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Neıredilmiyen yu:ılar ırerl ftrilmezl-------------------(lz-:--------------------------
Cünü ıreçm· nüahalar 25 ı.uru tur. Her gün sabahlan mir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Ankarn, 2 (Telefonla) - Zir:ınt Ve
kiıletincc salın :ıhn:ın ziroat makine ve 
levazımından, dolaplı ve taraklı orak 
m:ıkineleıri yedek p:ırçalarının, bu gihi 
makinelere sahip bulunan zirantcılar
dan ihtiyacı olanlara mübayea beJel!c
ri iizerinden satılmasına koordinasyoıı 
hey'etince müsaade edilmiştir. 

Milli Şefin dün Manisada yaptıkları tetkikler 
Iranda 

Anlaşmaya 
Varıldı 

Ingiliz ve Sovyet 

kuvvetleri Kaz-

vinde birleştiler Çanakkalden bir görünüş 
- Milli Şefimiz dü~kü seyahatleri için Demirkonaktan çıkarlarken ve Alaancak ır•rt önünde t k [. d Kafkasya petrol Star gazetesinin 

Şef' Halkı neşeli buldular ve Sav!~n :ı~.~:~ ur leri ve lngilizler neşri~atı 
• ti • • b•ıd• d•ı 1 ·ı· l l ı· 1:1. l . Türkiyenin boaazları rı· lstanbulve bogazlar hak 

Y erini 1 ır ngı ız er e s anı a emı - 6 k dı • b • .. t [. memnunJ e ) er Iran petrollerinin zasiyle a_çması lazımmış ın '1 garıp ırmu ~ ea 
işletilmesi . . . Bu kundakçının neşrıy~-

1 -M . d ht ı·f Moıkova, 2 (A.A.) - Moıkova Amerıka eskı denız genel tından her halde Amerı-
Umumi harp e anısa a mu_ e ı eser, ;~~yoıu, bu ıabah !U haberi vermit· kurmay başkanının yan- ka ve Sovyetler de 

bu ha
• rbı•n Sovyetler birliği Ue Büyük Britan- lış bir düşüncesi ınüteessirdir •• ı • d • ı ya lranla müzakere halinde bulun· . · . • muessese erı gez 1 er ' d n Sovyet kıtaları lranda Nev~ork, 2 (A.A.) - UnayLed Vasıngton, 2 (A.A.) - Star gaze-

mukayesesl 
~uhkla~:n t itmemek emrini ~lmıılar- P.resin bi!dirdiğine göre, s<ıbık Ame- tesi, cRusyaya İra_~?a": kapı. başlı-

a a 1 er ır rıka denız genel kurmay başkanı ğı altında neşrettıgı hır makalede 
dır. k 2 (AA ) _ Tahrandan Perley, Almanların Kafkasyaya ya- şunları yazmaktadır: r * * * "\ G d.. du··ı ş fi • o d . N~':'Y~':,.• .... 3ı Ağuıtoa gece- kın petrollere ancak denizd~n hücum c Rusyanın, dünyanın aksamı sai-

Bu harbin ilk yılında Almanya
1 

ece on er. ere erıne f Q• b!ldırıld:~eK~:ıl:rdu ile irtibat teıiı edebile.cekl~rini, bmrn 1;1aui olabil- resiyle muvasalnsını te!"liı; ede~ bir 
t haıı • d • f •ıd• aıdKaz1v T f" I"" kolu dün He- mek ıçın Turkıyenın bogazları ingi- sıcak su kapısına olan ıhtıyacı ızhar 

faikti ikinci yıl müsava k evın e zıya et verı 1 e en ngı iZ .~o '!rd U Seveh idine Jizlere rizasiy]e '!lÇması Jiizım gele- edilmiştir. 
oldu •• Şimdi de yarını bekleme :Je~an !k~rm~zt~~'.';e~eh geçiJ~ıimal ceğini, aksi takdirde boğazlara hü- Sovyetler, Boğ~zlara hakim olmak 
lazım.. d~!r~:ıen So!yet kıtaları ile cenubi -0..Yamı Ddnd aahlfed• - -DeYIUlll lkıııd aahlfede 

•--- *"!' ÇANÇAR B U G U" N ı• Z M ı• R O E N A Y R 1 L O ı L l R garbiden gelen İngiliz kıtalarının ev-
Harndi Nuzhet velki ıabah birleıtikleri noktadan 95 

. • buna cihan Cum~u.:rei~im!.:.• Milli Şefimiz İs- yapılmamıştır. kilo!"etre meaafededir. • . . 
Avrupa har~• .. -hatl•on a ile baş- met _1nonu dun ogleden evvel trenle Manisa, 2 (Hususi muhabirimiz _ Sımla, ~ (A.A.) - S~la_lnyetl!. "!~n 

harbi de diyebUırız· ~~I .~n evvel Maımayft gıtmiş, halkın coşkun fo. den telefonla) _ Cumhur reis'm" halara gore, !randa ıukun lıuküm 
lall>A11 bakımından ıkı. ıı~ k" bakı'. zahıiratı ile karşılanmıştır. Halkla 111illi Şef Ismct İnönü bugün 

8 
1 t ız, aürmektedir. Zannedildiğine göre, 

lnıriltere ve fran•~~'.? 1!! 1r:1ı~a gir- temaslarından ve muhtelif tetk_ikle- dörtte hususi trenlerlylc Ma~~ on bundan böyle lngiliz.. or~uları ~~man 
ın!ndan da buıün uçuncu V r!nden çok me.mnu.n kal~n. Millı Şe- gel mi~ ve. istasyonda halkın co:~~! dan.lığ~ taraf~dan ırunluk teblıg net-
ını1 bulunuyor. . h b" bel- fımız, :ıkşam uzeıı şehrımızc avdet tezahuratıyle karşılanmıştır V J' redılmıyecektır. I . 

Böyle yıldönümlerınde ar ın · buyurmuştur. mebuslar belediye ve Halkev· · . a 1
• Kudüı, 2 (A.A.) - yı haber alan 

li batlı hi.diııelerini gö~d.en b~eı•~~ :\!illi Şefimiz, İzmirden hareket ve ri ile kaz~lardan gelen hcyetı~:e~.e- Arap mahfillerinde beyan edildiğine 
ınek geçmit harp günlerının ır A -avdetlerinde merasim yapılmaması- lj Şefi Menemen fatasyonundan' k ıl- göre lngiltere, !randa harekete geç
li.aa;ını yapmak adet olmuşt~r. n· nı arzu buyurduklarından kendileri- şılamışlardır. tsm~t İnönü. Man~r- meden evvel bu hareketin aamimiye
cak harp henüz nihaye~. budmarı:,ı~i ne resmi teşçi ve istikbal merasimi -De ..... mı lkind u.hlfad; _ ısa ti hakkında .bütün mü.ıl~man hüku-
tır h tt" b" bakıma gore " Y d metlere temınat vermıtlır. lran Şa-

_, Askeri Vaziyet 1-
Şar k cephesinde kara 
harekatında durgunluk 

' a a ır d Sonra a d• d 4 .. --L"f d başlamıt bulunmakta ır. "ğ"- F• ı 1 •ı• - Devamı ncu oanı e e -

b~ haı:bi~ buıı:üne kadar ~=~te~:.1:di~ ın an ıya a ngı ız gazetele- Son zamanda havalardaki hare· 
""z hadıııeler• o kad•r d. k. bun· • Al N f k·ı· n· ' 
'Ve o kadar korkunç ,eyle{ •r .~a im- Geçenki harpten /azla rı ve man)ar a ıa ve 1 1 ı- k""t d h• d•la d d Jd 
la.,rı kimsenin unut~Uf J maherkeain e a a a ısse 1 ır erece e aza 1 
kan yoktur. Bu ıtıbar a · k ztırap·varmış nara gıttJ eıaıen malUınu olan ıeyleı:• tel;~~ 1 l J k . h Bugün Alm~n, Sovy~t tebliğleri~- Umumj vaziyetten. a~Jaşıldığı'!a gü-
l!tmektenııe buıün~~ harp. ıle va- ranua l mu asamatın Şehrimlzcle Nafıa işJ,.jrin; ltdt~ de kara harekatına ?aır fazla malu- re ;v~Jnız Alman ıler.ı ~arekntında 
aeneıi umumi harbını~ ~ellı ba~!:nak SULH ŞAYIALARININ BiR bitmesi sebebiyle eden Nafıa Vekili General Ali Fuad mat yokt~ı. Daha zıyade. hava m~- eskısıne nazara~ barız bır yavnşln • 
aıflarını h"Uıuaiyetlerını araşt I Cebesoy Dinara hareket etmiştir harebelerınden b:ıh•edılmektedır. -De ... amı lkmcl aablfede -
Ve onla; arasında bir mu~ay~s~ Y:.:: SEBEBi DE ESK HUOUO· C?rada·ki

0 

nafıa işlerini teftiş edecek: 

:i.~ı:•ha hayırlı, daha ay a •müt- LARIN ALINMASI iMiŞ Türkiyenin durum ve en- tır. ooo 

':Jmu~i h~r!;,'te ~~::ı~:;:,r~eBizzat :\loskova, 2 (A.A.) .- Stokholm~an dişelerinden ne suretle 
t .. fıklerı maglup 0 

.' ğlubiyetle- Tas ajansına gelen bır telgırafa gore, b h d" l 
Al~anlar, ~u. h.arpte~1:::ı: hülasa Stokholmu ziyaret eden nilfuzlu Fin a Se ıyor ar 
-.ın ıebebını üç no sahsiyetleri Fin!andiyanın son on haf- L d 2 (AA) 1 .. 

ederler: 
1 

• h d birden harbi t.a içinde 1939 harbinin bütiln devamı 
1 1 °~ ıra, d ·h· - tngıtlızt·ıgadz~I- Başvekil, Sırp hükfime-

ı - kı cep e e Devamı 0 inci sahifede _ e erı, ran a mu asama ın n ı e ı -
kabul etmiş oı,.. ... k, •. at - N _ mesini, bu memleketin komşuları ve tinin beyannamesini 

., _ Her tiirlü vaaıtaya m~ra~a bilhlssa Türkiye için çok faydalı ol-
ederek, ferdi ve içtimai hiç hır ay- Bulgaristanda duğunu tebarüz ettirmektedirler. okudu 
da bağlanmakaızın her çb":reyek ve Deyli Telgraiın diplomatik muhar 
her imkana baavurarak har 1 en ısa ı"iri diyor ki: • • • 
bir zamanda bitirmiye çalışmamış s b clisi bugu·· n .Türklerin handaki harekat hak- Sırp devletının mılli bay-
bulunmak, . o ranya me kındaki endişeleri son yirmi dört sn- ğ d t k k'l b"l k 

3 - Dahilde ve harıçte prop~::.~ f ·k F d toplanıyor al içinde büyilk bir nisbette sükun ra ı a ar ı çe 1 e ı ece 
daya ki.fi derecede kıymet ve e e' a a e bulmuş,ur. Türk genel kurmayı, Tür Belgrad, 2 (A.A.) - D. N. B. ajan-
ıniyet vermemit olmak. . . H"tl kiyenin kendisine müteveccih büyük sı bildiriyor: 

Bizzat Alman devlet lrdeı~ı ıM'.':~ bir t~hlikenin ortadan kalkmasiyle Başvekil general Nediç Sırp hilkii-
l 1 mıt o ugu • u · t" · tt • k " k t" · ' sene erce evve yaz k"t • emnıye ınııı ar ıgını açı ç:ı gorme - me mm lı>eyannamesini okumustur. 

cadelem• iamindeki program h 
1 
,:_ tedir. Bu beyannamede derhal bir mesai İııro-

bında bu noktalara uzun uzun, e e Türk hilkümei merkezinin si~".lsi gramının tatbik edileceği ordunun ıs-
tniyetle temaa eder. Ve _Almanyanı~ mahfilleri itimadlarını tekrar bul - !ah ve ihtiyari hizmet us~lünün kabul 
bir iatikbal harbinde, eger yatama muşa ':>enziyorlar. Ve Rusların bir olunacağı bildirilmektedir Başvekil 
iıtiyoraa, bu hatalara ne P~. aaın": tehdidinden korkmağa mahal olma- bu beyannameyi okudukta~ sonra Sırp 
olurıa olıun düşmekten çe .~n~eaı dığını anlıyorlar. devletinin milli bayrağını çekmiye me-
li.um geleceğini tiddetl<" muda aa Yunanistandaki ingiliz müdahale- zun kılındığını da ilave etmiştir. 
eder. • sinin z·am:ınında yapılmamış olma- -·------------

Almanya, geçen umum•. harpte sını tenkit ı>den Tilrkleriıı, lngillerc-
kendi mağlubiyetine sebebıyel ver- nin 1randaki seri hareketini iyi kar-
tniş olan bu eıaalardan bu harpte ne şılıyacakları farz edilebilirdi. Husu-
d~receye kad":~ İç~inap edebilmiştir; siyle ki böyle bir hareket, Tilrkiye-

Yugoslavyada 

1 $AR tTl.E.R 

--
Yanmakta olnn bir Sovyet §ehrine giren Alman aakerleri 

Almanlara göre Sovyetlere göre 
bır de bunu gormıye. ç~lıtalım. . nin gerilerini nazi manevralarından f M k k. l • 

Almanya bu defa ıkı_ cephede. hır· koruyacaktır. Bununla beraber Türk e tep ıtap arı Şark cephesınde Bütün ceohede 
den harbi kabu.l etmemıye. azamı de· ' efkarı umumiyesi İran istik:ı~etinde Mekteplerde kayıtlar baıladı. 
recede ehemmıyet verınıt ve buna her hangi bir Rus hareketine karşı Bittabi tedrisat ta yaklattı dt"mek. 
k••men de muvaffak oımu1,tur-..~•r: ötedenberi hassasiyet göstermiş ve Şimdiden mektep kitapı.mnı dü- H-ırekat plan mucibince 
be tekaddüm eden fırtına 1 .f!unf~kı ' Kızıl kıtaların TebriZ" ve daha öte- şünmek ve hazırlamak lazım .. Bazı 
he~ h~t~~larız. lngilt.ere s~:':!t'k~.: ·~ı e geln:ıesini il;'i bir.!l°özle görmem.iş- yıllarda kitı;-~ derdi! mekteplerin ve devam ediyor 
lerı butun gayretlerıyle ~ E tır. Hakıkatte ıse boyle bır endı e talebenin bırınci planda gelen mev-
Yayı elde etmiye çalıtıyo~l":r 1

• h!;: son İngiliz • Rus deklarasyonu ile <uu oluyor. Talebe, uzun müddet ki- • • 
b';'na muvaffak olsalardı ıkı c~u h 1 zail olmalıydı. Bu dekUirasyoııda in- tapaız kalıyor veya bazı kitapları Sovyetlerın asker ıhraç 
bırden h11ı'rJ> etmek zarureti ~·ı giliz ve Ru.< hük(lm2tleri, Türkiye buluyor, bazılarını temin edemiyor. - • k 
olacaktı ki Almanyanın buna i;'ec ur cumhuriyetinin toprak bütünHiğüne Tevziat ıekli ile fiyat meseleleri tesebbuslerı gene a a-
kı;-lmamak için belki ~:' arpt~n . . . ri:ıyet etmek fikirlerini kati olnrnk de ayrı •• Bu mevzu üzerinde Veki.- ' t t ld 

Sovyet kıtaları muha
rebe ediyorlar 

4 Alman sanayi ıneı-kezi 
şiddetle bonıbardıman 

edildi hıle içtinap edeceğin~ .'uphe yo - Bulgar Başvekılı Fılof . beyan ediyorlar. Bu endişenin, n'l"- let te, mektep idareleri de, talebe ve me e ugra ı I 
tu. Alman devlet relll bu zaruj Sofva 2 (A.A.) - Bulgar n1ansı tık tamamiyle zail olacağına şüphe ebeveyn de mutabıktırlar sanıyoruz. Berlin, 2 (A.A.) - Alman orduları l\foskova, 2 (A.A.) - Sovyel istih· 
rl!tle karşılatmamak için . Naarona bildirlv~r: voktur. Çi.inkü İngiltere ve Rusyanın Böyle bir çaya yaklaımadan paça- Başkumandanhğının tebliği: barat bürosunun bu sabahki tebliği: 
~?~Yı;-lizmin e? esaılı P~:'naıpJer'.n~1~ Bul~r parlamentosu, 3 eylulde fev- İranı, Iraktaki nazi hükumet darbe- ' arı aıvamak yerinde olur. j ŞM"k cephesinde harekat, plan mu- 1 Eyliil gecesi, kıtalarımız blltün 
ırını; Bolşevıkle~le .mucbaifdedeyı ı kaliide bir ie!imaa davet edilmi~tir. - Dn·amı 4 acU Mlılfedo - ** . - Dev111114 ııcll •abifede - -lleY&DV ikinci ~ ... -

- Devamı 2 ıncı aa e • - • • 
• 



2) DOLU) 3 EYLü 

(Şehir ve Memleket Haberleri) 

941 viliyet bütçesi BUGÜNKÜ PROGRAM 

Şef, halkı neşeli Umumi harple bu 
buldular harbin mukayesesi 

- Bqtarafı 1 inci .. h.ifede - - Bat tarafı biııinci aabifede - B81edluece ceza. 
Jı ydini tr(nlerine k, bul ettikteıı on feda etmeyi göze aldırdı ve bildiği-
rn. tren yoluna de,·am etmi.·tir. miz şekilde bir gün birdenbire Sov- ıandırııanıar 

MANISADA: yet Rusya ile bir ademi ~e~avüz 
Yol üzerindeki bütün i ·tasyonlar, paktı aktederek Almanyayı ~k~ cep- Belediye zabıtasınc-a yapılan sıkı 

:\[illi efimizi istikbale çıkan ve kalp- hede h~rde~ J:ıarp etmek gıbı kor- bir kontrolde muhtelif şekilde bele- T d•k • d d•ıd• 
ten .ezahürat yapan halkla dolu idi. kunç bır ıhtım~lden kurtardı. AI- diye tenbihlerine riayet etmedikleri as l ve ıa e e J J 
.Vanisa ista '.vonundaki kal-abalık, ma.nyla dbu .. pren,sıbe sab~ık kba~mearkyesrue- \'e temı·z11·g·e avkır·ı hareket ettiklerı· H • 'd · ha ·net.• 9~- ı· 

' , Vilayetin 1941 ~enesi büdçe~i. Ve- uswıı ı ar:nm • zı J_e I<> ır~ göı ülmemiş derecede idi. )!illi Şefi- retıy e uşman arınb. ırer ır . · d ~öı ülen 3 otel 2 şaraphane, 4 :ışçı, killer hev'etince tasdik Ye iade edilmiıı- borcu bulundugu anlaşıldıgından adı 
mizi tasıyan trenin i: tasyona geldiği vurdu v~ pek k~~~ .. ır ;a;:a: ~''iıa.~ 2 kasap diikka;ıı, 1 yoğurt, 1 pasta tir. Büdçede bazı değişiklikler yapıl- ma:ıraf _büdçesinde ~emi~et!e~·e yardım 
~ırada i tasyon ve cıvarını dolduran h~men emen utun v P Y malfıthanesi, 1 han sahibi muhtelif mış ve ona göre tashihi istenmiştir. maddesınd:n 975 !ıra .. ındırılerek ~e-
ıııuazzam kalabalığın c·rndan teza- kım old~. Al b k _ c~zalara çnrptırılmışır. Bir işkembe- Vekilla· hey' eti kararına göre büd- ,çen v~ eskı seneler duyun m_a?~esıne 
hUratı, cidden gö~·ülmeğe değer bir d An~a mi,~Y: :.;:~ \ son~t:a m:- ci dükkanında temizlenmemiş işkeın- çe nizamnamesi maddelerinde lüzumlu ilave.~ı, :rı~emleket ~astahanesı ıçın t~-
manzara te. kil edıyordu. afrf ku plrenıkı 1 

ad ~ 5e met Rusya belerin pi·irilmekte olduğu görülmüş bazı deg-işiklikler yapılmış, D cedve- berl'U edılen 996 !ıra 55 kuruşun va-II ık . va a oaca mı ır. ovye 1" k'J · k b · ı 7 k'J '•k b · ·· · · ~ d b'"d · · 17 · "teb .. tfas a · .. . h kk d k' h ı b"raz yanlış ·> ı 0 ış em e 1 e 1 0 1 ~ em e !ine d:ıhıl memurıyetler ıçın 36<>6 sa- ri at u çesının ıncı errua -
- Varo!, :ağ ol İıı~~u: . a ın ahı 1 eaap ~~·d· 1 

Almanlar ·ağı ve diğer bir dükkanda da küflü yılı kanuna göre kabul\/€ tasdik edil.en Iına irad kaydı ile bilmukabele 500 Ji-
Diye bagır~yordu. fnon_u'. ı:<ta~yon- ~ık'h~~~ a~ a~ş g~ 1

1:r.hafta için- oldukları görülen 72 kilo pastırma teşkilat kadrolarındaki derece ve maaş- rasının adi masraf büdçesinin ha.~taha-
<la halka :elam Yereıek ıltıfat e'tmıı;; du u udmetıknlıdaye ka ı onra da miisaclerc ve imha edilmiştir. !ar esa~ tutulacag-ından İcra Vekilleri ne iaşe bedeli maddesine, 496 lira 55 e orta an a ırma ve s · · · l · 
t•e: t ·ı d.. k .. "dinde idiler. ooo hey'etinden ·ıvrıca bir karaır alınma- kuruşun da Lenvır ve teshın madc esme 

- H_pinizi neşeli hulclum. mem- Hnglıbtekr~yşe konmeh ~mdıe harp ba~Iı- K 1 k ""' t dıkça bu deı:~ce ve maaşların hiç bir tahsisat olarak ilavesi bildiırilmiştir. ld 
a u ı ar cep esın ., iZ mes e ogre men · b"rl · • · nuıı 

0 

um. 1 b .. h ft geçmiş bulun- suretle fevkine çıkılmıyacaktır Bu suretle yıenı u çenın umumı varı-
Demisler ve ista•yondtı kurulan ya 

1 ugu~ on ..:.ır:~~lar istihdaf et- Tasdikli teskilat kadrosundaki (Mr,- clatı 2,606,390 lira 55 kuruş, adi mas-
fizüm . atı sergisini ziyaret eylemiş- masına ragmen okuluna gı•recekler ' ' • (M fi 2 067 447 lira 5" k 'US Ve fev tikleri neticeyi almış olmaktan he- halli ida•reler müfettişi) unvan.ı a- ra .ar , , . . o uı ··. . -
!erdir. Müteakıben halkın co~kun te nüz pek uzakta görünmektedirler. halli idaıeler kontrolörü) şeklıncle ri::- kalade ~asr~fla~ ~: 538,94~ lırcl ola-

Kontrol neticesinde .... 

·RADYO 
7 .30 Program, 7 .33 Müzik: Hafif 

program (pl.), 7.45 Ajans haberleri, 
8.00 Müzik: Senfonik parçalar (pi.), 
8.30/ 8.45 Evin saati, 12.30 Prowram, 
12.33 Müzik: Türkçe plaklar, 12.45 
Ajans haberleri, 13.00 .Müzik: Türkç<' 
pliiklar programının devamı, 13.30 
14.00 Müzik: Karışık program (pi.), 
18.00 Progt·am ve Memleket saat aya
n, 18.03 Müzik: Radyo ·alon orkestra
sı (Violonist Necip Aşkın), 19.00 Mü
zik: Fasıl sazı, 19.30 Ajans haberleri, 
19.45 Konuşma, 19.55 :Müzik: Türkçe 
Film şarkıları, 20.15 Radyo ga1..etesi, 
20.45 Müzik: Saint - Saens - Piano 
Konçertosu (pi.), 21.00 Ziraat tahi
mi ve Toprak mahsulleri bC!'sası, 21.10 
Konuşma (100 sene önce nasıl yaşıyor
duk), 21.25 Müzik: Bestekar simaları 
serisinden (pi.), 21.45 Müzik: Klı1sik 
Türk müziği programı (Şef: Mesud 
Cemil), 22.30 Ajans haberleri, 22.45 
~füzik: Dans müziği (pi.), 22.55 / 23.00 
Yarınki progıram ve kapamıı. zahürntı ve alkışları arasında ilerli- Hemen umum"ıyetle zannedildiği gibi 1941 - 1942 ders yılı başında Kız g"istirilmiştir. rak tesbıt edılmı tıı. \'en Cumhur reisimiz, muntazam kı- k ' 

\·afetli beden terbiye i mükellefleri- Sark harbi bu kış esnasında da de- meslek öğretmen okuluna almaca pa- _ A kerAI 
1 ·ıt·f tt b vam edecek olursa acaba önümüzde- rafı ya~ıl_ı ve parasız ya.~ılı ve y~tı ı.z Ki>'ı11t"ıı· fiatİ Tenı's· 111üsabakaları S ııi tefti etmiş ve on ara ı ı a a u- ,,ı· ı"lkbaharda Almanya şark ve Af- talebe ıçın yapılacak musabaka ımtı-

iıınmuşhırdır. ~ b h 1 d ti h k t ı 11 - Baı tarafı 1 inci aahifede -
Vaziyet 

Cllmhlıı. ı·eı·.~ı·mı·.,, otomobı"Jleı·ı·ııe •ika cephelerine ilaveten ir de garp an arın a şu >ıure e are e o u a- • . .. 

1

.. M f'h Al 

" ~ · h kt d"ld" f d b 1 k ma oldugu gbru uyor. , aama ı -lıinmemiş. yaya olarak memleket has taraflarında yeni hır cep e ile kar4 ı- ca ır. k" Du" n tesbı·ı e 1 1 Yarın uar a I' ıgaca man - Sovye~ cephes.inde _hissolunan laşmıyacak mıdır? O yıl m~zu~lariyle. daha es ı _mc- Y _ tahane,;İne gitmi~, müesse:eyi gez - Her türlü vasıtaya müracaat ede- zunl~~·dan ımtıhana gırecek olanlardan . • . .. . . . bu durgunlugun, aynı şekılde devam 
miş. ;;ıhhi durum üzerinde ıılilkadar- k h b' k b" d b't"r bı'çkı· clikiş mocla çiçek çamasır na- Vılayet Fıat murakabe komısJ onu, Fu-ar tenis kupası müsabakalarına deceğini düşünmeık de doğru de-l 1 1- t 1 1 1 d" . e ar ı en ısa ır zaman :\ 1 J - ' , • , ' • .. ... 1 .,. tt v ı· . b balı ~ d k :ırr an ma uma a mıs, ıe e ıye reı- k "b' r h b' .. .. kıs ev idaresi yemek pisirme ve re,;ını dun ogleden evve vı aye e a ı mua- yarınki perşen e sa ı saa. o uz- ~ildir. ~inden Maııisamn su me=-ele~iııi or- ~~ pır nsı. ınekge ınbce, ar .ıbn. uçunk- 0 u'be' leriııde~ h~ngisine 'girece<Ti tesbit vini B. Ekrem Yalçınkayanın reisli- da başlanacaktır. Bu müsabakalar, Hava la rda : 

'l . h t d' 1 . . u yı ına gırer en u prensı ın pe ., . ro - • 1 k.. .. ... , L f' t·- k erec kt· A k h k ti . ınu~. Yen en ız~ a ı •!l enıış. yıne tb"k d'l . ld • k b 1 t'dı"lecektı·r gınde top anmış, omurun sa ış ıa ı pazar a şamı sona e ır. n a- Her iki tarafın -ava ·uvve erı 1 k k t ·t·· .. .. f •e ta ı e ı ememış o ugunu a u . . . . • t· B ·· d ·t·b I d k" · d.. k d l d 
• :n·a o ara ız ens ı usunu sere • k f d . F'lh k'k Al Muallim meclislerince göstenlecek nı tesbıt etmış ır. ugun en ı ı aren ra tenisçi erin en on ışı un a şam- ·on zamanda kara or u arına yar ım İeı;dirmi~lerdir. Bu ırada ~ehriıı cad tme zharub~e ınkeyızb.. 1 

a 
1 

da b: ıı·ımzecller Türk tabiivctinde ahlakı İzmirde ve Karıııyakada kömür, pera- ki Ankara treniyle şehrimiz~ gelmiş- etmektedirler. Alman hava kuvvetle ı 1 . t 1 .. t anya ar ı en ısa ır zaman a ı- • , ' J ~ ' k d 1 k k"l 7 5 k . ··. .· - İ t b 1 be t . . . d k f M k ' e erı muazzam ez. rnra yapan · b"I k . . 1. d 1 h kuvvetli ve sağlam ruhu ve uzvu h:ıs- en e o ara ı ORU , UI uş uzeı ın !erdir. s an u un ~n Ş enısçısı e .. i, bilhassa Çerni o ve o~ ova ce-lı:.ılkla dolu idi. En:titüde müdür ve re 
1 

me ıçın e ın en ge en er şe- ' ' · k d t 1 kt bu akşam gel0cektır. _Ayrıca Balıke- 'lUP bo"lgesı'ndekı· demı·ryollar,·na ve · t · b h l" d Norveç talıksız hangi ihtisas sube;ıine gır0ce en sa ı aca ıır. ç _ nll'alll.mleı·deıı •ıkultın dtıı·tınıtı ve ' yapmış ır, ıca 1 a ın e ., . ' ' . V k'l t• b"ld. d'" · f' tl · .. , ·· 1 S h Kocaelı mınt k l k J · t 1 el 
' · areketi gibi bidayette pek çog"umu- i:eler Enstitii imtihanlaırında o dt;r~- e a e ın ı ıı· ıgı ı~ ~ı uzeı 11 _ - sir, ey an ve a a -arın- ıhaşşiit mer ez erme aarruz ar :ı vı•rimi hakkında ma~fım ıt aldıktan . k' .. d'·-·· .. .. tk' lleı·cleıı en az ı·\·ı· not nlmıs 941 te~rını- den nohud ve kuru fasul:ı-enın de top dan da beı;ıerden on be. teni~çi gele- 'rnlunmuslardır. P t H ık fl d . ·un ım ansız gor ugumuz cure a- · · . • .,. . · . . . · d'l · t'. d f t · .. b ' · ı· ~oııı a ar i ve a evini şere en ır- h k ti . b H Handa evveli nele 21 yaşını geçmemrn ve hıç tan satış fıatlen tesbıt e ı mış ıt. cek ve bunlar a uar enıs musa a- Sovvet hava kuvvetlerıne ge ınce, 

mi::;, her iki binayı da gezmi~. kütüp- l'.\n~ t~~ e ~~ı daş~~ış, 0

• k evlenm ,mis ol~ı~aklardır. · Diin Karataş kömür iskelesinde top- kalarına iştirak edeceklerdir. Müsa- ·ı nlar ~la ı eylUlde Berlin, Könisber_g
haneyi, kitap \'e fotoğraf ergilerinl . e ~5' ar ı~d ar ehe ~.z7ışF pe Yashrmı küçiiltmüs olanlar cliğ-er tan kömürün kilosu 6,75 kuruştan sa- bakalar. Kiiltiirp·ark tenis kulübü Uanzig Ye Meme) bölgelerindeki as
%İ.nıret etmiş ve izahat almışlarrlır. ısa hsurenh ır.v~ tırı!°t. arAı 1 

ek ran- . artl~~; haiz ol;ıalar dahi k;bı;l erli!- tılıyordu. Perakende satıcılara hıra- kortlarında yapılacaktır. Dört gün '-:eri v~ ~mai hedeflere taarruz etmiş-
Kazalardooı gelmi.: olan müme sil- ayı arp arıcı e mış ır. nca neye · . · k 1 k' k"l ba ına 30 paıradır devam edecek müsabakalara her gün erdir. Bütün buntlarda yaııgınl:ır 
IPri kabul buyuran Cumhur rei~imiz. ia\;Iur!~ .01~~-n !940

. s.onbah;rı~da mıyeceklerdır. 1 ~pı~;n \~dkiıle~de İzmirde. odun ~aat dokuzda başlanacak, on ikide ·ıktığı bildirilmiştir. 
halkı ııe~eli gördüğünil \'e r.ı.nınun ngı ereyı ıstı a e mesı ıca~ e er e~ 1 • kömürii stokunun bir milyon kilo Ol· yemek tatilinden ~onra saat 14 ten Buna ıağmen iki tarafın da Şark 
kaır1ığını . öyıemi~ıerdir. ~unu başaram~mııı ve bu en .mu~nnıt Kafkasya petrol erı ve c1uJhı anlaşılmıştır. ,.irmiye kadar cıevam oıunacaktır. 'ıöıgesi hava harekatında bir dur -

Milli' Şef, Halkevinin büyük :;alo- 'aıım~n':1 harb~. uzatma~ .. ıı_:ıkanını I ·ı· l ooo 50 kuruş mukabilinde herkes bu he- tunluk vardır. Bunun muhtelif se -
nunda te hir edilen Manisa .\·erli bez- v~rm_ı,~ır. Bugun harp uçuncu yılına ngı IZ er Feci kaza vecanlı müsabakal-arı seyredebilecek 'ıepleri vardır. İlk sebep, iki taraf 
!erini, bu yıla ait pamuk ve tütün •ır-~ı!tır, d~h": ne .ka~ar devam ede- - Baş tarafı 1 inci sahifede - tir. Cumartesi günü dömifinal, pazar rnva knvvetlerinin de 2 ay içinde 
mahsulleri nümunelerini tetkik etmiş ·eg ını kestırmı~e ımk.an yoktur. cum etmek icap edeceğini ve şimdiki TREN Al TINQA ~ünü final müsabakaları yapılacak. 'azla zayiata ui!şramış olmalarıdılr. 
tır. O . ırada öğretmen Ahmet Öner- En son prensı~e gelınce; Al'?"anya- ahv':'.d, eski harp gibi olmadığından kazanac-ak bölgelere kupa ve hedi- "'er:ıoneJ ve tayyare zayiatını telafi 
tiiı·k, :Milli efe l\fo•w;a g~nçliğinin ın bu defa dahılde olsun h~rıçte 01

: buna İngilizlerin mu\'affok olacağını PARÇALANDI ·eler verilecektir.. .. , .. •in şimdi iki tarafın da fazla çalıs-
\"e Manisalıların saygı •·e bağlılık - :ın proı;ıaganda!a en ~zamı kıymetı \'azmakladır. . Kaışıyakanın Hacı Hüs'!yinler ve İzmir tenisçilerı bu muhım musa- ma,-ı Hizımdıı. 
!arım tebarüz ettiı en bir nutuk söv- H vermıf olduguna şuphe yoktur. R d o azetesınden · bakalar ı'çı·n fa~.la hazırlık .vapmı~ ol- Dı' g'eı· taı·aftaıı h"'ı·eka·t. 111 dahile 

• 
0 

"h b ·· k d h · k k a Y. g . · . .. Çiğli köyleri arasında 46 num-aralı " " !emiştir. ...u cı az ~g.'?'ne . a ar ıç a sama Amerıkada. bır zama?lar çok yuk- demiryolu köprüsü üzerinde feci bir •foklarından i_vi neticeler almaları loğru fazla inkişaf sebebiyle Alman İnönü bundan .'IO nra halkı :12vgi il~ ızın .e~ buyuk hır mu.vaffakıyetle ı~k. lıı.r mevkı elde ~tmış ~lan Pe~ley kaza olmuş, dün 
0 

civarda dolaşanlar kuvvetle tahmin edilmektedir. tayyare meydanları uzakta kalmı~tır. seliimlam.ış ve otomobille devlet böl- şlemıştır. Ancak mukabıl tar8:fın d~ ·rı bı bır zatın ?.u m.utale~~ın~ ha} ret kafa. ı gövdesinden ayrılmış bir genç ooo Demiryolu şebeke;;iyle is+-a;:;yonlar 

ı;:a ~f~:~tri~~ftl~~~~'luft~r~ret~tki~ir~~~ ::~:::~~t~~!\t
1

;:1:k'i~:~~~- hıç gerı ~t~:1m:~~8 :~~:f ~c~e d~::;!~~~:,ı~~:~ ~~~~~~lt~~~·bul~ıa~~f~:vi ~z:~~a~~~ TRAK TÖR MAKiN ELER iN iN \':rc~~i.him köprülı>r ha~~~·a uğramı;:; -
lt>mislerdir. 'Burası köy çocukbrı~a .. Büt?n. b_u ı_:ıütale~l~rdan son~a. ~ö- ılan hngun u~·annn ve bugunku mad- 1 t k Ne ·me ait olduğu v~ htan- AMORTISMA BEDELLER i ~ ' u halde nakliyat i ·!eri de çok güc \~ gençleıine modern ziraat u ulle- ruıle~ı~ız ı 1° Y

1
': hulaaa edebılırız : li hakikatler.i hilmiyen b!r zatın u l ı-n • ~ı l , k Hacı H ii~t\'inler , . . . ~ 'esmistir. Bu zorlukları yenmek za-

rı öğretilen bir mektep haline geti- hHarbın ıflk sfe~ek~I za.r~ındah Af lmandy~ mii rnlensı deyıp geçmek lazımdır. ?.~. d~ıı .\ eı~ g~ ~1.~. . d . ç.'-r de- Se.rlap m111takasındakı çıftçılerın nanhi mümkün olabilir. İstifade edi-
rilmek üzeredir. Şimdiden çiftlikte er tara ta ~1 _ıyetın~ mu a .~2.~ e ı- Eğer bu zat, bu kadar g-afilse di- ıs_ as~ ? 1~u~ ~. ııı ı..?'ı, ~ı a .an ıg ı ·. arazisini sürmek ve bu suretle bir yar- .

11 

tayyare meydanlarının bir kısmı 
otıız köylü çocuk çıılısmaktadır. Köy y~rdu. Terazını~. mıhve.r '!0~u .pek velim ki boğazlar mukavele,:i muci- kı bıı·~~ını. gormege .. gıdeı ken demır- dımda bulunmak maksadiyle Ziraat to prak. bir kısmı -asfalt ve be'ton pist
liilerle görüşen Milli Şefimiz, otomo- agı~ basmakta 

1~'· Harbı~ ~kın':~ se- 'tıince harp halinde bulmıaıı devletle- rolu uzerınde henuz aı.ıla.~ı~ıı.mıy~.11 Vekaleti U>Jrafındıı.n evvelce gönderil- lirlir. Bazı yerlerde yağmurlar baş -
bille Akpınar barajına gider<>k orada .esı ııo~ları?.da ıse terazının gozle- r·ıı tic·aret gemileri de yalnız sıhhi b~r katar t~.ra~~:ı~an ezıldıgı ve su- miş ve sonradan Tarım Satış koopera- 'a dığı için bundan :onra toprak pist
biraz istirah1lt etmişlerdir. rınde bı~ .m.usavat hasıl ol~nıya baş- muayeneye tabi tutulmak ~uretiyle ·~ klenere~ oldugu anl·aşılm~ştır. Tah tifleri birliğine verilmiş olan traktör li ı-mhalardan kolayca istifade edile-
Akşam üzeri saat 18,15 de otomo- lamış g~bıdır. Yar!n h?'ngı tarafı_n boğazlardan geçebilirler. Bundan is- kıkata de\am olunmakladıı. makinelerinin amol'tisman bedeli olan mez. Diğer meyd-anlara gelince, bom 

bille istasyona gelen Cumhur reisi- da~a agı~ bas~.cagını 1~ yakın hır tifııde edemiyoı hırsa boğazların va- 1290 liranın Ziraat Bankasına yatırı!- bardımanlarla bunların bir kısmının 
miz, yine Manisa halkının fevkalıide ıstıkbal b~ze ~?s;;.~e~e~tçırANÇAR ~iyetiııden değil, boğazlar dı~mdaki ~1evve hastalıkları ması, Ziraat Vekiıletinden vilayete hil- hasara uğradığım da kabul etmek lii 
co.·kun to.zahiJrat• arasında tzmiı e am 1 uz e •lenizlerin emniy·etsizlig"indenclir. cliırilmiştir. d 

" • ·· d l ' zım ır. hareket buyurmuşlardır. 000 
unu da söyliyelim ki, bugiin Sov- lTIUCa e esı Bava kuvvetlerinde benzin va bom ' * Star~gatesininanesrivatı yet Karadeniz donanm-ası, düıımana Meyva ağaçlarında çıkan ve mt>yva- I - ıa pek fazla sarfedilen şeylerdir. 

Cumhur rebimiz .. ~ün ak~·:ım saat _ Baıtarafı 1 ine~ aa~ife~e '- nazar~n çok ütün. ha.ld.edir. . )arda zarıw yapan mantarı Füziglacl- AŞE MUSTEŞARI Bunların nakil durumunun temini de 
21 el~ h~ısusi ~renlerı _ıle İzm.;_:_i ş~_rı;f- Amıral ~~rley cşm~dıkı ahval, .e;-;~ı yum ha. talığımn memleketimizdeki BEKLENiYOR mühim bir me ·eledi,1'. ~eııdırmışlerdır. Trenın geçtıgı but un imtiy'!lzına nail olmtdardı. Fakat z:ı- harpler gıbı olma.dıgından» d~J o~. vaziyetinin tedkikint Ziraat Vekaletin-

1 
Hunlar temin edılmez. e hıl\'a fa:ı-

ısta:;yonlarda toplanan halk, Milli ferin ~emer~,.ıinden mahı um bırakıl- Bu nokta, gerçeklır. Fakat kat'ı bır ce kararlastırılmıstır. Bu hususta Ve- 1a:;;e müı:ıt-eşarı B. Şefik Soyerin seh- · !iyetı tabiatiyle :ızalır. Havalarda 
'efimizi candan . e\'gi te;:a hiiratı ile mı şiardır. 1878 Berlin kongresi, h- hava ilstünlfiğii olm-adıkça filolar, kaletçe Zi;aat mlldi.irlüğünden mallı- ırimize gelmesi beklenmektedir. Miis- 1 çalışan i'Ubay, erbaş ve erlel'in yo -
kar ılamıştır. tan bulu almağa matuf bir Rus teşeb- sahiller~ ~·akın yerlerd~ muhareb~- mat istenmiştir. Ayrıca mahsuller üze- teşar, İzmir laşe işlerinin organizas- 1 rulmalan münaı;ebetiyle ic;tirahatle-

ZIYAFET: IJüsUnü de durdurdu. ıerd~n ıçtın~p e~.mekted~rler. V ~.ktıy rinde paırazit olarak zarar yapan Küs- yonu mevzuu üzerinde tedkikler yapa- 1 ri de ayrı ve mühim bir meseledir, 
Dün gece Cumhur rei:imiz şerefi- . 1919 da Ve:.·~y konferansı, diğer c hır devlet:n yuksek ~ır ~evkıın~e kirt hastalığı hakkında da tedkikat ya- caktır. !şte bütün bu sebeplerden dolayı ııe İzmir kolordu komutanlığı fara- lıır Ru' teşebbıı~une eng.el oldu. A~- bulunmuş hır zatın, şımdı dost ~ı~ pılması emredilmişti~·. 

000 
Şark cephesinde iki tarafın da hava 

i'ından orduevinde bir ziyafet veril- cak bu meseleyı teemmul eden mu- devlet hakkında yazı yazarken ıyı SAGLIK fLIM•-E GELEN- MEBUSLAR faaliyeti azalmıştır. m1ştir. şahitlerııı umumi kanaatine göre İs- düşünmesi Jazımdı. Bunu yapamıyor- HALKIMIZA ı:. • (Radyo Gazetesi) 
~filli Şefimiz, bugün İzmirden :ıy- ta.~bul di~·e .maruf olan şehir, .bir ası.r sa, mes~l.iy~t mevk~inde olanlarda.n RI GOSTERlLECEK .Muğla mebu~u Gencıı:al İzzeddiıı Ça- r " 

rılmıı; bulunmaktadırlar. e~\ el daımı olarak beynelmılelleştı- danış-abılırdı. Amerıkanın, harbe gır . lrnlar Amasya _ Tokat Parti müfetti- l • be 
--~ooo rıl~ydi,. bü~iin medeniyet illemi .. içi~ mes~ kendi bileceği bir işti.r. B.iz, A- ~ıhhat v~ İç~.i~.ai muave?et Y:~a- i~ Er~urum mebusu B. Salim, Manisa Ley eı rat 

S il - ı t.~fad.?lı bır ~ey olurdu. Dugunku merıka hakkında daima obJektıf tarz letınden Saglık ogu? .ve tedbırlerını ıh- ~ bu, 
1 

B Hü ·nü Yaman İstanbul Leylei Beratın önümüzdeki cu-
ovye ere gore mucadt!lc nihayete erip de insanlar ela mütalealar yürüttük. Fakat Ame- tiva eden bir çok fılımler, Sıhhat mü- p e t·s~üfett · · t mir meb~su B Re- martesi akşamı, yani pazar geceai-

- Baı tarafı ı inci .. hifede - sulh menfaatine olarak sekiz madde- rika harbe girdi>'i takdirde Perley dürlüğüne .ırelmi ·tir. Bu filimleırin, a; ~· 
0

-:· ı ı!tanbul mebusu ·Şiik- ne ra ııtlıyacağın ı asil mille timize ceııhe boyunca muharebeler yapmı ,_ \"İ gerçe~leştırmek üzere toplandık- gibi adamların iş b~şına geçeceğin- halkın istifadesi noktasından her gec~ ş~ Ö ır~d~ u, eb ·u B Osman Şa- bildiririm. 
J:wdır. !arı va.kıt .tıu mesele, h~ttıi Türkler den şüphe ediyorsa haklıdır. Kültürparkta Sağlık sergisi civarında~~ b ge 'ı taır:eıcım n ~:hri~i~ ~elmi" İzmir Müftüsü 

.\Ioskova, 2 (A.A.) - Sovyet istih- içi~ fa.ı~elı olacak ek ilde münakasa x Açık havada gösterilmesi kararlaştı- K~t;~ya sme~u~u aB. Alaecldin Tiritoi~ R. Çelebioi lu 
barnt bürosunun dün ak amkı· teblı"g"ı·. · edılebılır. F' 1 d" rılmıştır B · · 

1 
d" •--------o...;::..,..,.iıiiı:::.ö.iii--·• . ın an ıya . lu ursaya gıtmış er ır. 1 Eyliil günü kıtalnrımız, biitiin cep- Radyo gazetesınden: ' YOKSUL YAVRULARIN lzmi;- 3 ııcii icrcı vr. iflüH mcmııı·-

he boyunc-a diişmanla muharebe etmi. - Türklerin yıllardan beri seYclikleri, müddetince çekilenden büyük bir ıztı· ooo lıığıında.n: 
Jer<lir. Hava kuvvetleı:imiz düşmanın medeniyet ve demokra~i>'inc hayran raba maruz kaldığını söylemişlerdir. SÜNNETi DENiZDE BULUNAN CESED Müflis A. Malamo ve Şürekası şir-zırhlı kuvvetlerine, piyade ve topçusu- oldukları Amerikada bir gazetenın Şimal mıntakasında Almanlar, mu- . . _ ketinin icradaki alacak dosyalarınm 
na ağır darbeler indirmiş ve hava mey- bu mütaleasına hayret etmemek el- harebenin bütün yükünü Fin ordusu- C. H. P. D_ol~plıkuyu ı~a~ıyesı~e bag- Geçen gün limanda mavunalar ara- alacaklılardan Ali Timür takip Ye ne-
danlarında tayy:ırekırini tahrip et- tıen geJmiyor. Bunda bir suika;ıd ol- nun omuzlarına yüklemişler ve silah- Iı Alt~y ocagı ıda~e hey etı, Ocagın bu- smda bulunan cesedin Eşrefpaşada ticelendireırek kendi alacağını aldtktan 
mi. tiı', ılugunu kııbul etmek liizımdır. Fakat !andırma bakımından Finl€Jl'e az yar- ı~.ndugu s:mt~e~ı 30 yoksul çocuğu 3 üncü Nezaket sokağında 1 sayılı ev- sonra bakiye alacağı iflas masasına 

Henüz tamamlaıımıyan malfınıata buna uika d demektense cehalet dım etmişlerdir. Alman hava kuvyet- sunnet ettıırmıştır. de oturan Aziz oğlu B. :Mustafa Dizdar bırakmağı teahhüd eylediğinden bu iş 
gör<', M ağustosta hava muharebele i ,.e hakikut bilmemezlik demek doğ- !eri, Finlandiyada cereyan eden kam BLRSAOA TOPLANTI oğluna ait olduğu anlaşılmıştır. görüşülmek üzere alacaklıların 1219/ 
c>sna:;ıncla 31 Alman tayyaresi clü. iiriil- nıdur. harekatına az müzaheret etmekte, bu Kendisi, geçen perşembe gününden 941 Cuma günü saat 10 da Memuriye-
ınüştiir. Bizim zayiııtımız 16 tayya- Haı·bin dışında kalan Amcrikada da Finlerin ne için büyük zayiata ıığ- Borsa idare hey'eti, bugün Borsada beri kayıptı. Ne şekilde boğulduğu ve timizde bulunmaları lüzumu ilan olu-
rerlir. bir gazetenin elinde bir kllndakl'!\ radıklarını izah eylemektedfr. toplanacak, üzüm ve incir piyasaları- öldüğü henüz anlaşılamamıştır. nur. 939/12 dosya 

Türkiye ile uğraşması acaba neden- Bu yüzden Fin askerleri, müttdik- nın açılış tarihini kararlaştıracaktır. k 
do kova, 2 (A.A.) Tas a311n,,ı dir'! !eri bulunan Almanlaıra karşı derin bir 000 Müsabaka ile memur ahnaca 

bildiriyor: ı Bu kundakçı yazı, Türkler ve hoşnudsuzluk hissetmektedirler. Bun- J\'1anİsa valisi döndü 
Dün gece Sovyet tayyareleri Berlin, :-iovyetler arasındaki dostluk müna- dan b· şka Almanlar, Finlandiyada yi- . • T •• k• ı• 8 k • tiitJ•r 

Köni~herg, Danzig ve Memele akın- 1 sebetlerini bozmağa çalıştığına göre yecek: maddelerinin hepsini topladık- Manısa, (Hususı ) -.. İstan~ulda ~e- Ur ıye Ş an aSJ aDODJm ._., • 
!ar yapmı. lardır. Berfin, Köııisberg- 1 awba nedendir? ]arından ahali açtır. zunen bulunan Valımız Faık Turel 
ve Danzig sanayi hedeflerine yangııı Bu tahrikçi yazı, her halde Sovyet Londra, 2 (A.A.) - tokholmdan şehrimize gelmiş ve. bir kaç ~ün i.sti~a- kelinden: 
ve infilak bombalal'l atılmıştır. Bütün dostlarımızı da müteessir edecektir. bildirildiğine göre, Finlandiyanın sulh hat etmek maksadıyle !zmıre gıtmış
bu .<ıehirlerde yangınlar müşahede edil- Her halde bu neşriyatı, Amerikan istediği şayiaları münasebetiyle .~u tiır. 
miştir. Biri mü ·tesna olmak üzere demokra. i~i de iYi kar. ılamamıştır. noktalardan dolayı bu memleketin Vilayet işleri vali ~ekili~iz Ac!il 
bütün tayyaırelerimiz ü. !erine dönme- Onlarda prensip ve davalarn hürmet sulh yapmak istediği ileri sürülmek- Tıgrel tarafından tedvır -edılmektedır. 
nıişlerdir. edilir, binaenaleyh bunlara zarar tedir. ' , ... 

001' veren fikirlerin yayılması sebebiyle 1 - Finleır, bu harbi bir müdafaa ha fazlıa fedakarlık yaparsa, kımdısını 
hmmle gelecek zararı takdir edecek- harbi olduğundan bahsederek kabul et- toplıyam ıyacaktır. lsveç 'e Almanya ara

sında dir ınesele 
!erdir. mişlerdir. Eski nüfuzlu bi4' İsveç gazetesinin 

2 - Sulh için herhangi bir devlet dediği gibi, dünya sempatisi, F inl-erin 

Ra,ı·d Rıza tı·gatrosu reisi nezdinde teşebbüste bulunulduğu ancak eski hududlarına kadar ilerle-s rlin, 2 (A.A.) - Alman hüküıne- Y h:ılxrleri, Finlandiya hükumetince tek- melerine müsaiddir. Bütün gazeteler, 
ti, Belçika, Lük. enburg, Hollanda \"e LI ..ı p k b b zip olunmuştur. Finlandiyanın vaziyetini endişeli göı·-
Xorveçle işgal altındaki yerkırde bulu- n afiue İş in era er 3 - Harpten elde edilen neticeler, mektedirler. Sebebleri, sulh şayiaları-
nan İsveç kon 'olosluk memurlarının 1 5 Eyliıl 941 den itibaren Finleri şaşırtmamakla beıraber ümid- nı tevlid eden sebeblerdir. Sovyetlet' 
f'ylülden itibaren çekilmelerini istemis- !erini de artırmıştır. taı:afından bir uzlaşma teşebbüsü ya-
tir . .:\faamafih İsveç ve Almaıı hükıl- H E R A K ş A M Bu hususta Finlandiyanın muharip- pıldığı da iddia edilemez, Alman~a ise 
metiyle yapılan bir anlaşma mucibiııce F Ti YATRQSUNDA lik esas vaziyetinin ne olacağına temas propaganda s~hasında yeni bir sulh 
O!;Io, Rotterdam, Brüksel ve Paristeki ı ı~~!U~a~r~~;··;·;·;·;·;·;· ·;·;·:·;··;·;·_ı edilmemektedir . Filhakika Finlandiya, taarruzu yaıpmak için F inleri elde bu-
t veç konsoloslukları açık kalacaktır. " büyük fedakarlıklar yapmıştır ve da- lundurnıaktadır. 

Bankamızın muhtelif Şubeleırinde çalıştırılmak ve 3659 sayılı kanun 
hükümleri dairesinde maaş verilmek üzere aşağıdaki şartlar dairesinde 
müsabaka ile memur alınacaktır. 

1 - Müsabaka imtihanları 15 EylOl 1941 pazartesi günü Ankara 
İstanbul, İzmir, Samsun ve Adanada yapılacaktır. 

2 - İmtihana girebilmek için: 
a) Laakal Oırta mektep mezunu olmak, 
b) 18 yaşından aşağı ve 30 yaşından yukarı bulunmamak, 
c) Askerliğini yapmış olmak (Askerliğini henüz yapmamış olanlar 

muvakkat memur olarak alınacaklardır.) 
3 - İmtihanda muvaffak olanlar arasından ecnebi lisanı bilenler 

tercih olunur. 

4 - Taliplerin en geç 13 Eyliil 1941 Cumartesi gününe kadll4" yu
karıda yazılı Şubelerimiz müdür lüklerine vesikalariyle birlikte müracat· 
ta bulunmaları ilan olunur. 

u 
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Söke aatm alma komisyonu reiıl iğinden: 
1 - 496530 kilo kuru ot satın alınacaktır. . . 
2 - Evsaf ve şartnamesi Söke de askeri satın a_Ima k~mısJ onunda 

istanbulda Ankara ve izmirde levazım amırlıklerınde her za-
man parasız olarak görülebilir. .. ·k .• , t 

3 - Eksiltme 19-9-941 cuma gilnU saat 11 de Sokede as eıı · a ın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . . . 
6 - Muhammen bedeli 32274 J;rn 15 kL•ruş olup muvakkat tcmına\l 

2420 lira 58 kuru,;tur. ı • , 'k· h 
6 - Talı'plerin teminatı ukçelcridc ~artnumede ynzı 1 \e'atı 

1
1
0 

a-
. .. .. geç saa na vi tek lif mektuplarını l!J-9-!)41 cuma !(Unu en kb • • 

kadtır Sökede askeri satın alma komısyonuna malec uk ı_n~ -
kabilinde vermiş olmaları ve bu saaLte~. ''-°!1ra07~~~r e \eJa 
gelecell mektupların knbul edilmoyecegı ılan · 

28 3 8 13-~~--:----~-~ 
·A~---·--:-----:---:-k-. .- baıkanlığından : 

fyon mıntaka ıatın alma ?mısy~>nu 
1 

. . nelik ihtiyacı olan 
1 Af · dakı hastahane erın se 

- yon garnızonun . · . _. u"ıli ·le· talip zuhur etme-
20 bin kilo koyun etıne kapk~lı zf' 1 a~f u~uliyle ihale•i ıızatıl-
diğinden bir ay müddetle upa ı z 

mıştır. . • h t· hanelerin ihtiyacı için 20 bin kilo ko-
2 - Afyon?akı askerı as ~- .] k 'itmeye konmuştur. 

yun etı kapalı zarf us~ •l _ e e~-ı~'ı 941 pazartesi günü öğleden 
3 - Kapalı zarf eksııtı:ıkesı •10 ıntaka bina;ıııda salın alma komis· 

sonra saat 16 da as erı m 

yon unda Y.a~ılacakt~. isti ·onler her gün komisyona ve Anka-
4 - Şartnamesı~ı gorm1 e. '.;mirlikleri satın alma komisyonları-

ra istanbul ızmu· e\ azım ' 
na müracaat edebliirler. b del· 11000 liı"ı<lır 

r. t' · muhammen e ı • · 
u) - ~oyun e ınıı~ teminat mu\·akkatası 825 liradır. . .•. 

yuzde 7,5 d~ . k decek ohnlar kanunun icap ettırdıgı ve-
6 - Eksiltmeye ıştıra e ki r· teklif mektuplarını 15 eylül 9.Jl 

·k ile birlikte verece e ı . t 
1 

- t k saı . ünü ihale saatinden 1 saat önce yanı saa ., e ma 
pazartesıkg b'J' de komisyonumuza vermiş bulunmalıdırlar. 
buz mu a ı ın 28. 3 8 13 

. . Ji - i satın alma komiayonundan : . . 
lzmır levazım":~ 1~3 ·edi kuruş elli santim fiyat tahmın edılen 

1 - Beher kılo~u ·fyon yüz elli iki bin dokuz yüz kilo kuru ot ıh 
l,.152,900 ta'~ ~~ya her mıntııkaya ayrı ayrı taliplerine ihale 
tıy.acı tkop retiı·le \'e kapalı zarf usuHi ile eksıltmeye kon-
edılme su . 

muş.tur. 15 eylül 941 pazartesi günü saat on altıda kışlada 
2 - Ek~ııt;ne amirliği .•atın alma komi,yoırnnda yapılucaktır. 

izm•r. ~vatzaımhm,in edilen tutan 86468 "ek,en altı bin dürt yüz 3 _ Hepsının 

a ıtmıs sekiz liraJır. t . d" t ı· 
4 _ Temi~;tı mm·akkatası 557 J lıe• bin 11e~ yüz ye mış or ı-

radır. . komisyonda görü le bilir. 
5 - Şartname.sı i tir;k edecekler kanuni vesikaları ile teminat 
6 - Ekoıltme)k~ p\arını ihale ,aaundan en az bır saat evvel ko-

teklif me u . 27 2 7 12 
misyona vermelerı. 

ima komisyonu re i sliğinden: 
Söke aıkeri aat~ ası " ır e ti satın a l ınacaktır. 

l - 137358 kilo tn~me~i Sökede 11skeri satın alma komisyonunda 
2 - Evsaf vedşarAnkarada ve tznıır levazım amırliklerinde her za-

ıstanbul a, · ı b'I 
asız olarak göru e ' ır. .. • 

mart par 15_9_941 pazartesi gunli ><aat 11 de Soketle asken ~a-
3 - Eksıltme komisyonunda yapılacaktır. 

tııı ~Jmae kapalı zarf usulı)'le yapılacaktır. · 
-1 - Ekshıltmmen bedeli 4R075 lira :ıo kuru~ olup muvakkat İl' mınn-5 _ ;-.ı:u am 

t 3606 liradır. . . 1 
]' 1 in teminat akçelerıvle ~artııamede yazılı \'e<aıkı han 

6 - Ta 1.P er ktuplarını 15-9-941 pazartesi ~ünü en ge\' ıo na ka
ıeklıf .. ~ede askeri s-atın alma kombyonuna makbuz mukabili 
dar S? el tan ve bu ,aatten sonra verılecek veya gelecek 
vermış o ma - · ·>·ı '>8 " 7 7 
kabul edilmiyecegı. -· - -

· I'&i Satın Alma Komisyonundan : 
İzmir Levaz.ım A~e:· kilosu 27 kuruştan 346500 kilo Sığır eti kapaı, 
1 - Tuhmı~;;~ le satın alınacaktır. :\fuhammcn bedeli 93555 lira v~ 

zarf us Y · t • 112-< liradır 
muvakkat teınına ı o. ,. · .. ··ı b'l' 

. k isyonumuzdaıı goru e ı il'. 

2 - Şartn~mcs'.E ~~ ;941 Çarşamba günü saat 15 de :Uuğla Komis
:ı - 1halesı 17 ; 1 · ı<iuğu mahalde yapılacaktır. 

yonumuzuıı bu .uı .. ·t • sa'Lt 1-1 de kadar teklif mektuplarını ko-
4 - İsteklilerin a)·nı gu~' · . v~ kanuni vcsikal:ırwı beraber getir-

ınisyonumuza verme erı 25 29 2 6 

•---m~e~ıe:r~i.:___.,::7-'~;-:::::;;';;i;;:;;'"j;;;;;;i;;;;;;;~r.;;;;:--:---::-:-:-:::--. .• . tın a lma komiıyonundan : 
Jzmir levazın:ı amırlıı:ı ~im flyat t<ıhmin edi!Pn l ~ milyon ~00 bııı 
1 - Beherıne 70 sdan, e ,1 miileaııhhi' n"'' ve heo>ıbıııa alıııa

a det aliminyom çadır ugm ' 

caktır. , .· ,e,i !l-9-!l41 salı günü ,•ı.ıt 1 1,30 da foph'ı 
2 _ Pazarlıkl_a ,e,bı_l,Ln ı alma komisyonunJa yapılacaktıl' . . 

nede levazım amı rlıgı ~atıı r l . Nümune ve şartnanı~sı komısyon-
3 - İlk teminatı 5625 ırac ıı. . 

da görülüı" . b ır vakitte komisyona gelmeleıi. 
4 Taliplerın e 1 ' 

3 

- • l'.. t 1 a komiıyonun a • lzmir le•azım amır •&'• aa ın a m k olup ta beher çifti 
1 _ 27-8-941 tar ih pazaıl!kla ~atın alınac~iralık er kundurasına 

800 kuruş fiy~t tahmın edılen 5? bı~ satııı alınacaktır. 
talip çıkmadııpndan t~krar pazaı !ıkla . munelere uygun ve-

2 _ Talip lerin getırecekl.erı num_uneler ve nu vafık olanı tercih 
recekleri evsaf ,·e fıyatlar uzerınden mu 

görü lebilir. . . . . • . ibi ayrı ayrı talip-
:1 - K un duralar bir talıbe. ıh~le eddebılecegı ·ıaıesi yapılacaktır. 

1 de verebileceklerı mıktar kadar da ı ·
1 

ktır 
lehrel · S-9-941 pazartesi günü saat 15 de yapı aca · 4 - n esı 

1 
.. d . 

5 Kati teminatı 7500 ır.ı ıı. 

• Amirliii Satın Alma Komisyonundan 1 b d 
lzmll' Lev~z':"' . k .. den verilmek sartiyle 66 adet ran a 
1 - Bezı cıh etı as ~rıy e ' 

imal ettiril ecektır. b .. .. t n b eşte İzmir Jeva-
2 - tsteklile~n. ~-9-94l P1er~enk~mt~~~u~: ~üracaatıarı. 

zım am ırlığı tatın 8 m 

(ANADOLU) 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
Kilo 

10.000 Bulgur 
10.000 Kuru fa. ulya 
10.000 Patates 

Yukarıda yazılı üç kalem iaşe pazarlıkla satın alınacaktır. Taliple
rin pazarlık günü olan 5-9-941 cuma günü saat onda kışlada İzmir 
levazım amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 

lzmir levazım amirliii satın alma komisyonu.ndan: 
1 - ul840 kilo p-atates satın alınacaktır. 
2 Evsaf ve şartnamesi Röked<>askcri satııı alma komisyonunda 

Ye İzmird<> levazım nmirliklerinde her zaman parasız olarak 
görille bilir. 

:ı - Eksiltme 20-9-941 cunıartc i günü saat on birde Söked<> as
keı i satııı alma kombyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile ·apılacaktır. 
5 - :\Iuhammen bede i 518·1 lirn olup muvakkat teminatı 388 lira 

80 kuru~ttır. 
6 - Taliplerin teminat akçaları ile ~nrtnamede yazılı vesaiki ha

vi teklif mektuplarını 20-9-941 cumartesi günü en geç sant 
ona kadar Sökede -askeri -atın alnın komisyonuna makbuz 
mukabili V<'rmiş olmaları ve bıı ,aaltan sonra verilecek veya 
geıecck mektupların kabul edilmiyeceği. 

3-8-13-18 
l zmir levazım amirliği aatın alma ko?Disyonundan: 

l - 648 bin kilo odun satın alınacaktır. 
2 - Evsaf ve şartnamesi Sökede askeri ~atın alma komis)·onunda 

ve izmir levazım amirlikleri nele her zaman para;ız olarak 
görülebilir. 

'l - Eksiltme 22-9-Ull pazartes i günü saat on lıirde Sôkede a8-
keri. satın alma konıf.,y,M\ında yapılacaktır. 

1 - Eksıltme kapalı zn• f u;ııı.iyle ;•apılacaktır. 
5 Muhammen bedeli 12960 lira olup muvakkat teıntnall !172 

liradır. 

6 - Talipl~rin teminat akçahırı ile ~artnamede yazılı ve,aiki ha
vi teklıf mektuplarının 22-!l-941 cumartesi günü sant en geç 
ona kadar Sökede askeri satın ~ima kombyonuna makbuz mu 
kauili vermiş olmalan ve bu .<-anttan sonra verilecek veya 
gelecek mektupların kalıul edilmiyeceği. .. 

3-8-13-18 
As. Po. No. 1837 Çanakkale Sa. Al. Ko. Başkanlığından: 

C'in•i .\riktarı Tutarı Kati teminat 
Kilo Lr. J{ı-~. Lr. Kr~ 

:\-Iııkarna 6000 :n20 oo 468 00 
Arpa ~ehriye 2000 1500 00 225 00 
Zeytinyağı 3000 2775 00 417 00 

1 -. ~ k~l~m ze~·tinyağı makarna arpa sehrive ayrı ayrı pazar
lıkla ııçuncu ıhalesı 8-9-941 pazartesi giinii saat o'lda ~·apılacnktır. 
l,;teklilerin .ka'lunl vesika ve teminatlun ile birlikle bildirilen gün ve 
,;aatta konı"yonumuza müı'l!caatları 

Yüksek ziraat ennstjtüsü rveteiner fakültesi 
askeri kısmının kayt ve kabul şartları 

1 - Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri kısmı
na bu yıl sivil tam devreli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan 
ve ol~unl_uk im:ihanlarını vermiş olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. 
1steklılerın aşagıdal:ı şartları haiz olma

81 
Jıizımdır. 

A) - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak. 
B) - Yaşı 18 - 22 olmak (22 dahildir) 
C) - Beden teşekkülleri ve sıhhatı orduda ve her iklimde fail! hizmete 

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

wbıta vesikası ibraz etmek) 

2 - İsteklilerin müracaat i•tidalarıııa ~u ,·csikaları bıığlamal:ırı 
ıazımc!ır. 

A) - Nüfus cüzdanı ve, a nıusuddak sureti. 
B) - Sıhhatı hakkında l.1nı teşekkiillü askeri hastahane raporu ve 

aşı kağıdı. ...ı;d 

C) ~ Li•e mezuniyet ı·e L:!unluk ~nlıadctname'i veya tasdikli sureti 
D) - Okula :..luıdığı takdirde asken kanunun, nizam ve talimatları 

kabul ettiği hakkırıda vclis'ııiıı ve keıuli~inın _ 'oıerlikten tasdikli t~hhüd 
senedi talelıe okuldaıı istifa etme!, ioter;e u!:ulca tahakkuk ettirilecek mas-
raflan birden ı·er,r \ e "'' <la 1 hu 1 nc<line k:ıvcledilir . . 

.E) - Sar an uyurı"'" gez ı, hl ı< i, Lıayıınıa '" çırpıııma müptela ol
madığı h~kkı .da ıcl er ııiıı • 'oteıı kt ıı t;ısdik!i tauhhü<lnamesi (bu gibi 
bastalıklnra.ın bır ı.c .ıı.da gırıııe.~ıı cHel malül oldukları sonradan 
aıılıı~ı!aıılar okuluu · çıkarılır ı e okııl masr aflan velilerine ödetilir. 

3) _ l.tekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubelerine istida 
ıle mliracaat edeeekler ve şulıekrince - 2 nci maddede - bildirilen evrakı 
ikmal etlikten sonra Ankarada yüksek ziraat ensitüsü veteriner fakülte
si askeri talebe amirliğine gönderilecektir. :'tlüracaat müddeti eylülün 25 
ş.ne kadardır. Bu tarihten sonrn müracaat kabul edilmez. 

4) _ Okula kayıt ve kalıul şahu<letn:ıme d~recel<:'riııe ve müracaat sı
rasıııa göredir. istekli adcdı tamam olunca kayıt işleri kapanır Ye kabu 
edilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleriyle tebliğat yapılır. 

13 17ı 20 23' 27 30 3 7 10 13 17 20 23 25 (3237) 

Vilayet daimi encümeninden: 
idarei husLrniyenin ihti;-acı olup lesbit olunan liste mucibince 1700 

lira muhammen bedelli 11 kalem evrakı matbua 28 8 941 tarihinden iti 
bat·en 15 giin müddetle açık <>ksiltmeye konulmuştur. Gerek tab edilecek 
evrııkı matbuanın niimunelerini ve gerekse eksiltme şartnamesini görüp 
okumak ıstıyenlel'ln her gün Muha,eb•ı husu'1ye :M:üdürı) etme müracaat
ları \'e eksiltmeye girmek istıyenl<rin ele 127 lira 50 kuruşluk Banka te
minat makbuzlariyle lıiı·iikte hn!;) tarihi olan 11 9, 9-H tarihine müsaclif 
Perşembe günii s.ıat 11 de \'illiyet Daimi encüme.•ıine müracaatları, 

3 5 (~598) 

Aydın vilayeti daimi encüme
ninden: 

Kıymeti 
Lira Kr .. 

Adedi 

3188 75 5-1 Muhtelif cins evrakı matbua 
Vilayet Hususi idaresinin !lH yılı ihtiyacı olan 54 kalem ve 3188 

lira 75 kuruş muhammen kıymetli evrakı mntlıua<ı tabedilmek üzere ek
siltmeye konulmuştur. 

lhale 11 eylül 941 tarihine rastlıyan Perşenbe günü saat on beşb 
,·iliivel daimi Incümenınde yapılacaktır. Taliplrin 23!l lira temınat ak
çası. ılc birlikte sözü geçen gün ve saalta encümen kalemine ve fazla 
~:dümat almak istiyenlerııı her giin encümen kalemiyle hususi ida
re müdürlüğüne müracaatlan ili\ nolunur. 30 2 5 347417463 

lzmir Memleket hastanesi baş-
tabiplie:inden: . . 

Hastahanede ölen 19!l şah>a aıt çanıa~ır ve lıenzerı mahall~fat eşya_sı 
21/Sı 941 tarihinden itibaren 20 gün muddetle açık artırma ıle satılıga 

çıkarılmıştı r. · . h t 
Talipler in ihale günü olan 12/9/941 Cuma g ünü saat 10 da ııs aneye 

mtlracaatları. 22 27 2 7 (3375) 

.ahıfe ('i ) 

Sen - Jozef Fransız - Koleji 
J - İlk okulu bitirip Frasızca bilmiycn .falebeler okulumuzun 

İHZARI ~ınıfına kabul olunurlar. 
2 - İkmal imtihanları eylfilün birinci günü başlıyacaktır . 
3 - Derslere 13 Eylül Cumarte;;i başlanacaktır. Sen Jozef Fransız 

Kolleji, Alsaneak. Tel: 4237. 29 31 2 

D D Y 8 ı>ci /SDETJ!E KOMiSYONUNDAN: 
Muha~m~ıı bedeli '4003 lira ol:ın 267 ton odun mübayaa işi şartname

si veçhile açık eksiltmPye konulmuştur. İhalesi 12/ 9.'941 Cuma giinii saat 
15 ele Alsancakta İsletme lıinnsıncla komisyonumuzca yapılacaktır. 

lst<'klilerin mu;:.,.en , ·akitte 301 liralık lif. teminat makbuziyle Ko
mi•yona gelemeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. 

. 25 29 2 5 (3450) 

İzmir e-ümrük muhafaza alayı 
satın alma komisyonundan: 
Cinsi 

Miktarı 
Kilo 

J\luhammen 
bedeli 
Lira 

llluvakkat 
temi nalı 
Lira 

Eksiltmenin 
Günü Saatı --------

Sığır eti kavurması 8400 7980 600.- 4/Eylül/941 10 
ı - :Miktariyle muhammen bedeli ve eksiltmenin gün ve saati yu

karıda yazılı Sığır eti kavurmnsı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Şartnamesi komisyondadır. Her gün görülebilir. 
3 - F.k~iltme İzmirde komisyonumuzun bulunduğu mahalde yapı" 

lacaktır. 

4 - isteklilerin teklif mektuplariyle Ticaret odası vesikalarını ve 
t.eminatlarını Gümrük Başmüdürlüğü Veznesine yatırdıklarına dair Vez
ne makbuzlarını havi kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir ~aat eı·
veline kadar komisyon başkanlığıııa \·ermeleri ve eksiltme saatinde de 
komisyondn bulunmaları ilan olunur. 19 24 29 3 (3324) 

lzmir defterdarhğından: 
::lal ı~ No. Muhammen kıymeti 

826 

K27 

828 

82!1 

8:!0 

831 

832 

8:~:1 

s:H 

~:ı.; 

8:lG 

" 837 

838 

83!1 

8-IO 

8ı1 

812 

t1 ı:ı 

Karantina Türkoğlu sokağında 772 ııda !l paı·s<:'lcle 
:ı2,50 )12. 11 taj numaralı Dükkiin 
Karataş İsimsiz sokağıııda 1768 ada 13 parselde 
899,50 M2. bila numara A"a 
İkinci Karantina Yeni yol sokağında 1768 ada 11 
parselde 878,75 l\12. bihi numaralı Msa 
İkinci Karantina himsiz sokağında 1768 ada 15 
parsel 9·12,25 M2. bila numaralı Ar~a 
Karantina İsim~iz sokağında 1768 ada 17 parsPI 
744 M2. bila numaralı ar•a 
İkinci Karantina Fethive sokağında 713 ada 5 par
o;el 177, M2. 11 taj numaralı arsa 
ikinci Karantina Fethiye sokağında 713 ada 7 pwr
sd 262,50 l\12. bilü numaralı Arsa 
ikinci Karantina Fethiye sokağında 713 ada 1 par
s ~ ! 854,50 :\12. 2 - 7 kaptı numaralı Arsa 
Karantina Tevfıkiye sokağında 721 ada 1 pnrsel 
212 .\f2. 10 - 8 kapu numaralı Arsa 
Karantina Teı·fikiyc sokağıncla 721 ada 9 parsel 
212, :\12. 6 - 4 kupu numaralı Arsa 

· T f'k· k • d ~1~ ~. d" 6 parsel Kae·antına ev ı ıye 'o · agın a ı ı .... 
146 :\12. 1 3 numarnlı Arsa 
Umurbey Şehitler caddesi 1421 ada 9 parsel 9~.50 
M2. 78 taj numaralı kargir Dükkan 
J,metpaşa mahall esi Makara sokak 424 ada 14 par
'el 35 1112. 36 taj numaralı harap Hane 
Göztepe Nevzat bey sokak 841 ada 4 paı"l€1 130 
.l\!2. 29 taj numaralı Arsa 
Kar~ı;·aka Alaybey Günaydın 'okak 16 ada 61 par
;;d 276,50 112. 1 ı ta.i numaralı Arsa 
Salhane mahııllPsi F:nwriye sokak 688 arla 5 parsel 
29 )12. 119 taj ııunıara'ı clükkiın 
ikinci Karantina mahallesi 176~ ada 28 parsel 227 
)12. bila num:ıralı Ars'll 
ikinci Karantina İsimsiz sokak 1771 ada 5 par,..,] 
249,50 l\!2 . lıila numaralı Arsa 

• 

Lira 

~00 

125 

120 

ıao 

100 

100 

250 

80 

s:ı 

70 

2000 

350 

65 

150 

15 

34 

35 

6 Birinci Kordon Balıkhane ,.ırıncla .1 eski !l yeni 135 

numaralı Dükkan . . .
1 3 919

41 ta r i 
Yukarıda rnzılı Emvalin miilkiyetlerı peşın ·para ı e .' . 22 

h . 1 't'b . · 10 .. müddetle müzayedeye konulmuştur. İha lelerı / 
ınc en ı ı aı en , gun .. . 

1
• 

1 
rin muhaın 

9 9 'l t 'h · ... d'f Pazarte"i günu saat 1 dedır. Ta ıp e _ ~ arı ıne mu:-;a ı · · mezkn" 
lı l il · ·· · " , · 7 5 depozito akçe•i vatırarak yevmı · • men Cl ::! erı uzc't'ı nuen ,c , .. . . .. . , . na müracaat 

el '!'il. E ı·k ··a·· ıı·ı·g"iinde mute"ekkıl satış komıs)onu e " ı ı m a mu ur ' . 
19 

(3593) 
arı ilan olunur. 3 

Fiat mürakabe komisyonun
dan: 
Nohutların nedlcırine göre perakende 

dercolunduğu üzere tesbit edilmiştir. 
nz:-tmı ... atı~ fintları aşağıcln 

Nevi Fiatı 

15 Kuruş 

c 

c 

Anadolu ince mal nohudun kilosu 
Temizlenmiş ince~i alınmı~ ve kııl· 
burdun geçmiş iri mal nohudun kilosu 
İspanyol nohudunun kilosu 

Keyfiyet aliık:ıdarların \'e müstehlik 
iltln olıınur. 

17.5 
20 

halkın malumu olmak üzere 
(3603) 

Fiat mürakabe komisyonun
dan: 

Od k .. .. .. .. k'lo"unun perakende azami •atış fialı 7,5 kuruş un omurunun ı ... 

olarak tesbit edilmiştir. .. . • . 
K f . t ı·k daı·ların maliımu olmak uzere ılan olunuı. ey ıye a a a '" 3602) 

Şark Sanayi kumoanyası 
Türk anonim şirketinde~: . 
16 No. tu Her kupon için temettü olarak dört lira tevzi edılmesı 1/4/9~~ 

tarihli heyeti umumiye kararı iklizasından olduğu his~darlarımıza teblıg 

olunur. · t k .. 1z · 
Binaenaleyh hisse hamillerinin kupo n bedelini tahsıl e ı_ne uzere ~ır 

Emlak ve Eytam Bankası gişelerine müracaat etmelerı lüzumu ıllin 
olunur. U 28 2 
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Sahife (4) '(ANADOLU) :1 EYLÜL 1941 ÇARŞAMBA' 

Amerika Sovyetlerin Fin
landiya elçisi 

Arjantinde o Telgraf;·· Telefon ve Ajans Haberleri D 
•• 

Harp ilan etmeden har
bin içine kagmışlır 

Ruzvclt \'e Hitleı-in zafer 

~1aiyeti:Je Karsa geldi " 

78 Bavulda Alman be
yannameleri bulundıı 

l·ars,ılan<lı B il dl ayu arı anan1aru a ı 
Şeker Orfi idare kanununda 

yapılacak tadiller 
Kars, 2 (A.A.) - Sav.retler nezdin- J } • 

sofrası deki Finlandiya elçisi ve ı2 nüfustan Japon vapuru na'- ettnış Dün fabrikalarımız is-
Rad11n ,qazctc.~iııdeıı: ibaret, elçilik erkanı, pazar günü saat Boinos Ayres, 2 (A.A.) - "·ana- } b l d l 
Dünya efkarını ıli'ıkadar ed ıı ehem- 12.45 de trenle hududumuza girmiş- maru japon vapuriyle Boinos Ayres- tİhsa ata aş a ı ar 

miyetli mevzu. Amerikan i~çi ha.vra- ler, hududda Harici.re memurlarından teki Alman büyük elçisine gelen 78 ba- Ankara, 2 (Telefonla) - Eskişe- •• k A h ) k } A 

mı müna. ebetiyle Ruzveltin ,;öylediği Celıll Zıya! ve Emniyet müdürü Ziya vulun arııştırılması neticesinde bunla: hir ve Turhal şeker fabrikaları, bu- Hu umetçe azır anan anun a
nutuktur. Ruzvclt - Çörçil mülakatın- Süer tllll'aflarından kar,;ılanmışlardır. rın içinde nazi propaganda malzcmesı gün istihsal kampanyalarına başlamış-
danberi Ruzvelt, bir ::;ey :öylememi '- Fin elçilik hey'eti, ayni gün saat 17• 15 mevcud olduğu göriilmüştür. !ardır. Uşak şeker fabrikası da istih- • h ı• • ı k •• d• 
ti. Ruzvelt, Amerikanın harp dı~ında ele Kar,;~ gelmişler ve i,;ta,;yonda vali Bunlar, Almanca yazılmış beymına- salata ey!UI orfalarında başlıyacak- Yl 8Sl mec JSe veri me uzere ır 
olduğu vaziyetini bir tarafa bırakarak ve mevk.ı ko?1utaııı .na~ına kurmay meler, Nazi ileri gelenlerinin fotoğra- tır. Bu yıl pancar i~tihsaHitı i)'.i ?ldu- Ankaıra, 2 (Telefonla) _ Örfi ida- şudur: 
Ameı·ika haırbe dahilmi~ gibi konuşma- ba~k~n~ ıle bır askerı mufreze tarafın- filerini ve matbu bazı evraktan mü- ğAundan ~k_e~ fabrı~alarmın ıstıhsa- re kanununda, bazı tadiller yapılması- Halen, Örfi idare komutanı, mev-
sı, mühimdir. elan ıs'._ıkbal ?!unmuş_ ve haz~rla_nmış rekkeptir. !atının da ıyı olacagı anlaşılmakta- na daı·r, bir kanun Jiıvihası hazırlan- cud salahiyeti kullanarak şüpheli e~-Ruzvelt. nutkunda Alnıanyaclan hah- ol_an ~ufe~~ ızaz. v~ ıkram edılmışleı:- x--- dır J 

ederken müteadclid defalar: dır: Bır mucldet ıstırahatten sonra mı- J . d } arı}dı · mıştır. Bu layiha, ilk içtima devresinde hası örfi idare mıntakasından çıkart-
- Dü 'manımız demiştir. Ameı·ika, ,;afı~·ler, ~renle Sarıkamışa hareket 0y- 1 an a an aşmıya V 000 Büyük Millet Meclisine takdim edile- makta, fakat bugibiler istedikleri ma-

harp dısında kaldığ-ıııa göre bu ,;özün lemıslerdır. _ Baa tarafı biı1inci sahifede -- u 
1 
'ark meselesi eektir. Derpiş edilen tadillere göre, Ör- halleı!'e gitmekte ve kendileri bir kont-

manası ~eclir? Kostarı·"a hu" ku· matı· hinşahı ateş kes emrini vermekle, , fi idare mıntakas}ndan çıkarılacak role tabi olmadıklarından gene bir ko-

.Jl~kik_at şudur: . , 1\ . il . . . lngilizl~rin bu samimi noktai n~::-~ ~i~:n ~~~~~fei1:e~~~l~ile~~~nl:, 01:,1~~~~t~;:~ ~~VJ~; e~~!~eköt~f~.~d:~·\aı~~~~~~~~ı;~~ Amerılrn, _ya~~~ yavaş harp ılan c~- Almanyanın hır teklıf ını ~~rını a.nlamı.' ve lran!ıl~r ~a. b'" laponyaya karşı Ame- t ıt d bulundurulacaklardır. nin istihdaf ettiği gayeyi temin eyliye-meden hnrbın ıçıne kayını. tır. Amerı- ' ~ • ogrenmışlerdır. İran had~sesın';11. oy J' • • zare a ın a . 
ka, im~i artık harp ic;i~cledir Ye .\.!- reddettı le meıud bir şekild~. ~!'1~~· lngıl!z ".e rikanın azimli vazıgetı Hükumeti bu tadile sevkeclen vaziyet memektedır. 
manya ıle haııı halındeclır. S J 

2 
(A A ) K 't •'k müslümanlırcr tesanudıcnun yen• hır . 

Ruzvelt; ahn . ozte: Alm~n,:ıı ta~·afı~~a~ıı.;1 delili addedilmektedir. ı ·ıt J ı . . d K kançlık lzlandada - Düşman ezilmedikc;e tlurmıyaca- cum ~rıye ı, . <. J ı,- Londr:ı, 2 (A.A.) - ngı ere ve apon arın vazıyetın e IS 
ğız. Demiştir. Hitler ve Hitlerlzmi gal edılen arazıde~ı ~onsolosluk!arı ka- Sovvet hükilmetleri tarafından İran • • .. • 
mağlup etmek i~i. uzun ~·e çntin ola- p~tma~·ı reddetmırı~. ~ost~_ı:ıka hiı- hükumetine bildirilen şartlar h~~k~n hıç te katıyet görulmıyor . 
bilir. Bazı yatı. tırıcı taraftarlaıla Na- kumetı, Alrr;,a~:1° as ~\\etrldı~ı ce\:k'ap: ·laki malfimat, Taymis gazet:sınıhn Vaşington 2 (AA) _ Birleşik Bir İşçı, karısını 12 ye-
ziliğe taraftaıı· olanlar \·ardır ki bun- ta mevzuu a s meme e erın as erı Sim la muhabiri tarafından resmı ma . . ' . · · 
lar hakikati görmiyorlal'. Hatta' bun- harekat ~abasında dahil oldukları~ı ·illere atfen verilen haberlerden iba- ~merıka ıle .. Japonyla ~ra~~nda1 .. cehrek- rinden yaraladı 

· · kabul etmemekte ve bu memleketlerın . l b . · ,,.. kadar )'an eden muz-akere erın şumu u a 
!ar, Hıtl rle ınUznkere etmeme~ı Ye k' . t . .1A . 1 b retlır. ran ceva mı verıncı~" d kında h'ç b'r şey ifşa edilmemiş ol- İstanbul 2 (Telefonla) - Sabri 

f , . , d k t 1 .. · ·t ·ısmen ve~ a amamen ıstı asi\' e ev- . . hf"ll b artlar hakkın a ı 1 • •• 
onun ~~ ~ı .. ~·~. ~· ı_n ~n ırın ı ,ıı ı"' e- ııelmilel hukuki vaziyetlerin ka.vbolm~- re mı ma ı. e~ u ş tmektedirler. masına rağmen Birleşik Amerikanın adında bir işçi kıskançlık yuz~nden 
merı:e,.,ını · 0 J .. lu}_oı l~ı.. . . dığını beyan etmektedir · beyanattan ıc;!ınap . e . vzu- azimli hattı hareketini muhafaza e- karısı Makbuleyi bıçakla 12 yerınden 

H:tıe:.. hu~ıtctımıze. evlcrımı~e, ' . • Fak~t _:ıskerı. mah~ı!leı, bu ~e be deceği söylenebilir. Bu hattı harekete ağır surette yaralamıştır. 
hatta kıl:=-eı~r~~ıze katla~ .~okul_~ ?ıle Havalarda f aalıyet un salah_ıyetle_r~ harıcıne c;ıktıgını göre Rusya nnzizimle mücadele et- Suçlu tevkif edilmiş ve l\I:ıkbule de 
gene LU. ·~~lıfı ı edd?dec~gım: Bıı kere Londra, 2 (A.A.) - Hava nezar~- van etmışle~dıı: • • ~ aha- ·iği müddetçe yardım görmeli ve ja- hastahaneye kaldırılmıştır. 

Amerikan hava kuvvet
leri de bulunuyor 

Vaşington, 2 (A.A.) - Izlancladaki 
sukut neticesinde bir Amerikan pilo
tunun ölmesinden anlaşılıyor ki, son 
günlerde ihraç edilen silahendazları 
takviye maksadiyle Izlandaya .Ameri
kan hava kuvvetleri de göndeırilmiştir. 

daha ı>oyluyorum kı. !'lıtlerı v~ onun tinin tebli""· Hal suretı .sıya;ı~ _ve askerı s _ ıon •a tecavüz si asetine di!vam et- ooıoo---
taraftarlarını ezmek ıc:ın her~eyı yapa- B b gdı. t· •. 1 .· . d"" daki taleplerın telifı tarzın~a ~ima iig"i~ ~üddetçe k:ndisine karsı tat- • t b ı 111 ı • 
ca. ım. om ~r ıman .ıy~ aı e eıımız, un 1 d • l ı iliz ve Sovyetler, ılerı ha- . . . . . v· . F ıs an u mua 1 erı 

gR lt" .. 1 . . ·ı . lı '· gece \'enıden Kolonrndaki hedeflere 1 kil' ı 1 _g. 1 m'rde İı'ann hic; Jik edılen tnkyıdat muhafaza edıl- J!lii:I ransası uzve ııı soz crı. ı,çı erı r.ırp ııoı<- t , : 1 . . 1 ·d re ·et erının evve e ı • ~ 'nel"d" ~ • k'k 
ta ·ı ~trafıııda fazla i'tih alat için bir· a.~~ uz~ .'.> ap~ış a~k '.~· t 1 ki bir suretle :rıüteveccih oı.ı:n~dı~~ı~~· Rıa~r.o azeteıinden: Fuarı zıya ret ve tet ı -
1P-~mı\'e dm·et noktasında tophııımıs- an ~z. gen~ş mı .} as a 0

• m.ı:ı:ıa _n hanın istiklal ve topı ak bulunlugu- Y lr it l '} · · }' } 
tır. . ~.eraber ıyı netıceler ~]de :~ıldıg~ ~u- •ıe riayet edileceğini temin etmişler- Amerika - japony-a aras_ı?daki t~- Alınanya ve a ya ı e ler ıçın ge ıyor ar 

En·elki gün İngiltere harici ve na- >'.ıhede olunmu tur. Bır ta~~ aremız ka- 1 .. İran da Almanların kalmasına ve temaslar devam etmektedır. Amerı- il .. k l . · d . . 
zırı Eden de bir nutuk söyliyeı:ek in- yıptır. . . ~~·zır faaliyet göstermelerine nedan ~a, nihay~t ingiltereden ayrı olar~~ 5U 1 muza ere eı ın e . lstan?ul, 2 .~Tel~fonl~) - $_ehrımız 
giliz i~c;i!erini hrırp malzeme,;i imalütı- Lond.ra, 2 J;A-.A.) - İngılız hava 1'11.İsaade olunmalıdır. ıa~onya ıle uzak şark me~elele;~n~ Paris, 2 (A.A.) _ Vişi hükumeti- ılk tedrısat .~ufettışler!nden _hı~ ~ru?, 
nı artİrmıya davet etmistir. Eden, Al- ııezar~t~ teblıgı: . Radyo gazetesinden: ~lizakere_ye. devam edemıyecegını nin Paris mümessili Döbrino, dün ge-!Ya.rıı:ı __ (bugun) . Maarıf müdurunu~ 
manyanın, istihsal fazlalığı nokta~ııı- . ~ngılız. a~cı t.a~J:arelerı •. ~ırafından İngiliz gazeteleri, İrandaki mu- ıhrns etmı_ştır. " ce bitaraf gazetecile~e ~eyanatta bulu- ıı.·~ı.slıgınde İzmıre hareket edecekleı-
dan hala demokıratlardan ileride oldu- bıı taarıuzı d7~rı)e hareketı ~snasın- harebelerden bahsederek So\•yetlere . Ru~_veltın son nutkunda, J«PO~~'.-a narak Vişi hükumetının, Almanya ve du. .. . . A 
ğunu söylemi~ ve Fran»a _ Almanya dn ~ra~sa sahılı açıklarında b~r ~ap~r va ılacak İngiliz ve Amerikan yardı ıle m~zaker:ıere tem~s etm~m.esı~ı~ İtalya ile bir sulh yapmak üzere mü- . 1\Iufottışler, İzmır~e. meslek~ te,d
harbinden bahsederek demi~tir ki: kafılesıne karşı mu_vaff:ıkıyetlı. bı!: h~- mı~ın temini ve huni-ara İrandaki Al ~ebebı de muzak~renın samımıyetını zakereler yapmakta olduğunu ve Fran- kıklerd: bulunacakl.aı ve bu :esıle. ;le 
Eğer .2000 tank ve 2000 tayynı 2 da- cum -~·apılm!şt!~· Bır tayya•remız ussu- manlar faı afından sabotajlar y_ap_ıl- bozmam~~ oldugu .. anl~_şılm,akta~ır. sanın yeni Avrupa niz~n:ında yerini de İzmır Ente.rmısyonal Fuaıını zı~ a-

ha elimızde olsaydı Frnnsayı kurtar- ne donmemıştn. .. . maması maksadiyle hareket edıldı - ~u muz:ıkerı;.l~ıın n:ı~sbe. netıce tesbit edeceğini söylemıştır. ret edeceklerdır. • 
m·ık mümkündü Londra, 2 (A.A.) - Dun gece Brı- - . . . makta İran İngiltere ve Sov verıp vermıyecegı kestırılememekte- Hollanda kraıınesı 
'şimdi, İngiltere, Sovyetlere malze- tanya bo:bard~man tayya~:eierinin ~~~{e;.a!rasınd~ bir 'anlaşma husule di_r. Be!_ki japon.ya, vakit kazan?1-ak • Al t • Y 

me yardımı yaparak onu kurtarmak ni· ~en ~a~:a. ı-ı:da~ı ~edeflere hucum et- o-eldiğini ilave etmektedirler. Henüz ~çın muzakerey.ı açmıştır. ,Be~kı de Bır man gaza BSI H il d · ıı t ' hit 
yelindedi~· tıklerı ogrenılmıştır. ? l a ın neticesi hakkında ma!U- ·ngiltere, Amerıka ve millı Çın hü- O an a mı e ıne a-

• . 000 L?ndra, 2 (A.A) -. Ha:·~. ve dahili ~~ı:~~ri~memişse de İngiliz\'(; Ame- 'dl metlerinin m_üşterek hareketi kaı'- Edenin nutkundan hah- ben bir nutuk söyledi 
E k• l . . ly t l . emn~~·et nezııre_tlerının teblıgı: . . ·:kan azeteleri, şu şartların lran ~u;ında kalaca.?'ı'!dan . aı~lnşacaktıI. 

S ışe 11rın "ur l1 u~u .Y?n g~ce du~man hava faalıye~ı, h "ikfim~ti tarafından ktıbul edildiği- Binaenaleyh hııdıselerı beklemek la- sederken neler y<;ı.zıyor Londra, 2 (A.A.) - Hollanda kra-
L' .1.i ehir 2 (A A ) - E~ki ·ehir kuçuk mık.rasta olmakla ben:aber bıl- ~ 1 . zımdır. AA D Al !içesi Vilhelmina doğumunun yıldönü-"'"". , . . . ·. ' h ! ·ıt . . I" k" . d nı vazıyor ar. T (A Berlin 2 ( ) - oyc;e ge- • , 

bugün Kurtultnınun l!) uncu yıldönü- ~s,;a ngı erenın. şım_a ı. ·:~r ısın e · i _ Alman tekni ivenleri müstes- okyo, 2 .A.) - Matbuat bli - K 'd · t' ç yt g ga- mü münasebetiyle, dün akşam radroda 
mü nü kutlulnmıstır Halk, bu miina~e- bır mm takaya tevcıh edılmıştır. Bu- lmak ü~ere İrandaki Almanlar 1 osu askeri şefi albay Maboşi söv le- mtay~eİ ~res~o .a~ ıge a u~d . su nutku söylemiştir: 
betle kahraman·. ordumuza karsı son- rada. bir miktar hasar ve insanca za- ta ~t ve Sovyetlere tes'im edile: uiği bir nutukta şunları ::;öylem.iş - ze esı_ ngı ızb arıcı{ıe İ na~~rı . erı_:,n · - Bir seneden fazla bir zamandan-
,;uz sevgi ve minnetlerini co ku~ teza- yiat olmuştur. Diğer mıntakalarda ha- n~~· ere . tir: . yaptıgı son ey~~a ~t ~gı erenın u beri tazyik altında yaşıyan Hollanda 
h~atla ifade etmektedir. 'l~r ve insanca zayiat hafiftir. Gecele- ·e 2 ır. ı an nehir deniz ve demirvol- - İster hoşumuza gitsin, ister git- harp hakkında_ ' no aı n~zarını_ .ay milleti kendisini şimdi her zamandan 

Gediz, 2 (A.A.) - Gedizin kuı tu'ti- Y1!1 ~ düşman tayyaresi tahrip edil- 1, d r ı g·ıter~ ile Sovvdler isti- mesin, dostana hareket etmiyen A- ~~~!atmış oldugunu yazıyoı ve dı)' or fazla kuvvetli hissetmektedir. Ruzvelt 
su dün burada es,.;iz tezahüratla kut- mıştır. f,ırdın adnecenkJ1erdı·r· · merika ve İngiltere, jııponyayı silah ı · İ .

1
. S t k d ~ı··· k ve Çörçilin bahsettikleri yeni nizamı 

~ • · a e e . 11 b" 1 t· - . 1 - . - ngı ız - ov ye ar e::! ıgı o a . . H 11 d ·ıı ı· hd . lulanmıştır. ooo 3 Petrol sahalarınd-aki kuvvet- \'O arının ır eş ıgı yere ge mege ıc- d .1 1 . t" k" . T 1 . kurmak ıçın o an a mı e ı, u esme -]-} . . Al l g.. . - , b·ır ediyorlar japonyayı sar·m İng· ar ı er emış ır ı, ıngı ız amt esın- el"" vazifeyi yapacaktır 
l Lavalın sı 11i vazıyetı man ara ore ]er ge:i c;ekıile~e~lve petrfo] dkuyt~lalrı li~ - Amerik;n çenberi ic;in ~ukab:İ den Sovyetler için harp malzemesi İ'l- uka~aliçe Hollandanın akibetine uğ-

~ B ta f 1 • • b.11 d ,.e te~ısatı ngılız er tara ın an ış e- Ci . . . b teniyor · N' . .. 
Pari>, 2 (A.A.) - Dün aksam n ·~- .. - at ra 1 mc~ aa e e - n ek ir'ana etroı verilmekte de- edbır ıstıyen al ay Maboşi: ·. t . rıyan ve azı zulmune maruz knlan 

redilen tebliğ: cıbınce de.v~m etmekteclır. Alman h~va ,1 ec 1• kt P - Şahısl-ar mevzuu bahis değildir. Ede~ın ran hakkında~ı beyana - milletlerden de stayişle bahsetmiş ve 
Lavalın "ıhhı" vaziveti memntıııı«·-t kuvvetlerının muvaffakıyetle netıce- ~ am odunac-ad ır. b"Jd· d'". He1Jimiz, devlet için çalı.-:malıvı" tına gore, alınacak tedbırl2r husu - kurtuJuaa zafere kadar mücadelenin 

·' · ' · ·' • h ·· ı k d I on ra ra yosunun ı ır ıgıne • " ... d · ·ıt k d · · · tamamen ~ ' 
verici bir tarz almı,,~ıı-.. ~1arsel Dw !~nen ucum arı Çer kof mınt~. ası?. a ör~ So~vet ve ingiliz ku\'\·etleı·i Siyagi gayretlere dev.anı ediliyor, f_a- ~uı~l a ı_ngı ~~e d. enı:!~nJaki bir kaç devam edeceğini söylemiştir. 
nekahet devresine ~ırmıştır. Bundeın \ e Mos~ova. ceı:ubunda demııyollaı ı- ({ , . d .b. ·I . . . tt kat bunlar, boşa gıden şeyle.rdır. ~ ı gorme ~ ır. . k'l d 
.-onra tebli" nesredilmiyecektir. na tevcıh edıl_mıştir. . . Kazvın e ıı eşmış ve samımı ~~re ~ japonya kuvvet istimaline muhakkak ~'.n Almanın ~ır tehdıd teş ı ~ -~ce- B"ı "ki tçı·ıer·ımı·z 

g ~ Stokalaır Dıııyeı:ıer üzerıncle hır top karşılaşmışlardır. Rus ve İng.lız as b la kt gı hakkındtıkı beyanatı, çok gulunç- Si e 000 
'· • ' J · il · 1 Almanların bog"az mec ur 0 ca ır. 1 J · · İ h" 

1 l • ceker batırmıs ve ~ tanesini yakmıs- ..:er erı, e erıy e ' - Bu bevanata . ~ R , iti tür. ngiliz tayyare erının, ran şe ır A k 2 (A A ) A k . 1 ngiliz gazete erı tır . . !arını bıçakla keseceklerine dair bir- 1 k"J .K ıagmend k" UZ\!~ e Jerini bombaıamalan, İran istiklali- . n. ~ra, . . -k h n aıaı- b~-
. . 1 · · ti . slardır )aşve ı onoye arasın a ı muza- t · r · t d ·ı ,. mır bısıklet yarışı ço evecan ı ır Ve Almanlar Büyük Ilıritanya üzerinde hücumlar bır erme ı~a_.:·e er )~P.m.ı, . ·cerelerin neticesini bekliyen baı;i - ne ve am~m!_Ye ı~e rıaye e ı_~c~gı <ekilde dev·am etmektedi~· Ajansın 

yapılmıs diğer tavvareler Mavglanda İranın ıı lahtan tecrıdı hakkında ·etli erkan el'a ilm't ·d . nııkkındakı sozlerın ne kadar gulunç · .. b k t k" d · h .. 
- Ba• tarafı ı inci sahifede - l'ı'lrr ·' t · ı ·d: • ' · bir mütalea · ' n 1 var ~ı. İ olduğunu gösterir musa a ayı a ıp e en mu arrırı -

.. , 'ı E~~l~lmış eı. ır. "kl d d'" Londra 2 (A.A.) Taymis To~yo, 2 (A.A.) - . Amıral. "'.'~~. Eden dinleyicı'I.erı'nı·n gu··ıu··nç bı"r ıin bildirdiğine göre Polatlı - Sivri-.~inin tekerl'lirüne kar,;ı müdafaad~ıı ) u gecesı az mı ar a uşman • İ Bahrıye genelkurmay reıs muavınlıgı- f . ' 'ıisar arasındak" ovayı aşmak epey 
ba~ka bir gaye gütmedikler; artık tayyare. i, ,imali garbi ve garbi Al- gazetesi başmak~lesinde, ranın ne tayı'n edı"lmı"stı"r sa dıllikle kendisine inanmalarını 

1 
t 1ı1 tt s· .h. 

·· · · ·ı·h· t · d d"lme~· lüzu- ' · t · t·. S ti d .. k"ld wr o mus ur. saa a ıvrı ısara Türklerce :ahit olmustur.> manya U7.erıne akın vapmıştır. Bır ;;ı a tan e c r ı e ı · ı JAPONYADA HAZIRLIK. ıs emış ır. ovye er e aynı şe ı e ~ 
1 

h lk k t 
AmPrikaıı srfirinin ziyareti: düşman bombaırdıman ·tayyaresi hava l\lll tezini müdafaa etmekte ve Al - Tokyo 2 (AA)_ japonya~a hava oeyanatta bulunmuşlardır. İrana bu a.ı~nl sp~rcu tr, \ ın coş un eza-
Londra 2 (A.A.) - Devli Telgraf clafi lopçu u tarafından düşürülmüş- manların İranı terketmeleri için ken tehlikesi~e ka~şı ·müdafaa tedbirleri ~ekilde verilen teminatın şüpheli ol- usn·y ~h. arşı aEnmk~ş ıhr: b""]g . d 

' k ·b. · A t·· ı·ı · e b"r haftalık mühlet verilece- · ' ı.i - d k k' d . Ed 1\'l'l ısara s ışe ır o esın en gazete:ıiniıı An ara muha ırı, me- ur. c.ı erın 1 • . alınmasına başlanmıştır. Harbiye n~- ugu mey ana çı ma ta ıı. e- -ı p k b' · · N" dd' Ö 
rika büyük elçisinin Türkiy<! Harici- MACAR KUVl'ETLERİ DE lLER- ~i hakkındaki _şayıayı me:_zuu ba~~~ zaretinin bir şubesi, hava müdafaa bü- nin sözlerinde~ öyle a~laşı!ıyor ~i, ü~-~~~inc~ İz~~~cbB!g~~fn~~n ~hm!t 
ve Vekili Şiikrü Saraçoğluna yaptığı LlYOR: ederek bu şayıanın te~_yyut etme ı rosu ittihaz edilmişt.iır. .1.vrupada ve duny~nın hıç hır yerın- ~ .. .. .. 'üne.. . . 

1 
, . . .· . 

~iyarete bii\'ük bir ehemmi~·et ver- Buclape~te, 2 (A.A.) - Macar ordu- ğini işaret ve yazısına şoyle devam et FlL/PlN ADALARINDA. de hiç bir millet otarşik tedbirlerle ~u1ıı,bul huçd .. u g~rlm~şt~ıdır. Bıııncı 
· · • Jk · · ·bak· ı - bı·-· kt d"r.. . · ·d d"I · kti· B b" t k e ene e ıye verı mış ır. mektedır. .-;u gene tıı ma.ı-. '. ş an .:~pnın te ıgı: ne e _ı.. . . . Vaşıngton, 2 (A.A.) _Amerikanın ı are e ı emıyece ı. unun ır e Sivrihisar 

2 
A A _ Dı.iııkü e-

Bu ziyaretin maksadı, miiııha~ıran 18.8.1941 tarıhlı telılıgın neşrinden «Entırıkııları ıle İranı şımdıkı va- Ffüpin adalarındaki ihtiyat kuvveti manası vardır, o da Anglo - Sakson- t" ·a. t ' ( · S._) .h. Ek· 
malumat almak olduğu beyan ~dili- beri kıtalarımız, 250 - 300 kilometre ziyete soksn düşman tebaalarına baş olan 20000 askerin verilen emirle ada- .ardan maadasının dünya nimetlerin- ıenh.Yr· nş ~hn 1so~rka t ıdv~1ı ~sarf-d s ı-

. ı ı Al · t' p· d · b'T· k t • ı d h a manevralar c;e ' · tif d t "d" > ı meı a esı a e ı mış, e eıas-yorsa da Amerıka ı arın manyaya ilcırlemış ır. ıya emı~, u un. uvve - c~ yer~! e asm ne . .. - ]arın muhtelif stratejik noktalarına en ıs a e e memesı ır. vonun eref ma ·osunu Osman Pak 
kar~ı h-ırp eden memleketlere yar - !ere karşı muvaffakıyetle netıcekııen vırmek uzere serbestçe gıtmek mu- tahşid edildiği bildirilmektedir . . t~ S t ) lt d E k' h. d 
d;m içi~ icar \'e iare kanunu mucibin muharebeler yapmıştır. Son hava mu- ıaadesi verilmesi için hiç bir sebep Gene define ~ymıj ~ S\?.ı:ı a. ı:ı. es ~~e .1~. e~ 
ce saıf ettikleri gayretler, Türkler harebeleri esnasında 15 ?ovyet tayy~- yoktur. Henüz Türkiyeye vey::ı Afga • . ~~a ra.p ~ıınc~, . ı e .ın ~ ıncı 
üzerinde tesir uyandırmaktadır. resi düsürülmiiştür. Bır tayyaremız nistana kaçmamış olan Almanların Alman askerı makamları İstanbul, 2 (Telefonla) - Üsküdar- ~~:ıkh~skışe~~~te ~ırmı~le:dır.. a~ın 

B I. .. . kaybol~uştur. İstihkam ve demiryol- 'larp esiri -addedilmeleri lazımdır. da Karaca Ahmed mezarlığında saklı s ışe ır - u a ya ) aıışı Yapı a-
er IOC 'gore. laırı müfrezelerinin faaliyeti, ilerleme lngilterenin uzlaşma siyasetini takip bir definenin bulunduğu Belediyeye ·aktır. 

Berlin, 2 (A.A.) - Yarı resm) imkanlarımızı ve iaşe emniyztimizi te- >tmesi, artık m_evzu~ bahis olamaz. Sovyetler ' b ' g ·ı - ihba~ . .:dilmiştir. Lagı·pzı·u serg ısı· açıldı 
b~r kavnaktan bildiriliyor: min etmistir. 1ran makamlarıyle hır hal sureti ol- ın, ıraz ecı { Muracaat edenler, çıkacak olan de-
~lma~ hari.~iy~ n~zareti m,:ıh!il- . 10 ağustosla ıı eylUI arasında za- 11adan yarım tedbirler kabul edile- se bile tanıamiyle İnıha fineni? ~üz~e.elli~ini Belediy~ye v~r~- Berlin, 2 (A.A.) _ Layipzig ser-

lerıne gbre, Turkıyenın İran hadıse- yıatımız şudur: 'nez. .. • • • • • • ceklerını bildırmış .ve hafrıy~t ıc;ın gisi, dün sabah açılmıştır. 19 devle-
leri hakkınd-aki vaz!reti üz€rinde u- 11 subay ve 154 er ölmüştür. 37 su- Londra, 2 (A.A.) - Y~pı~~n rı:u- edıleceklerını bıldırıyor m~saade _istemişle~·~ıır. Beledıye, b? tin iştirak ettiği sergide Türk mah-
zun uzadıya durmaga mahal yoktur. bayla 367 er yaralanmış ve 21 er kay- zakerelerde İranla prensıp ıtıba~ı.y- . muracaatı nazarı ıtıbare alarak clefı- sulleri ve mamulatını ihtiva eden pa
Türkiyenin noktai nazarı, Türk gaze bolmuştur. ~ bir anlaş~ı:ya var~lmış~ıı· .. İngılız ı . B:ı:Iın, 2 (A.A.) - D. N. B. ajansı nenin aranmasına müsaade etmiştir. viyon emsalleri arasında umumun 
telcrinin ve radyo:;unun ne~ri~·atiyle B?d~J?eşte, 2 (A.A.) - "Macar ajan- ve Sov:yet hukumetlerı elçılerıle İr~_n bıldıırıy?r:. . . . . . . . takdirini kazanmıştır. Sergide kar _ 
kat'i urette tevazzuh etmıştır. . ı bıldırıyor: 1Jaşvekıli arasında cereya?. eden m~- . Harbın ı,.kıncı yılının bıtmesı Asebe- leır!e mücadeleye gırışmış ve yolsuz şe: deş İran paviyonu da çok alaka uyan 

:\Inamafih Ankaı adaki Amerika Dinyepcır hududu boyunca bütün zakerelerde İran başvekılı ve harı- bıyle asken makamlar, şu malumatı kilde ilhak edilen Baltık memleketlerı dırmıştır. Ziyaretten soma verilen 
biiyUk elçi inin Irana kar~ı. İngiltere Sovyet mukabil taarruzlarının muvaf- ';İye nazırı, çok kolaylık ve büyük vermişlerdir: kurtarılmıştır. Sovyetleı:,. şimdi biz- öğle yemeğinde reisin nutkunu Türk 
- Rıı taarruzuna Amerika hükfıme- fakı)'€tsizliğe uğraması üzerine bu hü- lıüsnü niyet göstermişlerdir. Müta- . PoJony~nın kısa zaıı:and_a Y:~ılm_a- zat, kendi mevcudiyetlerın1 kurtarmak t:caret odası fahri reisi büyük elçi 
tinin müzaharet etliğini Tiirk hiiku- cumların şiddeti, müteadclid noktalar- ·ekenin şimdiden imza edildiği hak- sıyle şarkı Avrupa vazıyetı degışmış, için ümidsiz bir mücadeleye devam edi- Gcırede bütün ecnebiler adına cevap 
metine bilcl~rmiş olduğun~ __ cıııir bir d_a hissedil!r derecede azalmıya ~e ha_t- '<~ndaki haber, _henü.z Lon?r~da şim- Sovyetler, bundan ~ü~·atle istifade e_d~- yarlar. . . . . . vermiş, gösterilen misafirperverliğe 
Amerika A.ııınsının vpı·d!gı haber, ta gevşemıye ba!ilamı~tır. ;\1uttefık lıy' kadar teyıt edılmemıştır. rek Polonyanın mu~ı~ kısmını, bılıı: Baltık denızındekı fıloları hıç kal- teşekkür ederek Türk _ Alman dost
naz ırı dikkati celi? et~istir. · birlikler, n:üteaddid düşman hücum kı- Bazı ahkam, Alman .e.lçisinin Tah- hare de Baltık deı:ı~ı sahillerindekı mamıştır. Ceph:nin şiı:ıaı ve cenub~ luk muahedesinin kıymetini teb-arüz 

Amerikalılar. ~ımdıye kadar ke- talarını esıır almışlardır. Geçenlerde mda kalması ve elçılık memurla- Baltık memleketlerını ve Ba~arabyavı daralmıştır. Dıııy·ep€11'lll garbmdakı ettirmis ve veni ticaret muah~dasinin 
tumiyeti muha.faza etmi:lercli, ma - t~tbik etlikleri mü~lafa.a ~-s~lünü!ı hi- 'ının vaziyeti henüz halledilmemiş- almışlaıı:dır. . . . . . . . ~ıı;nayi merke:iııi tekrar eld_~ etm~k dostıuia uygun ve iki taraf menfaa· 
dem ki ·imdi ıf ·aatta bulunuldu, A- 'afıııa Sovyetler şımdı buyuk pıyade tir. 1939 t€şrınısanısıncle F_ınla~ıdı.\ a ıçın Sovyetlerın yaptıkları muteaddıu tini zamin bir şekilde imzası ümidi· 
merika hariciye nazırı Mbter Hull. lrnvvetlerinin istimalinden vazgeçerek r~ taarru~ eden Sovyetler, Vıpurı şeh- taarruzlar akim kalmıştır. Dinyeperin ni izhar ve müzakerata memur he· 
bu me•eleler hakkında lıeyana'ih bu bilhmısa topçu \'e tayyare faaliyetinin yosu, Sovyet kıtalarının Karadenizde, rı de d~~ı~ olmak üzere Kareli ber~:ı- ı:rarp sahiline kuvvet çıkarmak husu- yetlere muvaffakıvet temenni ede _ 
lunmak hu u unda aıiık uzun müd- yapacağı tesire güvenmektedirler. Dinyeperin garbında biır yere asker çı- hınıı: muhım noktalarını almış \'e Fı_n- sundaki teşebbüsleri de mühim zayiat miştir. · · 
det tereddüd etmiyecektir. )faamafih düşman, hiç bir yerde mu- karmıya teşebbüs ettiklerini, fakat Al- landıyayı, bunlardan mahrum etn11~- vcırdirilerek tardoluıımuştur. Sov- I S 

ner"n, 2 (A.A.) - Türk resmi vaff:ılkıyetler elde dmeğe muvaffak manlar tarafından püskürtüldüklerini !erdi. Vipuri, bir iki gün evvel Finlu yetlerin ümidsiz mukavemetleri, tama- An {ara ovyet 
mahfillerinde Türkivenin bıtaraflık 'llamamışt1ır. Müttefikleı· her tarafta bildirmiştir. tarafından geri alınmıştır. Sovyetle- miyle imhalarıııı olsa olsa biraz gecik- S farethanesı'nde 
. iyasl'ti. biı· ker ..ı da.ha ehemmiyetle istihdaf ettikleri hedeflere varmışlar Berlin, 2 (A.A.) - Bugünkü tebliğ- rin komşularının dahili vaziyetlerin- tirebilir. Sovyetler, -eğer İngiliz ve e 
kaydedilmekte \'e her ne t11raftan ge ve müstakbel harekat ic;iıı lazım gelen de, Alman kuvvetlerinin Leningradm den istifade ederek keneli mevkilerini Amerikan yardımım bekliyorlarsa iki Ankara, 2 (Telefonla) - Bu gece, 
J;rse .ıı:el in hiç bir tazvikin bu <>iya- şartları temin etmislerdir. şimalinde Suuma şehrini aldıkları bil- kısa zamanda tahkim ettikleri görül- sene evvel Polonyamn beklediği uki- Sovyet sefarethanesinde harp harek:l-
!'eti değiştirmiveceği bildirilmekte - BlR TEŞEBBÜS: diriliyor. Cenup cephesinde ileri hare- müştür. betle karşılaşacaklarından ı1üphe ıetme- tı hakkında .}·erli ve yabancı gazeteci· 
dir. Stokholm,2 (A.A.) - Berlin rad- ketimiz devam etmektedir. Almanya, geçen haziranda Sovret- melidirler. lere bir film göstocilmi~tir. 


