve aik r.:ıı-nı:ıı a konulacaktır.) 

(6812) 

ZAYİ - Hukuk fakültes:nden 
aldı;;ım 94()..41 y1lına ııit tcbclc.e
yj zayi ettim. Yenismi ç1kartaca· 
iımdan eskuıınin hukmiı yoktur. 

ON•I 

Sahibi: Z. 1'. BRÜZ7.IYA 

Nc-1 \yat Mıidürü: C. BABAN 

r.a11 d ı ~er: JI~ EBÜ~ZIYA 


