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incir Piyasası da dün açıldı 
Üzüm fiati 1 kuruş yükseldi 

Cenevin kalitesindeki incir 20 kuruştur. incirler 
tahlil edilerek satılacaktır 

Cenup 
Böl~esinde 

incir piyasası akşama doğru Borsa
da açılmıştır. Öğleden evvel ve ,onra 
Borsada yapılan toplantılarda ~eh.-i
miz ihracatçılan bulunmu•lnrdır. nu 
meyanclıı ihrııcatçılar birli~i umumi 
kıilibi Atıf İnan, Borsa ı·ei~i C~vdet 
Alanyalı, Tarım Satış kooperatifleri 
birliği umum rnüdiio·ii .Muhip Ozy iğit, 
'.\fıntaka ticaret müdürü Ekrem Eniz 
de bulunmuşlardır. '.\1üstahsiller, l!'eç 
vııktc kadar Borsa önünde bor<anı 'l 

Bir Alman biıikletçi kolu bir n<.>hri geç erken açılmasını beklemişlerdir. 
Nihayet ihracatçılar. borsanın inci'i' 

•nlonuna geçmiş ve mn.alar üzerinde 
teRhir edilmekte olan incir ntimuneleıngUizlere göre 

Sovyetler l\1erkezde 
Aln1anları Takipte 

Sovyetlere göre riı;i tedkike başlamışlardır. 
Pa?.arlık ı?i~· müdde} devam etmiş n~ 

A. R. Barkının Mttıgı incirlerden 6·1 

Sovyet çuvalını ilk paırtide Fumig, yani lncir 
tlil•üleme şırketi kilosunu 20 kurus-

T ki tan almıştır. Bu incir kalite itibari\•Je 
Leningr'l.dın muhasara- an arı İngiliz cenevinidir. Dün akşama kadar 

766 çuval incir •atılmıştır. Pira•atla 

Bolşeviklerin mukave
meti tan1amen kırılmış 

sı da kısmen hakikate Alnıanlara nıühin1 epir incir vardır. 
d za- Bazı formaliteler .\·üzünden incir pi- incirler sergide 

yakın ır yİat Verdirdi ~·asa'! dün inkişaf edememiştir. Fak:ıt bugünden itibaren yapacağına gore eti bazı kararlar ittihaz etmi~ti. Bu kn-
Londra, 10 (A.A.) - Askeri \·a- harice satış e«aslarına göre müstah,i- muamelelerin kuv\•et ve hararet kes- rarların tatbikine başlanmıştır. Tica-

zıyet hakkında Annalist şöyle yazı- Bir ırmağı geçmeae ça· le ayni fiatlerin verilmesi için koope- bedeceği ümid olunmaktadır. ret Vekaleti de bu husustaki kararla-
··or: o ratifler birliğinin nazımlık vazifesini incir satışları için Borsa idare hey'- - Devamı 2 inci aahifede -

Ruslardan alınan esir lışan 4000 Alman r b .. •. k r . 
Ruslar Yarjiyanın işgaliııı bıldir- ı t t 

ve ganaim pek çoktur n;işlcrdir. Dün öğleden sonra ge~ boğulmuş ran u un e • f •I" h. 1 . . •f 
ma~~~~~;~~ı~1~~ilği: Alman Basku- ;~~~~ ~!~s~~:~e~~ny~!'.j~;:n~ab;;ı~·i~ So~~~~k;evb~lti~ (A.A.) -Bu ,abahki )'fleri kabul etti ) 1 ızmet erını ) a et-

Şaırkta hücu~lar muvaffakıy~tle lometrc mesafeye kadar işitilmekte 7 eylülde Sovyet tankları, Almanla • ı ı 
devam etmektedır. . . . ra 100 tank ve zırhlı otomobil 42 • memış o an ar 

Berlin, 10 (A.A.) - Alman kıt:ıla- ıdı. Bu, Rusların rıcat eden Alman- top, 300 havan topu, 560 kamyon Parltınıentoda dün ızahat 
1•1 dün sark cephesinin şimal bölgesin- iarı durmadan takibe devam ettık- v_e otomobil, 225 motosiklet. 160 tel- , •

1 1
. 

ele Sovyetler tarafından şiddetle mil- !erini isbat eder. Ruslar boş olmıyan Hız postası, 3 süvari bolüğü imha et- \ erı ( 1 
d~faa ~dilen kaleler ve~s~hra .m?vzil~- lıabcrlerı vermekte a~la tereddüt et. miş ve düşm:ına 7 bin ki~i z3yiat ı·er-
ı·n·le hıma ·e olunan muhım bır mı :1- . 1 d Al L dirmistir M"h l • "kl • k 
ti;ak nokta ını zaptetmislerclir. l'eııup ;remış er ır. manların e.nıngradt Mo~ko~·a 7 ( A _ . . .. l ver e Çl/ı erı apa-

-D.-amı 3 ncü ··hifed- ı ~Pvırdıklerı hakkınclakı ıddıalnr1 . d ç· • .A.) )!eı kez bol A [, l" 
• - . . gC!rilll e .ımocenkof tarafından ·apı- or lman ar tes ım 

, . ~ · an ıncı mu a ıl taarruzda Gomel- •• -.... muhtemel olarak hal>ıkati kısmen ı ı 2 · · k b' J nıg • 

. Bugün 
Atatürk müzesi 

açılıyor 
Atatürk müzesi, bugün .aat on 

birde Ebedi Şef Atatürkün iatirda· . -
dı müteakip lzmire ayak baıtıgı 
günün 19 uncu yıldönümünde açı· 
lacaktır. Açılma merasimine vila· 
yet, komutanlık, parti ve belediye 
erkaniyle gazeteciler, davetlidirler. 
Belediye reiıi Dr. Behçet Uz, açıl
ma töreninde bir nutuk ıöyliyecek 
ve vali Fuad Tukıal, müzeyi aça· 

caktır. 

ıfnde etınektedır. (Devamı üçüncii sahifede) edı[ıgor 

i Askeri Vaziyet L 
.. , 1 

Sovyetler, Dinyeperi 
geçmeğe çalışıyorlar 
iki taraf arasında şiddetli mu

harebeler devam ediyor 

Tahran, 10 (A.A.) - !rakın lran 
elçi•i Tah•in Askeri, Röyter ajansı
na beyanatta bulunarak orta ~arkta 
devamlı sükun ve istikrar bulundu. 
ğunu, son hfıdi8elerin İran - lrnk ara
Rında ticaret münasebetlerinde hiç 
bir te8ir yapmadığıııı söylemiştir. 

Londra, 10 (A.A.) - Resmen bil
dirildiğine göre lran hükumeti, lran
daki Almanya, halya, Macaristan ve 
Romanya elçiliklerini kapatmayı ve 
Alman tebaaları, İngiliz ve Sov\'ct
lere teslim etmeği kabul ctmiŞtir. 
Bu •uretle lngiliz, Sovyet ve İran ara
sında tam bir anlaşma olmu8ı ur. . . 

~1en1uriyete alınmıvacak. n1enuır iseler çıka
rılacak, · nıebus. belediye azası ola111ıyacaklar 

Ankara, 10 (Telefonla) - Fili muvakkat memur, namzet memur 
askerlik hizmetlerini yapmamış 

olanların hiçbir memuriyete alın

mamaları ve alınmış olanların çıka
rılmaları hakkında bir kanun layi
hası hazırlanmaktadır. Bu gibiler 

Sin1al buz denizinde 

Spiçbere adası 
nasıl işgal edildi 

olamıyacakları gibi mebusluk, be· 

lediye azalığı gibi siyasi intihaplar· 

da intihap edilseler bile intihapları 
makbul olmıyacaktır. 

Çör çil 

Irak ve Suriye 
vaziyeti için 

ne dedi? 

Aımanua, Amerika ile 
mesele çıkarmak 

istemiuor 

( 

B. Çörçil 

Londra, 10 (A.A.) - Başvekil Çöı'
çil, Avam kamara"ındaki nutkunda 
Irak \'e Suriye meselel erine de temas 
etmiş \'e Raşid Alinin Almanlara va
idkırini tutmaları için yaptığı miite
madi müracaatlere rağmen ancak :ıo -

- Devamı 4 ncü ıahifede -
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incir piyasası da 
dün açıldı 

~ADYO 
BUGONKO PROGRAM 
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YAZAN: Napolyonun Perde ÇEVlREN: Şakir Hazım 
Çavuşu Burginyon Ergökmen 

-4-
Rırı ctehlike ıhbarı:t yapıyordu. İh
bar evı dolduran kundakçıların ışı

ııe ~ aramı~tı. Ellerinde birer meşala 
hulunan bır sürü adamın kaçışları

na :ahit olduk.. zunca bir korido
rıı geçtikten . onra, dışından basit 
lııı· ev .-andığımız bu binanın, iç ta. 
nıfından şahane bir ~aray gizlendi
ğini anlamakta gecikmedik. İçeri gir 
mcden önce, her türlü ihtimallere 
karşı ve baskına uğramaktan korun
mak için dış kapıya iki nöbetçi bı

raktım. Hepimizin mumu vardı; bi
rer mum yaktık ve asıl binaya gir
dik: Hayatımda bu kadar zengin 
ve muhte ·em eşyaya ra. tlamadığı
mı hemen ;öy!iyebilırim.. Bilhas:İa 
Flamandc ve İtalyan ekolünün tab
loları bakımından gördiiklerim beni 
tam bir hayret içınde bırakmıştı ... 
BUtün bu zeııgiıılıkler araııında, 

dıkkatimızı celbeden bır diğer nok
ta da en güzel :sılılhlarla dolu olarak 
ortada duran kocaman bir sandık 
olmuştur. Bu :ıanrlıkta her boyda bir 
çok sılih \·ardı.. Ben bunlar arasın
clan kılıfları kıymetlı taşlarla süslü 
ıkı tabanca ile barutun kuvvetini 
ölçmeğe yarayan bir alet aldım. 

kıymetli bir sürü kadın elbiselerinin 
öteye beriye atıldığını gördük. Man
zara, büyük bir talanın yapılmış ve 
yapılmakta olduğunu anlatıyordu .. 
Hemen o anda saçı başı dağınık iki 
kadın, on iki on üç yaşında bir kız 
çocuğu ile birlikte koşuyorlar, biz
den imdat rica ediyor; evlerini yak
mak istiyen Rus polisine karşı hi
maye edilmelerini iııtiyorlardı .. Bu 
kadınlar Fran ız tiyatro aı1:istleri 

idı; Ruslar kocalarını zorla beraber 
götürmüşlerdi ve şimdı de bu polis
!er kadınlara eşyalarını kurtarmak 
zaman ve fmmtını bile vermek i:'lte-

Geçenlerde meslek ve san'ata dair 
bir yazı ya§mııtım, küçük san'atların 
memleketimizde bazılarınca istihfaf 
edildiğini, hor görüldüğünü kaydede· 
rek memleketin bu sınıfa çok muh
taç olduğunu ilave etmiıtim. 

Milli Şefimizin Ankara san'at 
okulunu ziyaret ederek gördükleri 
eserlerden memnuniyet beyan ettik
lerini ve bu kabil mekteplerin arttı· 
rılmasmı tavsiye buyurduklarını ga
zetelerde okuduk, bundan ııonra da 
Maarif Vekaletinin yeni açılacak 
san'at mektepleri için külliyetli bir 
tahsisat ayırdığını öğrendik. 

7.30 Program, 7.33 Müzik: Hafif 
program (pi.), 7.45 Ajans haberleıri, 
8.00 Müzik: Hafif programın devamı 
(pi.), 8.30/8.45 Evin saati, 12.30 pro
gram, 12.33 lHizik: Fasıl şarkıları, 
12.45 Ajans haberleri, 13.00 Müzik: 

- Ba• tarafı 1 inci Hhifede - Kooperatife dahil olmıyan müstah- Ffünl şarkıları programının devamı, 
rın tatbikine ehemmiyet vernıektedir. silleı·in de hareketlerini bu karara gö- 13.30/14.00 Müzik: Kmmnk program 

Alakadarların söylediklerine göre, re tanzim etmeleri lazımdır. (pl.), 18.00 Program, 18.03 Müzik: 

Memleketimizde saltanat devrinde 
bir aralık da sadrazam olan Mithat 
Paşanın büyük eserler vücuda getir
diğini hepimiz biliriz. Bir taraftan 
millete hürriyet teminine çalışırken 
öbür taraftan valilik ettiği bir çok 
yerlerde de bir çok eserler bırakmtf· 

birinci mühim mesele, incirin Borsada İhracatçı ve mütevassıt armnnda Radyo caz orkestra .. ı, 18.30 Müzik: 
ııümune üzerinden satılmasıdır. Bu tc- bir de çuval meselesi vardır. Müteva:>- Fasıl sazı 19.00 Konuşma (Derdlesme 
min edilince incirin analiz edilmiş ola- sıtlaıı:ın incir ve üzüm dolu olarak ih· saati), 19.15 Müzik: Radyo caz or
rak satılması da kabul edilmişti. lhra- racatçılara verecekleri çuvalların 15 kestrası programının ikinci kısmı 
catçıların istedikleri ve üz€1l'inde dur- günde boşaltılıp geri verilmesi, Bor:ıa- 19.30 Ajans haberleri, 19.45 Müzik; 
du~ları me~~lele~den biri ele bud~r: ca kararlaştırı~ıı;ış~ır. Aksi t~kdiı'rle Yurddan sesler, 20.15 Radyo gazetesi, 
İncır, tane ıtıbarıyle ayrılması, tasnıfı geçecek her ay ıç!n ıhracatçı, bıır çuval 20.45 Müzik: Kemençe ve kanunla saz 
müstahsil tarafmdan kolay olduğu için kirası ödeyecektır. Bazı ihracatçılar, sesleri, 21.00 Ziraat takvimi ve Top
kooperatifler birliği tarafından hazır- üzümleri dökme olarak depolarına top- n·ak mahsulleri borsası 21.10 Müzik: 
!anan b~·e~e göre tasni.f .edilıı;iş ola- lamıya başlamışlardır. Karışık şarkılar, 21.30 Konuşma (Şiir 
rak İzmır pıyasasına getırılmesı ve sa- saatı), 21.45 ::\lüzik: Radyo senfoni 
tılması Jazımdır. Hatta iki çuvallık bir ÜZÜM P/YASASI: orkestrası 22.30 Ajans haberleri 22.45 

miyorlardı. parti bile gelse Borsada analiz hey'eti Dün Borsada üzüm sa~ışları hara- Müzik: D;ns müziği (pl.), 22.55İ23.00 
veya memurları tarafından tahlil erli- retli olmuş, ihıracatçıl~r. pıyasada mü- Yarıııki program ve kapanış. 

Dört kişi olan bu Ru~ polislerini tır, bir çokları arasında o zaman; 
«ıslahane» adını verdiği sonra «aana

yakalayıp yangın tehlikegini, tabii yi mektebi» adını alan müessel!elerin 
şimdilik bertaraf ettik. Ve Rusları de banisi merhum Mithat Paşadır. 
karargahımıza götürdük. Fakat Bir kaç vilayet merkezinde tesadüf 
hayrete değen nokta şu ki hükumet ettiğim bu mekteplerin saikai merak
ıneydanındaki karargiıhımıza. ayrıl- la teessüs vaziyetlerini alaka ile tet-

!erek satışa arzolunacaktır. Artık pa- bayealara iştirak etmış bulunuyorlar. 
çal mahsul ::ıatışta az fiat bulacaktır. Fakat hareketlerini piyasanın seyı-i- ı · I' B ~ e=ıı~ ~ · 1 

İngiliz Cenevini denilen incir nevi ne uydurmağı muvafık görmüşlerdir. C) ~ U ;;;a (6jjU 
57 tane incir bir kilo gelendir. İçinde Satışlar, dün seyıri tabiisini almıştır. ---------------
Kavurya, kuş _yeniği, sürme ve fazla Hatta ilk güne nazaran 8 ve? numa1·a- OZOMı 

Aşağı yukarı bır saattenberi, gör
meğe alışmadığımız bir derecede 
fevkalade bulduğumuz eşyalarla 

:li~lü geniş oda ve salonlarda dola
ı·ıra bıraktığımız nöbetçiler ortad,ı 
korkunç bir infilak oldu .. Patlama o 
kadar şiddetli olmuştu ki hemen yı
kılacağını tahmın ettiğimiz evin en
kazı altında mahvolacağımızı ::;an
dık .. Ve bu korku ile hızla fakat ih. 
tıyatla dışarı çıkmağa koştuk. Ka
pıya bıraktıımız nöbetçiler ortada 
yoktu .. Bunları ancak sokakta açık
ta bulabildik. 

İnfilak olduğu zaman nöbetçıler 
kapıda imiş; fakat patlama olur ol
maz binanın yıkılacağı korkusu ıle 

hemen açığa fırlamışlar.. Bumdan 
ayrılmadan evvel, ba~ımıza gelenin 
. ~ehebıni öğrenmek i, tcclik .. Kısn biı· 

ara.;tırmadan . onra, büyük bir ~:e
mek :alonunda tavanın çöktliğüni.i, 

muazzam bir avizenın yeı·c düşerek 
binbir parça olduğunu \"e Rusların, 
fayans bir sobanın içine yerle~tiı-ip 

patlattıkları top mermı!erı ile biz! 
imha etmek tasavvurunda ı)!.l!ıın
cluklarını anladık. Henüz tetkikleı·ı-

kik etmiştim. Eıkiden buralara kim
dığımız istikametten değil, tamamen sesiz çocuklar alınır. Bir taraftan 
ahi istikametten, binbır güçllikle hafif yazıp okuma öğretilir, diğer ta
kr.r§ıla:ıarak ve ancak sabahın saat raftan marangozluk, tesviyecilik , 
ikh;inde \'arabilmiştik. kunduracılık, mobilyecilik ve terzilik 

öğretilirmif, bu ııan'atlar ehil "'e er -
(Arka,;ı var) bab ustalar tarafından öğretilir ve 

ekşi incirlerden kiloda ancak yüz gram lı üzümler de kilo başına bırer kuruş 
bulunabilecektir. İncir müstahsilleri- yükseliş olmuştur. "Dün 7 numara :~3 
nin yüzdt> 60 ı kooperatife dahil ol- kuruştan 8 numara 36 kuruştan, 9 mı
duklarına göre rekoltenin mühim kıs- mara 41 kuıruştan, 10 numara 46 :cu
mı ela ba•ı:eme göre temizlenerek piva- ruştan satılmıştır. 11 numara üziim 
saya gelecek ve işlenecek demektir. satışı olmamıştır. 

iaşe işleri Şehir işleri 
---000 imalitahanelerde çalıştırılarak VÜ-

1 ·ı· H N cuda getirilen mamulatı az bir karla Mu" rakabe tı.tk"ıla" tı ·1a1e Kanaı·ızasgon ve sokak 
ngı iZ • azırı ~a8:!:e k~~t~~r:i:r~y~e·::~t::;:; ~~:~I . .. .. w ~y J v .. • • • 

Eden ~::ı: a~:~1;ra :::.:~~:ç:~;;;u ~t:~ müdurlugune baglandı ıarda gosterılen f aalıget 
ilet ve edevat alınır, eline de biraz 
para sermaye olarak verilir çırak çı
karılırmış, ne güzel bir iş değil mi? 

Vili'ıyet Fiat mürakabe komisyonu, Belediye rei:ıi Dr. Behçet Uz, dün 
dün Vali muavininin rei::ıliğincle top- şehirdeki muhtelif inşaatı teftiş etmiş
lanmış, muhtelif gıda maddelerine fiat tir. Belediye daimi encümeni, öğleden 

K. S. 
10832 Nakli yekun 

115 Nihat Üzümcü 20 
81 İnan şirket 29 
76 Aron Politi 38 
63 H. Alanyalı 32 
60 Mehmet Ku. 35 21 
5S 1. Kohen 37 
50 Ç. Alanyalı 38 25 
53 Cemal Sipahi 38 
50 Anadolu inki- 30 
46 Ömer ve şü. 28 

8 Y. Ç. Benenya 31 
7 Şınlak oğulları 48 50 

24 Kaptan Nnci :12 

11521 
• 7099 Iran n1eselesi hakkında 

hevanatta bulundu takdiri işlerini konuşmuştur. sonra toplanmıştır. 1 ---
Maaleıef zamanla ihmal edilen kü- * Kültür mahallesinde 1381, Türkyıl- 18620 

çük aan'atlar memlekette Türk ol - Ticaret Vekaletinden vilayete gelen maz mahallesinde 843; 775, 351, 459, No. 
G/ 1T / Irandaki mıyan anasır eline geçmiş, ancak bir emirde Fiai mürakabe teşkilatının, 1396, 946, 425 ve 428 sayılı sokaklar- 7 3;~ 

• V egve ı Cumhuriyet devrinden sonra tesis iaşe müdürlüğü emrine verildiği bildi- daki kanalizasyon in,aatı son zaman- 8 36 
umumi karargahı edilen fabrikalarımızda ve imalitha- rilmiştir. Bu sut·etle İaşe müdürlüğü da ikmal edilmiştk. 9 41 

nelerimizde Türk aan'atkirlar yetiş- ve Fiat mürakabe teşkilatı, birleştiril- 351, 900, 901, 1710 ııııcu sokakların 10 46 
ziyaret etti tirilmeğe baılanmıştır. Fakat bugün- miştir. İaşe müdür muavini, iaşe işle- kaldırım ve paket taşlari.de esa~ <lö~e- 11 Yok 

Ed kü ihtiyaçlarımıza bunlar kafi gel- rinin tedvirinde ça!ısacak, Fiat müra- meleri de tamamlanmı~. 1334, 1335, 1464 Üzüm Tarım 32 
b L?ndra, lO k(A.A.) -dl\li~ttır ~n miyor, piyasada bu işleri gören san- kabe işlerini de sef İbrahim Özkiraz 1361, 1362, 1363, 1366, 1368, 1369, 972 Esnaf Banka. 33 

b
ugl un avkamt a.m

1
. arah~~kn. a t~y~naİrna atki.rlara çok az tesadüf ediliyor. görecektir , 1370 ve 1379 uncu ~okaklarda bulu- 948 A. R. Üzümcü 29 

u unara , ngı ız u ume mm - M d • . l l~ . l 1 t k ld 1 t 75 Alb k 31 .
1
. S et 1 1 tat e enı yaşıyan ınıan arın ayete- -~-1>--- nan mo oz ar amamen ·a ın mıs ır. 7 ayra 

gı ız, ovy ran an aşma'!ının - h' 1 'h . 1 .. d ·· ___ 000,____ 466 '1 H N ı "6 ~o 
bikinde hiç bir teehhür kabuı etmi- na ı okand ı tBıyaçları gun. eı_ı . gune Hastahanede ıv . . az ı ., o 

• . . k .. 1 . t· u· ual artma ta ır. un arı temm ıçın ya - Fecı· l<aZ'\ 693 P. liihalef 30 
yecegını açı ça soy emış ır. uır s e b 1 b k w c: ·< 147 Ak k' B 38 50 
~~~ap olarak· mister Eden; dcmMil·· maan:ı~:~~ k:~ıa"..~~:=~ı:.e:~::i;e~: = Hademenin dauaaından ~7!1 Ri;:e ·İıhr:~ı~t ~7 . ı. - - . de kalınan noksanların telafiainin Bir adam' rayların ara- 351 Balcı Yerli Ü. :{7 

., • . · ~Lt • müşküllüğünü bugün de görüyoruz. bı'r hasta _mı .. o··ımu"ş?, sında parçalanıp o"ldu" 330 S. Remzi 30 - 1ran hukumetı tarafından ka · B' 1 h M'll' ş f' · · k · "06 .... B ·k · 2-. . . Al ınaena ey ı ı e ımızın pe ısa· " .vı. eşı ·çı :ı • 
bul edılen şartlar mucıbınce man b tı· 1 b .... 1 . . h .... k b" ş h 433 B Al k" 28 
1 . . . .1. 1 d h 1 e ı o an u goruıı erının uyu ır e rimiz Memleket hastahanesinde . azra ·ı 

e çısı ıle elçı ık memur arının er a k ti' d B"'t · · ·· d Kaı·oıyaka ı"sla0yonuncl·t bı"ı· treıı ~62 s c l" d" "2 
T · h . 1 .1. - . k ıyme var ır. u çemızın musaa e· yatan bir hastanın bir müddet evvel " ' · ·' ' ~' . e ar ın ,, 

a ranı terketmesı ve e çı ıg.n apa- · · b t' d ·· t kt l ka·'a<-ı olmıı~ttıı· Hacı Hu"0 e'"ı"nleı· ko·· 222 M İ · ·1 "O 
t 1 • A 1 b h"' 11 nıs e ın e uç or a me ep açı ır - harlemelerden biri tarafından dövül- ,, " ·~ · ~ J - ı . zmır og u ,, 
ı ması lazımdır. n aşmanın u u- k b l d b" · · • t k l yü istikametinden gelen ve lzmire ha- 207 S E k" 2!) 
kümleı i, ltlayan • Macar ve Roman • 

1
en kunk abr 

1
an d'lırını? sakn a o. udu düğü ve bu yüzden ölümüne sebebiyet 

203 
p' •• K,lra·ı'.kn .. ;

1 
• 

1 Tkl . d "ld. l h .. o ara a u e ı mesı pe yerm e verildiği hakkında bazı imzalarla müd- reket eden 12 sayılı banliyö katarına , 
Yk~ e çtı. 1h erıne 

1 
~1 . ~amdı dır. hra

1
n bu- bir hareket olur. Eski miaillerimizi ı · ·ı·- b" "hb d lı ı 1 hareketi esnasında atlıyan Menemenin 205 A. R. BM"ki 28 

um~ ı. er 4 e çı ıge e er a u t k d k h ' t k ld b" c eıumumı ıge ıır ı ar a u unu muş- H ·1 .• l . . . . t" e rar e ere er sana 0 a ır tur. Zafer mahallesi halkıııdan asan og u 196 Remzi Güngör 31 
mizi ıyıce bıtırmemiş bir rnzıyette tmre ~~~~t etı:neberı~·· ~ıca e~;ı~ ır. altın bileziktir. San'atın büyüğü, kü- Müddeiumumilik, derhal tahkikata 55 yaşında Abdullah ,Mumcu, raylar 196 :w .. J. Taranto 29 
ıkeıı cYangın!.. yanıyoruz!• dl\·c raın· u.fumetı, u lı~ olmauh bey- çüğü olmaz hepJ<kabul ve muteber· balşamıştır. İddia hakkında bazı şa- üzerine düşmüş ve tekerlekleır altında 176 .T. Taranto Ma. 35 

et erın şı re ile ve te sız e mu a ere d" k ld k" ı· · k" · "b" h ı • kalarak parçalanmı~. ölmüı:ıtür. Kaza 171 Ahmet Tabak 37 50 
haykırıldıg-ını is,·ıttık. Bunu, b o.im etmek gı·bı" ı·mıı·"azlardan bundan tırk,_ 

1
a 1 • 1 t~hefs ıınfl ızbesk ısı gı ı 

0
san- ı.· arın malumatına müracaat edilmiş 

• J d b 1 tahkikatına müclcleiumumilik"e el koıı- 154 Hı"lmı· U"ar "" e:.o .,h t ·1 b - G b .. 1 · t·f d t 1 . • · l" a ar ara ısı a a a mı ... oc. nu ve mezar a u unan 0··1u··nı·ı·n otopsı· va · " J' ,,.., ., 
ııo e çı eı· agırıyordu. ,erc;eh. :ı<;:ı- oy e ıs ı a e e meme erı ıc;m azım kd' d k "h . J • , • , '· muştur. · 1 . 1 . . t· t h"k" ta ır e ece zı nıyet ve mevkıe pılmak üzere mezarından çıkarılması 150 )'[illet Pazarı 35 
;.nda her taraftan buram buran. ka- ge e.n emır erı vermış ır. ran u u· u""kselmiş bulunu or. k ı t ı ---000 140 İzzi ve Ali Fesci 36 50 

metı, !randa bulunan Almanları İn - Y Y arar aş ırı mı ·tır. f' 
ra dumanlar çıkıyonlu \'e bu ıltı- 000 { 'i te tedı~ı· at 135 Öztü~k sir. . 31 

giliz ve Sovyet hükumetlerine teslim ".>" 133 1 iJ H. \' 
manları hemen kısa bır zamanda etmek için lazım gelen tedllirleri al- A. E. (Ankara) F d M kt 1 d b IÜ . ,;maı . el'al :n 
kll"mızı alevlerin takip ettiği göriilü- maktadır. uar a _.cj ''- B BP er B u usu n i~~ fir:~~ .'Ü. ~~ 
yordu ... Tertıp mükemmeldi ve ntes lran bütün teklifleri Eg""'lancaue rag""b•t arttı 111 İsmail Kaptan 37 

lıır anda bütün binayı sarıvermişt:~ h!~~~ ~~!~ğeet~n~:~lm~~ll~ı~~~ıtığ~ 1 ( ·a bul etti Geçen ~ene Fuardaki ~ğlence y\)r· j kaldırnması araştırll~gor 100 Barki Amadi 35 
Bır çeyrek saat ıçindc koskoca bina. takdirde mukabil tedbir alınıp alın - - Baf tarafı 1 ı'ncı· sahifede - 1 o ı 116 0· Şehı·' · ""' "f ··d·· ·· 0 ·şıd Ta 10832 
dörtte üçü ile bırlikte c. ökere!\ ya- c~·ine ve \'asıtalarına 2 güne e ın ımız .uaarı mu uru ""' • 

mıyacağı sualine mister Eden ~u ce· tebaasının girmesini menetmek için 023 kişi girmiş ve binmişti. Bu :s4'!ııe rakçıoğlu Izmirde çifte tedrısat siste lNClRı 
nıp harap olmuştu. vabı vermiştir: · tedbirler alınacaktır. ayni müddet zarfında 218,383 kişi gir- minin kaldvrılması mevzuu lizerinde 

Yolda mtıhafız kıtaatı avcıların- 4 - İngiliz - Rus menfaatına do - miş ve binmiştir. tedkikler yapmaktadır. 
dan birkaçına rastladık; bunlar l•l· İran hükumeti, matlup tedbirleri kunaca k her şey bertaraf edilecek - Aradaki fark 102.060 dır. Fuar ku- Haber aldığımıza göre bu tedkikat 

K.S. 
576 Çu. Funiye 17 
190 Çu. B. S. Alaz. 18 

ittihaz etmediği takdirde bu tedbirle· t• ı 1 ı be · k · zc vangınların Ruslar tarafından . ır. ı-tı a Han n gere · zıyaretçiler, gerek ilerlemiştir. Çifte tedrisatı tamamen 
k Jd - ri hızzat biz almağı düşünüyoruz. 5 - Petrol mıntakasında işe de - eğlence yerlea:inden istifade edenlerı·n kaldırmak için mektep ittihaz edilm.:k 766 Yekuıı 

çı arı ıgını ve karşılaşmı~ oldukJa- Sahsen bu şekle taraftarım Fakat ı 1 ., - · · mm o unacaktır. sayı arında bu sene görülen mühim üzere bazı binaya ihtiyaç vardır. 000---

K. 8. 

41 50 
41 25 
38 
42 
39 50 
43 ;;o 
42 
38 50 
32 
28 50 
31 
48 !)0 
32 

50 
49 
49 
47 50 
42 
44 
47 
45 
19 
4' 
44 
49 
40 
44 
43 
46 
47 
•11 
50 
44 
46 
44 
49 
51 
41 
45 
46 
4.1 
40 
:38 

50 

50 

K. S. 
21 
18 

nmızın bu vazifelerini •·erıne getir- istenilen tedbirlerin sliratle alınma ı H · · b··t··rı b ti f k b" k t k"l t • J d il , t arıcıye nazırı u u tı şnr arın ar , ır re or eş 1 emektedir. Maarif müdürlüg"ü, geçen gün cGü- Bı'r z.ehır enı11 Ş_ • <aA yctı' 
•·t l k d k hususunda ran hükumeti ne7.dinde k b 1 d ·ıd - · ı · -ıııe" e o an un a çılar olduğunu a u e ı igıni söy emış; D k .. ..__ - nün meselesi:. mevzuunda "azdıg"ımız .. 

ısrar ettik. · t aya t } k d " k K k k -öğrendık. Böyb bir vaziyet yalmz Rus hükfimetınin ayrıca ran- an ı,0 en.::_ a In kitap meselesi ile de .meşgul olmakta- Alsa~ca ta ara ol so ag~?da Os· 
hızım başımıza gelmış değildi: kun- A dan Kuliyan petrol sahasının imtiya- Bayındırda F 1 k k' .. d H dır. Bu sene muhtelıf mektepler ihti- man oglu Reşad zabıtaya muracaatle 

f Simla, lO ( .A.) - Resmen bil· zını istemiş olduğunu, bunun da mü- ug"lu Alı· Bak a a ~ ?Y
1

.ukn ~ ... adsan yacına götre !zmire ne kadar kitap gön- bakkal İbırahimden almış olduğu su· 
ri:ıkçılar her tara ta göriiliiyor \'e d"riliyor· an gec;ımsız ı yuzun en k . k C h""'· -1 

• , zakere edilmekte olduğunu söyle- karısı 30 'd S .d B •~ d.. derilmesi ıazım geldiği tesbit edilmiş cu tan yıyen arısı a ıu"' ve oglıı 
lı~r j·anda \·angın teh lik~ · b ·· Hindistan orduları ba!i •<Umanda · yaşın a aı e aA.ını ov- . . ' c k h" 1 l"kl · · ·k· t t 

• ' ' • ' " 81 a~ go,;- · mış ve demiştir ki: müş v ld - 1 .... d k d Maarif Vekal tının sorması üzerine oş unun ze ır em ı erını şı aye e -
leı-m•ş bulunuyordu. nı general Veyvel, son zamanda - Hükumetimiz Almanları Rus ··ı .. :..a ıgı yara ar yuzun en a ın bildirmiştir. miştir. 

Biran oııra. bır Rum kilisesinı İrandaki İngiliz orduları umu mı ka- ve İngilizlere teslim' etmeği kabul ey-
0 muş ur. Bakkaldaki sucuklar kimyahaneye 

rargahını ziyaret etmiş, Basra ile !emiştir. Hadise tahkikatına Bayındın: Cum gönderilmiş, zehirlenme firazı görülen-
, te~lcmekte olan üç kişiye ra~tla- Abadanı da gezmiştir. handaki Alman, İtalyan, Macar huriyet Müddeiumuliğince el konmuş ikiz çocukları düşüren !er de hastahaneye kaldırıltnışlardır. 
ılık; bizi görür görmez bunlardan ---x \"e Rumen sefaretlerinin kapatılma • tur. ı adı N .. [ d . . d l h t 
. ~<i,,;ı ellerındeki meşaleleri atarak ı\1a Yl Japon tünıenİ sını; kapanıncaya kadar da telsizle ç k. { n U US aıresın e ıs a a 
kac;tılar; üçi.incü::ıü kıındai(ını yer- vesair vasıtalarla mühaberede bulun- e ırge mücadelesi Tia-ede Dağdere köyünde oturan İs- Şehrimizde bulunan Nüfus umum 
ı rstirmek ve kılıseye ate~ vermekte, cephede mamalarını kabul etmiştir. Vılayet Ziraat müdürü B. Refet Di- mail kızı 24 yaşında Nurgaz, beş ay- müdürü Sabri Onat, İzmir nüfus te~-
nr. pahaııına olursa ol,.ıun, ısrar ve Berlin, 10 (A.A.) - D. N. B. ajan.;;ı k Hlkaricbiye na~ırından sonra ayağa ker, dün Karşıyaka nahiyesinin Örnek danberi birlikte gayri meşru yaşadığı kilatının ihtiyaca cevap verecek şekle 

bı·ıdı"rı·yor .. ·a an aşvekıl Furugi han beyanat- köyüne gitmiş, bu köy mıntakasında Mehmed oğlu İsmail Şenden hasıl olan konulması için dtiı1 nüfus dairesinde 
ıı:ıt ediyordu. Herifi bir dip~ik dar- b 1 k "k" ·1 • d"' ·· il t·· k"kl J Mavi tümeni t€şkil eden japon kıta- ta u unara ; çekirge yumurtalı sahaları tedkik et- ı ı og an çocugunu uşurm ş ur. ted ı ere meşgul olmuştuır. 
hesıyle yere .~ererek ceza:-;ını ver- laırı, Rus cepheııine gelmişlerdir. Son .. vaziy~tin ;~~n mill€tini ne ka- miştir. Evinde ağır hmıta yatan kadın hak- I t b l 'd l 
nwkte gecıkmedık. 

000 
dar mut~e~sır ettıgıni, bütün lranlıla- .. • • • kında Kaza müddeiumumiliğince tah- S an U a gı en er 

Az daha ötede bırtakım kadınla- F d . .. b k l rın kalbının yaralandığını :öylemiş Korf ezde vapur gezıntısı kikata başlanmıstır. Şehırimizde bulunan Kadastro umum 
. 1 uar enız musa a a arı - Fakat mukaddeı·at b .. ı · ·' 1 . ..• Ş h · · d k' t•t .. l ··ı müd .. ·· H ı·d z· T .. kk M·· k ı'IJI Fran~ızca olarak cımdat !.. m. ~ oy e .~m2ş. zmır ogretmenler yardım sandığı e rımız e ı ens ı u u er uru a ı ıya ur an, una a-
fü.t ! .. • diye bag"ırdıkları durnldu. . An.kara, ıo (A.A. )- Beden ter- Buntu ?ad~e~mdege .mt. ecbdu~u7:. Huku - menfaatine 13 eylfıl akşamı körfez . .. . .... !at Vekiileti müşaviri Ubeyid ve Li-

. .• . · bıyesı umum müdürlüğü 14 eylülde me , şım ı sız en ı ıma ıstıyor. Ak-
1 

. . . . · Balı~esır Savaştepe_ ~oy eııstıtu::ıu manlar umum müdür muavini Hamid 
eı-:ın ~ l.dıgı binaya koştuk v~ bu- İzmirde Karşıyakada f~ar yüzme si takdirde çekilecektir. c_e ıne~ta~lta bır vapur gezınt~sı ter- talebesınde.n. 290 ve Egıt~_en kursun~ Saracoğlu ile sehrimizdeki bazı me-

i ada hızım ordunun kantinci kadın- müsabakaları yapılmasını kararlaş. Meclis, hükumete eberiyl'lle iti - tıp edılmış ve Efes vapuru kıralan- dan }20 kışı başl~rıı:ıda ogre.tmenlerı buslar dün deniz yolundan İstanbula 
• ırı ile Rusların kapıştıklarını san- tırmıştır. Grup ve Türkiye yüzme mad reyi vermiştir. ınıştır. ol~u.gu halde. şehrın;ıze geın;:şler, İz- gitmişlerdir. 

mırın muhtelıf fabrıka ve muesseselc-ı.·--------,------- • 
.ııı: .. g..,.e girınce. oldukça zengin ve müsabakalarına giren denizciler, bu rini, gezinti yerlerini gezmişler, bu Raeı·d Rıza tı·uatrosu 

müsabakalara gıreceklerdiı·. Denı·z Gazı·nosunda meyanda matbaamıza da gelerek ted- y ------------- r ' kikI€1rde buıunmuşıardır. Halide Pişkin beraber 
r-Sahlık ev-, Fııar gazinosunda YENİ NEŞRlYA~ 

Bu akşam . Perşembe günü akşamı 
BU AKŞAM 

Çılgın revü Mac Allan ve Praf Gearg 
Darvaş, Kon1poni-,t Fritz Kerten caz orkestrası 

Ege Spor YATAKLI VAGONLAR 
KONTROLORO Ege Spor mecmuasının 11 inci nüs-

hasında zengin resim ve yazılarla dolu 8 Perde Komecii 

Karşıyaka O manzade Reşadiye 
sokağında 4 numaralı ev atılıktır. 
Her tür!U konforu havi (9) oda ve 
bahçesi vardrr. Gezmek ve görmek 
i. tiyenlerin içinde oturan ev sahip
leırine müracaat etmeleri lazımdır. 

D 7 

Mualarınıaı ıündüzden temin 
ediniz 

(TELEFON 4317) 

Masalar yemeklidir_ Evvelden masalarınızı tedarik etmeniz 
~ ı-ica olunur. Telefon: 4007 

olarak intişM· etmiştir. SAAT !J,90 da, 

İzmirin yegane Spor mecmuası olan F TiYATROSUNDA 
Ege Sporu sporcu gençlere tavsiye 11 .!..!:U:a:::..r.i. -&·;;-;;;· ·~·;;· ·;;··· -···· ••••• .. ı ederiz. ,,, 



• 

1i r: i;1, 1'-l 1 Ç:ır, ıınoa 

Ratırılan Alman kı·uy:-ı- Osloda f evka],idc aln·al 
zôrünün eysaf ı 

Lınılrn, 10 (A.A.) - füıhrh·e ne~ 
zaretinin dünkü tebliğinde batı'rılılığı 
bildirilen ve ziyaı Almanlar taorafrn
dnn da itiraf edilen Alman hafif kru
vazörü Berende saatte 23 mil yapan 
ve altı pu8luk 4 toptıın başka 6 tayya
re dnfi topu ile de müsellüh bulunan 
1460 tonluk bir gemi idi. :ıı.rurmansk 
açıklarındaki lngiliz deniz farilil·ctin i 
bildiren tebliğ ayni zamnnda bti kuv
vetlerin amiral Brand tarafından idn
ıre edildiğini ele haber vermi~tir. 

Lon<lra, 10 (A.A.) r- Stavanger 
rad.rnsu, Almanların Norveçte O>io 
•eh rinde fevkalfıde ahval vıızivct' il:rn 
ettiklerin i bildiriyor . · 

Amiral ikinci Narvik hnrhinclc bil
ha•M 'temayü;>; etmişti . 

Akdenizde batırılan 
ltalyan genlİle r i 

Londra, 10 (A.A.) - B:ıhri ·c ne
zaretinin tebliği: 

Şin1al buz denizinde 
- Baıtarafı l inci sahifede -

! anmış bulunuyorlardı. Bundan son
ı n iliincı rarl;·o ista~yonu da birincı. 
sı gıbı ışgııl olunmuştur. Bir Ru~ 
.•ehrindc karaya çıkan kumandan 
"'e a"kerleri, belcdıye erkfını ve halk 
larııfınclan ka.rşılanmışlarclır. Şehrin 
merkezınde bir geçit resmi yapıl

mıştır. Müzakereler çabuk bitmi~. 
I~anadahlar. maden amelet-'ine siga
ra ikram etmışlerdır. :\füteakiben 
yt•milerden bu şehre lnfılak madde
leri, siliıhlar, toplar çıkarılmıştır. 
))ığer bir gemi. bıı· Norveç aclnsı 

olan Stalıbartloya kuvvetler çıkar 
mı~tır. Kumandan tarafından halka 

0·:ıpılan tebliğata halk hiç ıtiraz et
memi~, ve menınuniyetlerini göste
rir tarzda tebe;süm etmi şlerc1 ı r. 

* Radyo gazetesinden: 
. ı ı hveı- gazeteleri, Spiııçberg i ıı ış

ı'alınden bahsetmekt~dirler. Stefani 
ajansı, Avrupayı işgal edeceklerin i 

- Baı tarafı biıüııci sahifede - ı c!clia eden lngılız orclu"ınun şimal 
de inhizanıa uğratılan motorlü tü - kutbunda arazı fethine ga~-ret et 
men 29 uncu tümendir. 

Büyük bir İtalyan motorLctu orta 
Akdenizde denizaltıl-arımızdan biri 
tarafından torpillenmiştir. Ligardi 
limanı açıklarında diğer bir denizal
tımız motörle Meyen malzeme yük
lü iki dubaya hücum etmiştir. Her 
ikisi i•abet almış ve ha>ara uğra
mıştır. Biri<inin b-atmı" olma'ı mııh
temclilir. 

SOVYETLERE GORE 

Moskova, 10 (A.A.) _Resmi teb- t ığ • ııı bılclırmeldedır. 
liğ: Ilcrlın, 10 (A.A.) - Gazeteler. 

Bütlin cephede şiddetlı muharebe- Spıçbergın müttefikler tarafından 
!erin cereyan ettiği bildirilınekledir . ; :ıptının askeri hiç bir Phcmmiyet• 
8 Eylülde' 71 Alman tayyaree.i dü~ü- ınevcut olmadığını yazmaktadırlar. 
riilmüstür. Ayni gün Sov.ret hava l·'olkişer neobahter. bır kaç l\orvb~
kuvvetleri 2.ı ta~·yare kaylw!nli~ler-tlir. lııı n daha İngiliz hesabına olmak 

Rus gazetesinin yazdıkları: ÜH•l'e Spıçbergrlen nakletlıleceklerı -
)Ioskova, 10 (A.A.) - Kızıl yıl- nı. İngilizlerin bunu mU\·affakıyet 

clız gazetesinin muhabiri Almı.nların <a.vclıklarını yazmakta \ e şöye de
merkez bölgesinde bir ırmağın iite- nıektecl•r: 
sine tardedildiklerini Ye ırmağı geç-
meği te•ebbü< ettikleri '1rada dört cHıç b ı r tehlıke ile kar~ılaşmıı•a. 
bin Almanın boğulduğunu \'e ceı e~·aıı " akları topraklarda İııgılızler mıı
edeıı mııh-arebede 238 Almrın tankı rnffakıyeller elde etmi~leclır. • 
ıle 50 düşamaıı tayyaresın'ıı tahrı p Berlın er Börsen Çaytuııg ela, kah-
edilcliğini bildirmektedir. rnman Kanada kuvvetlerinin Spiç-

:.Ioskovıı, 10 (A.A.) - "'°esredilen lwrge hücumla ora,ıııı zaplettikle-
bir SovYet tebliğine göre, !l-10 e) lül . . . 
gece•i ·cllişman tayyarelerinclen mü- rı.nı kaydetmekte. Al_man kuvvetler -
rekkep bir teşekkül yeniden )fosko- n;ıı bıı adaya 600 kılometre uznkt~ 
va üzerine bir akın yapmava teşeb- Norn~t e lııılıı n dııklarını nı7mnkta
biis etmiştiı-. Tayyare clafi topçu•u dır . 
ve gece avcıları düşman teşekkülünü 
tarrletmi•tir. Hlc bir dü•m-aıı ta vva -

Z AY 1 

resi Mosko\'a üzerinde uçmai'a· in ıı
rnffak olmamı~tır. Bir tan·are dü~ü 
rülmüştür. 

:\foskoYa, 10 (;\.A.) - !t E)•Hilcle 
:.to,;kova civıırıncla 2 Alman kP<if 

ıu :l!l yılında Burdur Orta okul ~ 

ıcın sınıftan a ldığım tasd ıknamyı 

zayt ~Ltınl. ) " nısını çıharacaı{ın1clan 

l'ı:ık.Lsının hükn1tl yoktur. 

tan are>i düşürülmüştür. 
Burdur Karamanlı nahıye:-;ınden 
Siileym:ın oj!lu Ahmet Turan 

ALMANLARA CORE 
:1747 

lzmir beledıyesınden: - Bat tarafı bininci sahifede 
Lölgesinde Bolşeviklerin şiddetli mu
kavemeti kırılmış ve 700 esir alınmı~. 
14 top, .ı kamyon zapteclilmi•tio-. (\ ·- uncu :iOkakta 4JU metre ı.ı.ı~·d:ı ı e• 
nupta Lır ba•ka bölgede ele 1000 BoJ, ıı"ten kan:ııızasyon yaptırılma'1, 
sevik e•ir ve 14 tank i"'tinam eclilmi~-b ı;en ı~Ierı .\tucturtügünct · •Kı ke~ıf rt• 
tir. Son günlerde Dinyeper nehri üze-
rinde Ru"lar, müteaddicl topçeker ve ~arınames• Hçn.ıe açık eksııtmıye 
monyetör kaybetmişlerdir. Ker;:ı- nonutnıu,tur. h.e~ıf becıeJı <:J:!~ !ıra 
mun şarkında bir nakliye gembi batı- 47 kuru~ıuı-. ,Juyakkat teınınalı 17.ı 
l'ılmışt~r. • . lira :!ti kuruştur. l'atıpıerın temınatı 

Berlın 10 (A.A.) - D .•. Il. :ııan,ı bildiriyo;: · l'$fıRdeıı O\ \· eı ı~ Ha_nna~ına _ yatıra-
()_ 10 Ağustos gece<i Alman tavy:ı- rnk nıaklıuzlarıyıe •hale tarıh ola" 

releri, ::11oskova. Ode'a \'e Leningradal .!o ~ ~..ı l uma günü saat ı 6 da en
ve daha lı:ışka ıtu~ şehirlerine hücum- cumeııe muracaatıarı. 
lar yapmışlardır. ., l l 1' ·· k kt· -6 

B l
. 10 (AA ) ş· ı · Af · ,. - · · • uncu so a ,, J ıııcı \!r ın, . . - ıma ı rı· _ 

kada Alman tayyareleri 9 eylül gecesi ucıanın ı;ı;ı,:fa metre murabbaında-
Süveyş kanalını ve Ebu Süheyli tayya.I k• 1~ ;ayılı arsa,ının satışı, Yazı Iş
re meydanını bombalaınışlardır. Han-ı !er ı .llucturliigündekı şartnamesı veç 
~rl~rla petrol depol~rı at~ş .almıştır. ııııc açık artırmıya konuımustur. 

Suveyş kanalı üz~rıncle buyuk Amııı·ı , ' 
gölünde bir şilebe tam isabetler vaki .ıı uhanımen bedeli 79~ lıra 50 ku-
olmuş, bir şilep de ağır hasara uğra- ruş, ml!vakkat teminatı 5\J lira \J8 
tılmışlır. Tobıruk liman tesi~atına ual kuruştur. Tatıplerın temınatı ögle
hombalar at~lmıştır. Afrika demiı')'~!-l .ıen evvel ı~ Bankasına yatırarak 
l_arıncla tahrıbat yapılmıştır. Gece dı- 1 • . • i . 1 1 ger tayyarelerimiz, İsmail iye tayyare m.ı kbuzları ole hale tarh olan 
meydanına şiddetli ta~rruzlal' yapmı~-12ô , !l , 941 Cuma günü saat 16 da 
!ardır. 1 Eııcümcne müracaatları 

Almanyıı üzerinde dün gece ve gün-1 düz düşman ta~·yaresi uçmamıştır. 11-14-18-23 
:!752 

Deniz levazım satın alma ko
misyonundan: 

Zeytinyağı alınacak 
1 - 28 Aiıu•tos 941 tarihinde kapalı zaırfla eksiltmc;;i yapılan 40.01)0 

kilo zeytinyağının kilosuna teklif olunan 9;! kuruş 50 "anlim gali göriil
mü~ olı!uğundan bu miktar zeytinyağının ı:ı Eylul !l-11 Cumartesi giinli 
"aal 11 de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 280- ı· · · h ·· 1"7 k ı ı ı " ıra olup •arlnaıncsı er gun o uru~ ıeı <' 

mukabilinde alınabilir. ' 
3 - 1 teklilerin belli gün Ye "~atte Kasımpasada bulunan komisyonda 

hazır bulunmaları. • • 9 11 (7862 13688) 

lzmir telefon müdürlüğünden: 
.. 1 - Kağıt, karton ve bilumum malzemesi müteahhide ait olmak 
uzere (3500) üç bin be. vüz adet izmir telefon rehberinin lab ve 
teclidi açık ehiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (l!lOOJ bin üç yüz liradır. 
Muvakkat temin~tı (97) lira (50) kuruştur. 
.~hiltme 15 eylül 1941 pazarte>i günü "aat 15 de izmir telefon 

mudürlüğü merkez bina•ında mütesekkil satın alma komisyonunda 
Yapılacaktır. 
ka :ı --;- Taliplerin mu_vak~at teminat mak~uz vey •. banka mektubu ve 

nunı vesmkle mezkur gun ve saatta komı8yona miıracaatları. 
d 4 ::- Para ız olan şartnamelerin her gün izmir telefon müdürlüğün-

e gorOleblleceği ilan olunur. 29 11 :lfi55 

(ANADOLU) 

! ................................................................................... . ..... ... 1 111111111111111 1 11 

1 İzmir Levazım Amirliği İlanları\ 
•••• 

1 
.. ·····:· ··L·· • • •111 11 • • • •••• •• • • • • • • • ....... • • • ••• , ·•••ı ••••••• ••ıı • •••ı . , •••••••• • • 1• 1 1 11•• 11111 ••• •• ı ı• •••••: 
zmır evazım Amirliği Satın Alma Komuyonundan: 
1 - Manisa asker~ hastahane•inin senelik ihtiy-acı için yirmi bin 

kılo koyun etı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
:l-1uhammen bedeli on iki bin liradır. Muvakkat teminatı 900 
lira olup ihalesi .17-9-941 çarşamba günü sa-at on birde ya -
pılacaktır. hteklılerııı muayyen günde saat ona kadar teklif 
mektuplarını teminatlariyle birlikte askerlik dairesi satın al-
ma komisyonu lıaşkanlığına vermeleri. 2 6 11 16 

lzmir t..;vazım Amirliii Satın Alma Komisyonundan: 
1 - K-apalı zarf u,uliyle 300 ton pirinç alınacaktır. Beher kilo

~unun mubam~en bedeli 45 kuruş olup tutarı 135000 liradır. 
2 - Ev,af v~ hususı şartlar topkapu maltepe•inde asker! satın al

ma komısyonunda gorülebilir 
3 - 300 ton pirinç 50 tondan aiağı olmamak üzere kısımlara. 

ayrılaı·~k ayrı ayn taliplerine ihalesi yapılacaktır. 
~ - ihale~ı l~-9-941 _cum~ günü saat 16 da yapılacaktır. 
ı> - l~tekl~ltrın ll?~zkur günde iha le saatinden bir saat evvel talip 

0
1

;cda · karı mıktara gore kanuni ilk teminat makbuzlarını saat 
o e omısyona vermeleri. 28 1 6 11 

İzmir levazım _anıirliği .. aatın alma komisyonu ndan: 
1 - Beher kılosuna uç kurus yetm 's bes santim f' t t h · d'l (1 360200) b. · ' ı, ' ıa a mın e ı en 

t ' : k 
1 

ır mılyoıı üçyüz altmış bin iki yüz kilo saman ih
ıy ~cı apa ı za~:f ıı.uliiyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksılt!"e _ 12-Eylul-941 cuma günü saat onaltıcla izmirde kış
ladkat ızmır levazım amirliği satın ıılma komisyonunda yapıla
ca ır. 

3 - ~ep~inin tahmin edilen tnhın 51008 elli bir bin •ekiz liradır 
4 - " eml ınat ~uvak_katası 3801 üç bin sekiz yüz bir liradır ' · 
5 - .,ar _namesı komı.yonda görülebilir. · 
G - ~~y.~mey:t işt1i.rak e?ecekler kanuni vesikaları ve teminat ve 

e. ı me UP. arını ıhate saatinden en az bir saat evvel ko -
mrnyona verrnış bulunacaklardır. 26 1 6 ıı 

lzmir levazım amirliği ıatın alma komuyonwıdan ı 
1 - ,Kapalı zarf u'uliyle 520 ton sadeyağı alınacaktır. Beher kilo

sunun muhammen bedeli 160 kuruş 50 santim. 
2 - ·Muhammen bedeli 834600 lirodır. 
3 - E~saf k ve .husu•i şartlar topkapı maltepesincle askeri •atın 

a ma . omısyonunda görülebilir. · 
4 - ~~~lesı 19-9-!l41 cuma günü saat 11 de komisyonda yap•l-acak-

5 1s1lekl~fr mezkur gtinde ihale saatinden bir saat evvel talip f ~~·~ arık mıktara göre kanuni ilk teminat makbuzları ve 
e 1 me tuplarını saat 10 da komisyona vermeleri. 

28 1 . 6 11 

lzmir Levazım ~mirliği Satın Alma Komiıyonundanı 
:\iıktan ('' . 

1 

: ınsı 

800 Kilo Yaş üzüm 
800 Kilo Kuru ,oğan 
800 Kilo Patlıcan 
800 Kilo Taze fafülye 
800 Kilo Kabak 
600 Kilo DomateR 
800 Kilo Kurn .<oğan 

1000 J{ilo Ya~ üzüm 
300 Kilo Taze biber 

2000 Kilo Patlıcan 
2000 Kilo Taze fasulye 
2000 Kilo r~ ,ıbak 
600 Kilo Domates 

2000 Kilo ıru soğan 

2500 Kilo V a~ üzüm 
800 Kilo latltcnn 
800 Kilo Tüze fıı,uly e 
800 Kilo Kab:ık 

600 Kilo J >omates 
800 Kilo l{uru soğan 

1000 Kilo V a ~ iizüm 
300 Kıl o Taze lıiher 

2000 Kilo 0 allıcan 
1 

2000 Kilo Kabak 
2000 Kilo Taze fa~uı~· p 

600 Kilo l)on1at<.)!" 

300 Kilo Taze biber 
2000 Kilo Kuru soğan 
2500 Kilo ) a~ iizünı 

75000 Kilo Kuru ot 
25000 Kilo Kuru ot 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı W·kalem yiyecek \'e ik i"kalem 
) em maddeleri a)Tı :QTI pazarlıkla •atın alınacaktır. 

2 - Taliplerin teklif edecekleri fiat üzerinden verecekleri yüzde 
yedı buçuk teminat muvakkııtalrıriyle birlikte kışlada izmir 
levazım amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 1ha· 
lesı 12-9-941 cuma günü saat 15 ele mezkür komisyonda :va-
pılacakıır. • 

Edremit As. Satın alma komisyonu batkanlığ ından 
Cin'i ı\liktarı Beher kilosumın tahmin !ıeckli 

Kilo 

Saman :rno,ooo :ı i'i(l 

Oduıı SJ0,000 l 2fi • 
Sığır eti 150,000 4'J 
Soğan 24,000 l O 
Kuru ot 600,000 :ı l;Q 

Yukarıda cins ve miktarları tahıniıı fiatları vazılı y . k k . k • d . . .. eın, :,. a. aca , 
yıycce macl clerın ı n 23-Eylül-n41 salı günü •aut ıı el k· ı zaı·f 

]. ı E-' · k . e .ıpa ı 
u~u ıy e • uremıt as erı satın alma komisyontınrla alınacağı bildirilen 
yıyecek ve yak~~~k maddelerinin görülen liizüm üzerine ihaleden 
sarfınazar edılclıgı 

lzmir levazım amirliği aat ın a!ına komiayonund an : 
Paz~rlıkh: -~alın alınac.ak olan 4000 kilo mercimeğe verilen fiat pa

halı gorulclugunclcn yeıııclen pazarlıkla ihalesi 12-9-9"41 cuma günü 
saat 15 el<• kı~lacla izmir ], , vazını amirliğı salın alma Ko. ela ~-apıhcak-
tır. · 

Taliplerin verecekleri fial üzerinden teminat katiyleriylc lıirlikde 

belli gün n· 'iıatla komisyona mllracııalları. 

lzmi~ levazım amirlii i satın alma komisyonundan: 
Cııısı Miktarı 

Zeytinrnğı 3000 Kilo 
Ayva reçeli :ıooo Kilo 

1 ~ Yukarıda tins ve miktarı yazılı iki kalem yiyecek mndrlesi 
ayrı ayrı pazarlıkla satın alın:ıcaktır. 

2 Taliplcı in verecekleri fiat üzerinden yüzde yedi buçuk temi
natı muvakkata akçeleriyle birlikte 12-9-941 cuma g(inü saat 
15 de kı~lada izıııiı· levazı mamirliği sııtın alma komi.hyonu

nn miiracaatlan. 

- --- .,. ---
lzmir levazım amirliiH ıatın alma komisyonundan: 

Kunduracı bıçağı 

Düz tığ 
Eğri tığ 

K~çaburuk 
Kaçaburuk sapı 
Çelik masat 
Kunduracı iğne>i 

Kunduracı ipliği 

Vaketa 
Balmumu 
Kösele 

Mikcl:ırı 

Adet 

12 
10 
20 
25 
25 

7 
45 
32 Yumak 

135 Kilo 
2 Kilo 

122 Kilo 

Tutarı 

Lira Kr. 

6 24 
30 

1 00 
1 50 
1 25 
:ı 50 

35 
3 84 

472 50 
3 12 

568 52 

Saliıfe (3) 

Kat'i 
Temin:ıtı 

Lira Kr• 

159 00 

1 - Yukarıda yazılı-on bir kal~ kunduracı malzemesi p:ızarlık.:
la 'atın alınacaktır. 

2 Taliplerin teminatlariyle birlikte Çanakkale yalı boyu cadde
si As. Posta 1837 salın alma komisyonuna müracaatları. İha
lesi 15-9-941 pazartc•i günü ~aat 15 de mezkur komisyonda 
yapılacaktır. 

Yüksek ziraat ennstitüsü veteriner fakültesi 
askeri kısmının kayt ve kabul şartları 

1 Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi asker! kısmı-
na bu yıl sivil tam devreli liselerden iyi ve pek jyi derecede mezun olan 
ve olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. 
İsteklilerin aşağ:ıdaki şartları haiz olması lazımdır. 

A) - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak. 
B) - Yaşı 18 - 22 olmak (22 dahildir) 
.~J. - Beden teşekkülleri ve sıhhatı orduda ve her iklimde faili hizmete 

musaıt olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz) 
D) - Tavır ve hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
E) - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (Bunun için de 

zabıta vesikası föraz etmek) 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına 

Jazımdır. 

şu vesikaları bağlamaları 

- •. --11 L 1 A.c '..ıı?.Jl 
A) - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
B) - Sıhhatı hakkında tam tc~ekküllü askeri hastahane raporu ve 

aşı kağıdı. 

C) - Lise mezuniyet ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdikli sureti 
D) - Okula alındığı takdirde askeri kanunun, nizam ve talimatları 

kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin Noterlikten tasdikli taııhhüd 

senedi talebe okuldan istifa etmek isterse ol:ulca tahakkuk ettirllecek mas
rafları birden verir ve bu da taahhüd senedine kaydedilir. 

E) - Sar'alı uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınma müptela ol

madığı hakkında velilerinin Noterlikten tasdikli tanhhüdnamesi (bu gibi 
hastalıklardan biri ile okula girmezden evvel malül oldukları sonradan 
anlaşılanlar okuldan çıkarılır rn okııl masrafları velilerine ödetilir. 

3) - lstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida 
ile mUracaat edeeekler ve şubelerince - 2 nci maddede - bildir ilen evrakı 
ikmal ettikten sonra Ankarada yüksek ziraat ensitüsü veteriner fakülte
si askeri talebe amirliğine gönderilecektir. Müracaat müddeti eylülün 25 
şine kadardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

4) - Okula kayıt ve kabul şahadetname derecelerine ve müracaat sı
rasına göredir. İstekli adedi tamam olunca kayıt işleri kapanır ve kabul 
l!dilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleriyle tebUğat yapılır. 

ıs 171 20 23 27 30 3 7 ıo 1s ı7 20 23 25 (3237) 

Teknik okulu satın alma komis-
yonu başkanheından: 

Patates 10000 12 1200 

Kuru <Oi!'a n 9000 7 630 

Nohut 2500 26 650 

Toz şeker 10000 48 4800 

Kuru üzüm 1000 48 480 

:\lercımek (Yeşil) 1000 26 260 

Kuru Fa>. Çalı 5000 28 1400 

Yumurta (adet) 75000 2,5 1875 

Kuru Barbunre 2000 20 400. 

Sirke 2000 10 200 

Tuz 3000 7 210 

Salça 1200 28 336 

Limon (adet) 24000 5 1200 

Gaz (lıtre) 600 20 100 

Ça~· :WO 760 1520 

YR"ı kııdnyıf bOO 53 265 

Ekmek kadayıf (çift) 500 43 215 

Tel kadayıf r;oo 30 150 

15891 

--·-
Ekmek 50000 13 

6500 

Ka~ar peynir 2000 120 
2400 

Beyaz peynir 2500 70 
1750 

Un 6000 2:3 
1380 

Pırinç unu 250 35 
87,50 

Şehriye 300 40 
120 

İrmık 500 40 200 

Makarna 2000 45 900 

Zeytin 2500 42 1050 

Zeytinyağı 4500 94 4230 

Sabun 4000 56 2240 

Pirınç 9000 50 4500 

18857,50 

İstanbul Beşiktaş Yıldızda bulunan okulun 941 mali yılı ihtiyacı olan 
vukarıcla cins ve miktarl arıyle tah ınin bedelleri yazılı erzak kapalı 
~arf usulü il~ Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi muhasebesin • 
de 29.9.941 tarıhino rastlıyan Pnza rtesi günü saat 10,30 da 11 kalem 
ve saat 10,45 ele 18 kalem erzak ve saat 11 de ekmek ayrı üç şartna
mede ekı;iltmiye konu l muştur. İlk teminat 1191 lira 25 kuruş ve 1414 
lira 32 kuruş, ekmeğin ilk teminatı 487 lira 50 kuruştur. İstekl ilerin 
şı.rtnameyi görmek ve ilk teminat yatırmak istiyenlerin .eksiltmeden 
bir gün evveline kadar okulumuza ve eksiltme günü de Yüksek Mühen
dıs mektebi muhasebesine gelmeler ı, teklif mektuplarının eksiltmeden 
bi saat evveline kadar makbuz muk abılinde komi~yonumuz başkanlığı
nıı verilmış olmalıdır . Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

11-16-21-26 3687 



Sah:fe (4) 

En büyük vapur 
kafilesi 

i\tlantiği a~ara)· Ingil
tere~·e geldi Ye yükünü 

boşalttı 

Amerikalıların kullan
dıkları bir vapur 

°(ANADOLU) 

Akdenizde ve şi- O 
mali Af rikada 

11 EYLÜL 1941 Car·ıımlı.a 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

Meçhul bir taggare ta. ıngilizler mu\'arr akıyctıi ------------------------------~~ 

rafından batırddı bonıbardnnanlar )'ap-
Ruzveltin yeni 

beyanatı Vaşington, 10 (A.A.) - Amerika- tıklannı bildiriyorlar 
dan Izlandaya gitmekte olan Danim~ır-
kaya aid. fakat Amerika tarafından ~a.hire, 1 o ( A.A.) -. Orta ~atk B t A il an gen1ileri 
kullanılan Sesta vapuru, Izlanclanın lngılız ,.~~\'a ktıVVC'tlerı k:ıral'guhı - 'ı a an m~r { 
cenubı gnrbi"intle batırılmıstır. mn ~c 11 • 1 l·P:. . hal·lnndn ızahat \'erecek 

Yapur, yiyC'cek maclclelel'i, hubub:!t A •ıı· !•ıg:'ı~ hod~n.rdıman ta~:ya - c. \. 

I afia Vekilinin gazetemize beyanatı 

Garbi Anadoluda su
lama ve imar işleri 

Londra, 10 (A.A.) - Şimdiye ka
dar Atlantiği geçen en lıii:ı tik ,·apur 
kafilelerinden biri :;on günlerde bir 
İngiliz lim:ınına gelmiş ve muazzam 
yükiinii tahli~·e eltikten .·oma hiç hiı· 
hasara maruz kalmadan dağıl mı') -
tır. 

ve kere~te ,\·üklü iıli. Emtea, tamamen relen 7~8 cyhı S?ece:;ı. P:~l::·nno !ım:ı-
Izlandaya aitti. İçimle harp malzeme- J!ll11 Ye J.manrl'.ıkı gemılt•ı'J n~uyaifak·: Son vapuru Almanlar H lk h ilk" t 1 ·ı· d . • ,, .. . 'efe bag'W 
si yoktu. 136 ki~icl<'n ibn~·C't miirC'tteba- yetle, ~on:bala~ı.şl·:·m~ır. ~:~ı:'.,'Hlr'.lo ? a ın u ume e o an 1 ıma 1 ve mı 1 Y • 

---x tı tamamen kurtarılmı~tır. h:ıııg.ıı laı.ı. clok~,ıı .ı \: e b.ı~,ıc. ııh- mı batırdı . ... . . . 
Ç•• ·ı vasingtoıı 10 (A A > - Ihriı:ive tımıara ve temızlenw. havuzıanna " . t 10 <AA> R ızv ·ıt llllDI lzmırdBkl gabBDCI lmtıgazll tir 0rçı nazı~·~ Koni~! Hull. S<'~ta adlı , Dı>;ıi- b_ir çok bombalar ümbet etmıı;, infi - 11 :~~lı~~eon. (Türki\:e ·,,aativle ~~ş~e) • y • 

. • . marka vapuruna hücum eden l:ıombaı - laklar olmuş, yangınlaı· çıkmıştı. b' .. t k ... ·1·. k't· ' . k ti . 1 t ıınmas 
- Baı tarafı 1 ıncı ıahifede - ' ..... · . . . . . . - Yangınlar 30 kilometre m~safedenı il llU u .~0} !\ece. il!'. • . ' e er n sa ın a 1 

40 kadar Alman taq·aresinin 'uri\·e d_ıman ta~~ ,tı E.:" 1 h,ı~kınd~ hıc bıı ma g" .. k.. . . l ş· . l . ht n itf ··ı·y Ruzveltın, Amerıkanm şımdı,\'e ka-
. . ': . . . · Jumat olmadıgını so\'lemıs vapıırclıııı ozu u~ oı c u. ım,ı ıı ımın... " e ı . · · k . b h· kkınrh .. tarıkıvJe Iraka varabılclıklerını \'e .Jiu-1 h .. k t" 1. t • 1 ·· 1 - .. . merkezinin y·mın•ı bir lıonıl1a düs _ 'darkı gemı ve ınsan aJ 1 1 a ' Ankara 10 (Telefonla) _ Nafi:ı kısım havzaların tetkıkıne ba. lanmrn 

. ulda .yerlEsmiye çalı~tıklannı >:öyle- 1 en~~t' :a 
1 

ma uma a ınmaı ıgını "
0
> - müs ve eıık·a~ vUheklere fırlam;·s - 1 

malümat vereceği bildiı:ilmekteılir. vekili 'ge,~eral Ali Fuad Cebesov gı;- v~ bu tetkikatı bitmiı; olanlann .da iha: 
. t' B Al · ff· k · t ' ı··· ı emı~ ıı. ' ' ' 1 Şı'mcli\·e kıclar Amerıkanın 5 vııpıı· t b ·' ' · n;ış ır. •ll man. ~nn.:ı ,ı 1) e sız ıgı- · 000 tır. Burada da yaııgııılar çıkmıştır. · _. ' . . ,: ' . , . ı zetemize şu beyana ta ulunmuştur: lesine te ebbüs olunmuştur. Bundan 

nın en baslıca amılı mutehassıs Alman. Ta .'\'arelerimiz avclette bir s:ıhil mu- ru batmış, 6;:ı Amerıkcın v,ltaııclaşı k<1~ ·ı « - Garbi Anacloludaki \'Ol ve ı-u . . ş . . . h , ı· .. k' 
parabu"t,.u"lerı'nı·n v·e nak\'ı"e ta"'" ['PJP L . d m ha h f.. . t ' t bolmtı"tlll' . . h ' t' • . .. eV\·elkı su faalıvetımız a V,l ın mus ı-
•• ~ : • • • " c :" ·~· •• - enıngra u a aza karakolunu ve Lıka a N as- ., . .. .· faaliyetlerimızın eye 1 umumıyeı:;ını A • - • • • 

rının Gırıcl ~arbıncle ı.1!1~a cdılmış ol-
1 

yonunu mitralyöz -ate~iııe tutmuslar-1 Ruzvelt, halen ım~~u .uze'. ıı~c~~ .çalı~: görebilmek ve ayni zamanda J:ıazı bil- !atına ragmen du~mad~!: ılerlemekte-
maları oldugunu ve Gınt ınııharebe- .. • d dır. Ilahrive la n·arelerimizin 10-11 ma~tac~ıı:- Açık .denızleıde_ se.\ ıı sefe. ı ·ük sehh·Jerimizin imar pli'mlarının dir. Bilhas~a tef tıs ettıgım su mınta-
Jerinde ~0~9. ı:'üteh~~,;ı;; paraşüt('üni~n sarası uzerın e Ağusto3 gecesi. torpilledikleri tica - temıı~ ıçın teclb'.r alın~ca&'.1 • hak~ııHla iatbiki hakkındaki icraatlerini yakın- katarı şunlarclvr: 
mahvedıldıgını'.. 9ırı.clclen sonra mu- , . l _. . . ret gemisinin burnu şimdi suya bat- res_mı ka~·naklaıda ~ıç .. bıı ma!u.mat elan tetkik etmek maksadiyle bir tef· cSusırlık ve. Mustafa Kemal paşa 
~eha~sıs pııı;-aşu!ç~lerııı başka ye~·de Alınan gazete eı l neler mış halde görülmüşiüı·. 1 Y?ktu~. F,ıkat R;tı~ve~tın •. ot.eclenber~ ele- tiş Keyahati yaptım, ;;eyahatimi tama- havzaları tekmıl Ege mrntakası, ce-
1:-j gore?~eclıkl:rını ka):de_?en . İngdı_z .. • r I· ·? Diğer İngiliz tayyareleri Deme ve mz!erı.n ıs~r~~~~ısı pren~ıbıne ısadık ol- men otomobille yaptım: yalnız İzmirle nubi Anadolu mıntakaıu ve Kon~·adır. 
~~Ş\'~kıl.ı ~·~.nı Irak h!:'k.~m:~ı.yl~. ılıı- ) c.lZJ) or c.l ı . Kaputzoya bir :ıkın yapmı~lardır. dugu ı.l?rı SU). ulmektedır. . . . Dinar arasında şimenclıfe:e bindim ve İmarlarına başlanıp durmadan ılerl.e-
!'U.::ıt ı>ı .. bırlıgı e~~sına cloı:ulcl~gunıı ,l~-:r Beri in, 1 O ( A.A.) - Alman mat- Bardiya ela cenubi Afrika tayyar~l~.ri K:~ııı:e, 10 (.~._A} - .. ~:ı! Sıfeı~~ :Manavgattan Alanyaya .gıdip .?~lme~i me~te o~a~ İst~nbu~, ~~rsa, .. Balıkes.ır, 
ıkı .taı afın 1.ngılız - Irak muahed_e. ıırn hu atı Petresburgun muhasarasi\'le tarafından bombabnmıştır. Bu tun Am-n~an gemısının ~u\ -~ şterd ~ ele motörle yaptım. Takıp attıgım gu- İzmır gılıı şe~ırlenmı~ın gun g~çt!k-
halısane rıayet e_tmekte olcluguııu. 1 1.. · bu hareketlerden tavyarelerimiz za- kaç mıl me af ede batıı ılmış o ugu zergah sudur. I ce mocJr,1·n şehırler halıne gelmesı cıd-
Irakta daima dikkat edilmesi Ji'ızım m<'~ı.ru .c ur. .. . \ iat::ıız dönmüıslerd'ı: ı zannedilmektedir. . . 1 Aıık~i·a Kı~ılcahamam, Gerede Bo- den takdire şayandır. Bilhas~a Antal-
g-;:Ie;.ı tehli~eler bulunduğunu bunların Berlıner Bol'sen Çayluııı.: diyor kı: · Maltada al~rm: 

1 

• ._Dzuı~ mesafeli Alman tayya:·elerını~1 lu Düzce Adapazan, 17:mit, lst;nbul ya şehri şu bir iki sene zarfındıı imar 
buyuk _endı.:~ler ~·ermek mahiyetiıı,le Alman - Fin ışbirlığiniıı netıcesi: i\folta, ıo (A.A.) _ Dün nkşnm 'Suveyşın uzaklarınd~ ~e~~l~y'.n faalı- il; 1·tanbul _ Çnt:ılca, f;ıtanbul _ tz- hu;msunda çok mühim bir ha~le yap-
olmadıgını s?ylemı!', Almanlarla Fran- L~ııiııgradın muhasarnsını t miıı et- Ma!Lad.t 8 hava tehlikesi işarı~t; veril- yett~ bulunduklan. bıld~r!lı}oıdu. Bu mit _ Karamurrsel - Ynlova - Bursa·' mıştır. Son olarak şunları da soylemek 
~ızla~:ı~ ~urıyede entrikala.r çe\'irmek mıştir. miştir. Dil~man pilotları birbirine gemı Y.~·ta ıı~r.ktakı İ~ıgılız ?.r~t~larına Balıkesir - İzmir - Dinar - Antalya -1 isterim: Gezdiğim bu. ~erle~·d~ muh-
ı~tedıgı_nı! ge~er~I- Dentzııı, Alman D" . . . . uzak mesafelere bir miktar bomba ~ı:neıık.ın h,ı.1 P tcchızatı gotuımekte Manavgat - Alanya - Manavgat - Akse- teı em yu~·dclaşlarım l\.~ıllı Şefımız etra-
em~~l.erıııı teı :ıç ıçın .alçak.c? hareket .~.\ çe Algemay ne ç,ı~ tt~ng el.'\ atn11şlardır. Bir kişi ölmüş, hir kaç ıdı.. . .. . . ki • Bevşehir - Konya • Ankara. 1 fında sağlam bir birlık ol~rak top.~all:~ 
ettıgı, Yu.nanıs~all:~~k.ı İngılız ordııla- L?nıııgrad muhasarasının netıceleı·ı. kişi yaralanmıştır. Bir ha;.:tahane Vaşın~t?n, 10 ~~.A.) - .. MuJ?e~!-1!~: Bu {nıntakalardaki yol faaliyetimiz mış bulunmakla hükümetı_n h er turlu 
rının tahlıye edıldıgın_ı anlatm.ış ~e çok nı şö,vle tesbıt ediyor: dahil olmak üzere sivillere iac;l m:ıl- ler meclısı Harıcıye encumenı ıeısı her vasıtaya müracaatla çoğaltılmış, icraatından sureti umumıyede .ıı:erı:
mal7:en:1? ~:rbolundugunu ~orlıyer~k 1 - Burada tcçhizatıyle mu hasa- larda zarar vardır Bir ağıı· bom bar- Blum: . . . . • . . .. ·• nakil vasıtası, benzin, yağ. gi?J .madd~- nun olmakta.du:ıar, b~ husus~~kı ı~t:-
demı~tıı kı · ra ndile R k , . ti .· · . ·t k d' dımaıı ta vrnresi düşürülmi.Hi.ir. j . - _lngılteı~~e J ardım ıçın elleı '.~tı terin ahval dolavısiyle eksıklıgıne rag- balarım benı zıyacle~ıyle muteha,,s.ıs 

' ~ n us un e eı ının aı ı ı- · · ' zı lıaglıyan bıtaraflık kanununu ) ıı - b f 1. ·t bu .. ~·L"ık inkisaflar go". etmı'"tir Bu mıntakalardaki mahsulün · . - '· h 1 · · h' b k ooo men u aa ıye " .. ,,.

1 

., . . ·-IF Tr~blu gl~·rpktekı ceplhemdız.k~enel. ~~ı ce~ e ?r ıçlın ıç ır ·ıymet ve ma~yız: t' termiştir. çok bol, bereketli ve çok ip olclug"unu 
ra on um.e ın. umar:c. ası.n ~ ı - e emmıyetı ka mamıştır. lngİf İZ gazetele• emış ır. Bu meyanda yeni yapılmakta olan da ayırıca kaydetmek isterı!ll.>. . 
mnn askerler:_ı ~elı~ce dzg.~şmıştı~" ~on- 2 - Sovyetler, Kareli Baltıktaki • . * . vollaTımız da vardır. Mesela, İzmit ·I İzmir tramvay ve elektrık şırketıy-
raHd~. IrFak hadıse~ı baş go~terı:ııştı~-.. ~·ollar arasında mühim bir nokta\'! rı"nı•n neşrı"yatı SRadydo g.a':etdesıbndteı~.I St'l S . İstanbul ile Adapazarı - Kandıra ve le Su şirketinin sa~ın alınması husu· 

ur ransız ordusu, Surıye :çın k b . . · ap enızın e a nı an ı erer İ 't Karamursel • Yalova bunlar sunda sorduğum bır suale muhterem 
kuvvetlerimizle birleşcırek kahraman- ay etmışlzrdır. Amerikan vapuru hakkında. Almanla'!."- zmı d d '. - Vekil . 
ca ~~v~şmfüı. \'e Suriyeyi 7:aptetmiştir. 3 - Petresburgun silah fabrıkala Ruslara yardun için bek- la İtalyanl~z: şu haberi vermişlerdir: ar~~~~u~\nühim bir yekun tutan bu _ cBu yabancı şirketlerin satm 

Çorçıl Surıyeye karşı Nı~ ordusu ta- rı, artık Sovyetler içın çalışmıyacak- Bu. gem.~nı~. batmış ol~ası .muhte- volların üzerindeki faaliyetimiz dur-, alınması için de teşebbüslere başlan-
rafıı:ıdan yapılan ha~·eketın Kıb_rı.sı tıt·. lenlenıek lcizım meldır. Çunku Kızıl denız hır harp i-nadan ilerlemektedir. mıştır. Pek yakında müzak~relere 
emnıyet altına aldıgJnı, Akdenızın 4 B 1 . . • mıntakasıdır. Direr taıraftan yeni elli milyon Ji- başlanacağını ümid etmekteyım.» şark müntehasında İngiliz kontrolü- . - a tık Ve Fınlandıyayı teh- lngıltere, artık taarruz Amerikan gazeteleri, Almanyanın al k gtahsisatın ayrılması üz.erine biri Demiştirr. 
ni.ln fili bir mahiyet aldığını söyledik- dıt artık kalkmıştır. Bu suretle Sov- h b l . b l aleyhinde şiddetli neşriyat yapm~kta- r 1 

ten sonıra demiştir ki: YE>t doııanma. ı mefluç kalmıştır. Bü. mu are e erıne llŞ a. clirlel'. Bu neşrjyat, 1914 h ı.rbınde 
- «Türk dostlarımızla doğrudan tün bunlarla ııimal cephesinde Aı- m Ş b 1 Amerikanın harbe iştirakinden e':'vel-

doğn~ya t~~a. tesis .ettik. P.etrol '>?- manların yükU, fe\ kalfHle azal mı~- ı u unuyor ki zamanda görülen şiddetli neşrıyah 
rularıle dıger ~aynak_ları. ıdare.mı.'l. tır Sb kh b. . t ,, d H '.. Londra, 10 (A.A.) - Loııdra anclırmakindır. 
altına aldık. Surıyecl~ hıç uıı· emelımız · e .. u .. ıat ~aze e,.. e ango gazeteleri, Sovyetlere yapılac~.k mü-\ ----<ı>---
yoktur. Suriyenin hiç bir kısmında Ve Rıga onunclekı Rus ordularının himmat yardımından bah-ı:derek' J h b 
Fıran~ızların y~ı·in~ alma.}:ı .,"eya onla- r;ok müşkül Yazirett~ bulundukları- Çörçilin beyanatmdaki kayıclları te- aponya ar e 
rın. n;enfa.atleı~ . .rerıne İngılız menfaat- nı bıldiriyor. barüz ettirmektedirler. Deyli Herald 

lnönü kampı dün 
merasimle kapandı 

lerını getırmegı araştıı:mıy~ruz. Şunu ·· - • • gazeLesi, ·:ıcele yardım lüzumunu ile-! • • k 
aç.ıkca. anla.tn;a!ıyım kı Hur F.ı::~nsı.z Amerıka malıge nazırı ri sürmekte, İngiliz, Rııs ve Ameı·ikan 1 mı 2ırece ız~~ı·r ve lstanbul ~azetec·ııerı" şehı•t müttefıkl~rım~zın el~ k~bul ~itıgı. ~ı- konferansının çalışmalarına başla- l . ı ı 

1 
C.. 

yaset Surı~·enın Surıyelılen~ ıadesıılır. \ • ·ı , l l· d "y madıkça yardımın mües::ıir olamıya- lngiltere idaresinden d 1 
S!M'iyeliler kısa bir zamanda müs-

1 nıeı 1 <c:l 1 cır an agır cağını, murahhasların bulu<1up leva- } I" ".:! e merasimle çelenk koy U ar 
takil h~küm.ranlık.ların:. e~e ah~caklnr- \'ergiler İstivor zım meı;ele;1ini müzakere Ptmedikçe yerlerden tebaa arını UZ 
dır. Mu:;takıl Surıye hukumetı ve,vn "' bu mevzuu 11 h"llledilemiveceğini vaz- çekiyor İnönü, 10 (A.A.) -Türk hava ku- ketleri yapılmıştır. 
Suriye mfü;takil hükumetleri kurula- Racty? gazet~sinden: makta Ye şun lan kaydetm!'kt"dii·: rumu kamplarının kapanışı merasi- Ankara, 10 .. <~.A.) - Türk hava 
cakt.ı.r. . Am_erıka m:ılıye n.azın .:\Ior7an.ta':· Ru~y.ıdaki a"keri vaziyet, bir tek Prens Konoge bugün mine saat sekizde ~rnıı~.anmıştır. Öğ- kurun;u~un İnonu kampı.~ıın kapanı~ 
. Çorçı.l, ?.undan sonı:a ı;:ı an~anın Su- A merık.a ~al kına ~ıta?en . lıe:\ anatt,'. askerın ve kur'!unun bile ka."bolma-, leye kadar gençlerın fılolar halinde merasımınd.e buluııma.k uzere lstaıı-

rı~·edekı ru~?anlı va7:.ıyetı~c~en bahs~t- bıılt~naı ak: daha agı: \ ergı.le~<: hazıı masını icap ettil'mektedir. 1 beyanatta bulanacak uçuşları ve akrobarik hareketleri gö- b!-11 ve t.~mırd.~ıı .. gelm.ış .o.ı:ı~ g~zete-
mış ve İngılız taahhucll~rının lUzumlıı ?im.darı !a;r.ım oldugunu, _ınflasyonu Deyli Telgı:ıf da, techizatı kiifi 

1 

. . rülmüş, alaka ile takip edilmiştir. cıler, dun İnonu şehıdlıgını zıyaret 
olcl~ğu nis~~te.~·~·1·ine getirilmesi için ~nleme~ :~ın .. bunu.n zanırı b~lun~u- gelmediği için fngilterenin bugüne . Tok. yo, ~O (A.A) - .ı.apon;-a ıs- Öğleden sonra muhtelif spor hare - ederek bir çelenk koymuşlardır. 
Surıyeye gıdıldıgıni ve harp zamanın· gunu, onu?'1uzdekı :,;ene fıatlerın kadar müclafa"l muharebelerin' kav- tıhbarat burosu şefı Hohışı, ga7:ele-
da bile .Suri~·ecle .Yişi Frarnmlarının kontrol .e~ıleceğini söylemi~t!r. . . bettiğini, taarruz muhar~bel~rinln i cil.~r rnplantı.sında japon - Amcrıkan 1 b ı M 
me~f.aa.tı yerme hur Fransız menfaat Am~rı~,~ dı;mok.rat p-:ır1.ısı ı:eısı. de başladığına göre her ne pahasınaımuzakerelerı .ha~kında . beyanatta sta n ısır çarşısı 
lerının ıkamesi bahis mevzuu olmadığı- B.a~.leı, hıss~d.ılen ın~lasyon lt•hlıke~ı olursa olsun mil;onlaı ca Ru::ı aske -1 bulunmaktan ımtına etmış: fakat b~ı n U U 
ııı Leyan etmiştir. nı ~nle~~k ıçın ted?ı: alınma:ı. ':'e rinin teslimi icabettiğini ym:makfa müz~k~re~erin Greer t~.rıı.ılo mul~_J'ı-
. Irak v~ l\Iısı:·ıa olan münasebetle- 1ııırıl:eı e;. ~ Y;ı~·dım ıçır~ -~e. v~.rgıl<'ı~ııı ve Hitlerin önümüzdeki ilkhahar için bi h~.dıse:1ı.11 d.en daha mu hım oldugu- 300 b• ı• f •ı d dd 

l'lll hususı oldugu~ıu ~aycledeıı. Çörçil, a.rttıı ılması l.ızım gelclıgını soylemış- silahlarını hazırlamakta olduğunu, nu ~oylemıştıı:. ın ıra sar 1 e gı a ma e-
Fraıı;;nnın ela Swrıye ıle hususı anlaş- ır. bu harpren sonra netice alınacağını Bır gazetecı, . . k 
mal~r yapacağı zaııneclildiğini beyan Amer·ıkan kom·ıtesı·n·ın kaydetmekte ve İngilterede silah .. -.. ;:\lmanya, . .ı~ponya.d~ıı_ ~~ktıı~ leri hali yapılaca 
etmış v~. . imal eden işçilerin haı·bin neticesini uç.u~ıc.~ ma.ddesıııın tatbıkını ı~temı~ 

•Surı.}enın istiklfüi :iyasetimizde tayin edeceklerini ilfl\'e etmektedir. mıd1•1 • • • İstanbul, 10 (Telefonla) - is- ra sarfma karar verılmiştir. Yakın. 
ana ha~tı~. • bngannamesı· İran yolu: Dıye sormuş, H?hışı; .. . . tanbulun en eski ve tarihi bir kıy- da ihalesi 'i.'apılacak olan bu çarşı, Demıştır. il Londr-a, 10 ( A.A.) _ Ni.nız Kro- ::- Bu huı;usta bır şey 8oylıyemıye-

t e :neti olan Mısır çarşı,:;ının tamirine 
1 . * \1 "] h ·b ·. nikl gazetesi, ran yolundan Sovyet c gım.. . tamirden sonra stanbulun en nıo· 

Radyo rıazrfegıl!(len: 1 nıanya 1 e aı e gıı ıne- ve İngilizlerin münakalelerini temin D~:rıı~tır. li.izum hasıl olmuş ve yapılan keşif-
•. Dünyanın ~ul!'~n ehemmiyet verdi n1ek tavsiyesinde ettiklerini yazarak mükemrr.el techi- Dıger .. bir gazeteci, japonyanın tı> lıu çarşının tamiri için 300 bin Ji- dern gıdai maddeler hali olacaktır. 
gı mesele, Çorçılın nutkudur. Çörçil, zata malik İngiliz kıtalarının yakm- başka muzakerelerle meşgul olup ol-
nutkunda Atlantik mlizakm-eleri ve bulunuvor da Ruslarla birleıımesi zaı'nanımıı mrıdığını sormuş, sözcü, pasifikde 
h.arp vaziyeti ha~kında iz~hat vermi~- N .. -k 10 (A !\.) _ . . geldiğini, lıu ve:n; diğer cephelerde başlı~·an den~z sef~!·.b~rli.~inde:1 ?aş- Orta Şarkta 
tır. Nutukta . ekız maddelık dekhira:;- ' e\) oı ' lk h t .. · Amerıkan Rusbra yardım edileceğini çetin ka bır şey bılmedıgını soylemışiır. 
'
·on So ,.,,t haı·bı' J·aponvaııı · · t' keımıtesı, ha a ı ap ederek Greeı· R k · İ ' Tok"o 10 (A A ) ı'aponya b" • , vJ~ '. , n\azıyeı, . . . usmu avemetınin ngilizleretemin j • • - • '• J '}' d ""'""O n 

,kara, hava ve denız komutanları ara- adlı Amerıka to:pıt~. un.un torpıllen- ettiği fırsatı elden kaçırm:ımak ica- M.ale~yadaki japon tebaasını, ayrıca ngı IZ Or USU 1 v 1 

lstanbulda üç kişinin ya
ralanma ile neticelenen 

oton1obil kazası sındaki müzakereler hakkında malu- mesi münaseb2tıyle ılerı sürülen Al- beylediğini "yazmaktadır Hındrntan, yakın ve orta şark, ve İn- kişiyi buldu 
mat "~.rd~r. .. . m 11 iddia~ını yalan olarak tavsif et- · ?"iltere~eki j·apon teb~lıları. .al~ak İstanbul, 10 (Telefonla) - Sirke. 

Çorçıl, bu meseleler uzerınde ne k d. K . b d uzere ıki vapur tahsıs etmıştır. Ja - A "k ve /ng "/tere cide bir tamıı·hanede çalışan Dursun 
konuşulduğunu tabii ola~·ak söyleme- me ·te ı.r. omıte, eyanname~ın c v olga mıntaka ponyadaki İngiliz tebaasını almak merı a l - Yo!agelmez, tamir ettiği bir otomo-
miı:ıtir. Harbin inki~afmdan bah~eclcr- Rtızveltın adamları olan Albay • için de bir İngiliz gemisi yakında ja- den orta şarka c/urma- bilin tecrübesini yaparken yine Sir-
ken Atlantik meydan muharebesini de Knoks ile Stimsona inanmamalarını d k• ponyaya gelecektir. 
anlatmış, bu muharebenin, İngiltere tavsiye etmekte A:mam·a ·ılc harbe Sin 8 J Radyo gazetesinin bildirdiğine gö- dan kuvvet ve mühim- keci civarında 3 musevi çocuğuna 
lehi~e inkişaf etmekte. olduğunu. SÖ.}:- girmek icin hiç 'bir mak~ıl sebep bu- re anav-atan dışındaki japon tebaası mat taşınıyor ı;arparak ağır surette ya.ralanmala-

• lemış, son zamanda Mıhver gemılerı- 1 : Almanla 1600 kadardır. ı·ına sebebiyet verdiğinden tevkif 
nin zayiatı artmış olmakla beraber At- .unmad~gını yazmakta ve şöyle de- r Radyo gazetesinden: Radyo gazetesinden: edilmiştir, 
!antik muharebesinin tamamen kaza- mektedır: Sı'bı"r)'ay akl d"l v japonya hariciye nazırı beyanat- Orta şarktaki İngiliz ordtı~uııun 
ıııldığı iddia edilemiyeceğini, İngiliz- - Amerikalılar; tetikte bulunu- a n e l nlege ı.a bulunarak japonya ile Amerika 750,000 kişiye baliğ olduğu ''e her 
lerin daima uyanık bulunduklarını Ye nuz. Çocuklarınızı kocalarınızı ak- baslandı '.lrasındaki görüşmelerin d~vam etti- gün İngiltere ile Amerikadan orta 
bulunmaları lazım geldiğini söylemiş, rahanızı öld .. tk' . . b ' . '• ğini, Tokyodaki Amerikan elçi~inin şarka asker ve mühimmat gelmekte 
Atlantik meselesinde Amcırikanın yar- ur me ıç~.n .se eı~ .} ok- AmstEırd.am, 10 (A.A.) - Eksçeyç !=!ek·,"': günde 12 defa kendisiyle görüş- devam ettiği İngilizler tarafından 
dımından şükranla bahsetmis Alman- ttır. Yarın Ruzvelt ::ıoylıyecegı nu- Telgram aJansının Moskovacl.an ıaldığı tüğünü başvekil Prens Konovenin bildirilmektedir. 
!arın, Amerika ile Atlantikte bir mese- tukla bizi harba sokmağa çalışacak- malümata göre Volga mıntaka~ında nerşem'be S!'Ünü imparator taraf;ndan Korent kanalına taarruz: 
le çıkarmamak için sıkı~ık vaziyette tır. Hükumetin sizi aldatma ·ına mii- A.~man ır~ından bul~nan hal~ Sovy~t kabul edildikten ııonn ayrıca beya- Kahire, 10 (A.A.) - Neşredilen 
olduklarını bildirmi:?tir. ııaade etıneyınız. yu~sek dıvanı kaı·anyle tahlıye edıl- natta bulunacağını söylemiştir. havı\ tebliğind Yunanislanda Ko-

Çörçil, orta şarktan bahsederek frak, K .. .. l . mege başlanmıştır. rent kanalının bombalandığı ve mü-

000 

~Iahkunıiyet 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Eytip 

Sultanda kadın yüzünden komşusu 
Kutsiyi öldüı en Veli, bugün r.ğır ce
za mahkeme~inde 18 seneye mah
kum olmu~ttır. 

Suri.re ve İran meseleleırini anlatmıs- OITIUr aıne esıne sıcak Bu nakil işine Staliniıı riyaset etli- him hasar ika edildiği, Herakliyon 

tır. • . l i!i mim. nıuclafııa komitesi ri:vaset et- Bı•r tacı·r tayyare meydanma aa akınlar ya - Istanbul sıhhat müdürü 
Çörçile göre Almanlar, Giridcle ) enle ( mektedır. pıldığı bildirilmiştir. Düşman tayya-

fazla zayiat verdikleri için Raşid Ali Zonguldak, 10 (A.A.) -Ereğli ooo releri, pazartesi gece8i Hayfaya ta- İstanbul, 10 (Telefonla) - İstan· 
hükumetine kafi yardım yapamamıs- kömürleri işletmesi, 800 liman ame- Surp Agpp arsaları lst.anbulda kestane yir- arruz etmişlerdir. bnl vilayeti sıhhat müdürü Dr. Ali 
lardır. · lesine her gün sıcak yemek vermek ken öldü Libya cepheıinde: Rıza 70 yaşında olduğu halde teka· 

Ru yadan takdirle bahseden Çörçil, üzere bir yemekhane açmı~tır. İı<tanbul, 10 (Telefonla) - Surp K~-~ire, 10 (A.A.) - Orta. şark ü<le ~ev.kedilmistir. 
Avam kamarası ta;rafındaıı alkı~lan- Agop mezarlığı ar;;alarmın s~tışına İstanbul, 10 (Telefonla) - Geb- teblıgı: ~ 
mışlır. Fakat Çörcil, Sovyetlere ace- ziyade maddi yardım i°'temekte olduk- :;akında başlanacaktır. Buradaki ar- zeli m:ınifawra taciri Mehmı:d, bu Toprukta topçu ve devriye faali- x 
le yardım liizım geldi~iıı.i söylemiştjı'. !arı .bildirilmektedir. . saların metre karesi 150 lıra olacak akşam Nuruosmaniye camii avlu- yeıi devam e~miştir. B:.itanya hat!~- Demiryolu inşaatı 

Bu yardım meselesının, Moskovada Bılhassa Rusyanın ı:ıanayı ınıntaka- , .• .. d it . k ti , ·t sunda kestane yirken tıkanmış ve rına Bokulrnaga teşebbus eden bır .. 
biruz iğbirar uyandırdığı Vişi kaynak- ları i~gal edildikten sonra harp malze- \:e uzeıın e a ışaı a 1 .apaı ıınan- .. . düşnıan kolu tardedilmiştir. l\'Iısır • Ankara ... ıo (Telefonla)-. Arıfıy~.· 
]arından bildirilmektedir. mesine ihtiyacının artmıs olduğu bil- !ar yaptırılmaı:nna b_eledıyece mü· ölmüştür. Mehmedin uzerınde 1400 Libya hududunda bir hadise olma. Akyazı. Gokçelea- arası demıryolu etı.ı· 

R~!'ların, manevi yaırdımdan daha dirilmektedir. saade edılecektır, i11·.:ı para çıkmıştır. mıştır. dü münakasaya konmuştur. 


