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Günü geçmİf nüıhalar 25 kuru9tur. Her' gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

İst::ınbııl , 4 (Telefonla) - Bugün köprü ü'tüııclt• 
~ok feci lıiı k~ıza olıııu~lıır. Be!Nliyenin temizlik 
kamyonu. mıi olarak üniın<' sıkan bir k:ıdın::ı ~arpma
nınk il'İn yny:ı kaldwıımııa doifrıı lıir fı·en y::ııımış 
\"t' kaldıı·ımd:ı tridt·n lıi r :ıındt·ye ~:ırıııır:ık 7.::ıvnllı . ı 
iil<l Li ı·ınli Ş t ıı r. 

r·-M-il-li -Şe-f ' 

Dün Balıkesir
den ayrıldılar 

Inönü }3a1ıkesirdeki tet
kiklerinden ınenınun 

kaldılaı· 
Balıke,ir, ı (A.A.) - :\!illi Şef 

İnönü. ehin '1Ult 20 de Ayvalık yo
li\"Je lzmirdcn Ralıkc;we ge!mi~-. . 
l~rılir. 

:\!illi Şef. on binlerce h:ılkın coş· 
kıın tı•whOratı ::ır:ı;ında doğrı:c~ 
hıı<ıı"i trenlerine giderek gece):ı 
orada geçirmişlerdir. Cumh_ııırr~~
simiz, hııgiin s:ıat !l ela şehrın go· 
rülecck \·erltrini ve lııı arada 
San'at okulunu, askeri h::ıstahmıe· 
yi, Uıılkedni, Atatürk p~rkını. 
Zirn:ıt bııh~C>sini gezmi~lerdı.ı.': . 

1 .. .. JI·ılke\'İniıı hoparlorlerı nonu, ~ . 
.1 B 1 k . h·ılkına bir hıtalıede 
ı e u ı -c~ır " . 
1 1 k ezcu .. mle clemislerdi-r kı: 
JU unnra · - · . 

\ ,.1 •. ı·ınizin her tarafıııd::ıkı - ı u~e , 
1
• 

1 aııskaıı n nes e ı \"alnndai ürı ç.. ·~ " ~ . : .. . 
lmlclum. Balıke<iri, )1illı b_ırlıg:n 
güzel biıı· örneği olarak tııkdır ede
rim. Burudan çok neş'eli olar~~ ay

rılacağım ,.e diğer gittiğim nl~~-.·;· 
krc Bolıke<irin selamını go ur • 

ceğim.• .. 
Gönüllere ferahlık verici ~u Ro~

ler meıdanlarda toplanan bınlerc~ 
' · ... ki" alkı~larl:ı 

halk tıwnfından suıe 1 • t' 
R . . mhur ~n111t 

karşıl:ınmıstır. eısıcu - '. 
1 · t l? »O de hu>u'ı nönü bugiin sııa -·-

Tehlikede 

---

Af mani ara göre · 

Kareli berzahın· 
da 10 bin esir 

alındı 

]~usların Karadeniz sa
hilinde bir ihraç hare

keti de püskürtülnıüştür 
' ,.· l 11 a\·rılnııs-

trenleri,·J~ Dıılıkc,ırc e . Mannerhaym "Silahları 
!ardır. 

Şark çephetinden gelen ıon retimler 

• 

fGtUıntUıın M<®~eıesn f 
Kitap ve defter fiatle

rindeki yükseliş 
Fakir bir aile tek bir deftere 

40 kuruş nasıl verebilir? 
:\fcktcplerin açılmasına pek az zı:

mıın kaldı. Çocuk ,·elileri ,.e)·a l.ıizzat 

talebe, ~imdiden kiitüphanelere tıfı"t· 
)· arıık kitaplar etrafında malümat :d
nıakt:ıdır. Fakat kitap satısı )·oktur. 
Çiinkii \'ekiılet!en heniiz hu husu .<ta 
bir is'ar ,·nki oln1am1:-:tıır. Aradn henüz 
biraz vnkit \'::ıt·:-;a da, yarın öbür gün 
kütüphaneler öniinrle tehacümler \"U· 

ku bulmasına mahal bırakmamak iize
re. bu me<denin süratl(' bir karara 
bağlanması liızımdır. 

ders nlı irincle en a'::ığı on defter al
mak . mecburiyetinde kaldığını t::ıs:n·
\"Ur ediniz .. Bu aile, yalnız o defterlPr 
için 12 lira verecektir. Buna tahaJl\· 
mü! olunur mu?. Faki<r bir nil~ büdce· 
-DeTamı iltind aahifede -

000 

bul unduğu bildirilen Leningra dda n b ' .... ·· 
ı r gorunuş 

{ ' 
A~· ni nıC\vzucla günlin en n1ühim hü~ 

cli"e"i· kfüıp, deftcır. kiığıd ve enı"ali 
gibi ders le\•azımınııı fiatlerindc k~n
di;iııi gösteren fiat yüksekliğidir. 

Fuar tenis mü
sabakaları dün 

başladı 

Leningrad 
müdafaası 

Şehir civarında 
şiddetli muha
rebeler oluyor 

Rusla rı n büyük ku\'\'Cl
ler tahşid i üzerine Al
nıan ph.lnları değiştirildi 

· Sovyetlere göre 
Kızıl ordunun 

merkezdeki ta
arruzu inkişaf 

halindedir 
Yalnız bir ınınta kada 

t .ı bin Alnıan askeri 
inıha edilnı işt i r 

Kitaplarda, ne gibi bir nisbet kaba) 
ecliliyoı· vey:ı edilecek, pek belli deJ<il-
se ele, i~ittiğimize göre, 10 kuruslıık bir 
kitabın bugiinkü fiati 12,5 kuruşttır. 
:\1e><'lit 12,5 kıırıışluk kitap da 15 kıı
rustıır. Fakat bu. ale.<sevh·e her· ki
taı;a yapılan bir zam değilcİir. Bittabi 
yiiksek fiıılli kitapların gör~ceği zam 1 
2,5 • 5 ,·eya 10 kuruş olmıyacak, epey
ce .viiksek raknmlara fırlıyacaktır. 

Bu hal is<>, bugünkü umumi şartlar 
\'e vatancl::ı~larııı kazançları dahilimle 
clikkatle üzen·inde durulmıy::ı liıyık bir 
me\'Zudıır. Fakat mesele bununl:ı lıit-
miyor: 

Defter, kiığıd gibi diğer ders lern
zımı fiatleri iizerinde \'tıkubulan lcr .. f
fü, cidden her aileyi dü~ündürecek uir 
fnzlalık nrzetmckleclir. , 

Diin bir rntaııclas bize sunlnrı sö~ ·-
lcdi: · · 

L • b .. - -P.lın<lan hiır. bir hnçuk sen~ f'\'\ ·el 
enıngradda uyuk ha- 15 kurıışa sııtılan bir defteri dün .10 

h b l • l kurusa "lclım. Defterde 76 yaµrak rnr
Va mu are e erz O U!JOr dır. Bilh:ıss::ı ilk mekteplerde tedri,::ıt, 

Mosko,·a, 4 (A.A.) - Sovyet teb yazıya islinad eder. Yani rııcuklar lıol 
!iği: miktul'cla defter kııllanırlac·. iki, üç 

-Devamı 3 ncü aahifede- çocuklu bir nilenin, her çocuğu için bir 

Oünkü ovunlar 
zevkli geç ti 

çok 

Dünkü nıaçl arda oynıyan ve turna
vanın e n tecrübe li ve yaşlı oyuncusu 
J . Jiro ile en genç fakat çok müıtait 

oyuncuıu Lüi Celıin 

-. SAR E.T ı.tR 
T Baıvekil Çörçil, bir • Uçan Kale» de (X) iıaretinin altında görülüyor 

Ne ba hth_·ar nıillet.iz! Lo a 11,1 v.· · .. a f n ra. 4 (A.A.) ırıakenzi nıng ıın mu a aanıza sım 
Etrafımı~" bakıyoruz. Herkes işin - - l\Ieyipnihavuzcla ·'•kı ~uı·ette dayanıı-o-

de, gücünde .. Fikir i htilafı yok, en · söylediği bir nutuk- söylüyor ruz. Eminiz ki bizim 
c' işe yok, b ışka memleketler in heı- ta Kanada baş\'ekili müdafaamız sizin 
tü•lü sefaleti yok. Buna muka b:I h alk :\Lıkenzi King, in- müdafaanızdır . 
.. mniye t İçi nde , istihsalle, imalle, giltereye azami yar- Kan adadan geni fır Kanada haırp is· 
ınağazas . , di;kkanı , atölyesı, top<aY,ı clım vadetmiş, halen • tihsalatı artmakt:ı-
ilc meşı;:ul.. Mevcut darlık, Pn zen - mcvcııd fırkalaırclan k 1 le ek dır. Bahriyemiz on 
f il>, e ı:ı •P rvetli millte lerin <;ektikle-ı bu~ka yeni bir zırhı 1 a ar ge G misline çıkmı~tıı·. 
rıne n ısbı·t~n, hiç denecek derecede fırkıı göııderilccejtini Donanmam ı z karakol 
a'l. Höylemiş ve dcnıist ir gezmiye yardım '1l· 

Sef ba~ta , hükumet d ikkat ve kiy o.- <i: J{anadada YClİSC l1 t av mekleclir. Ha_vacılık 
• setle dolu .. Ordu bir dağ g ibi hudud- - Kanada h:ırbe, , • ·' • antreman planı, en 

~~~ da.. hür milletinin kara- va rccıler Alınan -in- büyük ~ekilde Kana-
Sulhpervcrliğin nimetle ri ve saa· riyle girmiştir. n;z - • • dada hazı rlanmış ve 

d.,tJeri '"'' ~·anda aya n, beyan .. He- se<rbest tıırzcl::ı İngil- gılız senıalannı kap- tatbik edilmekte bu-
>ecanla; terenin -ı·anıııda ver l k lunulmuştur. Yakın-

- Ne bahtiyar mille tiz! aldık. ÇÜnkii fngÜt<>- ıyaca · tır da İngilterenin ve 
Diyorı::ı: v p t imdi eminiz k i, si ~ de renin clııvası dünya hürri,-eli dav::ısı· ı Almanyanın göklerini Kanadadan ge. 

ıı:v ni ,eyi •Öylüyorsunuz.. d ı r. Biz sonuna kadar lngilterc ile be· lecek harncılar dolduracaktıır. ** rabrr kalacıığız. Biz yeni cliln ,·ııdn si- - Devamı 4 ncü aabifede -
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Hadiseler içinde 

'""""'""S~·j:'J8kSi'ı (Şehir ve Memleket Haber leri) ~ cWJa..r 
!ırfa0:ı~ş.b~.~t~~:~~ g:;k:n~ke~~~e~ incirler kısmen Resmi kağıtlar 

PORTRELER 

Prens Konoye Mücadele .. Mücadele .. :ıametinde bir sandukanrn acayip zarar go"" rdu"" satışa çıkmış' 
şekle ~oktuğlı bir spor otomobil, ya- • Dostum (A. E) dün çıkan fıkrasında 

Japon milleti için mukaddes 
olan Prens Konoye, imparato
ra karşı "Hayırl'' cevabını ve

nmızdan kayar, gider. Şoför mevki- tufeylileri, hastalık ve pisliği t:emsil 
inde şık bir bay oturmuştur Yaya U-'zu·· m r· 1 • d d Bir n1emur \'e bir odacı eden Sivrisineklere benzetiyor ve on-
giden ahbablarına iltifatlar savura- ıat erın e e laırla mücadele tav~;iye ediror .. Filha-
ı ak gezmekte veya işine gitmekte- vükselis var vakalandılar kika tufeyli, pis ve yağlı bir ense, l·a-
d:r. ., · .. .. ., . . .. rışık, kirli ve çamurlaşmış bir kafa 

Bu ucube; dünya harbi karşısında, İncir mıntakasından buradaki 'lla- G~rnı_:uk se_rvısıııd~ memur Abdul- üzerinde seyahatler yaparak fanilanın, 
memleke~ menfaati hesabına vatan- kadarlara gelen malumata göre Aydın kadır oglu Alı ve Malıye odacısı Abdul- iç gömleklerin kıvrımlarına rahat ra
daşlardan is tenen fedakarlıktan ve havalisinde yağmurdan sergilerde !ah oğlu Tayyar, hükumet:e ait resmi hat yerleşen iğrenç biır bite benzer. 
-kanunun emrine rağmen- kurtulmak bulunan bir miktar incir ıslanmış ve kağıdl~rı ~ürnrük idaıresinden ve Ma- Onu görünce, gayri ihtiyari örperirsi-

ren ilk Japondur 1 için bir zeki oyununun yarattığı ye · hurda haline gelmiştir. !iye şubesınden çalarak hamına! Beh- niz, fenalasırsınız 
ni tip (kamyon) dur! İncir rekoltesinin yüzde 30 unun sc;:- çet ve ~asan v~sıta~iyle kese ~ağı~çı Tufeyli ~le ayni pis ve tiksindirici 

Totaliter bir memleket olan japonya- Bir başka spor otomobil görürsü- gilerde bulunduğu !'löylenmektedir. Hasan oglu Seyıcl Alı ve İbrahım og~u vasfı haizdir. Binaenaleyh, tufeyli iie 
nın Başvekili Konoye. çok hiiyük sala- nüz. lçinrlekiler bir ailedir; kullanan Yağmurlar, Üzüm fiatlerine de t esi r A?mede sattıkları zabıtaca tesbit ed_ıl- mücadele taysiyesi, tamamen yeriııdc-
hi~--,tlere .~ahip bir adamdır . dn belki cioıtunuzdur. Hayretle: «A- etmiş ve dahild~ki üzüm satışlanncla mış ve suçlular tutulmuştur. 16 kılo clir .. 
· o, harp alevlerini Hon-Koııı.nı, Sin- c:ıba hususi otomobillere müaaad<? 

1 
fiatler gene bir miktar yükselmiştir. 200 gram hır,,ızlık malı kağıcl elcle Fakat iş onunla bitmiyor ki!. Yasa-

gappıı·a kadar yayabilir. Aradaki .>.000 edildi mi?» diye yanınızdakilere so- Üzüm ve incir mıntakalarındaıı edilmistir. Suçlular, mahkemeye Yeril- <lığımız müddetçe, insanlık, fazilet ·ve 
millik mavi ve d"rin deryayı asarak, rarsınız. Numara levhasına hakınca, mah,,ul satın alan bazı tacfo·ler, ima- miştir." ahlak namına, bin bir çeşid mücadele-
Amerikayı vurmak tecı·iilı sine giri~e- hayretiniz bir kat daha arta!'. Cünkii liithaııelerini açmış ve amele calı~tır- ooo ye giırmiye mt>cburuz. Bu mücadeleler 
hilir. orada, hemt>n numaranın yanında, mıya baslamışlardır. l~ l d • ise, bir nevi meydan muharebesini trn-

Acalıa bunu yapacak mı ·: Ilu suale (Taksi) manasına gelen 5iyah bir Geçenki yağmurların bilhassa Ze\·- e e ıye nıenıurunu dır!l"lar. Onların kazanılması ıçııı, 
ce>v:ıp vermed 11 en·el. ortaya hir ba~ (T.) harfi gözünüze çarpar. tin ve pirinç mahsullerine fazla faycla yaraladı yumrukları iyi sıkmak, düşmanı iyi 
ka ~ual ko,·mak J;lzımdır: .Taµoıı im- Bu gibi. arah:ılar, daha ziyad.e ka- verdiği anlaşılmıştır. Alakadarlara . .., .· . • yakalamak gerektir. Çünkü hasım, ck-
paratorluğt;nu kim idare edu··'? :ra heledıyelerıne mukayyeddırler; gelen mallımata göre Kuşada>ıı, Tire Gazıler c~ddes_ınclc Kenm oglu Ah- seriya yağlı bir pehlivan gibi pençele-

Hiç :-:iiphe yok ki imparator eli ) e- taksi saati~r; yoktur ve levhalarında ve Ödemişt:e henüz ı,;ergileırde bulunan med, Bel~~-ıye nızaml~r.ına aykırı ha-lrinizin, kollarınızın arasından çı\·pı-
{:Pksiniz. Fakat herkes bilir ki, japon- kazaların isimlerini taşırlar. Her ne- incirler, yi.izde 25 ııisbetincle zarar gör- reket _ettıgınd~n kend_ısıne .. cez~ı ke~~n nıp kaçar. 
yada imparator, mukaclde, hir sah-;i- dense kaza he ledtyelerinde bu mu- miiştür. Beledıye zabıl,ı mm.~-ll~. Tlu!;eyın Duz- Hayatımızda kimlerle mücadeleve 
vettir. Onun rnzife::; i memleketi idare vazaa daha kolay yürür. Pamuk mıntakalarında koza açmış güneri bıçakla sol bogrunrlen hafif :-ıu- mecburuz; hele bir düşünelim: · 
Mnıek, orada hükünmııı olmak tle"il:. Alelad<? bir otomobildir. Taksi olan pamuklar zarar görmlişse de he- rette yaralamış ve tutulmuştur. Tenbel ve mi8kin insanlarla, baba-
himaye etmektir. saati daima kapalıdır ve günün mü- nüz koza açmıyanlar yağmurlardan ooo !arından kalma söhretlerle ve edindik-

lkİiıla~· nıevkiini t' iJHle tutan pani him kısmını bir müessese önünde favdalanmıştw. !eri servetlerle Öğünenlerle, cehaletin 
ıli.ı eksiniz. Hayır. beklemekle geçirir. Şoförü, bir büro . 000 Feci bir kaza ırekorlarını kırdıkları halde alim gcçı-

\'akıa. sinnirfü:idC varmış bi.ıti.in in- m~_muru kadar temiz g~yinm~.şdt~~; b~ Cezalandırılan arabacılar Halkapınar atelyesinde feci biır ka- n:nı:rıe.! gır~l~ğa_ k~dar ahlak~ızl~f{a 
._aıılnr, orada da rP.ylerini k11Jlaıım•ık. muesseseden çıkan sahıp, mu ur ve 1 t R -·m 0 -ı k" . t Al" gomulduklerını gızlıyerek kendılerıııe 
\ "<.' mümes~illerini sernwk hakkıııa ~a- ya şef, heı- kimıe, onun önünde hür- 4 Arabacı ve 2 şoför müşl:erilerin- *'l· ~-mu~ uıt·İ t aD~mir~~~l ma ~ı~k 1 

faziletli insan süsünü verenlerle, el 
hiııtirler. m~tle e~ili.- ve kap ıyı açar. Otomobi- den fazla ücret istediklerinden Beledi- uront, 1 ev. ed 'dnre·s· adrkı. lak apı- etek öperek değirmenlerini döndüren-

! 
·1 · ı ·· ı· d · b ld · ız t 25 ı· t nar.a e yesın e, ı " ın e ı o omo- f · Fakat orarla mevcud hu unan ı 'ı rn- ı, aıma u yo an geçıyorsanı , a- yece ~er ıra para ceza!'>ına çarp ı- t"fl . ., parken 1 k tT d" !erle muhtekirler ve ıırımt düskiinle-

•Yiık parlamenter partiıleıı · \·aııi nıe'j- nırsınız; ci.inkü o, hususi otomobil- rılmışlaQ·dır. •1 e ~anevıa ;ı:ta"f b - 1° omko .ı ı~ ı- riyl;, m:ızilerini doğup büyü~lükleı·i 
ı . t l · ·· f d ,. k s ·· 1 d F · d k" ger bır lokomo ı e ag ama ıstıyen ' . nıtiyetçi «Seiyukai:ı> Y<' ılemo~·ı·~. erın se)truse er en men ı anunu- ongun er e uar cıvarın a ı ara- , . s··ı • aile ocaklarını beğenmıyen ve inkar 

dlinseito1> partilerinclt>ıı - hic hırısı nun neşrinden evvel ayni müessese- bacılarla şoförlerin, müşterileriyle pa- mane~ra A7-e1?~~~ ta~;~man oglu 35 edenlerle fakiri hakir gören faziletli 
bir program sahibi c]{!ğildiı-. . . PRE.VS K()~()l'P. r.in husus) arabasıdır, şoföriı bile zarlığa girişerek fazla ücret istedikleri kyaştın ak ıyı ~- ıl öl"im~ ar-asbeınba. sıt- w ideali~t okını abdal sananİaırla zil-

() halele kahine mi'? di~·ec<>bıııız, vavı ımlh konferansında temsil eden değişmemiştir! Müessesenin maaş ve uzak yeıı-lere gitmekten daima sıı- ış ır_mt~ sHu-::el_ıy etahkı "kutne s~ .... lıdy~ Jete riva\·a müdafaaya tabasbu. ~ ~a-
. • d ft · · d t tk"k d · f"' ·· k d ki 1 1 t B 1 d" vermış ır ac ıı.:e ' ı a ına uıuc eı- ' · • • h:ıvır. he\·'etin riva~etinde bulunan Prens e erını e e ı e ersenız, ~o orun ın ı arı an aşı mış ır. e e ıye za- Tk. 1 k şt nak tutanlarla mücadeleye meclmruz. 

Çünkü japonyada nm:ırlar. ,-adece, V~ionji ile ·birlikte Parise gitti. Memle- aylığını almakta olduğunu görürsü- bıtası, bu gibileri takip etmektedir. umumı ı çe e onmu ur. Daha kimlerle ve daha. kimlerle!. 
1 ı-ııclilerine o -.ıfatı \·eren imparatora ketine avdetinde, kendisine geniş bir nüz. Bazı ot:elcilerle lokantacılar da te- Fakat, denilecek, bunlarla nasıl b:;::;a 
k: ır~ı ferci 11 me·'tıhlürl r. Onların oto- muhit yaptı. Avukatlarla, doktorlarla, Ko.ordina~yon heyeti; memlekett<! mizlik me~elesinclen cez::ılanclırılmı~lar- Petrol tevzİa tı çıkılır ı. 
rHt•leri. ol ·a okı. doııanına. veya oı:- zabitlerle, maliyecilerle, hülasa, her benzın saı·fıvatın ı azaltmak ve ha- dır. İşte, asıl mesele, asıl hüner ve kuv· 
tltt kumandanları tarafından kmla~ıı- meslekten imıanlarla temaslarını ~ık- riçte_n getirt ilmesi pe~ güç ~~an .. o~to- ooo İase müdürlüğü, şehirde ve kaza- vet orada değil midir zaten? Tarlalar-
lir. takı.ıt ordu kum:.ııdaı~ı ela. !Ta!·lııye laı;ıtıırdı. Ziyaretçilerinin, evinin kapısı mobıl levazımını temınde muşkulata Fua rag" bet !arda petrol tevziatına devam etmekte- da bazı otlar vardır ki, kökle'!"ini iyiC'P 
H' Bahriye nazırı sıfatıyle kalııııcve e.~ığinde bıraktıkları aşıntı. her gün maruz kalınmalJ!ak için bir karar al- c ra dir. Son defa İzmire bir partide mü- kazımadan onlardan kurtulmak imka-
<1ahihlirler. Üstelik cin. b'l nazırlar. ~ - bıraz daha derinleşiyordu. ı.-:_ıştır .. Ve bu ~ararında, _h~r h~lde Fuar; her gece on binlerce kişiııin himce miktarda petırol gelmiştir. Tev- 111 yoktur. Büyür, genişler ve eki!P.ıı 
nıı•n bütün önıü·ı-lerini inıpıırntoı·Ja ~Hi'- Ona hayran kalanlardan biri~i olan hır fa.~de rfc mut~lea et~nış~ır kı_, ıs: Kültürp!'rkı zi;:areti, muh~lif vasıta- ziat mahalle bakkallaı:.ı vasıtasiyle ya- mahsulü boğar, atarlar. Bu dediğimiz 
likte gccirirler. Eğ~r oıılarla: k~ıbı_n_?: Baron 'lanaka, bir gi.in kendisine: rar gosterınektedır. Nıtekım şımdı IMda eglenmesı ve alışverışle devam pılmakta, ve:ıika usulü tatbik edilme- tipler de zamanı gelince ve me\·danı 
niıı ;;ivil nazırları ara,;ıııda bır ıhtılat «- iz Başvekil olmalısınız!» dedi- r;örüten benzin f ı k_d~nı.' bir ~e~e ev- etmekte~ir. ~irde~_bire _serinli~:en hı:ı- mektedir. lıoş bulunca, İRte 0 arsız ot gibi da$!ılır, 
1.1ıhur eder;;e, k~~biııe j,,tifaya merh•ıı·· ili zaman, Prens Konoye gülmüştü: o n:l alınan bu tedbırın ısabetını mey- valar, c~un bır~z ~uz~lmış ve dun gece x üreır, artar ve cemiyetleri kaplaı-lar. 
clnr. Fakat bu hadi~..'. japoıı.rnd:ı. :;al- zaman, tam otuz yaşında idi. dana çıkarm~ştır. Fuar zıyaretçıler! nısbeten art_mıştır. Tütün kaçakçılığı Ahlaksızlığın, sari bir illet olcluğ"ıı 
ııız bir ctefa görülmi.ı~t~n·. , . O, 42 ya!lıncla ayan mecli.'ine ll·eis ~e- Port _bagaJında sanduka ta~ıyan Trenler!~ ve denızden Fuaı ı zıyar~te unutulmamalıdır. 

Ya ordu'? Divecek~ıııız_. F a~at ımn:ı- cildi: Fakat bu sıfat, onun memleketin 1 otomobıle. ka~yon ~u~satnameaı vı:o- g~lenleırın akını devam etmektedır. Ödemişte Köseler köyünde Ahmed O, hele bir müsaid zemin bul~un. 
mtorlıık ,,~rayının ah~nlerı, ı!rclu~·u politika hayatına faal olarak karı~ma-1 ren bel~d ıye~m salahıyettar me~u- Bılhas~a trenler, çok kalabalık olmak- oğlu Hüseyin Öksüz, Harzum köyün- bakı.nız, neler yapar!.. 
,;üküııet icınde tutmanııı u ·ullerını <:ok sına kafi değildi. Halbuki, evine giırıp ru, onun sa.hıb_ı k~d8:r kanunu hıc;_e tadır. den ::.\fohmed oğlu İbrahim Nalbanda Bıııaeııaleyh inı:ıan oji;lu, onunla nıü-
iyi bilir. . . . çıkan ziyaretçiler arasında, miktarı ·~yan ;e teczıyest la~un ge~en hır Dadı aranı)'Or bir buçuk kilo ka ak yaprak tütün sa- cadeley mecburdur. Bir tane~iniıı kö-

mıtün bunların harıcıııde, J:ıpoııra- her gün biraz daha çoğalan genç za- k_ımsedır. Spor otom?bile taksı ~aza- . . _ . • tarken tutulmuş, Adliyeye verilmiştiı·. künü kazıyabilen in~an:ı, bence maclnl· 
da, "iya:;i partilerdf'ıı de, p~ırlamento· bitler, onu mütemadiyen, daha büyük rıyl_e _ba~an ~~m.1:1r ıse, ?tomobıl sa- ,Bu_ buçuk_ j a _ında bı~· çocuga bak- ooo ya \'erilmelidir. İki domuz kulağı g-eti-
clan da, kabineden de, ask r.:ı ~eflerıle 1 daha iyi daha mukaddes ve daha mil- hıbının ışlcd ıgı cur me, bılerek or tak nı,ık uzere_ bı[· ctıle ne~dınde ça.lışacak K h . ren avcıya yarım kilo barut ven·eıı ce-
cle gt>ni~ salahiyete, büyük iktirlara :;a-ıliyetçi b'ir japon impar~torluğu kuı·- olm':1f. d~mektir. Diğerleri,_ taki~. ve ve gecelen de kalabılecek bır dadı a Ve tevzıatı miyetler, bir tufeyliyi Röküp devir•'ne. 
bip olan bir tek makanı yardır: u :ııı- mak uğrunda faaliyete geçmiye teşvik t~sbıtı guç kaçakç ı~~rdı~ .. f akat u~e- ar.~nmaktadı'.. ~n~dolu matbaa~ına Bu hafta içinde İaşe müdürlüğünce elbette ki madalyayı kıska!Jma~l::ır. 
ela, yeniden Pıens Konoye t:!rafındaıı ecliyorıarclı. rınde b_ıraz ısr~r. goste~ılır ve bu ışe muracaat edılmelıclır. kahve tevziatına başlanacaktır. Şimdi- ÇiMDi K 
isgal edilmi~ bulunan Bu:vekalet. __ __ . • "* ,. , . ehemn_ııye: verı lırse, hıç olmazsa 0 : 1 . 1 elen tedbirler alınmakta, hazırlıklar ya- 1 . * . O sıralaırda Prens Konoye diğer ar· tomobılle rı, b_oş z8:manlarında taksı HALK DiYOR Ki pılmaktadır. Bu defa da yapılacak tev- s p O R ı 
. füı makamı ısgal _e<len Preıı,; l\.OllO:\·e, kada !arına zabitlerin sözlerınden buh- d;ye halkın hı3'.?1e tın~e .b~lunur. ziat 752 çuval olacaktır. Alakadarla-
J~ıpnnyanın en eskı ve mukac~_des aıle- sediyor, takdirkarlık, veya aleyhtarlık Suha Sukutı TUK EL . rın geçen defaki tevziatın iyi netice , __________ .;...;;.. __ 
~ıne mensuptur. Japo?lara gore._ bun- göstermekle beraber - o fikirleri ente- c:' fepecıkte Ahmed .ııertgıt'ten alcıı- vermediğini gözönünde tutarak bu de-
dan 2600 ~~~~- evv_el, _ı!~ Allah - ımp, - resan bulunduğunu gizliyemiyordu. .r uar tenis mÜsabakµ- ğımız bır mektupta denıııyor ki: fa tahmisçilerden ele istifade etmesi 
rator yer yuzune ındıg_ı zııman. P:~ııs Genç zabıtıer, 0 sırada politikaya ka- •• b d ı «l:Sır eyıuıcıe ·ıepecık mıntakasına düşi.iniilmekteclir. 
I~·,ııoye~·e , pe;ı.:gam 1>ı;rlık. m '. ab_e.~ın< t' rışmıya başlamışlardı. Nihayet, U>32 ... tarı 4 aun ' aşla l gaz tevzı eoııctı. ı.·aırnt tevzıat nasıı oı-
bıır .. ~flık tevcıh ~tmı~. Sımdı_ a~ ~ı adı de Çınin i~tila olunması lüzumuna - Hqtaratı 1 ıncı aabııtede - ı mı, hangı esaslara göre vatancıaşıarın --~ooı>oc-o>---
tasıyan Konoyeııın uç hususı,vetı \·:ıı·- inanmıyan Başvekil Inukai'yi devirctı- Aydın Oktem (İz.) Hayatiye 6 - 2 + naKkı ouşunuıerek yapııclı oıımıyorum. Gelenler - Gidenler 
dır: . . . . . ler. lnukai, parlamento ekseriyetine i:ı- 7 - 5 galip; Haı:;an (ıs.) .t'aracliya (Jz) lvunınt oazı kımseıer uort beş cıeta gaz 

1 - Japon mılletı ıçııı, _K0~.oye, ım- it inat eden ::ıon japon kabinesi ol<ıu. O 6 - 2+6 - O galıp; :::ıuad (ls.) Nadi 1 aıaoııctıkıerı hal<le bırçokıarımız ı:>ır Ordu mebusu Selim Sırrı Tarcaıı 
para tor kadar mukadde: ~ı_r_ Vt~cuddur. Başvekilin vekaletinden sonra, bir da- (Balıkesir) e 6 - O t-6 - o galıp; Recyo 1 cıera oııe aıamacıııc. Haıouıu ouncıan ev- İs~~mbuldan, Muğla mebusu Hiisnii 

2 .- Prens Konoye, bılaı~tısna ~er ha ayni tecrübe tekrarlanmadı. (lz.) Kerıme (An.) 6 - 4+6 - ~ gaııp; !veı yapılan gaz tevzıatında mahalle Kıtapçı_ lı;tanbuldan, Çankıırı mebusu 
a_n, ımparat?rl~k sarayına gırmek ım-1 .. 19a~ da, genç zabitlerin mitral _ 'l'elyan (ls.) Ahmed Tandoğana (An.) lmumessııı pusuıalaır vermış ve butun Dr. Akıf Ark~n Ankaradan, T~nceli 
tı:•azına sahıptır. yozlerı Okacte kabın esini de iktidar 6 - a+6 - 3 galıp; Erik (lz.) :$evkete 1 mıntaırn saınnıerı müsavi olarak gaz mebusu Samı Erkmen Alaşehırden 

Fuar Maçları 
Bu2ün Başhyor 
~1üsabakalar üç bölge 

n1uhteliti arasında 
olacak 

• 3 -. !?re.n~ K'.onoye de, mu_~ad_des es- mevkiınden uzaklaştırmak mecburi- 6 - 1+6 - O galıp; G. Jııro (lz.) Alaed-laıaoıımıştık. g~lmiş, Balıke ·ir mebusu Hacim Mu-
lafı gıbı, sıvıldıır: A~ke'. degı~dır. , . yetınde bıraktı. Vazıyet vehamet pey dine (fa.) 6 - 2+6 - 3 galip; J. Jiro ı ı:su ışın mes'ulü kimdir, kime. müra- hıddin Çarıklı. Balıkesire, Tekirda~ Fuar fuclbol ve atletizm mü. abaka-

~· _1891 de, Tok: oda . d_ogmu~t.ı~ · da edıyordu. Bu hareket artık, mün- (iz.) Urbana (An.) 6 - a+ö - 2 galip; caat eoerek hakkımızı arıyaıım ! Ala- mebusu Rahmı Apak htanbula, Eskı- lwrına yarın Al!'lancak . tadyomunda 
t:\Iıllı kalkınma> hareketının ~ampı- ferit bazı zabitanın ayakıanışı ol _ Celasin (An.) Hü,,eyine 6 - 2+6 - a 1 kacıarıarın dııurnt mızarını çekmenızı şehir mebusu Osman Işın ~Ianisa,p ba~lanacaktır. Fudbol müsabakalarıııa 
yonlarınclan ı:<ayılan babası da, .ıapoı~- maktan çıkmıştı . .Mılletin yegane galip. , \bumn mahalle haıkı namına rica ecıe- gitmişlerdir. Ankara, İzmir ve İçel mııhtelitleri gi-
r~nı~1 maruf devlet adamlarınclan hı-1 mesnedi olan orduda, tehlikaJi ve !kinci devrede de J. Jiro Celasine, rim.> ooo receklerdir. 
rıydı. . • • mütebariz inkısam beliriyordu. İm- Ha!'lan Aydına, l:ltıad Recyoya, Telyanı ANADOLF: Bu şikayetten de an- Dün Belediyede Fudbol federa::ıyo-

Konoy~nın an >ıı, çocugt~nu clo~ur_u- • paratorluk, tehlikeli bir cıönüm nok- J!:rik Lohneıre galip geımışlerdir. • laşııacagı veçhıle, Tepecık mıntakasın- nu reisi Danyal Akbelin reisliğinde 
undan bı~. hafta sonra _yefat €tmış!ır. tasında idi. Fehmi (An.) lbrahim (ls.) ve İvnn da ilk gaz tevzıatı adalet daıresınde bölgeler murahhaslarının yaptıkları 
0~1clan on. uç sene sonra olen babası ısP., Acaba, prestiji ve otoritesiyle asa- (İz.) Muhiddin (Is.) arasındaki mü- 'müsavat esası üzerinden yapılmış ve toplantıda fikistii-1- tesbit edilmiştir. 
oglun~ mıras olarak on para bırakma- yişi te~is ~de?itecek olan kudretli sabakalar hava karardığından yarım 1 hiç bir şikayeti mucip oımamıştıır. BUGÜNKÜ P ROGRAM İstanbul muhteliti müsabakalara is-
mışt~.ıı: -.. .· _ . . . • . ııah. iyet kımdı ve neredeydi? kalmıştır. \ lkınci tevziatta da ayni şekilde hare- tir ak etmemektedir. 
llk Btut~-~l~,,_ıı ~o~ı~klj~r~.gıbı K_ono~ ek de ı Bu isim büt_ün dünyaya ılan olun- Çift erkeklerde Erik Lohner - Kris- ket edilmeyip de böyle haksızlıklara ve 7.30 Program, 7.33 ~Iüzik: Hafi~ Yapılan fikistüre göre yarınki cu-
b. da sı ı;ı S 0 ~ o~,ı kı p~p~z m~t t~- du: Konoye, Japon başvekilidir. tiyan İz.) 6 - 2+6 - 2 Şevket - Hakkı'. ikayetlere meydan verilmesinin sebe- parçala~ _(pi.)• 7.45. AJan' haberlerı, mart.esi günü Ankara ve İçel muhtelit-
ın ~ );~poı. on;a 0 yo _uhnıvers: etl:ıı- İmparator Hirohito, onu sarayına (Kocaeli) ye galip gelmişlerdir. bini anlıyamadık. Meseleyi bir defa 8.00 Muzık: Senfonık PMÇalar (pi.), !eri pazar günü Ankara • İzmir ta· 

n gırc ı. . ıra a, umumı arp pa a- "a· d bu·. kabı"ne te.,kı"l "İm . . :vı:·· b k 1 b b h 9 d t k \tahk"k t dk"k t k . d 1 8.30. 8.45 Evin saati, 12.30 program, kım'ıarı karşılasacaklard11r. Son mf'" 
n1 ı .,,tı Kono ·e 

0 
harlıin P' ti·,. 0 ., gır ı Ye ,, " esını • usa a a ara usa a a e rar ı ve e ı eme yerın e o ur, 12 33 M"' "k· K k , .. ,. ·• . ~ , .ı .ı, ı ... ını .. t d" F k t K • - • b b 1 . . uzı . arışı ovun havaları pazart"s· .. .. 1 . 1 1 ht:el"t ;;o~val bir ihtiliilin baslaııgıcı ><avmıstı. ıs e _ı. a a ' on oy e ona ::U ce\ a ı aş anacak ve akşam sekıze kadar de- sanırız. 12 45 A ·a s haberleri '13 00 M"' "k '. " ı gunu zmır ve çe mu ı • 

: . . . . . • verdı: vam olunacaktır. -- : J n • · uzı · !eri arasında olacaktır. Mi.isabakalar:ı 
~ za_man, Kıoto~_a gıt~ı. ~ıa.ksadı, teh- _Hayırı ~ABJ]~DA Pıyasa şarkıları, 13.30/ 14.00 Müzik: saat 17.30 ela merasimle başlanacaktı. 
lıkelı ;;anlan akıdelerı ,-uzuııden haıı- ·: . b " . Asker"'ı V • t Karışık pı·ogram (pi ) 18 00 Pı·ogram p ·· ·· f db ı ·· b k d . • h .. Japon tarıhmde bu cevap ır ım- azıye . . . . azar gunu u o musa a asın an 
~ ~t~mı~ .?t~ufank '.11eir u~"~ro~cı;or paratora ilk defo 'veriliyord;ı, O an- --·--·-·-·-·-...... 18_._o~ Müzik: Muh~lif şarkıla~. 18.40 evvel saat 15 de İstanbul, Ankara, lz-

a\:a . a~ıy ı u ~a .. 'e. ".ar .~ız~ı ~~- da bu red keyfiyetinin hakiki Rebebi -. - Bq tarafı 1 inci aahifede - Gazinoda~ı çatal çalnı~şlar3 Muzık: Radyo Swıng _kuaırtetı, ~9._00 mir, Balıkesir ve Aydın bölgelell·ine 
c~an, ~ an_ı en "al,thı) ettaı hoc,ııI.ın o,,- kafi derecede avdınlık değildi. lhti- g-esınc lı:actar ilerlemişlerdir. Londro Fuar gazıno~~nda Necıp o~lu gar- Konuşma (_İktısad saat~), 19.15 Mıizık: mensup atletler arasında heyecanlı 
ıcnmektı. . . . mal ki Konoye ·h .. k. ti . 1 . e ı-adyosu:nın henüz teyit edilmediğini son Mehmed Yuksel, Ohans oglu Ma- Radyo Swıng kuartetı programının müsabakalar yapılacaktır . 
. . ~ıııra, hukuk, ve Rıya al bılgıl~r tah- genç z~bitler·n 'a u 1ume e:~ ~ e~ır 1~ bildirdiği bu haber doğru ise bu tak rıık ve Hüsnü oğlu Mustafa, gazinoya ikinci kısmı, 19.30 Ajans haberleri, 

~ılını tamamladı. Daha sonrn. Japon- mak ç· . ~ t·ı;zut arınaka e 0 ma dirde Kiy.•f bölgesindekı" Bud'ı·venı· 01• ait bir miktar çatal ve kaşık çalaırak 19.45 Müzik : Klasik Türk müziği pro-ve ını ıs ı a e meme arzusun- · o • • • Günün meselesi 
B l l 

~ daydı. Yahud da onun ,hayır!> de- dtıları için ele bir tehlike belirmekte s
1 
ıpdahı pazarında satarken tutulmuş- gramtı, ~ef20: l\415esMu~-~ekmıKI, 20.15k Radkyo 

U gar par amentosunun mesi de, ya her seve sahi olmak ·a dir. ÇünkJ Kiyef, şimdi bir dil şek- ar ı~-. gaze esı, ·. • uız :. _arışı şar ı- - Bqtarafı 1 inci aabifede -
. l " . . hiç bir şeye sahi~ ~lmam~k istem~;in !inde uz:ınmı bulunmaktadır. Şimdi Bır Yaralama: . . - !ar, 21.00. Zıraat takvımı ve _Toprak sinden, diğer ders kitapları, elişi, re· 
f ev <alade ıçtın1aı dendi . Fakat ne olursa olsun 

0 
bu Almanların bu parçayı koparmak Kuruçay mahall_esınde_ Al~ oglu Ha- m~h~ullerı borsası, 21.lO Temsıl, 2~-00 sim defteri, levazımı, kalem vesaireden 

• of ya, 4 (A.A.) - Bulgar ajan ·ı i~irazın.ı t_akip eden münak ~ s·~ye- ve bu geniş sahada. Bu~iyeni v~ Ti- san ve Must~fa oglu A!ı, ~ıgara yak- ~uzık: ~adyo salon cırkestı:ası, (~ıolo- sarfınazar üç ço~uğun defteri için bu 
hildiriyor: sınde, ıktıdar mevkiiylc birlih-te ge- nıoçenko ordularını hezımete ugrot- rnak meselesınden D_emıroglu sabıkalı nıs_t Necıp A~k~n), 22.30 A.ıans haber- kadar para verilırse, nasıl bir vaıiyı~t 

Bulgar parlamento unun üçüncü niş salahiyetler de kazandı. mak için biri Harkof olmak i.izere 2 Hasan~ sopa ve demırle baş ve kolun- lerı, 22.45 Muzık: Radyo salon orkest- tahaddüs edebiliır'? .. 
fe\•kalade içtima devre.- inin birinci * i~tikamett eıı taarruza geçmaleri muh dan agır surette yaralamı_şlaırdır. . rası pr?gramının devamı, 22.55 23.00 Görülüyor ki, Daha mekt:epler açıl· 
cel;:;e;:;i akdedilmiştiır. Sabahleyin mec- Prens Konoye, na.-ıl bir adamdır? lemeldir. _Suçlular tutulmuş, Adlıyeye ve:ıı- Yarınkı program ve kapanış. madan şikayetler başlamıştır. Binaen-
lisin hükfimet ekseriyet partisi toı1ınn- Onun hususi hayatında elmaları al- Burada büyük ölçüde meydan mn- mış, yaralı Memleket hastahanesıne aleyh daha şimdiden bu mevzu üzerin-
mı. tır. kolla yıkayac-ak derecede titiz oldu- harebeleri cereyan edeceği tabiidir. kaldırılmıştır. . t de ısrarla, ehemmiyetle ve mutlaka rlu-

lçtimacla Başvekil Filof ruzname\·i ğunu ı;öylerler. Bir metre seksen saıı Aııcak_ Almı;nl~r.ın b_öyle bir iı~rek~t Menemen~ekı hırsızlı!!:.. Ratid Rıza igatrosu rulması icap eder kanaatindeyiz. 
bildirmiş ve vaziyet hakkında izahat tim uzunluğunda boyu ve seksen kilo yapabılmelerı ıçı~ şım-alde Brıyansk . M_~memenın Yam~n koy~nde Musta- Y S J k 
\' rmiştir. ağırlığı olan Prens Kon.oye, husuı;i ve. cenu!>t:ı da Dınyep_~r - Petr?v,;k fa ~g~u Yakup Öz~uk, Halım Uyar ve Halide Pişkin beraber r- atı 1 ev-""\ 
H'ıı·ı"cı·,·e a· ı h · · · .t· doktorunun "ehadetı·ne go··re ta hnlgelerınd gruplar vucude getırme Serıfın evlerıne gıren hırsız tarafın-' , n zırı c a arıcı vaııye ı ._ ' , - . - . • d h J"f , ı y iz:ıh etmi~ ve ... Iilli birliğini i. bat etti- nıus:ıhhadır. Bir nevi japon kavga ı lt>rı Jazım_d.r. Ve cen~ıpta topl,ım~caıe an mu t:e_ı ev eşyası ~a ınmış_tır. a-

gi takdirde Bulgar milleti için encli;;e olan «Suma~ oyununa ımeraklıdır. hıvvetlerı:1 de nehrı aşma1'ırı ıcap pılan t~hkık~~ta. ~~ ~oye es~~ pab~ç 
erlilccek bir. ey olmadığını söylemistir. Ailesinin hemen bütün mensupla- ed~~: 

1 
. h k' .. al_~a: 1uzer.: ufa~ışın~n ge}~l~1 ve bır 

BU AKŞAM 

Beni öpünüz 
Dahiliye nazıın da, Şarktaki har~hit rı,_ san'-atkar yaratılışlıdır. Kardeşi oy e bır are at guç ol.~akla be- gun a ara or an ay o u arı a.n-

bakımınclan alınacak dahili teclbirleı-i Hıdemaro, japonyanın en meşhur raber, muvaffakıyet takdırıııde Al- laşılrnıştır:. ~ ~ 
.<J Perde Komedi 

Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 
sokağında 4 numaralı ev satı lıktır. 
Her türlü konforu havi (9) oda ve 
bahçesi vardır. Gezmek ve görmek 
istiyenlerin içinde oturan ev sahip
lell'ine müracaat etmeleri lazımdır . bildirmis; ekseriyet partisi memnuni- müzisyenlerindendir. Diğer erkek mani.ara I~afkaslar yol un u kolaylık!~ Hırsızlıgın bun.~a~ tarafın~an yapıl- Fuar TiYATROSUNDA 

. tlerini alkışlarla · h t . 1 d" CD U .. • açab ı lmesı bakımından çok ehemmı- ması muhtemel gorülmektedır. Araıı- ••••••••••••••••• D 7 ız ar e mış er ır. evaım ~UnQü u!!ifede). yetlidir. (Radyo Gazeteıi) tırmıya devam olunuyor. ._ ____________ _. ._ ___________ _. 
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5 EYllil. t •1-il CUMA 

Portreler 

Prens Konoye 
SOVYETLERE GORE 

- Battarafı 1 inci aahUede -
.ı e\·lülde kıtahınmız bütün cepJı,> 

bo.vu~cıı düşmanla anudane muha • 
- Bastarafı 2 nci sahifede - rebeler yapmıştır. 

k · · · . 1 eyllılde hava muharebelerinde ardeşi şaırdır. Kendı>ı de hassa•tır. 
1 

d 39 d ... 
Bu has.asivet ona. gecelerinin bir ve hava. meydan -a:ın. a. · ·

8
. ~ş~an 

çok saatlarını uyanık geçirtir. Onun ı~:-·yare<ı tahrıp ~dılm_ı?tır. ızım za
bu uykusuzluktan muztarip olduğu yıatımız 27_ ta~; ared~in rad . • . 
mevsuktur. Bundan kurtulmak için Sovyet J>ılotları L·~·are~e ·ini ve cı
ınütemadiyen kuvvetli uyku ilitchrı varıııda duşman _ta.ı. • '1d . mu -
k il · vaffakıı·ctlc tahrıp etmeg<' ernm et 

u anmaktadır. . 1 ·d" 70 kndar düsmaıı ta n·ar 
P E · .· Ko . ·. . n11~ eı ır. ' ~ " 'M. t·-rens umımaıı no.ı e .ı.tpon~ :ı . ,, 1 ti· d"ıı 1·<tı'f'lde ederek nıu". k . . k "'d' B h <ı uU u .ır " · ' nsıntenbşıt .. gıı:ınen er e.gıt ıkr. tlu ıı- him bir hava meydanına bir akın yap 

us a u un ıııpon arıs o ra arına . B' . ·cı "Urubumuz clüsma 
. k . b' k' d nıı;Hıı'. ır '"' #'> "' -orne veren ınce ır zev ı var ır. k· .. ıı~mış "e cereyan etlen ha\•a 
Z k' · t kt d · b · 111 .n ~ ·• • · · ' • e a,ı, esprı ya~a ma a :ı ıııce ıı· muharebelerinde 11 faşist tayyare,; 
ıneharete s:ıhıptır. 1 .. , .. iilmü<tür. 

L •tif · f'k u ur ' a ~yı <evcn ve re_ ı asına: Jlloskova. 4 (A.A.) - Sovyetlerin 
- Aıle patron.u, dıye. hıtap edc'1 mahalli mukabil hücumları merka 

PrenH .K.ono~:e, bır resmı .toplantı~~l mıntaka~ı crphe~i üzerinde muvar
zeyc~:<ını~ _hır e~vabını gıyerek .gı~: fakıyetlc de' _m .etmektedir. Alman
ınış_tı: Aynı toplantıda bulunan ze' lıır mevzilerını bırer lıırer terk edi -
cesının sırtında da Prcnsın es,·ııpla- ,.orlarsa da anudane bü· mııkanmct 
rından bırı vardı. göstermekte ve. topçu ıle havan top

Konoye, 1937 de iktidar nı2vkiiııi 
kabul etmeden evvel kendisini ıımıı ' . . 
ıni bir sıhhi muayeneden geçırtnıı~. 
ve Rıhh-atinin bu vazifeyi başarması
na müsait olup olmadığını yoklıı~ış· 
tı. Vazifeyi, bu muayenenin k~nr!ı'ı
ni tatmin eden bir netice vcrme•ın -
den sonra kabul etmi~ti. 

Kono,·enin iktidar mevkiini alışı'! 
dan bir. ay sonradır ki Çinde toplar 
Patlamıya başlamıştır. . 

Fakat o, lııı harbe daima ıııuha~f 
1
-

ti. Iµıparatıırla, nazll'larla, erkan -
habiye ile yaptığı bütün temaslard:ı 
bu muhalefetini açığa vurma ktar. 
çekinmemiştır. . 'kb I' 
Şu anda j aponyanın ıstı . ;ı ı, 

Prens Konoye ile ordu ş~flerı m·asın 
daki münasebatın alacagı mahıyı;te 
mütevakkıttır. Maamafih Prens. Ko
noye hakiki siyasetini esrarengız <k 
necek derccde gizlemiştır. O kadar 
ki ondan bahsedenler: 

_ Konoye bir kapalı kutu, demek 

tedirler. t . -. 
lkt'dar mevkiini kabul e tıg_ı aıı-

d ·'t.baren Konoye başvekalet!• 
anıı~ - -··~ı· 

uzun nıilddet kalamıyacagını ' 0 J e· 
miştir. Çünkü sıhh-atinin bu<ıa musact 
olmadığı iddiasıııdadll'. Fak.at_ ~an-
k h . d. . . u .. teakıp ıstif ,bıııı eo a ısesını m . 

b' gün yenı -
verdiği zaman •. onun. ır _. : bilmi _ 
den ayni mevkıye donecegı~ı. "'t ·b' clı •• ı e
yen, kestirmiyen yok gı 1 1 tt: \'e 
kim bu tahminler tahakkuk e ı.. 

. . d" d" 1940 temmıızu.ı o yıne yerme on u. . 
d lı · ı vkidedır. ıın erı c e o me d.,. ·ını ·tıı 

O iktidaı mevkiine gel, ıgı tztııv~i
arkaclaşları kendisıne ce"are . bu 
ve ctmislerdi Prens Koııoyeuııı 
' ·· · d... tevap tavsiyeyi )"llpanlara ver 111'1 
~ııdıır: 

. ırını büyük mıkyasta kullanmakta
dırlar. 

Almaıılal'ln Kiycf civarınd" bir 
iiyii müdafaa i~in yaptıkları muha
ebede on beş bin ki$i kaybetmiş ol
lukları haberi l'ravda ıtazete•ind~ 
e"redilmistir. 
Jlab~ri veren telgrafta bir cok Al-

1:ın abyları imha edildiği bildiril
~ıektedir. Kiiy ·1 gün Alman i<ıra'i 
ıltıncfa kaldıktan "onra Kızılorclu ta 
·afıııtlan istirdad olunmuştur. 

Telgraf. Kiyeftc hayatın hiç dc
.,isınedi.ı{i. tramvay ve nakil Y-ası
tnınrının normal su: ~tte i~lediğini 
'ıild ;rmektedir. 

VeyıJelin Nutku 
- Baı tarafı bininci ıahifede -
- Düşman daha mağliip edilıııe· 

mi~ti,., Fak11t mii<takbel inhizamı -
ınn temellerini atmış bulıınuyoruz. 

General \'eyvel, h•ilen b'r milyon
dan fazla Hin<llinin hava. deni:.1 ve 
.n.r.ra ordusunda. deniz aşır• servisler 
de çalışmakta olduğunu bey·an iJ 4 

sozlerini biLirmi~tir. 
Siınla. 4 (A.A.) - Hindi•tan u

rnınıi valisi, harlıin ikinci yıldiinıi
mü müıı'9<ebetiyle Hindli kıtalnrııı 
,.il! ar1ıklarını övmüş ve ~unları ~ö~·· 
· ·miştir: 

Harbin tehlikeleri sahillerimize 
çok yaklaşmıştır. Bu bir istikametten 
Jlmamıştır. Fakat Hindis'tlın azimli 
vaziı·ctini muhafaza etmiştir. Hindli 
>ren~ler hizmete hazırdırlar. Hindi,; 
ı ındaki fabrikalar mühimmat \'e ge
mı imali kin gece gündüz rlıırmaclan 
.; alı:-;ıyo: lnr. 

Umumi valı ~özlerinı ~u sm .. tlt• lıi
tirmistir: 

- - \·er yilzli n~1zih~rden ,.e onları.,. 
b ıtUn c~erlerintlt-n 'temizlenecektir. 

d lı ·ı r do 
- Cesaret? Cepheye gı e .' · · .,. lzmir belediyesinden: 

vüsebilir \'e cesaretle ölebilırını. F •1. 
kat lıen bugün, bu milletin. i_ktıs~~: 1 Otobii< i~letnıc idare,;iııe 
ve siyasi davahıı ını halletmı) e ~· · kalem yedek parça satııı alıııma,;ı yaz, 
rılmı~ bulunuyorum. Bu işi ba~armı- i,;leri müdürlüğündeki şartnamesi veç
ya ise ce•aret kafi değildir. . 11 h,ile açık eksiltmeye konulmuştur. :\!c1-

Bu sözlerinden de bellidir k!, 0 '' hammen bedeli 1165 lira muvakkııt le
ha o zamandan, i<tikbali doldunın min:ıtı 10!! lira !!O kuıruştur. Taliplerin 
büyük müşkülatı sezmişti. .. tpnıinatı öğleden ene! İo Bankasına 

Prens Koııoyc, hakikaten lıugıı'.ı yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
lıir çok güçlükleri yenmek mecbu_rı· olan l!J.!J.911 Cuma günu saat lli d.ı 
yetindcdir. Çin harbini mevzıle~tı Encıiıııene müracaatları . 

k ıh b ·ı k · k · l·ırı h' l'~!e su n ag ama· ın1 ·an ' .· ci •> _ 86:1 üncü sokakta 2-l nuınaraıı 
nuz hasıl olmamıştır. Har'.' he_,ı~ ·'k1<anııı lıir sen~ miiılrletle kıraya , e-
yılına basını~ ve burada bır nııl~ on d~ı .· Yazı isleri müdurıiığiınd~kı 

k b d'I · t· · halen rıımesı, · ' genç ay e ı mış ır. Japonpı . • . me<i wçhıle açık artıırmıya ko-
bu harbin memlekete tahmil ettıgı sıırtna ·t ·r :\!uhaınmen bedeli 36 lira 
bir çok mahrumiyet ve yorgunlııkla· nulm~k~t ·1;minatı 2 lira 70 kuruştur. 
ra kati-anmak vazıyetındedır. mu' 8

1 
. teminatı öğleden e\'\'el I~ 

Acaba Pren,; Konoye, bıı kad'1r falı!' e_rın ·atırarak makbuzlariyle 
ınüş~ül şart.lar altında ifaya mecbtı.r l:!~nKa~~fhi )olan 19.9.941 Cuma ıcü· 
oldugu vazifesınde mU\·affak olabı- ıh.ılc 

16 
eh Encümene müracaatları. 

lecek midir? nü ,aat ' . . 
,, _ bmetpaşa bulvarı 928 ıncı 

z A }" / . . ·'.'.ıkta 14 ,ayılı ;·e 4 meM:e murab-
Jlfı~.t~kı~ . .T.icaret Müd_ürlüğü ihracat ~~ı:ndaki arsa_~ııı b!,' sene ~uıldNle kı: 

kontrolorlugunden aldıgımız 1104 '"- . ·a verılnıesı, 1 dZI ışl.erı lliudurlu 
yılı 28 5 1941 günlü \'e 2322 kııtu !l ~ a) 1 ki <artııame"' \'eçhıle açık artır
No. hı iizünıe ait kontrol vesikası zayi gun< e koı~ulnıu•tur. :\lu.hammeıı lıcdcli 
olduğunrlaıı yeni"ini alacağımızdan es- ~~) ~ra mu,·ak~at tem_ı_;ıatı 6 !iradı~'. 
ki<inin hükmii kalmadığı ilan olunur. ~ J'plerin temıııatı ogleden ene~ ,~ 

:lf. ve J. Taranto ve kumpanı·:ısı 8 1 
. . yatıraırak makbuzları)· le 

(3648) Banka~~~i olan 19.9.941 Cuma günü 
-----------:-------- ıhale 1 ~· el· Fnciimene müracaatları. 

Z A }' I saat a ' !) 13 17 ( 3650) 
lzmir Emni,,·et direktörlüg'ünıl ·n 

5 
· Varidat Servisine!• 

Beledi\'emizın ı· 'k' t bl" . ·-aldığım 32, 2117 Xo. lu ikamet teske- .. '. ·!ık ücret ı ı ·ı e ıg memur· 
remi zayi ettim. kll'k hr'.t a) dir Orta mektep mezunu 

Yenisini çıkwracagımdan e,;ki"inin luğu mun~~~le i.lgi•i olmıyan laliple>in 
hükmü olmadığını ilan ederim. oluı~ a~k~r 1mtihanı günü olan 10.9.9-11 

İzmir Suları Türk Anonim mu;ab.ıka ı ... dif Çtırşambaya kadar 
Şirketi müdlirü Belçikalı tarıhıne musa . ·e Riyasetine mürac:.ı-
F/IA.VAD BOURGUET istida ile Bele_<

1

1? olunur . (36.J!J) 
(a644) al eylemelen 1 ,ın 

Müsabaka ile memur alınacak 
• • • 

Türkiye iş Bankası anonım şır-
ketinden: 

3659 
•ayılı kanun 

Bankamızın muhtelif Şubelu-ind" çalıştırılmak ,.e 
1 

• dııı·re ·ı'nd, 
. . l . - 1 k' ,wt ar s e 

hiıkümleri daıre.<ınr e maaş \'lmlmek üzer<> aşagıe a ı ··' 

mU•nbaka ile memur alınacaktır. günü Ankara 
1 _ 1\1iisabaka imtihanları 15 Eyliıl 1941 pazarte' 

lstaİıhul, İzmir, Sam~un ve Adaııada yapılacaktır. 

2 _ İmtihana girebilmek için: 
a) Lı1ak:.ıl Oırta mektep nı ?.Unu olmak, 
b) 18 yaşından aşağı ve :ıu yaşından yukarı bulunmamak, . olunbır 
c) A~kerliğini yapmış olmak (Askerliğini henüz yııpınıımı~ 

muv'akkat memur olarak nlıııacaklarclır.) . - ı anı bi!Pnlcr 3 _ imtihanda muvaffak olanlar arasından ernebı :~. 

tercih olunur. , • .. .. kadaır ·u-
4 - Taliplerin en geç 13 Eylul 19-11 Cumartesi guııune . ~ 

karıda yazılı Şubelerimiz mildilrlüklerine vesikalariyle birlikte müracat-

ta bulunmaları lıin olunur 3 5 7 

<ANADOLU) 

............ ''' ........................... ········ ·············· .............................................. :.. 
1 İzmir Levazım Amirliği İlanlarıi . . . . : .................................................................................................................. . 

İzmir Levazım AnUı-liği Satın Alma Komiıyonundan: 
Umum ilk lllünaka,anın İhalenin tarih 

Cin"i ;IUlctan Tutarı Teminatı şekli gün ve ~aat 
--- . ---

Kilo Li. Kr. Li Kr. 

Saman 1:12000 5280 Kapalı zarf 8-9-941 pazartesi 
günii saat 14 de 

Saman /j;)OOO 2200 165 Arık eksiltme c « c c 
Saman 264000 10560 792 Kapalı zarf c c c « 
Saman 616000 24640 1848 Kapalı zarf c c « c 
Saman 88000 3520 29-t Ac•k eksiltme c c c c 
Sııman 319000 12760 !l57 Kap:ılı e.arf " ~ c c 
Saman 220000 8800 660 Knpalı zarf • « c c 
Saman 331000 1~2·10 993 Kapalı z:ırf c • c c 

1 - Ayrı ayrı şarna!1ıelerle yukarıda cin• ve miktarı y-azılı (8) 
kalem •aman. hızalarıııda gdsterildij!i gün ve Raatlerde açık 
\'6 kapa!ı ~rnrtla münak-asa!arı yapılacaktır. 

::ı - nuıılara aıt ~artııameler her gün komisyonda görülebilir. 
:1 - Kapalı ~arfla miinakasasıııa iştirak edeceklerin 2490 sayılı 

kanunun 2 ve :ı ncü maddelerinde yazılı ve3ika ile yine bu 
k_an~nun tarıf~tı dairesinde teklif ve teminat mektuplarını 
hı}dırıleıı 'füıtıerden bir Raat evYeline kadar makbuz karşı
lıgıııda Çanakkale orta okul bina,ınc!a satın alma konıisyo -
nuna Yermelerı. J 9 25 30 5 

lzmir Levazım AnUrliği Satın Alma Komisyonundan: -
1 - Behe_r kıl~suna otuz üç kuruş fi:ıt tahmin <"dilen :)28000 üçyüz 

2 

yı mı s~kız bııı kilo kesilmiş ,;ığır eti topt:m veya döı t p:ırti 
olmak uzerc ayrı ayn taliplerine de verilmek suretiyl., kapalı 
zarf. u:;uliyle eksiltmeye konmuştur. 
Ek~ıltme - 12-Eylül-941 cuma giinü sa:ı' on altıda izmirde kış 

lada ızm r levazım :ımirJi0 ; satın :ılnıa komisyonunda yapıla
caktır. 

:ı - Hepsirnıı tahmin edilı·ıı tutan 1082-10 yü?. ,;ekiz bin iki yüz 
kırk lıradır. 

4 - Teminat muvakkatası 6662 altı bin :.ıltı yüz altmış iki liradır. 
5 - Şartname~i komi<yonda görülebilir. 
6 Ek<iltmeyc iştirak edecekler kanuni vesikalariyle teminat ve 

tek.ıf mektuplarını ihale saatinden ,. 11 az bir saat evvel komis 
yona nıüracaHtlan. 2.ı 2 !1 :; 9 

İzmir levazun ~mirliği aatın alına komisyonundan: 
1 - Beher kııosuna :ıso kuru tahmin edilen oıı bin kilo vaklta 
" kapalı zarf usulıyle ı·k<iltmeye konmuştur. 
- - ~luhanı~en bedeli otuz bin lira ,·e t~minatı 2625 lira olup 

. ıhalesı L-9-9~1 cumartesi günü Raat 1 lde Dıyarbakır askeri 
., s.ıtın a_lı_na.ko~rn~o.ııunda yapılacrıklıı'. 
·> - fa~eklıleı ııı bıldırılen vaktinde i'aat 10 na kadar teklif ve te-

mınat mektuplarını vermeleri. 26 31 5 10 
Çanakkale Mat Mv. SA. AL. KO. RS. den 

1 - Talilıi tarafından 10 ton zeytinyağının beher kilosuna verilen 
89 kuruş 28 <antım fiat komutanlıkça pahalı görüldüğünden 
tekrar pazarlığı 8-!l-!l41 pazartesi günü saat 16,30 da 11st. 
l\lv. SA. AL. KO. nunda Yaııılacaktıı·. 

2 Kat'i teminatı 13:19 lira 20 kurustuı" E\·saf ve şartnaınesi her 
gıin koı;.ıisyonda görülebilir. isteklilerin mezktir günde komis-
yona muracaatları. ~ 5 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Ko · yonundan: 
1 - · Keşif bedeli 17232 lira 28 kt;;:1: olan bir tel8iz ve işaret is

tasyonu bin~sı .. kapalı zarf usuii~·Jıı eksiltme ile 11-9-9.Jl 
ııerşembe gunu rnnt 16 da ihale edilec~ktir. Şartname ve 
keş1f e\·ıakı her gün komL~rond·ı görülebilir 

2 - İlk teminatı 1292 lira 4'> k;ı 
1
• · 

:ı ! ·teki'!, · b il' .. - ruş ur. 
· s 1 

m1 n e 1 ırnn ve saattnn biı· saat önceye kadar tek-
i f mektuplarını kanu · . , b' ı· ı k . . . .. . nı Ye:-\ıkaıarı ve en az on ın ıra ı 

ıf; al.ık~! :ld•l[ln~ıl~ olduklarına dair resmi enakları ile birlikte 
.ne ı ı a ~a ın alma ko · ı · ?6 ''l • 9 ~ mı~yonuna verme erı. ... ·:> ;:ı 

İzmir levazım amirliği &atın al k · d ~ 
1 - Deher kilosuna 450 kıını• mtaah om11yı·oınun .arnm .. b' k'I k" 

1 k ı ~ . ' ' mııı ec; en yı ı ın ı o o
se e apa ı zar usulıy!e eksiltmen konmuştur. 
;l!uh:ımmen berlelı doksan hin lir.' t . atı 5750 r. 1 
'h:ıle8i l:l-!l-!1·11 cumarte;ıi "İİnu" a vct emdın.Dı\•arbakııı·a ·ok~P 
• k · ,., mn on a . l ~ı~ c-

ı:ı s:n.ın a , nıa onııs~·onunda \·aı ıl· kt 
., 1 kl'I . lı'Jd' ·ı , ' .ıca ır . 
. , - te. ı erm ' ır' 011 vaktinrl .. onat dokuza kadar teklif ve 

____ t_e"!.!!!,a_ı_:ııektup!arını~:.:::_n~ri. 26 31 5 10 
Afyon A_s. Mınt~ka.SA. AL. KO. Başkanlığından: 

1 - 1.10~0 çıtt ç;zme kapalı zarf usııliılt> ebiltmeye konnıustur. 
2 - Eksıltme 10-~-941 ç~ır~a"llıa giiııil saat 16 da askeri mı~taka 

levazım dıııresı bına"ının satın alına komi,;yonundıı yapılacak
tır. 

:ı 

6 

15000 çizmenin muhammen lıeıleii 225000 lira olup muvakkat 
teminatı 12500 liradır. 
Şaı1name ve evs11fını gö!·mek ıstıyenler her gün komisyona 
ve Ankara, !slanbul, lzmır lenızım amirlikleri satın alma ko
n1isyonluklariyle l\lanisn a~kerlik dnil'esi !-.'atın alma komisyonu. 
na müracaat edebilirler. 
1';ksiltmey., ıştirak cdPcek olan.ar kanunen icap edecek ve~aik 
ile birlikte verecekleri teklif mektuplarıııı 10 eylül 941 çar
,;amba giinü muayyen· "aattl'n lıir saat y:.ıni saat 15 şe kad-:ır 
makbuz mukalıilinde komi,;yonıı vermiş bulunacaklardır. 
Kapalı zarfl-a ihale yapıl9ıktan sonrıı derhal muvakkat temi
nat kat'i teminata iblfığ edilecektir. 2:l 27 ı ö 

izmir levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
1 - -15 ton sığır et. Ye) a ayaktan 8Iğır kapalı zarf usuliyle satın 

alınacaktır. Sığır etinin lıeher kilosunun tahmin edılen fiatı 
30 kuruş olup tutan 15700 liradır. 

2 

. , ., 

Evsaf ,.e hususi şartım lopkapı maltPpe.-indeki askeri satııı 
alma komisyonunda gi.irülebilir. 
İhalesi 9-9-941 salı günü saat 11 ele yapılacaktır . 

.ı - 1ste_k!ilerin _mezkur ı:ünde ihale saatinden bir saat evvel kn
nuııı ılk temıııat makbuzhırını ve teklif mektuplarını saat 10 
da komisyona vermeleri muvakkat teminatı 1181 lira 25 
kurnştur. 24 2~ 1 5 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Muhammen Kat; 

Kilo Bedeli T~min:ıi, 
,u pa sehrh·c 5000 3000 lira 4:;o lira 

1 );uk-ırıda miktarı ile muhammeıı ,·c kati teminat bedeller: 
yazılı arpa şehriye 8-9-9-1 ~ paza, '.e,; günü saat on yedide 
pazarlıkb Ezınedeki aske:-ı •alııı nlma konıi.<yonu~da sııtrn 

2 
alınacııktır. 
isteklilerin ihale günü tenıinatlan ilo birlikte komisyoı: baş
kanlıı:tına müracaat etn1elt!rİ. 

Söke askeri satın alma komisyonundan: 
l _ 5005:10 kilo ,;aman satın alınacaktır 
2 _ ı~v~af ve ~artnamesi .s~~~de askeri :-ıatın alma komi~yonunda 

ve izn1ir }C'vazım an1ırlıgınde her %tl'11an p:tra~1z olarak görü~ 

., .. lebilir. lı .. .. 
Ek<illme 24-9-941 çar~nn a ııunu ,,aat on birde Sökede as-
keri satın alma konı~syoııun<!a y:qııJ.,caklır. 

ı _ Ek•iltm~ k<lpnlı zarf usulu_ ıle. yapdacaklır. 
5 - l\Iuhammen bedeli ~~010. l!ra 60 kHuştur. 
6 - Muvakkat teminatı ı aO lırn. 80 kuruştur. 
7 _ Taliplerin teminat akçala:·ı ıle ş:ırtnamed.e :ı:azılı vesaiki ha

vı teklif mektuplarını 24-0--!l _çarşanlı.ı gunu saat ona k~dar 
Sökedc askeri satın alm:ı komıs.ı·onuı!a makbuz mukabılı ver 
miş olmaları ,·e bu ~aatta~.s~n1 pı ve

1 
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tuplarııı kabul edilmirecegı ı an ° unur. " • 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
)Iiktarı Cinsi 

Kilo 
2950 Gaz yagı 

70000 Kuru ot 
35000 Odun 
29000 Saman 

Sahir .. (3) 

l - Yukarıda cins ve miktarı yazılı dört kalem yakacak ve yem 
ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin 5-9-941 cuma günü saac on beşte İzmir levazım 
amirliği satın alma konıisy·omına müracaatları. 

Söke askeri satın alma komisyonundan: 
1 - 46800 kilo kuru soğan satın alınacaktır. 
2 - EL<af ve sartnames> Sökede a,;keri satın alma komisyonunda 

ve izmirde levazım amirliklerinde her znman parası~ olarok 
görülebilir. ., ,, 

4 

Ek•iltme 26-eylfil-941 cuma günü mat on birde Sök~dt- askc· 
ri satın alma komisyonunda yapılacaktır. · 
Eksiltme açık zarf usulü ile yapılacaktır. 

5 - :lftıhammen bedeli ·1680 lira olup muvakkat teminatı 351 
liradır. 

6 Taliplerin teminat ak~aları ile 5artnamede yazılı ves«iki ha
vi teklif mektuJllarını 26-9-941 cuma günü en geç saat ona 
kadar Sökede askeri satın alma komisyonuna makbuz muka
bili vermiş olmaları ve bu saahn oonı·a verilecek veya gele
cek mektupların kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

5 10 15 20 
İzmir levazım AnUrliği Satın Alma Komiıyonundan: 

l - Müteahhidin deposunda veyahut vapur veya moyorda teslim 
şartiyle 1583 ton lavamarin kömürü alınacaktır. 

2 - Paz-:ırlıkla eksiltmesi !l-9-941 salı günü saat 15,30 da Topha
nede stanbul levazım amrlğ <atın :ılma komsyonunda yapılR
caktır. Tahmin bedeli 2-1536 lirn 50 kuru.; olup ilk t~minatı 
1840 lira 24 kuruştur. 

:{ - Şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin belli vakitte ko
rnisyon-a gelmeleri. 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundanı 
Cinsı :\Iiktarı l\hıhammen Kati 

Kilo Bedeli Teminatı 
Lira Lira 

~! akarııa 5000 3000 450 
1 - Yukarıda miktan ile muhammen v0 kati teminat bedelleri 

yıızılı makarna 8-9-9H pazartesi glinü "aat on yedide pazar
lıkla Ezinedeki askeri 8:.ıtın alm'.l ko.nisyonunda satın alına
caktıı·. 

2 - isteklilerin ihale günü teminatları ıl<' birlikte komiwon ba~
kanlıı(ıııa müracaaı tmeleri. 

İzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundan ı 
Cinsi l\liktarı :.ıuhammen Kati 

Kilo Bedeli Teminatı 
Lira Ura 

Pirin~ l 0000 6000 900 
1 - Yukarıda miktarı ile muhamm~n ve katı teminatı bedelleri 

hizalarında yazılı pirinç 8-9-941 pazarte>i günü ''1lat on ye
dide pazarlıkla Ez;nedeki askeri .;atın alma komisyonunda 
,;atı nalınacaktır. 

2 - İ,;teklilerin ihale günü teminatları 'le birlikte komi>ron lıaş
knnhğına müracaatları. 

lzmir levazım amirliği satın a.lma komiıyonundan: 
Cinsi :.hktarı Muhammen Kat; 

Kilo Bedeli Teminatı 
Lira Lira 

Sadeyağ 10000 18000 2700 
1 - Yukarıda miktarı ile muhammen v~ kati teminat bedelleri 

rnzılı sadeyağ 8-9-941 pazartesi gün;i saat on yedida pazar
İıkla Ezinedeki askeri ,;alın alma komisyonunda satı!l alına
caktır. 

2 - I•teklilerin ihale günü teminat akçaları~·Je bil'likte J.-omisyon 
bnşkanhğına müracaat etn1eleri 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Jl!iktan 

J 50.000 Kuru ot 
200.000 Kuru ot 
Yukarıda yazılı iki kalem kuru ot pHzaı-lıl.la satııı alınacaktır. 
Taliplerin 6-9-941 tarih cumartesı günü saat onda kışlada lzmir le

,·azım amirliği <alın alma komisyonunda yapılacaktır. 
isteklilerin verecekleri fıvat üzPrind0ıı teminatı katiyelerı ile bir

likte komisyona müracaatl:İrı. 

Vilayet daimi encümeninden: 
ldarei hususiyenin ihtiyacı olup tesbit olunan liste mucibince 1700 

lira muhammen lıedelli 11 kal€nı e\-rakı matbua 28. 8. 941 tarihinden iti
baren 15 gün müddeti<! açık eksiltmeye konulmuştur. Gerek tab edilecek 
enakı matbuanın nümuııcleriııi ,·e gerekse eksiltme şartnamesini görüp 
okumak istiyenlerin her gün llluhasebei husw;iye Müdüriyetine müracaat
ları \'e ehiltmeye girmek istiyenlerin de 127 lira 50 kuruşluk Banka te
minat makbuzlariyle birlikte ihale tarihi olan 11/9/ 941 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 11 de Vilayet Daimi encümenine müracaatları. 

3 5 (3598) 

Vilayet daimi encümeninden: 
« Çeşme kazagı merkez 16 eyliıl okulunun 880 lira 93 kurnşluk bedeli 
keşifli tamiratı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnam 
".~ keşif raporu her gün maarif müdürlüğ~ııde görülebilir. _Taliplerfo_ e~ 
lıyet Yesikaları ve 66 lira 21 kuruşluk temınat makbuzları ile ıhale gunu 
olan 11 eyliıl 1941 tarihinde encümene müracaatları ilan olunur. 

28 1 5 10 3518 

Vilavet daim iencümeninden: 
547 lira 4 kuruş bedel; keşifli !zmir kahramanlar okulu t.ımiratı 15 gün 

mUddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve keşif raporu her gün 
m:.ıarif müdürlüğünde görülebilir. Talip olanların ehliyet vesikaları ve 
43 lira 5 kuruşluk teminat maklıuzları ile ihale günü olan 11 ey!UJ 1941 
tarihinde ~ncümene müracaatları ilan olunur. 28 1 5 10 3517 

Aydın vilayeti daimi encüme
ninden: 

Kıymeti 
Lira Kr, 

Adedi 

3188 75 54 1\fuhtdif cins evrakı matbua 
ilayet Hususi idaresinin 941 yılı ihtiyacı olan 54 kalem ve 3188 

lira 75 kuruş muhammen kıymetli evrakı matbuası tabedilmek üzere ek
~iltmeye konulmuştur. 

İhale 11 eylOI 941 tarıhine rastlıyaıı pcrşenbe günü saat on beşt~ 
vılıiyet daimi lncümeninde yapılacaktır. Taliplrin 239 lira temınat ak
çası ıle birlikte sözü geçen gün ve saatta encümen kalemine ve fazla 
malumat almak i>tiyeıılcrin her gün encümen kalemiyle hususi ıda

rc müdürHiğüne müracaatları ıliı nolunıır. 30 2 5 347417463 

Vilayet daimi encümeninden: 
3487 liru 34 kuruş bedeli keşifli Dikili merkez okulu tamiratı 15 gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname \'e keşif raporu her gün 
maarif müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin ehliyet vesikaları ve 262 
liralık teminat makbuzları ile ihale günil olan 11 eylül 1941 tar ihinde en-
cilmene milracaatları ilan olunur. 28 1 5 10 3519 



Sahift> ( 4) (ANADOLU) 5 EYLÜL' 1941 CUMA 

lngiliz - Sovyet 
dostluğu 

Kahire bombar
dıman edildi 

: _Telgraf 9 Telefon · ve Ajans Haberleri 

Yurd mü da/ aasında 
lktısad 

Ainıan gazeteleri hu 
dostluğu tehlike][ 

Şiındi H.onıan111 da ho111-
bai·d1nıaıu ınuhteıneklir Orhan Rahmi GÖKÇE 

Harbiıı yavaş yavaş normal bir hal huJuyorJar Kahiı·c. 4 (A.A.) - Dahıli~ (' ııc-

Brest bom
balandı 

aldığı bu asırda, onun kendine malı- n 1 ı ( A A.,) n zaretinin n~smi teblig. ı: ,er in, • . . - ><'rlin gaze-
w~ iktısadi tezahürlerini de yine ay- leleri, İn~ılız _ Sovyet dostluk tez:ı- Dün gece Kahire ve Süveyş kanalı Ber/ine yapılan hücum-
ni esas dahilinde normal telakki c~- hiirleriıı.Jen bah;;etmektedirier. mıntakalarnıa bir hava akını yapıl-

Başvekil dün Maarif Ve 
kaletinde meşgul oldu 
Ankara, 4 (Telefonla) - Başve-ıMaarif V.•kili Haı;an Ali Yücel jle 

kil Dı·. !1cfik Sa/da~. lı~ıgiiıı ciğleden bir ı:;~attan fazla maarif işleri draf•n 
c·Yvel ~12:ırif Vekaletıne g-elerek, cia görilt;-müş ve izahat almışt1.r. 

ır.ek mecburiyetindeyiz. Bugünkü fi- Berlin<'r Ogadabel clivor 'ki: n;ıştır. Kahir:min civar mahallelPri- da büyük yangın/ar 
kir münakaşaları içinde, harbin bii· . «.Eğ~r. Lundra hüla A ~Ttıpayı ist:::!- ne bir bo•rılıa düşmüş bir ki')i ölmü~. k [ 
yük kitlıılerin menfaati, hatta medP.- dıgı gıbı kvlbııal.ıileceğiııi sanıı·or~:t 21 ki~i y;.ıı·alanmıştır. Ha~:ır azclır. Çl arı mzş 
niyet namıııa bir zaruret, biı · tabii :ddanıyo;. Lrındra, bunu yaııabllm~k Siiveyş kan:dı mıniakasında hasar Londra, ·1 (A.A.) - H:ıv:ı nezar ti- ilk t h •ı .., d k• ki 
netice olduğunu söyliyenler bulun· için Bol::>>.izme Avrupanın . büyük olmuşsa da zayi-ıt oı~.amıştır. nin kbliği: a Si ça2ın a ı çocu arın 
duğuna göre, harbi ve mücadeleyi kı~mını terk etmek islemislır. Lon- . AN.~DOLU - l~gılızle_r+ lıı.ı!Hlan Bombardıman servisine mensup ta.r-
asıl, sulhu da arizi ve muvakkat bi, 0ı ıı Stali:ıc o kadar geni..· ~·aidlerde bır mudde.t ~~evi bır reı;mı .eblııs :ıeş yarele~-, dün gece Brest doklarına hii- sayımı yapılacak 
s4kunet devresi olarak kabul etmek ı ı r derek l\.ah re bombardıman e<lıl ıu unmıı~tur ki, bundan Bolşevik ~.. . ı;: ı . ' ... - cum etmi~lerclir. Bu h:ırek:lta i~tirak 
gt>rek.. f:!ali_.-etiııi A nupada :-ıerbest bırak- ctı~ı 'taka.ı de Roma; a da ta arı uz eden bütün tayyareler üsleriHn dön- Ankara, '1 (Telefonla) - M emlı•- ı-.-.ıllj ve vmumi tedbirleri e.<afllı RU-

Bu mülahaza, hakikatte, beşeri vic t;~h açıktır.» rclıl ceğini bildirmişlerdi. Ka hir<'n!'l müstür. ' · ~ ketimizdeki ilk tahı:;i~ çağındaki ço- rette tesbite yarıvacııktır. Zira şim-
c!anı bir zehirli hançer varası için· Lokan Z ·ı~·tung diyor ki: bombardı:nanını bildiren bıt haber_ Londr:ı, 4 (A.A.) - Hava ve dahili rııkların adedini tesbıt i~in ~· ekiz ifa dire kadar elde edilm!:ı olan malfıma 
~=P~~.:ta~t,1ck7ya.::~i:t';~r, d~~t~:r~n~ cLondr.ı - .Moskova arasında mal- ~a~ılırsa, havakttaarruzları Romaya emniyet nezaretinin bu ııabahki tcb- lrşrindP hiitiin yurdda hır sayım ya- t • , a•,·u· okul b 1 . L .. 1 • 

zeme se\i-:ıvatının ehemmiyeti yok- ·a ar uzanaca · ır. ]iği: pıiacaktır. Sayım, bu çocukların a- a. naz "' '• u u uı~.m .. oy erı· 
hadiselerin üstünde kurmuştur V:.! tıı;-. Londrn.bövle bir .. ·ardımı küçük 000 Dün gece, İngilte1·e üzerinde pek az ckdini bilme!{<', Ye bunların tamamı- rnızde ı;oc:ııklardan vaı;atı he>.~pla Y~ 
kendisini kabul ettirmektedir · J L • d "d f l 1 rrıik~·asta yapabileceğinden, Moskova en ınora mu a aası miktaırda clü~man 1.ayyaresi ucmuştur. nın okurnlalıilme:<i icın a ınac<ık ma- rı-;ı okula dP\·am ettiri memektedil'. Binaenaleyh, bu zaman için olsun, f ·ı ' va ba~ka bir s.·ey Yermek mecburiye- ngı terenin şimali ı;;arkisinde bazı normal sayılan bir hadisenin (har· ı 
bin) bütün akıbetlerini de normal tin dedir. 'fa:mi,;in de itiraf ettiği gi- _ Baı tarafı 1 inci aahifede - rer ere bombalar alılmrntır. Ha~ar pek 
ııayarak hayatımızın akordunu 

0 
a- bi Lond"'.l Htı,;.va.:a büyük vııidlerde clı müdafaa hatlarına girdiğini bile hafiftir. ln ·anca zayiat yoktur. . 

ht>nge uydurmağa mecburuz .. Evet, blllunmuı; VI.' Avrupanın miihim bir ••azıyorlar. Ru taarruz için teksif e- . ~ondra, 4 (~·~) -.-.Hava nezaretı 
k~limeni:1 tam manasiyle mecburuz. k .smın~ \;erı;ıi!:llir.:t dilmi~ ola;1 Alman hava ku\"vetleri ıst;hb~:~t servıı:;: bılrlı_rıyor.:. 
Çünkü harp ortasında bir yurd mü· .. !3erlın'. :· .za~·tuııg: IJ~ ~nlaşmayı ı muazzam !_'ayretler sarfetnwkte ve ~ Ej Jul gec.esı Be.Time hucum e.d~n 
dafaası, sadece askeri esaslara, as- orumce~d~: ııı .. evL·~ıme:sı .dı~ e laY:sif Rus islihkamlarını pike taarruzl:ı:·ı Br:tanya boml)ardı_:nan tayyareler:ı;ın 
keri tPkniğe ve stratejiye, malzeme E:tme.kt~, .. ıı\~ılızlerın hedıyekri kıy- ile mütemadiyen dövmektedir. Mev- muret.te~.a!t, ço~-~g~r bombal~.rı!"I şıc~
~e ordu kuvvetine münhasır kalmı- n:et!~ .goruı~uyor~a da, Sovyf:tlerin ı:te sim sonundan evvel Almanların lıir detle .ınfılak ettıgını ve e.n. m~hım şı
yan, fakat ayni zamanda bir cephe lırdıgı heclıyelerın daha kıymetli oi- gayret gös',ermeleri !azım gelmekte- mendıfer garlarnıclan bırı cıvarında 
gerisi yaliavış VP iktısad şuuruna du.ğunda ı;;iph~ yoktur .. İngilizler me <lir. ' çok büyü~ ?ir y~ngın. çıktığını m~iş~
ı.1..ıhtaç olan bir hadisedir. Bu büyük ~.tJl.ar, .wmpatı!~r. ve vaitlerle. Bol- Leningrndın IIiller kıtaları tarafın h~de etmış'.n" !3ır St.rrng ta .ı·y~resının 
diınya hat binde, bilhassa, eskiye nis- ~.evıkl .. er~.~ kcım~nrnt ,Propagandaları dan zatHt, Rusy!tyı Baltık limanından ~ılotu, pro.ı.e_ktorlerle hava <lafı batar
betle tamamen değişmiş olan umumi ı;e yur ı ıı.n~ktedırl:!r. Ôrümcı,klerin mahrum bırakacaktır. Çenber teh- ) al.aı:ının dıger bo~Qardıman tayy~ı-e
:;artlar i-.inde, yurd müdafaası de- l::\:IP.n~?~·ıı~ı~ zaı:arl.ı oıa_cağ'ı!ı.ı anla· li.keli surette daralmaktadır. ; Jaam:l· ~erın~ bu~~rn.: .?ic~ug~~ı~. ve ~!~layı;;ıyle 
nıek, cephenin en ilerisindeki nöbet- nıak . ıçın .. 1) aselı bılmek clc>gıl, ha~·- fıl1 L :miııvradda büyük mııkavemt!t enclı .. ta~ ~ aı ~"ııı~n d?nuıı .ımı.~te,,na o~-
:;i Mehmetçikten, yurdun tam göbc- v aııalı ıııımek hıfidir. b~klenmrktedir. ~~a~ t~_zere ~ıç hır dıkk~'.t'.. celbetı?o~lı-
i:;ndeki vatandaş ve aile m.mzumc- 000 Leningı·ad muharebeı;i \:il kilo ki gını ı;oylen~ış ve ş~nlan ~l~ve etmı.ştı.,.: 
sine kadar, her sahada, mutlak bi::- Fransız gönüllüleri şimendifor h1ttınııı şimdi Almanl.ır --: $1.'hrı cenubı garbı~ınden ş~mnlı 
ahenk ve intibakla yekdiğerini itma'11 Ver ·a,. 

4 
(A A ) _ R . h . eline geçmiş olan şimal kolu civarın- şarkıye kadar baştan baş~ katetlık _ve 

ve tahrik "'dl'n bir çok çarklard:ın d B "1 • , .ki' - . k. Us cep esın d:ı şiddetlı olmaktadır. dbomb~lanmı:ı ~.t~ı~. s~~r·ı·n merkezı'.ı-
.. t kk"J b" . d M e o ~evı ıge ·arşı harp edecek Gom :d drafında mareşal Timoçe.ı e deı hal ço~ bu~ uk bıı ~ .ı.ngııı başl,1-mu eşe ı ır organızasyon ur. o- olan F ·· ··ıı··ı . 1 · - dı T k d k t 

d .. t k. .1 • d .. d f r-:ımnz gonu u erı eıyonunun koııuıı mu·· temadi taarruzu Budivenı _ . ayyarenın ar a.sın a ·ı op~u_mu.z .. , 
ern ve mu e amı mana a n'u a a- harek t• ·· b t· 1 d .. · k J y· b 1 k k h - 1-b" b k .. 1.. 1 , , e ı munase e il' e un a şam ordulannın sağ c :mahı üzerindeki Al an_gını on. ~ş c a ·ı a sonra a a go-

:~·::;ahıı~a aa;tı: i:::~a~ ;~k~~;:°asına ~ersa~·d~ bir kıfla t~vlu~~nda. aske- man tazyikini hafifletmeğe muvaffal( "ebıI.ı:ıekte ıclı. . . 
8 ki d b .... _.. h k rı meı asım yapı mış ır. ıera~ım es- olmu~tur. Din,·eper, Alman ilerle:;i- b Dıger.tay~.·are.ler de ayn.ı yen ~on;-

u !:.ar ar an en .. u.yugu; .mu a - na:1ında le.ı·.··onun meı·kez kom'ıte~ı· '"' J aladılaı Ilaıık ı mahal! l d f 
k k k 1 k d t d ' - ·· ~i:ıe en"<·.! olnıakta devam edieor. E- 1 •• ' • •. • •• ~ ' • ' ..• . e.ıc e e ın ı-a ı cPn lP. gP.rısı ı tısa ıya ı ır. 1 eisi Dolo k .... 11 .. 1 · h - .., ., J ki . , ı l k 
(Maama!ih, cephe gerisi ruhiyatını ce~he,·e ~. ' :otu du er'.rk r~r~.gmı ~asen Almanlar da şarki Ukraynada a ar 'e ·1 ,ıngın a1 goı c u · 
ela ayni avarda tuttuğumuzu ilave e- kum·ın.danı,ıroel 

1
e elben Dı t -ı a .mn mühim ilerlemele:· kaydettiklerini iJ- Ot>o 

d 1. ) ,.. ' ı n a av o nıra ver- .. 1 kt d' 1 1 b 1 h lk e ım. "atadanş bu mevzuda, hu- mistir. · · cııa ey ememe · e ır er. t 
d.ıddaki kahraman nöbetçinin kendi ' Stokholm, 4 (A.A.) _ Leningraı1 $ an U a ının 
sinde hissettiği manevi mesuliyet ve AL MANLARA CO" RE üzerine Alman taarruzu dev!lm et - d•ı ki • 
vazife hioaini aynen duyarak, yeni nıt-ktedir. Bu taarruz, Voro~ilol kıta- 1 e erı 

Valiler arasında tayin ve nakiller 
yaoılaca!?ı bildiriliyor 

Ankar:ı, 1 (Tel!.'fonla) - Dahili
ye Veka!<·t ı, idare ümirleri ~ra~ın~1a 
~ apılac:ı:.: tayin ve nakiller~ dair ha
zırlıklal'a ~'l'Çmiştir. Bazı Y.ililer te-

k[ıüde se\'i: edileceklerdfr. Trakya 
umumi müfetti~liğ'İne kimin tayin ~eli 
lcreği de ou arada belli olacaktır. 

ıstanbullu tiftik ihracatçıları düşük f iatıa 
maı toplıgorıarmış 

Ankara, 4 (Telefonla) - 1sian- matnamesinin lnıgiin kıdemli ihra -
buldaki tiftik ihracat~ılar birliğinde ::atçılara bahşettiği rüçhanlı h:ıkla-
b . k , Iahılden d ·· ··k f' ır ısım .a~aııın .. « . .... u,u ı- :·ını tiftik ihracatında bu ı:ekilde ma-
yaLl·arla tıftık muba~ eası 1c;'ıı1 arala- _ . . . 
rında bir anlaşma yapmış oldukları k~;; bır .~etıce Y~rmesıne ma-
hakkında şikayetler vukubulmuştur. nı olmak uzere tetkıklerde bulun -

Ticaret vekületi. pa~· tevzi tali - maktadır. 

Münakalat vekaleti, şirketihauriuıui da alacak 
İstanbul, 4 (Telefonla) - ehri

mizde bulunan Münakalat \'ekili R. 
Cevdet Kerim 1ncedayı, beyanatta bıı 
lunarak demiştir ki: 

- Avrupa hatları ile nıuvarnla te 
mini icin, faaliyet · aıiedilmektedir. 

Bazı köprülerin tamiratı ile diğer rne 
seleler hakkında son \'aziyetleri gö
rüsmek üzere Almanyadan bir heyet 
gelmiştir. Müzakerelerin neticesine 
göre faaliyete devam edilec~ktir. Şir
keLi Hayriyeyi de satııı :ılacağız:~ 

hayatın kJTıposuna ta~ bir . _şuurla - Baı tarafı ı inci ıahifede _ !arının şiddetli mukavemeti.de kar-
•ıymalıdır. Bu. tem~o, ık~uu.ı.dı ~<!v- ıa kaçmışlaırdır. şılaşmaktad•r. Cenupta Sovyet hare- J h lrBDll p'I ti 
:uda,ke~ k_ıhıaı·k·f.addeskıyle (ıstıhsalı a~- 2 Eylül gecesi Bolşevikler Kararle- keti, İlmen gölünde mahsur kalan 2 Yol, ınektep ihtikarla a ran ı 1 o ar 
ırma , ıstı a ı e azanca ve cemı· nizde Alm·ııı isgalinclekı· c.ah'll . ı ·. Rus fırkasını kurlarmag-ı istihdaf et- d 1 • · Bele:radda 50 

Sırp asıldı 
Bunun sebebi bir Aln1an 

t . - b.. . .. . ' ' ,,, l eıe )il nll00lCa e e ıstenıvc>ı· b b 1 ye ın um';'mı unyesıne gore ta.nzı~ ihraç hareketine teşebbü~ etmi~lerclir. mektedir. Kaıelideki ricat da buna ' .; om a amıt 
etmek) tır. Ancak bu suretledır kı, Be nakliye gemisi ile iki hücumbot. ve hamledilmektedir. Alman hava kuv- htanbul, 4 (Telefonla) - hıtanbul 'ıl 
iktısad~ ça~k, büyük _vatan müdafaa~ diğer gemileı11en müte~ekkil Rus k,1_ ,·etleri fena havaya rağmen faaliyet mebusla~·ı Parti merkezinde halk ile Iran başvekilinin hasta 
sı makıne1ı.ııdı: ~e~~ıne. ?1ahsus yerı file,;i sahile yaklaşmışsa da sahil mu- .c;ii,termektedir. temaı;larına devam ediyorlar. 
alu ve vazıfesını gorebılı_r. hafaza kıtaları kendilerini zamanında Merkezde Timoçenkonun mukabıl Halkın dilekleri arasında en fazla oldug'Tu bildiriliyor 

Orhan Rahmı GÖKÇE gö_rmüş ve şiddetli bir ateş açmıı:tır. tr:ırruzu 200 kilometre geni~liğincle yol, mektep, ihtikarla mücadele mev-
neferinin öldürülmesidir 

000 Mıtıralyözler düsmanı ric'ate mecbur bır cephe i.ı:.ıerinde olmaktadır. Bun- zulan vardır. Az maaşlı küçük memur- Londra, 4 (A.A.) - Moskova rad Kudüs, 4 (A.A.) - Belgrad raet-
Makenzi King sön/üyor etmhıti:. . lrır Piyazına - Smolensk, Mo::.kova - ıar da zam istemektedirler. yo,;unun bildirdiğine göre, İngiliz - ) osuna gi>re, Belgradın bir sokağııı-

. . ~ Hebınkı, 4 (A.A.) _ Fin ask~ri Leningrau, Gomel - Moskova yolu ü- 000 Rus ilerl~mesine mukavemet edilmr- cL.ı bir Alman neferini öldiiren bir 
- Baıtllr~fı ı. m. cı •.ahife·d" -.. tebliği: zerinde ve Briyansk mıntakasıncla- ..-f l . l . l dlğinden dolayı hü:kümetlerinin. si- Sırp komünisti ile bu Almanın öldü· 

t
. KaHnadbı~ huhku~t~tının sı~ ·ase.tı saı·ıh- Kareli berzahıııda düşman ı;iddlltli dır. Rus taarruzları şiddeti.idil'. Al _ an Dlll ıarrır erı illa 1- yasetine muhalif bir kaç geıbıç lbraıı r'.ilmesine mukalıele _olarak 50 İSıı-p 
ır. ar ın eye ı umumı~·esı naza~a mukavemet göstermiş fakat nihayet manlar da Desbı gölü mıntakasında kunı oldular tayyarecisi Tahran üzerine. om ab. komüniı:ıti kurşuna dızilmiştir. ı:;gal 
alınaı1ak Kaııacdla k1 ~!v:etleık·ı 1 nPdr.ecle la- tamamiyle mağlup edilmiştir. hiicumlarda bulunmaktadırlar. Al _ ı ını atmışlardır. 1ran ha.rbıye neza- orduları kumandanı bunu resmen teb 
zım o ursa ora a c ovu~ece er ır. Bütün nokt·ıl· 1 ·k· F'. h 1 d nıanlar Bri.vanska varmıslardır. Tiıı htanbul, 4 (Telefonla) _ Rıza rPtinin de bu haberi teyit erlediğini !iğ ;!tmişlir. l\f k . K' ç·· T .. k k , .ırc a es ı ın ucu u- . 1 d . 

ı .a ·~ı11z~ . ı~1: t o~çı ın Y~~ ·.·~~ ~ef na varılmıstır. Küllivetli ganalm al- :<uretle Ruslar üç taraftan ı;cvrilmi~- Türk, Tan gazet~si aleyhine açtığı ha- siiyliyen Moskova rac yosu emıştir G tenala 
mez;;:e tlt:~~nıd .. e 1.r ~·~ş. ~·~ t~ .a~ı 't· J~ dık. Bunların arasında otomobil yıiz t i:'. Fakat bir yol d·1ha vardır ki Rus- karet davası netıcelendi. Gazete .neşri- ki: ua 
mezı.}e eıdın utn)·~· ~ırkıye 11nı 1• ur a.ı- kadar tank, üç .rüzden fazla top ve sa- lar buradan takviye kıtaatı almağa yat müdüırü Emin ile muharrir Naci - Bu lr~nlıla!·ın. Alman]ar tar~ - konsoloslukları 
n;ıya yaı: ı~ e lıgını ·ayc ey ıyeceK- yıı;ız piyade ağır ve hafif sililhı elimize çalışma!töaclırlar. Sadullah altışar aya mahküm edileli- fından teshıı· edılmış oldugımu floy-
tın denııslır. "<'Çmistir Fsir mı'kta ·· ı ·· Odesada vaızh,et dcg-ismemiı;,tir. !er. liyebiliriz. Bu pilothr meçhul lıiı· 

K 1 l ·1 . U·. k .. ·kt "' ·. . .. ırı gunc en guııe .., . kl l d 
aı:m a w ııgı tercııııı z,ı }'ll . a arlmaklaclır. Bugünkü miktar on bi•ıi Sovyetlcr ~-:>hrin civarlarını şiddetle gemte uza . aşmış ar ır. Bunları ya-

Berlin, 4 (A.A.) -- Alman hüku
mAi, meşgul mmtakal:ıı·daki Guate 
mala konsolosluklarının ka.patılma
~ını mezkür devletin Bedin ma;;lahat 
güzarına bildirmiştir. 

Anırrık:ınııı nııııııda ,. ·ı· alııragı hak- geı·mislir A razı'ııı·ıı t . 1 • • mt"i. d·~f,·ıa ·'. tınektetlı'rleı·. l b / rı· d kalamak ve cezalandırmak için lra-
k d 1 · J • • l\I k · " ' . • - emız enmesıne " ' s•(an U ıcaref O ası bb .. t b . '.1!1 a ,, .. :>Cya~ıatı hal~rlatan -a ·enzı devam nclilmekt.cdir. . . '" nın te::;e us ulunduğuııa dair bır 
Kıııg. lıoyle lıır Amerıkaıı dckla l'asro- Slokholm 4 (AA ) K· r b . . Züı'ih, d (A.A.) - jurnal dö Ce- A k "'t. ,. .., • haber yoktur. » 
~nınun haı:hi. kı. allmıya yan~·acagoıııı hında FinJ:{nıli~·aİıl~r eski ·~fnı - eS~~= revin B~rlin muhabiri diyor ki: umumı a lp zgı Tahı:an, 4 (A.A.) - Bir rP><mi teb General Dentz serbest 

bırakıldı 
1 aret etmıi'tır. y~t hucl~duna varmışlardır. Bu _yer. cRu!'ll:ı.rm Smolenı;k, Moskova ve Ankara, 4 (Telefonla) - İslllil- liğc göre, başvekil Funıgi han has-

R Fınlandıyanın şimalindeki bölgede '(ıyef mıntakalarında muazzam as _ lıul ıicarc·t. odası umumi küiilıi. Ce- l:ı.lanmıstır. Pazartesi gününden beri 
avas yazıyor Salla ekafınılarlır. Fin _ Alman kıta- ker tah::ı:d ettikleri sanılmaktadır. va~ Nizamıııin İzmir borsa lrnmıseı·- yatmaktadır. Doktorlar, basvekilin 

- Baı tarafı 1 inci sahifede - !arı Ci hafta s~iren ~iddetli çarpı!?ma- ~u hare.ket, kal'i h:ırbi imkünsız bı- ligıne tayini üzerine bıı Y.l'r açık kal- 2 - ;ı güne kadar iyileşeceğini söyle- Kuclü;;, 4 (A.A.) - General Dentz 
Beyruta gitmek ,üzere bu ~abah Ku
düsten ayrılmı~tır. Refakatinde Vişi 
subayları da \'.'.lrdır. Son İngiliz su
bayları avdet edinciye kadar ıki gt!
neı-allP bir yaver burada kalacakl:ır
dır. 

uı suz hareketler dem~k olmadığına !ardan sonra .:ımrli Ru:lan eski huclud · akmakt:ıdır. IJ atta Leningrad nıın- mı:;.;tır .. A~ı~~· ~ ~stan bı!.ı .. tı~an•t. ocl:~ ;ı misi :.-rdir. 
i~aret eyliyordu. tarafıııa atnıı · huluıımakladır. Bugün takasında bile kal'i harbin bir kat: umu mı lrntılıı fı,ı.'at mu_ı .tk.tlıe komı~· M k k f 

İşte Türkiyenin parolası şudur: rn:rn har1ıiııtleıı evvel Fin arazisinden ~iincle -.·erileceği sanılmamaktadır. yonunda. aza hıılundugund:ın. bu va- OS ova on eransı 
ı:Kahramanlık ve ihtiyat.» olup Rusların t•lincle bulunan 2 \'er kal- Leniııgracl, muhasara. edil,;e bile mu- 7.ifo;:e bu 111;,·zua tam :·:ıkui ve eh-

Reisicumhurun orduya gönderdi- mı~tır. Bunlar, IIango yarım :~dası ile kavemete devam evlivecektir. l;yetı olan L:r zatın .tayını nrnl : arı-er-
ği telgraft:.ı. da yine bu iki nokta gü- Petsamo ci\'wl'llıcla Ralıkc;ılar adasıdır. Berlin ;;~·kerj rn°ah"1:illerine göre, c):r. F'.ski } -ı_lm!bul ııcarC't nıüdüri.i 
rülüyor. Filhakika bu telgrafın ilk BudapC'şte, ·1 (A.A.) - )!arar ajan- bu mu~;.:zam Rus tahşidatı, Alman M~?sın Nıumın. bur:~va tayııı edile-
cümlesi rr.illet için asıl teminatın ordu ~ı hildiriyoı·: başkumandanlığı için yeni lıir sevki.il- rcgı hakkıııdakı şayı~ılar asılsızdır. 
olduğu h"b.kındaki cümle, Türkiye- Diııyeper nehri boyunca müttefik Cl'yş vaziyeti ihdaıı etmiştü-. Alman
ye mütematl:yen verilen ve emniye- kıtalar Salı günü elde ettikleri muvaf- 1ar teşeblıiL;ü elde tutmakla lıeraber 
tinden ziyade haksızlıklar doğurabi- fakı.retleri gPnişletmiye devam etmiş- :1eri hallarda toparl:ınmağa çalışa -
ı_.cek olan teminata doğrudan doğru. lerclir. Düşmanın hücumları şiddetini ·:ıkhrdır. Bunun ise uzun zamana 

Nohud ve ınercinıek fi
a tleri teshit edildi 

ya bir telmih olarak telakki edil- kaybetmi · ve keşif hareketleri de her 1ıuhtaç cıiduğu ı;anıh:naktadır. İstanbul, 4 (Telefonla) _ Müraka
mrktedir. tarafta akim kalmışlıır. Macar hm·a "'

1
Londra, 4. <.A.A.) - Leningradın be komi:ıyonu. temiz nohudun perak~n-

Bu cümle ihtiyat tazammun edi- dafi topları üç Sovyct tayyare,;i dü~ür- t •• man t:~hdıdıne maruz b_ulunma~ı de kilo::ıuna on yedi buçuk kalbur üs-
yorsa, telgrafın heyeti umumiyesi de müstür. hususunda l\foskovada endışe yok - tüne 20 lspanva tohumun~lan nohuda 

ıh k k · · f d"I kt ttıı· Maresal u · ·ı f h ·· .. ' · ' J' su u orunıa ıçın sar e 1 ıne e 0 - • "·' .. v 0.1 oşı. 0 un şe ım mu- 31 kuruş; yeşil mercimeğe 24. kırmızı-
laıı gayretlP.r akim kaldığı takdird,. Helsinki, 4 (A.A.) - Düsman anu- cldaasmı muessır hır surett" hazırl:ı. 15 k • f' t t b·t tt• · d • b'' ··k Al k t-l . · sına ·unış azamı ıa es ı e ı. milletin lıPhramanlığına müracaat claııe bir müdafaadan sonra Kareli her- ıgı ve uyu man uvve erıni ay 
olunacağ-ını ifade ediyor. zahında mağlup edilmiştir. Finlancli} a- J,ırca harrketsiz bırakmağa muktedir 

Bu telgrafta bizzat reisicumhurun ııın e:ki hududuna boydan boya vanl- eılr.cağı bakkında kanaat umumidir. 
ela işaret P.ttiği gibi, geçen hafta sul- mıştır. Harp ganaimi pek çoktur. Son Almanların bu şehrin 25 kilometre 
h-:.ı korumak yolunda Ankara hüku· harekatta alınan malzeme aırusıııda C'l'nubuna vardıkları ve Leningrad 

' mt>ti muazzam gayretler sarfetti. H2.- yüzlerce otomobil, lıir çok hafif piyade - Mo~kova demiryolunun bir nokta
tırlardadır ki reisicumhur birbiıi sil<ihları vardır. sını zapt~ttikleri hakkındaki haber 
Drdından İngiliz ve Alman büyük el · Günden güne arlmakta olan esirla- doğru derrildir. Buna rağmen Sovyd 
c:leri ile gôrüştü. Her iki büyük el: rin adedi on bini bulmu~tur. Dağınık çeteleri Alman münakalatını güçleş. 
c,.inin Hc.riciye Vekili ile de uzun u· bir halde bulunan düşman müfrezeleP"i- tirmektetlir. 
7adıya konuştukları malumdur. Bu nin temizlenmesine Kareli berzahının 
z.ıretle Tüı·!, hükumeti, iki tarafın garp mıntakasıııda devam edilmekte- Londra, 4 (A.A.) - Baltıktaki 
hakiki niyetlerini öğrenmiş olciu. Fa- clir. bahri vaziyet üzerinde endişe hissz-
kat her şev olup bitmiş değildir. Fon Helsinki, 4 (A.A.) - Maresal Man- dHmektedir. Sovyetler, mühim bit" 
Papt>n Ankarada 2 gün kaldıktan son nerhaym l.ıir emri yevmisinde harekat 'lPniz üssl.İ elan Tallini kaybettikleri
ıa tekrar l~tanbula dönmüş vP Al· esnasında gösterdii(i şecaatten dolayı ni itir·ıf ederlerken. Almanlar Bal
rnanyaya hareket Ptmiştfr. Orada Fin askerlerini tebrik etmekte ve şöy- tıkşıyı aldıklarını iddia eylemekte -
Hitlerle görüşecPktir. Diğer taraftan le demektedir: rllrler. :'imdiye kaclar Ruıı donanma!.tl 
lngiltereniıı de lran meseles:yle çok «Daima sebat göstermemiz lilzım- Fin körfezine hakimdi ve ııakliyaL 
meşıtul bı,lunduğundan daha bir mürl dır . Silahı pullukla değişliırmek zama- yapmak istiyen Almanlara ağır za
det her hangi bir teşebbüste bulunu· nı henüz gelmemiştir.» .vht verdiriyordu. Fakat Almanlar 
lacağı zannedilemez. Binaenaleyh Helsinki, 4 (A.A.) - Fin kıtalan karada :ıerlemektedir. Çok kuvvetli 
Ankarada 1-•üyük bir kararsızlık ha- Borne 11anila şehrine girmeden evvel Jiangö harir, diğer bütün üsler Al
vası · devam etmektedir. Millet bunu 7 top almışlardır. Molotof 29 ikinciteş- rn~nlar t:ırnfından tehdid edilmek· 
biliyor ve tamamiyle itimad ettiii"i rin !):l!) da Fin topçusunun bu şehre tedir. Çok müııtahkenı bir üı; olan 
Şdi etrafında sevki tııbii ile sımsıkı 7 top attığını ileri ııürerek Ruı; tecavü- Kroştadda Leningradla beraber cid· 
toplanıyor. ıdinü haklı gfüılcrmeğe çalı. mıfllı. di tehdid nltındadır. 

Cun1huriyet gazetesi 
kapatıldı 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Cumhu
riyet gazeteııi hiır hafta müddetle ka
patılmıştır. 

Libyada faaliyet 
Kahir~. 4 (A.A.) - Orta Sarl\ 

Rritanya umumi karnrgfıhının teb
liği: 

Libyada: Tobnık cephesinde dü~ 
n:an biri bomba ve diğeri mitralyö:.ı 
olmak iiZ<'ı·e bugün iki hava hücurn•ı 
y:-.pmıştır. Hiç bir hasar kaydedilme 
mi~tir. Dii~maıı nıevzileriııd2 bir çok 
yangınlar mi•ş··thede edilmiştir. Bun
ların bo111oardıman tayyarelerimiz 
t:ı.rafınd.-ı.ı çıkarıldığı .tahmin edil -
nıeki:edir. 

Bqnların lıudud mıntaknsında al
ı:aktan yapıhn bir mitralyöz hücum 
teşebbüsü düsman için zayiatla neti
celenmişti<. Biz, ne hasara uğradık, 
il<' de zayiat verdik. _ 

Konferansa Eden de 
gidecek Yeni Zclandanın kararı 

Ankara, Radyo gazatesine göre, 
l\Iosko\ ·a kc:mferanstnda İngiltereyi Londra, 4 (A.A.) - Yeni Zelan· 
Lord Biverbrug, Amerikayı da He- d:ı parliinıentosu, harbin jkinci yıl
riman temsil edeceklerdir. Rus cep- d,iniimü rııtinasebetiyle şu karar su
hesiııe İran volu ile İngiliz tayyarele- rt'tini kalnıl etmiştir: 
ı i s~vk edil~ceği söylenmektedir. dHirriyeti geven milletere, devam· 

Nevyork, 4 (A.A) - Taymi.: gaze lı bir sulhun kurulmasına mani okın 
tesine göre, Moskovada başlıyacak kuvveth:ri kfltiyen mağlUp etmegi 
olan İngiliz, Ru~ ve Amerik:ı:ı konuş ic;-in Yenı Zclaııda mümkün ulan heı· 
malarıııa ingiliz hariciye nazırı E- şeyi yaııacağını bildirir.• 
denin de iştirak etmesi peh muhtı:- 1· , l altın l k. l ·d 
meldir. şga c ( a ı yer eı e 

Sovyet Heyeti .. _ I iaşe vaziyeti 
Sitka, 4 (A.A.) - Sovyetler Bıı Berlin, 4 (A.A.) - Yarı resmi bir 

liğinin Amerikaya gönderdiği aske- menbadan bildiriliyor: 
ri heyet Alaskada Sitka.ra gelmiştir. Şarkta işgal edilen mıntakaların 

H.uzvcltin kararı iaşe vaziyeti hakkında ııorulan biı· 

Nevyork, 4 (A.A.) - D. ~- n. 
Piks ve Hover gazetelerinin Va -

şingtondan haber aldıklarına p;öre, 
~iynsi teşebbüslere rağmen, H.uzvelt 
Rusyaya harp malzemeı;i gönderm"
ğe azmetmiştir. Reisicumhur Çine 
yardımı tensike ve Hindiçini ile Si
yamı da takviye ed rek jaırnnyanın 
yayılma;:;ına mı ııi olmağa ela karar 
vernıi~tir. Ilu ı;;uretle J:ıponyn tama· 
nıPıı cevrilmiş bulunacaktır. 

Fransada sabotajlar 

suale cevaben Alman ı;alfıhiyetli men 
balannda dün şu be~·:ıııatta bulunul
muştur: 

- Almanya, işgal edilen mıntaka
ların iaşesi lehinde tedbirler -almak 
için hiç bir taahhiidde bulunmamış
tır. Alman hükümeti bu husuRta an; 
cak lıeynelmilel hükümlerle bağlı -
dır. Bu hükümlere göre işgal ordula· 
rı ancak memleket dahilinde nizamı 
iaame etmekle mükelleftir. Buna mu 
kabil k'."!ndi iaşelerini memleket d:ı
hilinde temin etmek hakkına malik
tirler. 

Ankara Rad.rn gazetesine göre, Eğer Almanya, işgal pclilen mın-
Londra radyosu Fransada sabotajla- takalara yıyecek maddeleri \'e her 
rın devam ettiğini bildirmiştir. şeyden evv."!l buğday göndermiş bu

Ilrötanyaya giden trenlere yapılan lunuyorsa, bunu kendi arzusu ile v~ 
bir "abotaj neticesinde trenler 30 sa'\t ~ırf in,;ani bir hareket oill.rak .r·apmı~ 
jgJiyememiştir. tw. 


