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Istanbulda yeni Kütüphane 
açılacak 

lstanbul, 3 (Telefonla) - Şehrimiz belediyeıi, 
bir lıtanbul kütüphaneıi tesiıine karar vermiıtir. 
Buraya Bizans devrinden batlıyarak bugüne ka· 
dar olan lstanbula aid muhtelif kıym.,tteki eıerler 
konacaktır. 31 iNCi YIL Netredilmi:ren :razılar seri Yerilmez (' 
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RuzveJt, Amerika harp 

il 

---

ı\lareşal Voroşilof, şehrin son nefere kadar 
müdafaasını emretti 

Bir noktayı siyaseti yolun-
izah etmedi 

Amerika, Japonya va
kit kazanmak fikrinde! 

da mı? 
Japonya, kaynaklarını 

seferber ediyor 

inlik tevzii kontrolünde 
damga usulü var 

Halka bez dokumak üzere tevzi edilmekte olan pamuk ipliklerinin, 
yerinde aarfedilip edilmedilderinin tetkiki hakkında lktıaad Vekile· 
tinden mıntaka iktısad müdürlüğüne emir gelmiıtir. Dokumacının 
kendiıi ve aileıi efradiyle yakınlarının bez ve iplik ihtiyaçları karııla· 
nırken İplik tevziatından istifade edenlerin iplikleri yerinde aarfedip 
etmediklerini kontrol için bez veya örülen çorap ve fanilaları mahalli 
ticaret odalarına götürüp damgalatmaları ve ne miktar damgalattır· 
dıkları hakkında bir vesika almaları kararlaıtırılmııtır. Aldıkları İp· 
lik miktarında bez, çorap ve fanila ördükle_rini vesika ile iıbat edemİ· 
yenlere gelecek aylarda iplik verilmiyecektır. 

Gene bazı sulh 
rivayetleri 

Fransa, Almanya ile, 
Finlandiya da Rusya 

ile barısıvor nıu! 
' . 
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~~~·Jtm~~~~· .. !ı·.ı~ LŞehır ve Memleket Haberlerı 
Bir istatistik karşısında • •• 

İzmir E.nternaayo.nal _fuarı'!a, h~r Fuar tenıs musabakala-
sene zengın ve cazıp bır şekılde ıı-
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Abdülhamid kanunue-. 

sasiyi nasıl ilin ettirdi? rı bugün başlıyor 
tirak eden İzmir vilayeti, bu sene, 
her nedense ayni alakayı göstereme
mit tir. Buna rağmen paviyon heyeti 
umumiyesi it ibariyle takdir e layık
tır. İ zmirin Arkeolojik değeri, tam 

.. Bu ışın IJeşinden koşacak bir tazı lazım . Sadra- oımamakıa beraber canlandırıımağa 
çalı,ılmıştır ; Kız San'at okullarının Türkiyenin en meşhur 50 t enis-zan1 Sait paşa ise hala, nasara yansuru ile meş- küçük, zarif vitrinlerinin ince bir 

l 11 1 zevkin mahsulü olduğu bellid ir. Bil- • • h • • d b 1 gu .. A ah yardımcımız o sun » hassa istatistikler, bir kısmı geçen ÇiSi şe rımız e U unuyor 
10 temmuz 1324 - 1908 perşenbe lecek sıhhatli bir (tazı) lazımdır. Sı:d- aenelel"le mukayeseli dlmamalarına Fuar t~mis turnavası, bugün sant kuzda başlıyacaktır. Bugün ilk miLa-

günü Babıalide toplanan Vükela mec- razam yerinden kalkamıyor, korkwrım rağmen, -ma lum olduğu veçhile ista- dokuzda Kültürparkta teni~ kulübünde baka Recyo - Kerim arasında yapıla -
!isinden sonra (Şapur lakabiyle meş- bu da Mısır mesele. ine dönmesin. _Tıı~- tistikler bir veya daha fazla evvelki başlıyacaktır. caktır. İkinci müsabakaya Lohner, 
hıır olan) sadrazam Kiiçük Said paşa kı böyle kararınzlıklar yüziinden, ın~·:t- senelerle mukayese imkanını ver- Evvelki akşam Ankaradan gelen 15 üçüncü müsabakaya C. Jfo·o, öğleden 
doğruca Yıldız sarayına geldi. Ezan !izler bize yaptıramadıkları işi kendi- dıkleri nisbette daha kıymetlidirler- tenisçiden başka İstanbul, Adaııa, Ko- sonra Lohner Telyan gibi yüksek te-
saatiyle on biıt· buçuğu geçmişti. Arka- !eri yapmağa mecbur olduklarını söy- hayli alaka uyandırmaktadırlar. caeli ve Balıkesir tenisçileri de şdıri- nisçiler iştiı·ak edeceklerdir. 
:'lından birer birer dig~ er nazır pasalar liyerek İskenderivevi topa tuttuhır. Ancak, buradaki iatatiııtik levha- · 

' J J ' mıze gelmişlerdir. FUAR FUDBOL TURNAVASI . da geldiler, baş mabeyinci Hacı Ali Şimdi de bizimkiler bizi topa hll:, - !arından~ biri, yapıldığı i!. ıneyd~~~-a Bu suretle İzmirde Türkivenin en 

t~yhil 194'1 Perjemhe 

1 FİKİRLER 1 --PARAZiTLER 
Bu dünya bir çarhı feiekdır, yaşı

yabilmek için herkes elinden geldiği 
kadar bu çarhı döndürmeğe çalış
makla mükelleftir. Hay:ıta malik her 
mahlukun muayyen bir müddet için 
yer yüzünde uğraşarak; didinerek 
çevirdiği bu çarh onun hayatıdır, 
ömrüdür. Hayatın bazı tatlı taraf
ları olduğu gibi çok acı safhaları da 
vardır, dikensiz gül olmadığı gibi ke
dersiz ve acısız hayat da yoktur. Bu 
elem ve keder o kadar çok çeşiclli
dir ki, herkeıı için ayrıdır. Saadetle 
geçsin, keder ve cefa ile yuvarlan
sın , nihayette herkes ayni yolun 
yolcusudur, bunu düşünerek filosof 
olan insanlar mütevekkil olurlar voe 
çabuk gelip geçen hayatı olduğu gibi 
kabul ederek niııbeten rahat ve huzur 
içinde ya§amağa muvaffak olurlar. 

paşanın odasının yanındaki .alonda cak!. Sadrazam hala nasara yansunı b~~undugu~dan ve h~ı:_ gu~ de. g~zu- yüki!ek ve değeıl'li 5o'tenisci~i toplan- 6, 7 ve 8 ey~ü~de yapılacak fuar ful-
toplanclılar.Odaya en son giren maarif ile meşgul. Allah yardımcımız olsun! · muze battıgın~an, dı~e~ ısta~ıatıkler mış oluvor. Bu kadar zengin ve geniş bol turııava~n ıçın hazırlıklar tamam _ insan bütün ömrünce didinmek 
nazırı Haşim paşa oldu. Çünkü rnec- diyordu. ka~tıaında da ınsanı duşunmege sevk bir teni~ hareketi, şimdi ve kadar ilk j ıanrnıştır. Futbo! Ajanlığı, ~u futbolcu zaruretindedir, hayattaki bekasını 
lise girmeden bacanağı ba~katip Tah- Dahiliye nazırı M~:ndu_ı-: ~.~q.~ ~.a edıyor: . . defa olarak şehrimizde görii!Pcektiı·. laıı 6,7 ve 8 eyi~! cumartesı, pazar ye kafasiyle veLa vücudiyle çalışmakla 
sin paşaya uğramı tı. arkadaşl::ı:ınııı ı:ıord.ugu .~ı: ,~.uı u. ~- . Bu ıstatıstık l~v~ası, «1940 ~n.e- Bu :;ebeple tenis federasyonu ba~kanı 1 pazaırtesi günlerı saat 16 da AJ,.;ancak temin ~der. nsanla~ın ~alışm~lariyl~ 

Sarayada yemek yendiği için sofra- ale verdıgı cevaplaı<l:, 'ılu.ı etleı d·~'! smde yapılan turı~tık yollar» a a~ttı.r. B. Kerimi takdir ve tebrik etmek la- stadyomuna davet etmiştir. Al taydan otomatık ".~ ~ekanık b!r _şekıl almıı 
tar kurulmuştu. Hünkar yemek gön- doğru cevap alınmam.ısından; dahılı Ve, Bostanlı, lncıraltı, Efes tunıtık d F'kret Ali Raif Şeref alaheddin olan yer yuzunde bazı ıstısnalar yok 
d 'k I ld ~ 11 1 d 'J d·~ · ·· zım ır. ı ' ' ' ' 'ı d ~ild' Ç l d k f t erdi. (Saray lisaniyle bu, hünkarın işlerde biricı . ~e~u nazır. o ugu vq arını, yapı an enı ıgıne gor.e, Şimdiye kadar yapılan tenis tuırna _ Saim, Ömer, İlyas, Hilmi, Altınordu-, eg ır. a ~şma an, eme sar e -
kendi hususi mutbağındnn yemek gön- halde ~:ı_kikatı soylıyeınen:ıc?ınden s:- d~ha geçen ~~ne tamam~anmış, bıt: valarına on, on beŞ kisi iştirak etmekte dan kaleci Ömer, Said, Adil, Hüseyin, meden hayatını kazananlar var~ı~, 
dermesi demektir). Vükela ve sarayda beplerını senelerden berı ınatçı bır mıt olarak gostermektedır. Halbukı b"t" t •·navaları · d"m'f'nal f' ı Halı'! Karsıvakıclan · H·ı"kı C·ıhı"' bunlar başkalarının sırtından geçınır-B b . 1. k . b 1 b ve u un tı. , • n o ı ı ve ı- , .. J ' • '"' , < u" • • • • • b . k 
bulunan diğer bazı zevat sofraya o- asabiyetle sa~ayın ~ ıa ıye y~p~ca · 1939 yılında ın§aa!na aş anan~ u nalleri fazla alaka uyandırmakta idi. Göztepeden: Reı:ıacl, Fuad, Halid, Ala- l~r, bu gıbıI:rı ce~ıyetı eşer~ye ta -
turdular ve o nefis yemekleri alelacele iş bırakm!1-dıŞ."ın~a g~:>Lermek 2stıro:- yollar, 1941 s~~e~ınde bu~un~ugu- Halbuki bu defa yalnız tek erkek maç- eddin, Namık ve Emin, Aleşspordan: bıh .eder, boyleler~n~ pa~~~ı~. (~u
redi!€ır. Sofralar kalktı. Kahveler ir.il- du. Ve b~r turlu s~rıh ve dogru bır ~uz. halde he~.uz ıkmal edıl~ıt d~- !arına otuzdan fazla tenisçi iştirak et- Salih, Ferid, Demirspordan: Ruhi ve feylı) derler, ~u kırlı -;re. kotuluk ıle 
di. Vükela meclisine memur katipler ıey vermıyerek cbır defa daha talı- gıldır ve her ~un arkası gelmı~en ! ı- mekte ve bunların hemen hemen viı·- Fethi.. damgalanan kımseler ıstı.s~asız !terke 
odaya girdi. Rumeli müfettişi umumi- ~ik~. ahv-a~ ol~ınsun. Şemsi . paşayı k~yet~~ri mucıp olm":ktadır. ~ıtekım mi kadarını memleketimizin en n'.ıe 5- İsbnb.ı!, h>nir, ,-1 ?ıkar<. \'(• 3 vil>t'" sin men!urud1;.1r. _Bu. g_ıbıler .ıns~n
si Hüı:ıeyin Hilmi paşadan, \'alilerden, oldu ren kımdır, ?ulurnmn .. Sn·oz mu- hır muddet e~e~. !!.n~ bu ~ut';1nda, hur ve çok kuvvetli tenisçi!~n·i teşkil ml.\hteliti ile dört takım halinde yapıla- l":~ın ahlak tel~~~~Ierın~ kendılerıne 
mutasarrıflardan gelen muhaheratı tusarrıfına tevbıhnam~ ya ~ıls_ııı s~. - bu yolların gor?ugu ıhmalı bız de ettiği için ilk günden itibaren çok kuv- cak müsabakalar, 6 eylül taırihinde g~re v: başka turlu_ ~efııır ederek ge
tetkike ve telgraflar okunmağıı ba5 - r~~ker paşa hazretlerı d~ orcıu mu- y~zm~ş, fakat ": lakaaızlık k~rşısında vetli ovuncular arasında fevkalade al<l- öğleden sonra başlıyacaktır. Hakemler çınmege çalışırlar,_ ıtımad, mu~a~~et 
landı. Ancak mealen birbirini tntnıı- şırı ve fırka kumandanla~ı~I~ telg~'.af hıç bır tem~n~ıde bulunmaga ceaa- kalı v~ hevecanlı müsabakalar görüle- futbol federasyonu bmıkanlıj!'ı tarat'ın kazanamazlar, sev~~e.?1~.zler, ko~u ·~~-
yan ve hatta birbirini tekzip eden ha- t.aşı~.da koııussun !ı> Kabılıncli'n ;;oz- ret edeme~ııtı~. . .. . cektir. MUsabakalar, her gün saat clo- dan intihap edilecektir. sanlardan daha ~?tu~urler. Çunk.u 
berleırden tam ve dürüst bir mana çıka· l<:r sovlüyordu. Burada, ıatatıatıkler uzerınde aza- pespaye olurlar, çunku şeref, haysı -
rabilmek pek kolay olmuyordu. Öteki nazırl-ar hemen bir şey söv- mi hassasiyet gösterilmesi lüzumuna yet, vekar ve izzeti nefis sahibi de -

emsi paşanın katli, Siruz mutasar- İ<>mediler. Şeyhüli"l!am Cemalettin İ§aret ederken ; İzmir vilayetinin, ge- Bu nasıl adanı? Bir babanın cinayeti ğildirler, çünkü bunlara hiç bir sınıf 
rıfının şiddetli bir telgrafnamesi üze- efendi başla olduğu halde Sadra - lecek sene İzmir fuarına daha iyi ..., mevki ve kıymet vermez, çünkü bun-
rinde bir sürü müzakereler cereyan zamla dahiliye nazırının y' ı;eraske- bir §ekilde İ §tirakini ve bilhassa bu Hap·ıshaneden çıkmıt' 13 gaıındaki oglunu ta- lar için günah ve ayıp yoktur, çiinkü 
ederken, vükeladan bwi telgraftaki fık rin verecekleri doğru maliimatı l.ıe'\- yazıya vesile olan istatistik levhasın- Y Y bunlara göre hedef ve gaye servetle 
rmıın fevkalade crlikkate şa.ran oıdu- ıivor, )İmdmk biı· fikir •öyıemek - da yapılmı~ olarak gösterilen yolla- marı·fet 1• 'IBmı· t banca ı· le o" ldU" rdU" 'kbaıe münhasırdır, bu uğurda yu'\ia-
ğmrn, üzerinde durulmak Iii;ı:ım geldi- ten çekiniyorlardı. İhtiyat \'C tererl- rın da ikmal edilmiş bulunmasını iı- y y ların bozulması, ocakların aönmesi 
ğini:1> söyledi. Fıkra «arz olunan ta- dütle hare'k.etı etımelerinin manası temekten bu defa kendimizi alama- onların vicdanlarını ve insanlık his-

B d B k.. " d V ı · · K"malp,•ı 'a kazıısmııı Ören kö.vünde d leplere müsbet bir cevap verilm 0 dijl'l da henüz hünkarın fikrini ve muta- d ık. Bu su retle hakııız bir d ilekte bu- ayın ıırın urun ·oyun e e ı og- "' !erini harekete getiremez, uygusuz 
tnkdirde başka tarafa bi'at olunabilir.> le-asını sezeme<likleri icindi. tunmuş olmadığımızdan emin bulu- ln Halil Giren müteacldid hırsızlık Ru- bir ~inayet olmt~~· )lehmet Tarak ~dm- olurlar .. 
-;eklinde idi. Tophant> mü:-ıiri Zeki pa- Yalnız padişah teHista idi ve yal- nuyoruz. çundan hapse mahkum olmuş ve ceza dakı şahıs, henuz an.laş_ılmıy~n bır ~e 
sa dirayet ve feraseti kadaıt· kuHetli nız kaldığını anlamıştı. 'ona ne sadra- Süha Sükuti Tükel mü?detini ikmal ile Bay:ndır hapisha- .':>e~~te~. 1~. yaşın~lakı ?glu Alı Tar~ır~ 
hir aceleci olduğunclaıı miitemadireıı zamından ne nazırlarından ve n~ de ne~ınden çıkmıl:), yolda gıderken karşı- oldurmuştur. K~tıl baba tt~tulmuş, harlı 
hu cümleden bah~ediyorclu Ye hemen nazırların' işlel'ine karıştırmadığ1 V'l\- Bu ne cesaret ? !aştığı Halil kızı 1!) y~şıncl~ f!atice Sa- se hakkıncla arllıyece tahk ık ata başlaıı-
hemen başka bir söz clinlemi~·or, ne de Jilerinden bir faide ve muavenet ge- rışına taarruz etmek ıstemıRtır. Kadın, mıstır. 
ba.,ka bir ı;öz ;;öylüyordn. O kadar Hsa- lebilirdi. Binaenaleyh kendi başına mümaneat ederek _feryada haşla.nnca 
hileşmişti ki -zannediyorum, telaşını hareket etmenin lüzumunu anladı. S h 1 k tabanca namlusu ıle baııına nırmu~ Fia t 111ürakabesi 
hünkara kadar duyurdu. cBa. katara- Ve vükelföıına ikinci katibi Ahmet ar OŞ o muş, ara.. ve Haticeyi yaralıyarak ka('tnı:o!lll'. Suç Haber aldığımıza göre fiyat mi.im 
t'n hi'at ne ct'emektir? Devletin ırcAmi İzzet paşayı yollıyarak şu iı·adcyi . lu, zabıtaca aıranmaktadır _ kabe işleri, yakında ticaret müdürlü 
\ıir memuru bunu nasıl dinler ve nası: t b!ig' etti• 1 koldan arkadaşını almak OOO e · ğünden alınarak ia8<' müdürlüğü emri-
y:ızar? Bu na:ıl mutasrrıftı ?• ıleyip cKanunu esasi doğrudan doğruya f znıİr Borsa konı iserJ iği ne verilecektir. Bu husustaki talimatın 
duruyor ve Frn.sı~cn c.Tre:< clrole - trc~ benim cserim~ir. Cülfıo.;ü~!e bcra.?er ·ıs gelmesi bcklenmekteclfo-. İa&! müdür-
dorel~> cümJe,.ıını defalarca tek~·ar e- onu ben verdım. Ve o gun bugun - üzerindeki ta Yİll Jüğü raportörlüğüne tayin edilmis olan 
diyordu. dür her iradem meclisi mebu~anııı 1 · iaşe müstesarlığı raportörü D. Nazif 

Bu sırada oda kapısından tela.;la içtimaında kanuniyeti teklif olunmak Evvelki gece Kemerde Kahr-:ıman- zmir borsa komiserliğini' lillanbul Kahya şehrimize gelmiş \'e vazifeı·e 
içeriye giren başkatip Tahsin paııa üzere kaydiyle ve muvakkat kantı!ı lar karakolunda bir Yaka olmustur. ticaret odası umumi katibi n. Cevad 
gelen son telgrafları hünkarın görmek tabiriyle isdar ve imza olunuyor. Mirza oğlu Ali İh;;an. sarho;; hald2 Nizaminin tayin edildiğini yazmıştık başlamıştır. 
istedig" ini saclrazama sö'"ledi. Ufak bir l\"ademkı· mecıı·~ 1·n tekı·aL· toplanma- karakola gelip nara atmağa ba~l:ı - Hatta bu haber, yanlışlıkla borsa l * 

J • " I k't·b· ·ı··· t · ki' el aşe müste~arlığı firat mürakab1,;,1i tasnif ~·aparak kendisine te~lim etti- sının zamanı gelmiştir. Ve mademki mış ve kumctrdan maznun lırn!ıinıi a· ı ı umumı ıgıne ayın se ın e 
J J 't" t · · B h k t H b Jd ~ .. l ~eflerinclen B Ccliil Ergül, mezuneıı !er. mı'llet de isti"ormu<> ,· verdim. Bu ge- a ıp go urmek is emışrır. ıına mu a- çı mış ı. a er a ıgımıza ırore z - "' " " ı f tl b t ı k · b k · · B k' E t ' ı şehrimize gelmiştiı'. Said paşa Yıldız sarayındaki tei - ceden itibaren halka ilan olunsun . e et e en za ı a memur arına :ırşı mır orsa omıserı . ev ı • r ugnı x:---

; 

lnııanla~·ın parazitlerini tavsif e
derken ayni aınıfa mensup mahlukla
rın bir de hayvan zümresi vardır. 
Bitler, pireler, tahtakuru ları bu fasi
ledendirler. Nasıl kültürü ve karakte
ri yüksek insan camiaları arasında 
parazitleri ya§ıyamazsa nezafe t 've 
taharete riayet ve itina eden insanlall' 
arasında da bu tufeyli hayvanlar ya
şıyamazlar. P islik fa kirlikten gel -
mez. Evinde, odasında bu hayvanla
rın yaşamalarına, üremelerine mü -
saade eden-insanlar kendi araların -
da, camialarında insanların da para
zitlerini ya§atmağa müsaid bulunan
lardır. Kendini temiz tutmakt n i.ciz 
olanlar evlerini ve dolayıs iyle yaşa· 
dıkları şehirleri de temi:ı: tutamaz -
lar, gezip dolaştıkları her yeri de 
bulaştırırlar. 

wı:afhaneden lazım gelenlere ve miifet yarın da gazete'ler yazsın:& koymu~ hakkında kanunj nıuıımele Sam~un ticaret odası umumi katip-
tişi umumi paşaya gönderdiği emirler- Babam merhum, -Hala gözi.imün vapılmıştır. liğine tayin edilmiştir. Bu hımısta - Amerika harp siyaseti Memleketimizde sivrisinekletle 
ll', onlardan aldığı cevapların ve ce - öni.inde ve sesi hala kulaklarımdadır- ooo ki emir henüz şehrimizdeki alfıka - mücadele edildiği gibi bit, pire ve 
vııplara verdiği direktiflerle vakit ka- bu me:-ele hakkında bana ·n s0zleri Harbin üçüncü yılında darlara gelmemiştir. yolunda 1111? tahtakurulariyle de ciddi bir müca-
zanmak veya rnkit geçirmek yo'mıu söylemişti: _ Baıtarafı ı inci sahifede _ deleye ııiritmek lazımdır. Bu a rada 
tutmuştu. Her şeyi •zamanın hal ve clkinci kil.tip İzzet paşa elinde bir /nailtere devlet erkô.- Belediye tef t isleri mazarratları çok olan parazit insan--· . . o muştur. 1 d fa:ledecegı> ~nazarıye..;ı~e kendini kağıd bulunduğu halde odaya girP - d d k - ' . , < ara a mevki ve kıymet vermekten 
kaptırmış olclugundan, -lı><anı pek iyi rek bu mühim iradeyi vükelaya tcıh.. nının üşün Ü feri Belediye reisi Dr. Behçet 1.'z, dün r lJemış \'e bu meyanda. ;ı..oskov~ı '.'e ıçtinap edilerek, küçücük hayvan· 
bildiği için- gıramer ı\'e belftgat kairle- !iğ eder etmez dahiliye nazıl'ı - Baı tarafı 1 mci sahifede - şeh~irı:izdôe~i muhtelif inşaatı teftiş \ ~şıngton ara;;ında noktaı n~z.ar farı<- cıklara tatbik edilen mücadele uıu-
leriııe uygun güzel \'e ahenkli elimle - M l h 'd ~. "'! 'adr: - d " .. k d ' B .. .. k . etmıştır. gleden sonra toplanan be- ıaıı oıdugunu da ııave etmıştır. !ünü bunlara da esaalı bir aurette tat-. . .. .. ~. h .. 1 . eme u . paşa ogıu egı en ' a 

1 
surette ovuıme te ır. uyu .ney - lediye daimi encümeni yuk·ırı ma-

l erle her ışın gomlecegı u ~a~ına ([al- zam paşanın ilk sözü cbu ne acele dan muharebesi henüz kazanılmarr: ış h 11 1 d . b k ' )' ' bik ederek aradan kaldırmak sure -
nııştı. Sadrazamın bu haline ticaret ,.e efendim !»

0 

Demek oldu.. tır . Fakat neticeden emin bulunuy~- kaide er e. yenıt ahzıkkand-a ızkasyo~l ve * tiyle kültürümüzü yükaeltmeie çalış-
• 1· M ·t· f· Zı'hnı· pasa· . b h t 1 · a ırım mşaa ı a ın a araı ar Radyo Grızetrsmden: k . • ld - k d .11• . ıı-ı ıa nazırı • ll" a a . • < • Ertesı cuma sa a ı gaze e erıa ruz. Aramızda dü .. manın kuv,·et I t . ma ınsanı o uıru a a r mı ı vazı-

B .. ı ı b'' 1 b a el ' "' a mı~ ıı Japonya başvekili, parti lideıı· n: f 1 · · d 1 1 d 
. « u.g. un er .. c e ve o.r .e. ..ır. z, maı~ .. a yazdığı ve o gece s'!uaydan vilayet- "·e büyüklüg"ünü anlamıyanlar va .· - __ , · ~. • • • . e erımız arasın a yer a ma ı ır . 

1 l 1 1 ı aıı <le 1 Ç d ht k ~ harp ·aııayi mumes ·ıııeri Jc yapttgı JIZ~ ~uze ~um e er Ve OZ U .\' · gı ! !ere ve ordu kumandanlarına gönde- dır. l V l C ı 1 ar 
hu ıııın pe,;ınden yorulmaksızın ko!=ıabı rilen ı e~mi tebliği bairadei seııiye lnıriltere artık Amerikadan büyük . ko.nu mada, jap?ny~nın şimdi taı:iht~ A. E. ( Ankara) 
--------·--------ıkaleme ala zat ikinc· kat'p Ahmet d 1 •• k d. Yeni sipahı pazarm<la Mehmed. mıstı goruımemış bır buhran gec;mli- 000 · ı · h · J' t• tzzet pa ad~r.' 1 1 

- yar ım ar gorme te ır. o~lu ~a.cir B. lYiehmedin bir kilo de- gı.n~ . so.rı.ez:ıiş ve bunu atlatmak iç'.n 7 AB 
J ngı ız ava f aa ıye 1 ş Semih Mümta.ı: mır ç~vıyi 275 kuruşa _satarak ihtikar but~n ;nıııı kayn~~l'.ırı~ sde!b~r edıl- ~. 11 AüA 
- Ba4 tarafı birıinci sahifede -- 000 Orta Şark Vtıziyeti yaptıgı zabıtaca tesbıt edilmiı;, suç- mesı lazım geıdıgını soyleınıştır. ---·-· -· - ·- · - · - -

Dıınkerk açıklarında bir ia~e gemisi- R , 1 b' k t - Baıtarafı 1 inci sahifede - lu adliyeye verilmiştir. Yapılan ilk 1 ,..f l k.. Eski karısına taarruz: 
ııe hücum etmişlerdir. 6 da fi tayyare ttzve ır llO ayı her zamandan zi;vade emindir. dııruşm~d~ ~· Mi!hmedin tevkifine ka eşe { ur . Ke~er.dc Yeni mahaıled~ Ahmed 
gemısi .-r 4 torpi.!0bot himayesi' 't İzal1 etmedı' Cenup ve şarki Afrikada italyanla- rar verılmıştır. Kahveciler cemiyeti idare hey'eti oglu ::::i-alıh, evvelca karısı ;kcn beş 

· hl'k · be ooo sene evvel kendısınden ayrılan Ya -olan bu gemi, 2 isabet almı" n• ıhı - 8 t f 1 • • ... :~ d rın kara ve denız te ı esı rtaraf c- tarafından sureti mahsusada yaptın- .h.up k F th· . . 
muıılar içinde knlmı .. tır. AY~ılarımız - &fara ı mcı aa-.e e - dilmiştin'. Şimdi gemiler, Kızıldenizi Akhisarda yardın1-seven- l"n 33 adet Türk ve parti bayrnğı t .. ~rıstı tel ıyetnın evme taarruz 
'k· '1 Şmı't t· \'~ · d" .. .. ı t Halb k' · , · t · d' k · · ti · kted' · " c mış \e u umuş ur. ı ı •• es<:r a. /are<ıı wıurmu - sı mış ı. u ı vazıye şım ı, a ·sıne- emnıye e geçme u. J . . J - ıld ı ayrıca b' d t ı büyük Türk bay- B k t . 
!erdir. dir. Rusya da harbe girmiştir. Şimdi, Mussolininin 250 bin askerinden ııe er cenuyetı curt U 1 e_ b k ır ab·eı·-· . h d' d'l Gi.a 1 aıı:~~m~ıd ih ~ 1 Londrn, 3 (A.A.) - hi haber a- lngiltere bir taraftan kendi hazırlıkla kalmıştır? . . • ragı u erre ır ıgımıze e ıye e ı - - zı er.~ e~~n ~ san. og u 
.an mahfillerde ı;oylendigine_ göre, rını _yapnıakta, bir taraftan Rusyayı . Sad:ce mu~aııarada bulu~an Gondar lerA~ı::ı~~:;}~e~sr~~~zde y~!ı~~~v~~= di~ınden mezkur cemiyet idare ~ey- e~~ua:~~dın~~bıta~:r:ü~~d~~~ bd~~ 
:ı\'cı tayyarelerimiz 2 h~ırp ;;enesi takvıyeye çalışmaktadır. Bu yardım ıJe yagan yagmurlar sayesınde muka· miş faaı· ete k 1 t R' t <!tı azalarına ve bılhassa cemıyet . . ş, e e 

d '500 d f·ızlu cıı·ı· t • h d R J a ·a 't sk· t' · k ı J t k" "k b' 'k' ' ıy oyu muş ur. ıyase e · · B H Y'" 'd b' l'k mıştır. ıçııı e ..,, en • !iman an·a- manevı sa a a ve u.,y :>' aı e. ı te- veme mı o ay aş ıran uçu ır ı ı Bayan Nigar Akman eçilm. t' K reıısı ay asan ıgı e ır ı · namına T"t" d • d Y • 
!'esi tahrip etmislerdiıı:. İngiliz zayia- !akkilerin izalesinde olduğu gibi, bil- yer kalını tır, k H'k t' .. 1ş ır .. ay~ arzı teşekkür ederim ':' ':'~ ~ar a&ınd aB an~ın : , 
1 ·IOO tayyareden ibıırettir. Fak:ıt hun· has1'a Ameırikan malzemesinin İran yo- lrak ve ur iye harekatı, mihvercile- m~ a~ımız .. ı n:ıe. ın .. goRterdıkl~rı , . . • . . . Dı~ü~ azası~ a • z.~keı·ıyay 
!ardan 450 pilot kurtulmu. tı;ı-. lu il :;evkinde kendi. ini gösten·mekte- ıre urka kapılarını kapamıştır. tran ha alaka. ıle cemıyet ı_kı gu?.~e . 9~0 hıra C. H. P. ışçı eın~f ~~-mıyetlerı aıd tutun çardagında oturmakta u • 

Londra, 3 (A.A.) - tngiliz h1va dir. rekatı ela Orta Şark, Rusya ve Hindis- nakdı yar.?ım ~mm ett~gı gıbı sargı Bırlıırı lan yedj yaşlarında Yaşar1 ateşle oy• 
ııezar ti istihbarat hüro..;ıııııın tebli - İngiliı ve Ru>I kuvvetlerinin kuman- tnn irtibatını temin etmiştir. ratl.mak U?.oere kapot~e~ı, Mermerııahı Reis vekili n-arkP;n yangın çıkmasına :ıebebiyet 
ği: danları Kazvinde buluşmuşlardır. İn- Londra 3 (A.A.) - İmparatorluğun e ertuatı kabul .etmıştır. Remzi Zeytinoğlu vermış ve amucası B. Zekeriyanın 

P:ızarte;;;i günü öğleden ~l)Jl!' Bre· giltere, Rusya ve İran araı:ıındaki mü- her tarafındaki kuvvetlere hitaben bir YOL_ iŞLERi '. . 200 kargı tütünü füı çardağın tama-
men limanı bombardımım tan·aı·e - zakereler hakkında kati malı1mat yok- beyanname neşreden İngiltere genel ~ ·ı1·khıs3arın { 01 ışler~yek yolunda _d~- men yanmasına sebebiyet vermi. tiı'. 
!erinden bir uçan kale tarafından tur. Fakat en mühim şartın transit su- kurmay başkanı diyoır ki: gı ır. e?: erden be~ ı yapıl.~ası ıçın Kumarcılıkı 
.·iik-:ekten bombardıman edilmiştir. retiyle !ırandan Rusyaya sevkiyat ol· - Harbin üçüncü yıla girdiği bu es- kazadan vılayete v~.kı yol m~racaatl~- Çorakkapıda Kamerler ·okağında 
Hiç bir tayyaıreye rastlanmamıştır. ması tabiidir. Çünkü japonya, Vladi- nada maziye iftihar, istikbale emniyet- rı aJras'.nda Jıa{·~koy - Akhısar, Gol- Şerif oğlu sabık-ah Mehmed, evine 
Yalnız kara müdafaası faaliyc!e geç vostok yolu ile evkiyata muarızdır. le bakıyoruz. Hezimet günleri geçir - ~ r.ı:ıe;e d. c ısarb. yolla!ı hakkın~a topladığı Mehmed oğlu )lehmed, 
mi')tir. Maarnafih bu itiraz, Amerika ve japon- dik Aylarca yorgun bekledik Parlak enu~ ~y a veren ır netıce elde edıl- BUGÜNKÜ PROGRAM Halil oğlu Ahmed ve Ferhad oğlu 

Londra, 3 (A.A.) - İngiliz bom - ya arasındaki müzakerelerin ancak bir günler de yaşadık. Bu iki sene 'de kendi memıştır. .. . . 7,30 program, 7,33 hafif program, Ahmede menfaat rnuk~bilinde ku-
baırdıman tayyarelerinin son taarruz- safhasıdır. japon başvekilinin Ruzvel- kabiliyeti ve kardeşlerinin sanayi sa- b"Bb~. ~~şartı~ Yay~koye gıclıp gelmek 7,45 Ajans habeırleri, .8 hafif progra- mar oynatmı~. bunlardan Ahemedin 
larında hedefi Frankfurt ve Berlin te gönderdiği mesajdan sonra her iki basındaki faaliyetleri ile kuvvetlenen us utun kesılecektır. mın devamı, 8,30 ~vın ::ıaati. 12,30 17,5 lirasını almı:lardır. Suçlulaı· hı-
teşkil etmiştir. Muhtelif hedefler şid- taraf istical etmemektedin'ler. Çünkü ordularımız şimdi vazifeye hazırdıır - 000 program, 12,33 muzık, 12,45 Ajans ha tulmuştur. 
detle bombalanmıştır. Tayyarelerimiz japonya, vakit kazanmak ve Rusya !ar. Belki de aylarca intizar lazım gele T epeköy İstasyonu berleri, 13 hafif şarkı ve türküler, Kahramanlar mevkiinde Oıım-an 
dönerken Berlinde şiddetli yangınlar harbinin inkişafı şeklini görmek iste- cektir. Bazıları belki de izalesi lazım 13,30 karışık program, 18 program, oğlu l\fehmed veMusa oğlu İbrahim 
çıktığı görülmüştür. mektedir. Amerika da keza, vakit ka- gelen .darbelere göğüs geıreceklerdir. Torbalı (Hususi) -- Tepeköy is- 18,03 ro~yo caz orkestrası, 18,30 fa- kumar oynarken yakalanmışlardır. 
•---------------·• zanmak arzusundadır. Fakat diğer ta- Fakat ordularımızın zafere itimaclla tasy?~ununun. b_ulundug~ yer, katar- sıl heyetı, 19 konuşma, 19,15 ıradyo Hırsız lık: 

Ratid Rıza tı·uatrosu raftan Rusya Çin ve İngiltereye yar- vazifelerini başaracaklarından enıi - lar ıçıı;ı elye_rışlı olmadıgındaı;ı ?üku- caz ork:strası prog:amının devamı, Fevzipaşa bulvarında 10 yaı:ıında 
Y dımda istical 'göstermektedir. Nitekim nim.> met d~ıresının ve .~aza. merkezının bu- 19,~0 AJans haberlerı, 19,45 konuşma Haşim, otobüs içinde Hüseyin oğlu 

Ua[ı· Je Pı.şkı"n beraber Çine vardımın teslim ve tesellüm mua-ı t h· kk k . d'. B h· "t Iun~u~u _yerden ~ç kılo~e~re. uzaktn (Turk hava kurumu adına), 19,55 Y-aşarın on bir lirasını çalmııı, tutul -
nı uı meles·i için Amerikadan göndeırilen ~~: ~ a. u u ;capk ~ 1/~r. ~ arda yenı hır ıstasyon ınşa edılmıştı.r. dünya şarkıları (pl.), 20,15 Radyo ga muştur. 

bl·r heyet Çungkı'nge varmak u"zeredı'r . ~mb.a veyk·~ gel ece a .. d~ın aşııı a Yeni istasyonun uzaklığı dolayısiyle zetesi, 20,45 müzik: divan ve koşma- * Turanda fabrikada f:mail og" -
5 Eylul 941 den itiba ren . yenı ır ıra ama ve o unç \'erme hükumete gelip g'd ı . .. k"l't l 21 · t t k · · t k h l ş f'k · · -H E R A K ş A M Vaşington 3 (A.A.) _ Ruzvelt, ga- . . , .. .. .. ı en er muş u a a ar, zıraa a vımı ve opra ma - u e ı , bır makıne kayışı çaldıgın-

t . ,. p~ogramı hazn laıım,tsı mumkundur.» maruz kalmaktadırlar. sulleri borsaı:n, 21,10 beıraber şarkı ve dan, Alsancakta Taşiskelede Ali oğ-

F TiYATROSUNDA ze ~cılere bey~r.ıat.ında~ Amerı.~anın , dtir.» • . . _ Kaza kaymakamlığı Devlet Demir- türküler, 21,30 konuşma 21,45 radyo lu Hasan, inhis".lrlar idare:>ine aid uar ..................... .. ... ha;? ?1~.l zeme.sı ıstıhsal~tı.nı ~~u ede- .Parlamento mahfı.llerı prog.!ran:ıu'. 5 Y_?l~ar~.n~. müra~aat ed:rek ka.z~ merke- senfoni orkestrası, 22,30 Ajans haber- şarap fabrikasının 6 metre uzunlu -
. , .. ________ , _______ ,.cegını r.İ~h~emış ye ~emıştı~ ~ 1 ; • 1 mılyar do~~r _k ıyme~ınde _ımalatı ı:>tıh- zını~ ~nunde bır duragın tesısıni talep !eri, 22,45 dan~ muziği, 22,55 yarınki ğunda kal a::ıını aşırclığından tutul -

- ı ı emnıyetın temını ıçın bu- daf edecegını tabının edıyorlar. ctmıştır. program ve kapanış. muşlardır, 
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YATILI . YATISIZI 

Resmi liselerle muadeleti taksitli 
TÜRK :MAARİF CE:IIİYET1 İZi.\IİR EGE LİSESİ 

Yeni talebe kaydına başlamıştır. Kayıd için her gün 9 dan 17 ye kadar 
Karantina Köprü mevkiindeki okula müracaat edilme8i. 

Yatılı ücret Lise kısmı 240 Orta kısmı 220 liradır. 
Yatısız ücret Lise krnmı 85 Orta kısmı 60 liradıl'. 
Memur ve mütekaid çocuklarından ~ 10 tenzilat yapılır. 
TELEFON: 3917 TE"I. ECE LİSESİ İZMİR 

27 29 31 2 4 

lzmir Defterdarhsından: 

(3492) 

Sat " :lluhammen Be. ı~ ...... o 
• · Lr. K!· ~. 

~, 02 O · · · ı· Burl ıani.'c So. 66U ada 4 " çüncü Kwrala"a Gırll ı 180 00 

pıırsel 92 M2. 37 tajlı hane.. 
1 

•• ,
0 793 İkinci Süleymaniye ar;ıı Su. üV6 ada 4 prır,;c "- 75 00 

:\12. 15,17 tajlı ar;;a.. 
11 794 ikinci Süle,·maniye Tok Aydın So. 592 ada · ınır

HC[ 102 1\12: 9 kapı numaralı ar8a .. 
d · -R7 h 1 S ıwrsel ~~ 7% Karantina ;ı.1ısırlı \ad c<ı '' "' · 

31 00 

:l60 ou 

::\12. 3.1a kapı, 225 tajlı hane. 
796 Karantina Sami Efendi $okagı 7~5 a<la 2 ıı:ıı ,;el 200 00 

116 ::112. 3 kapı, 3 tajlı hane.. . 
'f · k "' 1747 ada !I -, n-, lk" . K tı"na S·ımi b e'1cı "° a., v ıncı aran ' 

150 ou 

parsel 21,5 i\12. !l tajlı e\·.. . • ., . -.,
1 7!)8 . . , . S·ıkızlı ve ""'hıl' azım sok .. k 11., !kıncı Karantına • '>" 

. 1 261 75 i\12. fü,a . 'o. lu arsa .• 
ada 9 pa.-se ' · ı -4 :il '' -,90 .. .. 1 adde•i 11:n ada 46 pa"e ı . -· ., Kopru :IIısır ı c · 

lb 51) 

44- 1 kapı numaralı arsa... . -
;J 1 addesi 1737 da 17 paı»cl 37,oO 800 Köpril :llısır ı c · 

:112. ·145 1 kapı numaralı .a' '.·,a_ '· . . 
dd 8 a(l ı ı ııar,;el .ıoz; UQJ t• '1ı•Hrlı c·ı CSI _ _, • ' o Karan ına .~.\" · ~ 

ltll 

M2. 406 kapı numaralı arsa.. , . , . 
.1 1 ·. sokak R52 ada :ı p.ıı,cl 802 G<;ztepe yeşı ~mıı · 

251! :11 2 171 tlaıh a·ro'k''.,k ,.;5•> ·ıdıı ., pıır~~ı 2.Jl :\12. 
80:! Göztepe Yeşı zmır" • ' ' - ' -

100 uo 

40 

14 kapı numaralı ar,;a.. . 
, h ııe·i 155:1 Emin bey .>okak 1381 ada 801 Kuru çay ma a " 

1 _6 -0 :iP 6 taj ı hane ..• 
n pan<e - ' ,a h.all~·· i Keten ı;nrşısı 876 ,okr.k :l4tı 

l!OU Ah et aııa ma • ~-
m _ ,el 21! .ı.2 23 taılı arsa . . ., 

arla 3o ııar h· 11 .. · Keten ~.q r,;ısı 876 sokak -.J~ 
K06 Ahmet ııga ma 8 c,;ı. , . . . -. 

. ·el 26 )12. 2.1 taılı aı '"·· 
ada ,34 par~ h· 11 si Çuha beııe.tanı 337 ada 12U 

1107 Ha•an hoca ma ,ı e. . 
· c :MZ l24 ta.ılı tonoz dukkun ... 

par<el 15,2° · Gılndıiz so~ak :185 aıla 11 parsel 
K08 istiklal mahalle>ı . · · 

uo 

00 

uu 

:ıoo (JI) 

Oü 

· . 199 hi~sede 46 hıs=--l1 :-:ı. 
9- '!" hanenın - ! · kk l"- 00 • n ~" "· ', k ·ıhnllesi \"tiıba:;ıı brahın1 H<ı · ·ı •)tı 

809 Bc•rnovıı Ergene m. 
:112 66 tajıı ar,a \C ahır... . 

sokak 676 • · 1. ulki«ctl ri pesin para ile 28-8-9 ll taııh . n-• 1 zıh em\·a ın m J .,. 

x uk:ırıı :ı ; ". . ld tle miızavedcre konulmu~tur. 
den ·t·b 16 gun mu< e · · · ı ... t ı · · ı ı aren ·h · ııe n1ı..i:5'lclıf pazarte:-.ı ı.runu :-:.aat on l.lt:'~ ec ıı. 

İh . 1· -9-941 tarı ı ' ·. • . . 
. . alelerı " bedelle• .. uzerınden yüzde y~clı buçuk cl epozıto ak
falıplerin muhammen kiınla milli cmlalk nıiidiırlügiimle müteşekkil 
'"C ·ı· 't , . k '·evm rnez o ,.,,l 
l" :-i .)a ırttıa .J .•• c·ıatları ılan olunur -1-1 :,v ... 
satı~ komisyonuna mura ' _ 

lstanbul Jandarma satın alma 

komisyonuna.~, ~:,z Taksim _ Ayazpa~ac1aki komi -
Ue'"'IZ :t>loll I f k "(t cl00000> metre •' . .. ıı·ı «l'ıl 15 de kapalı zar c ·sı mc· 

arte~ı gur . '' 
~·onumuzda 8 Eylül 941 pıız, · 

•i:;Je satııı alınacaktır. . ., ilk teminatı 2062 lira 50 kunı~-
d 1. ?7500 lıra '" ·· .. b·ı· · \" · l ::11uhammen be e ı - .. kom rnnumuzda gorule ı il. e ~ar 

. e her gıın . . . . . . t 
tur. Şart kıij;rıdı ,·e numun .. d ıJın·ıbilir. J,;teklılNın ılk temm.ı 

lıed 1 mukabııııı e . ' k" 1 ı kağıdı 138 kuruş e . kefalet nıt'klulıu ,·e şart aga ını a > ıı-
' b ve,·a Banka · d b. · ··ıat e,· .,falHandığı mak uzu , f'- rını ek,;, tme 'itatııı en il '' • -

. ,·j teklif zar .. ı 
zıh sair belgelerı de ha d bulunclurmaları . 
\eline kadar komisyonumuz a :?'J 27 31 1 __ _ (3374, i197) 

8 ma C M UmumilieJn-erga · · 
den: . 1 il k·ıl91·ı 700 kuruşa salın.ak 

1 sı Jazın1 ge e ' o; 

1 
. 

T?·ı ~oo kurusa salım~. n . . . un Gazipaşa m11lıı.l C>ın -
nı osu ;J • kt· 11 suçlu ,eıg.ımaı 

sureti,·le ihtıkiır yapma .ı. · • 1 'lııst·ıh Pıırlar hakkında Berb"Uma 
" ı Naım oıı u ·' · ' • ı den bakkallıkla meşgu • . da vapıhın duruşması 80n~nda suç unun 

mahkeme'. aslivesı ceza kıomın . 1 n mu·ıddel mil.ı kor~rnına ka
. k f•lC uvgun O .ı ' . 25 J". • • 

subuti fiiline binaen hare ~lı>tiyl~ 59.:1 maddc,ine tedıka~ ııa a~ır 
nununun 31-2 rnaddesı deıa .e . _ ,.. müddetle dükkanının kap.ı -

k. . ·etıne 'e ı gun 
Para cezasıyle mah u;nı, karar verilmiştir. 3621 
tılmasına ve gazete ilanına ' -·-------------ı --------. 1 . hki.1111 ıahaiye sulh hukuk li" 1 1 

zmır a 
941

_61 Halia Zeytnnyaimdaıı mama 
hi.kimliinden . 

. mleket ha"tahaııesınde Ömer Muharrem lzmırde me ht tedavide 
akıl hastalığından ta ı k u.

1 
Çamaşır Sabunu E. ·· ·arısı.,.-

bulunan Ali kızı ve ~yupktc muhlı- TOPTAN KiLOSU 
ticenin hacrine ve Tepecı . "ka 
cır sokağıııda ıs numaralı evae 

1 
• • ' 45 Kuruştur 

ıne; eden Ahmet İlhanın vasi nasp ~·e. ı •••••ımıı~~~----
·h"ndc kar,ıı ıı 

1 tay inine 16-8-9·11 tarı ' z A Y 
verildiği ilfın olunur. 

Doktor 

Behçet Uz 

lzmir mıııtaka ticaret müdürlüğün

den' almış olı\uğum 7 numaralı 10:36 

kutu üzüme ait 1102 sa;ılı ve 28-5 -

941 tarihli ihracat kontrol vesika;ını 
· . tt·m Yenisini alacağımdan cR-
zayı e ı · _ . • . 

. . h .. kmu·· oJm:ıdıgını ılan cderım. 
k.ının u 

İzmirde Pirinç han l 
David N. Arditti 

Çocuk Hastalıkları 
Mütehassısı 

Hast&l&rllll 11,80 d&n bire kadar 
Beyler aoutmda Ahenk :m&tb&uı 
vanmda kabul eder. Kulak, burun ve boğaz 
____ Z_A_Y-:-1----ı hastalıkları mütehassısı 

Bundan bir ay evvel İzmir Kültür DOKTOR OPE~f TÖR 

liseMnin beşinci sınıfından alını~ 01 - Da"' h"'ı Qke 
duğum tasdiknameyi zayi ettin:: Ye~ 
nisini alacağımdan e>ki:;inin lıukmu lldnct Beyler .okaiı No. (80) 
l almadığını ilan ederim. Ha.ıtalaruu iter ... qı..ı--. 

(ANADOLU) 

lzmir defterdarheından: 
:;;ubcsı Tarihi Tarh 

No. 

Karşıyaka 8.8.9~9 1 

Karşıyaka G.2.94 J 89 

Karşıy:ıkn !l.10.3!J 204 

Karşıyaka 7.4.9.Jl 40 

Sanatı 

muhallebici 

Kömürcii 

:\lukellefin adı Tarh :lfahalle ve 
sokağı kapı 

No. 
ı;enesi 

Emin İta;· 1939 

Hüseyin taşheşik • 

Bahariye 
tıramva;· 7 

Bayraklı 
:Muradiye 3 

mamngoz Arif Run > Don:ınmacı 
Şayeste 3 

~fu~tafa Özlütaş • Bayraklı 
Menemen C. 55 

Matrah 
G.Safi 

Ticaret müddeti İrat 
L. K. 
50 

1.1.39-1.7.39 

1.1.39-1.3.39 

1.1.39-19.8.39 

1.10.39-1.12.39 

24 66 
24 

3 88 
67 

42 04 
40 

Kazanç 
L. K. 

7 40 

77 

12 61 

&ahıfe (1) 

İhbarnamenin 
Buhran F. zam Zam. yekıln nevi 
L. K. L. K. L. K. L. K. 

1 48 8 88 linci 

15 14 1 06 • 
,.. • 
2 52 15 13 > 

3 40 35 17 16 1 18 > 
Yukarıda iHim ,.e unvanları ile ticaretgah aclresleıri yazılı mükellefler namına 939 yılı için tarh olunan vergiler isimleri hizasında gösterilmhti_r. 

Bu mükelleflerin terki ticaret edip halen norede bulundukları tesbit edilemediğinden ilan tarihini takip eden günden itibaren otuz gün içinde mezkur 
wrgilere itiraz hakları olduğ'ıı 3692 sayılı kanunun 5 \'e 10 uncu maddeleri hükümlerine te\"fikan tebliğ makamına kaib olmak üzere ilan olunur. 3629 !•••••••••••••••••••••••••••.............................................................................. . İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 

1 İzmir Levazım Amirliği İlanları~ 1 - ~i~:1~~ie~at~h:ı~n:~:~~~~ 43 kuruştan iki parti ellişer ton 

' : 2 - Her birinin muhammen bedeli 21500 liı'lldır. 
-; ••••••••• :•••••••••••••••••••••••:···:···········

0
•·•·•••••••••••"'''''"" ' '''''"'••••••••••••••••••••••••••: um uzdan verı"lmektedır· . İhale.si 8-9-94 l lzmır Levazım Amırlıii Satın Alma Konıiıyonundaıu 3 - Şartnamesi komisyon 

l - 2?191 Ton b.alyalı kuru Ot kapalı zarf usuliyle satın alınacak- pazartesi günü saat 11 ve 16 da Geliboluda eski şube bina-
lır. Beher kılosuna tahmin <'dilen Iıedel 5,5 kuruş olup tutarı sında komisyonumuzun bulunduğu mahalde yapılacaktır. 
lllOfiOfi liradır. 4 - İsteklilerin mezkur gün ve saatlerde komisyonumuza müra -

2 - Ev~~f \"e hususi şartlar Topkapı J\Ialtepesinde askeri satın alma caat etmeleri ilı1n olunur. 26 28 31 4 
kom,.yonunda göriilf'bilir (amir Levazım Amirliii Satın AlmA Komia,.on..,.<laaı 

:ı - otun ihalesi toptan yapıl~cağı gibi 6228 - 8052 - 5911 ton üç 1 _ Beher kilosuna 155 kuruş fiat tahmin edilen 60,000 altmış 
kı8mından herhangi lıir kı8mına da teklif yapanlara da ihale bin kilo sadeyağı kapalı zarf usuliyle ek•iltmeye konmuştur. 
edilir. ' 1 · d 

2 - Ekslitme 12-Eylül-941 cuma günü saat on yedide zmır e 
·l - Muvakkat teminatı 48170 lira 20 kuruştur. 1 1 

m amirlig"i Rfttın alma komisvonunda yapı-
5 - İhalesi 8.'9. 941 Pazartesi giinü saat ıı de yapılacaktır. kış ada izmir evazı " 
5 - İsteklilerin mezkür günde ihale •aatinden bir saat evvel talip lacaktır. 

olacakları miktarlara göre kanuni ilk teminat makbuzlarını ve 3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 93000 doksan üç bin liradır. 
teklif mektuplarını "aat 10 da komisyona vermeleri. 22 26 30 1 4 - Teminat muva·kkatası 5900 beş bin dokuz yüz liradır . 

lzmir Levazım Amirli.j-i Satın Alma Koıniıyonundanı 5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
1 - Beher kilosu 10 kuruştan 150.000 kilo patates pazarlıkla sa- 6 _ Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikaları ve temiıl'at 

tın alınacaktır. İhalesi 8-9-9.U pazartesi günü saat 15 de top- teklif mektuplarını ihale •aatinden en az bir saat evvel komis-
hanede islanbul levazım amirliği salın alma komisronuncla yona vermiş bulunacaklardır. 24 29 4 9 
yapılacaktır. 

2 - llk teminatı 1125 lirndu·. 
:ı - Taliplerin belli vakitte komisrnnıı gelmeleri evs-af ve ~artna

mesi komisyonda görülebilir.· 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l - Beher kilosu~a 370 kuruştan ıı 113 kilo ,;iyah yağlı kösele 

ııazarlıkla satın alınac-aktır. 

2-

İhalesi 8-9-941 pazartesi gıinlı aat 14,30 da tophanede is -
tanbul levazım aınirliğ1 satın alma komisyonunda yapıl<l
caktır. 

Taliplerin verecekleri mikdar üzerinden kanuni 
natlariyle belli vakitte komisyona 'gelmeleri. 

kafi temi -

-~~~~~~~-

1 z mir levazım amirliii satın alma komisyonundan: 
!Jiktan 

Kilu 

1000 
4000 

10000 
:;oooo 

Kuru soğan 
-'1ercimek 
Odun 
Odun 

1 

) ' ukıll·ıo:t y-az:lı dürt kale-nı yi,recck ,.e yHh. .. ıcnk rJ.zarlık a satın ulı-
"'aktır. • __ ,.. 
Toıl pl1..'ı111 H-fJ-~141 ı>aznrte~i giinü saai. 1;-; ele kı~L1cla İlınir le\':tlım 

anıirl ı ~ı .... ıtın alnı!\ komisyonunda ya}Jıla(·aklır , 
lst • klileriıı teklif edeceklerı fiat iizcriııı!en tcr.ıiııat katiyeieri;·lc 

birlikte komisyona mi.iracaalları. 
Çanakkale Mst Mv. SA. AL. K~o-.-=R~S::-.-:d-en __________ _ 

1 - Talılıi tarafından 10 ton zpytinyağının beher kil08Una verilen 
ırn kuru~ 28 'nntim fiat komutanlıkçıı pahalı görüldüğünden 
t"kı ır pazarlığı ~-!l-!141 pazartesi günü saat J 6,30 da i:\1st. 
~I v. ~.A. AL. KO. ııunda yapııacaktıı·. 

'.! - ı-=:at'i ten1inat1 l ~aH lira 20 kuruştur. Evsaf ve şartnanıe!"i her 
gün kon11syoııda göri!lebılir. İsteklilerin mezkür günde komıs-
yuna muracaatlaı ı. ı 5 

-·i'"z_m_ir-levazım amirliği satın alma komiayonunda_n_: ______ _ 

ı - Beher k !osuna üO kuru~ !•yat tahmııı edılen 40 ton koı-un 
etının 15.8-!JH tarıhınde kavalı ~arfla yapılacak cksılt~e
sınde la]ıp zuhur etmeclığınden kaııalı zarf usulü ıle eksılt
meye konmuştur. 

2 - Ek8iltmesı 18-9-9,11 ııer~enbe günü saat on altıda Bıılıke~ir 
As. Sa~ın alma komısyonunda yapılacaktır. 

:ı - 40 ton etın muhammen tutarı 2·1000 lıra olup muvakkat te
mıııat mıktal'l 1800 Jıradır. 

ı - Evsaf \'e şartlarını görnwk slı;·cnler Ankara, lstanbul, Lv. 
amırlıklerı satı nalına komi"yonlarında ,.e Balıkesır As. Sa
tın alma komısyonunda görülebilir. 

5 - Ta!ıplerın teklıf mektuplarını 2490 sayıln kanunun 2,3 üncü 
maddesindekı vesaikle bir likte ıhale günü saat on beşe 

kadar Balıkesir As. satı nalına komısyonuna vermeleri şart
tır. Bu saaltan sonra mektup kabul edilmez. 

30 4 9 14 

İzmir Levazım Amirliti Satın Alma Komiayonundaıı: 
1 - Beher kilosuna yirmi iki kuruş fiat tahmin edilen 72000 yet

miş iki lıin kilo bulgur ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Ehlltme 8-Eylül-9ll pazartesi günü saat on altıda iznılrde 
kışlada iznıir lernzım amirligi satın alma konıisyonunda ya -
pıiacaktır. 

3 - llepsini'ı tahmin edilen tutarı la840 onbeş bin sekiz yüz kırk 
liradır. 

4 -- Teminatı ınuvakkatn<ı 1188 bin viiz seksen "ekiz liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir: 
6 - Eksıltmeye iştirı.k ~decekler kanuni vesikalarlyle teminat 

teklif mektuplarını ihale saatinden eıı az bir saat evvel ko -
misyona müracaatları. 19 24 2!J 4 

İzmir levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
1 - Beher kilosuna dört kuruş yirmi lıeş santim fiat tahmin edi

len 8·12900 8ekiz yüz kırk iki bin dokuz yüz kilo sam-an ihti
yacı kapalı zarf usuliyle eksi)tmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 12-Eylül-941 cuma günü saat on altı buçukta izmir • levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
:ı _ Hepsinin tahmin edilen tut:.ırı 35824 0luz beş bin sekiz yüz 

yirmi dört liradır. 
4 - Teminat muvakkal'1'1 2687 ıki bin altı yüz seksen yedi lira

dır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebılir. 
6 - Ek,;Jitmeye iştirak edecekler kanuni vcsikalariyle teminat ve 

teklif mektupları ihnle Hıntııiden en az lıir saat evvel komis-

' 

Afyon As. Mın. satın alma komiayonu ba§kanlığından: 
ı - 10.000 kilo debağsız keçi kılı kap-ulı zarf usuliyla eksiltme

ye konmuştur. 
2 - Eksiltme 22-Eylül-941 pazartesi günü saat 16 da askeri mın

taka satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
:ı - Debağsız keçi kılının muhammen bedeli 

yüzde 7,5 temin-atı nıuvakkata 1125 liradır. 
15000 liradır. 

·1 - Şartnameyi görmek istiyenlerin her glin komisyona ve anka
ra, istanbul, izmir lenızım amirlikleri satın alma komisyon
lariyle Manisa As. D. satın alma komisronlıırın-a müracaat 
etmeleri. _ 

5 - Eksiltmeye iştirnk edecek olanlar kanunun icabettirdiği vesa
ikle birlikte 28-9-941 pazaıı:eei günü ek•illme saatinden 1 saat 
önce yani saat 15 de verecekleri teklif mektuplarını makbuz 
mukabilinde komiHyona vermeleri. ı 9 14 19 

Afyon As. aatın alma komisyonu baıkanlıiından 
ı - 10,000 adet üç bellemelik bir arada yün keçe belleme kapalı 

zarf usuliyle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Ek..tiltma 22-Eylül-941 pazartesi günü saat 16,30 da a$keri 

mıntaka satın alma komi•yonunda yapılacaktır. 
:ı - Cç bellemelik bir arada yün keçenin muhammen bedelı 

65000 liradır. Yüzde 7,50 teminat :ıkça"ı 4375 liradır. 
·I - artnameyi görmek istiyenler her ıı-ün komisyon-a ve Anka

ra, İstanbul Ye İzmir levzııım amirlikleri ,..atın alma ko:nisyon
lariyle Manisa askerlik D. satın alma komisyonlarına müra
cııat edebilirler. 

• • 5 - Eksiltmeye iştirak edecek olanlar kanunun icabettirdiği va-
saikle biı likde 22-9-941 pazartesi günü eksiltme ga:ılinden 
bir saat önce yani saat 15,30 da verecekleri teklif mektupla
rını makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

ı 9 14 19 

lzmir leva:tıın aınirli(i satın alma komiayonundan: 
1 - Pazarlıkla 60 ton sadeyağı alınacaktır. Beher kilosunun mu

hammen bedeli 16.5 kuruş tutarı 99000 liradır . 
2 - Ev:<af ve hususi şartlar topkapı maltepe askeri satın alma ko

misyonunda ırörülebilır. 
:ı - İhalesi ll-9-9H perşembe günü saat 15 de komisyonda ya -

pılacaktır. 

1 - Kat'i teminatı 14850 liradır. - -- ---- -

İzmir levazım amirliti aatın alma komiayonundan ı 
1 - Un~ ciheti a•kcriyoclen verilm~k şartiyle 200 ton makarna 

ımal ettirilecektir. 
2 - İstekliler ihale günü 100 kilo undan kaç kilo makarna çıkara

bilecekleri ve makarnanın beher kilosunu kaça yapacaklarını 
lıilclirece klerdir. 

3 - Hususi şartlar topkapı maltepesi asknı satın alma komisyo
nunda görülebilir. 

4 - İhalesi 11-9-941 per~embe günü saat 15 de komisyonda yapı· 
lacaktır. 

5 - Taliplerin yüzde on beş kat'i teminatlariyle müracaatları, 

inhisarlar 
den: 

umum Müdürlü2'ün-

1 - Keşif şartname \·e ıılaıı. mucıbiııcc ıdıınırııiziıı ırnşııb~h~~ ınüs• 
kirut fnbrikıısı kanalizı«yon ve dahili yollar inşaııtı işi kapalı zarf 
ıhuliyle ehiltmay~ kı>ııulmtıştur. 

2 - Keşif lıeıl~iı 260R6.60 Jirn rüzde 7,5 muvakk:ıt teminatı 
1056.49 liradn-. 

3 - fö,siltmc 19-9-941 cuma günü saat 10.10 geçe istanbulda Ka
batH?tl! levazım ~u',esindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Ş:ırtııame sözü geçe11 levazım şubesinden ve İzmir, Ankara 
başmüdürlüklerinden 130 kuruşa alınabilir. 

5 _ :\1üpakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek· 
tubııııu ve k~palı zıırf şartnamesinin F. fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva 
ederek kapıılı zarfların ihale günü eksiltme saatinden bir saat evve· 
!ine kada;- mezkür komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde ver -
meleri liizımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

·I 6 8 10 3524-7558 -------
lzmir Ziraat Mektebi Müdür-

lüğünde.n: 
:\1ektep 15 eylülde açıhcak ve tP~:saıa başlanııca ·tır. Eski ve yeni Bornovada Orta sokak 41 numara· bMI ve tauvl Mel'. 

da oturan Avni ı,ık 11.-~::;;,;;;;...;~--------"'' ronuna vermiş bulunacaklardır. 2·1 29 ·1 !l talebenin mezkür taıihte mektepte bulunmaları lazımdır, 3601 
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Sah;(e (4) (ANADOLU) 4 E:yli.il 1941 Perıemlie 

Sovyetler Romanyada 
Q Telgraf, · Telefon ve Ajans Haberleri 

Petrol müesseselerinde 

Falsolu bazı 
sesler 

1\n1crikadan tayyare 
alı orlar 

• \•vyork. :: (A.A.) - ile• biiylik 
Rıı,.; m •nıurıı Kalifomivacla Santiı"a

Sovvct.Jerin yaptıkları 
zararlar 

1 Fin -1'1acar tebliğleri 1 Japon Başvekili 
Cenupta Sovyet Konoye 

lngiltere 

ORHAN RAHMi GÖKÇE 

goya gelmi,tir. Uunlaı: So\'yct Rus- ~Josko\'a, :~ (A.A.) - Pr. \'Cla ga
ra ıcirı lıoınharclıman rnyyarcsi mü- zetesi clünkii niishasıncla. Ruml'ıı pet
zakerclerind~ l.ııılunac··ıkları1ıı·. :rol kuyularına ve ta,;fh·chaıw! e rin . 

Garpta ve Amerikada, hala ve ha- Ayrıca ·17 Sovyet sahsiy!!tı <le gel- yapılan Rus hava a1nnla~ı neticı>ilin- taarruzu 
la, Deve kutu gibi kafalarını toprağa ıni~tir. Bunların bir -çoğu tayyareci- de 10 milyon litreden fazla petrol va-

Bay Ruzvelte denizde 
bir n1ülakat mı teklif etti sokunca dışarıda kalan gövdelerini c.l'r. Amerik·ıdan alınacak tayyarele- kıldığını yazmakta, Romanyadaki has- t d d•ıd• 

avcının kurşunundan koruyabildiğini . i ı::-örmck üzere geldikleri :ıüylen _ tahanelerin yaralılarla rlolıı ol<luğuı•t•. ar e ) l Londra, 3 (A.A.) - Haıı·bin ücüncü 
zan.neden ve. haki~atlere bir t~rlü nıektedir. Fakat diğer bir habere gö- yalnız Bükreşte 70 bin ki-ı:ııin te<la\'İ yılı münasebetiyle matbuat lngiltere-
derın ve nafız şekılde bakmak ıste- re dl' bunlar tan·arc mübaveatıııır altında bulunduğunu ilıh-e e'mekkdi!'. nin ha\'a faikiyetinden ve zafere olan 
miyen bir çok adamlar yaşamakta- lPknık me;;clclcri .için gelmiş. ;>hpcl'- Bazı eyr]er alındı. itimadından bah~cden yazılar yazmak-
dır. Hem de şöhretlerini yapmış, l•rdir. Rumen ordusundaki SOV)'Ct d tadırlaıı:.l\I ·ı 
vaktiyle siyaset sahasında ve eski 000 ha va n1ey an- Dey ı eyı gazetesi diyor ki: 
harplerde çelik çomak oynamış in- \] ] \'ah udi za bitJcr ]an bombalandı - Memnuniyetle görüyoruz ki, !n -
sanlar, generaller, gazeteciler.. ' nıan ara göre giltereye karşı beslenen hürmet, hiç 

Biz kendi aramızda Amerika ve - Ba.ş tarafı t inci sahifede - çıkarılıyor Helsinki, 3 (A.A.) Resmi t.ebliğ: bil' vakit bugünkü kadar kuvvetli olma 

Türkiyeye ihracat 
yapıyor 

İstanbul, 3 (Telefonla) - İııgilte
reden şehrimize bir milyon lira kıy -
metinde idhalat eşyası geldi. Eşyalar 
.ırasında ecza, sandık, kauçuk ve k-a
'<:.ıo \'ardır. Yakında otomobil lastiği 
<P bir miktar daha kauçuk gelecek -

! " 
---·ı:---

lngilizler 
Avrupa memleketlerine, onların siya- .eri içecek :uyun ela kesilmesi üzerirıe Bükreş, 3 (A.A.) _ Romanyanın Fin hava kuvvetleri dün Kareli ber- mıştır. Fakat gayıretlerimiz gev ·etil-
si tarihlerine, edebiyat, iktısad ve dnha büyük müşkülata maruz kalmış resmi gazetesi, yahudi subaylarının zahı~da bir dü.şman tay.yar~ meydanı- meıı:ı:elidir. I~·k.ımızın kudretini bu harp Akdenizde 3 /ta/yan 
dünya hareketlerine dair vukufsuz ve olacaktır. Rumen ordus:ı kadrosundan çıkarıi- na h~c~m et~ışler .ve bıı: duşman tay- te gost~rmelıyız.» . . gemisi batırdılar 
rastgele söz söyliyen, yazı yazan in- Berlin, 3 (A.A.) - Bolşevikler ta- dıkhnnı haber vermektedir. Bu su- yaresını tahrıp etmışlerdır. Deylı Telgraf gazetesı de harbın 
sana tesadüf etsek, hiç olmazsa başı- rafından biır dinsizlik müzesi haliıie baylar binden fazladır Diğer bir Sovyet tayyaresi hasara !kinci senesinde Amerikan yardımının Londra, 3 (A.A.) - İngiliz amiral-
mızı eğer, sıkılır ve kulaklarımızı tı- getiı·i!en Smolcnskin katedrali, Alman 000 • uğratılmıstır. Müşahede edilen şiddet genişlediğini, ayni zamanda japonya- !ık dairesinin tebliği: 
kamağa çalışırız. Halbuki oralarda, makamlarınca yeniden kilise haline li infilii.klardan anla. ıldığına göre hir nın vaziyetini tayine doğru gittiğini, Akdenizde bir denizaltımız, bir di.iş-
dediğimiz gibi, şöhretli İnsanlar cı- ifrağ edilmiştir. Askeri vaziyet mühimmat deposuna isabet vaki ol - ve ba;-ıveki.l Pre~s ~.oı_ı_oyenin Ruzvelte man kafilesine hücum etmiştir. 
kıyor. bizden veya başkalarında~, Berlin, :ı (A.A.) - Askeri bir men- muştur. Bahrımuhıtte hır goruşme teklifinde Bingaziye doğru seyreden bu kafi-
bir ilk mektep talebesi ihata ve bil- baclan öğrenildiğine göre, Alman ma- - Baı tarafı 1 inci aahifede - Murmansk demiıryoluna karşı yapı- bulunduğunu, fakat bunun kabulil im- leden 2 gemi batırılmıştır. S!cilyanm 
gisizliği ile konuşabiliyorlar. ~·inlerine çarparak batan Sovyet ge- varmışlardır. lan bir hücum esnasında, üç lokomo- kansız görüldüğünü yazarak: şimali garbisinde de iaşe gemileırine 

Daha geçenlerde meşhur Loid Corç mileri aırasında Trasla adında bir de Yine Londra ırndyosu, şehrin yi.vecek tif tahrip edilmiştir. Tayyarelerimiz - Böyle bir görüşmeyi iyi kar~ıla- hiicum edilmiştir. Bir tanesinin batırıl 
~ile Avam kamarasında, eski Türk- torpido _muhribi bulunmaktadır. Traş- malzeme vesairesini temin edecek olan Sovyet yüriiyüş kollarını bombalamış- mıyacağız. mış olması muht.emeldir. Bingazi med
Iran anlaşmasını, İngiltere aleyhine la 18 Agu;-;to;;ta Or;;eJ açıklarında bat- dcmiryollarının Alman tayyareleri ta- !ardır. Zayiatımız yoktur. Demekte ve mihvercilerin sözleri gi- halindeki gemiler de denizaltılarımızın 
müteveccih bir Türk - Irak muahede- mıştır. Bır Sovyet mayin dökme ıse- rafından tamamiylc tahrip edildiğini Budapeşte, 3 (A.A.) - Şark cephe- bi japonların da yeminlerinin kıymet- taarruzuna uğramıştır. 
si teklinde ileri sürmüştü. misi de 27 Ağmıto>ıla jemima açıkların bildirmektedir. sinden Macar Ajansına verilen haber- siz olacağmı yazmaktadır. Niyüz Kro- 000 

Şimdi de Atlas denizinin ötelerin- ela batmı. tır. · Almanların bu ilel'leyisi doğru ise, le~·e göre müttefik kuvvetleri Dinyeper ııikl gazetesi ise bu habere iııanmamak-
den iki falsolu ses daha duyduk. Berlin, 3 (A.A.) - Alınan orduları o takdirde şarkta Vologod~n Lening-ra- boyunca bir çok yerl~rde düşmam tard la beraber, bunun japon hilesi olabi!•> lsveçte bir yasak 

Birisi; ingilterenin Karadeniz ü- başkumadanlığının tebliği: da uzanan demiryolunun Almanların etmişler ve bir çok sevkülceyş nokta- ccğini ileri sürmektedh·. Stokholm 3 (A A ) _İsveç hüku-
zerinden . Alm~? . hare_katma muka- B,~tün şark ceph~si boyunca tam birr ~line g:~me~i. iktiza eder. Bu de.miryo- !ar~ zaptey!emi~lerdi~. Sovyet kuyvet- lflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\1111111111 meti, İsveçlilerin ~c~ebi orduda hiz-
bele edebılmesı ıçın bogazları açmak- murnffakıyetle ınkışaf eden harekat !una mu vazı ıkmal yolunun da ınkıtaa lerı ehemmı.retsız keşıf hareketlerı yap •• met almalarını menetmiştir. Yalnız 
lığıı_nızı işaret ediyor. Aksi takdirde, cerey~n etmektedir. Rumen hava kuv- uğraması takdirinde, Leningradı mil- makla iktifa etmişlerdir. Bu münasl! - Çorçİ) Ruzvelte Fin ordusunda vazife almak is'tiyen-
İngilterenin Türkiyeye hücumu za- \'etleı·ı, cenup bölgesinde Ağustosun dafaaya çekilmiş olan mareşal Voro- betle 150 Rus esir alınmış bi•r tank ve • !er bundan istisna edilmişlerdir 
ruretinden bahseyliyor. ' sonuna kadar 433 Sovyet tayyaresi dü- şilof kuvvetlerinin cenup ve cenup müteaddi<l sandallar iğtinam edililıiş- t kJ•f t • ? · · 

Diğeri ise, vaktiyle İstanbulun ş~rmüşler ve kara kuvvetlerinin hare- doğudan çekilmek imkanlarıııa artık tir. Macar tayyare dafi bataryaları bir De e ) e mış 1 b J 'f 'l · 
beyn~lmilel bir şehir .haline getiri.1- katına takdire def{er müzaharette bu- mali~ olmı~acaklarını gösteıt'ir. Aıı~a· Sovyet avcı ta~:ar.e~i il: bir ~ombar- N k 

3 
(AA.) _ Bi _ stan ll maarı Çı erı 

memış olmasını esef hıssi taşıyan bır Iunmuşla•rclır. şıldıgına gore, Sovyetler, kuvvet!erı - dıman tayyaı·esı duşurmuşlerdır. . evyor • .:. .. r ııa:ı:et~ J- · }' J 
ifade ile hatırlatıyor, fakat bugünkii Alman şavaş tayyareleri dün gece Pin imhası pahasına Leningradı mG - Helsinki, 3 (A.A.) - Fin kıtalaırı nm haber verdıgıne ~or~i ~tlant!k zmıre ge ıyor ar 
mücadelelerin hitamından sonra lngiltrenin . ark ,;ahilinde bulunan Ji- dafaaya karar vermişlerdir Faknt bu, Uhurayı zaptetmişleır ve bu kasaba - konferan.sı.hak~~da Ço~çıb Japonya- İstanbul, 3 (Telefonla) - İzmirde 
sulh menfaatine toplanıldığı vakit, mrın te,;igatına ve merkezi ingilterede- muhtelif bakımlardan zordur. Lenin- yı geçerek halen Leningrad - Mur - Y~ ha~ çızılmlsını,~aye . unu teca- mesleki tetkiklerde bulunacaklarını ve 
bı.ı meselenin, hatta Türkler için ki tayyare meydanlarına hücum etmiş- grad müdafaası Odesanın müdafaası- mansk demiryolu üzerinde ve beyaz de- buz e . 1~rse, m~r. ~nın J1~pon>:ayıı , bu münasebetle de 11 inci İzmir enter
faydalı olabilecek ıekilde münaka- !erdir. Dün Mans, Hollanda ve Norveç ne benzemez. Çünkü Odesanın, deniz- niz kenarında mühim bir liman olan ~r~ ı an etmeıını uzve ten ıste • ınasyonal fuarını ziyaret edeceklerini 

ıa edilebilec~ğini söy!ü~o~. . ~a.h~!l~ri ~~e~!nde .12 d_üşma;ı tayyares: den ikm~l yolu vardır. ~usl~r b~k!mın- Kenliki tehdid etmeğe başlamışlar - lmllıl'lltlılrll.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll bil?iırdiğim .maarif. müdil.~ünü.n ri.~·a-
Tam Amerıkan varı fıkır metaı dı- duşurulmuştuır. Şımalı Afrıkacla İta! - dan Lenıngradın ehemıyetı aşıkard:r. dır. setı altında ılk t.edrısat mufettışlerın -

ye, olsa olsa, buna derler. Şunu unut- yan ştuka tayyareleri 1 eylU!de Tobru- Fakat bundıı.n sonra, mt.iclnfa:.ı,;ı gtiı,:- Helsinki, 3 (A.A.) - Sarki Kare- • , , o ! den teşekkül eden 12 kişilik bir grup. 
mıyalım ki, demokrat memleketler- ğa ?üc.u?1 ederek ağır çapta bombalar- 'eı,:miş bir şehir fç!n biJ-.ı[ık orclnlann !ide Fin kıt.aları 3 ve dafi t.opçuları da Harbın üçüne uııında lbugiin tzmire hareket etmişlerdir. 
de, ipe sapa gelsin, gelmesin, selahi- la ıngılız topçu mevzilerine ve asker feda edilmesi. fikrimizce doğru deil;i!- 8 Sovyet tayyaıresi düsürmüşler ve, ka- oocı 
yetler, mantık ve şuurlar haricinde tccemmiileriııe tam isabetler elde et - <lir. ra kıtaları 2 tayyare iğtinam eylemiş- F p 
ne ihtiva ederse etsin, herkes bir şey- mişlerdir. Londradan son dakikada gelen bir !erdir. Al t l . 1 ·1 on apen 
ler söyliyebilir ve yazabilir. Onu Düşman tayyareleri, dün gece Al- habere göre ise, Ruslar dün gece Le - man gaze e erı, ngı - , 
kimse mene~mez. Bu itibarla, Nev- ~nanyanın şimaline, merkezine ve Ren nin~rad havalisi!1de hazırladıkları mı..- Berline göre tereye ateş püskürüyor Istanbuldan tayyare ıle 
york ve Vaşıngtonda oturup dudağı-lılc l\fozel mıntakalarına hücum etmiş- kabı! taarruz planını bu sabah erken- · Al h k • 
nın sol tarafındaki pipolarını çeki,- !erdir. den tatbike geçmişler ve Alman km·vet Berlin, 3 (A.A.) - Volkişer Beo- manvava are et ettı 
tire çekiştire bu yazıları karalıyan- Bir ingiliz bombardıman te~ekkülü le'I'ini beş kilometre kadar geri çekilme iman ar bnhter gazetesi ingiltrenin harbe gi-i- Ankara, 3 (A.A.) _Alman büyük 
lar da ayni ,eyi yapmış oluyorlar. Alman hüktlmet merkezine hücum te- ğe mecbur etmiş, mühimmat ve harp inin üçüncü yılından bahseden başına 
Eminiz ki, bir kül halinde, medeni- şebbüsünde bulunmuşsa da bu taarruz malzemesi iğtinam etmişleırdir. kalesinde, nasyonal sosyalizmin keneli- !çisi Fon Papen, buglin Yeşilköyden 

. t-1yyare ile Almanynyn hareket et -yete, sulh ideallerine, demokratik Alman dafi toplarının şiddetli ateşi Yine Rus haberlerine atfen Londra sıne muhasım olanlarla mücadeleye 
parlaklığına ve hürriyetperverliğine yüzünden inkişaf edememiştir. Ancak radyosu, bu mukabil taarruzun hil.la f::ark cenhesinde mü- başlamasından sonra iki sene geçtiğini miştir 
hayran olduğumuz Amerikanın asıl bir kaç düşman tayyaıresi şehrin mer- devam ettiğini bildirmektedir. Mare- 'ıl 1 r ingilterenin bu plütokratlar harbine 
vicdanı, asıl muhakemesi ve kendi si- kezine kadar gelebilmiştir. İkametgah şal Voroşilof da bugün orduya bir cm- him hava harekatı iki gün sonra iştiırak ettiğini yazarak; 

000 

ı\ılünakalat vekili yasetinin ana prensipleri, bu kadar ~a~allelerine bombalar atılmışsa da ri yevmisinde, Leningıradın son nefere - Biz, ihraz ettiğimiz parlak zafer 
iptidai vasatta bir muhakeme ve >ıı\•ıller arasında az miktarda ölü ve ya kadar müdafaasını emretmişfa'. qaptılar !erden değil, fakat müstakbel nesi!ler İstanbul, 3 (Telefonla) - Şehrimiz 
mülahazadan t.amamiyle uzaktır. ~·alı. ?!muştur. Hava dafi topları sekiz Almanl~r~n şchire bu kadar yakl.w-;- Berlin, 3 (A.A.) _ D. N. B. A ·aıı- üzerinde, t~sir yapacak olan .bi~ ihtilfü ele ~ulunan Münakalat Vekili . f'-:evdet 

İstanbul deyınce, bir şehir değil, ıngılız bombardıman tayyaresi düşür- ması takdırınde, Rusların Baltık fılo- sının öğrendiğine göre Al J muharebesınden bahsetmek ıstıyoruz. 1 Kerım İncedayı, bu sabah Yeşılköyden 
Türkiyenin Karadenizle Akdeniz ara- miiştür. sunun akıbetinin tayini meselesi ar~;k tayyaıreler· Murmansk ' mabn sadvak~ Demekt.e ve Çörçille Ruzveltin pren tayyare ile Ankaraya haıreket etmiş -

d · · b - · · B r 3 (A ) · b · t 1 'd· 1 ın cenu un a 1 · ı · d k · · t.e ı · t· sın a ıkı o gaza ıstınad eden coğrafi, er ın, • .A. - D. N. B. nın ır saa mese esı ır. bölgede faaliyette bul 1 t sıp erme ve emo rası s_ıs. m eırıne mu ır. 
askeri, tarihi bir istinadgahı, bir kuv- haber aldığına göre, bir kolordu cephe Yabancılar filonun ya kendisini ba- ya~e meydanları .1 d~_nmuşkar .v'L ~y kabil, Hitlerle Mussolinının geçenlerde 

k ki r · d · d hl k t ~ h t F · ı • d · k.. f · · • 1 e ıger as erı ........ sı - k · .. 1. k ti d ·ı · .. vet no tası a a ge ır ve Türklerin ~ınb .e /~ı~·a e v~ zır ı uvvetlerin sıkı dır:~agını: Y~ u . ın an ıyka tor ezı!1- sata karşı mükerrer hücumlardan mü d ~-kf u .ar~· arıı: ~nb so.~ra t~~rı sur -
buradaki hukuku ve dünya sulhü he- ış ır ıg.ı ::ıay~sı~d~ 92 Sovyet tankı da- .e ı mayı:ı .. M'aJını aşara sve~c ıl- kemmel neticeler almışlardır Alakosk- ~ erı ı ır erı e aruz e ırmekt.e -
sakbına oynadık.ları rol,kaklını c~bine haBtahrıp etc1IılmAılştır. t~ca e_?ecef~ı1 nıtsahn!llakta1?1ırlakr. Şüph~- nin şarrkında Sovyet kuvvetl~rine kar- dır. GHaze~be.nbtmınedsan11 so;ı~a: d 
so mamış her ınsanın avrıyabılece- u sure e man kolordusu cephe- sız, eger ı o a rıp ec ı ece se, onun şı bomba hücumu yapılın ş 1 kt -. M ı u erının nere e ara
ği kadar sarih ve kat'idir. Hiç olmaz- sinde 30 ağwüostan 1 ey itile kadar tah- Lcningradın müdafaasına sonuna ka- U"mak suretı'yle bu kıt 1

1· ~e ataça ~11 nacagını artık aramağa lüzum yoktur. 
1 · · · d'J S 1 · t' k' beki b·ı· " · a aıa yyaıe- D kt t ç.. ·1 ı sa son Montrö mukave enamesının l'llJ e ı en ovyct tanklarının sa,rısı car ış ıra ı ene ı ır. !erdeki silahlarla ateş 1 t y _ eme eve gaze e orçı ve Ruzve.-

bu~u ciha.n muvacehesinde bfr dah~ 178 c c:ıkmış!.ır.' V~kıa iistü~ h~va ku~vetleri~e kurşı pılan müşahedelerden ai~~~ib~~· vu~u t.in h~re~etleri~i ı,:ılgıı~Iı.kla tas:ri.r ede-
teyı~ etmış olduğunu hatırlaI?ak bı · ~ovyctler c:ıu ve Y.aralı olarak uğra- bu fılonun ~u~ım zayıata ugı:aması bulduğu anlaşılmaktadır. ıek, ın~ıl~er~.nın son ıkı sene ıçındeki 
le, ınsanı, durup dururken bır . ~af clıkla.rı çok_ agır zayıattan başka yeni- ~evzuu ba.~ıs ısc d~'. Sovyetlerın L~- Berlin, 3 (A.A.) _Alman ştukaları taleı;ılerı.nı ~us~ahan~ b~~makta ve A
yapmak hicabından kurtarabılır: cı. n <>00 esı!· ve pek çok harp malzeme- nı~grad mudafaası ıçın buraya faz!a dün Dinyeper üzerindeki nehir nakli- me~ıka ıle ıngıltrenın dıger memleket 
di. Fakat bu falsolu sesin m~i~dilerı, 1 .ka.ybetmışl.er~lir. Her çaptan 107 top ~ıktarda hava kuvveti tahsis edecekle :ı;·e vasıtalarını bombalamışhvr ve bir l~rı.n hayati haklarını almak istedikle-
b~lki de Montrö mukavel~sı?ın ak- C'lımızc geçmı~tır. ı:·ı m.~h~kkaktır. . . - · . . monitorla 6 duba batırmışlardır. Bom- ırını ya~maktadır. . .. 

000 

Irandaki Türkler sağ 
ve salimdirler 

Ankara, 3 (A.A.) - Tahrandaki 
büyük elçimi2in aile efradı ile diğer 
konsolosluk efradı ve aileleri ve 
Türk tebaası sağ ve salimdirler. 

000 

lstanbul şoförleri hak
kında takibat dı sıra.sında Monroe nazarıyesının ooo B~!ün bunlar~n netıc~yı degıştırmı- ba isabeti alan dört monitör yanmağa . Berlıı_ıer Lo~al gazet~sı ~e harbı ın-

perdesı arkasında uyudukları ıçm Scn·yetlere göre yecegı kabul :d~lsc da~ı. bu ~u.retl.e başlamıştır. Manevra kabiliyetini kay. ?'ılterenın a5tıgını, hakıkatın hundı>.n lstanbul, ~ (Telefonla) _ Şehri-
oı:ıdan da haberdar ~l?.'amışl~r~ır: Alma~l.ara muhım zayıat verdırılcbı- beden gemilerin nehir cereyanına ka- ıbaret oldugunu yaza.rak.'. miz şoförlerinin, müşt.erilerin arzu Pt 
Bınaenaleyh mazur gorulmeler• ıktı- - Baı tarafı birünci ıahifede - lecektıı · pıldık!arından bunlara da zayi olmuş :--- Unutmıyalım kı, duşmanlanmız tikleri uzak yerlere gitmedikleri anlal'ıl 
:za e.~er. _ . . 'a re·ıerinin a<lecli, evvelce bildirildi- 000 • • nazarı~le bakmak icap edeır. l~ıa!ından .açll~ış. ve f'avaş Y~':'aş al~y 1 mış ve belediyece şoförler hakkında ta-

Dıg~r taraftan'.. bo.gazlar ~esılesıy - l(i gi.bi :n ?lmııyıp 7ii clir. Ayni gü- Iran gazeielerının .Al- Ber!~n, 3 (A.A.) _ D. N. B. Ajan- hımıze geı:ışle~ılmış bır harp ıç~ndevız. kibata başlanmıştır. 
~e İngılterenın Turkıy.eye hucumunu ne aıd zııyıatımız i.·c 22 t:l\'vareden • • sının ogrendiğine göre, Alman tavra re Bunun net~cesı olarak harp Vaşıngtonu 
ı!~rt;t e~mek de gafletın_ve daha açi.k ilıaı·ettir. l ., . . n1anJara YerdıkJerı cevap teşekkülleri dün birbiri ardmdan'gelen kadar genışler.c:ı? bu, Ruzvelt ve. hem-
soylıyelım; boş kafalılıgın başka lm- Sto~ho ~· '' (A.A.) _-Alman kuv 8 t f 1 . . aahif d dalgalar halinde İlmen gölünün şimal' palarının aleyhıne olacaktııı'. lkı sene 
şaheseri olsa gerektir. Türkiye , v~tlen Le.ıııngı:ada dogru siiratle yü- - aı ara 1 ıncı .. e e - garbisinde ihata edilmis olan Sov '.e~ içinde elde edilenler, harbin muhakkak 
Ingiltere ile ittifak halindedir ve tn- rumcktcdır. Pı~dar kuvvetler, ~ehre Londra, 3 (A.A.) - İngılız ve S:Jv- kıtaları a h"' t · i !' S :ı; t bizim lehimize neticeleneceğini göster-
g iltere siyasi ricali bizim bu harpt" 25 kilometrede bir mıntakaya ;.ar _ yet kuvvetleri Tahıı·anda birleşmisle!' - k ·l ~ t ufcumd :. J?IŞ ere ır. ovy;: mektedir 

' - ı d L d ·ı ı· <lir Bun n gö d k , b' . • as eı eıı ara ın a olü ve varalılar var · takip ettiğimiz dürüst siyaseti hür- ınış ar ır. uga an ı er ıycn kuvvet- . u z en açını;) an ır ıesmı dır K"'Ir ti' h 1 . . t h . 
metle ve takdirle kartıladıklarını !er de Leningrada 50 kilometre yak- kıymeti vardır. Bu irti_?at, bir çok Al- ediİmis~iı'.YD ı ta ar~rm~ z;?1e~ı t a ~ıp Ü Ş l k' 
her zaman söylemekten asla fariğ ol- laşmışlardıı. -Gomel - Moskova yo _ man manevralarına ragmen Basra yo- muha;ebe. ha~ic·y:ıl e atı 2~ ar.vkl~ı rta ar {ta 1 SOn 

~1acaristanda yaz saati 
Budapeşte, 3 (A.A.) - Macar na

zırlar meclisi, yaz saatinin tatbikine 
kış aylarında dn devamı ktırarlastır-
mıştır. . 

---.x.---
Bir istifa mamışlardır. Diğer taraftan mantık hında Sovyetler mukabil hücuma ı~nun emniyetini ifade ettiği gibi, İn- . t . h'. hı , ınm~ş ıdr.kl nad· ı- h k" t 

. b 1 1 d Al 1 1 gı ltere ve Rusyanın Amerikanın mil ~e rem va ım asara ugra ı arın an are a 
zaviyesinden mütalea edılecek olur· a::; amıq ar ır. man ar mer {ez . h t· ·ı ··ı'-· • · ' '.. - demiryolları üwrinde haı·eketsiz kal- Al 1 3 (T 1 f 1 ) P t J f' 
sa, Türkiyenin boğazlar bitaraflığı cephesinde ilerlemiştir. Budiyeni za. ar;;. 1 1 e 0 uncıye ka~aır mucadeI:ye mışlardıı: ' Kahire, 3 (A.A.) - Dün gese Sü- ... ~cara ,. .e e ona .-. e ro. 0 •1" 

ile yakın şarkın bu mıntakasında tc- kııvvetl<!rinin Dinyeper nehrinin garp nzılmk~mtr ofldukklarını. gostermcktedır. Berlin · 3 (AA ) _ Almaıı ha ·a veyş üzerine yapılan bir düşman ha- mudur mmn: ını Sedad, ıstıfa etmıştıı · 
. ·-. b .. kü' ··k· 1 ~ah·ı· d t t k t bb .. ·ı .· ı ara as erlerı, konuşmadan ve • · · · ' • '' t d 1 ··ı·· 5 ı d mın ettıgı ugun su unet ve su - . ı ın c u unma eşe u:s eıı a - 1 .. b , . .. . . . kuvvetleri Dinyeperle Kınm ara'ın- va ·aarruzun a o u, yara ı var il'. A N A D Q L u 

hün, boğazlara her hangi ~araftan kım kalmıştır. Odesa şehrinin mu Y~ nı7;1 m~~ e~sım lg~zl~rl\~ır~ırlerı. - daki mınt~kada Sovyet takviye k;ll·ı- Bazı hasarat da vardır. 
vaki bir taarruz netice.ıinde ortadan f>asara:ıı inkişaftadır. Şehir , Alman ~~ın .~ ~rı?~. % ~.ış ~'.· u t ~dıs1e h~~k rına ve askeri tecemmülerine hiicu~ı Kahire, :3 (A.A.) - Tobrukta 1n-
kalkacağı meydandadır. B.öylP .bir t.oı:çusun~n devaı:ılı ate~i altında - uz~ıı~ ~. ı~ı Sııt ~,ıpı:ıış il .. ~~ı!:z etmişlerdir. · giliz kuvvetleri, düşmanı tacize ve 
hal ise ayni zamanda Jngıltere ıçın 111. ehr n su tesısatı Almanlar ta - askeıleıının beraberlerınde getırdık - B' t k d B 1 'k t k . k zayiata uğratmağa devam etmek -
c!e müt~lea ve hesaba alınmak iktiza rafından ele geçirÜmiştir ' ' !eri yiyeceklerin bir kısmını halka ·la- t 1 ır mıhn a a at bo şebvı 

1 
al vıye fı- tedir. 

L d · t ı b. k t k 1 d a 21rına er çap a om a ara muva -eder lngiltereyi dünya muvacehe - on ra, !'! ( A.A ) - A nal;._t mec- ·ı ma arı, ıı· ço mm a a ar a se - f~kı tı· t 1 1 t T Düşman tobruk liman bölgesine · ' · .. · 1 k 1 t .. ye ı aarruz ar yapı mış ır. a - k 
sinde, kendi ittifakları dC!klArasyon mua::ı vazıror: vınç e arşı anmış ır name "ki" 1 4 S t ki' top ateşi açmıştır. Fa at hasar yok-
ve teminatları hilaf~a harekete : O\·y~t t~bliğinde «kıtalar ımı ~ bü- • ~a.ğdad, -~ .~A-.:A.>" .. - ll'ak~n istik- t:.enin~ ~~m uis~:ıtler ~~Jee edilr:::i;:ı. 1 ~:: tur. Hudud mıntakasında kum fırtı-
imale -vp sevketmek te•ebhüsü •Üp tün cephede mukavemet halindedir - !alının yıldonumu munascıbetıyle ya- b··t·· t 1 . h 1 t ' nalarından harekat olmamıştır. 

- .,. • • .,. 1 D .1 . .. 1 ,· d f 1 b ht' u un ren er ım a o unmuş ur, 0 hesiz ki gülünçtür. Çünkü lngilte· fer.k> 
1
. edn•1 .mkle,jıııe gore, bugünlerde P~. a.~ mer1a~ı.m1 . ed,. cı11 azt a a ıkyaı; Bundan başka 4 Sovyet bataryası, Kahire, 3 (A.A.) - ıia sark ha-

re ne kendi prensiplerini C'iane:yecel.. •v a a e ı er beklenebiliı Ya gorunen ngı ız ıp oma ve as. erı t 1 k 'kt 1 k · n tebliği: ' · "' "k k So · k' ı t sus uru muş ve ço mı· ana ·amvon bir devlettir, ne dı- biı- Amerikan ga- •: u ·~e · vyet kumanda hey'cti ta- er anı o muş ur. t h · cı·ı · t', · Tayyarelerimiz, Trablusgarp hli -
kt I . k . d b .. a rıp c ı mış ıı. d 1 k t 1 :..etesinc:!e akıl hocalığ, yap:lnların ırruza geçme e veya on bir hafta- ıa ~ropag~;~ a nazırı u ;1ıuna - cumun a e e trik ~an ra ına isabet -

tavsiyelerine muhtaçtır. lık mukavemetten ::ıoııra taarruzlar ~ebetle ıradettıgı nurnkb: !er kaydetmişlerdir. Bir kaç yangın 

--Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR R0ŞT0 ÖKTEM .. -- .. --
Umumi Neşriyat Müdürtı 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR .. --.. --
Abone • Yıllığı 1400 Kr. 

• 6 A:rlıiı 800 
Yabancı memleketlere 27 lira .. --.. --Halbuki bı.ı zevatın, kendi buı·unları ıirer mukabil hücum halini almakta- uriyeye istiklc"tl verildiğinden lstanbulda benzin \'e şiddetli infilaklar \'Uku bulrnuş-

dibinde Ameri~aııın ne y:ıc-ması la· lır. ~I:rnmafih, Londradaki selahivet- memnunuz. Arap dünyasının bir kıı;- tasarruf U tur. 2 dafi tayyare bataryası tam isa- idarehane: ikinci Beyler Sokak 
:zım geldiği, ve Amerıka tuafından ta r makamlar böyle bir haber al'ina- mı, hüıdür Ve teşkiltıtlıdır. Çörçil ile betle kullanılmaz biı hale gelmiştir. 
takip edilen siy ~et gihi kendi :millet- "l1ı~tır. Leningrada doğru Pripet ba- Rt~zvcltin müşt~rek deklarasyonu, l:ıtanlıul, 3 (Telefonla) - Benzi•ı flingazideki gemilerden bazılarıııa GÜNDELiK TAKViM 
terinin mı.ıkadd~r11 tı ile al1'.kadar hı:e aklığının 01 cenahında biı· taarnız Arap ıilcminin• kendilerine ka?·şı bes- tasarrufu için tren, vapur \'e tmmrn,I' f·ıgiliz bombardıman tayyarel'-!rinin 
mevzu bulunmaktadır. Onlar kafa - :apılclığı hakkındaki haber henüz !ediği itimadı arttırmıştır. güzergahlarına işliyen otobüs :ı.~·vis- -;:ılıetleri vuku bulmuş, bunlanlaıı 1360 Şaban 11 
!arını, kıllarııaın ermediği bir eyid etmemiştir. Fakat mareşal Ti- Roma, 3 (A.A.) - Tah~·andaıı Ste- !eri kaldırılacaktır. bir tane::;i siyah duman içinde hıra- EVKAT 
n:evz.u$ de~;ı, lr.giltere - Arrıerika 'Yloı;enkonun bir Sovycl tehditli ve fani Ajansı bildiriyor: ---000--- kıl mı ·tır. 
ittifak ve menfaatlerrıin ;.;;ıplarmi\j lman sağ cenahında Ru:iların bir İran, mütareke teklifine olan ceva- Poı·tckı'zlı'lerı'n , l , t Başka tayyareler de garbi Libya- S. D. S. D. 
doğru eğseler, her halde gülünç, ' azyiki beklenmektedir. Nitekim Al- bını, İngiltere ve Rusya diplomatik sev nya ı •la, motörlü düşman vasıtalarına mit- Sabah : 5,30 Akşam 18,39 
faydasız, h • .ıttiı z~rarl• ,. 1 m:lktarı 11anların tebliğinde de Dobrovnilde mümessillerine tevdi etmiştir. Söylen- Lizbon, 3 (A.A.) - Yeni Portekiz ·alyözle ateş açmışlardır. Gazaıaya Öğle :12, 13 Yatsı 20, 14 

urtulabilirJ .. r. muharebeler olduğunu bildirmeleri diğine göre, bu cevabm metni yakında kıtaları dün A~or adalan için •:apu- ;apllan taarruzlarda yangınlar çık- ikindi ;lS,S2 İmsak ~ 
ORHAN RAHMf GÖKÇE kayda liıyiktir. ne.ı:edilecektir, ra bindirilmi~lerdi!· mıştır. , ___ .._ ________ 3ııııi'o1ı4.o"• 


