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uarımız u çılı or. 
Büyük ve mes'ut hidise .. l Almaol~ragöre l 

Fuar memleket ikİısadiyatını kucak- Ruslarç~k 
lıyan canlı bir hareket merkezidir ..• kanlı zayıat 

verdiler SE\'KET BiLC.IN 

L~~~letna~.vonal İzmir l·~uarı bugi.in &<'l· .. ~.r 
'-tıi ın a<:ılı ı . fanlı bir hareket ıner· 
de d ~ak, yurdun en uzak kö~clerio
'tdi crın üki,ler yapım hüyük bir hf.di
..... ~. Garptan Sarka, Şimalden Cenuba 
hı an dt•mir yollnnnıudn mutat faali
~t\ıa.'-cıtic;ini bir kar nıisil art.tiran bir 

j ~~
•mi ı-ı laik r 1 er, Fuar a~ılırken. iktisadi 

ftıa~~rnaınııın kalplere ferahlık ..eren 
\>in Urutından ne dcrcte haklı bir se
ltıı~,.~ c ~ınır duyuyorlarsa. Adanalı. 
l(•"i 1

• Oıyarıbakırlı, Erzurumlu , ·eya 
lrı:h 1 \· atandaıı;;Jarda a'.\-Uİ sc,·inti ve 
"ar11· . · ~ 

l"ıı.aı-rn 11'SPbnekte<lirler. Enternas)onal 
di\e vntanşumu] alakaları miitema
ı.ı;,. n kuwellendirerek inkilabınuzuı 
ıu •nni cttigi l.ekamüle scvketmek hu· 
.. · un~a .. h. • 
"""- i ,• '?u •.m rol oynadıgma bundan 
••Tıa ~• .. bı.~ nrn,al olamaz. Her sene biraz 
l"uar u~uycn. biraz daha güzellc~cn •• d~h- ••nesinde. bir minyaiiir scklin
~in ~-olsa, Tiirk iş~isinin, teknisyeni
tar;rubınstahsilinin fabrikatöri.inüa tüc· 
ıtty,.: Yaratıcılık kudretlerini zevkle 
\u d'."~k kabildir. Bunun içindir ki, 
l'ua.,,::luka~a her Tiirk ı;atanda>ın. 
iııı;a ka 121 •• ı:ormek heyecanı itinde oldu
ı....,e Venıız. Bu heyeean. sadece bir ey· 
""""1.da~~ seyahat merakını tatmin ar· 
"-ti, dij •baret değildir. Onun asıl kıy
fe"'fııılad "~•mu geçirmekte olduğu bu 
,_lak ta~"' llhrıınlı devirde, vatanımızın 
"'41.,., llJJ İtim dın bir ifadesi olma-

Alman· silahları 
Dinyt;perin ~arp 
böl~esine ha

kim oldu 
Bir snffıharp gemisi 
bir kruvazör, dört 
torpito ve 2 deniz
altı elimize geçti 

Jngiliz yiiksek kumanda heyetinden 
General Viacomıt Gort 

ln2'iliz 
•••••••••••••••••• 

Tavvareleri 
• ••••••••••••••••••••••••••••• 

Hollanda açıklarında 
üç Alman gemisini 

bombaladı 
--<>--

Garbi Almanyada müte
addit şehirlere de 

taarruz edildL. 
Londra, 19 (A.A) - İngiliz tebliği : Nllaolayefte dön Sovyet 

ıumeninfn llelıayası 
imha edildi-

Hollanda sahilleri açıklarında bom· 
bardıman tayyarelerimiz Almanların üç 
karakol gemisini bombalıyarak batır· 

Berlin, 19 (A.A) - Alman telıliği : mışlardır. Şimali Fransada askeri hedef
Ukraynada Alınan, Rumen, Macar ve !ere iki hücum yapılmıştır. Vılde sanayi 

ftalyan teşekkülleri tam bir sillıh arka- tesisatı ve diğer hedefler bombalan
daşlıl!ı içinde iş birliği yaparak çetin mıstır. 
(lll'J'.l1ŞIJl8r neticesinde Dinyeperin gar- Üç düşman avcısı himaye avcılarımız 
bindeki bUtün mıntakayı işgal etnUş- tarafından dUsürülmüştiir. Şimal Brö
Jerdir. Od-y• ve SOvyet lutalannm tanyöde d•!Şnanm bir hava meydanına 

Çok: dcğeTli bir hotıra: Aziz Milli fiefin Kiiltiirparkta Vali ııe bulundakları bir kaç köprü başına kar- taarruz edilerek tayyareleri mitraly&ı 

._,,.çy~;:,,<::.<:::.<:B>e<:::le>'d<:iiy;.e,,,R.<::>eis°"•::;·y""!e>-<::bı,..·r,,,1i..<kt:e<"'°"ç"'ekil""">en._;,.<:,b"',;... ~1..<o::,;tognı:<:;,;~fla~n~,..,,,,.c::,o<:><::>-<:>o ıp hU"°m başlamıştır .. Düşman çok kan- ateşine tutulmuştur. Üç tayyaremiz dön· 
h zayiat vermiştir. memiştir. 

- SONU 4 tlNCtl SAHİFtDE - - SONU Z tNd SAHİFEDE -Romanya sefiri ~eldi 
Soıuet dOmdarıarı 

Ticaret Vekili Fuarın açı- L- • d d • enın2ra ın ış 

lışında hır nutuk verecek müdafaa hatla

Almalar Ameri
kaya meydan 

okuyor 

~' çıW§kaıı, fedalıh Türk milleti, 
•ıı bir mediniyet seviyesine aneak 
\ııy """1-lu heyecanla varacaktır. Boş 
\id~Uer )le!jİnde dei!;iliz. Beynelmilel 
.,11~clc!:İn merhametsiz sertliği karşı-
1111111 ;ııuınldln oldufu kadar realist bir 
~ ~ takip ediyonn. Şuna inaruyo
~ • lıer sahada muvaffakiyetiınizin 
11\ı'-'la "'?'.kendi biJeklerimizde, kafa
lııl'ııııı' Bu~ Atamızın tabirile, danıar
-...ıa ;,c:aki kandadır. Vatan müdafaa
~ )' • ebnıeteiiin eşı<iz kahramanlığına 
)~~ezli~ inandığımız kadar, 
~. ~raJ!"zeUeşmcsinde, zeginleşmesin-
)ttiııı. . kaV11Ş1118Smda istihsal kabili· . c 17.e, ~ kudretimize güveniyoruz. Alınan ve Jnglliz elçileri raara muvaffakıyet te• rına çekildi Avrupa vaziyeti Av

rupa milletlt-rinin 
kuvvetlerile taay

yün edecek 

»ıı.:1'urıyete telcaddüm eden bedbaht mennislnde bulunan birer tel göndercliler-
liıı '° a kendi kendimizi hakir görenle- Pei ~dı(lllWuğundan doğan facıalan unut- 11 nci 1zınir Enternasyonal Fuarı bu- .: 111111111111111mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!: PUS gölünün llıl fCll'CI• 
~'1 bi Eler yakın şarkın hayatında ha- gün öğleden son_ra _saat 18 de mer~simle ~ tranın bitaraflığı.. § fından Herllyen Alman 
~Iııını r dönilm noktası teşkil eden inkı- a;;ıl_acaktır .. Bu ıktisat bayramı munase- ;: § Jıoflaıeı birleşti.. 
~ ı 'lürkiyenin çehresini değiştir- betiyle şehir baştan başa donanacaktır. E AJ = L d ) R · · ti.;~• şüphe edilemez ki, bu değişikli- Gece Fuarda havai fişekler atılmak su- § manya )randan § on ra 19 (A.A - oyter bildiri· 
~ tıı bariz alametleri büyük milleti- retiyle mehtap eğlenceleri yapılacaktır. E § yoM . Berlin, 19 (A.A) - Alman eiyas! 

.. ı _s_o_v_y_e_t_ıt-_r_e_g_o_· r_e_{ 

Muharebe
ler son sid-:--

detini buldu 
Şimal cephesin
de düşman he

nüz hududu 
~e.;ebildi 

Krimoirokta mevcut 
hububat depoları 

ateşler içinde 

Ruslar zayiatı göze ala· 
rak Alınanların önünde 
sağlamca duruyorlar 
Londra, 19 (AA) - Ukrayna cephe· 

sinde değişiklik yoktur. Şimal cephesin-
de ise Almanların ileri hareketleri eski 

- SONU 2 iNci SABil'EDE -

B. Hitler cephede 

Peşte llfldirfYGP

Macar lar, bir Sovyet 
yurma teşebbüsünü 

önlediler ıitıb;11 ;yarattığı sayısız eserlerde mün· Fuar sahası dünden beri itina ile bir § lilÜphe etmiyormUŞ § areıal V~.rotilof kwnanda
91 

albnda mahfillerinin mlltıılAasına göre Ruzvelt 
~rl (tir. Enternasyonal Fuar hu feyizli gelin gibi süslenmektedir. Fuarın açıl- : :t = l.eningradı mudafaa eden Sovyet ordu- Çör~ deklArasyonu hakkında Amerl-

1> erden biridir. masını müteakip resmi devlet pav- § Berlin, 19 (A.A) - Yarı reomi § ıu ~anlann Eatonyadan yaptıldan kada yapılan neşriyat Morıroe nazariye- Budape>jte, 19 (A.A) - Macar tebli· 
'4,,ıı;ı" to,.kun bir ne~'e içinde ziyaret yonları da küşat edildikten sonra Tica- : mahfillerde beyan edildiğine göre § ye~ bır ha~e luı11ısında harp ederek sinin bütün dünyaya teşmil edilerek ği: ı 
ıı •r haht" ı" b d ts l " ret Vekili B. Mümtaz Ökmen şerefine §lngiltere ve Sovyetlerin lran bükü_:§ çe~elı.tedır. .•. . tatblkinin ve dünya polisliğini yapmak Askerl kumandanlığın 8 Ağustosta 
ı\~~ i~i '!:i"a:!'~~erfe~ '~:~ belediye tarafından Fuar gazinQsunda § meti nezdindeki yeni teşebbüau E ~n gece~ Sovy~t •. te~liği: ~angıaep salAhiyetinin Anglo Saksonlara veril- neşrettiği tebliğden beri Alman miltte
<f.ıı_ Pa milletlerinin başları üzerinde bir akşam ziyafeti verilecek, yemeğe : Tahranda yapılan tazyik teşebbiiıü- § :;lırinin ~ye ed.~ı bildinnekte- mesini istihdaf eylemektedir. fiklerimizle i§"birliği yaparak Bog neh
t,--.ı felaket kasnıı"asmı düşünsünler .. Vali, Kumandan, şehrimizde bulunan §nün berdemavı telakki edilmekte-§ ır .Bu ,.fırın tahliyeoı ~retal Vor~ Amerikalılar polisle eşkiya müna.se- rinin şaık sahiline kadar 150 - 200 ltilo
'-t;~lllur ,.e en ~) şehirler insanlık yabancı dcvleiler mümessilleriyle Fua- ~ dir. Bu t.e~bbüs _Alman ajanlarının § :~ofun dilmdarlannm ~fl?'&~ dış bellerinde tecrübe sahibi olabilirler. Fa- m1'lre ilerledik. Süvarimizin yardımiy-
ollti;"1de eşi olmıyan bir iztırap i~inde- ra iştirak eden memlekeller konsolos- = lranda gizli faaliyette bulundukları E dala~ hatlarına çekildiğini ııoater- kat Avrupa siyasetinde hiç tecrübeleri le motorlu birliklerimiz düşmanın bir 
~lı r. Bu felıiketten masun kalabilmiş ları ve matbuat mümessilleri davet edi- §iddiasına dayanıyor. lran bu kabil : mektedır. • olmadığını her gün vakıalarla ispat edi- yarma teşebbüsünü akamete uğratmış-
llilıu ~_nıeınlcket vardır. Bele yabancı· Jecektir. §iddialan red etmekte ve memleke· § Sto~.o~d~~ ııelen hır ~be~de Pei- yorlar. tır. Binlerce esir ve harp malzemesi al-
\ir ;;':""n tesirinden azade olarak tam * §tin hükümranlığı ile bitaraflığını ;: pua golunun il;• _ıa:rııfmda~ !;lerliyen Al- Avrupa milletleri eşkiya değildlı-. Ve cbk. 
~de~-klaı i(inde harbm dışında kalmak iNGl.LiZ VE ALMAN SEFİRLERİ =muhafazaya karar vermit bulun- E man kuvvetlennın bu ııolü Baltıktan Amerikada c;etelere tatbik edilen ayni Budapeşte, 19 (A.A) - Macar Ajan.•ı 
le1ı,11 ın~ kavu'lllD yegane Avrupa mem- Fuar münasebetiyle lngilterenin An- §maktadır. § ayıra~ 5o kilometre. genifliğindelı.i Na- usuller onlara tatbik edilemez. Avrupa bildiriyor: 
~~ 'riirldye olduğunu söylemek mü- _ SONU z iNCl SAHİFEDE _ E Almanya i~n lranm bitaraflık ve ;: roy dill~de yerle1meııe mu'f'affalt olduk- vaziyeti münhasıran Avnıpanın küçilk Resmi tebliğe göre bir Sovyet tayya-

c«• &ayılmaz. g hükümranlığını müdafaa etmek ni- E lannı bildlnnlttlr. büyük bütün sağlam ve kuvvetli mil- resj Ovamara üzerinde görünmüş ve on 
'İ)~uriyet hükümetinin basirctklr ::ııııııııııııı 11 111111ı11111111111tııııııııııııııım11111~ §yetinden fÜphe etmeğe hiç bir - 5 

1 
'-:'ndra, 19 (AA~ - ~eri haber- itlerinin ırki kuvvetleriyle taayyün_ ede: bomba atmıştır. Bombaların çoğu Tuna-

lld ı 'l'ürkiy.-yi barp bacliresinin dı = GUnde Ü"" ~üz --- = =hep yoktur. = er naltlunda cAnaliae> ııoyle yazıyor: cektir. Bu harp sahasında hak etülıJerı ya düşmüştür. Hasar ehemmiyetsizdir. 

) 
• tutııb•,_. · be - ;:_- :!' " :ıı• -·- :_ 9nı11111111111111111111111111111111111111111111ıııııııııı;;: Yeni Alman hamlffi Peip,... gölünün mukadderata onlar sahip olacaklar ve 2 yaralı vardır. Sivil hallı: ve pasif leş-

-- b ...... Ştir. Bununla bcra r -•--•L dud Leni lı)t.ı;ıl: at.lıa girettk gibi hazırız. Böyle : v l § "'"'.ünde Eatonya hu u 'f'e n- Juıkild milletler cJlmiası kurmak işinde kiJtıt gayet iyi hareket etmişlerdir. Sov-
\tı lıını bır <iyaset sayesindedir ki Fu- § ı Unan ame e ta )'iRi E ıırad latikametlerinde yapılmaktadır. Okyanusun ötesinde çıkan rehberler on- yet tayyareleri Slovakya üzerinden gel-

lıQ illa bq. sulh JıavRSI içinde a(ıyoruz. = bı'r ha"'' artmı•.> § Etraha niabi bir aükGııet 'f'ardrr. Bel- Jaiı yollarından çeviremiyecektir. mişlerdir. 
•ı.,..,, ~ranın beynelmilel kıymet ve E ' Y E ON D - SONU 41)Nci} SAHİFEDE - ~~-"~ 

tnıyetini kimse ink:fir edemez. = = • • • • • • • • • • • • !l!l"lllml-1111!~11!1•!!!•--r•--.. 
).' § Roma, 19 (A.A) - İtalyan makam-§ 

~ •• ~arın hınirliler İ(İn bir hususiyeti Ellarının müdahalesi sayesinde Yu- 5 Sovyetm .. daf aa 
).' r. Snanistanın iaşe vaziyeti son zaman- 5 

htr ar lliillürparkta a(ılır. Kültiirpark §!arda düzelmiş ve ağır snnay~ ile ~a- i§ tabı•yesı• de.«_"• c·tı• 
llu i~e Puarla genislcr, zenginle~. 5 pı inşaatında çalışan anıelerun gun- 5 -1' "$' 
lı lıa saf, 'clırin imar hareketinde baş- : delik ekinek tayınını 300 grama çı- : Londra, 19 (A.A) _ T"ımes gazetesi.-
le · •na lıir r 'idi i · · bu-''-"'' :karma1'a imkfuı hasıl olınuslur. = btıı:, 1\,, amı r. zmırın ~f,,U.IIllo ... =-ı•r.:tü~U ;ı;;;; .. ıı. ; ;: ~ --:ı: ıınw.: ne göre General Budieni ordusunun rı-
•laıııar nıpal man:ıarasına hayran - cati bir firar deg"il Rus tabyesindc bir 
l>e • onu d' k" iki ' l: ~i~an hali: ye .. 1 :"' •• 12 sene /~~e Behçet Uz bu imanla i'l" sanlınış ve mu· değişikliktir. Kızılordu Krivoirok snna-
nıe_rıı,.,Yon ~ goz onune .~e._ırır erse vaffak olmu~hır. yi mıntakasını terkelmiş ise de bu key-

~ ~~llıİ>in ha Fu':;" ve ~!tu~~nr~n izınir Enternasyonal Fuanm Akde- fiyet Sovyellerin düşman münakale hat
,,"'.' daha 1. ayalın 3 u:vna ?. 1 ya r ruzin en giizel. en muvaffak Fuan hali- !arını uzatmak için hini hacette yüksek 
'sılc -1 ~olaylıkla anlayabılırlcr. Bu k ak · · cu"'mlıuriyet lıiiküme- bir bedel ödemekten ~kinmediklerini 

~Qf ı e Turk -- t kfu; ne oym ı~ın, ,-
li faı.,~•lli bi "':' y~ra m ze_ · -~~'.' ~u- tinin biç bir yardımı esirgemediğini göstcrmektedlı-. Sovyetlerin Viyalo Cer-
~•lıiJir· r ımtıhan ı:e~ırdıgını soy- .. kr l ka d tmek lamndır. kof ve Korestende şiddetle tutunmak ta-l> ız. ~u an a Y c . ... ... . 1 • h 

,. ~ha lıir d . . . . Fuar a~ılırken l\tıllı Şefe sons112 bag- dırlar. Kiyef ve Smolen.c.:;:te mevzii a-
~~ •nıarı ke ar;. an~ıy?ruz ki ı;ehırle~ı~ı- lılığımın ve şükran duygularımızı bil- rekat gece gündüz devam etmektedir .. 

,'dreı k n ı elımızdedır. En buyuk d" kt d . b" k ve iftihar duy- Vaziyet burada salalı bulmustur. 
~ı)lt'tin ka~·nag1 • en tükenmez ser; et ı ·~ıc . en erın ır zev ı ,· ·~~~~~~~~-~~~~~~~~ 
~n "'""' •ndi vnrlı~'ldır .• Ona inandık- ma ta~ ız. CoEVKET si•oıu 

~•Dılıru\>atak ,. :voklur. Or. 'P ... .. 
S01Jyet par~leri ve motorize kuvvetlerinin ku!lanılma.ı: hole 9etinliklffi yollar 
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1 tidafaaya 
-9-- rltWztle bulunmikta ölan T. ret 'B. lüıntaz Ökmen bugün İzmir f\13' 

2$ ağustosa kadar d:ili bay Mümt:az Ökmen, diln öğle- rını açtıktan sonra pavyonlarda tetld• 

maddelerin stokları "be- ve ıfu·~ıt:I .hazık ~daretlkerıfu· kabul -etmişhn" kat yapacaktır. • • • u r a gı ere arm son - . . . , _,,ı,~ yanname ile diııDec 'zırlıklarını cüz.den geçirmişlerdir. Öğle Tıcaret vekllımız İzmirde ftWU'ı;· 

Yazlık elb 
iik ka .... -~ 

hazırlı yan 
rikamız 

Villyet fint mürakabe komisyonu 
dün vali muavini B. Ekrem Yalçınlcaya
ıun reisliğinde toplanmış, odun kömü
rü, y~. peynir, çimento ve muhabere 
malzemesi mevzuunu rnüdkere etmiş
tir. 

yem~ deniz gazinosuni:la ususi ola- mUddetçc tctkiklcrine devam cdecelde1'" 
nik 6'iy.en v&il nkşam ~ıir gazinosun- dir. B. Mümtaz Ökmenin tetkikleri h~· 
dn şerefine verilen hususi bir 7Jyafotte kında persembe ~ünU beyanatta bul\10' 
hazır bulunmu$larôır. mnları muhtemeldir. 

JJ:iıyiik Şar..ap F abrihası 

Muhabere mıılzemesinin h!! fiatle- ı h e 1 • f b • k 
İzmir :Pam::;h Mensucatı 

da enlJelıetla 

Bu sene i?uar tetkiklerimize, ntl 
bir dAvamızın muazzam bir tatbikçisi 
olması tibatjyle tzmir 'Pamuk Mensu
catı il esesinin Euardaki pavyonun. 
aan 1>a ilamağı lüzumlu saydık. 

Filhaklka İzmir Pamuk Mensucatı 
T. Ş. yalnız t.ticatl :zihniyetin :ve ,yal
nız 'kazancın ifaBe eylediği bir müessese 
kurm4§ değildir. Bu ı:müesse:re her ha
lkım.Ban .Milli tküsıit davnrruzın sadık 
bir hAdimi ve Milli '.Müdnfonmızın fera
gatli bir .işçisidir. 

Bu büyük i ebne şerefli ~:e eski bir 
maziye maliktir. Meı:nlekette kurulan 
ilk pamuklu" işletmesi mevzuu bahis 

· di ·.uman ilk ırn gelen lies:rese 
İzmir Pamuk Mensucatıdır. Daima ça
lışm.ilar.miia ıilWf 1 alnuş. daimam nle· 
ketin ve muhitin ihtiyaçlarına ayak uy
durmaya leket i&in ydah ol
mal'a çalışmış ve muvaffak olmuştur. 

Bugün memlekette :bir kabot (Kabot) 
.bezi tdlVllSl w.ardtt. Eğer bu \'.anın l.İS
tilulln eylediği bijyUk ihijyaÇlar en bü

-yUk kmriiyle ınn temin ~iliycm;a 
şl\ıllie eBllemez :1a unun cm lYU-
karıda adı çen müessesenin hasında 
ki ~ · .i damlarının '6:!Yıleriair. 

'Bu gece 'bir miJy.on nizaretç~ye 'kqp~ 
1annı lk olan J.mrınıWla J>u mü .. 
esseseye uğrayartlar her bakımaan tat-! 

• · erek dan ~caklardır. 
v;vonu iheniberce « Uirii: 

mesaisi · •Yni zaman· 
ınin etmdıleillP 

riyle karni betleri tesbit edilmiş c pe-ı n ısaa- ar venı a r Si 
mkende ulan çimentdlar ıiçin de nak- & ':7 1 a 
iye masrafı karşılığı olarak ufak bir kar 

'la.eldi yin olunmU$tur. tPeynir ıv,c yağ • t • ı ı 
~bi _«~a mnc1d~:riyl: bilhassa .odun ın aa 1 ı e~ eyor ~umuru mooeaı uzcnnde Chemmıyc.tle ..... 
dµ:-Ulmu ve bu hın:tlitn mühim kararlar 
'llınınıştır. Komi yor:.. lıalkın en :ziyadt-
••uth tç hulurulu .. u hu eihi .r.mıri ihti- . B Z e de-
vac maddelerinin m•vcut toklarının cart malıi .. ,ettedil' 
•dhltine knmr vermiatir. iY 

D
··'-•-- ,. ... ,_ d ı_.. .. h inhisailnr ıdnır.si ttımfmdan bina ve olacaktır. 
u~BD -v.e ma~ıa:ı:m a Komur u ... mak · · · l ~'-. . 

iu.nanlarm a~to un .yirmi hesine kad r mil ıne ~e teBll!!\tıy e .uillikte .bır huçuk inhisarlar idaresi yeni bir tip şarıP 
fiat ··--'-~1... k · ı.• L_ yon raya mal olacak olan Alsan- !maline karar Nerdı'g~ı'nden mı'ıket uz"' iiıJI' 

munuuuıe omı v.onllll3 nırer uc- k '---- -'-'-' h~' ·"'- d · 
•1- ikt l bild' rırel · c:ı mıntt~mıa&l uy.uA 13>o 'lf'C ım • k.rl mübnv.aa ıelmektedır. A 

1~ '1-adıırll' 
v.anwıme ıu: m ~r :ırın ı ır erı ltıthan · · k .ile.ti · · y ,,. ~ lcmııtl tınlmı ır. Bclediv.enin ve Jic;er • enın ınşaatı '!;O_ erru§tir. al· rın verdiği malumata göre misket ~ 
~n Jıuih nderinde huluruın hız bı.~ası SOO !: ~~8 :tes~s. edilen m.ü.nden imal edilen şaraplar ,ok oef~ 
'ocvnlılerle h:ildcall da ~ ~ main- u :'"'"ase:'.e. . r ~';"nın en olmaktadır. inhiıarların şa§ üzüm ıni" 

d_ı_, • le • . h rno~ern müeaacmUerınden bm. olacak b · d k _,,L,_ A il _1, 
7. nn 'llıl p~ynır r J.çıo eyanname. . nl!>LL---d 'Linl •. ____ ,r_ _1_ __ 1_' nyaası PlYa!Yl e ço :nuuunı am I>' 
veril--''~~ .un tlllllllU:. C.D ette & ~vıı=u::.aıa~ eceıuır. 11- • .kt. d mu ve üzümün yüksek fiatle sa•.,uıı te' 

.. • .. \P". ·ıu enm ı ısa i :ı•.e ·~ai ba- "i'. ~.o 
t1ümkılhe ıluııımvonu .25 at;ustostan lamc:Lı.n büy.ük favWılau lacak min et~tİ1". Şimdi üzüm 1>.İYiuıa~ 

"~."~. ~ca ".rı to~t:U:la eluimiz.deki ir bu teshatlıı lkt. w:: hir b~e da:.: v.üksck olması bundan ileri ~ekted~ 
komur. yag <ve pcymr aroklarırun mtk- zencinleşecektir r Ql'lffi tış l ooperatiflcri birliW. de _.bit 
t rlnmu. hunların l Jb.tlcrivle kar Burada _ 1_..,:cak la . iler . . d c;ok .mıntakalardan kilosu 7/j kuruJ~ 
l •~ •. t • • d ·~~'- ~- o n şç çın e 1 k oı· ı.e u:nnl yın ıt e ecr-~ıır. bu \Çok olaylıklar &~rllec.ektlr. Has-- ı,;ıtrap ı üzüm mübnyaa etmekteoıf· 

tanan işçil~ Jçin rrevir e çocıiklan i~ Ozüm piyasnınnın sağlam •e yüksek ol
.o~ bakıru urtları urülacaktır. ması müstahsilleri çok sevinclirmfkte' 

inhisarlar idar.eai ..hundan Lbajka satın dir. 
bl'ttvymıdmı gii:zcl bir ·öıe ıtlınan :.Bomonti bira fabrikası tesisatını inhisarlar idaresi ı8)'nİ zamanda ttn'' 

Yine başka bir vitrayBa :Ebeat Ata- BemarCI 'G. 'l'riehes gllii kıymetli bir ıXıilı\ı-e t.e.\'ziatmôan • tifail edem.iyen da te.vaiinc karar vermiftir. urada lü- son da mübayaa etmektedir. Bir kıstfll 
türkü hüvUk liüviyetiv1e i:Örüorın.. direktör wrftır bri:tanın işçilerinin ~ı :semfl~el? bar.kallara ~:;zıınen ~mlu ~allat. yapi.li3ık!:"n ~°'?ra pmp anason müstahsilleri irihisnrlar idaresi· 

ZJYARETCICERtN ücte hitlıkaduıfur lcilı\':C :vttllmesi "l"C ıml:ımı 231.n tın ımal edi~kur. lEge ho}geaının en çok nin verdiği elli kuruş.mühayaa fiatiııi,,ı 
J :N :r B 1 -Rahrl , di kaclroaunda çalışan iş halka tılması rlastırilmıştır. Kllfi btihsal .:ettiği .üzüm .mıih ı.ilüne de hu rr..ördüklerinden mallarını ~dilik " 

:onun ı-lasındnki ~uz l:la ı:ga- çilerin ğlık işlerini gözönünde hulun- mikaarlla ~~ ~emiv.en alt hak- mıteile ,;ycıü bir PUra• temin edilmiş maktan imt.ina etmektedirler. 
~t~~~m~~Bu~~~h~~JW~~~~iş~l~~~~~~~~~~~.~·-~~-~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0 

ret edecek olıınlıır gny:eloı>lgun ;ye do'lgun .sai!lık .dunınfumıu Jrontrol etmektedir. ·~ smıdjye kaBar kalu-c ~~yan~ 71ClT ~um pı'{}'.amsı Romanvn e-
.:iiü.tblllarla nyr.ilaatlda~. Çiinkü oda- ıBedea ll'crbjyesi rolası veriline!!. iliıra rnttırllm.ast mın eillltt&tir. · '~ 

t ifaHe3l olan da bil' şahıs mesaisi, bir hıs fayfötlım- müessese bu . i lıemen v.e en l}'J bir şe- fı·rı neıd·ı .ıı......::ı,ı.uu;uıı ziyade bir-ınımi.lelret • i e.v- kilde rmak üçin tet.ilbat nhruş Bu sene b·raz Jı; 
... .. ';/. '· ·~ =-. 

- tıtıu . ir. ıhmir iEnmıik Mensucatı 1500 'kız c 1'.kekten .bar.et ir ::sporcu •tecefı 
pavyonunu dekoratör ressam .:S. ıHıı:luk takımı hanrlnrnışlır. ;'Bir or mo.ı:ıitörÜ"'. k ı A ı 
Cemil1rnn.)U rlülBımmilkeınmcil uluşları niln '6nresin8e murlln.ıam talim ve ter Ege bölgesindeki çiftcilerin tohumluk g"eÇ &IİCR V U • _ HAST r. FJ ı İNOİ 1\lliFEDS .. 
llerfıazır nnu...crtır:Dört seneHen"beri aynı 'biye gören bu gençlik orilusu boş -za- ihtiyaclnrmın temin ~aiLnesi için Ziro-a~·onu hazırlayan:.huiqymefü:sanat ele mnnlarını şpotla ..asık hav..ada..gcçrrme1< at vckf\letinden miis::ıaae istenmiştir. de a..-•lacak k;u~ Bü.Yük E!,;isi Ekseliuıs ıKir.a.tdt' 

• manımız, Fuarın dekorasyon iŞlerinele tcdir. Vilayetçe, çiftçilerimirin -zeriyat"JTl~v- ~-- !bull - Huzcs.sen ve Almanyanuı Ankl-1" 
büyük biı' kıymettir. Netckim İstanbul- KAPOT BEZi D.4VASI c;iminde her hangi bir müskii1M1n lnw~ı- '>cfiri .Ekselfuıs E'.on ~pcn, Beledort 
dan ı:?e1e.n en tanınm" d.Fl--•~.l'."IL.- dahı· M la uıınaları için lazım len teabirler • Re.isi Dr. ıBehceL Uza ,ayn .ayn bire' 

,, .. t>ıwuıwı::h.:. emlekettc bir kapot bezi davası vnr Ha---"• wwwll a- ı f 
kenrfüini takdir etmislerdiı'. dır Hatt.i hu . ::hakkında dedL'mdul. si diden alınmıştır. Vclrulelien mıüba· ·ycuar, .Sea:u-ervıc: lft• te gra gönder.erek Fuarın ~ılma met'' 

NASIL KURUWLJ ? vaa müsn.. adesi geliı· s:tclmez derhal to- cir ve üzümlerin kuru• ıSim~~{' ~~myncaklarından do.lı»'1. 
1913 lınd vaollınıstır. ııkat bütün bu 8edikoau hum mubayaasına ba.şlıınacnk Y.C burılnr •• • • eessürlerııu v.c ı.Fuann asılması rınliD"' 

, yı a te is ilen Pamuk !ardan kap t bezlerin\ ima1 eden bu hakiki fütiyaç sahibi çiftçilere ,'erile- masana 5811 .gitntıy.or ısebetiyfo de tebriklerini bilclirmişrerdit'' 
Mensucat fabrikası Türkiyeye ilk kapot- müess ~i tenzih ay:Jemek Jazımilır rektir. ---- Her iki Büyiık elçi de telgrafbrıo6' 
lu bezciliği getiren fnbrikadır. Kurulus ve piyasanın ihtiyaçlarım karşılamak Borsa idare heyeti bugün toplanarak Eun.r -günlerinde hmiri zlı'.ar.et e~ 

clerinde l1ııı :fabrikayı tmak :bir tadır. r bwilarm tevtlinde her hangi ----- Uz.. • ,__ A dinel ulu h::ıyli müsküldü. Cümhuriyet devrinde bir süiistim '.Cuisa · fabrikanın OBMAN Y AJIGll!ll um ve ıncir piynsauırının açılış tarih- vaa . e h nımıkt.1dırlar. 
Kapının i Oome D'abon- gördii•ü inınyelnrl~ fabrlkıı tekômiil dıc:ında başkaları tarafından yapılmak- Öd . , •. .. , 1 rini ~. hratıitktır: ffiize. ıverllen OMANM :SEflR:I 

titmce iieıillen 'bereket boynuzunu lfude-. edeı-ek bu.,iinkü modern halini iktisap tadır. Yani te\7.i • i sn-ınfun esaslat'a . emişte Musa cığlu ıkö~ ya}'.lasmda malfUnata _gore u Hil ::pzyasa :.biraz geç Fuarın açılma merasiminde bulutt' 
lendinm QYi1k ve irzrrinüe ışıklı eylem.is.tir. Bu.fıibrika şimdi GlO dokuma ' ir. i~ rika. :::tev:zi b!1' 0~?11 yangını cıkmış, .Jnn~~ . .''*:e açılacaktır. Buna sebep te üzümün ye- mak üzere .Jlomanya Büyilk Elçisi~· 
pamuklaı· konulmustur. Bu bir meş'ale tezdhım çalı~tırmitktadır ve 17320 iğ · inin iat ·· kabe omisy.onunda ..c.ı~~.. luılkının ıvardmuyle-:sondurul- tişmesi için müsait giden havalar scı:,gl selans le-handra Tale ve Sefaret tt' 
Jıalindedir. Pavyonda alçı ve v~ faaliy~t.halinifoı:lir. pilmnsı tikrin&dir.-:Ve bu .r.esm'Lmakam- m sur. i~in müsait gitmemekle incir ve üzüm- ışemiliteri 'Ekselans 'Train Teoôesko ~ 
Ntımtı I1k p!finda agelm ktedir. _ Fnbrika Türk ~c;çisi, i'üt"k ;Sermayesi lanı n ttirtlm•stir. ZABITADA "*- ler sergide çabUk kurumanuiktadır1ar .. la~~"lr hil~?>eliıiln . İsl~bUI koı~oS" 

F ~R1KANIN ISTiHSAUTI ve Türk iptidai .maddesiyle çalışan Milli amdk nsucat müesseses1ni bu .odü Rorsa.idaı~ heyeti, piyasa MkJwıda tet- dun şehrımrz.e ;gelmışlerdır. lleess~ıı.9 
ı grafOOe ka~il .ıyoruz:: udlar saııqyimiz.in iftiharla cbab edecefJ bir rüst hareketten dolayı ayrıca tebrik -ey.: lf asak ·ı~s.. Ü d si klkatta bulunmak üzere bor.sa .:reisi iB. ,umum ırtUdürü ile Vaklllar umum ~O· fabrikanın 939 v~ 941 yıllarındaki çalış.. rnilesıesedir. Eah.rikanm ~ B . lemek lhun ır - 51 can m Sa er.e Cevdet Alanyalıyı ;memur etmiştir Talı dürlüğü 1st:mbul müfettişi 'B. ll~uır 

malarının neticelerini · termektedir. ~~ ~ .... : .. ediı.:ı::,t'ne n~ ...... ı::-:l- .... ;, .. ,....; ruvn: iKiin.·· .~rdc dün vapurla 1stanbuldan r,t • 
nkl 'tra hnlinde lan h fikl ~~ - -· ll ... f ·ı · · J • Sahilpark ~azinosunda Mehmet Sami, uu.u ıw~ ., .... , .... .L«.UJ.U ...... ~ ,.. ... ~-ı ~~ hnıy 0 .~ .gra er v.IJDJJ~~ U.e DOf"te nur Z ~ıvyar.-eıert Parkta Abthı11flı, ın--. ve ~"---lm' saları ancak eylül& ~abilecektir. miŞtır. 

gayet ı}'l zırlanmış sayılabilır.'Bu gra· lf!t' t:P' • UJCU• '-'=llu aı.,u * 
ilderi tetkik ..eylemek ve .üzerinde te- ----- ---- ilzeflerinoe bırcr bıçaK: ve 1sman oğlu .................... -................... 11 ııci famir Entemaşyonnl Fuarı f:C"' 
kkıif e_y1emelt. u ha yıllarının ne-. • M t et SAHiFIIDE - • .JJA$TARAFJ l Nci SAHİFEDE • Cem<ilin üzerin8e tle bir tıfuancn btilun· 'E A.NK~«A .i!AOYOSU : ı;en yıllardan~ c~iı:: bir alaka ile V 
·cini tebarüz ettirmesi "bakımuı1ian hududun h .. ~r;... '1---L.=- · •:- Al Betl. l (A "") D .. rn 1..~ıa· · .mus, 'J'llilsaöere ei:lilmiştir. • -- • ':r""' ~ t1' ........... ~e ~....... ın, ız~ - • • "°· uı mı- : 8 (J>G () N K'10 p G ,; ışllnnmıştır. Avrupa ve 1'-sYantn ha 

.cok favdnlıdır. nwılar sekiz haftalık ir haurten sonra: yor : İng1litJ gntbt :Alınnny.anın mU· ız !(A · .......... - - - JRO !~..... ntcŞl!!rl içinde çırpındığı bugütiler\!e 
- JSllHSAIAD ancak rhududu ge~i$1eı:dir. :teadd1t · leıini WmribalamıŞlardır. .._....._..,;DL Türltiye Bl'ync1milel bir Fuar açmnk't

11
' 

Fabrika Lhu 17.D nıipı mltr 'Mmkova. ill.l (:AA) - Dlin .akşamki r mmivetsizdir. Bir "Jllik8aı ·~aaaa. • 7.30 Program ve memleK.ct saat ayarı dır. 
· tihsa tını cMilll Mildafaamızıo emrin S 'Y.Ct tc.bllği : ~osta kıtalarım~ ölü vardır. • • Ödemi,şin A~gide nah\yesinin Ali oğ- 7.'33 'Müz'ik: Hafif :pa?ÇSlnr p1. 1.45 'Ajans Halkımızın Fuara karşı gösterdlf 

ımiştir. 'fYnni fahci.ka :en büyilk nıesai bütün cephe boyunca düşmana Jmrsi Sovyet tayyareleri tUk muıtakesı· lu Siiley.man Şentürk lozı ıl2.saşmda~l- haberleri.. 8.00 '!Jliizik : Hafif parçalat' ,geniş .nH\ka şayan .şi.lkrandır. Bütün oW• 
sini Milli Müdafaamıza hasretmistir sirldc.tli muharebeler 11.-.crınekte d;;;~ -na tecav"üze blfüs etmişlE!16e Cle gen Iiyeyi kaçıran Melımct Qjlu .Ali Kara programının devamı .. 8.30 - 8.45 "Evin pansiyon ve hususi cvleide 9:>oş yntt;tc 

ker elbiseleri ~ iç çama.sırına ait ka ctınişlerclir. Qetin mulıarebcleı:den .son il~ .m ur eöilmi dir. etline -zabıtaca aranmaktadır. saati .. l2.80 ..Progr.aın v.e memleket .sant kalmamış gibidır alfıknnın geni~liğini btl 
pot bezleri bu fabrikaca temin efilljyor .ra .Kuingiscf çelıri ıtaiıliye ·edilmiştir. l.6 kaBar en b1r Sovytrt :tayyare.si ::um'k- Zorla kız kat:ırnns... nyarı 12.33 Müiik : 'Karışık şafkılar.. . ı01çü isbat etmektedir. 

39 qilında :ni:S .milson metre dstihs si!ııstoslB düsürillen dUşman tayynı:ele- ln~ılm tır. - 12.45 Ajans haberleri 13.00 Jvtiiı.ik : "Ha- '* 
J.At y bu fabrika, emlclretin ır.inin .2;3 .olduğu anfaşılın~tıı:. J.7 «~ Gece 9 düşman tayyaresi dü ürill- Torbaluun Pancar köyün(fo "Rahşan fif türkUler 13.15 _ HKl 'Mil~ik : Karı- B~ akşam saat 20,3?. da Fuar açık"lı,;8 
-dolayllb'le rartan iliüyaçlannı karşıla.. t.osta run;n nıuhıırebclerin.de !22 diişman müstür. !Alman - İtalyan tayyareleri :Qğlu. Hnlil OJgunun Halil 1nzı 18 yaııın- şık program pl '18.00 'Program ve :mcm- v~ Uyntı;-os~ndn ~l bol?,e~;n ~len u· 
mak için her tüdü ~birleri alarak :is- ta~esi dii üı:dük. Z yiabrnız 18 tny..ı ayın :17 Tôlm.Bm -gece :taarru?.ları :B? tJ~mi~hnn lrmağı zorla kaçırClığı id- leket.saat .ayarı..18.03 .Müzlk : Dans Jnü- J(ureşçinın iŞtinıkıyle buyuk gü~ ın.ı.i 
:tı1ısrilitını 1'1;5 ınülyan ı:metı:eye çıkar- · redır. ~-aprnı rr. llıa edilnıİ!l ve uçlu tutulmuştur. ıjği pl. IS.IS -Serbest 10 dakika 18.25 sabakı:ı]Qrı yapılncaktır. ~üsabakn1S: ~;. 
m tır. lplldai madı1e roksu:zluğuna r.:ığ· Baltıkta Ganbotlanmız we Da\'a kuv- ':!il •• eJ!h.. Konuşma (D~ politika hadiseleri) 18.4ff stı~.dcvaın edecek v; gureşl~e b_;~tf 
men elde eRilen u neticenin ,lqym~ :V.etlerimiz ir lman deni7.Blf.LS1 ile iki ı da ~-:rrC!ır. tF.likat '.Af- . .. .. .. .Çocuk <Saati 1920 emleket saat ayarı cilıgı kazana~ pehlıv.anlar trufk. lYl'iJ. 
ink5r edilemez. nakliye gemisini .bat.ırmıslar.dır. y 'btrakmam:ik siya- "l'orbaltda <;alofbeylı f:koqünde Huse- A. h b 1 . 1,9 45 M ... k . K d le1kımına s~çıleeeklerdır. GüreŞlerı "' • 

El ı . p k ""![ f b- M k 19 (A.A) .P • . clh . vı G . U-1!1 ~.ı:.ııı '"' . A'·-- f/C ıans a er erı J.. • uzı . n ın..: ki clıl' il r . fe• 
:J yevm zmır nmu ;ı• ensucatı n os ·ovn - nzartesi geoesı setı mu ince tezo.;lh'lar Sovyetler ta- yın og u .. am_. u.;.ı~ ~v .ıue.mış ~- lar faslı 20,15 R8 yo gazetesi 20ı45 Mü- tea: p P . ıvan ar Şt'I'(' ine bir ~ıye 

...rik: ında k.tadır Almruı tay.rnreler.i l\1askoveya .akın Jta~ .rafından tahrip edilmiştir. Hububn \'U nv tufongıylc bncngınôan yaraladı- .k . B' h Ik türitlis .. .. v • 21 verılecektır. 
Jlilliin bu malUınatı bize müessesenin :mağa teşebbüs :etmişlerse de tek bir ~ .... _ :stıSfJarının Bıı. ayni siyaset mucibince ~ındnn tutulmuŞtur. zız· • t ~'- ~ . u ~~m:_o__r~_zull.. : __./ _,.ı__ 1-.:l.- -.r· ıma ı.an.vımı Ye U>pı:.ıw. UUIUP crı - ---. ------ -----

calmnabırmdaki yıiktif ve ciddiyeti te- ~-.are ,.c:uu: AöWlr gelm$ DUtV:affak oı- iniha -edildiğini tahmin edebiliriz. b .. maki :borsası 21n6 .Müzik : -soıo ~arkılar 21.25 ..BJR OBF.EBA.H.S 
harilz etı.iriyor. ~-Bu m 1YB?'C, ~ .,~ yüksek · · uslar iki şikt.an ı:birini terdh; ... ~ .. . Müzik dan -~1- ı JJO' -Sonra ynı n!>v'-·onda l6 mütre ~ irffiılik .homba1ar.ı ...-... tır. 1Iasar ehem- lcaı...-cnıwwır: • ı;y:9 bü.._-ı1. ,......_._ ı-...,t· Dıkılide Hu~yın oğlu 15 yaşında Ha- 22J:O M!U7~us.t .. ~uh..__,,~ ~kılar- ,p · ('.apakçur, 19 (A.A) - Bingöl ın ... d 

r- .. 0~ ....-· yu.c. ·-.,,-wı - nı. .u:.ı.u sar 22.311 su Necmettin Sahir Halkcvindc rnuh~1 

.rdhoolik büyük bir itny uahaı:me.veıı.; miyetsiziir. lanmak yıihut .:tami ohnıyan bir en Altıpaıımk :ı:e kardesi .Rasim Altı- Menll ke • t · :haberler. 1 .. . b' -.rtı.'' 
tur u vltr.ay yet .,.,.,,ıat.arr :ve P_a. ".MoSlc:oVA!, 19 (A.A) - Royter bildiri- :diistri ~takasını terketmclc.. parmak, 18 yasında Cemil Altıparmak'ı Esha e tı!h •'!At ~!:, :n)illlSuk ı.-!' lllC'~~. anhr uz~rındh~.k~: ko~ yııı,JP~Pc>-mufuın .istihsali &'ibasınHa zeçirffiği ıs:ıf~ :ar : ik01ay.cl v:cJCıimoirrifun Sovyet- S<raetler ilüşmarun ynlımu baltalı- «ikı ile sol kolundan yara adıldannaan . m. u · .. ~ı»lyo, n: ut a.ıurbil· lır. -uı unyet . u ~etin.uı yapıcı tJıı• 
halan canlan8ımıaktadır. i'P.anronun kö-ı 1er ttanüııtaan .ozi.ynı nıdhakkak ki 'lllil- yar8k 'taarruz lru-v:vetiıil azaltma'ğı ter 'YQla:ilanınışlardır. sı f ınt.. .22.45. Müzik : OaZbant J)l. ~.55 litlkn..qııı ~e dış. sıy~s. üruizin ıana lıa 
~i tavan . ı öa hu '&btt1mnm . ·r . . . CBa$1.tca :hıibıihat ti..ı dh .eH.iyoflar. '?ır'fıibalCJaik • .Sn~r • • • 23.00 Yarınki-program ''t'! kapnnış.. nıu ifil'nril:r: ettimıişt.ir. 
sembnlleri e :sllileııtn4fu. ~üJlimanı Wı ikôlayefte lihim Q)k kıymetli a.amarı kavmmı$1ırriiır. ~ erıe aarruz edibniş.. 

Juönü caddesinde Cemal ~ .karısı 
arıda • Dudu. sarh0$luk~r;ijle İlyas kızı 30 . \ • t yaşında Wfilıatın. Comkk:aında 1285 BmJ e CB'SeS inci sök:aktn HamdJ ôğlu Avni :kansı 

zmır p ..amn zehranm evine anın: ettikleri ıQlıı 
Ilı ·ı k • DD J:IB ~vae-:bulunan'Havdar :ve!Ahmet taııifm..i 

ucatı pa~onnn 8 par :azın ° dan dövillm~Ierdir. suç1uıar tntıılmuş-i 
.• 'J . Uır •. 

~ .!I• 'Her akşam · zmirlilerin ;atlaş tulanluı ~ w üyük bir :raiHlle Kahramanlar mahallesinde Kerim .o"'ğ .. 
E zıyaTet. (l'ulDlZ • :konserlerine de\'nm etmektedir_ Fırsatı ka~rmnyım7... tu: Gafe bcpsiz:olarak İsmail karısı~ 

: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ·~~------------~••••••••••---~~· ~ı~ ~driyen~ e~ ~z et~ şikayet edildiğinden yakalanmıştır. ~--••••-•••••--·•••••-------~ 

-~-



.:. Acnastos C&namba ı-wt 
o 

IDntAı.ı av•~•ua.. TURGUTLU aELEDlYF..StNDEN: r.o..u ·~ BelediJ' he ait 278 Jin 7S kuruı 
1- Wdiaıı ldak_. 19 (A.A) -1:'-eıla yap- kıymeti ..,,..1 • ..li eTnıfu matbua 
~·Kara~-~ ı., peb. rnön•lcaay• la ' '9'tur. lba1e 27/8/ 
~ • Rasimi, Jfiliyim de 941 tarihinde wıt IS te yapdsıcaktar. 
~. r aliplerin yüzdt: yedi buçuk pey akçe-

iZMıR StCIU TtCARET ~ 'R siyle mwacaatlan 
LU~UNDAN : ......-.v . 17 20 23 3307 ( 1778) 

11~~:rde .büyijk kard~.çali hanında ?.O tzMm BELEDtYEStNDEN: 
lii licar da _ınşa~t ta.ah_hudah ve her tur- - Killtürparktaki gölde iki adet san-
rahri et ışlcnyle ıştıgal eden ~ehmet daim g,i)Jde kullanılmak üzere Fuar so
lektff ~ek. ~ Y ..uf O.r .. noil~ kol- mma kadar kiraya verilmesi yazı qlıeri 
iti>. ' eti~ın Sf8/9~ f rarilunden müdürlüvündeki rtnamesi vc~ı.:ıe a•ık 
...__ ilen feahine mutedair beyanname '! ulşa tk' ~ daİ 
·~et kan hükümle · .. icilin arttırmaya kon muştur. ı san ın 
~ .__ wıu L rı-:__!~e 11_ı,1..1s muhammen becleli 3t zar Jfraıdmı 60 li-

·-araama ıuıJ't'. ve RK:U ea..uar w..1. • ~ li r1t ku t illn olunur. 3347 ( 1806) ra ~uV8;~at t~mı~~~ 'I ra "" ~ş ur. 
"::::"""~.-:::::.~::::..<:~~~~~:::>IJ Talıplenn temınalı öğleden evvel ış ban
D --V t ..... hta kasma yatırarak makbuzlariyle ilıale ta
Uff. 8 n f?~8 r rihi olan 1/9/941 Pazartesi günü saat 

16 da encümene miln.caatları. 
11, 20. 25, 29 (1781) 

rmn•••• 

aranıyor 

Tezgibdarlık vazifesinde islihdam 
edibnek üzere iki ba,an itçi aram
ror. Taliplerin: s.dak AbeJd (f.... 

= ""'""""""'"""""'""""'""'"'"""""'= . Göztmı l'kdt f Gl'Jıı iade olmm "°" .. i Memur aranıvor ~ lzndP irıdP ve Vzttın r. •. Ko. BIPDOlnden: 
ki Tftfik pqa) otelinde ( lS) nu
.._.Y• aaat t 7 den 19 a kadar _. 
~ 1-3 (1786) 

; ·. . E 1/1 /941 tarihinden sonra 20 kunattaıa fazla Hatla buliiimizdeo KÔZbıll 
: Asbrlilde alibsı ollm)ran J)"I clak;. : olan müstahaillere aradaki fıat farkları iade edileceğinden, alakadarların 2 I / 
§~ hllam. ihnm ""Mire işi&.§ 8/941 den itibaren saLahları Kan~banoilu laanandakl dıJWi •bflu w•ili-arini ... memar JsfaıillyOI': Pnn-; mize müracaatları rica olunur. 3349 (180S) 
:..-., .Afr F ea 'N ~ lıMBler•: 

y--~~E~-v)il'(.-~,-.;:;:;d-;;a~-r~ .. ":<"a.-;;-1·~n::c;;d;;e:;;.n::c~~:t; i=.= .:;:..-:-...=.:: ~ b11lll• Flat JIÜPGJlak KOllds.YfHllllldcm: 
' .., - 5 ranslarla M.a1e P9111b btan 315 • E Bet kilo kaşar, yirmi bet kilo tulum '"' a,..U miktarda ~az teneke peynt-.&-•- .._ &..-~- i ~ • ... wt etlllmell. : rinden fazla yedleriDcle Yeya dükkan, maim Ye depolan ile mat.telif solak 

-.U.TilD iM&'" .......... s ı - ı (:nl7) ; hava depolan Ye sair mahaDerde peyniri oı.n amil, toptancı, yan toptanca. 
U8111J'•- ~UlllllUUllPI""''"'" '"" , ... ,.,,. .•• ,....., •• = perakendeci Ye bakkallarla seyyar sahClJenn her ıteft peynir me..-eatlannm 

Oocuk K j a A ı, 1 K cins. nevi, miktar ve maliyet fiatlarun nihayet 25/8/941 alcşannna kadar bi-
ıı.t. ~ev baJrnnmdan anhyan Güm,,U Nmi My 99blı (54 incit rer be,.aaname ile fiat mürakabe lcomtsyonuna bildirmeleri ilan olunur. 
y aranmaktadır. ..bk) 1 _,. 5 .... 99 klnl*tlr. 3.352 (1802) 

f!te fllti Asarda Adnan B~ her Her gibi iilı it• enel .,.ı e.e mii· 
~ .. • - • arasmc1a m0racaat.. .....c.. ı - a (na> istaltlm! r!eledlyednden : 

j Fatih mıntakasındaki Kamil paşa, Dolap. Aşıklar, KuJaşı. Dülgu, Şehit Kul>-
....... G~lePI Ba$ndıtdÖP!Üjihıclen : lay, Halıcılar, Ocaklı, Mutemet sokakları i1e Kazlı ÇeJme yolunda şöse ve perke 

llJc.N lılikdan Teminatı kaldırım insaatı Jtapalı 7.a.ri usuliylP. eksiltmeye konulmuştur. Keşif 1*1eli 
· .lılartta No. Kı1o Gr. Lira Kr. Lira Kr. Eşya cimi Anhan 26127 lira 66 kuruş ve illı: teminatı 195!1 lira 57 kuruştur. Mukavele, eksiltme", t:iiS - - - - - - - - - bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri, proje keşif hüllsasiyle 

AlıfC 41748 1151 ot 55039 13 4ee2 00 % 50 den fazla 75 ten az buna mUteferrl ~er evrak 131 kuruş mukabilinde belediye fen işleri mildllt--
3'1ı AUNO 115 ipekli pamuk mensucatı I liiğilnden verilecektir ihale 2818/Ml Perşembe günü saat 15 te daimt encll-

ABT 35'16 2480 IO 34011 22 2551 oe "- 20 den az sun't ipekli mende yapılacaktır. Talioleriıı ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tari-
~ 91 panndt mensucat. hinden 8 gfin evvel belediye fen işleri mftdflrlOıane mUracaatla alacakları fen-
~~ eşya 1541 ~ kalRm muci!>inat 2!'/8/941 de ecneblyeye götü- ni ehliyet 941 yılma ait ticaret odası vesiblariyle imzalı şartname ve bnu
~ ~ -1t wataııw Mll'eliJ"Je satılacaktır. ~ üç gOn evveli.ne nen ibrazı lazam gelen diift vesaik ib 2490 numarah kanunun tarifatı çevre· 
~ ...;::: 9 - 12 aı.....ı. ~. Satış Reşadiye cadde.sindeki GOmrilk a- Mnde hazrrlayacaldan teklif mektuplarını ihale gUnil saat 14 de kadar daim! en-
~ '*1ıde saat 13.19 dadır. Kammf vesiJcaların ibrazı ve teminat akc;e- cümene vermeleri lhımdır. 13, 18. 20, 25 3190 (1TC9) 
.......__ salış gUnU wt 12 ye kadar J"Btırılması lizımdır.. 3S12 (1794) 

Kapah zarf asaltl ile eluriltme DAnı.. 
1 

.,..,.. ,,.,_ N-ltdtiPM4önden : 
~ Ebiiıtm~e Jronula llf: lhlla - K&,celfz yelu üzerindeki Ranuıam köp. -z:-~ tablmab. Bedeli~ 11411 lira 71curu"'1r. 

.a Bu ışe alt şartnameler şuDlardır. · 
"' - Proje. 
B - Metraj cetveli. 
C - llUJW k~ eetftli. 
b - Eksn+,,,. prtnamea.. 
: - Bayındırlık i§leri Genel ~meli. 
O - Tesfiyel turabiye şôtıe ve. kbslr ' ı n1a ait fen.ol pl'IDalne. 
• - BUyUk k8prillere alt fenni ""'-. 
a:::~ ......... 
~ tl/9/Ml P~ günü •at 15 ele .Nafia aıidlrlöğii odasmcla ko-

4 ..... ,apdacakm. 
S -1:1 -~usullyle po•an1'..: t.....:- l • k .... llltkJlllllıır jJfra • t t ;I • -nkht 

i;&llUlat verme eri ve e slltme gUnilnden Uç gUıı evvel resmen mUracaatla M•t-
lllıa '\'lllyet makamından ehliyet v.esi1rw almeltn ve M1 yahaa ait ticaret oU-

kay.a. t.landuklarma dair wabilıırırz etlnt!leri lh11ındrr. ,.!- Teklıf mektuplarmın üçüncü maddede yazılı saatten bir aaat evvel korm.. 
.._ :reisine makbuz mukabilinde veril-mest lazımdır, PaMa ile- gönderilecek 
"1l!:p)arın nihayet saat 14 de kadar gelmi§ olm&SI lazımdır. P~ada vuku 

ııııı...._ k ~ kaba1 edtlmez. 20, 22, 2.4. 26 :m8 {1881) 

hat lf8Pafıafle Koml•••na•llm1 : 
~~rcle toptH Teya perakende suıetiyle odlln lı:öndirii aht 'ftllit ve ticase
Lj :~ olllp ta d&lkh, he. ve depol.nnda 108 idi..._ fazı.~ ....._L Lwaa -.. cllllan .-..ıı Ue ~ &atla..- lıirw 1tqa_..,. U. a.t 
oıu_:; .ı.e 1r._-,. .. ı .-.,et 2S/6/Mt taıihaıe bıılar Wlıılb....W 1Mn 

r. l1S3 (1803) 

M ~nlzU C:~ MöddeJammtdlf/ılnden : 
~la uhılc sebep d •-• b~- Wa &aM -~n suçlu Acıpayam 
Jıo •;t1~ KızalMaar nahiyeGnin orta mahhaileııinden lamall oğlu deri tüccan 
~0cumlu Ounan Cakçete lualiında yapılaa darupna aoıwnda Milli ko
~ baanatıan n. ff, 6' lnd ve Tiri.: ceza. bnanuaun '6, 6Z inci macl
-.;ı.._ tevflbn f 6 lira 60 kunt alır para eezasiyle IQ&Üümiyetine. ve bul
......____ n müwletuine dair verilen h6l:Om sn 194' tariLinde lcatileşmlt&ir. 

a.!zını. fnldsGPI• Baf ndidöl'Mijönde•: 
~ • &baı«ili hilılldeld id.....a .. .irıya .. nelbMle :ra....-- tamlnıt illik 
'l.r. ICeye konulmUfur. Ketif bedeli 4949, 7S muvalı:kat teminatı 37f ,23 llra
~L~f .ve fartnamelerf ba..,.ürliirJiipmÜZ lanzun pbeaillule aö'ri.ileLiUr. 

llih;~ 3/9/94f tarlldne müaadif çarpmba pal saat IS te fa-. miidir-
'--..:..Gzdeli komi.yona gelmeleri iJlıı olunur. 20 %4 33SO (f804) 

l\.a ~dyet Daimi Bndlmenlnd .. : 
~ 4 • 8eJ ..... ~· E 28)(000 1111:1 .. ıiWAllwla•ılıl ..,,cflıl ~ ....... 
'°""ı apilaJa ]Nmidea JQ.IO lira ketif -...a ile 17 /l/ tMI wfl•den id-

• )Ilı 5 aln miNW.dıa ııı;ıık eksiltmeye lrnr d hıiwdaa ..... JLI+ 2490 ... 
~ ~ hükümlerine göre bazırlayacaklan teminatlariyle birlikte 1 eylül 194 J 

l'teaı günü nat T T de vileyet daimi encümenine hq vurmalan. 
28 Z6 JJOS (f79S) ........____ ___________________________________ ~~~--~---

~ Aaft'DDIA "-'D 
1 l'IN 8eletllye ........ d .. : 
~ - Be~hw aıd 'n9ı41 _._llitn778,-"lha....ı..MmeD 
g41 !!,.~ lı:al..a a».&. amw,. Ye walece ilııtljıauıll 8/81941IMMnd•29/1/ 

2 ilüAe kadu 21 p mi!ddede açıl eklliltrne,-e lonalaüd!flaı. 
)eaı:;{ Ş.rtaame ve müfredat liat.eaiai «9w11aelr 9'8 bMl.W- oı...lı: almalı. lcd-

3 n elailme miiıddeti iç,iDde Lelecllyaniılle llt8raaat etmeleri Jlnndwr. 
~ - lateklileria % 7.S niapetiadeki muvakkat ternfMt ~ ve 9-fl tak
~ Ytlana ait ticaret odw n.-,,,. tescil ve•il•d n,,\e Waıilıte 29/8/941 tari
~ ~Yan cuma IÜDİi .. t IS te belediyemiz dainıl enc:Ameniaw müracaat-
-......._::__ aL.ur. f4 20 3t73 (17S?) 

ı la .... Kas .. Erkek 1.lselerl Mtid8rllllflnden : 
~el~~ Yeni talebe lı:qcLna 2 S aimtM pazarted günü ha,lanacak 2 3 eylila 

2 evam edeceltir. 
>• ~ Yine talebe bar ıPin saat 9 daa 12 ,,. bdar b ...... W r•, 14 dm 17 

3 r da eııl:l talebenin kayıtlan ,_g, r ' , ... 
llttl......._-.. Y ..a bJ't edilı ıık talebeledD ~ ~ aldciw h.lde 
~~vet~alar .......... : 
a '<>w ... 1r •· c t~d11' 
[) : Hükimet w· 1 ılını ... .. sağlık rapoN ,, .... kfıiıdı. 
4 · 4X6 b~Liiime 8 fotoimf. 

._l - Yatıı11 •wd 241 ı..d.L ~eo yıl ,..llh olan1ar hu~ da yatılı kal

.. ~ietihrı.... a .-...ı .. 11111 20 eylüle kaclaı yatnmalan lizımdar. Al
' tirde yerlerine b .. ' ı ah .. -. 

~ °";:- B.. 711 - ..ı. ...- talebdniuuis 20 .,liı. b.lm F- ...,_ ..... 
.. ..., ,. • ... .... d hfMhectıl:lel'-

Tölıselı Ziram Endftasl YetePlneP Falı..., 
A•llePi ın.tmın lıayd H lıabal ............ 

1 - An.ltara yi;~k Zirnat en..:ıtitilaü veteriDel' fakilkea askeri kmnma 1* 
yıl smJ tam &!-.rre!i liselerden !vf ve -pek iyi derecede memn olım w ol~ 
1ulr imtfhtm18!"'1! 'P.rmi~ olmak sartiyle tlılebe kabul ediJecektiT.. f..t.Mt1e
rhı asHıflttt ~Jan bli7. olnum lAzımda:r : 

A) T!lr~ dimhuriveU tebaasındm buJUDJDBk .• 
B) Y~ 18 - ~?olmak 1?2 dnhiJdir .. ) 
C) Beden ~bllrri ve mh!uatı onluda n taer iklimde Wl ı · ıae mıll

sait oJmn (D:I re\Akeıti r.Jenlar alıDIDIL) 
D) Ta.no ft hltn'!keti ah'Akt kustırsuz ve seci,elii sailnm ~ 
E) Aİlesinill ~ trir iP.na hal ve sOOreti olmamak (Bunua için de .ı.ta ft-

sikaıa ilınz etmek. ) 
2 - İst.e\liler'.n mlracaat ~tidalanna şu vesikalan bağlamaları lhımdır : 
A) Niih.ız cii?~ıım VC~'8 mc.saddak suretL 
B) Sahhatı hakkn• ıam ~ilDj.i.asbd.aasıtane rwıca ve 8'L kAiH1ı 
C) Ll8e rıezunfypt w o1$tiın1uk ~ e il _,......., -•iL °' Okulıt alzlnit +.Wtnta ~ kanummuD. Diwn w .,ı;...,_.. lraW 

ettili hakkında vellsinin ve kendisinin noterlikten twikM tuWIUt - ta
.._ ekalrl. istifıt etınlk 1sierse olculea tahakkuk ettirileeek maann.ı W.. 
den verir ve b:1 d:a taahhüt şeoedine kaydedilir. 

!:) Sar'alı. uy•n-ken pzen. sidikli. bayılma ve ÇD'plDlllllJa müJM}a CJlınMb.. 
~ tıakkmcf11 veMer!nin noteTh1den ta.dikli taahbütmmesl (Bu otııi harthk
lardan biri ile okula girmezden evvel maJQJ olduktan somadan anhşalenlar 
okuldan çıkanlır ve okul masr:lflaJ'ı velilerine ödetilir-) · 

3) İstekliler bufoLt1uklnrı mahallerdeki wıkerlik şubeleriaıe i8liıda ile JllÖ.. 
racaat edecekler ve şubelerin - 2 inci maddede _ bildirilen enab iluml et
tikten sonra .ı\nkarada yUksek ziraat enstitüsü wteıiner fakültesi Askeri 
talebe Amrrll~nc giiııden1erektir. llUracaat müddeti eylUltin 25 şine bılM 
c1tr •• Bu tarihten sonra mUncaAt kabul edilmez.. 

4) Okula kayıt ve kabul c;ahadetname derecelerine w :ınılb8allll _., 
g&ed!r. İstekli a~ tamam ohmca kayıt işleri kapuur ft kabul e'*hd•• e 
mGtacaat ettikler! askerfflr şubelerlJ"le tebligat yaphr. 

1 - 14 3Zl'1 (1151) 

............... Jlell,... ............. : 
..._. IWtlli Doiuaı yeri ...._ cıWmitt orta 
Saa M-m w A• w.,.. v-. 

4 0-. ollu Blhem Bmmbollu Cal Denizli Lise orta kumı 
6 Hr'•Nlt Ali oğlu J'erff Zmpt Urla Kara&ae Orta mektep 

15 Salih oğlu Necmettin Ul~ Ciresua Ginsun Orta ~ 
H MUBlafa oilu ~ KanilMB Giresun Giıesun Orta me~ 
J8 Bana ollu Ahmet Konal Cire!uı Giresun Oı1a mektep 
• Arif • Kemal Dewbn Sali1ıll Berpma Orta mekt.ep 
21 Ymuf at. Jılehınel A11 ~ Yalvaç Yalvac Orta melıteD 
2S Baldo oll- SalMt Ziya Buı..ı.11u bmit Denfz1i Uae Orta bnu. 
2'1 Y.af .. Aı-et Jılavl Yalvaç Yalvaç Orta Mektep 
M 1tınhim oila Hamdi ~ Yalvaç Yal~ Orta Mektep 
3'1 1bnhlm ol1u 6-- na... Yalvaç Yalvaç Orta Mektep 
D Aı-t • Behcet Özer Aydan Aydın Orta mektep 
73 BlW ollu Osman Topca Amasra Amasya Orta mektep 
'il ~t .. Mesai Paı. Aydın Aydın Orta mektel) 
85 lltbe,tııa oll• Ollmaıı Kartal Yalvaç Yalvaç Orta mektep 
M Ali tılla ıa..s Bekpıner Arapkir Anpkir Orta :mektett 
WI Rmıam oliı ~ BI uılll'k Berrama Beıınıma Orta mektep 

lOI Bk;lua ol)lı :hıınıhhn aılllf Kırkağaç Tilkilik Orta Mektep 
lll AMmbdir el)u A~ Akça Antakya Hatay Orta mektep 
lH All olla Ba.,m JrM1u1an ~ İspata Orta mektep 
118 Ali elkı Sle ~ Kula Akhisar Orta Mektep 
lX AbiolWt eı1tlu Emin Bi1Klç Şarkl Karaaiaç Yalvaç Orta mektep 
138 Hamdi oihı 16...,_ Si•..... Zile Zile Orta mektep 
Ml Allmet ~ Meı.net Omnıl Aydın Aydm Orta mektep 
MZ Ypsaf atı.~~ Buldan Den1zl1 Orta mektep 
146 Dİnhbn o~ Nibnıt öıdark Benehir Yalvaç Orta mektep 
151 lıWımet ~ .._t Dilmen KenıaJı>qa Gazi Orta mektep 
15& · llelamt olta Hald Tlrk4en Bordrum Milis Orta mektep 
• Paıik alla İdm BOb Gördes Manisa Orta mektep 
161 ,.... .... Jlwettlll DllıW Coraan Corum Orta mektep 
W Mtllli1 olta Jıluaıtafa W.. MuitJa Mulfa Orta mektep 
1'15 Dmua:; olfu lluhaet DD1m Be,>~ Yalvaç Orta mektep 
la lılımllıfa ol1tı Kemal JWarll Ur1a Gazi Orta mel1ep 
19t llnlet ol1a AJ.Ht Dlııır EllUtan mMstan Orta mektep 
191 Emin ol1a atı.y-. Ka.e Tn. Mflts Orta mektep 
m llunıt ollu Wris Tmea.v M1111a Mu11ıt Orta ınektep 
- Bp )bt .. Amil Daıirei ~ Amasya Orta 11.ıeJclep 
2t1 'r.lıir olla Abdiilraılir GUz t hnür .... Liıle Orta Jrmm 
m Ilı&..,_ alla 1'arl :.. ~ Yalwe Orta .... 
Z'l2 M 1-h oı8la AW 4nh ~ Yal~ Yalvaç Orta aArep 

1 - Bu w me._, b' •w aıt..a -.ıea pmw :J'8Cih f4e) f:aWıealıu 1 tııW 
yukanda ,. ı tl•-

2 - llelı&p ıs eytülııla tedrliılı .. ,...... Jılesker ~ ..... pl:t 
lıala•rn ' ' lw. 

3 - •ıwlıw meklıebt .............. melıclde ~ .... 
ı ' Bııl Z1ınmıt lılldllrll w m •· ' rı. .,ı1t k;d ':C • Onılnlıı alıır 
..... m. ı.ım.1A b '- 'Mııeı•• tlrbu ew._.ı 

-=- 1 E _ 

K=~~ ~ J:_I hfikfhnetin mfi~adealy)e _kab~ulü. 
Mt:nrr ANA NlZAlılNA~"'· E - R~mı 'Ye lıususı mueueaattan 

-~.&a. verileeel aid11t. 
1 """"." ~rumun. adı ve merkezi: tzmir- 9 _ CEMiYET HESABA TINlN 

d~ lnönü ea~ Ncr. ~.89 ~f! ~fn Tftr- TEFTiŞ VE MORAKABESt: 
kıyc Sağır, Dllsız ve Korlerı Himaye ve C · ·- h---'-- L,,._.. . 1 • ._ 
lnkl§al Cemiyeti emı) 05

' ~u. auaumebn a a~a-
2 - Cemiyefut mevzuu ve ga esi: ~ memarlan taraf~.an her zaman tef-c ·· mh . h d ul yv ış vet mu akaba edılir. 
~ unye~. u~udun a b unan Sagır, 1 O - ANA NlZAMNAME.NlN NE 

Dılsiz ve ~orlerı f~. b~deneD ve ah- YOi.DA DEc.asftRtLECEöl . 
lakaıa inkişaf Ye h11D11Ye ederek !tal ve ( 6 ) . · 
gidişlerini ıslah, hayatlarını kazamnala- .

1 
.•~ maddeıun (c;) fal:rasmda göa-

rıru tesbil etmek. terı mıştır. . 
3 - CeJDbret nıüe.Msle.riniD ve azalır T f -. ~EMıYETiN FfSHi : 

nnm .isim, adres, meslek, sanat, ikamet- ~etin feahi. a~i heyetin .l-
ıjh Ye taWt,ettıeri: (Dipk listede ~ MmyebRıla Y~~~ ~arar. 'Ye hiikü
rilmiştir.) mek lcomserının t~avı~ayle J~ra olunur. 

4-Cemiyete girme ve çıkma şartları: F"~ ha~de, cemıyetın demır baş def
A _ 18 yapıu ikmal eden ,,. hiç bir te~_ın~eki. k.a~ı~lı evalaruıv. mahallin 

sul bal ve fÖhret .sahibi olmaym her u- mulkiye anurırun emredecegı yere bir 
tır Dilaiz Yt Kör Cemiyete azA olabi- malbuz •ulcahilinde teslim olUDur. 
lir.' ' 12 - CFMIYE.Tlt.. TU11JLACAK 

B - Hayır .eyer yurtdaflar da, ba ce- DEFTERLER : 
miyete yardımda bahımnak üzere ya- Aza kayıt defteri. variıdat ve aarfi-
kandaki fıkraya göre fahri al olablltr. vat, karaı defteri. Kelea ve sıiden ev• 

c - Gerek asi azAlar ve gerek le ukın kaydına m;'!hsue .defaedf"r hil&n
fahri aZilar. kurum menafiine aykln bir eo ve hesahı l&at ı u.uliae, tevfikan tu
bereket ibmda, ana nizanmameDia ah- tnlur. 
kAmt hiWmda bulmıanlar n biJbam ( MOTEFERRiK) 
dınletln -H-'- mapyir .-aç ifle- 13 - Cemiyette yapılacak t.er top-
yenler cemvetten ihraç oirmıııtR laotıda( dini, siyu& Ye deY1et etorhesl 

Ç-Te.hhüt ettikleri ai~ ta- r>levMncle lcat'iyyea M 8Örlenmez. 
mam.ını (3) ay Wll maazeret veı:mekten 14 - Cemiyet azaa o1-. olm -· 
imtina edenler de cemiyetten çıkarılır. r.emivete müıacaat edeeek aaiwr. diWz 

D - Akil laatalıklariyJe maW olaa- ''e lcö,.ltorden muave~te RMlhtac olda-
lar. ~ tllludtkalc. f'ttiRi bıktin:le, na1cdi yar-

E - Cemiyeüen çıkarılanların bütün dını yapalır. Cemiyet aaı.m.... hut:a-
hakları zayi olur. 1ılrlan J.alinde cemiyet mltt'iletiy)e teda-

5 - Cemiyet ve ıubelerinin nakli te- vi edilir. Ölüm vukuuttda da azamt 
ııiai idare ve temsil edileceği Ye şahsi- ( 15) lira •anlamda WuMlllıı.. 
yetlerinin derecesi: l S - idari! ~eUrıH. lıizme miiddetl 

A - Cemiyeün merkezi (İzmir) de- bir seaaedir. Mücld.-ti ldt.,... eren idare 
dir. hryeti unt. yeniden wrihlıMlir. 

B - Sağır, Dil.aı ve Körlerin kalaba- 16 - ~ id-. heyeti: yeni R-

lık oJdtıklan vilıtyet me:rbalerinde lü- -ilea idare ise~ ~ 9elleJ'e .tt 
mm göriüdüp talrAirde her tilrla mua- J..;;tüa lae.ahatı ve .... -.ıaa Pııeerewrelt 
melitlarıadaa mel'keze menut o1mak < R,.raat 7.immet) ~ aln. Aç.le 
üzue pbe açdır. vulcuunda., derhal laülrii.ete ...ı.nat 

1 - Umumi M,-et: verilerek ic-.-abt ifa oı..... 
A - ilam ve pbaUa. c:eMİ7•t l 7 - Ce.ivetin ..abz.i9de Ye iıı:a-

nıeaauplan amaml heyeti tepil eder. banda ~leriıMle .aiar. dtlsiz ve lr.lr-
B - 'Umum& llqet, her Rae (lla~) ı .. rin aaıurt hl'aDlllan üzen.de Möl~ 

ayuada yUhk bnpwsiai J'8P81'. l'nbl&- M;ılır. Bu atil,rderde. ca"-alW-. ida
de haDenle de 1IMWlll heyet adi teplan- ,.~ he,,uU.in lıanriyl& haft.abk Ye)'• _,. 

b yaparak ceadyetia ~hakkında Jık his icret ftrilis. 
müzakerede Wumar. 18 - Körlu41ea .. is f~) .... 

C - Umamt he,,a; maNUio ea Mi- fC! olaaank .., ? ? et +t Phtde l:en
yUk mıiilk9& lrnirindea aılmacak ruh- •ıler tıel'lip e•nsral -.... c:euaiyete 
satla ve en n iki gazete 1ıe i1ln edilmek laydolunur. Ancak, bu iraddan (saff) 
suretiyle toplamr. Toplantıda alınacak. % 20 si körleıe. miiaava&e& tabina .ıa.. 
kararlar; cemiyette hazır bulunanlara, narak Yerilir. 
Jifahan, hllriçte olanlara da. yazı ile h• 19 - Cemiyett& yataa körlerin iate-
dhilir. leri. ilhaıluı cemiyetin varid ... dan t&o 

Ç - Umumi heyet, cemiyetin bili- mln olu.-. CeıiDJııedn dilm 111aarafla11 
mıa hesabalmı, ll!Çen .. eye ait maa- da. cemiy~tin varidatmdan earf olunur. 
melitını teftiş ve ana nizamnamenin kıa- 20 - Her hanct bir varidahn iatı1.
men veya tamame:a tldtline salAhiyet- sali i.çiD o wuidaba ~ 40 md.n fazla 
danlır. !IBrfıyat yapılamaz, sarflyahn fatura " 

7 - Cemiyet idare heyeti vazüe ve sair mü.Dit ewaklan, d-.yumda 90 
saUhiyetleri: numara sarasiyle saklanır. Sarfiyat; icla-

A - tclare heyeti (merkezde) bir re heyetiıı.ia kuar.u iktiran etmedikçe 
umumt reia, bir ikinci reis, bir umura? nıutcber olamaz. 
katip. bir o i , W. •urakip ve iki l.• - S..'et ..t.iaıi d ıı..- b-
azA olmal: tlzere (7), (tubelenle), bir ._ aalısnt la.dç1e11 ~ .......... Mmr. 
nia. Wr .. ...- ve iki ad olııuark üze- 22 - Kbn · ı O.- _.. ._ Wr 
re (4) kişiden teşekkill eder. (yurt) te.9 llllllıek ~ hiil;Z nda 

B - ıcı.r. M,eti; umamt he,-et top- ..a.sadeai iıılıwak ~t" el.-.r. a...
lan.,..... eemi,et mem..,ıarı m- da ilm Ye ki.sem tlilaiK- ki.la IMı-
dan rePt .eçilir. İdare he,l!tinde, bqia- rındıralır. ft 

Jeriade Md kanı.et OD lkİ kişi ~ 2) - ee...ea ..... dilsiz Mshrnın 
mez. ~ werek •mn hM r ıne. ... .-ell .-

c - Umaml nis; cemi,etin bimei :miıau.aa 1ac-. 'Jw if. .ı ... Kar. 
c1ereeede Amiri ft her weleden "bi- Mrin de hcılmbna aı•. 
riod d~~ mısaldu~.. 24 - Cemiyette kltrfere ımızik, ar,a 

:t1dnci reıs, ~ reamı balıımaedıiı ve nakş, dt"Jsizlere de marangozluk, ter. 
zamawla ftktietiiıi , ~ ve .-ite zilfk, Jnnufmacılfk, demirdftk ~lir . 
H-•~ mnnnt 1'ellDll adat ft ..ıAhi· 25 -~ allmeti fmi\a 
yetini baizıı1iı. (Kırmızı zemin lherlbe slJah .,.) m 

Umnmd kMip, ~,etin. her ddi ~~ 2' - Şuf,e- lco~m. merbzh bir 
sap ve yıw işlennden mesul, cemip!tin wy enıeı ~ 
nizmuıl JD(Jm %lir. Aynı zaıauııla im. ZT - Şut.eler." ller - ._.aıla ı.e.t.-

• • ... -ı zaya • •! • . . .. hBll'l chınwumw Wr eetwlle:, mabsıe 
V aaedar; cmrul"8bll , .,.._ ..._ •iMhuw:ıe 11u!e1Naıdur. Tet!tilr ofwn 

Jlil mıllıf o den mes .Wm. (Cemi- cetvel iade olunur . 
~ ....... -- lı La)ssd- Wıluae p- __ ...,alım idıtre heyeti azla bat-
bnflr.) ~ CWJl)ıetia - ,... b ille ~ ecli!llii!& 
ria aylık ... na• l.erhmı 111...b- 29- ~ıni)elfe idııre fşleriyle allb
be ederek dotnaııiu ı.a-... (_.. d.r o1mamelr ~ Mr dah!ıf klttp ft 
uyguntl.s) ._ .... yazarak iııau eder. Mr eclıııeı tanlar Bunlann aylık t!lcret.
Yanlıı Ye ~ Wmachir 'heııahat hal- leri, idatt ~ 1cararfy1e bl7in ft 
...._ ~ Niıdne hitallea Wr ai- tedi)oe edilir. 
zeltkere ile vmit'ati ebaSaca izah eder. 30 _ Şubeler· merkez 'umumi Jmee-
Azalar; cemiyet itlerinin müzalteresia- resine murahhas' ıönderir 
dr, balun?Tllk idare heyeti kararlanu 31 - Dil!liz adfat-ın iedenl ;Mlpfw 
mnip ve ı.za eieder. Her -. bir için (Spor) fettilltı ,...ı.r. 
reyi vardır. ~ - 1fi1fa8 teksiri için lıeaclf rizala-

l - CEMIYETJN V ARH>AT rtyle evle•eek olan azllııra l'1tl'dnnda 
MENABll : IMduaolar. 
A - Swde yi&. yirmi lirayı cef- 33 - Cemiyetin himayesinde bulUDID 

memek şartiyle azalann verecekleri U. amıAIFın a&leıhıl .f81fn etmek ihıeft; 
dat. bir (dıııMW' lalhmtnarne) tanzim olunar. 

B -Cemiyete • dallslıd ... ..._ 34 - Bu nizamnamenin ahkhu, hl-
ma vweceil f 18e) lmnlt k...- ii&red. kfinletin tasdtkind@n itffJaren ~-

C - lclım ._,alialua tertip n lıılldl- 10/BazinmJ!Nl 
wti1I - ............ :Plll&mit ..__ 31! kımşluk pul ft cemiyetin ~lr 
ı.. ı R re.. bwa. ,,. kitap. tabim ve P'ehmi lıforah iw. 
ft 1 

1 
'in ..w. ı,- nizawmenlB otaz dört ınatH!ı. 

Ç - Kaa nh..aı maı.u. ile kır ve den illaret ~ t891fik olmıor. 
-· ~ p~o. 2217/941 

D - Aal.8'" lııayır taralmdaa c:.mi- T. C. EııımiJet Omam Miidürftttü 
~- w:rileak her hangi bir tel>_.. B1riBei şube Md. re9illf mUJıilrO. 

M"wia ve idare heyeti aza1.rm öz ve SOJŞ'd1nn;,le ibmeta&la. ıwlek -.. 

Adı ve&yadı 
Albert Karmıeaa 

Atıf ın.ı.. 
Nnnilıhralı 

İsmalt $abla 
Yahya TBrbr 
AW~Qıeı# o 
.... ~., 'J 

tıbilyetlerinl ~ cetwMür. 
'•ukH Pn ıı'ın TaW.SA 

Ticaır Wlal nA' ' Jlo. ._ T.C. 
ftmk• •ı' tupçtr Lı41jtlb, ._adiye sobk No. 2Z ı 
lfıt l al ~ J389 sokak No. 5 • 
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Terzi İn~U caddesi No. 116/21 ,. 
Teni Karantine l>Mıte~ Mak He. 28 • 
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Japonyada 
Rusyada bir kış harbı Anıerika sefir·i tek-

Makineye 
Verilirken 

Bir Amerikan 

:wsz::::a:: 

Bütün Yurdu 
hazırlığına girişiliyor 

İngiliz hava taarruzlarının hedeli, Sovyetlerin 
cmuzlarındaki yükü ta hliltir ... Asker'i harek!.tt 

~inıale intikal etti •. 

raı· hariciye nazı
rile görüştii 

Tokyo, 19 (A.A) - Hindiçinide 
bulunan Japon askeri heyeti reisi gene
ral Somkiya aşadnki beyanatta bulun
muştur: 

S{azetesi Gene- S l k- .k . •f 
ral De.rolü tanı· U Ve e e trı ten ıstı 8 ' 

N.!!~!~.A)di?.~0~ 1n- de ettirecek çalışmalar 
bun Amerikanın general Degolü tanı«Hindiçiniye gönderilen Japon kıta

Radyo gazetesinden: dır. Bu hale göre Moskova, Leningrad lımna ait tali lıir kaç meselenin halli 
Husynda askeri vaziyet şimdi şimale Kiye! düşse bile Ruslar bir kış mukave- kalmıştır. Bunlar arasında japon ve 

intikal etmiştir. Cenupta Ukraynadaki meti yapmağa mütemnyildirler. Sovyet- Fransız kıtalarınn tevzi edilecek müdn
harl'kat ht>nİ.İ7. tesfiye edilmemiştir. Al- ler İngilizlerin garpta büyük hava taar- faa mıntakalarının tayini de vardır . ., 
mnnlar Dinycpcr batısuıa Sovyet ordu- ruilnrı yaparak daha mühim mikdarda Tokyo. 19 (A.A) _ Amerikanın 
larmı imhaya çalışmaktadırlar. Ruslar Alman kuvvetlerini kendi Üzerlerine lnponyadaki büyük elcisi Grcvve dün 
faı.> Dinycperin şarkına çekjlmeğ~ c;:ı.lu;ı- çekmdM·ıni temenni ediyorlar. İngilte- öğleden sonra amiral Poyoda ile uzun 
yorlar Bu çekilme hakkındaki haberler rede el Rusyaya bu yolda yardım ya- müddet görüşmüştür. Amerikan biiyük 
biribirine uymuyor Almanlar Sovyctle- p1lmac;ı için hükümetin tazyik edildiği •lçilik müstesan da Japon hariciye na
:ri bir bir imha ettiklerini iddia ediyorlar- anlaşıhyor. İngilizler Leningradın sona m muavini ile biT mülakat yapmıştır. 
sa da Londrn, Budyen! ordularının bil- kadar müdafaa edilmesini tavsiye edi- Görüşülen mevzular hakkında beynnnt
yiik kısmının geri çekildiğine inanmağa yorlnr. Alman orduları daha 50 - 60 ki. to buluMlnmıştır. 

masını tavsiye ederek diyor ki : Ankara, 19 {AA) - Büyük MiUet 
Meclisi t.-ıtil devresine girmeden önce 
kabul eylemiş olduğu bir kanun ile yur
dun muhte1if yerlerindeki suların ıslahı 
ve sulama iı;lerinin tanzimi ve bataklık
ların kurutulması için evvelce verilen 
3 1 milyon lirnlık tahsisata iluveten da
he 5 O milyon lirn verilmesine ve evvel
ce teshit edilen havzalar nrasır.da Ana
clolunun garp ve cenup sahilini teşkil 

t:den Akdeniz mıntakasiyle orta Ana
dolu, Kızıl ırmak, Fırat ve Dicle havza
ları ve Sakaryanın bazı kısımların da 
ıı1ınmasını tasvip etmiştir. 

Malatya bölgcsindelti şebek~ k.-; 
bitirilen Deme tesisatının tevsii ıure bt" 
13 bin ve kurulacak Sultan suyu şe 
kesile de 1 5 bin hektar araziye su •efıı' 
lecektir. lgdir su alma tesisatı Tf' ~ 
kanalı ikmal edilecektir. Y ecil 1 ı' 
boyunda taşkıntılnrı önlemek ve sulıı" 
icin su tutmak maksadiyle bir baraj ,,. 

Şayet Hitlcrin Vişideki müttefiklerine 
yapılan yardım ve resmi müzaheret Hit
lerin düşmanı Degole yapılırsa bir Fran
sız. hareketinin Fransa.da ve Fransız. 
müstemleke imparatorlu~nda nüfuz ve 
itibannın artacağı şüphe edilemez. Hiç 
bir zaman mücadQ]eyi terkctmemiş olan 
bu F:ransız,Jn't resmC'n müzaheret görme
ğc ve minnetle karşı1anmağa lt\yıktirJer. 

----
· 1 k K . . A ,r pı nen ve az ov:;ısının sol sahili 111 Sil 

mtiteınnyildir. Almanlar Ukrayna hare- lomctre ilcrlemcğe muvaffak olurlarsa Tokyo, 19 (A.A) _ Japon hava 
kfıtından bahsederlerken nldıkları esir Lcningrad istihkfıınları Alinan toplarına kuvvetleri evvelki gün Yumnnanın mer
mikdanndnn bahsetmeyişleri Budyeni hedef teşkil edecekiir. kez.ini bombarclıman ettniııtir. resmi bi
ordularından büyük kısmın Dinyeperin · Şimaldcki Alman taarruz.unun asıl ranlarda hasar olmuştur. Diğer hava cü
şark tarafına geçtiğini saymaktadır. hedefi Leningrndı tecrid ederek yolları :>"Ütamlnn Kumlin civanndaki Çin ıay-

Batı Ukrnynasında Rus iktisadiyatına tıkayan Fin - Alman kuvvetlerinin yo- ırare meydanlnrına hücum etmişlerdir. 
indirilen darbenin ağırlığı Londrada in- lunu açmak ve Sovyet donanmasiylc lnpon tayyarelerinin hepsi üslerine dön
kfır rdilmiyor. DL-ıyeperdeki yarını mil- anavatanm irtibatını kesmek olduğu miiftÜr. 

Esirler mirba-· 
dele edildi Bu işlere ait hazırlıklar bitirilmiş bu

lunmaktadır. Verilen malumata göre 
Gediz nehrinin taıımnsına mani olmak 
İf,,in Adala yukarısında bir baraj yapıla
r.ak ve 33 bin hektar arazi ile bağ ve 
hahçe]er emniyet altına alınacak ve ay
nca 69 hektarlık araziye su verilecek
tir. Bundan . başka büyük Menderes 
nehrinden Çivril ve Çal arasındaki ge
ni§ Balkan ovası ve aynca 70 bin hek
tarlık diğer arazi sulanacak ve batak
Mclar kurutulacaktır. Adana bölgesinde 
ise baraj tamamlanacaktır. 

ya - Celbiğen ovaları sulanacaktır. 
bölgede aynca Erhan, Niksar, Merzifoll' 
da da dörder bin hektarlık sula111a ~ 
bekeleri tesis olunacaktır. Kızıl lrııı"" 
boyunca Ayanos, Arapson ovalarıP 
sulaması deTJ)iş edilmektedir. • 

Saknrya ve Porsuk boyunda Port; 
taşkıntılarını tutmak ve sulama için ~ 
ı:nilyon su toplamak maksadiyle Po ~ 
'incesu mevkünde bir baraj yapıl•', 
ve kış sulariyle Eskişehir ovasıncb 
bin hektarlık bir par_ça sulanacaktır.; yon kilovatlık elektrik santralı tehdit 'tahmin edilmektedir. Almanlar Tallin Vaşington, 19 (A.A) Askeri 

edilmektedir. Bu santral Avrupanm en ve Hangayu dlerine geçirirlerse Sovyet hizmet müddetini 12 aydan 30 ava çı
büyiik elektrik istihsal merkezidir. Ve donanması müşkül duruma düşecektir karan \ 'c kongre tarahndan kabul edi-
ctrnfında büyük bir sanayi mıntakası Yalnız Almanların bu muvaffakıyetleri len kanun proJ'es'ın"ın bu ·· ı· ı" ·· hu 

General De ntz daha 
bırakılmıyor 

Kahire 19 (A.A) - 51 tngili.z. subay ve 
erinin iadesi üzerine Kudüste bulunan 
15 Vişi subayı serbest bırakılmışlar ve 
Fransaya iadeJcrine intlı.aren Suriyeye 
geJmi§lerdir. 

arya başındaki bataklıklar kUTut 2 küçük v&ldilerc su verilecek ve ovad• 
hin h'iktarlık ve Adapa:zannda 15 b;ı 
hektarlık arazi sulanacak. Sakarya ' 
Mudurni suları da bir düzene kon-'9 

kk .. 1 t · ti Lo dr N"k 1 f h 1' d d h" S t d 1 · ] ' l?Un re s cum r teşe u e mış r. n a ı o aye te2- a ın c a .1 ovy~ .0 r u arının şıma t..trafından imza edileceği zan edilmek-
gahlarındaki harp gemilerinin tamamen kanadı tehlıkeye gınnış sayılamnz. Sov- tedir. 
tahrip edildikten sonra Almanlann eli- yetler şimal kanatlarını daha geriye çe
ne işe yaramıyacak kadar harap bir hal- kerek yine mukavemete muktedirclir
dC' geçtiğini bildiriyor. Jer. Peypus gölünün cenubi garbisinde 
Şimal cephesinde Alman taarruzunun mevcut göller ve bataklıklar müdafaayı 

hedefi Lcningraddır. Muharebe Lening- kolaylaştıracak mahiyettedir. Kiyef 
rndın 100 kilometre yakininde yapıl- cephesinde mühim değişiklik yoktur. 
maktadır. Orta cephede muvaffak olma- Denizlerde İngilizler 16 Tcmmuztan 16 
yan Almanlar iki cenahta hareket ha- Ağustosa kadar 616 bin ton Mihver gc
Jindedir. İngilizler Almanların bu yaz misi batırdığını bildiriyorlar. Yine ln
nylarında Rus harekatını tasfiye ede- gilizler harbin başından beri batırılan 
miyeceklerine kanidirler. Ruslar .ve Al- Alman gemilerinin 4.710,000 tona baliğ 
manlar bir kış harbine ha7.ırlanmakta- olduğunu bildirml'ktedir. 
~..oır~c::ıc::ıc::ıcooo--~...o--~~~-"'°""...e-~ 

Şark cephesinde şid- ltaluan tebliği 
d~tli yağmur ya~ıyor 

Su bentleri 
ln~ilizlcr f' on

. dar müstahkem 
Düşmanı imha için 

icap eder•e uça· 
rulacahtır 

Moskova, 19 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebliği : 18 - 19 ağustos gecesi 
Jutalanml% bütün cephe boyunca çar
pışmalara devam etmişlerdir. 

Londra. 19 (A.A) - Deyli Telgraf 
gazetesinin Stokholın muhabiri bildiri
yor: 

Bu son dört gün zarfında yağan şid
detli yağmurlar sayesinde ve muvakkat 
bir hava UstUnlUğü ile mareşal Budien
ni, ordusunun en büyük kısmını Dinye
perin şark sahiline geçirmiştir .. Nehir 
sallar ve köprlllerle geçilmiştir. 
Kırımdan gelen taze kuvvetler müs

tevlileri püskürtmek için kuvvetli mev
zilerde toplanmışlardır. 

Alman maresalının şiddetli harek<'ti 
ordusuna büyük zayiata mal olmuştur .• 
Nikolayef şehrinin zapbnda 20 bin A 1-
man telef olmU$tur. Bu kadar büyük 
ı.ayiata ıitukabil harabe halinde bir şe
hir alınmıştır. 

Dinyeperin sanayi mmtakalan Rus1ar 
elindedir. Muharebenin seyri mareşal 
Budiyenrıi aleyhine çevrilirse Sovyet 
cenup orduları başkumandanı Dinyeper
de ve Parazodaki su bentlerini uçura
c<ılrtır. Bu suretle Dinyeper sanayi mm
taknsı harap olacak, fakat düşman da 
tamamen sUpUrUlecekür. 

Şanghay, '19 (A.A) - D. N. B. bil
diriyor : İyi malömat a1an mahfillerden 
üğrenildiğine göre Sibiryadaki vaziyetin 
ciddiyeti Sovyetler hükümetini emni
yeti umumiye müdürü Markolofu bü
yük salfıhiyetlcrle Sibiryaya göndennc
ğe sevketmiştir. 

Bu zat Sovyetler birliğinden Sibirya
ya akın eden milyonlarla muhacirin is
kan ve iaşeleri işiyle meşgul olacaktır. 
Sibirya halkının istik1A1cı harekeUc?ri 
karşısında Sovyetler burada bir milli 
ordunun tesbitinden vaz geçerek bru.km 
<:linden silahlarını almaktadırlAr.. Mu
hacir akınından hAsıl olan bulaşıcı hns
talıklarn karşı Acil tedbirler alınmakta
dır. 

Berlin, 19 (A.A) - Dün Alman tay
yareleri dalgaJar halinde Odesa limanı
na hücum etmişlerdir. Bu mıntakad<' 
ihata edilmiş olan Sovvet kıta1arile li
manda toplu bulunan Sovyet gemı1erini 
bombalaımşlardrr. Evvelce hasara u~n
_yan ı?emilerden baska ile büyük ticaret 
w~ınisivle bir torpido muhribi de t,ahr;p 
edilmistir. Hava hücumlarımızın neticc
ı:.indt~ Sovvct .kıtalarımn naklinin b~
men heınnn imknnsız hir hale geldip 
c.nlnşılmıstır. 

-------
~"'erikadA 

~i;this Dahalı1ık 

mevkiiı•e taaı ~ 
ruzlarını sık- . 

)astırdı 
Roma, 19 (A.A) - 440 nınnaiah ltal

yan tebliği : 
Şimali Afrikada mihver havacıları ye

ni muvaffakıyetler kazanmışlardır .. Al
man tayyareleri Tobruk liman tesisatı
na ve buradaki depolara hücum ederek 
yangınlar çıkamu.şlardır. Evvelce hasa
ra uğratılan bin tonluk bir vapur bat
ı1'1ıştır. İtalyan 1ayyareleri Mersa Mat
ruh tesisatını bombardıman etmişler, 
Mersa Matruhla Bardiya arasında bir 
vapur kafilesine taarruz etmişlerdir. 

Bardiyaya inmeğe mecbur edilen iki 
düşman tayyaresi yakalanmıştır. Binga
zide bir düşman tayyaresi düşürülmüş 
tUr. 

$arki Afrikada düşman Gondar müs
tahkem mevkiine ve bu mıntakadaki ile· 
ri mevıilere hava taarruzlarını sıklas 
tırmıştır. Merkezi Akdeqjzde bir keşif 
tayyaremiz beş Spitfire'in taarruzuna 
uğramıştır. Tayyarcmi.z. hasara uğrama
sına ve içinde yaraJı olmasına rağmen 
bir düşman tayyaresini düşürerek üssü
ne dönmcğe muvaffak olmuştur. ----Alınanlar vaziyeti nasıl 

görüyorlar ? .. 

Aglosaksonlar d ün· 
}aya hakirr, olnıak 

istiyor 
Berlin, 19 (A.A) - Volkişe Beobah

ter gazetesi yazıyor: 
İngiliz - Amerikan deklarasyonunun 

esasını teşkil eden niyetler bu memle
ketler matbuatında arzu edildiği kadar 
tam bir vuzuhla ortaya konmaktadır. 
Bu neşriyattan anlaşılıyor ki düşmanla
rın maksadı bütün dünyayı Anglosak
son kontrölü altına koymaktır. Farma
son tAbiriyle Ruzvelte cDünya sulhu
nun banisi> diyorlar. Anglesakson mil
letleri bir teslihat ve iptidai maddelerin 
kontrölü sayesinde dünyaya hAkim ol
mağı ve Alman inilletini yok etmeği ar
zu etmektedirler. 

Ber1in Tagblat yazıyor: 
- tıma yoliyle Anglosaksonlar ve 

Bolşevikler müstesna bütün milletlerin 
silahtan tecridini ve dünyaya tahılkkü
mü istedikleri clckl5rasyondan anlaşıl
maktadır. 
Eğer japonya Amerikadan Viladi 

Vostuka harp malzemesi sevkini kendisi 
için bir tehdit sayarsa bunun tabii te
lakki edilmesi lazımdır. 

seneden yüzde 30 fazla olduğunu, yaglı 
maddelerle şekl'r ffatirtin yükseldiğini 

-------
Almanlara göre 

- RASTARAFJ 1 İNCi ~AHİFEDE -
Umnn muharebesinde aldığımız esir

lerden başka 60 bin esir, 84 tank, 530 
top, mühim mikdarda harp malzemesi 
iğt,inam ettik. Nikol:ıycf dcni.z. tezgahJa
rında inşa halinde olan 35 bin tonluk bir 
saffı harp j!emisi i1c on bin tonluk bir 
kruvazör, dört torpido, iki denizaltı ge
misi elimize gecmiştir. 

Bir toı>eeker batınlmıstır. Lokomotif
le dolu bir sahih duba iğtinam edilmiş
tir. Odesaya hücumda büyük canta 
bombaların isabetivlc birinci sınıf bir 
kruvazör, ile harp j!emisi kullanılma?. 
bale gelm~tir. Kiyef Korestende diiş
ma11a nğır kaymlar verdirdik. 

8 ağustostan beri 17750 esir, 142 tank, 
153 top, bir zırhlı tren mühim mikdarda 
harp malzemesi il!tinam ettik. 

ATES CEı.'lBJmt 
Berlin. 19 (A.A) - D. N. B. bildiri

yor: 
17 ağustosta Tankların ve toJ>ÇUnun 

müznherctini görmekte olan Alman pi
yade icşckkülJeri bütün ~ Dinyepc
rin a~'Ztilda cebri vürüvüsle ricat et· 
melde olan bolseviklerin pcsini bırak
mamışlardır. Bolsevikler Dinyepcrin 
sark sahilini tutmadan önce bütün mın· 
taka ateş cenberi icinde idi. 

Hücum eden Alman piyadeleri küçük 
Sovyet dümdar kuvvetlerini esir etmiş
lerdir. Bitkin bi:r halde bulunan Sovvct 
askerleri siı:>erlerden ve sığınaklardan 
kitle halinde çıkarak teslim olmaktadır .. 

Kamplara sevkedilen esir kafileleri 
yolları dolduran harp malzemesinin ve 
topların önilnden peçmcktedir~ 

ESiRLERE C.ÖRE 
Esirlerin söylediklerine göre · 'önde 

Alman askerlerini görmek arkada da 
e.Jlerinde ruvelverleri bulunan siyasi ko
miserleri düşünmek cok müthiştir. 

Çünkü komiserler yaralıları ve yürü
miycnleri öldürüyorlar. 

ALMAN KURSUNLARI ALTINDA 
BerJin. 19 (A.A) - Bir Alman piyade 

tümeni 17 ağustosta Nikolayef mıntaka
sında dört Sovyet cüzütamının bakaya
~ını ihata ve tamamiy]e imha etmiştir .. 
Gece Sovyet bakayası Alman1ann elin
de bulunan bir şoseyi tutmağa teşebbüs 
etmiş ise de sabah erkenden topçu ateşi 
açılınış ve Sovyet kıtalanrun gizlendiği 
köy ve çiftlikler yanmağa başlamıştır. 

Hücuma g~ Alman piyadesi kar
şısında paniğe uğrıyan yüzlerce Sovyet 
askeri Alman kurşun ve obüsleri altın
da can vermiştir. 

Demiryolu civannda Sovyet kıtaları 
tekrar toplanmağa tcsebbüs etmişlerse 
de Alman piyadesinin atc$i dört Sovyet 
tiimeninden bu geri kalanları imha et
miştir. Demiryolu bunlar için mezar ol
muştur. ___ ,,,.,,,,., __ _ 

Sovyet dümdar/arı 

General Dcntz He refakatinde bulu
nan yüksek rütbeli subaylann da Suri
yede esir edilC"I"ek Fransaya getirilen İn
gilizler iade edilmedikçe serbest bırnkıl
mıyacakları zannedilmektedir. 

----
Sovvet tayya

releri Berlin 
iizerinde 

Moskova, 19 (A.A) - Resmen bildi
rildiğine göre Sovyet tayyareleri diln 
gece Berlin mıntakası üzerine muvaffa
kıyetli bir akın yapmışlar ve y\!ksek 
infilaklı tnhrip ve yangın bombaları at
ımşlardır. Atılan bombalar neticesinde 
bilyük infilaklar vuku bulmuştur. 

Harekata i:ştirak eden Sovyet tana
relerinip he~ ~e~e dönmüştür. 

-------
ınailiz tauua reıe~ı 

Bir deniz kafilesine 
hücum ederek bir lıac • 
vaı;ur batırmışlar 

Burada kurulacak baraj da sulama 
suyu toplanabileceği gibi aynca elektrik 
enerjisi istihsali için de tertibat düşünii
lecektir. Bu şebekenin kuru]mas1yle 
Adana ova!lı 144 hin hektar genişlikte 
ve her türlü mahsule müsait münbit bir 
saha kazanacaktır. 

tır. ' 
Orta Anadoluda sıhhati boz.an b" 

tnklıklar kurutulacak ve kış - yaz sııl' 
ıl'aları yapılacak ve yer altı sularındl" 
istifade edilecektir. Bu arada Ko~ 
Ereğlisinin bataklığı kurutularak fU" 

nacak, Konya ovasının mevcut şeb~ 
genişletilece'ktir. 

Istanbul Tünelinde 
Kagışların vaziueti tehlikeli pörüldüğan. 

den sel erler tahdit edildi 
istanbul, 19 (Telefonla) - Bugün 

miihcndisler tarafından yapılan muaye
nede tünel kayışının vaziyeti tehlikeli 
görüldüğünden, yarıdan fazla seferlerin 
tatiline karar verilmiştir. 

Tilnel kayışı için evvelce )\merl!taya 

veri1en siparifi hakkında gelen malu~ 
ta kayışlann yola çıkarıldığı bildjtl 
mektedir. 

Kayışlar geldiği zaman, seferlere ~ 
rar başlanacaktır. 

'f opr~" ofisi kuru fas1ılye ,,e 
pirinç alacak ve satacak 

Kahire, 19 (A.A) - Orta ,ark in- .__, _________ _ 

p:j]jz kuvvetleri umumi karagahının ha- Ankara, 19 (Telefonla) Ticaret rafından tayin edilecek 'olan fiatler fıP' 
va tebliği: vekaletinin lüzum go'"receg"ı' ahval ve 1 · d '"b k OJ rm en mu ayaaaını yapaca tır. fP"' 

Donanmaya mensup tayyareler 17- mahallerde kuru faaulye ve pirinç mü- pfl 
18 ağustos gecesi orta. Akdenizdc alta bayaa etmeğe ve bu suretle mübayaa yapacağı kuru fasul~e ve pirinç ~ of 
lorpito muhribinin himayesi altında ettiği kuru fasulye ve pirinci vekaletin n mahallin fiat murakabe ltomiSY J" 
seyrede~ ?eı ticar~t vapuru _ile h~~ pet- tethit... edeceği zaman ve mahallerde Jannın tesbit edeceği fia~er ~eri~--" 
ıol ~emısınden murelckep hır duoman eatmaga, toprak malıaulleri ofW me- olacaktır. Bu makaatla ofıae hır roı11· 
kafilesine büyük. bir muvaffakıyetle mur edilmiıtir. Ofis ticaret vek&leti ta- 1 liraya lr.adar kredi tahaia edilmİ§tİ'.J 
hücum etmişlerdir. 6000 tonilatoluk bir ıaaaaaaaaaaaı:nıı:ıaauı:Haaaı:ıac:ıaaaa ııaı:ıaaaaaaaaaaaaaaa ı11:1aaaaaaaG011 
vapura bir torpil isabet etmiş ve vapur • .. • ıı• ) 
iki ~at so~ra. hatmışhr .. Petrol g~rniaiı_ı.e J'-azı I OVaSI SU 8m8 k&DhlJ 
de hır torpıl ısabet etmış ve gerrude bu-
yük bir infilak vukubulduğu görülmUt- k •ıt k d 
tür. Bilihire kafileyi takip eden tayya- e Si meye on u 
ıelerirniz petıol gemisinin hAla yanmak
ta olduğunu ve durduğunu bildimıitler
dir. Düımanın bir kargata1ık içinde ha
reket ettiği ve tayyare dafi toplarınm 
gelişi güzel ve hedef seçmeksizin her 
iııtikamette ateş ettiği mü§<lhed~ edil
miştir. 

Müteakiben ikinci ticaret vapuruna 
da bit torpil isabet ettirilmiştir. Ertesi 
günü yapılan istikşaf esnasında bu va
purun Lambedusa adasında karaya otur .. 
duğu görülmüştür. Blenhaym bombardı
man tayyarelerimiz vapura hücum edip 
büyük çapta bombalar atmışlardır ... 
Kaydedilen isabetler neticesinde gemi 
yanmağa ve siyah dumanlar çıltarmağa 
başlamıştır, · 

Libyada İngiliz ağır bombardıman 
tayyareleri 17 - 18 ağustos gecesi Bin

Ankara, 19 (Telefonla) - Aydın su i§ ]eri mmtakası dahilinde bulunan N.,J 
ovası sulama kanalının ikmal ve neva kısiyle bu kanal üzerinde yeniden y'1', 
tınlacak. Piriz ve imal.At sınayı eksiltme ye .konmll§tur. İnşaat 53(> bin :ıtitP' 
liraya çıkmaktadır. _,! 
maaaaaaa aa a aa aaaaa aaaaaa ~aaaaaa->aaaaaaaaaaaaaaaaaa a aaaaaa :ı 

Zeytinvaiı ihracatı durduruld-
Ankara, 19 (TelefonJa)- Ticaret Vek Aleti zeytin yağı ve fasulye fiatle~~ 

te~yüdünü ve istihsal füıtlerini nazan itibara alarak yeni mahsulün idra~ 
kadar zeytin yağı ihracının durdurulmasını kararlaştlrarak alllidarlara bW 
rilmiştir. Bu sebeple lisans istihsali hususunda vuku bulacak talepler işar ~ 
re kadar isaf olunmıyacaktır. ofll' 
ıa a aa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa a~ıaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaa a 

ıınaklama sistemi ıııanıarın ıetabı 
gazi ve Trablusgarbe hücum etmişlerdir. Nevyork, 19 (AA) - Amerika ajan
Bingazide liman tesisatı ve limanda sı bildiriyor : Orta şarktaki İngiliz kuv
bulunan vapurlar bombalanmıştır. Atı- vetlerine tahsis edilen tayyareleri gön
lan bombaların Suryano Us,,Une Kated- dermek için Pan Amerikan Airman şir
ral ve merkez mendireklerine ve garaj keti tarafından bir konaklama sistemi 
y~lla_n~a isabet ettikleri görülmilştür . ., tesis edilecektir .. Tayyarekr Amerikan 

- RA$TARAF1 1 tNCf SAofFF.DE - Bır ınfilAk vuku bulmuş ve müteaddit pilotları tarafından sevkedileeektir. 
iri de bu hamle Keksol etrahnda faaliyet ya~blar çıkmı§tır;,~·- Tayyare mürettebatını geri getirmek 

BerJin, 19 (AA) - Yan resmi~ 
kaynaktan bildiriliyor : İngiliz - SO , 
ilerlemesinin İran üzerine yaptığı t~ıı1 
teşebbüslerini haklı göstermek için 11.N 
giden gittikçe faz.la mikdarda AJ~ 
rın ihtiIAI kargaşalıkları tehlikesiJli. _:,J 
brdıiı söylenmektedir. Alman ha~ 
nezareti bu iddiaya cevaben tahkiki . 

ö F" 1 . f . . d . . .ı.na usgarpte .ı.ima.n bombardıman ve tayyarelerin ihtiyaç gösterecekleri 
~ steren ın erın aalıyetıne ahıldır. edilmiş ve İspanyol ve kale mendirekle-- yedek aksamı göndermek için de yeni 
Smolensk etrafında Almanla, kazdıltla- ,rinde infilAkJar vuku bulmuştur. b' · pıla--~-. ı 1 · 1 h ld L .. ır servıs ya t;öaur. 
n sıper !;re yer ~vo1: ar. Her ~ ~ "UU- Dun Mısır sahiJleri açıklarında deniz. 
:ndan kutle halınde ılerlemek fılmnde- nakliyatına k•rşı Messer Şınitlerden mü- . 
dirler. rekkep kuvvetli bir hava teşekkUlü ta-· 200 aı/ıer fOf ıyan 

Kiv~f_ mıntakasınd~ ... kı~su: hareketin- rafından yapılan hücu.m teşebblisü tay- • 
df'n hırı Korestten dıge~ı .Bıy~la - .<:er- y~relerimizin müdahalesiyle akamete. bomba ta yyare/erı 
koftad•r. Alman hamlesının ..şıddetı ce- ugramış ve Alman tayyareleri bombala- .__, _..,.. __ 
nubi Ukrnyl\nava intikal etmiştir. rın1: hedc.flerinden bir kaç kilometre 

Mareşal R11diy~nni ordulan tecrid uz.ağa atmağa mecbur olınuşlardır. 
'"lilmi~ dei?ildir. Bu ordular Dlnveper Habeşistanda Volscpit, Debar ve Gon
-!irsei?inde bazı mevzilerde sım sıkı tu- dar mıntakalarında İngiliz ve cenubt 
•·ınmalttadırlar. Afrika hava kuvvetleri düşman mevzi-

Almanlann bu mıntakalardaki mu- lerini mitralyöz ateşine tutmuşlar ve 
vı>ffakıv~tlerini inki-.af ettirerek Dou bombalamışlardır. Binalara ve çaraakla
~uıden havzasını tehdit etmek üzere ra tam isabetler kaydedilmiş ve Faşist 
l)invt>neri ve<;meğe tecı•bbüs edip etmi- umumi karargahı tahrip edilmiş ve yan
••ecekleri bilineme7~ Böyle bir hareket gınlar çıkarılmıştır .. 

Londra, 19 (A.A) - Baltimorda imal 
edilen dünyanın en büyük bombarclı
man tayyareleri 83 ton hacmindedir. Bu 
tayyareler Büyük Briüınyadan Berline 
20 şer boınbn taşıyacaklardır. Her tay
yare topla mücehhez olup 260 nsker 
nakledebilmektedir. 

-----
Nevyorkta yangın 

lay olan ~ vilaayı ileri sUrme]cteditlı": 
Sovyetler birUıtDe karşı harbin '1 

lamasından beri İrana yegane yol ~ 
Tfirkiye yo)U)'le yahnz ilti kadın ve ~ 
erkek Alman geÇmiştir. ·Ayni :rnil""_Af 
zarfında dört kişi de diplomatik Jc1P' 
olarak bu yolu katetmişlerdir. -------

l ngiliz harp kabİ" 
nesi toplandı 

Londra, 19 (A.A) _ B. Çörçjl bııf
harp kabinesi toplantısına riyas<'t dt;ol 
tir. İngiliz Başvekili Pazar günü ra • 
bir nutuk söyleyecektir. ~ 

baştan başa batan Ofueu A.merikaJJ 1"" Nc,·yoı k. 19 (A.A) - Son üç hafta 
içindC' ,zıdn maddeleri fiatinde yüzde 30 
bir •likSE'lıne vardır. Bir haftada yağ 
fiatleri vü:t.dc yetmiş artmıstır. 

United Press gıda maddeleri fiR"tleri
nin bu son hafta icinde geçen on ikt nyın 
en yükseğine vardığını, et fiatinin g~n 

bildirmiştir. 
Bir Amerikan ~ecmuasına göre cnf

loasyon genişlemektedir. Geçen seneye 
nazaran doların alış kudreti 86 sente 
düşmüştür. Mecmua bu sene nihayetine 
kadar 78 sente düşeceğinden korkuyor. 

\imanlar kin tehlikeli oltr. Çünkü Al- Malta adası açıldannda devriye gezen 
"Tlf'T'lların sol c~nnhında daha mniHup İngiliz avcı tayyarcleri Caproni tipinde 
•rlilmemiş hiivük Rull kuvvetleri bulun- bir deniz tayyaresi düşürmüşlerdir. 
..,cktndır. Bütün bunlar birer farz.iye- BUtün bu harekAta iştirak eden tay
-1,.n ibarettir. Alman hM kumandanlığı yarelerimizden ikisi üssüne dönmemiş-
-,]inlanru belli etmemdt.tedir. ]erdir. 

Nevyork, 19 (A.A) - Ektriver rıhtı
mında çıkan yangının son blançosudur .. 

7 61U, 55 yaralı (Bunlar hastaneye kal
dirılıiuF) 40 kayıp .. Bunlar arasında 

·de purunda çalışan aktarma amelesı 
lunmaktadır. j(lıf. 

Amelenin diri diri yanmış oJması1' ;.ıı 
temeldir. Zarar ve ziyan bir buçu 
yon dolar tahmin edilmektedir. 


