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Atatürk Müze i Dün erasimle Açıldı 
EBEDi SEFİMİZDEN iZMiRLiLERE • 

lzınirinıizin henışerileı·i arasında sayılnıak, bcniın için 

biı- nıeserret ve nıübahat hasıl ctnıi!:'tiı-
nihavetsiz -

Müzede büyük Tür·kün lzmire ait 
birçok hatıraları bulunuyor 

M~ıra~üım Ç©lk: IF?>©ıtrD©lk OD<dllUI 

Almanlara göre 
Şarkta hücumlar in

kişaf etmektedir 

Sovyet topçusu faaliyette 

Amerika 
Harbe mi 
giriyor? 

Sovyetlere göre 
Sovuetıer orta cephede 

ilerlemektedirler 

Ebedi Şefin, Atatürk konağında lzmire aid hatıralarını ih tiva eden bazı parçalar 

Şin1ali Af rikada antre

polar da bombardıman 
edildi 

Ruzvelt ne 
söyliyecek? 

12 bin Alman subay ve 

askeri imha edilmiştir 
Belediye tarafından hazırlanan ~·e Ebe?i Şef için sıcak gözyaşı do km üş- -A~iz yuı:daşla.rım : .. 

tanzim edilen Atatürk müze"'; dun lerdır. lzmır Alaturk muzesını açmak şe
saat on birde Ebedi Şef Atatürkün Müteakıben vali Fuad Tuks:ıl ıl:ı refinin bana teveccüh etmesi bahti _ 

Leningrad müdafileri· 
nin manevi kuvvetleri 

çok yükseldi 
şehire ilk ay~k basışının 19 uncu şu nutku iradetmiştir: -De••mı O.inci aahif~ .. _ 
yıldön il mü n de aaa t ı 1 de merasim ı e ...... "' ,, 11 •••• • •• •• • •• • • •• ••• •• •• • •• • • •• ••• • • • • •• • •• • •• • •• • • •• • •• • • • • •• • •• • • • • •• • • • •• • • • • •• •• • • • •• • • • • 1111111 

6 bin tonluk bir ticaret 
gemisi batırıldı 

llerlın, 11 (A.A.) - Alman or. 
du !arı başkumandanlığının tebliği: 

Bitaraflık kanununun 

ilgasına doğru gidiliyor açılmıştır. Vali, kolordu komutanı , B ı d • • • • • 
şehrimizdeki mebuslar, belediye re- e e ıye reısımızın 
isi, muhtelif daireler müdilrle;i, 

;\foskova, 11 (A.A.) - Sovyet 
tebliği: 

vilıiyet daimi encümeni ve beledıye du·· nku·· 
mecli"i azaları, gazeteciler ve kala- vecı· z nutku 
balık halk merasimde bulunmuşlar -
dır. 

Şarkta hücumlar muvaffakiyet'e 
ınkişaf etmektedir. Şimali Afrikad:ı 
A iman bombardıman tayyarelerı 

Vaziyet tamamen 1917 
yılını hatırlatmaktadır 

Dün kıtalarımız bütün cephe bo. 
yunca anudane çarpışmalara de
rnm etmiştir. ................................................................................ 

Onun mücadeleye hedef göster
die-i kıyıdan haykırıyorum: 

Moskova, 11 (A.A.) - Sovyet 
i•tıhbarat bürosundan: 

• Ebedi Şefin lzmire ilk ayak bastı
gı saatta İzmirdeki değerli ve güzel 
eserler arasına katılmış olan müze
nin merdivenlerinde belediye rehıi 
Dr. Behçet Uz, cidden çok kıymetli 
olan nutkunu iradetmiştir .• Ierasim
de bulunanlar üzerinde bilyük bir 
tesir bırakmış ve bir çok kimseler «~1esuduz, şeniz, heyecanlı ve azin1liyiz, Türkiye, 

"\ parçalann1az bir kaledir. Atatürk kalbinıizde, 

Tobruk ,.e :\lar•a Matruhtaki dU man Vaşington, 11 (A.A.) - Annesi
antrepolarına tam isabetler elde et- r.in cenaze töreninde bulunduktan 
mişLr. Şimali l\fısırda kamyon kol- $Onra çarşamba akşamı Vaşingtona 
l&rı bozguna uğratılmış, demiryol- dönen Ruzvelt, istasyonda Kordel 
!arı da tahrip edilmıştır. 6 bin ton- Hal tarafından karşılanmış ve der
luk bır ticaret gemisi 9, 10 eylill ıse- hnl son günlerdeki harp hadiseleri
ce•i Süveyş körfezınde tayyareleri- nııı Amerıka Birleşık Devletlerinde 

- Dn·anıı 3 iincii Sahifede _ doğurduğu endışelere makes olan 

1 O ey!filde kıtalanmız biltün cep
he boyunca anudane bir şekilde 
muharebelere devam etmiştir. 8 ey
lul günü havada ve yerde 69 düş
man tnyyaresı tahrip edilmiştir. Bı
zim 27 kayıbmız vardır. 9 eylillrle 
faşist tayyarelerı müteaddıt defalrcr 
Leningrad üzerine gelmiye teşebbü~ ispanya 

Sulh tavassutunda 

bulunacak nuş? 
Radyo gazetesinden: 

mı 

İ•pnnyanın şimdiki vaziyetinden 
••t,fade ederek sulha tavassut ede
ceği hakkında çıkan şayialar, Al
ınanlar tarafından tekzip edilmek
tedir. Alman mahfilleri, bunların 
askeri harekatın inkişafından ha
berdar olmıyanlar tarafından çıka. 
rıldığını ilerı sürmektedirler. 

Lavali yaralıyan 
adam 

Deli değil, akıllıdır 

Lava/ iyileşince istira
hate çekilecekmiş. ·. 

lnönü canınıızda ve içinıizdedir)) 

r ..,, 
.., ___ 

,------------,faaliyetine başlamıştır. 

Röytere göre Ruzvelt Harbiye ve Bahrl\·e Na-

Bulgaristan bize 
karşı hazırhkta 

• • 
ımış 

- Devanıı 4 neli aahifed~ - -De•anu ikinci aalılf.da -

J Askeri Vaziyet 1 
1 . ı™ 

Leningrada hava hü-
Bulgarlar yalanlıyorlar 

Sofya, 11 (A. A.) - Bulgar cumları mu•• dafaayı 
ajansından: 

Röyter ajansı, Dr. Klodyusun k 
Vali ve belediye reisi nutuklarını verirlerken 'l:ürkiyeyı zıyareti hakkında müta- ır amamıştır 

. • , .. .. .. . . laaları muhtevı olarak 10 eyhil ta-
. ~eledi~e re11~ D

1 
r'. Behçb':~ _!Jkz ub~ ohun Ataturk dmuzesını? açılkış mera- rih ve (Ankara) mahreci ile neş-

ıımınde ıradettik erı ve uyu ır eyecan uyan ıran vecız nut unu ay- . .... _ S 
nen neırediyoruz: rett•g• b•r haberde ~uıgaristanın ovyet nıukabil taarruzunun Almanların daha 

_Muhterem hemşerilerim; Atatürk 1922 ~enesinin 11 inci gü-ıTurkıyeye karşı askerı hazırlıklaı·ı h • d l • 
Aziz Türk yurdunu istiladan, asil nü İzmire ay-ak basmıştı. Bu müzeyi yaphğını bildirmiştir. assas yerın en yapı nıası Jazınıdı 

Türk milletini esaretten ebediy~n 19 sene sonra ve Atatürk'(in İzmire Bulgar ajansı bu haberi kat'! <\imanlar Leningrada karşı hü- gınlar çıkmıştır. Fakat müdafaa kı-
kurta~an Atatür.k'e tzmirlile'.'in. son: ayak. ~astığı. ?u sa:tta aç~yoru_z: . ;mrette tekzıbe salahiyettardır. cumlarını şiddetlendirmişlerdir. Yüz rılmamıştır. Sovyetlere göre bır 
suz mınnet ve şukranl.arının.) em bu Bızı 1zı:nıııı~ . b~raber ıstıklalınıı- !erce tayyare müdafaa hatlarını fa. günde 31 Alman tavyBr~si düşürül -
tezahürü olan (Ataturk muzesı) nı ze, cumhurıyetımıze, yeni hayatımı- •• ,.,,. • """" ,. sılasız bombalamışlar muhtelif yarı (D .. .. :. aabifede) 
açmak için bugün burada toplandık. - Devıul:ıı 2 inci aabifede - 1 $AR E.T l.E.R · · ' ·- evaını uçuncu 

IGlUınün M~~~O~~Ü 1 ilk Sart: Askerlik Iran Parlamen- r ' 
Mekteplerde talebe na- ... ~-::.·;.!'.;,;.~·····•~., •. ...,_ tomsu~znadkaegreeıçeern :~::1:e~!=~=~ 

Hiç bir kimse askerlik mükellefi-

kı• ııe rı• nasıl olmalı~. ~:t:~:ıe::n:a!:~~':':t:bil~~ ,:e:~r- başlandı 
f' bus, ne de belediye ve vilayet mec- Sovyetler ve /ngi/tere-

lisıerine aza seçilebilir. Bu li.yihanın • • 
istinad ettiği yeni eababı mucibenin nın Iran haklarına hür- Eskı Irak kurmay baş
manası çok yükaektir. Devlet kadro
sunda iı, hak ve nimet arayan her- met edecekleri ümidi var 
kes, evvela, askerlik gibi birinci plan-

h b k t k 1 A daki bir vatan borcunu yerine getire-esa a a ma azım cektir. Askerliğini yafl ve her hangi Sovyetler en hayati de-
. . . • . sebeple olursa olsun yapmam!§ in- • 11 } Jd J 

llrekteplerin açılma . }arı?lerın~n olan ve alakad~rların hallıne meebur san, bu ilk borcunu yerine getirmemiş mıryo arını e e a ı ar 
yaklaştığı şu günlerde şıkayetı mucıp bul~ndukl.a_rı bır mesele. var?ır .. O da, olur ve binaenaleyh, devletten iı arı- Tahran, 11 (A.A.) _ Fars Ajan~ı 

Ailelerin oturdukları semti de kanı da teslim edildi 

J{udüs müftüsü buluna

ınadı. Kaçtığı anlaşılıyo 
Radyo gazetesinden: şehır da~ıl~nde, -~leheı:ıın, a~le ıkamet yamaz. Kaldı ki bu yafdakilerin ço- bildiriyor: 

bir akıl rahawızlığı olmadığına ve fii- mahallerının degışm.esın.e .gore, mek - ğu henüz ailelerinin himaye>indedir- Dokuz eylill sabahı Iran parUimen - Tahranda çıkan Ittılaat gazete-
linden tamamiyle mesul bulunduğuna tepten mektebe nakıllerıdıır. Her dern !er, evlenmemiş, çoluk çocuk aahibi tosu fevkalade bir toplantı yapmıştır. . . • . . 1 d 
karar verilmiştir. yılının bidayetinde böyle bir h~dise olmamıılardır. Binaenaleyh bu ikin- Rahatsız bulunan başvekilin yerine söz sının . neşrettıgı b•r. maka e e son 

- Faris, 11 (A.A.) - Hastahanede bu karşııı:ııza. çıkar v~ sızıltıiaı:ı .mucıp o- ciler dururken, birincileri haktandır- alan Hariciye Naz14'ı Silheyll İngiliz harekatın İranda h~ç beklenmedık 
lunan Lavali ziyaıret eden Dö Brinon !ur. Şım~ı de aynı hal v~kıdır. mak e işe almak, hakikaten doğru ve Sovyet askeri hareketleri ile başlı- hır vak'a teşkıl ettıgını, Alman ve 

p . B. Lava) gazetecilere yaptığı beyanatta Lavalın Mesela geçen ~en~ İzmır veya Karşı- değildir, Binaenaleyh bu kanun da yan hiidii<tnin tarihçesini yapmış ve ltalyan sefaretleriyle mihvere mü-
s .karıs, 11 (A.A,) - Lava! ve Deaya hastahaneden çıktıktan sonra bir kaç ~~k~da _oturan bır aıle, bu se:ne yer 1e- memlekette tanzime muhtaç b ir va- bu devletlerle cereyan eden milzakere· ıtemavıl devletler sefaretlerinin ka-
d u~~sdda bulunan Pol Koletin adli gün P::ıriste istirahat edeceğini ve bila- gıştırmış, Kwrşıyakaya ge~?'ış veya z- ziyeti karıılıyacağında ittifak var- !er esnasında İran hükumetine karşı t 1 · d tee ,.. d . 1 ki 

0 rlar tarafından muayene edilmiş hare Vişi civarındaki malikiınes!ne mirde ev tutm;:ş .bul.~nabıl!r. Karşıya- dır. serdedilen taleplerle 1ranın muvafakat pa ı masın an .. ssur uy~ ma a 
ve bu muayene netice5inde Koletin hiç yerleşeceğini bildirmiştir. (Devamı uçUncu ıahıfede) ** - Dnamı 4 ncU ~ifede - - De•amı dordllnell aalnfed .. -
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Sahife "(2) 

Belediye reisimizin dOnkO veciz nutku 
- Ba• tarafı l inci aahifede - 1 Aziz hemşerilerim, 

za kavuştura~a lzmir~ı sunduğu buf . ~fedeniye!in başlıc~ _gıdalarından 
kürük ve tarıhi armag-an, onun hatı- hırı de, teşvık ve kadırşınaslıktır. İn
ı·ııları ile doludur. san fanidir. Ebedi ol-an milletin te-

GI. Papagos 
kaçırlldı 

Aln1an muhafızları da 
öldürüldü 

(Şehir e Memleket Haberler i) 

Dün, üzüm, incir satışı 
hararetli oldu 

lzmirlilerin 
Tazimlerine 

Bu müze, oturduğu. konuştuğu, ge- kamili etmesi için, hizmet eden ev: 
7.indiği, calıştığı ve uyuduğu köşeler, Jatlarını, iyi tanıması, her zaman iyı 
• yne>n muhafaza edilen eşyaları ile anması, bilhassa böyle büyük evlatla- Londra, 11 (A.A.) - İtimada de-
Yc lzmirin kurtuluş gününe alt batı- rını daima tebcil etmesi lazımdır. ğer bir habere göıre, eski Yunan baş-
ıaları ile, İzmire sevgisini, lzmirlile- lzmirde Atatürk adı verilen mey- kumandanı general Papagos bugün ar-
e iltifatlarını tecelli ettiren sözleri dan, bulvar ve caddeler var. Yer yer tık Almanlar tarafından mekvuf tu -

.. e resimleri ile Atatürk'ün eşsiz bir büstleri ve istiklal savaşındıı. Türk tulduğu Atina civarında değildir. Bu satı!llı:larda bareme yenı· bı·r 
rPvvaliyete malik olan hayatını ve kurtuluşunu müjdeleyen büyuk ve Generalin enterne edildiğini haber y 
Türk milletinin kalbinde daima ya- kat'i taarruz emrini temsil eden gü - alan dostlarından mürekkep bir g,.-up, b ) 
~ıyacak olan sevgili varlığını gözle- zel bir heykel var. bir gece villayı basarak Alman mu- !liı:ekil verilmiş U UDUYOr 
rimizin önünde canlandıracaktır. Ne bahtiyanz bizler ki, onun mu- hafızları öldürmüşlerdir. Generalin Y 

Ru yeni müze, binası gibi iıade ve kaddes h-atıralarını ebediyen yaşa- halen nerede bulunduğu ma!Um değil- Dün borsada üzüm ve incir satıs- tir. Ticaret Vekaleti, bir kilosu 58 -
mUtevazidir. Fakat bütün bu vakur tac-ak bir de müze kurabiliyornz. dir. Jarı hararetli olmuştur. Akşama kad~r 59 tane incir tutan İngiliz <!€nevini ne-
~:_deli~ ve ~ev-azu j~i!1de düııya.~a~.a Arkadaşlarım, . . .. Dögole yeni iltihaklar 5199 çuval__üz~m....:ıatılmış~r:...!!Yatlar vinin 20 ~uı:~~t~~ aşağı satılamıyaca-
sı_gma~.a~ bır enerJı_nın! e_n buyuk Saadet ve refah ıçınde puyan, hur 28 - 51 kuruş arasındadır. Fiyatlar ve ğını bildırdıgı ıçın alıcı ve satıcılar, 
bır fatıhın Ye en a;:ıl. bır ınq.'.mı!.1 ~a- ve mi.i!'ltakil Türkiyenin met.ud c:o - Londra, 11 (A.A.) - Fransız do- ·. d k" h .. t b" ·· Ik" · İn ")iz cenevini esas olmak üzere muh-
·nraları mevcud oldugunu goz onun- cuklarına onun milli mücadelede ııanmasına mensup 183 subay ve er, pı_v~s~. a ı aıraı e ' ır gun evve ının ~ı . . . .. -
ele tutmak. Akdenizin lacivert dal- hedef ola~ak gösterdiği Akden?zin bu muhtelif Alman ü~ıra kamplarından aynıd'.r. . . telıf kal_ıteler~~ fı~atlandırılmasını ka-
gala rı kari!ısında gurur!:: aya k!'3 d~- kıyılanndan hav kırıyorum: ~a~arak Geneıral Dögol kuvvetlerine . İncır _satışl_~ı:ına gelınce kooperatı- bul etmışlerdııı: ·.. . . 
ran bu müzenin emsalsız <legerinı Mesuduz şeniz heyecanlı ve -azim- ıltıhak etmek üzere Londraya gelmiş- fın tesbıt ettigı barem meselesı uze - Bu sebeple d_un 6819 çuval ıncır satı 
:mlamak için kafidir. r .· Tü k-'. a;çalanmaz çelik bir !erdir. rindeki münakaşa ve ihtilaflar halle - şı olmuştur. Fı!at 12 • 26 kuruş a~a-

Evet lıu mübarek yU\·adaıı feragat ~~~:dir. r ı:, e P• ' ' dile?i~d~ği için inci_rp iya~a~~ _da har:~- s~n?adır. Bu mıktardan 3095 ~uval ı_ı:-
ve iman kaynıyor. Gönüllerini ve Bu, her hangi bir te;;adüfle böyle Bursanın kurtuluşu r~tlı ıdı. Koopera~ıfle~ bırlıgı baremı, c_ı;~17 - 26 kur.uştan ~ooper~t.ıfler bu-
h·.1yatlarını büyük emellere bağlıyan- olmamıştır. Onun çok .sevdiği, inan- Bur~. 11 (A.A.) _ Bursa bugün kıl?da 100 gr~m nısbetı~de _rufuz _kao:.ıJ l~gı sa~ın almuıtır. Mut.ebakısı, muhte-
i:ırın huzur ye is~iı:ahate hiç de kıy- dığı, güvendiği ve ona bütün muvaf- kurtuluş bayramını kutlulamıştır .• \'1t>- edılmek şartıle 55 tane ıncırden ıbaı·et lıf tacırler taırafından ııatın alınmıştır. 
met ver~edı~l~ı:ını burada ~ezme- fakıyetlerinde en yakın, en candan rasime bir süvari müfrezesinin şehire 
mek kalııl mıdır! fikir ve icra arkadaşlığı eden İnönü girişi ve vilayet konağına bayrak çe-

Atatürk, kahraman Başkumandan, b-aşımızdadır. kişi ile başlanmış ve söz alan hatipler 
Bisiklet n1üsabakası Kömür 

Rüyü kurtarıcı, hududlardan hudud- Atatürk kalbimizde İnönü canı- Türk ulusunu bu güzel giinlere ula~tı-
laı dinlenmeden k~şarak. 'J'rablus- mızda ve içimizdedir.· ·ran büyüklerimize kar~ı şükran duy- Do" nku" uarı,ta da gene 7 5 kuru'tan fazla ıı·atla 
t:ın Çanakkaleye, çollerdeıı Sı\'a~a. Yaiıa~ın Türk milleti. (Alkışlar) 1 gu!arını ifade eylemi!'ıle'rdir. Y 1 9 

~iı~z:~~u~:~ı~·~::.1 ı~~ir~a~;.'ll~~~:y; •• , Esk1·1ehı·rıı·ıer kazandılar satıımıuacaktır 
ko~ koşa fani varlığını yıprattı. Türk Atat k •• • • J Jd y ·· 
milletinin kurtulması ve en yüksek ur muzesJ merasım e açı J Dün akşam üzeri Kültürparkta muh Vilayet fi?:'°at J?lurakabe komisyonu 
medeniyet ::;eviyesine ula~mukbn - Baıtarafı ı inci aahifed .. _ meler vardır: telif bölgeler bisikletçileri arasında 40 iyi cins kömuırle!ın perakende olarak 
ibaret olan büyük ideali için ve_ bu yarlığına erdiğimd~m dolayı hisset- «::>inanın heykelini yapınız. kilometrelik bir bısiklet yarışı yapıl - satış fiyatını kılo_ başı~a _yedi buçuk 
idealin içinde kendi aziz varlıgını. tiğim sürur ve heyecan sonsuzdur. 2-8-1935 saat 22,50> mıştır. 11 bisikletçinin girdiği bu mü- kuruş olarak teslııt .. et~ıştı. Bazı kö -

Milli Şef ve büyükle
rimizin cevapları 

lzmirin kurtulu!]unun yıldönümü 
münasebetiyle Belediye Reisi Dr . 
Behçet Uz tarafından çekilen ta. 
zim telgraflarına Cümhurreisimiz, 
.Milli Şefimiz İnönü ile Büyük Mil
let Meclisi Reisi Halik Renda ve 
Baııvekil Dr. Refik Saydam aşağı
daki cevapları vermişlerdir: 

Dr. Behçet Uz 
Beledıye Reisi - İzmir 

C. Kurtuluşunun 19 uncu yılını 
kutlıyan İzmirlilerin temiz duygu
!arına teşekkür eder, sayın İzmir. 
ıilere bahtiyarlık dilerim. 

İsmet İNÖNÜ 
* . 

Güzel tzmirın• *kurtuluşunun 19 
uncu yıldönümü münasebetiyle 
gösterilen duygulara teşekkür 
erlere k saygılarımı sunarım. 

T. B . .M. M. Reisi 
Mustafa Abdülhalik Renda 

.. ' 
• * 

Güz2l İzmirin kurtuluş yıldönü-
mü münasebetiyle göndermiş oldu
ğunuz telgrafı aldım. Kutlu günü 
ben de tebrik ederek izhar olunan 

hayatını terkeden bu kahramanı, ~u Bunu samimi huzurunuzda tamamiy- 1938 de İzmit seyahatinde hususi sabaka, çok heyecanlı olmuş, fuar zi- mürcülerin elleme komurle~·in_ kilosunu 
mliLevuzi yuva, gencliğe nt• . il nesıl I le ifade etmeğe kadir değilim. Bu vagonlarının pençeresınde Atatürkü ya~et~il~ıri tarafından alaka ile takip on kuruştan satiı~lap ve ıhtıkar yap- temiz duygulara teşekkürle sayın 
hatırlatacak ve anlatacaktır. vazifeyi hayatımın en aziz nasibele _ çok neşeli görüyoruz. edılmıştır. tıklan hakkında şıkayet vuku bul1'.1uş- İzmir halkına sıhhat ve refah di-

Atatürk en büyük b!r kuı_ tarıcı, en 1 rinden biri olarak ifa ederken Ebedi Maıyet erkanına aid yat-ak odası Neticede 47 puvanla Eskişehir mın- tur. Komi~yonca. ~'.ın~n kararda 7!? !erim. Başvekil 
:ııe,;li bir inkıl~pçı idı. J?aun:ı clah~ Şefin manevi huzurunda hürmetle ile Ebertı: Şefin çalışma ve yatak oda- tak~sından Kemal. ~ra~ b!r saat_ 13 ku.~uşlu~ ~ıya:ın ı)'_ı c:~s ve toz~uz _k?- Dr. Refik SAYDA:\I 
ınre. daha dogruya, daıma dah.L eğiliycnım. tarı, banyosu kullandığı bornos ve dakıkalık rekorla bırıncı, yıne Eskı:ıe- murleıı: ıçın azamı fı;ı,at, oldugu ıçırı •:::::::=:::::::: 

eni ve güzele tereddüdsüz :ıtılırclı.:\ Sayın arkadaşlarım; havlular, hep' yerli yerinde \·e eskü;i hirden Salih Algın ikinci ve Şevket elleme kömürler daha ~u~sek fiy<ıtn ·ı· 1 
Bu atılı~larıncla da rahaLını ,.e ha!bt Atatürkün baştan başa bir tatih gibıdir. Ergenek üçüncü gelmişlerdir. satılamıyacaktır. Azamı fıya olarak f~ o l!:=lte 
hayatın~ hiç dfü;ün~ezdi. lihrbıye olan hayat safhalarını on dok~ız Atatürke İzmir. hemşeriliği veril_ ~1~sabakayı. 4 bisikletçi bit_i_rmi~tjr. t~_sb~~ edilen'.·~ k.u~·uşta'.1 da~a fazlaya lQ) U ifiiiiJil 
ı ezaretınden, yav~rı .e~renılıkt:-n._ 1 mayıs 1919 da Samsunda Anadoluya mesi üzerine Atatürk 24-9-368 tarih- lkı~cı _tu~d~ bıır kaza olmus, uç bısık- komur satanl,ıı hakkında takıbat yap

1
-, --------------

pasalıktan. kendı tabırıyle (_!;111cı çıkışından büyük ve milli zaferi mü- li (lzmirin muhterem ve hamiyetli letçı bırbırıne çarparak dü müşler ve lacaktır. ÜZÜ:\1 
millette bir ferdi mücahi ) olabılme- teakip 11 eylül 1922 de İzmire şan ahalısıne) hit-aben yazdığı şu tarihi hafifçe yaralanmışlardır. Bu bisiklet-

1 0 00 
K. S. K. S. 

816 Üzüm tarım (rn naoı! tereddüd:ıüz ko~mu~tu ? 
1 
ve şerefle girdiği güne kadar geçen mektup da imzalı olarak müzede çiler, müs~bakadan çekilmis, diğer tur Fuarda yüzme 

Türk milletinin kuıtulu~una yol ar:ııı bütün inkılap hamlelerini gönülleri- bulunmaktadır. !arda gerı kalanlar da mü;;abakaclaıı ' 
lı~ı bUyük hareket clPğil m:dir l;:i, oı:~ mizde ve benliğimizde daima yaşatı- dzmır belediye ve idare meclisleri vaz ~eçmişleırdir: . . . ınüsa bakaları 801 

jiro v sü. 
hır anda salta~at fet~·:ılaı_-ın_ın ası ;oruz.. . . . . vesatetıyle bana izmir hemşeriliği un- Dun ak~am_ bısıkletçı~ere_ fuar _gazı- 262 M. H. Nazlı 
:\I usta fa Kem alı yapı\ rmı')tı. İzmırb eledıyesının pek ısa betle 

1 
vanını tevcih ettiğınize muttaıı 01 _ nosunda bır zıyafet verılmış, vah Fu- Yarın ve ~bürgün Karşıyakada O"- 223 Nuri Çolakoğ. 

Atatürk, doğrud--ın doğ-ru~·a haya- verdiği bir kararla tesis edilen bu · dum. ad Tuksal tarafından bölge başkanı ı-ıı- manzacle denız banyolarında fuıır yi.iz- 222 Akseki bank. 
t ~ııa _kasdeden bu gülü~~ fa~al teh _- müze, yalnız mah~lli bir mahiyette 1 Vatanımızın Akdenize kar~ı nurü fa_ti)'.le müsabıklara hecliy.:ler veril - me musabakalaın yapılacaktır. Bu ~:ı- 279 Balcı Yerli Ü. 
lıkelı engellere ehem mı) e_ı; .\ erme~ı. kalmıyacaktır. Tarıhe altın sütunlar-! ayni olan ve düşman istilasından tah- mıştır. ;;abakalara iştirak etmek üzere bazı M B "k . O 
C:ünkü damarlarında ~ak~k~ \"l' aqı~ ıa kaydedilen Atatürk inkıiabının lısi içın bütün memleketi seve seve mıntakalar "yiızücüleri fiehrimize gel - 189 • ·. ~şı :çı . 
Tiirk kanı dola an _mılletını_n_ kenclı- azametini ve bütün canlılığını bizden senelerce minnet ve fedakarlıklara Bu balık miştir. Bugün Istanbul, Aııkara, Ko· 187 Aı tm . Laf~nt. 

iyi beraber oldu~unu. bılıyordu .. ~onra gelecek nesiller okur ve tetkik ;ıevketm iş buıunan ızmirımızm hem- caeli ve diger mıntakalar yfü:ücüleri 185 İbrahım Şına~ı 
. . ihayet istiklii.l Ye ı?kıl~p ~-o]u~cla~ı ~~er~en bu ~ah~lli müzenin zi~aret- şerileri arasında sayılmak benim Acaba ne ba11g""1 'I de geleceklerdir. 169 P. Paci 
. avasta S-akaı~_a __ netı~esı ~l.n~ııc.ı. ~ '.- çıJerı de degerlı pek çok vesaık ve ıçin nıhayetsiz bir meserret ve mü _ • 156 S. Erkin 
,,_e bi~ a~~a butun bır mıllı>lırı Gazı- .delil_l~ri burada J?Örmüş .?lacakl~rdıı:. bahat haı:ııl etmiştir. İzmir balıkçıları, körfezde balık Denizde bulunan ce ed 157 M. j. Tarant~ 

. ~Itincısı oldu. Bu ıtıbarla İzmır Ataiurk muzesı, Bundan takriben üç buçuk sene . ı k . · · . . . . · · · 
, . Zafer kaza!lıl~~~tan .. s~nr~, .. bı~zı milli ve şum~llü bir manayı da ihti- evvel Jzmir feliiketi ile kalbi en bü- ,ıv_ a~. en .ıe~k~ı. bu. ~alık '1 " 1 •1~ı_ş ~e Dün Halkapınar istasyonu civarın- 269 .ıiılet azan .. 
. ~msel~r. A~a~urk -~n bıı ke_ı~.ıı ·~. ı:.~,- va et~ek~edır. Bundan dolayı İzmir yük bir ıztırap ve ayni zamanda en Kuı:urpaı ktakı akvaıyoma. getırılmrn da Halkapınaır deresinde bir cesed bu- 152 B. S. Alazırakı 

• ! m_csını duşunmuş ve taYs~.' e eı mı~- ?.eledıyesıni ve onun çalışkan ve ener- ı şiddetli bir azım ve iman ile çarpmış locdır. ~arım m~tre uzunlugunda elan! ıunmuştur. Yapılan tahkikatta cese - 109 İnan Ta. A. $. 
!erı!ı. Ha~p !'1onu devrelerının k~~~~- Jık reısi D~. Behç~t Uz'u bütün kal .1 ve başladığımız davayı ıstiklalde ba- bu balıgın iizerınde gövdesini baştan din aslen Urlalı ve Bornovada misafir 107 A. R. Üzümcü 
, ··H. dedıkodula~ı, onun maııevı 'aı - oımle. tebrık ederım. 1 na en kuvvetli ümidleri vermış ol-an aşağı kateden biri yeşil, diıl;eri sarı 1 bulunan arabacı 37 yaşında Hasan 105 Vitel 

·r111ı Y!Pratı~ dıy_e . kor~uyoı,larcl~: Azız _yurtdaşlar~.m; .. . . , . •cesur Erzurum ahali i de beni hem- 1 şerit halinde iki renk vardır. Kanad-' Danyala ait olduğu anlaşılmıştır. Hu- 99 A. B. Barki 
.ıl?~ıkı_ o, ~o~retınııı_ az:ııı;ı:L-ı. rı :- Ebedı Şef Ataturkun ıl~am ~ltıg~ şerileri arasına almakla taltıf eyle_ !arı da yeşiı renktedir. Karnının altı 1 san Danyal, buncıan 4 gun evvel esra- 82 Anadolu ink. 

~ı e -ı ıhtımalını, ?u ~~ı ku~ u oıı· ~·; ~-·- nur~u ve şu_urlu yold~ va::felerımızı mıştır. Bana mücahedei milliyemızin, palamut balığı rengindedir. Her balık 1 rengı_z bır tarzd~ ortadan kaybolmuştu . 80 Fe~ci Abdullah 
· hatırına g~tımıı~ or~u. Bılak;s outun varııgımızJa daıma ıfaya çalış- miıhım bir kademei tesebbüsünü ha- k!ld'nını yere sürttüğü halde bu balık, 1 Uzerınde 12,5 !ıra para buıunmuştıır. 78 s. Celardin 

oı_ıun ?ah~ _'!'urk_ mılletı~e. ~·.apac~gı nk. inkılabın her sa!hasında Atatür- 1 tırlatmakta bulunan ~rzurum hem- ensesini sürtmekte ve 0 şekilde yi.iz _ ~gün c~·vel kendbınin 2,5 fü·atık rt1kı 78 · j. Taranto mah 
b ı r. :-~K bu~ u~ hızmetleı '~r. dı.. Fıl - kun _ha~a~ _ve m_es~_ı ar~~daşı otan serilığıne davamızın muzaHeriyetini mek~edi~. j ıçerek fazla. .. arhoş oldugu ve bu yüz- 74. Hilmı Uyar 
~.ıkıka asker~. muazzam_ h~ı zafer .llıllı l;)efımız lnönu bugun baş~mız- tebşir eden İzmir hemşeriliğini ilave Şımdıye kadar hiç görülmemiş olan den dereye <luşerek hoğuıduğn anla~ıl- 71 ş. ıtemzi 
K~-~anıl~ış, :rur_k vatanı ı_n1~~:~~mdan, ua ve oızler onun yolunctayıı. Duny~- suretiyle a_ziz bir mükafat bahşet_ ve balıkçıların da ismini lıilemedik!eri mıştır. 35 Y. E. Hencuya 
Tuı k mıll~tı eo;are.tlen_ ~t 

1 
mustu. nın ateş ve buhranlarla karşı~a~tıgı miş oluyorsunuz. İzmir hemşerileri _ bu balık, halkın alakasını c:ekmi~tir.\ 25 M. :Portak-ıl 

Ancak, mıll~t fakır, .Y_uı d . ıakıtn,;ız RU sıraaa emnıyet ve huzur ıçıncte me muhabbet ve merbut"y ti t k- Balıkçılar cemiyeti reisi Ali rl'is, bu 
000 

25 o t "" Lt ı 
Ye ~·ara!~ ~dı. yat~n ~ır ha_rabezar .nı_ııı vazifelerimizi ifada yine devam küratımı takdim eder, ız:n7rı; af:~ı- balığın ismini bilenlerin akvuryomda-

1 Teşekku·· r 14 K~z~rDal~~n 
halınde ıdı: l\Iılletın .Y, aralarıııı. sar -

1 

edıy~n~z .. Hı~ mesud.. m~nasebetle rle nı tamir ve teşfiye için umumi vazi- ki memurlara veya kenclh;ine haber ,-e- ıı Cemal Alişan 
mak, onu yükseltmek\ e harap~ urdu .\lıılı ~fımız lnonune ıçten gelen ıfeleı·ı·mı·zı'n verd ·g· · b · tt ırilmesi için tedbir almı,,tır ·· 31 · K h • J d" k 1. d · - ı ı mec urıye en . . ·. · Olümü bütün aıle efradının bü. J. o en 
sen en ııme azım ı. . . . • .:ıonsuz tazım ve sarsılmaz baglılık - başka olarak hus .· , . • b" Bu balığın şımdıye kadar körfezde 1 

1~te bun~an . s?nradıı· kı_, ı tıkla! 
1 
ıarı.mı arzederek sözlerime nihayet alak-a ile çalı ma~~evn~m a~iı:ı ~::r hiç görülmediği ve tutulmadığı da bil- yük hır kedere gaı·keden pek ::ıevgı- 5199 

avaş~n.dakı aynı ıman, ~ynı hı~ra~etlverıyonım. . mefkure olacaktır. Cümlen~ze seıa:O dirilmektedir. li oğlumuz Alı Balı'nin gerek cena· 18604 
_v_e a~nı m~va~fak_ıyetle ık:ısadı~ ı? - i\lkı~lanan ~utuktan sonra vah: ı;evgili hemşerilerim.~ p -. ze merasimıne, ıştirak eden, gerek-
um;ıı. malı, sıy~!'l~, ~u.kukı. adlı '.7 . - Açılan dıger hayırlı eserler gi- tmza yerınde Gazi cM. Kemal» ılmı :sahalardakı ınkılaplarımıza ııu· ı bır ~ayırh olmasını dilerım. imzası vardır ş • AJ• Jff se evimızcle bizi tesellıye çalışan bil- 2380

3 

ratle ve birbirlerini takiben başla~ı. . Dıyerek maksatla kapıdaki kurd<'· Müzede m~iyet odası kütüphane 8Jr J eti tün dostlarımıza ayn ayrı teşekküre 7 

!-;ultanlurı kovdu, cumhuriyeti getır- layı kesmış ve içeriye girmiştir. ve istirahat salonu hep ~sk" vaz· t- teessürümüz mani olduğundan muh-
di, hilafeti yıktı, laikliği kabul etti . MUZEDE: !erinde' muıhaıfaza ed-/ kt 

1~~ kaybettı•k terem gazetenizın tavassutunu say-
Hıç b~~lenmeyen bir gün şapkayı k~- Kapudan ~çe~~ girince salonun o~- Ataturke aid muhtelif ~e~~ya~ ~ gılarmızla dileriz. 
bul ettı, b~ına ko~du. ~P harflerı- tasın~a Atatüırkun bronz güzel bır albümlerle gazeteler de mevcuddur. fzmir ve İstanbulun ve bil-
nı atıverdı_ .. Bu mısallerı daha çok . bmıtu goze. çarpmaktadır. Heykel- Mu··ze her gu··n saat dok d h Ebeveyni: Mazlum Devlet Bali, 

1 k 
1 
t K 1 b 

uz an on assa eski edebiyat tarzı ile i". ı 
,;a~m~ğa uzu~ yo . Onu~ hütüı~- ?ir raş rıpe ın _u e:ıe_rt, hakikaten ikiye ve 14 30 dan on ;;ekize k tigal edenlerin pek yakında.,n Kızları, damat arı: Bedia, Hüsnü 
mılletın maddı ve manevı benlıgı.ıe kıymetlı~ır, kaıdesı uzerindt' 1881 • halka ç kt adar Karaca. Fitnet, Nimet, Nusriye Bali. 
·eni bir ruh veren hayatına hepimiz l ~38 tarıhleri _hakedilmiştir. 'D .. a 1

. ır. .. . · . . . tanıyıp ve sevdığı şaır Ali İffet 
ayrı ayrı karışmış ve bu ha,--attan Sağda l!;bedı Şefin yemek ı;alomı ı:tmiu~r bır çok halk muz ey ı zıyaret dün, maalesef bir kalp sektesin-

3767
· 

kuvvet, ilham YP heyecan almı• bu- v-ardır. Şimdi boş bulunan masanın ş · x:---.. den hayata gözlerıni yummuş-
lunuyoruz. etrafındaki koltukların üzerinde 

Onun büyük hayatının en kuvvetli belediyemiz, ileride modern heykel- SOVYETLERE GQRE tur. 
rn:-fı, Türk milletinin istikbali ve Ier yaptırmak ve bu ııuretle Atatürk _ Bq tarafı bminci aahifede _ Ali İffet, Tokadi zade Şeki-
<aadeti için en tehlikeli inkılap ham- ve arkadaşlarını bu masa etrafında bin İzmırde en çok sevdiğı şah-
lelerine bile en tabii bir hareketle canlı gibi ziyaretçilere göstermek etnıi~lerse de bütün bu teşebbüsler siyetlerdendi. Halfık, nezih, ki-
ııtılabilmesi idi. Derin, m'lnalı göz- imkanını temin edecektir. avcı tayyarelerimiz ve dafi topları- bar, iyi kalpli, faziletkar bir in-

Torbalıda hayırlı bir iş 
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leri bir şey sezdiği, ate:in kalbi inan- -Yukarı kata çıkarken At-atürkün mız tarafından tardedil.ıniştir. Yal-
dığı zaman, hemen ileri sıçrar, bü. İzmir körfezinde gezintiler yaptığı f sandı. Anadoluda geçen ve ev-
yük bir soğukkanlılıkla en tehlikeli 1 tarihi zarif sandal göze çarpmakta- nız mün erit bazı düşman tayyare- velki seneler bir çok güzel şiir-

Torbalı, (Hususi) - Kazamız 

Parti ıdare heyeti tarafından kaza 
merkezınde 58 fakir çocuğuna elbı· 
ı::e giydiı·ilmiş ve doksan çocuk da 
ı::üwıet ettirilmiştir. Bando, kukla VC' 

Karagöz oyunlariyle sünnet ettirilen 

70 Şükrü Ozdemir 
26 S. Akımsar. 

18 50 18 50 
12 12 

görülen hareketleri yapmaktan c;e-ı dır. Salon ve koridorlarla odalarda l~ri şehrin muhtelif noktalanna tah- !eri çıkmıştı. Geçen sene gazeli-
kinmeyerek, asırla~ca _evv~l ~urul - hep Atatürkün hayatta bulunduğu rıp \'e yan"gın bombaları atmışlar· yatı (Mecmuaı Eş'ar) halinde 

ÇOCl' klar güzelce eğlendirilmiştir. 

Kö.vleriııe avdet eden çocukların te

---
6053 

766 
muş, yaşamı. ve mılletın sıne,;ıne tu- 1 sırada mevcud yağlı boya levhalar dır. Müteaddit evlerde yangınlar çıkmıştı. 
fcyli bir ağaç gibi dal budak galmış ve tablolar bulunmaktadır. Atanın çıkmış, fakat söndürülmü.<•tür. 9 ey-müe~seseleri, temellerini de ortadan ' büyük kıtada ve çok canlı bir fotog- ~ Vefatı bütün muhitte büyük 

daileri Partimız tarafmdan yaptır!!- ---

kaldıracak bir kat'iyet ve muvaffa - rafının altında şu satır göze ç-arpı _ lülcle Leningrad civarında. ve hava bır teessürle karşılanmıştır. Tan-
kıyetle yıkar, devirirdi. yor: meydanlarında 31 düşman tayyaresi rıdan kendisine mağferet diler, 

mıştır. 

Parti idare h€yeti azasının ve Le
ledıye reisimizın bu hayırlı hareke
tınden halkımız çok memnun kaı-Atatürk, beşeriyetin yetiştirebildi· Eşsiz kahraman Atatürk! Vatan tahrıp edilmiştir. ailesi efradına samimi taziyet-

ği en büyük idealistti. Atatürk mil- sana minnettardır. Yukarıda sağ ta- l\Ioskova, 11 (A.A.) - İzvestiya !erimizi sunarız. 
Jeti için olduğu kadar milletler için rafta bir &alonda, Atatürkün İzmir gazetesine göre Smolenskin 200 ki- '=============:.~m:ış:t~ır~----•••••••••ı 
ele bir rehber, bir örnek teşkil etti. İzmit seyahatine, Sakarya harbin~ . . 1 

Bugün burada Atatürk'ün necip aid levhalara tahsis edilmiştir. Bun- lometre şımalı_ şarkisinde bulunan 
namı için hazırladığımız bu müze ]arda Milli Şef İnönü, Atatürke re - sahada şıdde~lı muharebeler cere
hiç şüphesiz onun harikulade hayatı- fakat etmektedir. Bir fotografda da yan et~e~~edır. Düşmana ağı~ zayi
nı ve parlak hatıralarını tamamen Atatürk, İran Şehinşahı ile İzmirde at verdırılıyor. Son 24 ·aat ıçınde 
ihtiva etmiyor. Bunu tamamlamak görünmektedir. Yine bu salonda Ata- hava ve . kara kuvvetlerimiz 12 bın
~epimiz için b}r vazifedir. Calışaca- türkün 1zmirdeki heykelinin açılma den fazla Alman subayı ve askerıni 

Deniz Gazinosunda 
gız. topl-ayacagız. merasimine aid müteaddid resimler · h 340 t k ·hl t ·ı 

B··t·· h ·ı · d ını n an ve zır ı o omo ı u un emşerı erım en, gezenler- vardır. Bu resimlerden birinde l smet ' ' 
den. gö~en!erden, düşünen ve bilen- İnönü nutuk söylerken görıinmekte- 140 top, 400 ka~yon ve ~7 tayyare 
ler~eı:ı fıkrı yardım, malzeme ve h:ın· dir. Müteaddid resimlerde general ıahrıp etmışlerdır. Bu ıstıkamette 
~3: ı~tı~-o~uz . Müzeyi zenginleştirmek Kazım Dirik de vardır. düşman anudane bir mukavemet 
ıçı~ b~ttin vatandaş!arımızı bu mil· Müze Atatürkün bir de el yazı· göstermişse de ağır zayiat veırerek 
H 'azıfeye davet edıyorurn. sı klişesi mevcuttur, Bunda şu keli· kaçmağa me cbur edilmi~tir. 

Perşembe günü akşamı 

Mae Allan ve Praf Gearg 
Darvaş, Komponist Fritz Kerten caz orkestrası 

Masalar yemeklidir . Evvelden masalarınızı tedarik etmeniz 
rica olunur. Telefon: 4007 

6819 
ZAHİRE 

20 ton Susam 
20 ton Bakla 

. 

ıt S. K .. 
37 

10 25 

Raşid Rıza tiuatrosu 
BU AKŞAM 

SÜRTÜK 
s Perde Komeai, 

SAAT 9,90 da 
Ayrıca Halide Pişkin tarafından 

~, REVÜ 
Fuar I!!~.l~P.~~~.Q~~ 
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12 EYLÜL ı':Wi CU.IA (ANADOLU) 

-
RAQ:YO . 

Günün meselesi 
- Baı tarafı 1 inci aahifede -

kaya nakleden böyle bir ailenin, geçen 
yıl İzmir Kız lisesi veya orta kı.mında 
okuyan bir kızı varga, o aile, bittabi 

f f~;i; .... i~~~·;~; .... A.;'i;iiği .... f ii~i~;~t 
: : ............................................................................................................... .: 

lzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundanı 
BUGONKO PROGRAM 

7,30 .program, 7,3.3 hafirf parçalar. Karşıyaka Kız Lisesine nakil muame-
7,45 AJans haberlerı, 8 hnfıf parçalar lesi yaptırmak isti;·ecektir. Halbuki, 
pro~amının devamı, 8,30 .evin sa;ti, kencİileorine verilen 'cevap (buna imkan 
12,30 P'.ogram, 12,3~ hafıf şarkılar, yoktur) şeklinde olmaktadır. Karşıya-
12,~5 ~Ja~s haberlerı, 13 beraber şarl· kadan tzmire gelmiş orta ve liseli kız 
kı \e tUrkuler, 13,30 karışık program, talebenin İzmir kız lisesine milracaatı 
18 ~ogram, 18,03 fasıl heyeti, ~8.40 1 da bittabi ayni ~ekilde karşılanıyor. 
rad; o orkestrası, 19 ıktısad saatı, l!l, \Bilhassa kız tak be noktasından bn 
15 radyo orkestrası programının dem ı cihetin mutlaka tetkiki lazımdır. K:d
ın~.' 19,30 ~~~ns haberleri, l!l,45 klii•ük dı ki böyle bir vaziyetin aile bütçe!e
Turk n:uzıııı programı, 20,l 5 Radyoj ri .,.,; umumi hayatı üzerinde de tes!ri 
gazetesı, .. 20,40 karışık ş:.ırkıhw (a~i- vardıır. Kıırşıyakada oturan bir kız ta
ran ve huzam), 21 zira:ıt tııkvimi w lebe, burada devam .-debileceği bir 
t?prak mahsulleri borsası, 21,10 Tem_I mektep bulunduğu halde, vapur, traın
sıı, 22 radyo salon orl;estr~sı, 22,:ıo' ,·m· masrafları yııparak, vakit harcıya· 

l - Aşağıda miktar ve muhammen bedelleri vazıh iki kalem ku
ru_ o~ is'.asyon veya m-.ıvnada teslim alınmak şartiyle 17-9-941 çarşanba 
gunu hızalarıııda yazılı saatlarda pazarlıkla satııı alınacaktır. Şartna
meleri her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve s-.ıatlar 
da Fındıklıda satın alma komisyonuna gelmeleri. 

10-12-15 
Ciıı<i l\Iiktarı Muhammen B. Kati Te. 

Ton Lr.Krş. Lr. Krş. 
Kuru ot 1340 77050 00 10205 00 

Pazarlık 
S. D. 
11 

Kuru ot 450 25875 00 3881 25 11 30 

k
AJans haberleri 22,45 radyo salon ~r-1 rıtk, yağmur ye soğukta mü~külüt çe
estrası programının ikinci kısmı. kerek ııiciıı 1zmire ı;ıebin '!. 

22,55 Yarınki program ve "apanıs. Keza 1zmir içinde bir semtten diğN· 
bir semte ev nakletmiş aileleı·in vazi-

K l 1 • yeti de aynidir. Geçen yıl Alsancak 
onso oslarımız, er {an ~emtinde oturan bir aile, oğlunu hiç 

'l l · hh tt şüphesiz o civardaki orta mektep veya 
ve aı e erı Sl a a lise 0 ;.ta kısımlarında okutuyordu. Du 

. Ankara, ıı (A.A.) - İrandakı Teb-1 yıl Güz tepeye geçmi~se, çocuğunu gü:ı
rız ve Kazvin koıısoloslarımızın ve dereceği yerin de Karataş cırta mektep 
konsolosluk erkanı ile ailele .. inin sıh- vey:ı o havalide başka bir orb mektep 
hatte bulunduklarına dair Harici;·~ olmn~ı ıcap eder. Bu gibı ahald<' 
VekiiletinP. malumat gelmistir esas, ailelerin \'<' talebenin vazi~·eti ol· 

mak iktiza eder. Günde 1 - 2 saatini 
yollarda öldüren bir çocuga kar.:;ı lii-

Denizlide stadyum kant davranamayız. Onun aileııiııi, 
Denizli ıı (A.A.) - \'alinin riya- ha;·at şartlarını da düşünm:ğe me~bt.ı

•etinde toplanan beden terbiyesi bti- ruz. Hatta ilkmek~eplerde bıle bu c.ıhp, t 
~are heyeti şehir planının tasdik ed;l- mutlaka nazarı dıkkııte alınmak •k!ı -
mesi dolayı"iyle bu plana göre yapıla- za eder. ** 
cak olan stadyumun yapılmasına k r:ır 

vermiştir. Frankonun gezintisi 

ALMANLARA GORE 
- Baı tarafı bİJIİDci ıahifede 

nıız tarafıııdan batırılmıştır. !l e) 
lıilde cereyan eden hava muharebe
ler;ncle düşman, şimali Afri>ka "ah J, 
ilzernde 5 av tayyaresı karbetm ı ~

tır. Dü~man tayyareler• ne giindüz, 
n~ de gece Alman topraklarına hii 
cum etmemiştir. 

:ııact•·id, 11 (A.A.) - İspanyol dev· 
Iet rei8i general Franko dün sabah 
Almirante Servera kru\'azörüne bine
rek öğleden ~onra Santan<h.\r<- gelmh~
tir. 

Müzayede ile 
fevkalade satış 

) oıcuıuk dolayısııe 14 e)·tuı :Hl 
---x:--- !Ja~ar günü '"'alıah ~aat 10 buçukta 

Vaziyet ınoPu cacıde>' ::;aıhane \'apur ıskel< .I 
... har~ı:->ınclu ıu=ı ... : :J.lu evde ::>arrtı r 

1 ıncı .abıt .. cıe - ı;·ıl :-.alıetay Hencuaya ve d ı ğer b ı r 

Aşk eri 
- Ö&f tarafı 

ınüştür. 

Berlıne göre ıse, Alman ve f';nl.,_ 
rın yakında Leıııngradın doğu kıs

mında bırle. melerı ümıt edilmekte 
dır. Vığer haberlere nazaran Lenı n
grad tazyikinden başka Alman ku v -
vetleri, Ladog:a ve llmen göJteri ara • 
sıııda Vorhot Jiehrının dogu~una ~,._ 

Kılcıı \'oroşılof kuv\'etlerııı,. taarmz 
etmek ıçın genı~ taarruz hazırlık ı art 

yapmaktadırlar. 

a ıe)·e a t mob ı !yalar bı lmüzayed~ 

;altıacaktır. ::;atılat·ak motıılyalar 

ıı1 eyan1nda: 

Krıstal tanı l ı vıtr i n lı 1-l ii t.· , :t ) l!l 

dalın otomatık kare açı l ır yemı:k 

mt1'a;<ı. 6 adet ınaruken 
aynalı ~enışı,relıh.ter, \· ıynna ınamn
ıatı ınuntcııt .ren1ek ıskcn1lrleı·ı, G 
:ıtıt·t ha:->ır takınıı, !> parçadan ı!Ja

ret kadıfc koltuk takımı, masıf c~

;,zcıen mamul kabartma J:liıfe, kare 
!laddızatında böyle bır taarnız ' " 

Rus kuvvetlerının cenup doğu,;ı 11 ,, 1 ııçılır ce,· ızdeu mamul yemek ma,,a-
doğru atılması gibi parlak bır "ıra• _I "" etaıerler, modern yatak oda" ta
l' a:ışunuıebııır•e de bugün ıçın lHı-1 Ö<ımı, ;ı kapılt dolap, ı.ı.ıva l ct ıkı l<<.
na ımkan görülemez. Çürtkü nt•hr "1 :nodıno. Ye ıkı kı"ı!ık bır karyol:L 
~ağ kı:-;mındak ..arnzı bataklık vt· ınaa sumyıı, kadıfc şezlong, pe~k ı t·
göllıiktür. Büyük kuvvetler•n har .. - l•k. açık çocuk arabagı, cc,· ız ıkı 
katına müsaade:-;rzdir. i agnıuL·ıpr Kapaıı krı~tal aynalı dol a p, ik ı k -
da başıamıştır.. ıjılı \. cevız. ka.ryola maa ~un1ya, ş ı .. 

A~·nı zamanda böyle büyük ı ı • r l fon•yeralı atnalı dolap, k•>medı. 
kuş.ıtmayı yapabilecek kuvıetl• • .\ ı.' nolar, dıvaıı ve ıkı koltu!{ıt, kı clı
nıun grııpları henüz toplanamamı~ rek.ı ı.;ı hışıl -ıkelaJlı lngılız kar
tır. \'akıt de buna müsait ct~gı.ııır. ·'· olası, aynalı tu\'alet, yı bır halde 
HHı!lenaıeyn bu şekııcte 01r nar l k.l•t Pnıaye banyo ve bakırdan termox~-1 
ancak ilkbaharda beklenebilir. fonu, despenç, ıkı dırekl lake kar 

::;moıenske geıınce, ::;ovyetıeırc gcire ;ola ve üzcrının yatağı, mermcr! ı 
Yerına mukauı taarıızunda Alman-
ı or!n. masası, kurşunlu buz dolabı, 
aı, 61ü ve yaralı olarak 80.000 ~oşı

:~rıstal ayna, sıgara sehpaları, Ame~ 
lık zayıat vermişlerdır. · :•kan clınır saatı ve ıki kişilık nike-

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna .Yedi kuruş elli santim fiyat tahmin edilen 

l_,152,900 bır mılyon yüz elli iki bin dokuz yüz kilo kuru ot ih 
tıy:ıcı toptan yeya her mıntakaya ayrı ayrı faliplerine ihale 
edılmek suretıy l e \'e kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon
muştur. 

2 - .Ek~iltme 15 eyliı! ~~~ pazartesi günü. saat on altıda kışlada 
l~mır.ı~vazım ~mırlıgı · satın alma komısyonunda yapılacaktır. 

3 - epsının tahn:un edilen tutarı 86468 seksen altı bin dört yüz 
altmış sekız lıradır. 

4 - Teminatı muvakkatası 557 4 be• bin beş yüz "etmiş dört li-
radır. ' J 

~ - ~artnamesi ~omisyonda görüleb;Jir. 
6 - Eks~ltmeye ıştırak edecekler kanuni vesikaları ile teminat 

1.e~lü mektuplarını ihale >aatından en az bir saat evvel ko-
mısyona vermeleri. 27 2 7 12 

lzmir levazım amirliği aatın alına koıniıyonundan: 
1 - Komısyonda numunesi veçlıile ~ apılmak şartiyle 800 adet eğer 

takımı pazarlılka salın alınacaktır. Dörtte birinden aşağı 
olmamak üzere daha az miktara talip olanlar da kı.ım kısım 
ıhalesi yapılacaktır. 

2 - Beher eğer takımının muhammen bedeli !l5 lira olup tuta
rı 76000 liradır. 

:3 - Numune>i ev,·.ıf Ye hllHUHi şartları topka1ıı maltcıle askeri 
SA. alma komisyonunda görülebilir. 

l - İhale•i 15-!l-941 ııazaı'4>•i güııii saal 15 de komisyonda ya-
1nlacaktır 

5 - Kat'i teminatı 9580 liradır. 9 12 
İ~mir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - Kap.alı zarf t"uli,-Ie :ıoo ton z~ytlnyağı alınacaktır. Beher 
kılosunun muhammen bedrli DO kuruş olup tutarı 270000 ı·
radıı-. ı 

2 K~r teminatı 14550 liradır. E'•saf ve hmrnsi şeraitler topkapı 
·ı ;na t~pes~nde a. keri 'atın alma komisyonunda görülebilir. 
· - Zeytm~· aglar tenekeleı· veya bidonlar içinde alınacaktır. 
·l - İhalesı 2:10-9'11 ııer~embe güııü saat 11 de yapılacaktır. 
5 - lsteklıleı ın ihale sa,.,tinden bir saat evvel komisyona Yerme

.en ıcap ~den teklif mektuplar ve muvakkat teminatl"n bir-
lıkte komısyona ıııiiracaatl:Ll'I. 12 17 22 27 

lzmir levazım a . r -. .. mır ıgı ıatın alma komisyonundan: 
1 - 18 mılımetre demın verilerek 60 ton çivi pazarlıkla yaptmla

c.aktır. :ıruhammen bedeli 22800 lira olup kat'i temin.Ilı 3420 
lıradır. 

:! - s t - ,ar ı1 amesı h"ı' "ıı··ıı k · ıl .. " l b·ı· 1 t kl'l · - · ... ~ ·omısyon a goru e ı ır. s ~ ı erın 

17-~-941 çarsanba .;ünü .,aut 11 de kat'i teminatlariyle birlik 
--:-~;.;'e~l:.:.ın:.:d:.:.ıklıda "atı ıı alma komisyonuna gelmeleri. 12 l ·1 

lzmir levazım amirliğ-;-;;h;;' ;:ı;;;;;:ro;;;iıyonundan: 
1 ~azarlıklıı ek~iltmeye konulan on ton zeytin yağının beher 

kılosun « talıbı tn ralındaıı verilen 88 kuruş 99 santim komu
tanlıkça pııhalı gc.irül•nüs olduğundaıı tekrar pazarlıii;ı 22-~
!!41 pazarte.ı ı:ıınii sanl 11-llO da ranakkale .I•t. Cif\- SA. 
·.·\L. ı_<o. da yaııııacakıır. 

2 .,, t -- r.-ey ın~"·ugı kimyevı muayene ile alınacak ve defateıı unl>ara 
lc:->tım oJunacaktır. 

:; - l...;teklilerin ıa.-;5 lırahk t nıinnt ka•ıyeleı-iylf• birlikle kon1i:-;vo-
---...:ı...:":....:' gelmeleri. 12 :!O • 

Jzmir 1ev .... ~~liii aatın al~--;,mUyonundan· 
1 - ıoo-:wo to~ mıkt:ııınrla 6-S milimetrelik fılm~sını ver'lmek 

saı1:ıyle _5,'.fo •antirn .. ıı'adıııda çı\·ı pazarlıkla \'llptmlac
1 

kt 
Heher kHo çın ıın ıJıye>inııı munammen bedeli- 24 k . a 1 ır. ]Jaxarlıgı lb-!l-941 salı günü •aat ıı :ıo da "apıl· kuıu~ 0 up 

:ı 

1 

. 
1 

. _ · , ·' aca tır. 
~.ır ndme~ ; ner gun komıs.vond:ı görülebilir. 
.ııuhanımeıı bedE ıı 18 IJın !ıra olup kat ' ı temiııat ~"Oıl ı· d 
1 ı 1 b 1 

. _ _ ' ı ı... ıra ır 
> e <lıı e rııı c lı gıııı ,.~ s_:.ntta mıt'i tcn11natt·ı · ·ı lı 1 · 

d ki el " 1 ı c ır ıkte ___ ıııı ı ı a ;atın alın<ı komı,yoıııına gelmelerı. 12 14 
lzmır levazım am.ırJiği aatın alma komisyonundan: 
1 Aııatartıı ihtıyacı ıcın lıeher kilchuna tnlıbi tarafında 11 k • 

ru~ D8 ~a rıtım !ıat \'t rıl<•ıı liü_ ton ~ıgır .etı :\1 . .:\!. veknal t' ~1 
ı · · ·· · ·· ı k e ınce pan l ı .goruJC1ugunc en_ le rnr iha,c ... ı :!V-~)-U 11 puzarte 1 günü 

:-.aat 16 da hapaıı zaı1ıa . ..;atın alınacakur. 
.ııuh.ammen lH•delı :!6'J::>S !ıra o up ilk teminatı 2021 lira ı o 
kura~tur. 

l'A<ar ve şartn·amesi hı•r gün Caııakk., l~ ~ht. :\h-. satııı alma 
komısyonuncla görıı tebilir. 

- 'l'alıpıernı ihale saatıncteıı bir 'aat evvel teklif mekrnplariy 
_ le bırııkte kom1'yoırn muracaati:ırı. l~ 17 '.!2 27 

::..hıf~ (3) 

Üzüm paçal, Hammali
ye ve nakliye eksilmesi 

Kooperatifler bir.liğinden: 
l - Birliğimizin üzüm µaça! ve hammaliye ve işletmeden şata nak 

!iye işi 1941-42 mevsimi için açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Eksiltme 15 eyliıl 941 pazartesi günü saat on altıda birliğimizin 

merkezinde ~rnpılncaktır. 
3 - Muvakkat teminat 750 Ji.-adır. Şartnameyi görmek istiyenler 

her gün üzüm i~letmc şefliğine müracaat edebilirler. 
12-14 3754 

lzmir belediyesi hava gazı ida
resinden: 

5 Numaralı Koordinasyon hey'eti karariyle satış ve tevzi hakkı münha
sıran Etibanka v~ırilmiş olan Kok kömürlerinin İzmirde satış ve tevzii işi 
Etibankca idaremize tevdi edilmiştir. 

Gene koordinasyon hey'etinin karaı·iyle gerek gazhane koku ve gerekse 
Somi kokun Alsancaktaki fabrikamızda teslim beher tonu 26 lira 50 ku
ru~Lıır. 

Sayın halkımızın ihtiyaçlarını kolaylıkla temin edebilmeleri için her 
semtte müteaddid tali satıcılarımız vardır. Tali satıcılarımızın semtin .. 
gö!'e Belediye daimi encümenince tesbit edilen satış fiyatları şunlardır: 

Gazhane Koku ve Sömi Kokun beher tonu 
Karşıyakada 32 Lira 00 Kuruş 
Alsancakta 30 c 00 c 
Kemerde 31 < 00 < 
Basmahanede 30 c 50 < 
->1erkez - Ça~ı 30 < 50 c 
lkiçeşmelik 31 < 00 c 
Eşref paşa 32 c 00 c 
Karataş :n < 00 c 
Karantina 31 c 00 c 
Güzelyalı 32 c 00 < 

Elli kiloya kadM' perakende satı~lar için kilosu her semtte üç kuruş elli 
santimdi;r . 

Tesbit edilmiş olan bu fiyatlardan her ne suretle olursa olsun fazla pa
ra istiyenlerle kömürlerin evsafını başka maddeler karıştırmak suretiyle 
tağyir edenleri en yakın Belediye mıntaknsına \'e yahud da ida .. e ve fab-
rikıınııza bildirmeleri rica ve iliın olunur. 10 12 (3726) 

lstanbul defterdarh2ından: 
. htanbııl _J~ef'.erdarlık binasında yapılacak 28341.12 lira keşifli ta

mırat "'.'.. tadılat ı~lerı !;apaiı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ek
s_:l!ıne l ı U 941 Çarşamba günü "aat 15 de İstanbul Milli Emlak müdür
luguııd~ toplanacak olan kombyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat 
2126 lıradu-. 

Mukavele,_ eksiltme, Bayındırlık işleri umum, hususi ve fenni şart
nanıele_r~ proıe ke~if hülfısaı;iy:a buna müte~erri diğer evrak 142 kuruş 
mııkabılonde İstanbul ;\lilli Emlak dairesinden almabilir. İsteklilerin tek
lıf mektuplarını ve en az bİl' taııhhüclde 20000 liralık bu iŞe benzer iş 
yaptığına dair idar~lerinden alnu~ olduğu vesikalara istinaden İstanbul 
\'İlayetiııc müracaattı tksiltme tarihinden tatil günleri hariç 3 gün ev
v'.!l alınmı~ ehliyet \'e 941 yılına ait ticaret odası vesikasını muvakkat 
teminat makbuzunu 24~0 ııumı.ralı kanunun tnrifatı dairesinde hazırla
mı~ kapaıı zarf derununda ıhalo günü saat 14 de kadar komisyon reisli
ğine n1akbuz mukal.ıilinde tevdi t•tn1eleri llizımdır. 

25 1 6 12 (3432/7315) 

ıs.tanbijJ belediyesinden: 
Haı;ekı, Cerrahpaşa. Btyoğlu \'e Zührevi h:ıstalıkla.r hastaneleri ile Zey 

nep Kamil doğum evinin yıllık ihtiyacı için alınacak 74994 kilo beyaz Ka
raman eti pazarlık sııreti;·Ie "atın alınacaktır. Beher kilosunun tahmin 
bedeli 56 kuru~ ve ilk teminatı :ıl-19 lira 75 kuruştur. Şartname zabıt ve 
mııamelfıt müdürlüğü kaleminde göTülebilir. İhale 19.9.941 cuma günü 
saat on dör!le daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz vc~·a mektuphıl'ı \'C U.Jl yılına ait ticaret odası vesikaları ile ihale gü
nü muayyen saatta daimi encümende bulunmaları. 

12 13 15 17 3737/ 7970 

lzmir belediyesi Hava'lazı mü
dürlüeünden: 
İdaı mizin 120 lira aylık ücretli muh.-ısipliği il 7,'i lira aylık üC'l·etli 

aboneman memurluğu münhaldir. Tıılip olanların 17.9.941 çarşanba gii
nll 'aat oıı döl'tte yapılacak imtihanıı girm~k üzere müracatları iliın olu· 
mır. 12-14 3758 

:>molenskın 60 kııometre şimal do. 
ı:·ı.ilı kesme İngılız karyolası, ceviz 

i:usunda bır noktadan cenupta GL•-

,. 57 inci. tümen ıatın alma komisyonundan: --· 
Cın'ı .\Iık,an Umum tııtau Kat ' ı .Hukavelcnin ihalenin tarih 

. Eskişehir tayyare fabrikası ge· bır kanape. ıkı koltuk, Alman mal'- cemıııatı ~eklı gun ve 
mele kadar 270 kilometre yani :ı:ıa Kılo Lira L:ra kııomeıre bır ceph" u" zerınde U•.· kalı piyano, güzel bir kütüphane, Odıın 7-tııuııo 11100 16"~.- saati v . . 

1 
1 u., Pazarlık J 5-9-V4 l 

noktada Ruslar mukabıl taarruza çocuk karyolası, ıkı salıncak ı saı · - paazrtesi 
devam ettıklerın. bııdırmektedırler. d~lye, mermerlı orta masası, şemine ... ::Yaat 10 

Bu haberın hemen her taraftaıı aynası, ıki kadife!• koltuk, beş be- Uclun 260000 :;900 5H:i < 29-9-941 < lO 
t ht l ı. l l Udun ;{7i>OUO ~625 835 c 29-!i-'"l c lO 

teyıt edılmesıne rag-men harck!ltıu bek sanda\yesı, a a e u•se c 0 ap- Udun •75 ııo "~ .. O 71 ~5 1070 < :ı~HHJ41 c 10 
tevcıh edıldiğı ıstıkamet ve cephe ları, saksılarıle bır çok çıçekler, iki Udun !.1500 1425 21:.!l < 29-!.l-!.141 < 10 
k1$mı ıtibariyle bız Almanların buı·- çul, 1'•ııarta halısı, kılım ve seccade· Ucıun 520000 7tsUO ı 170 • 2!.1_9_941 < 10 
dan az müteessir olacağına kanıt:<. •er ve "aiı· bir çok mobilyalar bil· '1 - Ayrı ayrı şartnameıerıe yukand;~ cins ve mıktan yazılı alt 
Çiinkü bu taaruzlar, Sovyet toprak- müzayede satılacaktır. Fm;atı kaçır· kalem octu.n şıınaııık ıık ıhtıyacı karşılamak uzeıe :ariname~ 
1 

dek.ı evsaf ctan.ıııncıe bırııkıerın ordugahı-arına teolıın edı·ı. 
ıırında en fazla eıkıntılı bir Cl'J>lı~- mayınız. mek •art ı ı " , , ıy e_ · ö ncı mactctcnın M. fıkrası mucıoince pazarlık-

r.ııı l:ıshihinı temın edebilir~e de AL Fırsat arttırma ıalonu la usulcn mubayaa cdılecektır, 
;atı odu•u üzerinde müessiı• bir daı·- .fi{iF~~l~056 .7 - İhales.i 2.9-9-941. p'.ızartesi gütıü saat l O da yapılacaJı:tır. 

e teşkıl edemez ve kat'i netıce i.1- '' - İ<teklıleıın bellı gu~ ve sııatta vesika ve leminatlari:;>e bir• 
tihsnline \'a. . M d k' S . . lıkte komısyona muracııalları. 
vetlerd • t" ıa~amaz. a em ı O\- lzmır ıkincı aslıye ceza hakimli- .1 Şartnamesi komisuondn heı· ~u"n <>u··ı·u··ıcbı'lı·r. 

ı · e aarruz kudreti de varrlır. . d , ~ ~ 
O halde bu kuvvetin Almanların ~n gın en.: . . . Düzeltme 
hassas nokta! . . • ;\fıllı korunma kanununa muhalıf 

' arına tevcıhı lazımdır 1 
Kiyeften cenuba hareketten Ruçlu smetpaşa bulva-
daki kuvvetlere yveahUutkrdaynLa ~rdııı 1- ı'lllda 57 numaralı dük_ kanda yatar 
. . . • · a enıngrııt . . . . • 
ıstıkıımetınde kat'i net·ıc 1 • A ıasehırlı esk• elbısec• Akmet oglu e a maga · "' 
çalışan Alman ordularının en has- 1329 doğumlu :ııu.tafa Vural hak-
sas noktalarına böyle bir taarrı..z kında yapılan duruşması sonunda 
tevcıh edilmiş olsa idi muvaffakıvet suçlunun çıvileri yüksek fiatla sat
dııha büyük olabflırdi. · mak suretıle ihtikar yaptığı sabit 

(Radyo gazetesinden) olduğundan Milli Korunma kanunu-

s t ı k mın 32 inci maddesi deliıletılc 59 
- 8 ) 1 ev-"" uncu madde8 inin 3 üncü fıkrası mu-

Karşıyaka Osmanzade Reşadiye cıbince 25 lira ağır para cezasile 
sokağında 4 numaralı ev satılıktır. mahkiımıyetıne ve yedi gün müd
Her tilrlü konforu havi (9) oda ve detle dükk,inının kapatılmasınn ve 
?a?çesi vardır. Gezmek ve görmek nıerkumun ayrıca da bır kılcı çivının 
ısti.yenlerin içinde oturan ev sahip- müsaderesine 16.8.941 tarihinde ka
lerıne müracaat etmeleri !Azımdır. 

rar verilmiş ve hüküm kat'ıleşmiş 

•·---------~D~7--t old ğu i!Aıı olunur. 3759 

s ~az~temi_zin 11-E;~·lii_l-941 tarih ve 86-16 sayılı nüshasının üçüncü 
. ahıfe•ının uç ve dorduncu sutunlıırının en sonunda çık1ln ilanda zer· 
tın tane•ı yazılacak yerde zeytin yağı yazılmıştır. Tashih olunur. 

lzmir deftedarhP'ından: 
Adet Muhammen B. 

Lira 
150 yatak) 1200.00 
150 yorgan) 
l;;o ya~tık) 

Karşıyaka kız öğretmen okıılunıla mevcut vukarıda cins ve miktarı vıı
zılı yatak, yorgan ve yastıkların kılıfları dahli tahminen 3000 kilo ;n
mıığun beher kilosuna tahminen 40 kuruş üzerinden satışları 12-9-941 tari 
hinden itibaren müzayedeye•vazedilm:~ lir. 

Taliplerin milli emlak müdürlüğüne müracaatla yüzde yedi buçuk ie· 
minat akçesi yatırarak ihale günü olan 29-9-941 tarihinde mezkur okul 
binasında teşekklil edecek satı~ komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

12 25 3729 

1 ~~!;k~~~~~~~~!~~,~~~~~~l•ikçi, ,..,;,~;" mo• 
tor ustası ile makine ressamı ıılınaeaktır. Verilecek yevmıye ımtıhanda 
görülecek kabiliyete göre 500 kuruşa kadaırdır. Bu ustaların imtihandtL 
muvaffak olmaları ve hariçten gelecek olanların bütün yol masrafları 
ile diğer zaruri masraflarının kendilerine ait bulunmaları ş~tiyle aşagı
da yazılı wsaikle nihayet 30 .. 9.941 tarihine kadar bir dilekçe ile falıt'il;a 
genel clir >ktörlüğüne müracaatları. 

- Nufus htıvıret cüzdanı ve askerlik Hsikası, 
- Emniyet müdürlüğilnrlen mu•·addak büsniihnl kfığıclı, 
Bonsel'vis veya rnrsa mektep sehadetnamesi. 

12 ı ı 16 :ınG 1n51 

Alaşehir istasyonund-:ı yapılcıcak yatakhane 
binası inşaatı 

D"vlet demir yolları umum müd ürlüğündeıl: . 
Kapalı şarf usulü ile ve vahidi fiyııt. üıerınd<n eksıltmeye konmu~tur. 

Bu inşaata döşeme ve ıentolar için muktezi demkl-er idarece verilecektir. 
1 - Bu işin muhammen bedeli ·12.700 liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname ve•air evrakı D. D. ~·olları Anka

ra ve İzmir veznesinden 215 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 _ Eksiltme 2!l !l <941 tarihinde pazartesi günü saat on altıda An• 

karada D. D. yolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonun· 
da yapılacaktır. 

.ı _ Eksiltmeye girebilmek için İ8teklilerin teklif mektupları ile biı·· 
likte aşağıda yazılı teminat \'e vesaiki ayni gün s:ıut. on beşe kadar komis· 
yoıı reisligône vermekri lazımdır. 

A - 3202.5 liralık muvakkat teminat, 
B - 2490 •ayılı kanunun tayin ettiği veöikalar ile bu işe mahsus ol

mak üı.ere J\Iünakaliit Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası, ehliyet ve;i
kası için ihale tarihinden en az sekiz giln evvel bir istida ile Münakalat 
Vekdletine müıracaııt olunma ı. 12 15 17 20 6472/3756 



Sahife (4) (ANADOLU) 12 EYLVL 1941 CUMA: 

Şark Vil8yetl rinde Z ze eden Telefat Var 
wı: şzzu:: + • • us;c • •• e e c 

Türk-Alman 
·• zakereleri 

Berlinin bır tekzibi 

Çörçilin nutku 

Almanua ve Japonuada 
asabiuet uuandırdı 

Amiral Rederin Bulga- Loııdra, ı ı (A.A.) - Çör(' ilin nutku 

Sovyet mukabil 
taarruzu 

Lcningradda ani tehlike 
görü]n1iyor 

Şark vil3yetle~inde zelzele· 
ler 30 saniye sürdü 

ristana gelişi ve Tür- ~~~f~ı~ ~:~j~~~~r~1~~~~~~1~~\'.~~t(~~a~~ Sovgetıere Acil gardım. Bazı vatandacıar enkaz altında kaldı. Yardım ekı"plerı go"ndarildı" 
k • h kk d h b [ fillt>ri, lranın işgaline temas etmekte y Q 
ıge a ın a a er er w mak,.;adm, lraııdaki Almanlıııı· drğil ıar gapılması ı•sten ı·uor Ankara 1 1 (A.A.) - Aldığımız kazasmın Kocaağaç nahiyesi dahilin- sın tısı hissedilmiştir. Bu yer sarsıntı-

ıluğ-nıclaıı cloğrura irnıı pet rollt>ı·iııi e- haberlere' güre bu ;ıabah Erzincan , de oldukça şiddetli hissedilen yer sının Patlat kaza merkezinde Dev -
HH·lin, 11 (A.A.) - Yarı resıııi lıiı· le geçirmek olcl~ı~unu, fa kul Rus.ı aya Rad~ 0 gazetc.~iııden: Kara küse, Bitlis, Van ve M alazgird- sarsıntısı neticesi bir kısım evler yı- de! nahiyesine bağlı bazı köylerde 

menbadan bildiriliyor: yardım me,;elesıııın kolayca tahakkuk Leııiııınad etmfıııda Alman tam·- de de muhtelif ışiddetle 30 saniye ka- kılmış ve bazı vatandaşlar enkaz al- hasaı-a sebebiyet verdiği ve ev çö -
Alman - Tiirk iktı~adi konu~~rnları eden~iyeceğini, lnın~ıı lıir propaganda ruzundan lıahsedilirken diğer taraf- dar süren yer sarsıntıları olmwıtur. tında kalmışlardır. Vilayetçe bura - küntüsü neticesi bazı vatandaşların 

hnkkıncla ecnebi ~azeteleri taratırıcl:ın ılıın ıbaret bulundugunu ynzm:ıktaclır- tan Rusların orta cephede mukabil Van, ıı (A.A.) - Bu sabah mm - !ara derhal sıhhat me~mları ve enkaz altında kaldığı bildirilmekte -
ne::ıredilen habe.rler, Alm:rn ~ariciye J, ı-. •. . . . . . taarruzları tebarüz ettirilmektedir. takamızda 30 saniye kadar siirrn ol- yardım ekipleri gönderılmi~tir. d~~-. Bu~al~~ derhal yardım ekipleri 
n~zaretinde katı.yetle tekzıp edılmekte~ .Japon • ı~ı Nısı ga.zete:;ıı~ıle .ıap?ı~- Her iki tarafın iddiaları ayrı ayrıdır. rlukça şiddetli bir sarsıntı olmuştur. Ağıı, 11 (A.A.) .- Bu s~bah saat gonderılmıştır. 
dır. Bulgar - Tlirk hududunda ask~n !arın Avr~pad:ı ~n ~uçuk b:n· arazı ış Almanlar, Leniııgraclı çe'vi~·rlikleriııi \Buraya gelen malumata göre, Erce.nı bire heş kala orta şıddette hır yer sar 
fahşiclat yapıldığını bil<Ji.ı·eıı bu !'!ayıa- gaJ etmedıklerını, bınaenaleyh A~glo- bildirmekte, orta cephedeki Rus ta-
kırın e.~:ıssız olduf{u beyan edilm<>ktt·- Ha~s~nların da._u_z~k ~arkt:ıı_ı çekıln~e- arnızunu mevzii bir hareket. olarak y • t y • t d 
<lir. lerı lazım ı?e.lclıgını, merkezı Asya ıl.e giis~ermektedirlcr. Halbuli .Ruslar unanıs ana ya- unanıs ana yar ım 

'ofya 11 (A.A.) - Almaıı amiralı t~zak ~~r~ta Japonyanııı mutlaka ge:wı ve lngilizler, Leningrad muha~arası-
Rederin Sofyayı ziyarı>ti w krııl tara- lıre~ı:_gmı yazmaktadır. • 11111 ehemmivetini itirafla beraber ...,, erzak • 
rından kabulii miinast·beti.l'le bir :ı- ..r~_ıgeı· .. tarar.tan ~:m - ~ar - s~k burası için ani bir tehlike olmadığını paca gımız Kızılayın yapaca"ı sevkıyat 
jansın ne~riyatını takbih eden gazete- butun dunya mılletlerı1_1e hıtalı<'n bır ileri sürmekte ve orta cephedeki Rus • ~ 
ler, su mütalcaları yürütmektedirlt>r. beyanname neşre.dere~ Japo.ny.a_va ka!r- t-:ıarruzunu mühim görmektedirler. sevkıya ti istanbul, 11 (Hususı muhabirimiz- yaırdım olarak 35 bin liralık hububat 

cBulgaristanın ancak kendi ;ahi!!,•- şı daha ;;ıkı tedbırler ıstenııı:;tır. Onlara göre Almanlar burada ağır den telefonla - Kızılay tarafından Yu ve un gönderilecek, bunlarla bir buçuk 
ırini m~hafaza.edebile~ek ka~ar bir ka~ oao zayiat vermişlerdir v~ Ru;; mukabil nanistan halkına ~:apı_la~ak yar~ım ha- milyon por;ıiyonluk çorba pişirilecek 
romokorden ıbaret bır clenız kuvvetı -1-d-AJ 1 -- - taarruzu Sovvetlerin kuvvetlerini Al l g ·r / zırlıkları ikmal edılmı~lır. Sevkıyat .'a ve çorbalar, hastalarla çocuklara da-
vardır. Röyter Ajansı, Amiralın ziya- ran ar• nıan arın tes· gösterm~ktedii·. Netice itibarivle Al- man Ve n l lZ er kında başlıyacaktır. Yunanistana i!k ğıtılacaktır. 
ret.ine Türkiyenin noktai m~zarını celıı - ıiö;iı}e bac;;Jandı mıınlar, Ru~yaya ta".lrruzdalq-heclet'- bu hususta ne diyorlar oo 
ettırecek, bu ,..uretle Bulgarı~tana kar- ' ]erine \'araml\·acaklardır. :;\faamafih . E ı • ı • 
;ıı Mı· şüphe uyandırmak i,-tiyor. Bul- - Baı tarafı biııinci ıahilede - lngilizler ve ·gazeteler Sovyetlere .Berlın, ll (A:A).-. Yan resmi v enme iŞ erı 
gar - Türk münasebetlerini karartmr.k \b.er.aber o.ralardaki İran sefaretle- acil yardımı zarur• gür'mekte ve hü- lıır ~enbadan .bıldırılıyoı·: .. .._ 
için yapılan bu neşriyatın bütün e\'\"el- f kı'.ımetı' teı1kı'd etmıektedı'ı·ler. Turkıye yolıyle Yunanıstana g-on-

l rının. aal_ıyetlerinin devamının te- d • 
kiler gibi akim kalacağına şüphe yok- Çörçil, bunlara cevap teşkil eden ~rile::k erzakın n~ suEetle tevzi e - Yenı· nızamname hazırlandı 
tur. ı mennı edıldiğini yazmakta ve şöy- nutkunda \"":ıziveti takdirle beraber dılecegı hakkında bır mutalea derme-

000 1 ıe de~ektedir: ~artların zorlu~unu bildirmiş, evveh rnn ol~nmamaktadır. Ancak, işgal al- Ankara ( 11 (Husu~i muhabirimiz-ı edilmiştir.. Evlenmenin behemehal 
Amerika harbe mi cBızım Almanya ile olan müna- istihlakin arttırılması lazım geldiği- ! tı~ddakı_lmınt.akaA!alr halkına ferdz'.\k den telefonla) - Adliye Vekil.Jeti, ev- ev.ıe_nme salon. unda yapıl·m· ~sı, hastalık 

.::ebatımız tamamı\,·le normal ve ik. ni saniyen nakli,· at için gemi Jazım l!~ın e. n menın .. manya ta_ra 111 an b t k h k~ t b • • ? ı J h b t - lenme memurları teşkilatı ve evlenme gı ı mazere ın anca u ume ve e-
gırıgor fo1adi mahivettedir.> olduğunu, üçüncüsü kısa yol ihcivacı ı~ ır z.~~an muınanea a ugr~n:ııya - . . . . . . . . lediye tabibleri tarafından tesbiti ve 

- Battarafı 1 inci aah.ifede - 1 Dı - er ta;·aft:ın diın İn rilt r . bulunduğu ve son İran harekatiyle c~gı tabııdır. B.u sebeple bu gı~ı ted- sıcıllerının tanzımıne daır _ol~n nızam- raporda hekimin, hastanın evine gidip 
zırl:ı.rını kendi i ile görü~miye da- ı ~ . •. . g' e e \e buı~a doğru gid_ildiğinı, 900 k!lomet- lıı_;ler beyne!m•!el ~u~uk~1: .ve ınsa11- namede tadilat yap~n yenı hır proje gördüğü açıkça taPırih etmesi hakkında 

R 1 ~~ a •le akted.'len mukaHle mu- relı~ İran dcn11ry?lu üzerinde loko- lıgın mu~lak. ~ır ".~z,fesı~:ı. Ve ~~· hazırlamıştır. Bu nıza~ı;ameye, mede hükümler konmuştur. Nizamnamede 
vet etmi ·tir. Bu göriişmeleri mütea- cıbınce 1randakı Almanların, İngı- motıf ve vagon ihtıy:ıcının temin olu- karşı taı ~f ı~ın .. hıı. mezı) et d.e~ıl, ni kanunda yapılan tadılat ve muhtelif evlenme sicillerinin ne suretle tanzim 
kıp Ruzvelt bugün Kongre liderleri lız ve Ruslara teslimine başlanmı!)- nacağını söylemiştir. Hadece bır husnu nıyet mes.~l~sıdır. kanunlardaki memuri~etler nazarı iti edileceği, milli müdafaa ve hariciye 
ı1~ bir konferan:-> aktedecektir. tır. Bunların arasında frak isyanı- x t~n~ri, ~ft ( A.~~ Ft ~~~u~. ~a-ı baıra alınarak toplu bır halde yeni bir vekaleti memurlarının evlenirken dai-

Amerika Birleşik Devletleri, hükli- na i ·tiril.k edıp de İrana iltıca ev- Fı·nıa"" ndı·yada zef e ~1 • '~ .::e d a \ şu ~tı a- şekil verilmiş ve evlenme memurları- relerinden izin almak mecburiyetleri-
met ~eisinin bu akşam söyliyeceği ; . ' · ra ın an. 1 ıye en sa ın a_ınmış nın akit yapmadan evvel ıııızarı dikka- nin ifa edilmesi Ulzım geleceği de zik-
nutku büyük bir sabırsızlıkla bekle- J.~ enler Ye bu meyanda İrakın es- 0~~n 5 ?ın t~n. emteaı~ı~ ~~nanı~~a~a te ıalacakları hususlar tanzim rolunmaktadw. 
mektedirler. kı Genelkurmay başkanı Emin Ze- Al } . J b go~ıderılmesını~ tas"'.~bı_ ıçm ~uyuk 

Umumi kanaate- göre, nutuk, pek ki de bulunmaktadır. E~ki Filıstin Olan arın ga e e ça- Brıtany-a ve Turk hukumetlerı ara - · 
. h "ft·· .. H.. . lacag" ında ·· h } sında yapılan anlaşmalar hakkında- y • kadın ku 1 1 k muhtemel olarak mıhvere karşı ar- mu usu useyın aranmı~. buluna- c n şup e enen- lelg>raflar neş~e?i~·o:lar. Erzak ve eOJ maş 8rl yapı aca 

bin bidayetindenberi yapılan ihtar- mamıştır. ler artıyor teczaAmdaddelerını ~htlıvayeden ~ut em- Ankara, 11 (Husu;ıi muhabiri- sımlar ilave edilmiştir. Yünlü, pamuk-
ların en ciddi ve en kuvvetlisini tes- Lonclıra, 11 (A.A.) - Rö.vterin ea ana vapurı" e unanıs ana 1 f ı ) D ı t f b · 1 Loııwrn 11 (AA ) Bı'ı· İ ... ~,. g·ı ki d .1 kt· T, . · t ~ mizden te e on :ı - ev e a rıka a- lu ve bunlara sun'i ipek karıştırılaTak 
kil edecekt .ıı·. Bu"'tu··n rrazeteler, ··a- diplomatik muhabiri ."nzıvor: • · · - ,.. ... .,. , - na e ı ece ır a\·mı~ gaze csı ı laı·ın k d k 1 il 1 k 1 d k kt 

" • ' J zetesinin r•ızdığın·ı göre Finl-ind· .. d· ıy . t · k · ci·- 1.. 1· rının program a a ın umaş arı- g ze um.aş ar o unaca ır. 
Zı·~·etı·n cı'dd'ı mahı·~·etı'ı1 ı· töbar•'ız et- lrandnki Almanların bu ı<on hafta- R · f · • · • • • 1 ~ '

1 
·lt unanı. ana crza ve ıger uzum u ı nın genı'ş mı'kvasta ı'malı' ı·,.ı·n yenı· kı 

~ • us ~e eri için kiıfi kuvvetin mevcutımah uller gönderilmesi imkanına 1 ' " -

tırm·~ktedir. tlaıı evvel teslimi lazımdır. Halen bulunmadığından efkarı umumiredekil eriı<en Britanrn hükumetinin muvaf- ----~--•------
Nevyork Taymis gazetesinin Ya- 5"rbe't bulunan Almanların 48 saat tereddüd günden güne artmaktarlır, 1 fakıyetinden ·memnuniyet duJmakta Aaaçtan du••şen 2 ÇOCUk 

şington muhabirine göre, Ruzvelt, ve nıhayet yarına kadar teslimlerı S_on zan;ıanl:\rd!l _bir çok tanınmış şah-
1 
ve Almanya ile az çok iyi münasebec '"t 

çar!;amba akşamı mühim devlet me- 1 için İran nezdinde yeniden teşebbii- sıyetlerın tevkıfı Almanların Ruslara :dame ettirmekte bulunan Türkiye - İstanbul, 11 (Hu;ıusi muhabirimiz- kuyusuna düşmüşlerdir. Ahmet, ku-
murlarını yanına çağırmış ve Ame- satta bulunulmustur. Kordiplomatik muzaffer olacaklarına şüphe edenle - nin bu erzakın Yunanistanda bita- den telefonla) - ŞehTemininde otu- yunun etrafında bulunan çalılara ta
rıkan gemılerinin himayesi bah.:;ın- Ecrlıne gidecek, diğerleri enterııe r_in _çoğalmakta olduğuna en büyük de- raflar vasıt.aqiyle tevziine Almanyayı ran 8 yaşında Elif ile 10 yaşında Ah- kılmış ve bu sayede hayatını kurtar.a-

·ı İ lıldıq·, iknaa muvaffak olmuş bulunduğunu met, incir ağacına çıkarak incir top- bilmiştir. 8 yaşında Elif ise, 37 metre 
de lüzumlu olabilecek tedbirleri al- edı ecektir. ngiliz ve SoYyet kuvvet.. ooo 

1 
• c baı·u·· z ettı'ı·mektedı·r. k ı d 

1 · !arlarken bulunduklaın dal ırı ımş ve derinlikte bulunan kuyuya üşerek bo-
r.ıak üzere donanmaya emir vernıe'· !eri rana girdikleri zaman burada lraıl l ' d k" b t " par an1entosunda iki,.;i birden ağacın dibin e 1 os-an ğulmuştur. 
ve bitaraflık kanununun ilgasını ta- 2000 Alman vardı. İngiliz ve So\•yet .. ~------==oo=nn----~-
1ep eylemek üzere kongreyi pazar· elçilikleri, Almanlarla İtalyanlar ve geçen müzakereler ÇörçİIİn yeni 
te i veya salı günü içtimaa davet et- beşinci koldan İranı temizlemek için - Baı tıtra.fı 1 inci aahif@d .. _ 
mek için nihai projeleri müzakere et- sıkı ışbirliği yapmaktadırlar. ettiği hususları izah etmiş ve iki bükü- beyanatı 
.miştır. metin !~·anın istiklaline ve arazi bil -

Muhabirin iliıveten bildirclığı11e Çünkü o takdirde gemilerın Ameri- t~nlil~ilne k~ı·şı hiq bir _emel. besleme- Rusya ya yüzlerce tay-
göre, bitaraflık kanununun ilg·ası ka donanması tarafından himayes. dıklerıne daır verdıklerı temınatı te - . • 
~eyfiyetınin nazarı dıkkate_ alınan i is.tenecektir. Dil,iinülen nokta şudur barüz ettirmiştir. . • .. . ı yare gönderıldı 
ınk?şaflar arasında bulundugu hak- kı, Amerika, bu kararını bütün de- • ~ebwıl.ar~an Dr. Ta~ırı bu mue~sıf Londra 11 (A.A.) - Avam Kama-

. . . . . . . hadı~elerı nıhayet parlamentoya bıl -1 d b'. 1 ç··. ·ı 
kındakı ılk kapalı telmıh ıyı haber nızlere tesmil edebılır ve o takdirde d; . ld - d d 1 , h .. k11 t :as~n a ~r sua e cevap. v~~en ~ıçı, 

Vaourdak1 kaçak eşya 
İtıtanbul, 11 (Hususi muhabi~·imiz- 3,5 balya manifatura eşyası bulunmuş 

den telefonla) - Akdenizden bugün ve bunlar müsadere edilmiştir. Tahki
limanımıza gelen Fiil.tin vapurunda kat devam etmektedir. 
kaçak 35 çuval kahve, 12 çuval şeker, 

Benzin saklı yan garaj 
sahibinin tevkifi 

Bağdadda kabine 
buhranı . . 1 · .ırmış 0 ugun an ° a} ı u ~me e ıngılterenın Sovvetler b·ırlıgıne yuzler 

alan mahfıllerden gelmektcdır. ne olur? Hitler vaktıyle hangi bay- teşekkür etmiş ve kendisi ile iyi müna- ta .. d. d·- · : . ·· ı' ·şt· · ·· ·· b . ~ I . _ . jce · yyare gon er ıgını soy emı ır. f ~ ... 
Tı\·atro ve sınemaların buyuk ır ragı taşırsa taşı;ıın, fngiltereye doğ- sebet er _ıdame. etmekt.e _oldugunu mıl- Bu sual geçenlerde tayyare inşaat na- slanbul, 11 (Hususı muh~bırımız- Bağdad, 11 (A.A.) - Kabine va-

ekseriyeti bu akşam nutuk saatinde ru gidecek her geminin batırılacağı- Jete temın etmış ol~.n !kı d?st v~ kom- zırı :\foarçye atfedilen ihtarlarla aıa- den t.elefonl.a) - ~i-a kaç g_un evve~ ziyeti hakkında sekiz gündenberi de-
oyunlarını tatil edecekler ve mii'.:)- nı bildirmişti. ş~ de_vletle. İran huku~1:.tı : a~asınr~n kadardır. Çörçil b~lhassa demiştir ki: Taksımd~ hır garaJ~.a be~zın ve yag vam eden şayialardan sonra, Maliye 
terilerıne nutku dinleteceklerdır. . . . hıç kım~nın beklemedıgı h,ıdı,.~ı~.rın. _ Ben, Mocırenın noktai nazarını bulundugu halde mura~~~t. eden. ş?- Nazırı İbrahim Kemalin istifası ile 

.. , .. .. : . _ A~erıkanın, bıtaı ~flık kanununu çı.kn:ıış _olmasınd~n. dol~yı teessurunu biliyorum. Çünkü Hitler Rusya •a ta- förleıre yok cevabı verdıgını ve ~ıka- had bir şekil almıştır . 
. Dun} anın. bu~unku alakası, Ame ılgfün Al manyaya hır nevı meydan bıldırmı~ v~ cl~mıı:;tır ~ı: . . ıarruz ettiği zaman tayyare iıışa~t na- yet üzerine bu garajın basıld':_gını, Hariciye Nazırı Ali Cevad, vekale-

.-ıkanın vazıyetı etrafında toplan- okumaktır ve biti ahi iki de"let n1u·· _ - lkı hukumel. daıına vadettıklerı zırına telefonla 0 akşam R , t mühim miktarda benzin ve yag bu- ten bu vazifeyi görecek ve yeni maliye 
· ' • ·b· l h .. k. ı· '!' t• · h k usyaya am G · maktadır. Amerıkalılar ela bir giiıı naselıetiııi daha fazla bozaraktı~· .. ~ı. ı ra.n u _uJ?~ ı v~ mı '~ 1_nın ~ : müzaharette bulunacağımız hakkında lund.uğunu bildirmiştim: .ara1 sahi- vekili tayin edilmiyecektiır. 

hnrb:ı. gireceklerini tt>slim etmekte- Nitekim bir Amerikan gazetesi lıu Jaı_ı!1~ "e ... salahı}teltleı~lnl~hrıa}et edı e bir kaç söz söyliyeceğimi bildirdiğim bi Suha mahkemeye venlmış, mahke- Mı"llet Meclı"sı·nde 
d k' b. k 1 . · · cegıııı ve·J u sure e mı ı eyecanın c.r- b f'k . . h me Sühanın tevkifine karar vermiş-

dirler. Yalnız bunun zamanı meç- mevzu a ı ır ma a eı-ıne el 917 tadan kalkacağmı İıranlılar ümit etmek za?I~n u ı rımı eyecanla tasvip eL- tir, Ankara, 11 (Hususi mukabirimiz-
hulclür. Ruzvelt, son nutkunu söyle- hortlayan serlevhasını koymuştur .. tedı'r mıştı. • · • b .1 · ·k b ·· k" · · · :Moore !l agust ·t ·· 1 d'" · t kt N t fa ı·ı {aS den telefonla) - Büyük Millet Mec-clikten epeyce sonra Çörçille konus- Fılhnkı a ugun u vazıyet, Amerı- Hariciye nazm şu cevabı vermiştir: . . . ?sa soy_e ıgı nu ~ ~ ışas a 1 
muştur, diğeı· taraftan Atlfmti k v~ kanın 1917 dekı vaziyetine benze- - Müzakerelerden sonra vaziyet ar Bbuunhduansusbtaa khıssıyatıı;1ı ıhf~deh etmışttlı. Ankara, ıı (Hususi muhabirimiz- !isi, hu pazartesi günü içtimalanna 

. .k 1 l - t k . 'd 1 . . d • . . ş a mumaı ey ın arare e d t 1 f 1 ) Sil b k b. l 1 kt M ı· . .k. .. . t Kızılclenızde Amerı a ı ar ve Al- rııektedır. ı. ) enı en no~·ma ~e.v ~:ın; oıp u ı~- çalıştığına bizzat ben şahit oldum. Şim ~n . e e on .a --: mer an , ır )aş ıyaca ır. ec ısın, 1 
•, uç ıç 1-

man lar arasında bazı deniz hüdi~c- Rtızvelt nutkunu ikmal ctmi~tir. kışaf. 1ft1:1~kte~ır.d İkı hu~umetı!\ı m'.ı- diye kadar Rusyaya yüzlerce av tayya- nı~a~ca 1fabrı~~ı ın:a~ına bkarar ".'~r- ma yaptıktan sonra tekar 2 inci teş-
leıi olmu~tur. Ruzveltin, bitaraflık Bu nutuktaki ehemmi\·eti göstermek me:ıs_ı ~rı_ ~ra 111• an yapı ~~1 _yaıc E:ırı~ •ı:esi gönderdik. mıştır. n_şa e 1 e~e 0 a:ı u fabrı. -a, rinm birine kadar bir buçuk aylık 

., · . . . bu gıbı hadıselerın tekerrurune manı M . . - . . . ~eııede bın ton nışasta ımal edebıle- - · h 
kanununun ilgasını istemesi beklen- iı;in şu cihet tebarüz ettırılıyor kı, olacağı ümit edilebilir. d' d oo_reı;ın eskı~le~ old.uJ?u sı:ıbı şı~ı: cek ve devlete aid fabrikalarımızın bir tatil kararı verecegı aber ve-
nıcktedir. Fakat bu demek, Amerı- :-ıutkun uzunluğu iki mislıne ç:ıkarı'.- Bunu müteakıp Ba~vekil şu beyanat t ı ~ ınf~!!ı;rel hukuı;ıe_tının sıyasetını ihtiyacını karşı!ıyacaktır. rilmektedir. 
kanın bitaraflıktan muhnripliğe gPç- mıslır. Nutuk 15 dakika değil, tak- ta bulunmuştur: asAvıp el ı~ıntc.~!1 demınbı.rr:. b . 000 Ceza evlerinde tetl{ı'kler ' . . _ Melıııshrııı v lı .. t.. 1 , 11. me e par ısın en ır me us, me\-
me;;i demek değildir. Bitaraflık ka- rıben 25 dakika sürecektır. Sa__Jahı- son hfülisel~r~len do~ay~ 1~: de~~ı~eı :~;~ z~u b~his beyanat esnasın~a. sö;rlenen Yanlış idare yüzünden Ankara, 11 (Hususi mukabirimiz-
nunu, devletler hukukunun bitaraf. yettarlara göre, nutukta Atlant.k zun ve müteellim olduklarını hen ve sozler_ı ~yn~n tek~ar. etmesını rıca e~- d v '} • k den telefonla) - CA!za ve tevkif 
Jara temin ettıg-i haklar ve sali'ı!.i- meyda h · b , d evzubahs · k d J bT · lemesı uzerıne Çorçıl bu hususta bır ogan 1 H aza 

d 1 
. • n mu are _esı e m meBsaı aırk.al ha'~k~rımt ı_tı!orudz. . çok seyler söylenebileceğini, fakat bu L d 11 (AA) H N evleri umum müdürü Baha Arıkan, 

yctlcrden Amerıkayı mahrum et- e ı ecek ve Amerıkan tıcaret gemı- aşve ı u ume e ı ıma revı ver- ·1 .. 1 .... b. h . t · on ra, . . - ava azırı leket d hT d b. t tk'k 
k · l"h. ti Jerinı·n ug-r·adıkları vazıvet de mu··- mesini meclisten istemiş ve şunl~r1 i!:l- mese :ye. 0 çlusuzk . 1~ e emfmıl~le ve .. mla- Sinkler beyanatında evvelce 2 trans- mhaetmı·ne "Ik atı mUe ır e .. d1 

.• seKya -me ·tedır. Amerika, bu ;ıa a ıye er J t . t' na v-eı mış o ma ıçın sar ec ı en soz e- ati t... b tmasınd 44 k. . . --r· ,. m1ş ıT. mum mu ur, on-
üzerinde fazla durduğu içindir ki nakasa olunacaktır Ve hadise, Vi!- ve e m1.

1t~ ır:I . 1. . t 'b' . rin tekrarını muvafık görmediğini söy- .. an ıgıbn b.a t ve anh.d' ıtşıhnkıı;ko ~ ya, Denizli, ve Muğladaki Dalaman 
• · - ımac reyı, mec ısın a;ıvı ının lem'şt' mune se e ıye ren a ıse a ı a ı 'ftl··· . . 

l!l14 harbine girmiştir ve bu itibar- ~onun Hll 7 de Almanyaya karşı mana~ını değil, mebmıların hükumetin ı .. _ı~. .. . . . _ . nın adliyeye verildiğini ve bu kazala _ çı ıgını ve daha bazı vıHlyetlerde-
la harp dışında kalmak maksadiyle harp _ ilanı içi~ takındığı vaziyete te_ ebh~islerine itimad ~ttikleri .".e hii- tir~oıçıl sozlerın.e şunları ılave etmış- rı_n .faı;Iış .id~re yüzünden ileri geldiği- ki ceza evlerini tetkik edecek ve bu 
bu kr.ııunu kabul etmiştir. benzdılmektedır. Belki de Ruzvel t, k_umı;tın mebu>1ların ı;ıuza~aretı ıle va- _ Moore, sözlerinin yanlış tef:>ir c- nı bıldırmıştır. seyahat bir ay kadar sürecektir . 

. Bit_a~aflık kanunu, Ameri~an ge- sarih izahat verecekti.r. A.kşamki. ~p- zıfesıne dev~m ~1 ~?ılecegı mana,:;ıııı ılilrı;esinden müteessir olduğunu beyan 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Peynircilerin dileği 
ınıJerının harp mıntaka,;ına gırm4'!1P- Jantıya Hôpkırn; de ıştirak etmışt:r. taz~m7un .e< .~cekltııiı··k' t 'f 

1 
etmıştiır. Ben kendisinin kalben ve ru- SON DAKJKA. t • . . . 

rini menetmektedir. Bu yiizd4'!n Salahiyetli bir memur, toplantıya i~- ,· ec '.8 '. ı;_tı a a u ume e ı ımac han bizimle beraber bulunduğundan e- • d sttanlbful, 
1
11) (Hu~~hsı .m~habırıı?ı~-

.k Al d 1 l . d 1 d k t•· b. . reyı veımış ır. minim Böyle olmasaydı onu bu mev en e e on a - ...,.., rımız peynırcı-
Aml!r• ·a, man enıza tı arının fa- tırak e en er en a ı ır ketumı~ e~ Roma, 11 (A.A.) ...:.... Stefani Ajan- k' . ;. . ' - Jeri, kaşar peynirine. yeniden zam 

1. t• d h kt d . t 'Jd'-' . b.ld' . ı· T ı. d ..• d·-· ... ıe tann etmezdım. T h d . . 1 d" Al'k d 1 b 1 a ıye ın en esap soramama a ll". ıs enı ıgını 1 ırmış ır. . c;ının Hı·~·a.n an o~ren ı_~ıne go•·e: . 000 a ran a ıstemış er ır. . a a ar ar, u ta ep 
Gerçi tehlik-e mıntakasını reisicüm- Nevyork, 11 (A.A) - Asosyetıd Tahrandakı Japon mumessılı İrandakı .• hakkında tetkıklerde bulunma·kta-
hur tayin ederse de mıhveciler de Presin dün bildirdiğine göre, Amerika italyan menfaatlı>rinin müdafaasını Bir firaflk Orfi idare ilan edildi dırlar. 

1 
k d"l . . hariciye nezareti İngiltereden dönen deruhte etmiştiı•. İrandaki italyan ko- x---

bazı mıntaka arı. ·en .'. erınce tehlı- Amerikalıların muharip devletler va- lonisi italyan büyük elçiliğinde bulun- K"' u t l ld , ~ahra~, _11 (~.A) ~ Tahıranda Jr- H · • k·ı· · do·· nd"u·· 
ke mıntakaları dıye gostermekte ve purlarına girmelerini meneden kanu- maktadır. agı para Jası 1 fı ıdare ılaıı edılmıştır. lran ordusu- arıcıye ve 1 ımız 
buralarda rastladıkları gemileri ha- ni kayıtları kaldırmıstır. Amerikanın Simla, 11 (A.A.) - Burada bildiri!- Ankara, 11 (Hususi muhabirimiz- nun en yüksek makamını işgal ed.~n İstanbul, 11 (Hususi muhabirimiz-
tırmaktadırlar. Anlasılan Ruzvelt, Londra başkonsolos ~uavini Ameri - diğine göre, Ruslar İranla yaptıkları den. telefonla) - İngilterede ba~ılan gen~r:ıı Evha~ Ad:n.~~li, hük~met ?Ie:- den telefonla) - $ehri.mizde bulu
bu mıntakalarııı ilga ;nı ıstiyecektir kan vatandaşlarının bundan böyle A- anlaşma mucibine~. mühim Trans - kağıd bir lir·alıklann son partisi olan ~ezının ~skerı ~alı!ı~ıne tayın edıl~ış nan hariciye vekili Şükrü Saracoğlu 

.. b' k . ~ . · merikaya ingiliz vapurları veyahut !raniven demiıryolu da dahil olmak ii- 9 milyon lira gelmişt!ıı·. Bu liraların tır. Sahınşah aılesının Isfahana gıt- Ankaraya iaşe müsteşarı Şefik de 
Boyle d ıhr ahrar ıse Amerıkayı bı~· tayy~releri ile dönebileceklerini söyle- zere.!rand!'l~i haya~i münakale hatları- eski kağıt lir~lardan farkı, yalnız ya- ltlilğllilltlellkllzlilplllelldllillliylollrll.llllllllllllllllll\llllllllll Kadeş vapuriyle- lzmire hareket etti• 
adım a a arba yakla tıracaktır. m!ştır. nın ıdaresını elllerıne almışlardır. zılarının yenı harflerle oluşudur. 1 !er. 

• 


