
'f son Dakika 
:on :e Meşgul memle
~.~~~ın a ketlerin iaşe 
~ e'j:;;:!:::·. meselesi 
~~-1111• ibtimalia· Berli.n (a.a) - Yarı resmi 

tİ\ '~ gazete ve bir meabadaa ahnaD haber-
~dı, bu iki mem· lere röre iıgal albada bulu· 
-, ~ Okyaauı kadar nan arazideki iaıe meselesi 
' ~illan ihtilif se- etrafında yapllaD münakaşa-
L.'lltrindea dem lar mevzoubahiı edilmelde 
-"t,~.dılar. Hele hı- ve şa nokta tebarilz ettiril-

._._. •lhaiıa Amerika mektedir: 
\..~' '~. icap eder1e, Almanya, iıgali altaada 
~ ....._

1
J•Poayaya harp bulandarduğu memleketler-

t • de •iikua ve inzibah temin-"- •vaıye etmiı 
~L.- ,lJ Nevyorktan le miikellef deiildir. Beynel· 

""t t milel hukuk ta bunu lmir 
ile l'•eyyilt eder1c bulunmaktadır. Almanya ba-
' olcyonua mil· 

u.. •)t'"cl zı memleketlere buğday ve 
·~~lctı 1 

en torpil· yiyecek maddeleri göaderi· 
'ıL ~ '· yorsa baau sırf bir İnHnhk 
"':~olan bir fey vecibeai olarak yapmakta· 

ltl,~·l •rikaıun arzu d I..~, d ır, 
~ ~ Ört başı ma- Ayni mahfiller bu mem-

f '" 'l•rlaldar1a1 ik· leketlere itbalit iılerine eu 
\\,' l(eıa Japonya müıat yeria boiazlar oldu · 

"etlerini istedi· ğanu hatırlatmaktadır. Av· 
~l ;''dırınadan ön- rupının m~şgul mıntakala-
\: ~l'lltt ara1111da rının emtea ve iaıe alacak 
~"s.:lflııağı bekle- yerleri de vardır. 

!::_~,:· Lttı. · t· Yeni bir hadise 
.'"~~ Quaume ı, 

. h ge•iıleyeıı BerliD, ( a.a. ) - Alman 
'' " •lltilif ve kav~ blikümeti Guatemala kiikü-
~ı. ' itan. metinin Almanyadaki kon-
" ~ bl etme· ıoloıluklarıDID lAlmanyadaki 
'~~.• ablaca- ıkamet va vazifelerine nihı-
~it ıç de doğru yet verilmeaini mezkar hii-

tlbaun ola- kümetin mulalaatg&zarına 
~-.~, reımen bildirmiştir. 
ı~•poaya da 

' J, lclrlik et
~ "r· "-1a· dik· . 

~ ti lbeafeıtlu 
~ •• r••etiaı baı

etı•,deu aı-

renmit Ye ba pot-ikaya, ilı· 
tadlarıaı uauttaracak bir ka
biliyet ve meharetle takibe 
ko1ulmuı baluauyor. 

'51RRI S~NL! 

Zafer bayramı
mız dolayisile 

----o---
Ofl ıuhabirlıin 

intlbaları 
----o.___--

Vişi (a.a) - Ofi. Hava• 
ajıaaıaın Aakaradıki muha
biri 30 •iaıtoı Zafer bay
ramımız münasebetiyle inli· 
balarına şöyle anlatmaktadır: 

Bu aeae Türkiyenin kalbi 
Ankuada yapılan meraılm 
umumiyetle reçe11 seael~re 
aazaraa daba canlı ve daha 
hareketli olmuıtur. Orduaua 

zafer resmi geçidi heybetli 
olmllf, zafer t&rklleriadea 
hiikiimet ile halk araaıadal6.i 
teıaniit açıkça görGlm&ıHlr. 

Mobanir yazısnıa devamla 
Türk milletinin Milli Şefi 

etrafında toplanmış olduğu
nu ve Şefine mutlak bir 

itimad besldciği tebarüı et
tirme kteclir. 

Uiuı gazetesinin 27 Aiuı· 
toa tarihli nuehHında Falih 

Rıfkı Atay'ıo yazdıjı maka
leden babaeden muh•bir mu· 
maileyb'ia T&rkiyenin istik~ 
lilini korumak içia her za
man ıillba sarilmağe amade 
bulundaiunu kayetmekte ve 
Milli [Şefle Genel kurmay 
Baıkanımıı Mareııl Feyzi 
Çakmak araııuda teati olu
nan tobrik telgraflarıadaa 

ilham alarak T&rklyinia bu· 
gtlakli ıiyaıetiaia "Kabra

maalık ve ibtiydt .. oldupau 
yaımaktadlt. 

es· 
MiLLİ ŞEF İNÖNÜ 
MHJi Şef laöaü seyahatlerine devam et• 

mek üzere dün lzmirden ayrılmı,lardır. 
_ ___,,o---..... 

üzüm pigası pazartesi, incir pluı
sası çarşamba güno açılacak 

Şehrimiz borsa idare heyeti düa B. Cev· 
det alaayalnun reiılijinde toplaamıf, üziim 
ve iacir piyasalarının açılı§ taribleriai teı
bit etmiıtir, 

Borıa idare heyeti her iki mahsul& de 
halihazır vaziyetlerini uzun boylu miiuke- · 
reden sonra üıüm piyaaaıının Pazarteti 
ve incir piyaıa11aın da Çarfamba glaG 
açılmasını kararlaıhrmiıtır. ---iplikleri gerinde kullanmıııı 

tezgah ve il 'abiplırına bir 
daha iplik vırilmiuıcık 

Pamuk ipliği tevziatı tanzim edilİl'ke• 
balkın bez ihtiyacının ve bu arada bizzat 
dokamacıaıu keadiıi ve aileıi efradı ile 
yakınlannın bez ihtiyaçlarının kaffılaDmaıı 
d&ıllalllmüı ve baaa göre tedbirler alı•
mif hr. 

Keadileriaıe iplik tevzi edilenlerin ba 
maksada uygun surette çalıııp çahımadık
larıoı kontrol etmeli: için mnataka iktuat 
miid&rü, S&merbaak yerli mallar mlicllıl 
ve Ticant odaıiyle yaphjı temaılu aoa ... 
da bazı kararlar vermiftir. 

Bundan böyle iplik alanların, aldalduı 
iplik mikdariyle dokudukları bezi veya lr
d&kleri çoHp ve fanililan mahalli ticaret 
odalarına götiircrek damıalanmalari Ye 
damialattıklan mikdars bildirir birer veli· 
ka almaları usul ittihaz edilmiıltlr. 

Aldıklara iplik mikdarında bez (dokadak
luıaı veya çorap ve fanila ördlkl.ıai bil· 
dirir vesıka ibraz etmiyenlere mıt .. kip 
aylarda iplik verilmiyecektir. -·----

Fiat ıııırlıa İllB ıOdOr
lüğO bakacak 

Verilen malümata gpre, ıimdiye kadar 
ticaret müdürlüğü tarafından yapılmakta 
olan fiat m6rakabe itlerine badema iqe 
m6dürliiğü bakacakhr .. Bu huıuıta •ekil•· 
tia tamimi beklenmektedir. 

b:mir iaıe müdilrlüill raportarl&ilhıe ta
yin edilea B. Nazif Kihya şehrimize r•I· 
mittir. 

laıe mllateprlıiı flat mürakabeai ıefle· 
rinde• B. Celil Ergili meıuaen ıebrimlze 
ıelmiıtir. 

--.. --
Irandaki 

v 

rımız 

vatandaşla

ve salim sag 
Ankara. (a.a.) - Tabran bliyGk elçlliji 

ile T ebriı baıkouolo•luğu erkiaama aılaat· 
ta olduklara hakkında Huiciye V elrll•ti•e 
haber relmlıtir. Irandaki difer vataadaı
lar da ui ve ••Hmdirler. 

• 
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Tokyo (a.a.) - Hükumet b ttıüıtü ıı Afrik sıaan ser- vınrnda lsmıil oilo 10 ya- · · -~--
5 
~ 

y~ barp end'iatrileri"m&mes- beıt Fratısı:z ve logilız1eriıı ııuda Haşim otobüs içbıde v~H~bt PMDS VaıiJiyi çaı;ırdı oa•:.,; 
aillerlain iştirakiyle toplanan iegaliad ki uııntak lar bit:· Hüseyin oğlu 303 doğumlu di mıliluineaiae ıeçilmek içia mil• .. 
bir koaferınıta bir nutuk ret ettikleri Dakard u bil i- Yaşarır. 11 lirasını çckdi maaıaı rica etti. /l L.:' 
töyleyen hıtvekil prens Ko· rilmektedir. Bu y budiler cebinden çıldığıudan yakalan- Blı nıektupta "Beni tabttaa m•~t" ~ 
noy~ ezcümle demiıtir ki: biikim t me nuriyetlerine ve mııtır. m~k huıusundaki arıu11uza tamaoae• '-

Jıpo•ya tarilıia en vıhim diğ t mübi 1 işi re kabul § Bayıııir:Jı, Turaa f.abıika· ediyorum •c Ruya tabtanda bir laak "ul'_ 
bubrama karşısında bulun- et işl rdir. Hunların arasın· •uıda lsmail oğlu Ş fik fabM etmiyecejimi taabblt eyliyorum. Sil fi 
malltldır. Bu buhranı yen· d Frans :ım m ğlübiyetin· rikaya ıait bir mflkiua kayı· büd&me Ceaabıbakln phlt kıbyofll!,.-. 
mek içia yegine çare mille- den soura e<·nebi m mi ket· şını çaldığından yakalıamış· buna kendi el yazııula teyit e1B7~ 
tla bltGa ekonomik kudre- lere ilticııa et niş olanlar pek lir. dedi.. Pi 
tiai ıeferber etmektir. Ba çoktur. ~ Alrauıcak, T1.1isflelcsin· Çarın oavlUll 11rı1•1111tan•'".ı 'it 
koıı feraaton hoddi J pony • G ne D .~ uduı gelen bir de Ali oğlu Hasaa inhisar- 1 U 1 V". ~ 
"koaomik kaynaklarıuı müm· habere göre, bu mrntak&dar- lar şarap fabrikuıba ait 6 Bir ay soDra payitahtı su batllk il ~ 
idin olaa en yül <Jek merte· da ikamet cdco Frauııilar, m~tre uzuıılağu ıda bir kala11 Petro bu ıadan İDıanları kurtarlll•,ıdl fi ~ 
beye çıkaıtmak ıuretiyle in- hıgiliz ve de Gulle'c'üler ta· çaldığındnn yakolanmııtır. bizzat dalgalar aıa11aa tirdi, ıcııf8k ' 
kifaf ettirmektir. rafından suk1tuhayale uğra- --!!- haıtalandı. i~~ 

tılmışlar ve şimdi yalnız Ma- 8 k k 1716 yılı bıtıada Petıo oil_. --m11--

ınanızıırın Araplara 
itimadı artıuor 

---.. --
B•idat .( a.a ) - bakın 

iıtikliliuiaı yıldöaümü miioa
ıebetiyle burada y•pılan bü
ylk nımi kabulde lngi iı 
ukeri mümessilleriyle diplo
matları en fazl:.1 büınü ka· 
bal ıörmüılerdir. Su m6na
sebetle 11lllıiyettar logiliz 
ıalaai1ellerindea biri •ı•iı· 
dakl beyaaatta bulunmuıtur: 

" - S11riyeye de iıtıklil 
vadeclilmit olmasıtldan çok 
meıuduz. Arap dünyaaıaıa 
bir luımı b&rdür •e teıkilil· 
laadıralinııtar. Miat er Çöı çil 
tarah•daa yapal&11 deklinıı· 
yoa Aıak llemine ıöıterilea 
itimah arthrmaktadır ,. 

----1111--
Nevyork 
Limanındaki 
Vapurlar 

, __ _ 
Vaıirıgtoa (a.a) - Ame· 

rika Umaalarıada bulunan . 

rcşal p, t in'o itimat etmek- ıça tasıma bir muhtıra ıönderdi. 
bu1u muşlardır. Gu6Jer cıddeıinde lbıaa Bunda da diyor ki: -~,)~ 

--o--
Ekmek buhranı 
uaratmak istiuan 
ı ırıncııar tarmıı! 
lıtanbul - Soo günlerde 

ıehriu mubt :alif semtlerine 
bazı fırıncıluın ekmek imali 
için kendile rine vuilen un
ları el alhndcn yükaee fiatla 
baılcalarına sattıkları ve bu 
yüzden mevxıi ekmek buh· 
ranı yaratmak i tedikleri gö· 
rülmtııtür. Bu fmncılar bak· 
kında ıiddetk tekib ta baş· 
laumıştar. B.Jediye yüksek 
fiatla un satılmasının önüııe 
geçmek üzere Toprak mah· 
sulleri ofisinin fiatinrıoı fıat 
mür1tkabe komisyonuna tek
lif ile a11mi an sa.iıı fiabaı 
tesbit ettirecektir. Bu azami 
fiat halka ilan olunocakbr. 

Diğ~r tllraftan düı.deıı iti~ 
baren bakkal vı lokantacı· 
lara un verilmesine bıılan· 
mııbr. Ma1c~rnacılara verile
cek un miktarı da cemiyet
leri va11tı sile te.sbit olana
cak ve tevıiataı b ılanecak-

oilu Sabahettiniu üzerinde 
bir bıçsk bulunarak~alnım•ı· 
tar. 

§ Anlifartalar caddesinde 
Atem oğlu Halit ve Yaıof 
oğlu Salihia ür.erluinde (bi .. 
rer bıçak bulut.arak abnmıt· 
tır. 

-----
Eve taarruz 

Kemer yeui mıahallede Ah· 
met oilu Salih ~vvelce ka· 
rııı iken bet sene ev•el ay· 
rılau yakl1p karun Fethiye 
nin eviue taarruz ettiğioden 
yakalaamışhr. 

----·-
Ih ti kir 

Keçiciler yeni pazaıuula 
Mehmet oğlu Mabmudun çi
•İyi 275 ~ uıuşu ki ı oaunu sat
mak suretile ihtikir yaptığ
ından yaknJanmıştır. 

Ali Füruği 
han 

"Cevabi me)dqbuada bBtlD '°"' ~ 
ma cevıp veımiyoraug, Gerçi R~t, 
hadan feragaate dair y !mİD de ett•:. f! 
Hazreti Davudan dediii ıibi •ltı .,, ..,,. 
fandan 14.'rtkk&p etmlıtlr" SeD de ~
d&ktt n ıonra uzua aakalblaıı• ~ ., 
yemin v t••t.b&;leriai a11utadr-
yorum. "" ~ 

Biaaea•leyh böyle daımakhjlll ~~ 
iildir. Ya Rusya tahtına liyı1ı o~~ 
bıacaksıa, yahut bir maaubr• ~ " 
rahip mea1ejiai ibtiyal' edecekti•;,. f""• t: 
kalilimiu istirahat etmesi içia ,..__., ' 
badar. Baua acele ce••P •erec• ..._,,,,~ 
halde ••na caDİ mua nelesi 1•'18 ıt•l' 

Çareviç yiae yaraalaraaıa 111 

mGracaat etti. _.,,. _,.; 
Baalardan Kikia ıu ce•alM ~ f" 
- Papas ıerpafa bapaa 9-' . 

mıyacaktır ya. icabında fırla.~~. ~ 
Vay•zenıki in blklmet ...-l.al ,ti 

maıı ve ııraya rirmul filuiad• .-; ıi 
Çan:,iç derhal babuaaa kı,. .J, 

verdi. Dedi ld : ~"'' 
"Mektubanam aldım. Rala••1 ·~_.ı 

bia •• Cenabıhakka daa ile ......... _dl 
~ ğı kabul ediyoram." a. ~ 

Petro bu aada baza dewletld ,~ 
deler akdetmek &zere bir A•t.,a .. 
tine laizırlanıyorda. Hareket111cl• f' 
evvel oflaaaa evine ıitti. o;;, ~ 

ecnebi vapurlann müsadere br. 
Yeni Iran Başvekili M4:li· basta buldu. Çaıeviç oaa t•~ 

met Ali Füruği han, mem- saffetle Hhip olm•i• kabal • r 
edilmeıl bıkk111cla neıredilea 

kaıaraame l haziran 1942 ye 
kadar met'i bulunacaktır. 

811 karua ıöre N c.vyork 
limaınnda buluaan ve Fran-

sızlara ait meıhor Norm n· 
d • ya transathğı da müsadere 
edilecek vapurlar mcyıo ında 
balunmaktadır. 

Müstamel rad
yo alıyo uz 

Boz.ak ... 11ğlim, Mühürlü 
torba l~i11dc de olsa 

T•mir. lalllaat tebdil mon
taj itleri 

Fiyat .. Lm açık adres 
t fsUAtla mektupla 

lı::nir Post Restant 
ZES tOccara y•at•ız ----"""" _, .... tctill'F"'r---

---o .... --

1 

Çorakirapı, Kemerler so· 
kagında Şerif oğlu r:abık._lı 
Mehmet evine topladığı 
Mehmet öğlu Mehmet, Haiil 
oğla Ahm t ve Ferhat oğ'lu 
Adnu!.ski ş bıal:na menbat 
mu1·2 ıliııde kumu oynattı· 
ği ve bbu hırdan Abmedio 
17,5 lirasını kuın rrla aidık· 
larııu şikayet edilme i üıe
ı in 5uçlul r yakaJ2umışhr. 

~ K er. K h2' m nl r 
mövldindc O ma oğlu M b
md ı e musa cğlu lbnbimin 
kumar oynadıldarı gö ülertk 
yak alanmıılardır. 

leketimiıçe tanınmış bir t•h- yemin etti. -~·" \ 
ıiyettir. Çünkü mumaileyh Petro: '"' ,,. 
uzua müddet Ankarada İta· - Fakat bir geaç delikaoh • ~,/Jlf 
nın büyük elçiliği vaııifeslni yı terkedip maaaıbrı çekilaıek 
ifa etmiş, 1932 seneaiadea ğlldır dedi ve ilaYe 1;tti: dil• ~ 
1935 atn sine kadar üç ıe · - Oilum ba pek kol•J cl•jll ,ı~ 
ne ltl üddet komş.u ve kard~ş şüa bana yaı. Ben Avrup•Y• •1~ 
memleketin bükiimd ı eisli- PapH olmaktanue dotru yolcl•• .~~ 
ğiode buknmuştur. Bu defa hepıiaciaa iyidir. Saaa dall• •'!'. et" 
ikinci defa Glaırak lran Baş· Jet veriyorum. iyi dDıB• • ;I 
vekilliğiui deruhte etmiı o- yaı., 

luy~:hmeı Ali Füruği biia, PltrBll DlllU ..... 
memleke.timiıi tyalmıdan t•· ,, Çarıııııı pllll••'A 
ımn kt dn. Çok müıkUI ve ' -"'~ 
bubr lı umarın da iramn Ç•r teJabate Çtkb. Ukl-c•!-~ı~ 
bülıı um l r iıliiiui d rubde lıaı, sonra Prltya krah••• 0! .... -

' t ·p.a· _aM, eden Meluth t AH Füruj"i Danimarka krabaı zi1ar• ,.- .. / 
bana, çetiu v11ıifesiade mu· penhıfdaki filoıaa• ~;_.. I'' 
vaffaki1etlcr dileriz. ı 



~, -----
~Y•t fiat murakabe ko· 
~'llu bu hafta içinde bir 
~ •ta Y•parak komiıyona 
,,~ t•rak üzerinde müza-
~ '•de bulunacaktır. t 
~llllıyoıı ı lı giiakü top · ı 
'•da odun liömüriinü11 j 
'~'lt' fi tleriui tesbit l 
t· r. 
~ ltt ...... . 
-,. ~ ... urakabe komısyonu 
~~ '•tına nykın olwrak 

~ ~~ilde satışlarda kömürü 
~ ,, 'ttıu fazlaya satan

' h •aldiyaolar mahke
••tileceklerdir. 
.....__o--

941 Yılı 
~~ lliitçe~i 

f, ~tlinıizin 941 yılı büt
., Ss :llıi ••ridah 2,606,390 

~•44i llr~f ve saırfiyab da 
t'tb· hra 55 kuruı ola· 
~ •t tdilmiş fe~kalide 

'le ~' da 538,943 lira 
•huı olunmuştur. 

ihracat "-o __ 

• .._ lagiltered~11 

1 
\&, 111il1oa lira luy· 

,:"-llt eıyası geldi 
\.~lı -.,llda ecza, PD· 
f ı-.ıc 
~., ve kakao var-

\ tfii~ otomabil liıtiği 
~~r. t,, daha kııuçak 

~ •aarıtçlleri 

---·-

Kütür ar 
Müs b ka arı 

---o------
Tenis mü b l·aları ıabah 

11at 9 da Kültürpatk teni 
mü8 ba'kal una bugüu b ş· 
lam yor. Bu müs b h lnr ey
lülün yediıin k d r dev1ım 
edecektir. 

Şc.hirl r ar sı müs b lı lar 
lzmirdo ilk def ohu:ağmdao 
nı~raldı sur tte ta.kip eoile· 
ceği de şüphe yoktur. Bu 
mü1&abakal .-o memleketin en 
maruf oyuncularınuı işti a 
edeceğind n şüphe yoktur. 

--&::ı--

Borsa o erı 
d i~ş .i 

Sen lerdenberi boru. ko· 
mi erliği vazıf sini ifa et· 

nıekte olan B. S evki Eıtcğ· 
rul Sımsun tic· ret odosı 

baıhitipliğiııc t yin cd~ miş· 
tir. lzmir bo sa omiserliit· 

ne tayi edilen lstıınbul ti· 
caret odası umumi itibi B. 

Cevat Niu mi şehrimize g i
mek ibered ·ı! 

-.. -.-.o-----
K alczasyo 
ları ibalesı 

----uo---
Bel .dİJc dai i eccümeci 

d&u doktor B hç t Uzua re-
iıhiil!de toplıilnmış yukarı 
m•haller de baıi so ·ak-
larda yeniden yapılmasma 

&!arar veriltn kaldırım ve 

kıuıaliı1.1syon iuıaah ı mü· 
te hbide ih le etmiştir. 

z yi 
KarııyaLa Cümhuriy~t ilk 

ok"Dluotlan ı ldığım 26 6 941 
tarih ve 805 No lu diplı.ım -

mı kiızaen z yi eltim. Y ~Pİ· 
siai alıc ğımdao eddıi in 

hüt mü olmadığna ilin ede· 
ıim. 

Karşıy11 Cümburiyd ilk 

okulu 1941 yılı meoıun 

~ rıud~n 456 No. lu 
L tife Ergin ----!•Haorıar 1 

~ .. -- -----------
~ ~ ........ lzaıirde mu- Z • 
'~ •de bıahınacıkla- ayı 

lt lbGnaaebetle de Ödemiı Orta okulundan 
~)\it erternaıyonal aldığım 30/8/936 taıibH ve 

ttt ed cekleriui 96 Hyılı ortaokul diplom -
St.tıı••raf miidürü- mı :ıayi ettim. Yenisioi ala 
~· 1ı1lta1ad• ilk ted· cıgımd •n eskisinin bük.mil 

t1ıı • kalm11dı~Dı ilin f'derlm. 
' ll ~·••den teıek- 5

• 

'"•ıililc bir rrup Ôdemiı ortaokulu 935 936 
'•reket ıtmiı· dera yılı meıu.ılarınduı 
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An ra, ( . ) - Aukara 
lımir bi iki t yarışı, çok he
yec nlı bir ş ilde devam et
mektedir. Ajaııarn müaaba
kayı t kip ~den muh rririnin 
bildirdiğıne göre Pol tlı • Siv 
ribiıar r 'mde i ov yı aı
m k epey zor olmuştur. 11 
sıudt Sivrihis r 81 u spor-

cular, balkın co uı; teznbil· 
riyle ( .. rşılın mıştır. 

Sivribiı r Eskişehir böl· 
gl'sinden Osm ıı Pal· birinci 
Nizamcddiu Öıt ık i inci 
lzmir bö!gı si~den Ahm t 
·· nbüı üçüncü girmişlerdir. 
'Birinci gel no hediye veril
miıtir. 

Sivribiı r, (a. ) - Dü13 ü 
çetin Y rıştan sonra Sivrihi-

sar· Eskişehir merhalesi ka
tcdilmiı, federnsyo ta un şeref 
mayosunu O.smE:D Pal, giy
miştir. Sa t oa alhdn E ·i· 
ş ehiıdeu Kem&I orap birinci 
Ali ç .. ihı ikhci ol E' ski· 
ş hire girmiılerdir. Y rın 
Eskişehir · Kütahya yarışı ya
pıl cakhr. 

'---o---
1 t bu 
uallimlerı 

Ista bul - Ş hrimiı: ilk 
t dri at milfettiı fer inden bir 
guı up, y rın (bugün) M arif 
müdürünün reisliğinde Iznıire 
haıeket edcctı Jerdir. 

Müfettişler, İzmirde aıes
I.; i tetkiki rde bulan cak
l.ar ve bu v sile ile de lzmir 
Entero.uyoa J fva mı ıiyard 
edeceklerdir. 

---...-u---
Defin derdi 
Iııtn bu), - Üıküdarda 

Karac Abmct meıarlıiında 
saklı bir d f'neoi bulunduğu 
belediyeye ıhbar edilmiıtir. 

Mür"caat edenler, çıkacak 
ol n dcfioeni yüzde elliıiüi 
beledıyeye vereceklerini bil· 
dirmiş ve b r.friyat için mü· 
ıaıde istemiştir. 

Bel diy , bu miirac ati 
nazarı itib r • larak define
nin ranmasıtıa müsa11de et· 
miıtir. 

IBA 
IBA tıhtıı kuı.-olarını yok eder 
IBA mRdeni eşyayı parlatır 
IBA. lekeyi çtkanr. 

P .. vyoııumuz iş Bankaıı 
p i V) oı unun yanınd (30) 
ouwarelı pavyondur. Pera
ke ıL de chş ~ apılır. 

•• 
Urfi ir · ·- e ı:a ... u unda 

yll"f pılacak tadil er 
Ank ra - Ôıfi idare kanonuad•, buı 

t diller yapılmGSıaa dair bir kanao llyilıuı 
hazulaumışhr. 

Bu Jt;yih , ilfı: içtima devreıiade Bü1Bk 
Mılld Meclisine taa1dim edilecektir. Doıpiı 
edilen tadillere gö:e, Ô . fi idare mnıtab
sındac çıkuıf .. cak o•aa suihat i:e melaf 
olanl r, muayy('n bir mahalle sevkedilecek 
ve orada neır,rd altında bulundurulacak
Jardır. 

Hn ümeti bu tadile ıevlıedea VHİyet 

ıudur : 
Hı1lcu, öıfi iaue lromubuu, me•cat ıa

libiyeti kull narak şilpheli eşbasl örfi ida
re mıntak sırıd o çık rtmııkta, fakat bu 
gibiler istedikleri mabıilere gitmekte u•• 
kelldileri bir kontrolo tcbi olmadıklarıada11 
gene bir holı.ynu bulup örfi idare mınta· 
kasıaa avdet eylemekte ve bu bal, aıfi 
idareDİn istihdaf ettiği rayeyi temia •Jli• 
yemem,.ktedir . 

.__..__.. .. ___ 
Ü • •• 

ıversıte kaydı 
başıvor 

htuıbul - Üniversiteye yeni talebe kay• 
dı ıa bışlanrnııtır. Mayıs devresinde u.~ 
lerden mezun ol rak olgooluk imtibaalana• 
da kazanan ge çler ünivenitenio muhtelif 
fakültelerine yazılacaklardır. Kayt mBdcletl 
fakültelerin açıhı •tarihine kadu dovalQ 
t!decektir1 Üaiveuitede imtihanlara 23 •J• 
lülde, tedrisata da ikiociteırin iptidıııada 
b11şl11n~caktır. _ __.... .. __ 
Sanayi mıııtakası 
lıtanbul, - lstanbul'oa imar pllaıaa fi· 

re, Haliç sahilinin iki yakasında ricude 
getirilecek ,unıyi mıntakalanaıa · tafılllt 
plinları bııulınmııtar. Bu plianlar taldilc 
oluamık 6züre bugünlerde Nafıa Veklle
tlne gö derilecektir. 

FAYDALI BiLGiLE 

Bai dan tuvalet 
takımları 

Bağadan yapılmıf tGvalet talrımJaııaı ela· 
ima parlak mQhafa~• etmek llzımdır. Haf· 
tada bir riia bir beıi kura kepek içi•• 
batırmalı ve bağadau · yapılan eı1ayı o••· 
lamulıdır. 

Uzun mllddet kullanılınca baıaa farça· 
larda, tarakh~rda çatlaklar bq röıteıir. la· 
na mioi olmak içia ayda bir ıeythlyaflDa 
batıralmıı bir parça pamuğu baalHıa ize· 
rinden geçirmeli. Bu yağ eıyamn eıkime• 
sine m ni olur. 

Kırışıklara karşı 
Y6zllnde karııık baılaDgıcı olanlar (1h· 

lerintı ,ettali ıayu s&rerlerıe aı uma11da 
kırıııklar! zail olar. 

Şeftaliyi sıkarak ıuyanu yiıe ılrmek 
kabildir. Bundan baıka bir ıeftali barçHıaı 
yüze sürerek bilhassa lurışıklu Bzeriae 
gezdirmek ayni tesiri temia eder. 

N vraljiye karıı 
Yııın Dt:vr.tlji ıaaalara çok ı:dırap verir 

• Bu Hacıları bıfıfletmek lçia bir ılt•J• eler 
koymalı ve içerisine eritebildlji kadar ki· 
furu •tmah. Bu il&çla saacala•an J•r aalatı
bp mataj 1apıhr1a çok iıtifade edilir.· 



1 ... .,. ' J 

Gaz . ve kahve tevzii 
2aileleri • 

Ola Kupyaka•ıa Alaybey bakk•lları
aa ı•z tewd edileli, Soa ı&nlerde yılaa lıi
kı,.u ıekliai alaa bu ıaıcıbjıa ruhaau 
aah,abilmek içla d&a ıazıa tewziiadea iki 
aat moara yapbfaauz tetkikatta bu ıaz 
•erllca bakbllana alchldanaı 1 ·2 Aatte 

Japon sözcüsü lngiliz kralının 1 

Ujatbklan ......... ,br. 
8a &akkallarclaa ikiai ile temua ıelea 

lalr malaanlrimiz diyor "i: 
S.llailrff Abclanahmaaıa dlkkiaıaa 40 

kilo •erilmif, bir -tte kırk pam kalma· 
.... RbeH Melamedia dlkklmaa da kırk 
kilo ftl'ilmif, fakat Mehmet ı•çe• hafta 
Terilea ıaz ylldlldea dlkkiaıaıa camluı 
lanldafladaa çolak çocuk we kadıalana 

•••-•• &alail almak içia ı•z teniiai 
..... Batla• talik etmiftlr. 80 kifiye tew
zi .W.cek ba kırk kilo ı•z içba iç ylz 
....... dlkkl.. doldataaa ıarıace r .. -
....... allaayet dlkklm kapayarak kapadaa 
tem.ta ....... ,. fakat pz pek çabak 
Wttlii içia aeticede biriala ıaz •khyor
- clİJ• botuaaa 1Udmuı lzeriae bir ar· 
...... t ..... llUfbr. 
•"bl " otla mltecavlzi d&kkladaa 

atmcaya kadar b&ylk zahmetJu çekmif· 
lettllr. 

.... ,.., imtu1•a.Uki bakkal bay Re· 
cep te 60 kilo alm•ı, fakat bu mllrdan ••· 
at tllrtle bdar tewzi ettiii halde rece ka· 
,.... .... adar dlkldaı••• laladeki iti· 
............ ,.a,. kartaramamaıbr. 

Hlllla alaphfOI' ld ıua• teni .. idi 
............ blaw-.kl ribi ele hileli OJ11Dları 

tewlt elmektetlir. 
.... çaresi: 
- Veaib tenli Yelikaluıa aamaralaa· 

-· •elibaaz •• gaz ve •• de kala•• 
nrllmell. 

--... o--
CeZaevlerinde okullar 

Aakara - Adliye •• Maarif V eklletleri 
.,.... .. nk•lnalaa temaslar aeticealade 
Mı ce1a enade birer okal açalmuı laak
.. adald karana laemea tatbiki mawafak 
prlllDlfllr. Ylbels malimat ..Wbi olaa· 
1 ......... ltltla mahkimlar ba.olrallara 
••nm ecleceld.,.ir. 

-·---·-----
Y-ırmi bet otobüs 

lataabal, - Şelarimlz tramTaJ idaresi 25 
otebll ptirmet• karar vermiftlr. Ba mak· 
•tla Amaa firmalariJI• temaılara baılaaal
mqbr. Otobltleria kıtta• •••el .. hrimize 
jetirillliif olaalt tahmia ediliyor. 

-----ııo'---

Fil P1'91 1111111111 ııttl 
lataala.a (a.a) - Almaaya blylk elçisi 

Voa P•pn clla Yetilköyclea tanue ile 
Almaayaya hareket etmiıtir. --
Eılrll ılsallakllırı Eıtıııblrdı 

11,11111kt1r 
Aabra ( a.a) - Bede• Tubiyeı 1941 

71b fua,.t propamıaa dahU mllabakalar· 
... hllpler U91&•da aıkrlm mlaahakuı 
Ealdplürtle yıpalacaktır. 

diyor ki 
Tokyo (a.a.) - Japoa söz

cilaü din ıazetecilere beya
aabacla Prea• Koaoyeaia 
Amerika reiıi cumhuru Ruz
•elte Atlaatikte bir yerde 
bulqmak teklifiade bulun
.tutu hakkında çıkarılan ha· 
berler dolayııile ıllimseye
rek demiıtir ki: 

"Gazete maaıeti olacak 
evaafta soaaanıyoael bir ba· 
berclir. 

--o--
Çörçil harp 

istemiş 
NeYyork (a.a)- Bir &"Ue

teaia haber verdiihıe ı&re 

Atlaatik koaferauı eıuun
da Çiiıçil jıpoayaya bat 
çizilmuiai ve fayet bana 
tecaYlz ederse AmerikaDID 

J•po•J•J• hup ilia etme
aiai B. Ruzvelttea iatemiıtir. 

--,n-o--

Tahranda •• mu-
de-zakereler 

vamecliyor 
--o--

Loadra, (a.a) - Talaraa
daki blyük Bıitaaya ve Sov· 
yet elçileriyle lraa büklme
ti ara11nda mlzakerabn de
vam ettiii iireailmiıtir .. M&
zakeraba b11luad11ja •afba 
laaklunda balea beyanatta 
balaamamak ve1a ailaai ıart
lar ıimdidea bildirmek mim· 
kin detildir. laıiliz ve Sov
Jetleria mlzakerata baflıca 

hedefleri ha iki de•leti ira· 
• rir••i• mecbar edea n· 
zifenia ikmalini temindir ve 
ba vuife de iranda balaaaa 
k&Uiyeti ve çok tehlikeli Al
maa koloaiıiaia arzettiii tth· 
didi öalemektea ibarettir. 
Sovyet refikile sıkı bir ıu

ıurette it birliiiade buluaan 
Britaaya elçiıiae verilen tali-
matın bu tehlikeyi ea yakı• 
ıamaada hakikate• ve kati· 
yelle inleyecek mahiyette bu
lundataaa tahmie eylemek 
mümkündir. Buauala bera· 
ber Britaaya elçiliiiae veri· 
len talimat yalnız Alman el
çilliialn atiıi meseleıiai de-
lil Alman lroatrolu alt.ada 
bulunu diter memleketler 
elÇiliklerinin atiıi muelesiai 
de ihtiva etmektedir. 

biletlerinizi (SIHıt) 

• 
mesaıı 

Loaclra, (a.a) - Ba~&a 
bir ziyafet eıauıada inıiliz 
kralıaıa bir meıa jı okaamuı· 
tar. Kral ba meaajıada eı· 
elimle ıöyle demektedir. Ge· 
çirdiilmiz iki çetia )'ıl ada
let ve h&rriyetin blltla clla· 
yada yeniden teıia edilme
ıiai ıörmek azmimizi ura
mamııbr. Ayai ziyafette ba
va auın Siaclair bir a11hak 
.aylemiftir. 

--o--
"Pılıııada bir ta

ftalı .oı-ııdı .. " 
Londra, 3 (A.A) - Tay· 

mi• ıazeteai hulna lç&acii 
ydclöalm& miaaaebetile Po
loayamn kalaramaalıfl• te· 
maı edea bir yazıda di· 
yor ki: 

"Almaalar Poloayada bir 
tek Kuitli•ı balamaclılar .. 
Baaaa içia biltla Poloaya
lılan idare makiaeaiadea 
uıaldaıtırclalar.Poloaya • So•
yet aalaıma11 mlttefilder 
cephuiai ciddi a11rette tak-
viye etmiıtir. Yeailmez Po
loa1a milleti muafferler ara· 
11adb yeriai alacaktır.,. 

Berlia, 3 (a.a.) - Almaa 
tebliii: BIHia ıark ceplaeai 
boyunca tam ma•a ffaki1etle 
inkitaf ed•a bueklt olayor. 

Ramea bava kavYetleri 
cenaptalri harekitta mllaim 

bir rol OJ11&1111tlardır. Şüa
diye kadar 432 Sov,t tay· 
yarui dlflrllmlflerclir. Ra
mea han kanetleriala laa-
relrltıaa takdire detw yar· 
damlar yapmııluchr. ----
Veyvel 
Diyor ki 
Loadra (a.a) - Simladaki 

amami kararrlbıada amami 
vaziyet hakkında bir aatak 
irad edea Uzak ıark laılliı 
orduları baıkumaadaaı rene• 
ral Veyfel ezcümle demit· 
tir ki: 

•ôalmlzde b&ylk Ye çe
tin yollar vardır, nlametH 
riialer ıeçireceiiz. Dlıma· 

anı •azlyeti zayıfladıiı •e 
matrur itlmaduna •nıldı· 

flm ıöatena bir çok ema· 
reler aardır. Dlfmaa laeals 
7ıkılmamııtır, takat mlltak· 


