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• 

Alaşehir, 7 (Huıuıi) - Ankara - lzmir biaiklet 
yarıtının altıncı merhalesi olarak biıikletçileri -
miz bugün buraya geldilf'r. Bu ara ~ok yorucu 
ve guç olmu ılur. 

Me'?1l~~ette '?1ütehassıs işçir Milli Şef lstanbulda 
yetıştırılmesıne çalışılacak lnönü, hareketlerinden evvel Bur 

Türk işçisinin refaha kavuşturulması ve iyi 
bir şekilde yetiştirilmesi için faydalı kararlar 

alınmış ve tatbikata da geçilmiştir 

1'ürk - lngiliz ti
caretinde 2örü

len inkişaf 
Ağır nıalzenıenin tah

liyesi için Iskenderunda 
bir nıenderek inşa 

salılara bir hitabede bulundular 
~1illi Şef diyorlar ki: l~ir ınilletin; terbiyesinde, seviyesinde ve 
sinde çok kudret gösterınek için güzel san 'at sevgisi yüksek 
lıtanbul, 7 (A.A,) - Rei•icum - ismet lnönü, C. H . Partisi larafın-' rım, 

yükselıne
olmahdır 

hur ismet lnönü, dün akıam Bursa- dan verilen ziyafette Rursalılara tu iki günden beri aranızdayım. Be-
dan ,ehrimize teırif buyurmuşlardır. hitabede bulunmuılardır : ni ıevgi ile kabul ettiniz. Size çok 

Bursa, 7 (A.A.) - Reiıi~umhur Bursalılar, ıevgili vı.taı.daşla - -Devamı 4 nıli aabifede -

-
Şark cephesinden reoimleh Yürüyüı halinde bir Alman kolu .. Bir Sovyet köyünün itırali 

r' - -- -

Almanlara göre Şark cephesine uenı 
ıtaıuan kuvvetleri 

gönderilecek 

' Sovyetlere göre 
Bütün ceoheler
de şiddetli muha 
rebeler oluyor 

l:SARE.Tt.r.R 
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YENI DERS 
(Şehir ve Mem!,ket Haberleri) Q,..,., oWJ~ 

Fuara rağbet fazla 
9 Eylül bayramı ve Fuar için 

Sevgiliye mektup: · 
Sevgilim; 
Sen, eskiden yalnız kıt günleri 

görünür, kahrını, cefanı, hasretini 

1 . 1 1 "" ald bize çekdirir ve sonra, bahar ayları 
zmıre ge en er çog 1 ile beraber eteklerini kıvrak ve ,uh 

İzmir fuarı, bu sene de büyük miş, dün tatlı bir sonbahar günü olu- hareketlerle toplar, çekilir, giderdin. 
rağbete mazhar olmaktadır. Fuar ve \ geçmiştir. Cumartesi geceı-i oldu- b.raka~ bu sene, sana ne hal oldu 
dokuz eylül kurtuluş bayramların- ğu gibi, dün gece de fuar kalabalık 1 

mem. 
da bulunmak üzere şehrimize gelen- olmuş, binlerce kişi tarafından ziya- 8 h d d d d b' d d. 
1 ~rin sayısı bir hayli artmıştır. Dev- ret edilmiştir. Fuarı evvelki gece zi- a ar a a, yaz a a ıze e ı-
let demiryollarımn fuar biletlerin - yaret edenleı·in sayısı 29053 kişidir. kodu~u yapt;[~ınG~a:.~ ~~l~m, sana 
den maada dokuz eylül için de tenzi- Bu suretle ziyaretçiler yekunu ndam~ ed ya: 1

1 
• b'on u~bz.un s1 azdın-Iatlı taı;fe k-abul etmiş olma!-\1, her 442203 kişiyi bulmuştur. da, dış an a an ır ses gı 1 sıza ın, 

yıl İzmirin kurtuluş bayramına gc- Şehirde dokuz eylül bayramı ha- ur un .. 

Bütün bir yaz böyle geçti. Şu halde !enlerin sayrnını bu sene bir kaç mis- zırlıkları da ilerlemiştir. Dokuz ey
line çıkarmıştır. Bir haftadır soğuk lül bayramı kutlama progı-anıı ha - kışın, demek ki bizi büsbütün üze

ceksin, bizi büsbütün harap edecek
sin, bize yüzünü uzaktan gösterip 
bir puseni en ağır paha ile satacak
sın öyle mi? 

giden havalar, iki gündür düzel - zırl· nmıştır. 

Üzüm Piyasası 
Piyasa bu sabah açılıyor, lzmire 

Kömürcü dükkanlarının önünden 
geçerken, seni yığınlaşmıf siyah ipek 
kumaşlar gibi görüyorum .. Öyle hain, 
öyle fettan ve öyle çapkın bir bakı
şın var ki!. .. Sanki gözünü kırparak; 

- Hele kış gelsin bakalım, size 
ben neler göstereceğim! 

Diyor gibisin.. Peki sevgilim am
ma, buna sebep ne!.. Maden kömürü 
çıktı ise, senin itibarın mı düttü? 

Kömürcünün gözünde tüten işti
haya mukabil bizi de düşünsen bir 
kere!... Hülasa sevgilim; halimizi gö
rüyorsun. Bu kış olsun, hasretinle 
bizi mahveyleme ! .. Siyah göıllerini 
iştiyakla Öperek yalvarıyorum, bunu 
yapma! .. 

Çimdik 

Halide Pişkin beraber 
BU AKŞAM 

Asilzadeler 
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Spor Hareketleri 
.................................... 1 ................................................ .. ............. . .......... . 

f İzmir Levazım Amirliği İlanları \ 
- Baı tarafı 1 inci aahifede - ..... ck:nı bu. tlevrı.:de oyun lıa~tnn ni.. ı;;;;;'"i~-.;~~;;;··;;;;~iiii .. ;';f:~'~'';j;;··k~;;;~·y·~;;;;;_;j~";' 11 ••••••n••11 •• • •• • • • •• .. • 
Atletizm, futbol ve tenis müsnba- hayet<' kadar normal süratini muhafıı 1 5 8 o k 

kalarında alınan neticeleri yazıyo - za etti. ilk korneri 7 inci dakikada - 1 4 ilo patates "ahu alınacaktır. 
ruz: lzmir takımı kazandı. Fakat ortala- 2 - Evsaf "'.e şartnamesi Sökedeaskeri satın alma komisyonunda 

1 ve 1zmırde levazım amirliklerinde her zaman parasız olarak At etizm müsabakaları: nan top, mi<afir kalesi önünden ko - görülebilir. 
9 Eylül atletizm müsabakaları; ıa,·ca uzakla~tınldı. İzmir kaltsi teh- q Ek ·ıt 

Ankara, İstanbul, İzmir, B".ılıkesir , Jikeli anlar geçirdi. Fakat kaleci, bu '' - 3~ me 20-9-941 cumartesi günü saat on birde Sökede as-
Eskişehir, Aydın ve içe! atletleri a- \'azi\.·eti kola"lıkla kurtardı. Ru da- keıı_ satın -alma komi.•yonunda yapılacaktır. 

, k 4 - Eksıltme kapalı zarf u•ulü ile vapılacaktır. 
rasında yapıldı. l\lüsabakalara baş- kikadıın •onra 1zmir ta ımı rüzgar " M h b ' 
!anmadan evvel atletler, hakemlerle alHhirıe 0,·nama,;ına rağmen nıi,afir- '' - 80 \~~~~~- eı.leli rıl81 lira olup muvakkat teminatı 388 liru 
birlikte bir resmi geçid yaptılar ve lerC. ni<beten daha tehlikeli dalgıİ G Tal' ı · t · 
bunu bayrak merasimi takip etti. lıaşladı. Fakııt muhac_im_Jer arasında- - . ıp e_rın emınat akçaları ile şartnamede yazılı ve•aiki ha-
Müteakiben atletizm federasyonu ki anla<,nmamazlık yuzunden ele ge- vı teklıf mek_tuplarını 20-9-941 cumartesi günü en geç saat 

t .f d ı ona ka_d_ar Sok.ede askeri satın alma komisyonuna makbuz reisi Saffet Güral, müsabakaların a- çen fırsatlardan is ı a e er emt•di. k b 1 
çılışını bildirdi ve halkı seHimladı.. 21 inci dakikada Ankaralılar ka- m~ a kı 1 

verm'" olmaları ve bu santtan sonra verilecek veya 
k rl ge ece mektupların kabul edilmi<·eceg· i. 

Teknik neticeler §Öyledir: · zandıkları ikinci orner en ı. tifacle , 
100 metre ıürat koıusu:: l\lü;a- Pclemeclikleri gibi. lzmirin soldan in- 1 3 8 13 18 

baka heyecanla takip edildi. İstan - kisaf eden seri bir akın nı ınüşkii- zmir levaz~ ~irlii;i satın alma komiıyonundan: 
buldan Sezai koşuyu 11 sanivede bi- Jiitla durdurdular. Bu meyaıala 1 - 648 bın kılo odun satın alıııacak1:ır. 

• .k. 2 - Ernaf ve şartname.· s··k el k .· t 1 rinci olarak bitirdi ve ferdi puan- Saim \'e Ila an şuursuz ı.·ı vuruşla . . 1 " o e e '" ·eıı •a ııı a ma komisyonunda 
da en yüksek dereceyi aldı. lkinci topu a\'utıı attılar, v~ ız1m~~·revazım amirliklerinde her zaman parasız olarak 
Eskişehirden Sami, üçüncü İstanbul- 32 inci daki~adu_ ı:nisafir ~akımın l lfu'ru1e ı ır. · 
elan Melih.. miidafaa>ı 18 çızgısı ıçıncle nizamsız : - k k~i t~e 22-9-9.U Pazartesi günü saat on birde Sökede as-

Uzun a tlamalarda: Birinci Eski - b~ı· müdahale ile topu kesmek iste- erı. sa ın alma komisro.ı.;nda yapılacaktır. 
şehirden Ömer 6 58· ikinci İstanbul- di. Hakem sert müdahale.l'i penaltı 4 - Eksıltme kapalı zaıf usuli>·le yapılacaktır. 
dan Melih, üçU~ü fçelden tbrahim. ılc tecziye etli \'e S_aid İzmir ilk go- 5 

- ~r~~~;'.1men bedelı 12960 lira olup muvakkat teminatı 972 
Yükıek a tlamalarda: Birinci An • ltinii yaptı. Üç clakıka sonra lb·as. 6 T 1 1 karadan Jerfi; 1,80 atladı. lkinci !z- Saidclcn aldığı bir !lası vole ıle kar- .. \i1~ 1~~in t~inat akçal-an ile ~artnamede yazılı vesaiki ha-

mirden Süha Aksoy, üçüncü Aydın- ~ıladı. Fakat mısafır kalecisi. topu " e. 1 me .. uplarının 22-9-!>41 cumartesi günü •aat en geç 
dan Kemal.. vakalııch. Devi'<' 1-0 fzmır lelııııc ıw- oknab_k

1
.adar Soketle askeri satın alma komisyonuna makbuz mu 

.. • 1 1 a ı ı \·ermış olmala . b tt· . Bir mil cyani 1609 metre» yarı s~- tıc<' ent 1• 1 k .. rı \e u ''ıa .ın sonra verılecek veva 
rat koşusunda, !stanbuldan R:za bı- Bu arada dere_ce ~la!' ,:ıt 1 etlerin • ge ece mekrnpların kaim] edilmiyeceği... • 
ı·inci oldu. Türkiye rekoru olan 4,39 madalrnları tevzı edıldı. \" ikinc; )~:;;;:-;:;:t,;jk.:"'::':::~:i:~-:--~-~3~~8=,:1~3;:~1::8~------
dakika 'l,2110 saniye farkla kırdı ve <Jevre milsah:ıka ·ıııa b~şlıınrlı Afyon mm.taka sabn alma komisyonu baıkanlığından: 
yeni ikinci rekor yaptı. htanbuMnn Bu ı.lencnın ılk <hkıkalarında mi- 1 - 2~fL?n kgtrnkızonundaki hastahanelerin senelik ihtiyacı olan 
Eşref, üçüncü Eskişehirden İsmaı! .. '~f!rler her ~a.man ele geç•uey!'n bir ·-. ın ı o. oyun etine kapalı zarf usuliyle talip zuhur etme-
Diık atııında; tzmirli' Aof; .dıskı ıırı uz~rıne ıkı gol fı~-satı \'akaladı - m· ı~tııgrı.nden bır ay müddetle kapalı zarf usuliyle ihalesi uzatıl-

36 22 5 metre atarak yeni fzmır re- lar, ı tıfacle edemcdıleı. T<·hlikeyi , 
ko~u 'ıe.-ig etti. İkinci An karadan kolaylıkla .. atlı~tan lzmir 1akımı tek- 2 - Afyont~akki askeri hastahanelerin ihtiyacı için 20 bin kilo ko-
Suad, üçüncü tzmirden Süha: •ıır. o:;un uzerınde daha mii~s•ir ol - yun e ı apalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Gülle: İzmirli Atıf gülleyı 12,71 ,nag_a bn~la<h v~ bu su~etl~ Hl uncu 1 ~ ~a~~lı zarf eksiltme8 ; 15 eylül D41 pazartesi günü öğleden 
metre atarak güzel bir rekor_Ja ~ıı:ın- rl_ııkrkada. Saımın ayagıııthn ~ıkan ij . onıa .dsaat 16 da askeri mıntaka binasında satın alma komis-
ci geldi. İkinci Aliieddin lzınır, uçun· lı.ıı· pnsı. ıstııı:ıa!. eden H_useyiıı lznıi· yonun a yapılacaktır · 
cu Süha Ankara. ·ııı ıkıncı golunu kaydettı. Bn dakikıı- 4 ~aıi~ıambes1ini görmek· istiyenler her gün komisyona ve Anka-

110 manialı koıuda: :.\!illi atletle- fan oııra Ankaralılar, daha normal ıa ıs ~n u ızmır levazım amirlikleri satın alma komis\'onları-
dmizden tzmiı·li Süha Aksoy 17.2 10 '>ır oyunla mukabele etmeğe lıaşladı- _ na murac~at edebliirler. • 
Faniye ile birinci, ikinci AnJ<~radan 'ar ,.e 29 un_cıı. ı.lakikada kazaı.dıkları il ) - K,oyun etınin muhammen bedeli ııooo liradır. 
Kamil, üçüncü lstanbuldan Sudı. . {urn_eıden ıstıfade ederek_ sn1 ir Ah- Y,uz?e 7,5 dan teminat muvakk-ıtası 825 liradır. 

400 metre aürat koıuaunda: Eikı- '!l~clın ayagındnıı çıkan 1.ır ~üt le ye- 6 - Eksıltmeye iştirak d k ' k · 
k -., 9 10 • ıı · · k d , 'k .1 b' . ' e ece · olanlar ·anuııun ıcap ettirdiği ve-

şehirden • ·uri bir~nci re o_r "-:" .. · .· ane go eı:ını ay a mu.rnfia~ ol .. · aı 1 e. •.rlı~t.e verecekleri teklif mektuplarını 15 eylül 941 
saniye, ikinci !zmırder R-aıf, uçuncu i.ılar. lzmır t~kımı, galıbı.vetı k:ı - p~zartesı gun~ ıhale saatinden 1 saat önce yani saat 15 te mak 
!çeldeıı İbrahim. . . . '.ırmamak azmu:_ıe oyunu d.ırnm _et- uz mukabılınde komisyonumuza vermiş bulunmalıdırlar. 

Üç adım: Birincı lçelden 1br,ıhım, •ı. Tt•krar mı<a!ır kalesını •chdıde -C:~".'"'""':'--:---:--:,_ _ _:2:!8~:3 8 13 
rekor 13,l!l metre, ikinci Eskışehır- ~ııslııdı. Ru ar.ııua hakem: Çu_k ,ert Söke aatın alma komisyonu . r~ d.-:::.-----------
den Turan, üçüncü Ömer. . . ha~lelerle r;ıudahale ed•»ı nıı af!r -

2
1 _ 4,965:30 kilo kuru ot s:~:~ :~:~n~:~tır. 

200 metre ıürat koıuau: Bırıııcı lerın ı>l ha1ıııı oyundan ~ıkarmağa Evsaf ve •artname·· S .. k k . t 1 k . 
Eski•ehirden Sami; reko_ r_z.ı sa.nıye 'TlecLıı.r ~aldı. . · t· b ld' ' sı o ede as ·erı "ıı ııı ama ·omı.yonunda 

• , ncu iz 4 ı d k k d tı ıı.. · ıs an u a Ankara Ve izmirde levazım amirliklerinde her za-
ikinci tstanbuldan Sezaı, uçu - . ıııcı . a ·ı a a ya.. _use:l"ln 3 - ı;ıa~ parasız olarak görülebilir. 
mirden Aliieddin. ı.a '>asları.de Ank_ara knle.ıınc• ka- Eksıltme 19-9-941 cum .. .. t 11 d s··k d k . t 

800 metre yarı ıürat: lstanbu~dan lar.gelen .. toıı. bı~deıı hır~ Saidin 1 k . a gunu "aa e o e e a~ en sa ın 

Rlz.,, bı·rı·nci rekor 2,5,7/ı .. o .. dak .. ıka. ~; __ ·agına dustu ve Saıt! lzmi~in iiriiıı- 4 _ Eak~!'1 omısyonııııda .vapılacaktır. 
" ı ı . ,ı tme kapalı zarf tıRuliv e <'apılacaktır. 

İkinci Aydından Kema . uçuncu z · •ıı Ye o,·uııun son golünü k~\ da mu- ., _ ~Iuhammen bedeli 3 ., 2~, ,,· , k 
1 

. 
mirden AI•. . ;atfak ;ıldıı. Ilımdan <onrPk, <·alıs- · · ~ h um 45 tirus o u1ı muvakkat temınau 

d 1 ·tanbuldan 1 lı f 'd d 2420 lira 58 kıınıstuı·. • Sırıkla atlama a: . s . . ııa ar ır aı e \'erme i, o.nn da J-:ı 6 T I' 1 . ' 
Halid 3,15 atlıyarak bırıncı ıı:eldı. 1 zmıı· t~kımı lehin~ nPticel~nılı. - } ıp erın teminatı akçelerirle :artııamede yazılı vesaiki ha-
lkinci Südi, üçüncü 1zmırdeıı ~ıtha. llugih ayni s:ıhadn ve ':t:ıt 17,:rn ~ın teklıf .~ektuplarını 1\l-!l-!ı.11 cuma günü en geç .<aat 10 na 

4xıoo bayrak yarııı: . Ankara, 'a lzmır - lçeJ muhtelillrri karşı- k· ~l~r ~okede n•kerı satın nıma komisyonuna makbuz mu -
!stanbui,'lzmir t'!lkımları ı.<til'~k. el_- a<Bea~lardır. "1

1 ınk e vermıs olmaları \'e hu '11atten sonra \'erilecek veya 
ti. Neticede L;tanbul t~k_ımı. bırıncı. T~.nıa ~açları: . ge ece mektup arı kabul edilmeı·eceği ilan olunur. 
Ankara ikinci, İzmır uçuncu geldı- Doı:t günden l•Pl'ı nıuhtc],f bölge- 28 :ı 8 13 

1 er, bılh,bsa lstanbul. Ankıra ,.~ /zmirylevazım amirli&i •atın alma koıtıiıyonundanı 
erF kupaaı maçları: 1zmir hölgPleri reni>cilerinrlcl' mü - .ıpılan eksıltmesincle talip çıkmayan ve beher kilosuna tel 
A~~:tizm müsabakalarının <on .'·~- •ekkep 50 ~po~:cudan fin:t 1

P kalan ~alyalı olmak :ı kuru~ 75. ,antim ve dôkiim olarak üç kuruş fi-
rısını teşkil eden bayrak yarı~ı netı- cnıscıler. dun ogleclen sonra kültiir- .. t t .• ıhmın edı!Pn 1270 ton saman l 1-9-9-11 persembe gu··nı·ı· saat 
Ce'ıendı'k·ten sonra Ankara - lzmır >arkta tenis kulülıii kGrtlaı.,·•<la kar- 11 IO d • 

h Ik e I 1 ıf •' 11 pazarlıkla satın alınacaktır. 
ekipleri sahaya çıktılar ve a ·ı s - ı ar·ışml ısı· .ar ır._ . ll B h :ı ~!ıh b d 
)• 1 

d 
1 

e ec ıye reısı r. " r('f l'z ;·c • ' ·ammen e eli -1.ıal.va saman için 47625 lira kat'i tem· t 
ama ıar. 'd • J b Ik ·· ·ı ı· ·. · · · 714~ lradökü hı· ınaı Hakem Fehmi oyunun ı a- :" .a .. a_ı · ve guzıc e ıır sı•yııcı küt - ' - ' m a ınclı• olaı-ak -38100- lira kat'i teminatı 

. d kendisinden lıekleneıı esı nnunde yapılan bu mli;abakalar· _;,715_ lıradır. 
~~:'ı~ğıc maalesef gösteremedı. ~al)te~.,~~dıniar'lnlı ~Iu,~lii (!stuıı· :ı Şartııanıesı hn l!lın komisyonda giirülebilir. 

Ma . Dünkü müsabakaya n •. zaraıı u . >'1 a ( 'an ıı ) ·nzanmıştıı-. t. tekli eı·in bellı g!iıı ve<aatt11" fındıklıda komutaıılık . t 1 
. ~~h· zevkli ve daha heyecanlı T~k C'&kekl•rd" Godfre.r j'ro (iz. k .. sa ın a -

~~~~. l\la~mafih fudbol ba~ıınındaıı 'Jlİr~ .. r.•.~ib'. Suad (İsbnlıııl_n !·~'-~'.~: ma omısyonuna muracaatları. 6 8 
bu maç rakip takımın bırbırınl' ıe - e k_uz,ı .. ar.ık tek erkek lıırıı:cılıgnıı Çanakkale Mst. Mv. Sa. Al. komiayon::u'.:n:"'.di".a:"'.n:-::--------- --
kabet ederce,lnc fena oynamaları rn lzm:re kazandırmıştır. 1 - Çanakk:ı_le birlikl.eri ihtiyacı için 200-70-70-70-70-50-80 ton 

n teknlkden zh·ade enerjiye çr~ erkek maı;laı ında foı::le k:ı. k 610 oyunu . . 1 1 k. k' ! . t k d '1ıınan ı ceman ton saman 15·9-941 pazartesı· gı·ı·nu·· ".·aat 
istinad eden bir şekle girmesıııc en kn•ı ' .. ı rba kıp znı•r. kat ımk ı Jnrn•dın a - ·' • 1 d b .. maıı mu-·ı a a p:e• va e ·ar ·ır e anı 10 da pazarlılka satın alınacaktır. Beheı· kilosunuıı muh'llm-
ve b'llzen .<ertlige mey e er ıı d.1- ı . •• d '' kt·' 'k ' '. vk 
zara arzetmesi yüzünden, arzu e ı - etmı>;_Se e va· ın gecı m~" n. ·a- men fiatı dört buçuk kuruştur. 
eli-. ibi zevk ve neşe uyandırmadı. ranlıgın bastırması sebebır•r ıkmal 2 - Evsaf ve ~artnamesi her l!iİn kom1<yonda görülebilir 

g, g d. ·ı · t· d·ı · ı ·· .. b k ı ı -- - 8 13 
Takımlar şöyle ızı mış ı: • ı ememıs ve .•a ı gunune ıra ı • zmir levazım amirli&i satın alma komi~yon-undan : 

Ankara takımı: Bedri, Şevket, ınışlır. 1 - Pazarlıkla 120 ton patates ,,a_tın alınacaktır. Patate•iİıı beher 
Ali, Alıı.lı , Halid, Yusuf, Hıımclı Ah- Bu surPtlr erkekler ar:ısın.faki te· kılosunun muhammen bedelı 10 kuruş olup tutarı 1200 !iı·adır. 
med, İbrahim, Fahri, Kenan. b k ı d 2 E f h lzmir takımı: Sırf Altay ve Altın- ri• mfüm a a arın a fuar ~a:npiyon- - vrn \'e ususi ~artlar topkapı maltepesinde satın alma ko-
ordu takımlarından müteşekkildi ."e uğlOnU lzmirliler kazanmı~i:ırdır. mısyonunda görülebilir. 
şu kadroyu muhafaza ediyordu. Fık- - :ı - İha~~si 12-9-941 cuma günü saat 1 O da yapılacaktır .. 
ret Ali, Raü, Seliiheddin, Ömer, Kulak, burun ve boğaz ı - Katı temınatı 180 liradır 
Ad,il, Hilmi. Hüseyin Said, İlyas, hastalıkları mütehassısı 
Saim. 

Birinci devre: DOKTOR OPERATÖR 
Oyun her iki takımın inkifa~ eden Da" h"ı Q .. k 

seri hamleleriyle basladı. Rakıp tıı - e 
kımların oyuncuları neşe !le oy~na 
girdiler ve ilk anlarda. ~er~. ve g~ze_ı 
l.ıir mnç çıkarmak azmını gosterdılcı • 

l.ırincl Beyler ookaiı No. (80) 
Hübllaruu lıer sbı ltledea-. 

kaloal •• wa...ı ..ı .... 

Mevlüdü Şerif kıra~ti ;;- --. 
Emekli istihkam binba~ısı Kazım Haliı Zeytnnyaiından mama) 

Yaygerin vefatının 52 inci-günü olm_a- Ö 
8ı münasetı<ıuyıe merhumun ruhuna_ ıt- mer Muharrem 
haf edilmek üzere 8 eylül 941 (bugun) S 
ikindi namazını müteakip Kemeraltı Çamaşır abunu 
camiinde mevlüdü nebevi okunacnii;ın- TOPTAN KiLOSU 
dan merhumu tanıyan meslek ve arka· K 
daşlarının te•rifleri rica olunuır. ' 45 uruştur _ı 

:.\Ierhumun biraderi 
Sırrı Yayger 

Deniz Levazım satın alma ko
miyonundan: 

l ~ Yün iplikleri 'ımızdan \'Prilmek üzere <30000: 15000• 
metre muhtelif renk ~alinın imalinr ait pazarlık eksiltmesi 
11-Eylül-941 per~enlıe günü saat 14,30 da yapılacaktır. 

2 - Ileher metre ~alinin imalinin tahmin lıedeli 40 kuruş olup 
şartnamesi komisyondan her gün me ai •aatleri dahilinde pa
rasız olarak alınabilir. 

3 - Pazarlığa iştirak edecek talıplerin belli gün ve saatb Kasım· 
paşada bulunan komisyona c1350• liralık teminat makbuz 
veya banka mektubu ile birlikte mUrac-aatları 7lH6-3670 

lzmir levazım ~İrliği aatın alma komiıyonundan : 
1 - 2-9-941 tarıhinde pa>.arlıkla ihale•i yapılacak 50 bin liralık 

odunun beher kilosuna taliplerce teklif edilen fiatler komis· 
yonca muhammen beı.lelden yüksek Q]duii;undan tekrar pa _ 
zarlıkla ihaleye konmuştur. 

2 - Ilu odunlar meşe Yera gürgen ı·e yahut ikisi de karışık ola• 
caktıı·. Beher kilo'1ı muhammen bedeli 1 kuru' 60 ·ı t· d' 

:ı E f h , s. n ım ır. 
- vsa ve ususi rartlar topkapı maltepesinde askeri s::tın al· 

nıa komısyonunda görülebilir. 

·1 ihalesi 12-9-941 cuma günü saat 15 de komisyonda yapıla· 
caktır. 

5 - Kat'l teminatı 7501 liradır , . 
Söke aakeri satın_ alma komisyonu reiıliğinden: 

l - Ordu bırlıkleri hayrnnatı ihtiyacı için 225 ton kuru ot kapalı 
zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Teli müteahhide ait olmak üzere kuru otun beher kilosunun 
muhammen bedeli beş kuruş elli santim olup tutan 12375 li
radır. Telı ciheti askeriyeden verilmek üzere balyalı kuru 
otun beher kilosunun muhammen bedeli beş kuruş 15 oantim 
olup tutarı 11587 lira 50 kuru~tıır. Döküm halindP. beher ki
losunun muhammen beıleli 3 kuruş 75 santim olup tutarı 8437 
lira 75 kuruştıır. 

:ı ~ g,•saf ve hususi ~artlnr maltepesınde askeri satın alma ko. 
misyonunda görülebilir. lhale,-i 29-9·94 ı pazartesi günü ~aat 
11 de komisyonda yapılacaktır. 

1 - Teli kendisine ait balyalı kıırıı ota talip oranların 928 lira teli 
ciheti askeri.>eden verilmek iizen• talip olanların 870 lira dö
küm halinde vermeye talip olaııların 633 lira ilk teminat 
makbuzlarını teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev-
vel kom:syona vermeleri. 8 13 18 23 

:iahıte ( 3) 

Vilayet daimi encümeninden: 
3000 lira bedeli keşif ve 15 gün müddetle münakasaya konulmu~ olan 

Beydağ köprü"ü oria ayak insasına istekli çıkmadığından 8-9-941 tari
hinden itib-aren eksiltme müddeti on gün temdit olunduğundan Mekli
leı-in 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazırlıyacakları teminatlariy
le 18-Eylül-941 perşembe günü saat 11 de vilayet daimi enclimeninc 
baş vurmaları . 3680 

inhisarlar umun--. Müdürlü2-ün
den: 
1 - Keşif şartname ve plilnı mucibince idaremizin paşalı-ahçc müs-

kira\ fabrikası kanaliza>yon ve dahili yollar inşaatı işi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmey~ konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 26086.60 lira yüzde 7,5 muvakk-at teminatı 
l!i56.49 liradır. 

3 - Eksiltme 19-9-941 cuma günü saat 10.10 geçe istanbulda Ka
bataşta levazım şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname sözü geçen levazım şubesinden ve İzmir, Ankara 
başmüdürlüklerinden 130 kuruşa alınal>ilir. 

5 - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ve kapalı zarf şartname,inin F. fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva 
eı.lccek kapalı zarfların ihale günü ek•iltme 8aatinden bir s:ıat evve
line kad:n· mezkür komi<yon başkanlığına makbuz mukabilinde ver -
meleri li,zımclır. Postada \'aki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

4 6 8 10 3524-7558 

lzmir defterdarh2ından: 
;\l\ıhammen B. 

Satış Xo. 
844 Birinci Karantina Azmi sokak 1763 ada !ll par•elde 

44(1,50 M2. bila numaralı arsıı ... 
8~5 ikinci Karantina Azmi sokak 1763 ada 18 par•elde 

389 M2. bila numaralı arsu .. 
846 Karantina isimsiz sokak 1771 ada 9 paf'elde 2.J9.50 

M2. eski 64 numaı·alı ar•a ... 
817 Güzelyalı Reşadiye sokakta 902 ada 2 purselde 156 

l\12. bilıi numa.-ıılı arsa .. 
l!-1~ Üçüncü Karataş Mısırlı cadde.-i 670 ada 9 par>eldc 

975 :.\f2. 156 ı taj numaralı ar,a .. 
8·1!l Üçüncü Karataş Sabahat, Kemaleddin, Enveriye so

kaklarında 656 ada 1 parselde 414 M2. 4, 6, 8, 10, 12 
kaııı numaralı arsa .. 

;;,;o Giiz<'lralı Tececldüd ve Seliımet sokak 907 ada 1 parselde 
177 ~12. 14 2 kapı numaralı arsa .. 

851 Üçüncü Karalaş Asansör \'e Sabahat sokak 655 ada ·1 
pa~·selrle 997 M2. 27 taj numaralı arsa .. 

852 Gözlepe Turgut Reis g.ıo ada 7 parselde 38.75 M2. 
2 1 taj numaralı arsa .. 

8.5:1 Salhane Halil Rifat paşa caddesi 681 ada 5 parsel 35 
;\!2. 31 t 1 taj numaralı ıırsa ... 

851 Güzelyalı 111üstecabi !l19 acl:ı H parselde 22·1 :112. 10 1 
tnj nun1araiı arsa ... 

8.55 Güzelyatı Reşadiye 902 adıı :ı parsel<ie J.52.50 ~12. bilıi 
numaralı arsa .. 

856 Giizelyalı l\Iüstecabi 877 ada 13 parselde 338 :.\f2. bila 
numaralı a,·sa ... 

857 Güzelyalı Selamet 906 arla 1 par>elde 167 :.\12. 38 t:ıj 
numaralı arsa .. 

85R Karantina Türk oğlu 77:1 ada 5 parselde i\93.50 :.\12. 
65 67 kapı numaralı arsa .. 

839 Karantina Letafet 77:1 arla 13 parsel 483.50 ~12. bili\ 
nunırıralı arsa ... 

860 Karantina Vey~el 171.5 ada 1 ııarsel 162. :.\12. 65 kapı 
numaralı ar"'a .. 

Lr. 
68 

Kı·. 

75 

H.5 

6:! 

120 

144 

17 40 

187 

:ıo 

20 

78 40 

61 

3~8 

67 

250 

230 

22 

861 Karant:na iskele caddesi 177 numaralı sokak 77:1 ııd:ı 18 70 
par•;! 159 M2. 50 1 taj numaralı arsa ... 

862 Karşıyaka alııybey 1675 :\litat paşa sokak 13 ada 10 400 
parsel 268.50 M2. 11412 taj numaralı arsa .. 

icar No. 

7 Birinci Kc.-don Balıkhane altında 13 numaralı dükkan 135 
• Yu_ka~· ıcla .vazıh emvalin mülkiyetleri ve bir parça gayri menkulün bir 
seı~elık ıcarı peşin para ile 8-9-941 tarihindan itibaren 17 gün müddeti" 
muzayecleye konulmuştur. 

l~aleleri 25·9·941 tarihine mü'lflrlif perşenbe günü ~aat on beştedir. 
Tal.ıplerın muhammen bedelleri üzerinrl~n yiizde yedi buçuk depoıito ak 
çesı yatıı·:ırak y,\'mi mezkürda milli emlak müc!ürlüğilnde müteşekkil 
~atı~ komısyonuııa miiracantlnrı ilı'in olunur. 8 22 3675 

İnhisarlar umum müdürlü2-ünden 
(imtihanla memur alınacaktır) 

Te•kilatımızdaki münhal memuriyetler içirı mıisabaka imli· 
hanı yapılacaktır. 

2 - Bu imtihan 20-9-941 tarihinde izmir inhi;nrlar baş miidürliiğü 
binasında yapılacaktır. 

3 - fam i ı,-, Aydın ve Manisa, Muğla mıntakalarındaıı talip olanlar 
lıır dılekçe ve evrakı müsbite ve bir fotoırrafla birlikte mahal• 
li b~ş müdürlüklere müraraat etmelidirler. 

4 İmtıhana girmek istiyPnieriıı aşağıda yazılı va>ıf ve şartları 
haız olmaları lazımtlır. 
A - En az orta tahsilini bitirrııiş olmak, 
B - 21 yaşıııdan aşağı ve 30 yaşından yuknrı olıııamak, 
C - Vazife ifasına mani lıir hali bulunmamak. 
D - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatli ol • 

mak 
E - Akrabasından olmıy<ın iki zatı da referans olarak gös• 

termek, 
F - Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmak ve 

bilhassa her iki halde de son yoklamalarını nüfus 
cüzdanına kayt ettiı miş olmak, 

G - Türk oimak ve ecnebi kadınlarla evli bulunmamak, 
H - Mektebe devanı ed2n talebeden olmamak 
C - Umumi malümat hayat bilgi~i, coğrafha, ' 

5 İmtihan mevzuu şunlardır: 
A - Hasap ve hendese 
B -Yazı 
C - Umumi malumat, hay-at bilgisi, coğrafya, 

6 İmtihanda kazananların muvaffakıyet ve tahsil vaziyetlerine 
göre haremdeki dereceler üzerinılen ücretleri tesbit edilerek 
sırasiyle tayinleri yapılır. 

7 Tayin edildiği mahal ve vazifeyi tebellilğ tarihinden itibaren 
on ?eş g~n zarfında kabul ile vaı:ife~i ba~ına gitmiyenlerin 
tayı!" ve ımtihan hakları iptal edilir. 

8 - lmtıhan mahalline gelenlere hiç bir ~uretle yol masrafı veril· 
meı. 2 8 14 18 3565 



Salıll'e ( -i) 

r 
Milli Şef 

İstanbulda 
- Bat tarafı 1 inci aahifede -

müteşekkirim. Aranızda bahtiyar 
bir zaman geçiriyorum. Sizi neşeli 
ve kuvvetli buldum, Bununla çok if
tihar ediyorum. Burıadan ayrıldık· 
tan ıonra vatanın diğer kö§elerine 
gittiğim vakit, ıizi neJeli ve her fe
dakarlığa hazır gördüğümü anlata-
cağım. 

Bursalılar, 

Sizin, memlekette huauıi vazifele
riniz vardır. Bu vazifeyi iyi anlama
lısınız. Bursa, her zamanki hayatı 

İçin, güze} her §eyin Örneği olarak 
tanınmalıdır. Tabiatın, tarihin bu 
kadar zengin ve güzel olduj;u bir 
yerde, her vatanda§ tarihinde-ııevi
len her şeyin örneğini anlayışını 

vermeğe mecburdur. Burada mek
tep çocuklarımızı da gördüm. Resim 
el iılerinde, tabiata aid her işde, 

babalarının, analarının kanlarında 

devamlı olan ıan'at ruhunu ta,ıdık
larını göateriyorlar. Bu kadar iıti -
dath vatanda,lar güzel ıan'l\tlarda 
reaimd,, he:fkelde, muıikidc, ıüı
leme ıan'atlarında vatanın her kö -
•eıine Örnek olmalıdırlar. Güzel 
san'at, güzel sevgisi deyip geçme
yin. Bir milletin terbiyesinde, sevi· 
yeıinde, yükselmesinde en maddi 
alanlarda çok kudret göstermek 
için güzel ıan'at sevgisi yükıek ol -
malıdır. Bu kadar istidatlı Bursa· 
dan, bütün memlekete medeniyet , 
kudret taıımalıdır. 

Bursalılar, aziz vatandaşlarım; 
Gece yarısı, burada, Bursanın her 

tarafında beni dinleyorsunuz. Bu 
benim için bir zevktir. Bana karşı 
göaterdiğiniz sevgiye tekrar teşek
kür ederim. Size aevgilerimi ve se
lamlarımı bildiririm. 

Yatasın Bursalılar, yaşasın aziz 
Buraa» 

Milli Şefin bu hitabeleri, caddeleri 
dolduran on binlerce vatandaş ta -
afından hoparlörler vasıtasiyle din 
lenmiş, halk müteakiben köşkle
rine avdet buyuran Şefin otomobi· 
lini aararak; 

- Yafa, varol, göz bebegimiz, 
ziz Şefimiz. 

Nidalariyle hararetli saygı ve 
sevgi bağlılıklarını bildirmi~lerdir. 

Buraa, 7 (A.A.) - Reisicumhur 
İnönü, dün buradan hareketinden 
önce ziraat mektebini ve askeri li · 
aeyi ziyaret eylemit ve müteakiben 
Bursalıların cotkun tezahüratı ara
sında ııehrimizden ayrılmıl!lardır. 
Otomobillerle Müdanyaya kadar 

lan yolculukları esnaıında milletin 
yni heyecanı ve ayni sevgi teza

hürleri ile kar,ılanan Milli Şef, yol 
üzerinde muhtelif köylerde dura
rak Merinos sürüleri, zeytin mahsu· 
lü ve bağlar hakkında izahat al
mı§lar ve direktifler vermişlerdir. 

1 .. obrukta topçu dü
ello u oldu 

Amerikan muhribine 
atılan torpil 

1 1ınan1aı· torpili attık
lar1111 fakat isabet etti-

renıcdilderini 
bildiriyorlar 

(ANADOLU)" 

Yeni Zelandanın O 
gayretleri 1 .... !!!!!!!:!!!!!!!!:!!!!~!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J 

~luhte1if cephelerde 35 
hin veni Zclanda 
askeri çarpışıyor 

Lonclra, 7 (A.A.) - Yeni Zelanda-

Amerika -Japonua ara
sında anlaşma ola

bilecek mi? 

Yurdda yeni san' at 
okulları açılacak 

nın Londraclaki fevkah1dc komiseri, .. 
Londra, 7 (A.A.) - Croil },fıdise- Yi'ni Zelandanın yaptığı harıı gayreti!' Tokvo ınüzakerelerin Uç senede usta yetiştirecek bir tayyare 

si hakkında Bcrlinde l>ir te l>liğ neş- ri hakkında l>ir rapor neşretmi~tir. Bu - k b • J l 
redilmi~tir'.. Du tebliğ~ güre .drniz rapora göre deniz a~ııı·ı memleketlerde nlÜS;İt suret t.e inkişaf motor usta me te l ue açı ıgor 
bombası hucumunu ııgrayaıı bır Al- bulunan Yt•ni Zelandalı kuv\-etler otu:t. Aııka·ra, 7 (Telefonla) - ~laarif caktır. 
man d enh:aliıs ı, bir torp itoya torpil bes l>iııe baliğ olmaktadır. Bunun l>ir ettiğini haber Vekületi, teknik eleman ycti~tirmek Ayrıca Ankarada bir(}(' yiik<:ek tek-
atmış, fah.at isabet Pttircmemiştir. kı:-.mı Yunanistan ve Girid harek;itın- ''eı·nlel'-·tedir için üç sene içinde yurdda 15 san'at uik okulu imıa edilPCi'k, tayyare motör 
B_erliııin hu tebliğin<ll' Ruzvclt, ha - da ni~lıctcn ağır za~·iata uğramıştır. okulu, 5 yapı okulu, 5 ticaret lise:i, 1~ ustfü;ı okulu da açılacak ve buraya ~a-
dıseler çıkarmak için l>ahaneler ara- İngiliz donanmasında ırnbay ve er ola- Tokyo, 7 (A.A.) - Çok emin bir ticaret orta okulu, 23 kız em;titüsü, 43 nat okullaın mezunlımndan kabiliyetli 
makla itha!.'1 _edilnwktedir ... Hadis: rak 4188 Yeni Zelaııdalı bulunmakta- kaynağa göre, Amerikan - japon ih- akşam kız san'at okulu, 30 köy ma- gençler :ılınacnk, iiç !lene<le yetiı-tirile
Iz.landa hu~u~~:. mf'ırkezın~n 220 dır. Yeni Zelaı~cl~ filosunda ~şil ve tilfıfının bir hal suretine raı1tı için rangozluğu, ve 50 köy kadın kursu aça cektir. 
mı! reııuhı g,tı b1"ıncle olmuştur. Lencler admda ıkı cırta kruvazur var- yapılmakta olan miizakereler, bu 

ooo dır: . ana kadar mfümid bir tarzda inkişaf E k 1 •• •• 
Bir Fransız gcnıisi Inıo.lter(' <le ve orta şaı:kta vesaİı' yer etmektedir. Ruzvelt müznkereleri t satmıyan asap ar surgune ve 

lerdekı hava kuvvetlerınde lıulunan bizzat idare etmekfoılir. Müzakere -
ınÜsadcrc edildi . Yeni Zelandıılıların miktarı 2500 dür. !erin teferruatının her iki m!'mleket- sına mahkul>. m 'oldular 

Lond~·a, 7 (A.A.) _ nir Ilritanya :eı!~ ~.eland~ .sPn~de 4 ?in tayyare~i t~~i bu işe aleyhda;rlık g.~sterenle!·le para ceza 
torpido muhribi Bcrılodaıı Kazahlan- ) etı:;Lıı me~ ıçın bır r~·o.ıe ~rnzırlamak,- uçıinc.ü biı; dev~etın mudahalesoıe İstanbul 7 (Telefonla) - Bilecik· 
kaya gitmt.>kte olan \:i~i hi.ikumetine t~~.ır. Yenı Ze!anda harl>ın b~~şladıı.p me!dan verilmemesi için gizli tutul - te, müırak~be komisyonunca konulan 
ait 2 bin tonluk bir inse gemi~ini mü: :ı- tı:rıht~n 3o hazırana kadar .tngıltereje dugu sanılmaktadır. el narkını kafi görmevip de et kesm;-

Bunlar ikişer sene sürgüne, yiizi'r lira 
para cezasına mahkum olmuşlardır. 
Müsadere edilen koyunlar deırhal ke
silmi~ ve pazara çıkarılarak satılmı~
tır. 

dere etmistir. :1?4 ~ın to.n tereyağ, 210 bın ton pey- Ayni menbadan bildiriltligine gö- ven iki kn!>ap milli ka°nınma kanunu 
· 000 ııır, 098 bın ton et ve 1,600,000 balya re, japonya mihverle olan bağlarım · 'b' ce mahkeme'-"C verilmh;tir. 

Trablus tekrar boın
bardınıan edildi 

K. hirc, 7 (A.A.) - İngiliz resmi 
t ~bliği: 

Tobrukta İngiliz topçtmı dii.:man 
mevzilerini bombalnmış, üç küçük rHiıı 
m::ın karakolu imha edilmiştir. 

Libyada: H udud mıntakn:ınıla bir 
ingiliz kolu bir düşman zırhlı koluna 
mm·nffakıyetlc taaırmz etmi~tir. 

---x---
Kanada, Rusyaya yar-

dım vadetn1iş 
Nev~'ork, 7 (A.A.) - D. N. B. 
Ottavaclan gelen bir hal:Jerı:: göre, 

Kanada mühimmat nazırı Hu!, SoY
yetlere ve Çungking hükumetine Ka
natlanın harp malzemesi göndereceği
ni vadetmiştir. 

Ronıanyada ot.obüs 
. seferleri tahdit edildi 
Bükreş, 7 (A.A.) - Romnnyarla o

tomobil ve otobüs sefeırleri bundnn böf 
le yii7.de elli tahdid edilecektir. 

---cıoo--- • 
El konulan genıiler 

.. .. d . t ' y . z 1 1 • k h mucı ın ' " • yun gon ermış ır. enı ,e ama a~ - ırmıyacaktır. Zira bu pahaya su! ü 
rıca portatif silahlar için mühimmat elde etmek imkanı muhakkak dahi _______ , _____ _ 

da imal etmektediır. olsa. japo~ ka~~nesi böyl~ bil' şa:tı Harbı·yelı·ıerin yüzme bayramın-
---x kabul etmıyecegındeıı Vaşıngton, Ja-

Beyruttan dönen ııonyadaıı bu tarzda hiç lıir şey iste- d b k•J d b J" d 
memiştir. a a~ve 1 e u un u 

Fransızlar Bu müzakereler Çin meselelerini Y .. . . . .. 
Vi~i, 7 (A.A.) - Rt>yruttan dönen 

'1 bin askerlik üçüncü l>ir kafile Mar
silyayn gelmiştir. 

Kanada - Sili ticareti 
Ottava, 7 (A.A.) - Bir ticaret an

la~ması için Kanada ile Şili arasında 
ticari mi.izakerel 're başlanmış ve şim
diden bi1· uzlaşmaya varılmuıtır. 

ltalya - Fin nıünasebatı 
Helsinki, 7 (A.A.) - Finlandiya 

hariciye nazırı, kendisini ziyaret eden 
italyaıı elçisi ile uzun bir mülakatta 
btı 1 u nmu::lu r. 

---x:---

Maliue memurları ara. 
sında tagin, terfi ve 

nakiller 

bir hal · ureiiııe bağlıyabileceği gibi, Ankara, 7 (Telefonla) -. Bugun fet Arıkan Genel .~u~.may ıkıncı reısı 
uzak şark meselelerinde bir istikrar Karadeniz havuzunda Harbıye okulu- orgeneral Asın:ı Gunduz, mebuslar, ge.~ 
da vücudn getirebilecektir. nun büyük yüzme bayra~ı yapılmış- neraller ve amıralla.r bulunmuştur. }1u r ""\ tır. Müsnbakal~r~la o.~şvekıl dok~~r Re- sabakalar çok zevklı olmuştur. 

fik Savdam, l\lıllı Mudnfn:ı Vekılı Saf-
Ortaklar bölgesinin · 
kurtuluş bayramı Askerliiini yapmamış memur kul 
Ankara, 7 ( A.A.) - Ortaklar •• d d•l • k 

Bölgcsiııin kıırtıılıı.~ brıymmı tfsid l8DJlm85108 musaa e e J mıyece 
olıınmuştm-. 

Ankaıra, 7 (Telefonla) - Hiikumet nihayet vt>rilmesi hakında aliikadarln-

1• d k• AJ muvazzaf askerliğini yapmamış olup, ra emi•r vermiştir. Bu emre rağmen ran a 1 man- halen merkez yeya ka~abalarda karar bu gibi memur kullanlanlar d:ı ııiddetle 
hilafına olarak kullanılan memurlar cezalandırılacaklardır. lar endişe içinde \'arsa, bu gibilerin vazifelerine derhal 

Iran başvekilinin müza- Kızılayın büyük yardımları 
Ankara, 7 (Hususi) - İki ay znr- lira;ı bulmuş, Karadeniz sahilinde

kereler hakkında beva- fında kızılay yangın ve seylap fela- ki muhtaçlar:ı. mısır _verilm!ştir. 
b kl • ~ ketzedelerine 9487 lira yardımda bu- Sıva::ı, Yozg:ı.t, Erzıncan ın~aatına 

natı e enıyor !unmuş, Balıkesir, Talo ve Ka~tomo- da yardım edilmiş, buralara 339825 
Lon&ı:a, 7 (A.A.) _ 1randaki müt- nuya para göndermiştir. Zelzele n;:ın liradan maada .. un, .ka~a9, buğday, 

tefjk kuvvetlerle bulunan Röyt~rin hu- takaı;ında yapılan y~rdım 121,0o3 şeker ve çay gonderılmıştır. 
Ankara - Mali ve Ve k~il et i memur- susi muhabiri bildirivor: 

V~~şington, 7 (A.A.) - Ameı·ika !arı arasıııda yeı;iden b-1zı tayin, İngiliz ve Ruslarıı; girmesiyle 1ra-
bahrıye komisyonu, ynbancı gemilere terfi ve nakiller yapmıştır. Bunları nın mukadderatı aşağı yukarı tauzim Basarabua va Bukovina. 

ua valiler tauın edildi 
Yahudiler hakkında 

uani kararıar 
el koyma kanunundan istifade ederek su-asiyle yazıyoruz: edilmis bulunduğundan, şimdi bu şart-
1771 tonluk ~frikeyn isimli Danimar- Terfi edenler• !arın bir an evvel tesbiti beklenmekte-
ka vapurunu ılk d efa olarak satın al- • • dir. Yalnız Alman kolonisi endişe iz-
mıl)tır. L f Bursa vilayet kontrol memuru M. har eylemektedi.r. Almanlar, Ruslar -

---x Remz;i Atay, :;ve. M. Vekfılei.i kara dan ziyncle İngilizlere teslim olmak is-
Bir tahtelbahir battı muhasebe müdürlüğü birinci mümey- temektedirler. Alman elçisi, mülteci -

yizi Halil Orallı, tahsil kontrol me- !erden kısmen kurtulmuştur. Fakat 
Antonesko, Runıen nıil

letine bir hitabede 
bulundu 

Sarı yıldız işareti tak· 
nıadan Yahudilerin 

gezmesi yasak 
Londra, 7 (A.A.) - Amirallık cla i- muru Bedreddin Gürsoy, kırtasiye Tahrana bir kaç kilometre mesafede 

resinin lıir tel>liğine göre, fü;süne dön- müdürlüğü muhasebe memuru Nezi- bulunan elçilik binasında henüz sekiz 
mesi geciken P - 33 denizaltısına kay- he Sud~ıbay, 28 inci tümen muhase- yüz kadar Alman bulunduğu zannedil-
bolmuş naza;riyle bakılmaktadır. beciliği muhasebe katibi Ahmet Da- mektedir. Bunlar gizlice silahlanmış, B"k 

7 
(AA ) MareB 1 A t Berlin, 7 (A.A.) _ Resmi gazetede 

000 
nacıoğlu, Erzurum kırtasiye deposu siperler kazmış, müdafaa vasıtalaırı ile u reş, · · - . · a !1.0 -

•. .. • • • memuru Turhan Yılmaz, Aksaray teçhiz edilmişlerdir. nesko, ~asarabya ve Bu~ovına. v~lılık- bir.eylfıl 9~1 ta~!hi ile çıkan bir ~abıta 
Duk Do Kentın tef tıslerı hazine avukatı M. Remzi Atay, dör- Tahranda normal hayat başlamıştır. !erine bıırer general tayın etmıştır. eı:nır~nmesıne ~ore, 6 ~:ı:~ından yukarı 

• düncü tümen muhasel>eciliği vezne- Hükumet bütün dükkanların acılması- Biikreş, 7 (A.A.) - Romanya baş- hıç hır Yahudı, husmn ı~aret taşının: 
Kebek,. 7 (A.A.) - Dük dö K nt, daı·ı Mehmet Arguı~ u" çu·· ncu'" tu"men . t . t'. Şeh .· te k el 1 do"n- vekili mareşal Antonesko, iktidar mev- dan sokağa çıkamıyacaktır. Bu hususı 

Kebektekı hav·ıcılık kt b' . t • ' nı emıe mış u. ıı r e en er k.. ı· . . 'k' . Jd·· . .. . t b. k t 1 altı 
.. . · r : • me · e mı, . er~:ı- muhasebeciliğ' veznedarı Emin Er - müşlerdir. Sokaklaırda silahlı İran as- ·ııne .ge ışı.nın 1 ıncı yı onümü muıı~- 1~~re. s~rı ır umaş an yapı mıs, ' 

ııe)ı \e ~ ıl.ıh fabrıkalarını gezmı~. ou d ~d 1 k 1 . d 1 kt d . sebetıyle bır nutuk irat etmiş ve dem;ş krnıelı bır yıldız olacnktır. 
teftis altı ~a-ıt ·lirm'" t" og u er erı 0 aşma a ıı. t" k. y h d'l ·· ct 1 d B 

~' • s u~ ur. N:ıkil oluıwnlaı · : Londra, 7 (A.A.) - Londrada iti- ır ıR: .• ı· el ab1;1 ı erhmllusd"aa ed.3 mba. an aheaı;-
..,. ... • x Çarşanl>a tahsil memuru Sıtkı Ka- mad edilir bir menbaclan öğrenildiğine . - .u.meııler, unutmayınız ki, istıla ın. e ır ma ~ .e en .ı&:er ır ~ = 

f ınlandı)rada yiyecek ya, 15 inci tümen muhasebeciliği mu- göre, ingiliz vt Sovyet. kıtaları Irana ._:e dahılı haı:be ramak kalmıştı. O za- leye nakledemıyec~kleı dır. Koc:sı A} 
• • hasebe katipliğine, Yüksek ziraat ens- girdiklerinden bE~·i burada bulunan !"Ilan bana ınanmanızı, haklarınıza ma~ olup da çocukla;ı _bul~~m.ı, an 1 a 

Kahire, 7 (A.A.) - Orta ~ark ham vazıyetı litüsü mütedavil sermaye muha::;Gbe Almanlardan hiç biri memleketi ter ıman etmenizi istemişt.i~. Mukaddes hu~ıler bu şartı:ı.ı:a t~bı degıldırleı:- Bu 
tebliği: . H ı ·· k' ,.., AA katibi ve mutemedi Niyazi Halıcı yük- etmeğe muvaffak olamamıştır. İno-i]- haklarımızı korumak ıçın Almanya, eı:nırname on sekız guıı gonra merıyete 

İngiliz. tayy~releri Trahlu~garlıa hü- le sın -~· 1 
( • f) 

1
;- ~· N. B. , sek ziraat enstitüsü mütedavil serma- tere hükumeti tarafından Tahrand~ki ltalya ve japonyaya ittifakla bağlan- gıre~ek, Bohemyn ve l\loravyada da 

cum et~ısl~rdır. t~panrol mendereği . A man) ·~~:n \'n 1 ın '.1_~dı);~ya on. oe,!3 ye muha~ipliğine, Tokat varidat me- İngiliz elçisine gönde:rilen talimat, yal dım. Artık bugiin _yalnız değiliz. . mer .~ ?.laca~~ıı-. .. . , ; 
ve geıı:_ıleı:~ b?mbal~nmıs, .rıhtıma ve b.ın ~~t ~~ ~ ·a ~ ettı~~ ~' ~~ke ~ıl~~- muru Etem özer Seyhan tahakkuk şu- nız İran ela bulunmakta olan .Almnnlnra . Aı;t~nesko, sözleırini u suretle bı- Gorulen !uzum. uzerıne ~ ahud.ler 
r.ırtn bukyukliikte bır gemıye isabet rı~m~'j 1

•• ':1 1 
) b'u mı t,ııd,ın b.ı~ka be sefliğine muntazam borçlar umum ait olmakla kalmayıp Kudüs başmüf- tırmıştır: hakkında bu tedbı-rler nlınmı:;ıtır. 

ı."ıkı' olmusttır Fınlandıyu)a on ııı ton <;avdar dah~ı .. ~d .. ı··- .. 'ı kt'J k'I' z h'd B l t" .. I k · 'b 1 • Bı'r• me a'ı 0enesı' bı'tmı's sı'mdı' ve ' " · .. kt · l' . ti F' - . mu uır ugu c a · ı o ve ı ı a ı e a - usu ne ve ra ısyanı astırı dıgı sı •·a - · ' ·' · · ~· ~ o gonderece ır. ,u suı e ınlandıya- . . . . .. 1 · . "' · b'. .. d ı · · b ) ştır Al-• d· , .. · . f s·ıV h b 1 , pmar lıarıcıye vekalet.ı muhasebe mu- !arda rana kaçan Irnklı asılere de sa- nı ır mucn e e senesı aş amı. · 
nın bug ,ı:,: vazı)e 1 · ' a u mus ola- d" 1 ..... d kt·ı k'I]'"' 65 · · t·· ·ı ı· · ]·ıh "'aı·clımcımı" olsuıı Voyvod·ıları -

I k t . k k 'ht' · ur ugu a ı o ve ı ıgıııe ıncı u · nıı ı ır ' "' " · · ' c·ık ve mem e ·e ın e me ı ıYncı te- ' · h b' .. b'h b' h · · '. . • 1 • kt . · men muha::ıebecisi Tevfik Timuralp Nevyork 7 (AA ) _ Tahrandan mızın ar ıne muşa ı ır nrp ıçın-
mın edılmı~ bu un,ıca 11 • 1 · h be "d" !" ~ .. b' · · ' · .' · · · S clevı'z Uvanık olmalıuız z;mır mu ase mu ur ugu ırıncı alınan habeırlere gbre, ıngılız ve ov- " · J J •• 

ooo mümeyyizliğine, Biga maliye tahsil me yetler birliği Almnn kolonisinin kayıt- 000 

000 

Ali Ömeri Irak genel 
kurmay reisi oldu 

Demeye yapılan hücumda infilaklar 
müşahede edilmi~, yerele bulunan l>İı' 
miktar tayyare tahrip olunmu~f:.ır. 
Derne cenubunda bir nakil v11sıta~ı 
topluluğu ara. ında da bombnlar infi
lak c:>ylemi.-tir. Menılekette nlütehassıs ır.uru Asım Baykal Sıvas tahsil kont sız ve şartsız teslimini istemektedir. 

rol memurluğuna, Diyarbakır belediye Bunlar göz altına alınacaktır. 
ışçİ yetiştiriln1esine muha»ebe müdürü Mesut Altay 65 TJci İran kabinesi Rus - İngiliz notnsını 

Budapeşte, 7 (A.A.) - Paynap ga-
Ruzveltin validesi zetesi, general Ali Ömerinin Irak or-

• duları genel kurmay reisliğine tayin 
Mar:;;oyada nakil vasıtalaırı ve mey

dandaki tayyareler bombalanmış, Bar. 
diya ve El'aden de bombardıman edil
miştir. 

tümen muhasipliğine.. müzakere için toplanmıştır. Ba veki-
çalışılacak Tayin olıınanlar: lin parlamentoda bu iş hakkında bu-

- Baıtarafı 1 inci aahifede _ Nafıa Vekaleti muhasebe miidürlü- gün, yarın beyanatta bulunması bek-
ğü bfrinci mümeyyiz vekili Perizat Er- Jenivor. 

rının istihsal ile alakalandırılması k r f k·ı · h b "el' • an a ıa ve a etı mu ase e mu tir-ı 
Ge~ Süveyş mıntakasına taarruz e- prensibi kabul edilmi:-ı ve ilk olnrak Jüğü inşnat kısmı tetkik memurluğuna F k d 1 

den düşman tayyarelerinden ikisi av- pamuklu ve yünlü men~u~al f~~rikala- Milas eski hazine avukatı M. Tayynr 1 ransız a ın arı 
cılar tarafından düşürülmüştür. Bir rın<la akC1rdla ç~Iışa_n ışçı.ler ıç~.n ran- Karamanoğlu Fethiye Hazine avukat
tayyat"emiz kayıptır. ?,ımanla progresıf hır ~ekılde yukselen lığına, topçu yüzbaşılığından müstafö 

ucrel esa,;Jarı ka?ul olunarak, normal Sami Kurdoğlu Bursa hazine avukatlı 
l\1altada mecburi hizmet rantlıman.ın .fevkın.~le çıkmıya muva~- ğına, siyasal bilgiler okulu mezuııu 

fak ol.an ısçıler~ y~k~ek kazanç temın Behçet Tanuula stajyerliğine, açıktan 
Malta, 7 (A.A.) - 16 ila GO yaş a- etm~:-ıı bahsedılm~ştır. Bu maks.adla Akif Sezen milli emlak müdürlüğü 

rasındaki biitiln erkekler mecburi mil- yenı?en alınması lazım gelen tedbırler arazi tesbit ve tevzi memurluğuna. 
li hizmete tabi tutulacakları hakkında tetkık olunmaktadır. Bülent Avcı muntazam borçlar umum 
neşredilen nizamname cümle;;inden o- . ~'abr~k~laırımızın eks~ri~i, ?evamlı miidüırlüğü memur vekilliğine, Gani 
!arak bazı san' atlar erbabı mecburi hiz ışçı t.emını. bakımı?d~.ın buy~ık hır ehem Başm~m acil iye vekaleti muhasebe mü 
met ifa etmek üzere davet edilmişler- miyeti haız olan ı:-ıçı evlerınden mah· dürlüğü ikinci mümeyyiz vekilliğin.:!, 

Paris civarında üç fa b
rika yı yaktılar 

Londra, 7 (A.A.) - Mo!-!korn radyo 
sunun bildirdiğine göre, Fransız ka
dın vatanperverleri, Paris banliyösün
cle Almanlar hesabınn çalışan iiç fal::wi
kayı ate._e ve~·mişlerdir. ---000---dir. rum buluıı~aktadırlar. Ru noksanı. te- Ayşegül Yeşilli muhasebat umum ınü-

--...... 000 !afi ve fabr~ka_Jarım.ız;n y~nında l>ırer dürlüğü memur vekilliğine, Muznffcr l>olony'a, Fransız altın-
A l I d rı:U~ehas~ıs ı!jt;ı ıı.e~Iı.nın vııcucl~ gelm~- Süm r milli emlük müclürlüı{ü ar:L1.i 

vefat ettı edildiğini yazmaktadır. General bir 

N k 7 (AA ) A 'k B' kaç sene evvel tekaüde sevk edilmiş 
. evyor • . ·. '. - m~rı a ı~- bulunuvordu. 

leşık devletlerı reısı Ruzveltın annesı, • 
bugün saat 16,15 de Haydparkta vefatl•·--------------• 

etmiştir. A N A D o L u 
000 

F ransada sabotajcılara 
karşı tedbirler 

Vişi, 7 (A.A.) - Tazırlar meclisi
nin son içtimaında, işgal altındaki mm 
takalarda sabotnjlar ve her 2 yerde de 
komünizme karşı tedbirler alınması 
ve mücadele edilmesi için bazı kararlnr 
alınmıştır. 

Dahiliye nazırı Moji, bu akşam Pa
rise gidecek, orada Alman makamları 
ile temaslıırdn bulunacaktır. Fazla al
kol kullananlarla ela miicndele edile -
cektir. 

.............. 
Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR R0ŞT0 ÖKTEM 
-::-

Umumt Neşriyat Müdür11 
HAMDl NÜZHET ÇANÇAR .. --.. -
Ah Yıllıiı 1400 Kr. one : a Aylıi• soo 
Yabancı memleketlere 27 lira 

--::--
idarehane: ikinci Beyler Sokak 

vustra yanın ..... on ra ~mıı temın et~ıesı ıçın, muh~elı! fa.bı:ı- tesbit ve tevzi memurluğuna, Süheyla larına haciz koydurdu 
•• '}]' v • kalaı·ımızcla ılk olarak 700 ı~çı evının Dalkılıc milli emlfık müdürlüğü me - GONDELIK TAKViM 

nıunıessı ıgı imıası bu sene ba~ında karar altına mnrluğuııa.. Nevyork, 7 (A.A.) - Polonya mer-
1360 

Ş: TS 
Kambera, 7 (A.A.) _ Saliıhiyelli alınmıştı. Halen icap eden hazı:rlık!ar kez bankası, Nevyork bankasında bu- Uı·uguay Dahiliye aban 

Lir menbadan öğrenildiğine göre, A- ikmal ve ilk olarak Kayseri fabrikaları H d" N" h t ç · , lunan Fransız altınlarının haczi için EVKAT 
vustralya ticaret nazırı Fage, Londra- evlerinin inşası ihale edilmiştir. Ilunu, am 1 uz e ançar Nevyc:rk mahkemesinden bir karar al- Nazırı 
ela imparatorluk harp kabinesinde A- Nazilli ve İzmit fabrikaları ile diğer mıştır. Fransızlar, 61 milyon 54 bin S. D. S. D. 
vustralyayı temsil edecektir. Fage, 16 fabrikalara ait evlerin ihalesi takip e- Sıhhat Eczahanesi dolarlık Polonya altınını Almanlara Nevyork, 7 (A.A.) - Uruguvny da- Sabah: 5,33 Akşam 18,34 
eylfılde yapılacak parlamento içtima - decek ve ilk planda inşmn tasarlanan • teslim ettiğinden, Polonya hükumeti, biliye nazırı Maniella istifa etmi1;1tfr. I Öjle :12, 12 Yatsı 20,09 
ından Mnra Nevyork yolu ile Londl'a- evlerin en kısa bi:r zamanda ikmaline Taze Temiz Ucuz ilaç şimdi Fransız altınlarına vaz'ıyet ede- İstifanın ııebebi dahili siyasette noktai İki d' ·15 49 r ... k 3 49 
ya gidecektir. · gayret edilecektir. cektir, nazar ihtilafı bulunmasıdır. • •• n_• ... ·-·..,-------··-· 


