
Nüshası her yerde 5 kuruştur 
TELGRAF ı ANADOLU - IZMIR 
TELEFON ı 27711 Fuarı ziyaret edenler Çarşamba 

10 
EYLÜL 
1941 

ADRES ı ikinci Beyler 80kafmda 
ANADOLU sazeteai ldarehaneal 

(ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 
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No. 8645 Günü geçmiı nüıhalar 25 kuruıtur. Her gün sabahlan ( zmir) de çıkar siyasi gazetedir. 
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Dünkü bayram İntibaları ve Mitat Oksancak nu tkunu söylerken 

Kurtuluş bayramı, emsalsiz -ç-~-~-in-A~v_a_m-,~~~~~~~~-, 
kamarasındaki Başvekilimizin hava ku 

tezahürat içinde kutlulandı nutku rumundaki tetkikleri 
©lr©llY aOIKo~Dan<dlo ~lukadderatıın1z1n htt

ki nıi ' e kapta nı biziz ! 

Bayram için etraftan da on binlerce kişi 
Izmire akın etmiş bulunuyordu 

Sinıali Afrika ve 
n1eselesi 

Iran 

lranlılar bütün teklif
leri kabııl ettiler 

Radyo gazetesınclen: 
İngilız gazeteleri So,·yetlere yar 

<lım noktasından hükümeti tazyik 
ı•tmekte 3 a ,·danberı }1oskova kon
feran•ııı'ın to~lanmamasıııı teııkıt et
rnektcdırlcr. Bu ~·ardımın başka şe
kilde nııılıma"ı ve Almanyanın Rus
yada mesgul bulunduğu bu sırada 
İngilteren ı n de baska bir cephe üze-

- Deıranu 4 ·~cii aahifede -

incir 

Gomel Alman/ardadır Bir şehir geri alındı 
Berlin, 9 (A.A.) - Alman lebli!i'i: Londra, !l (A.A.) - Düşmanın, 
Alman ordu"unıııı şark ceJ?h~Hınd~- Odesa müdafaalarını yarmak için yap

ki fırkaları, •avaş t~yyarelerı_nın mu- tığı lıütüıı t esebbüslercle akamete uğ
kemmı>l ~·arclı~ları:rle Leıııngrachn ramıştır. 29 günclenberi ~üren düşman 
Haırkındakı genış bır cephede Nıava taarruzu püskürtülmüş ve d(iHnıanın 
nehrine \'armışlarclı~. 1:-'ıdo~a sahilin- seçme tümenleri imha edilmişti.r. :\Iu
deki Şilotinurg şehrı bır pıyade ~lıı;· ı hasa~a altına alınan şehir zaptedile· 
tarafından hücumla . zaptedılmıştır. mez bir Sovyet kalesi olmuştur. Bu 
Leningrad Alman ':e Fınler tarafıncbn ,,ehrin asla zaptedilemiyeceği söyleıı
tam bir çenber içın e alınmı~tır. Bu mekte \"e ..ehirde normal harntın 
-Devamı 4 nıil aahifede - - Dev~ dördüncü aahifed~ -

' n1üzesi bug ün 
yarın açılıyor 

Birincilik. ikincilik Eskişehirde, 
üçünçülük te Istanbuldadır 

Ankara - İzmir 
bisiklet yarışı, dün -.-
•on merhale olan 
Manisa ile İzmir 

Atatürk müzesi bugün değil, arasında yapılmış 
yarın saa t 11 de merasimle açıla- ~ant 9.23 de Cıım-
raktır. Müzede hazırlıklar ta- hııriyet meydanında 
mamlanmııtır. 11 eylul, saat 11, Atatüı·k heykeli 
Ebedi Şef Atatürkün lzmiri kur- önünde yarışa işti-
tardıkt8'n sonra hu güzel Türk r:ık eden bisikletçi-
şehr ine ilk ayak bastığı gün ve !er Şehidler rnev-
saattır. Müzenin açılıt zamanı, kiinde Şehidler abi-

1 1 bu tarihi ana teaadüf ettirilmiştir. de•i önilnde tören 

1 
}apıldığı ve bir 

S erı v azıye 1sARE.T1.E.R fından hııvaya atış 1 A k A 1 T • t manga a"ker tara-

yapıl:cırak Şehidler 

Pı•yasa bugu··n -ı ı- Rtht1111tn t en11· zlenn1esi seıtımlandığı sırada 
abidenin önünden 

açılacak Şark cephesinde orta do~~:\ü:~h~::e~:i~a <:::ii:c~~::= ff:;.~'.!re;e ;~::~~~~ 
(arına maruz olan kenar t1tş ları kıs- kordondan Cumhu- Biıikle tç ile r kendiler ini karşılıyan ~ali ve belediye 

Bugün saat 11.30 da borsada ııı- d 1 1 ~ men yosun tutmuştur. Bu yosunlar, riyct meydanına r eisi ile birlikte 
cır rnüstahsıl Ve tacirlerı toıılana. k mın a ne er o uyor f' kenarda gezinen insanlar için daima gelmiş, Atatürk heykeli önün- , relik )1anisa - İzmir ı·arısına ba~ 1 a-
rak \"e incır piya~asını açacaklardır. JS e tehl ikeli olmak is tidadındadır. Çün- de durmuşlardır. Halk, gerek ,' e- mışlardw. Sarı ma.ro gene Osmanrl:ı 

k kü gaye t kaypaktır ve binaenaleyh hidler mevkiinde, gerek Atatürk her- idi ve artık onun Osmaııdan alıııamı-
Alıııaıı esaslı tedbirler ve r~ clte l 1 · J dl J J J J I . her hangi bir yolcuyu, tutunmağa ve keli önünde günlerce süren bu meşak- ' yacağı kat"i surette anla~ılnııştı. Bu 
rnzıy~tı sebebıyle bu yıl 1ııgılız cc- Sovyetlerin bunt a \1 n1a <Sa arı 1a ( <111( a )ff davranmağa imkan bırakmadan de- katlı sevahati muvaffakıyetle bitiren sebeble rakipler, daha zi)'!tde tznı;ro 

· · ı ı · 20 kurustan a•a • d .. l f J '}" l ~ ı· ·e yu 1 b"I" o-eıı'Jaı·ı:mı"zı" bı'ı';•u"'k he•·ecaıı ve sevgı· bı"ı·ı'ncı· gı'ı·el. 'ı'lnıek için mücndeleı·e o-i-ııevını (en. en ııevı .• ' - (lu"" su""nce - Lenıngra 111U( a aası ve ngı ız er . ~ var ıya 1 ır. . ,., ',. J J " 

g- 1 
satılmıyacaktır. Eğer bu fiııttaıı , Eskiden bu yosunlar fırçalanır ve içinde karşılamış, alkışlamışlardır. l ıi~mi~krdir. ~fonem.e n üzerinden, düz 

:ı " .• ·ı«ı .··,•tı•.. '·au(ar-.·a kooperatıfler Rady .. o gazetesinde.n: . . . edilmiştir. Bu şehiri zapt için )"irnıi temizlenirdi. Her hangi bir kaza, b ir Neticede Bursa mıııtakasıııclan Jlik- ;·aldan geçen giize·rıı-.ıhta Bayram, Os-
' " " ., " 

0 
' B 1 · g·· e it o-· • ı ı tı· h 1• 1 1 L• d · ku b 1 d · met bı"rı"ııcı' lı"kle '·u··.,·ük .'·aı·ıs. ı t.·ımanıl .•. - 1 m·.ın, Hı"kmet, Ali, Sabaheddin \'e Ha-. _ . . 

1 
l h. , .d ,

1 
mü daha- ugunkü Sovyet teb ıgıne or , a ı ,,un şıc c e ı mu areue er o muş- , a ıae vu u m": an, aynı zaman- u " 

bırlıgı 1 e n ısarlar ı ares Smolensk b"I .· ele bu şehrin fak- tur. Yine Sovyetlere göre, Almanla- da rıhtımın temizlıği namına aynı mı~tır. lid, diğerlerini geçerek lznıire doğnı 
le ederek pi ya adan mübayaat yapa riben 70 kifo gest"~ doğusunda Yelııo rın bu muharebelerde 10 inci, ı 7 in· ~~rin yapılmaaı zamanı geldiğine ka- YARIŞ .\'ASIL OLDU? büyük bir süratle ilerlemişlerdir. 
cak ve fiatı dü~il rmiyeceklerd•ı-. şehri, mukabUet~arruzlnrla istirdad -De<raım lklııc:I ll.lf•ıla, .... • nıız . ** Bisikletçiler snnt 6,40 da 70 kilomet- -DeTallll lkind ıahifede ..... 
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, ........ ıMAPOOSLKYOONVOrAdulanBnıon"lzlllllGllllllUllllllN .... llUllllllllllllll., -e?.~;~~ı ~~s:~~~e - (Şehir ve Memleket Haberleri) 
: ; rak memleketin ve çiftçinin menfaat-
; tıİ !erini tamamen ve kat'i bir isabetle T •• •• ı e e ı • BUGONKO PROGRAM 

QAOV,O 
"••uutuuuu 111 , ............................................................. , ............ ~ .... , .. ., .... ,... müdrik olan hükUmetin, piyasada bu utun erın ış enmesı 

YAZAN N l P d ÇEVİREN Ş k H 7.30 Program, 7.33 Müzik: Hafif : apo yonun er e : .. a ır azım ıekilde yapacağı müdahalelerin ni-
Çavuşu Burginyon Ergokmen hayetsiz faydaları ve istihdaf edilen aparçarl (Pi.) 7.45, Ajans haberle-

- 3 - bir maksadı vardır. Biz de devletin A • t• d ı k ri, 8 Müzik: Hafif parçalar Progra-
Biz yangın >1öndürmeğe gönderil- masından ibaretti; adamdan çok doğrudan doğruya veya bilvasıta YDI ip eS8SID 8 0 8C8 t mın devami (Pi.), 8.30/8.45 Evin 

nıı:tik; şehir içinde okak harbi ver- ayıya benziyordu. yaptığı mübayea müdahaleleri, her K • } k J k !"" saat i, 12.30 Program, 12. 33 Müzik: 
meg'e deg·ıı.. Döndük .. Fakat ilk tu··- İki ,.üz adım kadar yürüdükten zaman piyasanın normal, sah§ların ~mısyon ar uru 8C8 tır ': , S 1 · 12 45 A. h b 1 · ., ahenkli ve umumi menfaate elverişli v az eser erı, · .ıans a er erı. 
fek ate-ı açılan yere geldiğimiz za- ~onra sağımızda bir yol gördük; fa- olmasına hizmet etmiştir. Bunu, mü- Ziraat vekaletinden vilayete gelen ::\ialatva da bu kanunun çı>rçev; 13 :\Iüık: Muhtelif arkılar, 13.301 
man yine hücuma uğradık.. Artık kat bu yola dalmadan önce dikkati- teaddid hadise ve tecrübelerle ispat bir tamimde bildirildiğine göre 3437 dahil bulunmaktadırlar. 14 l\Iüztk: Karışık program (Pi.), 
bu defa tepemiz atmı.<ıtı .. Bize ateş mizi çeken güzel görünüşlü bir evi; etmek ıayet kolaydır. Uzağa gitme- s-avılı tütün ve tütün inhisaı·ı kanu- Evvelce yapılan bir toplantıd-a İz- 18 Program, 18.3 :\iüzik: l\leydan 
edıldiğini tahmin ettiğimiz evin ÜZP.. muayene etmek tecessüsüne tutul- ğe ne hacet; üzüm piyasasının açıl- nu.nun 69 uncu maddesi mucibince mirde tütün imal tipi tayin edilmişti. faslı, 18.25 Konuşma (Dış politıka 

d k V · · ·· ·· .. d ·1 · ·· dığı gün, hükumetin çiftçi bünyesi İzmir, Samsun, İstanbul ve Malatya 
rine doğru yürüdük Ve kapıyı kıra- u . e esırı onumuz e 1 erı sure- içinde dirije etmiş olduğu koopera _ tü.ün mıntalkal~rlnda birer komis- Bu itibarla yeşil, siyah, hastalık tü- haberleri), 18.45 Radyo çocuk ku-
rak içeri girdik. Karşımıza birden- rek eve girdik. Eve girişimizle, bi- tifçiler birliğinin devlet direktifi da- ıon teşkil edilecektir. tün yaprakları ayırcl €dilerek temiz- li.ibü, 19.30 Ajans haberleri, 19.45 
bire, silahlı, mızraklı dokuz kişi çık- riı\in avaz avaz haykırması bir oldıı. hilinde yaptığı müdahale, bunun en Bu komi;ıyonlar, Trakya, Bursa, lenecek ve tütün müe.>se!'lelerinin i- Serbest 10 dakika, 19.55 Şarkılar, 
tı ve bize mani olmıya kalkıştılar. (Arkası var) büyük delilidir. Gönen, İzmit, Düzce ve Hendekte maHl.thanelerine toz.' topra.k ~~ k~- 20.15 Radyo gazete8 i, 20.45 Müzik: 

Böylece evin avlusunda küçük h Ancak, ilk günün satı§ faaliyeti işlenen tütünlerin bugün işledikleri rıntılarını ayırma ıçn aspırator cı- B" h Ik i'" k.. .. .. ~ . T .. 
Yeni bir çephe aca a içinde, bir nokta nazarı dikkatimizi şekilde, Rumelikari, hkenderiyakfıri hazları ilil.ve olunacak, balya haline ır a ur usu ogrenıyoruz - ur-

boyda bir muharebe başlıyordu. İki nerede ktırulabı'lı'r'.I celp etti. Tacirler, piyasaya iştirak ve tonga, Trabzon, Artvin v~ Taşova gelen tütünlerin 1 nci, 2 nci ve üçüncü kü: Zeynebim, 21 Ziraat takvimi 
taraf mü. avı kuvvette değildi. Do- etmekte pek muhteriz davrandılar ve tütünlerinin de bugünkü işlendiği !eri hep ayni evsafta olacak, yani ve toprak mahsullerı borsası, 21.10 
kuza karşı biz 19 kişi idik. Bunun- _ Bat tarafı ı inci sahifede - yalnız kooperatifçiler birliği ile mah- >ekilde hkenderiyekaı i ve tonga o- tamami,yle s·•ancl~rdize. ~dilec<lk}ir. Müzik: Saz eserleri, 21.30 Konuş-
1,ı beraber daha kala balık olmaları 1 dud bir kaç tacir mübayeada bulun- !arak hep ayni tipte olmalarını temin Bu komisyonları~ mesaı~ıne vek~let ma (Posta kutusu) 21.45 l\Iiizik: 

rinde durması fıkrini ilerı süren er dular. edecekler tzm;ır Samsun İstanbul ye çe büyük ehemmıyet verılmektedır. .' · .. h b 'd 
ıhtimalini düşünerek derhal ~ert ha- de vardır. Bazılarına göre, bu cep- Tacirlerin ne maksadla böyle ha- • • • Rıyasetıcum ur an osu (Şef: İh-
l'eketlere başlamaş ve ilk ağızda üç h şimali Afrikadır. İngilterenin reket ettiklerini anlamadığımızı iti- ç • f • M 11 san Künçer) • 22.30 Ajans haberle-
kişiyi yere sermiştik. Bızden bir on- O~ta şarkta müsaıt vaziyette bulun- raf ediyoruz. Hükumet, halkın ser- · ı t ç ı a a r ı ri, 22.45 Müzik: Dans müiği (Pi). 
ba. ı hafifçe yaralanmış, iri vücutlu masına göre, daha 6 ay evvel yarım mayesine dayanan bir teşekküle 22.55/ 23 Yarınki program \'e kapa-
lıır Rusun ciddi olarak tehlikeye 1 d • b h (kooperatife) mal mübayea ettirmek } d D nış. 

milyon askerin top an ıgı u sa a· ve ona muayyen fı·yatlar dikte ettir- l{oı-ıııııa kaı1u11unun tatbı'l<atı baş a ı. Ün 
soktuğu bir arkadası kurtarmak için 

1
• Af ·k t .. ~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111110. 

dan şima ı rı aya aarruz mum- mekle mahsulün vaziyetinin sağlam- B 1 d• d b' J } { A } v .. t 
ı !-ı süngü havale etmek lazım geldi. kündür. lığını işaret etmiş oluyor. O takdirde e e ıye e Ir top antı yapı C 1 nne eı·c ögu 
Hir başka arkadaş kurtarmak için Bittabi, Trablusgarp zaptedilince, ise, tacirlerin bu cihetten bir endişe Çiftçi ma1larının koıunması veya ziraatla aliikalı her nevi menkul Kurumumuz tarafndan ne~red i -
bir Ru:un kılıçla kolunu koparmak bu mıntaka kuvvetlerinin Tunus duymaları mevzuu bahis olamaz. hakkındaki 4801 sayılı kanun meriye- \e gayri menkul mali-arla .-u. arkları, len (Annelere Öğüt) mektupları 
ı cap etti.. . .. . ı hareketleri ·akı bir ihti Şu halde? te girmi ve bu hususta viliiyete teb- sed ve bendlerle hendek .. çıt, duvar .veni den bastırılmıştır. Bu öğ-ütler 

uzerıı e .} n - Evet, fU halde tacirlerin fiyat düş- ıı·gat vapılmıştır. Dün beledivede be- ve emsali manialar, tarla ve bahçe Ben beş adamla geri ve kalan dö~·- il ·· 1 b · ı · B ık · y · · h .. ' ., ., 12 kt ta ı' barettir Çoctıg· urı ., ma e soy ene 1 ı r. e ı de 1!3 1 u- mesini bekledikleri akla gelebilir ki, !etliye meclisi ile ticaret ve s-anayi yolları muhafaza altına alınacaktır. me up 'n · 
dil bir köse.Ye sıkıs,tırmıştım. Tüfel<- t • . k" . l' h k'k . 1 . . 1 d d k d ~ d " t'baı·en bit• va0ın·ı ka · kiime ının son zamanlarda ı şıma ı :1 ı a~en t.ac.ır erın pıyasay'.9- .nazı odaları azalan toplanarak kanun da- Kaz-a ve köyler e e onıma mec ogu~uıı an ı 1 , , '1 ' -

!erini tekrar dolduramadıkları için Afrika kumanda heyetinde yaptığı bır ~ekıl~e ışhrak etmemelerının .•e- iresinde koruma meclisi ve müraka- lisleri teşkil edilecek, büdceler, tas- dar nasıl bakılacağım öğretir. 
mızraklarını kullanmıya ;:mvaşıyor- tadilat bundan ileri gelmektedir. beb~ ~u ıse, ne kad.ar ~ayret ed.ılae be heyeti azalarını seçmişlerdir. Bu dik için mürakabe komi!'.yonuna veri- Bu mektupların adreginize gün-
lardı.. Fakat bulundukları yer bu E . . . 1 . yerıdır. Fakat §U cıhetm de daıma kanunla ekili, dikili veya kendiliğin- lecektir. derilebılmesi için mukabilinde kurıı-

sasen Vışı ıle ngtlterenın arası hatırlanması faydalı olur. den vetisen bütün nebatlarla orman Belediyeleri olmıyan köyle!·de ko-
ıs.·e hiç te müsait deiJ.ildi. Burada şu- 1 1 t v H k , ~ d·ı ktıı·uşlıık bi,. po~t~ j)\I "' son zaman arda fena açı mış n-. e ü. umet, bugünkü şartlar altın- kanunun şümulüne girmiyen ağaçlar ruma meclisi vazifesini, köy ihtiyar mumuza ye • · ·•' -
na bilhassa işaret edeyim ki bıı Vişi, İngiltere ile Rusya arasındakı da, hıç bir piyasayı kendi haline hı- ve ağaçlıklar, ziraatta kullanılan heyetleri göreceklerdir. lu göndermeniz Ve sarih adre~in izi 
adamların hepsi mütihş surette sar- anlasmayı Berlinın ağziylc tenkit rakB:maz ve bırakmı:Jacaktır._ Mü.s- bildirmen z kMidir. 
ho. tular ve cesaretlerini ıçkiden alı- t kt d. tahsıl, mutlak §ekilde devlet hımaye- Kurtıılıış b,'ıyı·,·ınıı ÇOCUK ESİRGEME KURUMU 

(: me. e ır. sindedir. Hu"ku-met, mahsul 'u'n fahı·.. Hırsız paranın tanıa- GENEL MERKEZi yorlardı . • 1 ihayet bunları da muha- ,, 
Diğer taraftan Fransada komi.i- fiyatlarla satılmasının memleket ik- • • } d '; - Baı tarafı ı incı sahifede -

l·c·be haı·ic ı kılmıya mecbur kaldık. nıını nIÇIIl a nıa 1" d B 1 K d. . ............................................... ""1111 

nistler, Vişi hükumetine karşı hare- tısadiyatının yarını bakımından na- c • gelmiş bulunuyorlar ı. u ama a ı-
Ru patırdı geçtikten sonra evi kettedirler. Bu yüzden hadiseler ol- sıl doğru bulmuyoraa, onun, değerin- Fethiyeden İzmire gelen ve Vatan tekalesıncıen atııan işaret topu ile Se- Ask "' Vaziyet 

~öy l e bır dolaşalım dedık ve odanın makta, hatta bazı Alman a;ıkerleri den az fiyatla satılmasına da asla ol elinde karı 'iyle misafir kalan Ali hıdlerımizın hatıraları tazız ediım.ş, eri 
hıri nde bır kaç ki~i ile karşılaştık.. müsaade ve müsamaha göstermiye- oğlu mani;faturacı. Şerif, zabıtaya herkes bulunctugu yerde bır ctakıka _ Baı tarafı ı inci sahifede -

d oldüriilmekte, gerek Almanlar, ge- cektir. mu·· racaatla gece vastıg· ı altına koı.· - dwrmuştur. Muteakıben atlı müfreze ' . .. .. . . . 7 ı· ncı' Bunlar o kadar gafı! avlanmışlar ı • • t ı 10 uncu tank 13 rekse Vişi hükümeti tarafından bu Satış ve ihracat, hiç bir veçhile bir muş oldug· u 1700 liradan 1400 lira- komutanı Başaran tarafından evvela cı mo or u, ' · 
kı silahlarıııa el atamadılar. Fakat · k - b Avusturya dag, 1~7, 2\J2 ye2ö2 ıncı &ahada şiddetle tedbirlerle mukabe- zümre mevzuu değildir ve böyle bir nın alınmış olduğunu ve 11'azı kim- Kışlaya, sonra hükumet onagına a~ - .. k 

1
, • • . ek·z tırka ka-

üzerlerıne atıldığımız zaman kend;- le edilmektedir. Viı:ü, bu hadisede. sistemin bilhassa bugünkü şartlar sel erden şüphe €ttiğini söylemiştir. rak çekılmiş, halk büyük tezahürat P•) ade lir a aıı, yanı s 1 
- ' 

!erini ı>enceı·eden as.ag-ı f·ırlatıverdi. - it d h ' k' · · ı { 1 t k tt d !ı t t ' : oır ı.ıozguna ugramıştır. !Jıger tır-Rusya kadar İngiltereyi de mesu! arı'leınmeaz. a ımıyetıne as a cevaz ve- apı an etkı a -a o anın er ara- yapmış ır. Katar ua ı.:ıatıya cıogru ricat cımekte-
ler. Pencereden fırlıyanlar iki ki~i iı kapalı olma ına ve paranın tama- k 

görmektedir. Tacirlerimizin de kendı· menfaat- men a.lınmadıg· ına, 30U liranın hıra- - KIŞLA" Ö.VtJNDb' : cıır. Bunların dogru olduklannı a-
ıdi; fakat yerde üç sılah vardı.Üçün- t kl beraoer Alman ı.ıaşku 

Rusyay:ı yardım meselesinde, leri ile müstahsil menfaatlerini ayni Kılmış olduğuna nazaran <;-alınmış Sabahleyin Şehidler abidesi önünde uul e me e ' -
cü Ru. u bir kanapenin altında bul · iranın Yazıyetine gelince, İngilizler, zaviyeden mütalea etmeleri ve piya- ı.>ir şey olmadığı kanaatına varılmış- yapılan mera>ıimde bulunan zevat, Ku) ~a~danııgını eı~dışey~ cıuşurecek k~ 
dıık. Bizi görünce c:Bojo !.. Bojo ! .. :ıı trandakı Almanların, teslimını Al- sa hareketlerini eli birlik kuvvetlendir cır. Maamafih tahkikata clc:vam e- ıa meydanına gelmiş, yer almışıanıı. ı ctaı mıınım goı muyoı uz. 1.;unku ~ 
di~· e haykırmıya başladı.. Bu ·özle- man ve İtal\.·an elçilikleriyle m;hve- meleri li.zı~~ır .. Memleketin onlar- ..!ilmektedir. Hu esnada Parti vilayet idare hey' eti ~enrın batısındakı şenırlerııı ışg,ıl 
r im cAllahım ı Allahım !..> demek- .. ~ 

1 1 1 
ki . dan bekledıgı hızmet budur ve ka- :ıı: azasından Avukat h:kremüran tara-ı e dıldıklerı hakkında bır i;::'ar yok -

ti. Buna 'bir ş~·~ yapmadık .. Kılavuz re mu temayı! d~vlet er e ç_ ı ı erının z.ançları da bu hizmette mündemiç- Ankara - /zmir bisiklet fından Kışlanın b~lkonundan biır hita- rnr. U t akdırde Almanıar ou mınta-
. kapatılmasını ıstemektedırler. V ~ . tır. ** be irad edılmiştir. Atatürk meydanınıj ırnda mukavemet halındedıl'ier de-

olarak kullanmak kararın~ayım. Bu Tahrandaki Almanların Alman bay- • • l cı •• b "tt - dolduran halkı coşturan ve heyecana meKtır. :::>ovyetıenn bu taarruzundan 
da ~tekiler gibi, _k'.rli, çirkın ve v~h-ırak.larını taşıyan otomobillerle şehır lngıltere, Fınlandiya er- yarış arı .. un . ı ı getiren hitabe, çok alkışlanmıştır. gaye, Almanları burada katı bir he-
!:jl bır kıyafette ıdı. Sırtında koy un dahilind doJaqarak halk üzerinde ]<a" nının k , J l l - Baıtaratı 1 mcı .. bııt_,d-;ı - ::ıonra asken Kıtalar, komutanın ô- zımete ugratmaktaıı zıyade, Lenın~ 

t d b .. kil k b 1. d kaj'ı" e " c: arsı 1 { 1 Başta Bursa mıntakasından Hıkmct nüııclen bir geçid resmi yapmışlardııı·. grad ve 1.xomel ordularınfn . yukunu 
pos un an ır r • e ın e -s te 0 ır ··aptıklarını bı'ldı' ı·mektedirleı·. ·. ld - h ld t 9 23 d he ·kel l '-' d e · " ' l l tl o ugu a e yarış saa • e Y Halk, kahraman erlerimızi heyecanin natıtletmek ve mareşa .uu ıy nının 
b•r_ kemer _vardı ... Evden çıktık .. So- Bu el~ i liklerin kapatılması ve İran- 1are <:e erı önünde ·ona eırmıştir. selamlamış: Uınyep~r nehnnın dOiUSUnd:.ı. yerleş-
kaga çıktıgımız zaman pencereden daki Almanların teslimi transit SU· Helsınkı, !) (A.A.) _ İngilterenin Şehidler, Birincı kordon ve Cumhu- _Yaşa, Varol! diye bağırmıştır. mesını temın eyıemek olsa gerektır. 
atlıyanlardan b irının ölmüş, ötekki- retiyle lrandan Rusyaya .sevkiyat Finlandiya elçi l ıkleri mensupları bu riyet meydanını dolduran kalabalık Saat ıo 30 da bir hava filosu, şehir Almanlar da Lenıngrad ve Ukrayna 
n ı n de iki bacag·ınıı• k k ı halk, bisıkletçiler.imizi, alkışlamı. tır. t'izerı· ncle ~"u;::lar vapmıştır. Bu sıırada cephesınden kuvvet ayırarak bura-' ırı o :ıra şeklinde daha ag~n· "'elmı 8 olacak ki, sabah Finlandıyadan hareket et- " ,, ., 
~erde serili oldug" unu ~ ~ Bir arada son çızgisine 200 metreye atılan 2 ncı ışaret topuyle askerlerimi- ~mı takvıyeıeri şuphelldır. • itekim 

gördük. Iranın cevabını geciktirmiştir. Fakat mişlerd i r. Lizbon tarıkiyle memle- kadar gelen bisikletçiler, ene•rjilerinin zin l9 sene evvel ızmire girdiği an ::ımoıen:-;kte müuaıaada kalmışlardır 
Bunları oldukları gib i bırakıp geç vakit alınan haberlere göre, ketleri ne döneceklerdir. son kısmını sarfederek birinciliği al· Halka bıldırilmiş, Jimandakı vapurlar,' Anlaşılan, Almanların da en hafif 

gıtmekten başka yapılacak bır iş İran Ba. vekili, bütün bu tekliflerin Finlandiyanın Londraclakı elçilik mıya çalışmışlardır. fabrikalar, trenler, otomobil ve otobüs- ııoktaıarı burasıdır ve bu ıtıbarla, 
yoktu. Hükumet meydanına dönmek kabul edileceğını bildırmıştir. İngi- mensupları ela yine Lızbon yolundan ~ursadan ~ikmet, birinci. gelin:~ !er düdük <:alarak bu tarihi anı yaşat- 00vy.etıer taarruzlarını burara tecvın 
kar:.ı.rıle yola çıktık. Fakat geldiği- !iz kaynaklarından verilen bir hab.ı- Finlandiyaya geleceklerdir. Valı B. Fuad Tuksal VE'. Beledıye reısı mışlardır. .ı tmışıerdır. 
miz yolun kesılmiş oldug~unu <>'.örün- 1 • İ Dr. B~hçet __ Uz, gençlen kaını~lam~ş v_e aım-an tebliğine göre ı.se, ~imalde 

r, re göre, ihtilafta diğer biı· nokta; . !le ııin~ı. !l (A.~ ._) - ngiltere eL b~ çetın musabakada elde ettık l e.~ı bu- l\.ARŞFFA/{ADA: ~lut~burg zapıectilmiş, .Neva nehri 
re ne kadar büyük bir hayrete düş- 1ngılız ve Sovyet işgal kıtal arının çılık erkaııı ve elçılık mensupları bu y~k mu.vaffakıyetten dolayı tebı ık et- ::>aat 11,30 da Izmirclen Parti adımı 6enış ı.ıır sahada geçılmıştır. Bu şe-
tüğümiizü siz takdir ediniz. Ate~ hangi mıntakaya kadar ilerliyecek- sabah trenle Fınlandiya hükumet mışlerdır. . . . . . . Karşıyakaya geçen hey' etler, Karşıya- nır Lacıoganın cenup dogusundadır. 
'ağdan :ola atlamış ve i~tifad edi l- !eri meselesidir. merkezini terketmişlerdır. 1 M~rhalenın teknık netıc:sı ~.u~m.: kada müteaddıcl hey'etleırle birleşmiş • eva nehri ise hakıkatte bıı· kanaı-
ıııez hale gelmiş olan yolun üzerin- s kh 1 • IIık~et Altı~~aş. (Bur:-1~) ıkı saati ve kalabalık halkın ve mektepler tale- dır. Almanların bu istıkamette iler-
tie alevden bır kemer meydana O'~- • to o m, 9 (A.A.) - lranın İn- Kız enstitüsünden 1111- 43 d~kıkacla bırıncı, _Bay:a!11 :Adı\a_r be ve izcilerinin iştirakiyle ::>oğukku- ıeyı !erme göre, yakında yukarıdan 

. .. gılız - Sovyet kuvvetleri tarafından 1 t' h· .d l t l b (lzmıır) tekerle.k f~rkıyle ıkıncı, . <?~- yuda Ebedı ~f Ara türkün annesi Bn. inen 1''ınlerıe bırleşmeteri çok muh-
tırmiştı. Kuvvetle esen ri.izın'u· yan- ışgal edilmiş kısımlarındakı Alman l ana gı ece { a e e ma_n :ı:'ak_ (Esk~şehır) :eke:lek farkı)- Zübeyclenin mezarına gider<'k tören temeldır. ü takdırcte, Fınlere karşı 
gını :-;i.iratle yayıyordu; geçen u ka- müttefıklerının himayesini İ 'veç hü- Ankar~ ıı:ıe.slek. okul~ı imtihanla- le uçuncu, ~alıcl 5)fl.~s -~t11tanbul) t~- yapmışlardır. harp eden Sovyetıerin ierıleri tehlı-
dar kısa müddet içinde taraf, taraf, kı1metı derııhte etmiştir. rına ıştırak ıçın Cünıhurıyet kız ens- kerlek fa~kı~le ~~rduncu, Sabahed_dm Muallim Vedide Karadayı tarafın- keye dıişecektır ve bu kuvvetlerın 
<,;atılar bıle çökmiye başlamıştı. Londra, !) (A.A.) _ Tahr·andaki titUsü mu:ıllımler heyetınce namzet- Say_Iık. (E~kışehJI >. tekerle!c f~:kı~·le dan Bn. Zübeydenin büy.üklüğiinü te- geri çekılmeleri hlzım gelecektir. 

· tt b beşıncı, Nızameddın (faıkışehıı) ııl- barüz ettiren heyecanlı bır nutuk i>rad · d ::; tı . · · haklı olarak va-
Bu vazıye e aşka bir yol ve i<1- İngiliz ve Sovyet elçileri İran hükfı- Jıkleri ~a.bııl ed'.len talebeler, bu tıncı .. ·. . . . . edilmiştir. Bunu ta~ibe~1. muallim ~ıı:R ~nd~;~,e l<~~ıi~ı~ıya körfezindı>ki 

tıkamet bulmaktan ba ka care yok- metine anlatmışlardır ki; !randa l.<yın 18 zı ıle 27 sı ara ·ında Ankara- Sekız .. me~halede bın kıl~~~-trelık Tarık Ziya lşitman bır şıır okumuş- donanmanın akıbetıdir. 
tıı. :ıktedilecek mütareke Alman kon- daki okulda yapılacak olan imtihan- mesafe UZ€1l"!nde Y_apılan .~u ~uy~.k ya- tur. Her iki hatip alkışlanmıştır. Me- Almanlara göre, Ladoga gölünün 

\ 'e · ı b ı k k troıı·ı altında bulunan bütün elçilik- da hazır bulunacaklardır. rışın ~mu~ı .ta;ınıfıne gore ılk uç de- zara, Parti, Halkevi :re rliğeır t.eşek- üzerınde ~lutsourg işg-..ıl edılmiştir. 
müna>1ıp yo 11 u ma · ıçin - rec

0
e ,şoyledıpr ·k (E k" h. ) b. . . küller adına müt.eaddıd çelenkler kon- Fınlandıya körfezınden Ladoga gö-

l anız olarak kullanmak i!ltecliğimiz !erin kapatılması hükmünü de ihti- kapanacaktır. sman a s ışe ır ırıncı muştur 1.. k d b.. .. h ti r mu··tt f'kt 
(R k 47 t 46 35 d k .k ) N. · une a ar utun a a e ı er 

t,;1r.e anlaşmıya ımkan bulamıyor. va eylemelidir. Deyli Telgrafın si- İran hükumeti Almanlar hakkın- e or saa , a ı a • ıza- ZAFER ALAYI: . . . . . 
(ilik. Zaten h ız ım esirin de adama ı.-ac·ı mııharr irıne göre, İtalyan ve a'aki Rtıs _ İngı·ıı· z teklı' fleı·ı· ne kar~ı meddin Öztürk (Eskisehir) ikinci (48 Basmahanede muhtelif teşekkülle elıne geçmıştır. Fınlıler de Ladoga 

• ., ~ 'l saat 42 14 saniye) H~lid Oflas (İstan- . .. ·ıı .. 1 . . t - gölünü çevirdiklerini bildirmektedir-
benzer tarafı ikı ayaklı, ıki elli ol·' Fran~ız elçilikleri de ayni surette bazı tereddütler göstermektedır. bul) ü~üncü (49 ;aat 49.03 sa~iye). :~~~~n~~d~~ ~:r~~;:~i er~~~~~~fle~l ıer. Sovyetler bunu _teyit etmemekte 

k 1 'b ı k h Ik top! k t.e ·ıı ingilizler de buna ınanmaktadırlar. 

Vilayet daimi encümeninden: 
3-187 lira 34 kuruş bedeli keşifli Dikili merkez okulu tamiratı 15 gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve keşif raporu her gün 
maarif müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin ehliyet vesikaları ve 262 
liralık teminat makbuzları ile ihale günü olan 11 eylfü 1941 tarihinde en-
cümene müracaatları ilan olunur. 28 1 5 10 3519 

Vilayet daimi encümeninden: 
« Çeşme kaza. ı merkez 16 eylı11 okulunun 880 lira 93 kuruşluk bedeli 
keşifli tamiratı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname 
n keşif raporu her gün maarif müdürlüğünde görülebilir. Taliplerin eh 
liyet vesikaları ve 66 lira 21 kuruşluk t.eminat makbuzları ile ihale günü 
olan 11 eylı11 1941 tarihinde encümene müracaatları ilan olunur. 

28 1 5 10 3518 

Tashih 
lzmir Lise ve Orta okullar satın alma komis
yonundan: 

!) EylCıl 1941 tarihli Anadolu gazetesinin üçüncü sahifesinde intişar 

eden ilanımızda dört maddenin muvakkat teminatının yanlış olarak gös
terildiği anlaşılmıştır. Bunlardan Ekmek ihtiyacının muvakkat teminatı 
1033, Zeytinyatının 806, Patatesin 84, Kuru fasulyamn da 100 liradır. 

Çamaltı tuzlası Müdürlüğünden: 
Tuzlamızda yapılacak badana işi pazarlığa konmuştur. Keşif bede:li 

213 lira 60 kuruş ilk teminatı 16 liradır. Keşif hulasası her gün bas 
müdürlükt.e ve mi.idürlüğümüzde görülebiliı-. İsteklilerin 16/ 9/ 941 Sal~ 
günü saat 14 de Müdürlüğümüzde toplanacak komisyoııda hazır bulun-
maları. (3651) 

Bergama belediye riyasetinden: 
1 - İçme suyu tesisatı için açık eksiltmeye konan c:300> adet 13/15 

milimetrelik su saatlerinin eksiltmesi on gün temdid edilmiştir. 
2 - Muhammen bedeli «4500» liıra muvakkat teminatı c:337.50» 

liradır. 

3 - Şartnameler Belediyemiz Fen dairesinden bedelsiz verilir. 
4 - İhalesi 15.9.941 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 

Belediye dairesinde yapılacaktır. Taliplerin mezkur gün ve saatt.e 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı veııikalaırı hamilen Be-
1ediye riyasetine müracaatları ilan olunur. (7920 3686) 

Vilavet daim iencümeninden: 
547 lira 4 kuruş bedeli keşifli İzmir kahramanlar okulu tamiratı 15 gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve keşif raporu her gün 
maarif müdürlüğünde görülebilir. Talip olanların ehliyet vesikaları ve 
43 lira 5 kuruşluk teminat makbuzları ile ihale günü olan 11 eylfil 1941 
tarihinde encümene müracaatları ilan olunur. 28 1 5 10 3517 

ve a a a ı a anara msı er- . . . . L · d d··şt·· · 1 t k. · . Gerçı ıngılızler, enıngra ın u u-
le bır zafer a ayı eş ıl etmışleırdır. ğü tehlikeyi itiraf etmekte iseler de 
Saat 15.30 da harekete geçen Zafer k · · t hk. d·ıa·~· 
alayı Tilkilik, Arasta, Kemeraltı cad- bura~ının ço •Yl -a ~m e 1 ıgın -
d 1 · · K d taki d k At den ışgal olunamıyacagım, karış ka-e erını ve or onu p e ere a- .. d·ı ~- · -~ 
türk heykeli önüne gelmiştir. Heykele rış mudafaa e ı ecegını ve dıg.er t~-
müt.eaddid çelenkler kondukran sonra r~_ftan~ orta cephede Sovyetlerı~ b.u-
v 1. K ta .... b 1 B 1 d. yuk bır zafer kaz-andıklarını bıldır-a ı, omu n, me us ar ve e e ıye -d. ı Al ı d b rt · · · h Ik ·· ·· d 11 . mekte ır er. man ar a u o a 
ıreısının ve a ın onun e mua ım ·· h f 
M·t t Ok k b. h·t bed b 1 cephe mevzuunda sukutu mu a a 

ı a sanca ır ı a e u un- kt . 
muş, Zafer alayı yoluna devamla Dr. etme edırler. 
Mustafa bey bulvarından geçerek•-----------·-----
Kültürpark önüne varmış, oradan da- lzmir belediyesinden: 
ğılmıştır. Zafer alayında bilhassa Par- 16/8/941 tr.ırih ve 16328 kararna-
ti mensupl'arının teşkil ettiği zenginlik me numaralı (Ceza ve Tevkif evlerini-
şayanı iftihardı. zamnamesi) .Belediye cümle kapısın-

FENER ALAYLARI: daki ilan tahtasına asılmıştır. 
Gece şehiırde fener 1;1layları yapıl-1.------!"'---·------

mıştır. İzmir Karşıyaka Halkevlerin- Raıı·d e'ıza tı·uatrosu de de t.emsil ve konserler verilmiştir. 
FUARDAKl KALABALIK: 
Dün gece Fuarı ziyaret edenlerin Halide Pişkin beraber~ 

70.000 kişiye baliğ olduğu tahmin edi-
liyor. Kurtuluş bayramı t.ezahüırat ve BU AKŞAM 
neş'esi Fuarda da devam etmiş, yüzler- Velinin Çoçuğu 
ce hava fişeği yakılmıştır. * 3 Peı·de Komeai. 

Dünkü 9 Eylı11 Kurtuluş bayramı SAAT 9,30 da 
tezahüratı ve Fuar, Matbuat umum F TiYATROSUNDA 
müdürlüğü tarafından filme ~.ktiril- ı .:.~u~a~r:_;··;;·;:··;:·~·;;··;;··;;·:;·;;··;;·;_ı 
miştir. •• 



İzmir Kızdçullu Köy enstitüsü ve 
eğitmen kursu satın alma komis 
yonu başkanheından: 
Cinsi Yük~eği Muhammen tutarı 

Kilo Fiati Lira 

Koyun eli 18000 51 9180 (Kapulı zarf) 
Dana eti 18000 42 7560 

İlk T. 
Lira 

688.50 
567.00 

Azı 
Kilo 

12000 
« (Kapulı zarf) 

Sadeyağı 12000 160 19200 (Kapalı zarf) 1140.00 8000 
(Urfa) • 
Toz şeker 10800 47 5076 (Kapalı zarf) 380.70 7200 

405.00 8000 Tosya pirinci 12000 45 5400 (Kapalı zarf) 
Ekmek 290400 12 34848 (Kapalı zarf) 2613.60 193600 

Zeytinyağı 6000 62 3720 (Pazarlıkla) 279.00 4000 
Cay( Seylan) 144 750 1080 (Pazarlıkla) 81.00 96 
Beyaz sabun 7200 41 2952 (Pazarlıkla) 221.40 4800 
Mercimek 4800 24 1152 (Pazarlıkla) 86.40 3200 
(Kırmızı) 

(Pazarlık"a) 259.20 9600 Fasu!ya 14400 24 3456 
(Horz) 

(Pazarlıkla) 198.00 3200 Teneke 4800 55 2640 
peyniri 

(Pazarlıkla) 87.75 12000 Patates 18000 6,5 1170 
Bulgur 6000 22 1320 (Pazarlıkla) 99.00 4000 

Zeytin 6000 34 2040 (Pazarlıkla) 153.00 4000 

tanesi Tirilye 
Kuru soğan 12000 8 960 (Pazarlıkla) 72.00 8000 

• 
Tuz 
Böreklik un 
Çamaşır sodası 
İrmik 
Makarna 
Şehriye 
Sirke 
Salça 
Mtızot 
Gaz 
Benzin • 
Vakum yağı 
Ağaç kömürü 
8ebze (her nevi) 
;\feyva (her nevi) 

Kızılçullu köy enstitüsü \"<' eğitmen kursunun 1941 mali yılına aid 
yiyecek ve yakacaklarının ihalesi Anadolu gazete,;iyle 18-8-941 tarihin
de icra edileceği ilan edilmiş ve belli gün ve 'antta ;.,tekli çıkmadığın
dan tekrar ilan edilmesine karar verilmistir. 

ı _ Tutarları 15000 lirayı ge~en sade yağı ve ekmeğin. 2 - Tutar
ları 15000 liradan aşağı olan koyun ve dana eti, toz şeker, to•ya pirinci
nin kapalı zarf ıısuliyle ihale~i l!HJ-941 laı ihine müsadif cuma günü 
saat 15 te izmirde mektepler muhasebeciliğinde ~·apılacaktır. Ancak sa 
deyağı ve ekmek 15000 lirayı geçtiğ i nden Ulus "e Cumhuriyet gazete
leriyle de keyfiyet iliin edilmiştir. :ı - Tutarları 5000 liradan aşağı 
olan yiyecek maddeleri için de bir dt'faya mahsus olmak ve bir r.y zar
fında müra,aat edecek isteklilere pazarlıkla ihale.,; yapılmak hususu 
takarrur etmiştir. 4 - İsteklilerin ticaret oda" Ye<ika•ını ibraz etme
leri ve kapalı zarfa tabi bulunanların teklif mektuplarını Ye ilk temi 
ııatlarını izmir mektepler muhasebeciliğine ve veznesine veyahut resmi 
bir bankaya vermeleri, Ye yalnız pazarlığa tabi bulunanların ela ticaret 
odası ve:ıika"1 ve ilk teminatlarını hamilen arzu ettikleri her hangi gün 
ve saafüı mektepler muhasebecil i ğiıı e mürııcaat edebilecekleri ı· e şart
namesini de muhasebecilikte ~<ircbil~cek!,•r: ilan oiunur. 2 6 !I ı~ ~ 

lzmir Defterdarh2ından: 
::>atı~ No. :\luhammen !M 
.- Lr. Kt"-: . 
... . .. ı...Ü ._ K G'' . 1 R h . Q 669 l l 702 çüııcü M"ata~a ıı·ıc ı ur anı;e .,o. :ıc a l~O ou 

parsel 92 ;\12. 37 tajlı hane .. 
793 lkinci Siileymaniye arsa 80 .. "\96 adn 1 parsel 520 75 IJO 

:112. 15,17 tajlı arsa .. 
79.1 ikinci Süleymaniye Tok Aydın ::>o. 5!12 ada l l par- :ıı 00 

sel 102 ;\12. D kapı numaralı arsa .. 
795 Karantina ;\lısırlı raddesi 7R7 ada 18 parsel RK :l60 00 

;\12. ;ı4;l kapı. 225 tajlı hane .. 
?D6 Karnntiırn Sami Efendi "okagı 7~5 11da 2 paısel 200 UO 

116 :112. 3 kapı, 3 tajlı hane .. 
797 İkinci Karantina Sami Efendi sokağı 1717 ada 9 150 UO 

parsel 21,5 ;\12. 9 tajlı ev .. 
798 ikinci Karantina Sakızlı Ye l;iehit .'<azım sohk 1731 65 2;; 

alla 9 paır:;el 261,75 l\12. Bila Xo. lu arsa .. 
799 Köprü ;\lısırlı caddesi 1737 aıla 46 parsel 71 :112. 18 50 

4451 1 kapı numaralı an;a ..• 
800 Köprü ;11ısırlı caddesi 1737 mla 17 parsel 37,-50 O 25 

;112. 445/ 1 kapı numaralı ursa ... 
801 Karantina :.\Iısırlı l!addesi 825 ucla 3 parsel -!05 101 25 

;\12. 406 kapı numaralı arsa .. 
802 Gt;ztepe yeşil İzmir sokak 852 ada :J parsel 100 üO 

25() 111 2 17 tajlı arsa 
803 Göztepe Yeşil lzmir sokak 852 ada 2 parsel 2·11 ;\!2. R6 40 

14 kapı numaralı arsa .• 
804 Kuru çay mahallesi 1553 Emin lx>r Hok:ık 1381 ada 125 UO 

9 parsel 76,50 ;\12. 6 tajlı hane ..• 
805 Ahmet ağa mahallesi Keten çar~ısı 876 sokak 248 75 00 

ada 35 parsel 28 111.2 23 tajlı arsa 
806 Ahmet ağa mahallesi Keten çar~ısı 876 sokak 248 70 00 

ada 34 •parsel 26 1112. 25 tajlı ar~a .. 
807 Hasan hoca mahallesi Çuha bedestanı 3;37 :ııla 120 300 00 

parsel 15,25 l\12. 124 tajlı tonoz dükkan ..• 
ııoıı istiklal mahallesi Gündüz ~okak 385 acla 11 ııar"el 432 00 

95 1112. hanenin 192 hissede -16 hissesi. 
809 B<A"nova Ergene mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı 135 OU 

sokak 676 M2. 66 tajlı arsa ve ahır ... 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri peşin para ile 28-8-941 tarihin

den itilıııren 16 gün müddetle müza)·edeye konulmuştur. 
İhalekri 15-9-941 tarihine müsaılif paıartesi günü saat on beştedir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde yedi buçuk depozito ak
çesi yatırarak yevmi mezkürda milli emliılk müdürlüğünde müteşekkil 
satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 4-10 3521 

Devlet Deniz Yolları lzmir şu
besinden: 
İdaremize ait Konak vapur iHkelesi üzerinde kain Deniz gazinosunda 

yapılacak camekan 30/ 81941 tarihinden itibar<'n eksiltmeye konulmuş
tur. Eksiltme 15/ Eyliil/941 tarihine tesadüf eden pazartesi günü Baat 
15 de Devlet Denizyolları İzmir ~UbeHi binasında satın alma komisyonu 
huzurunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 650.30 altı yüz elli lira otuz 
kuruş muvakkat teminat akçesi de 48.78 kırk s.okiz lira yetmiş sekiz ku 
ruş, Şartnamesi bili\ bedel Körfez vapurları şefliğinden verilir. İstekli
lerin ihale gilnil kanuni evrakı müsbiteleriyle beraber komisyona müra-
cnatıarı. 1 10 3571) 

(ANADOLU) 

................................................................................................................ 
~İzmir Levazım Amirliği İlanları\ - . . -:.. ............................................................................................................... : 

lzmir levazım amirliii satın alma komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna 450 kuru~ tahmın edilen yirmi bin kilo kö

sele kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Jl[uhammen bedeli doksan bin lira ve teminatı 5750 lira olup 

ihalesi 13-9-941 cumartesi günü ~aat onda Dıyarbakır aske
ri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

:ı - l>teklilerin bildirilen vaktinde saat dokuza kadar teklif ve 
teminat mektuplarım vermeleri. 26 31 5 10 

lzmir levazım ~mirliii •atın alma komisyonundan: 
1 - Beher kılosuna ~50 kunış tahmin edilen on bin kilo vaklta 

kapalı zarf usulıyle ehiltmeve konmuştur. 
2 - ~fuhammen bedeli otuz bin 'lira ve t2minatı 2625 lira olup 

. ıhalesı 13-9-9~1 cumartesi günü saat 1 lde Dıyarbakır askeri 
satın al'!'a _koll'!ıs~onunda yapılacaktır. 

3 - h!eklıleıın bıldırilen vaktinde •aat 10 na kadar teklif ve te-
mınat mektuplarını vermeleri. 26 31 5 10 

Söke askeri satın alma komiayo dan. 
1 •oo•ao k'I nun · - o "" ı o saman satın alınacaktır. 
2 - ~vs~f ':': sartnamesi Sökeae askeri 'atın alma komisyonunda 

l'ebıl~mıı levazım amırliğinde her z-nman parasız olarak görü
e ı ır. 

:ı - Ekks.iltmte 24-
1
9-9-11 çarşanba günü .;ant on birde Sökede as-

en sa ııı a ma komisyonunda y:ıpıiacaktır. 
-1 - Ebıltme kapalı zarf u"ulli ile yapılacaktır. 
5 - Muhammen bedeli 10010 lira 60 kuru~tur. 
6 - l\Ju~·nkk.at teminatı 750 lira 80 kıH·aşlur. 
7 - ~alıple~·!n teminat akçaları ile ş!ırlnamecle yazılı vesaiki ha

' .~ teklıt mek~upların1 24-!l- .!1 çnrşanha g(inü saat ona kadar 
So_kede askerı satın alma komisyonuna makbuz mukabili v 2 r 
mış olmaları ve bu saattan sonra verilecek veva gelecek mek 
tupların kabul eclilmiyeceği ilan olunur. -5 10 15 20 

Söke askeri aa~ın alma komisyonundan: 
l 46800 kıla kuru soğan satın alınacaktır. 
2 - ~•.af ':'e şartnamesi Sökede askeri satın alma kombyonunda 

\ e. ı.~1mbı~1~e levazım amirliklerinde her zaman parasız olarak 
goru e ı ır. 

:ı - F}k~iltme 26-eylill-~41 cuma günü ·ant on birde Sök~de askr
rı s~tın alma komısyonunda yapılac!lktır. 
Eksıltme açık zarf ıısulü ile yapılacaktır. 4 

6 

ıv.ruhammen bedeli 4680 lira olup muvakkat teminatı :151 
lıradır. 

T~liple.rin teminat ak~alan ile iartnamede yazılı vesr.iki ha
~· teklıf. mektuplarını 26-9-941 cuma günü en geç ~aat ona 
k~~ar Soketle askerı satın alma komisyonuna makbuz muka
lıılı vermış olmaları ,.e bu saatan 'onra verilecek veya gele
cek mektupların kabul edilmireccği ilan olunur. 

5 10 15 20 
Erzurunt SA. AL. Komisyonundan: 

1 Kilosu 48 kuruştan 20 ton çekirdeksiz kuru Uzüm kapalı zarf
u;;_ulıyle münakasaya konulmuştur. 
lllunakasa 23-9-941 tarihinde salı günü saat 11 30 d:ı Erzu· 
nım SA. AL. komisyonunda yapı!aC11ktır. 

2 

" " 
1 

;\Iuhammen bedeli 9600 !im ilk teminatı 720 liradır. 
Kııı u üzüm e\'saf ve şartname komisyonda görülür. 

;; - Istekli!erin kamını :ı2 maddeye göre hazırlıyacakları teklif 
m_ektııplarını ihale ,.fültinden İıir saat evvel komisyon başkan-
lıgına verme !eri. 7 ı o ı 5 1 !) 

Edremit satın alma komisyonund . 

1 - Beher kilosun:' _40 kuruş t~~~ıin edilen 120 bın kilo sığır eti 

2 

beher kılosu ~ . " kuruş lahıııiıı edilen 480 bin kilo kuru ot 
beher kiJo,u :~.~ kuru ş tahnıin edilen 180 bin kilo saman. ' 
İhaleleri 19 eylül B·i1 cuma günü :-;aat on birde :-;1ğ1r eti. on 
.dtıda kuru ot, on . ekizcic :-.ı-tmaıı komi~yonumuzda yapıla -
c-aktıı-. 

:ı - İlk teminau ~ıgıı- l•tinın 3600 lira, kuru otun 1980, .... amanın 
l 8"8Q liradır. f:!:vsaf ve "'artnnmeleri i-:tanbul, Ankara izn1ir 
levazım anıirlikleri ~atın aln1a komi~yonları ile kon1isYonu-
nııızcla her güıı görUlebilir. · 

·1 - Taliplerin kanuni vesaikle birlikte komisyonumuza müraca-
atları. 6-l0-14-18 

İzmir .~eva~ım amirliii satın alma komisyonundan : 
1 Go5terılecek yerleı·e te"lim ~artıyle !Dl ton 1007 t l64 

trııı, 212 roıı. 28-l toıı Ki ceman ı 858 ton dökme hası~;;· vey·ı 

3 

iJalyatı anıaıı ~1yr1 ayrı p·azarlıkla satın alınacaktır. ' 
lloırnıc samanın muhammen lıedeli !.12900 ı 1• 1 a ·ık t · 
8'1" l . d b 1 1 • ı enıınatı ., • .:ı ıra ır. a yn ı Yeya hasırlı un1un1 samanın muh 

uedeli 120770 lira olup ilk temınatı 7288 liradır. 'im men 
l'azarlık 22-9-941 pazarte"i günü '<ıat on birde Bolayırda 
A>, Al. komısyonunda yap llacaktır . ıo 12 -,.----

1 z mir Levazım Amirligi S;tın Alma Komisyonundan: 
)liktan Cıns 

1 

Kilo 
10000 Patates 
10000 Bulgur 
10000 Kuru faHulya 

Yukarıda cıns ,.e miktarı yazılı üç kalem ~·iyecek maddesi 
ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. 
1 alıplerin ll-!J-\J41 perşenbe günü saat on beşte kışlada iz

..,.. __ mır Jeyazım amırliğı ~atın alma komisyonuna müracaatları 
lzmir levazım aınirliii satın alma komisyonundan:-- - -- ' 

2 

:'l!ıktarı 
Kilo 

30000 Odun 
:ıoooo 8aman 
10000 8aman 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem yakacak ve yem ıaz ·! k· 
la satın alıııacaktır. ı at ı 

hteklilerııı 11-9-941 perşenbe güııli saat on be•te kışlad· · · l 
1 • . ' , a ızmır e-

v azını amır ıgı satın alma komisyonunda yapılacaktır 
Taliple~in verecekleri fiyat üzerinden teminatı katiyeleri ile birlik

te bellı gun ve saınta kombyona müracaatları. 

lzmir le".:azım ~mirliği satın alma komiıyonundan 1 
l :-- Aşagıda mıktar ve muhnııın:ıen lıedel!eri yazılı iki kalem ku· 

rı.ı. o~ ıhstasy1 on \d•eya ma
1
vnacla teslım alınmak şartiyle 17-9-94l çarşanba 

gunu .. ıza ar~n a y~zı ı "aatlar~a pa.zarlıkla satın alınacaktır. Şartna
meleıı her gun komısyonda gorulebılır. 1 teklilerin belli gün ve saatlar 
da Fındıklıda satın alma koını;yonuııa gelmeleri. 

Cinsi 

Kuru ot 
Kuru ot 

Miktarı 
Ton 
1340 
450 

:lluhamnıen B. 
Lr.Krş. 

77050 00 
25875 00 

10-12-15 
Kati Te. 
Lr. Krş. 

10205 00 
3881 25 

Pazarlık 
8. D. 
11 
11 30 

l zmir levazım amirliii aatın alına komisyonundan : 
Cinsi l\IiktarıBeher kilo>una 

Saman 
Odun 
Sığır eti 
Soğan 
Knru ot 

1 

Kilo Tahmin edilen fiyat 
:160000 ~.5 kuruş 
840000 1,25 kurnş 
150000 ·lO kuruş 

24000 1 O kuruş 
600000 a,5 kurug 

Komi<yonumuzda 23 l'yliıl 941 ,ıılı gün.Ü saat dokuzda sn
nıan,.saat on birde odun ve :mat on beşte sığır eti, saat on ye
dide kuru sog.ın. •aat on beşte kuru olun ihalesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatları samanın !14!), odunun 787,5, sığır etinin ·1500, 
soğanın 180 ve kuru otun 2-175 liradır. Evsaf ve şartnameleri 
Ankara, İzmir, İstanbul levazım amirlikleri satın alma ko
misyonları ile komisyonumuzda her gün görülebilir. Rir saat 
evvel. 

3 - Taliplerin kati teminatları ile birlikte mezkur giln ve saatlar-
dn koml~yonumuza müracaatları. 10-14-18-22 

Sahıfe ll) 

lzmir levazım amirl:ği salın alma komiayonundan: 
1 - On ton reçel altı ton zeytin, yirmi ton toz şeker. y:ımi toıı 

kuru üzüm. yirmi ton makarna \'t' beş ton şehriYe ayrı ayrı 
pazarlıkla satın alıııacakutır. 

2 - Pazarlıkları 12-9-9-11 cuma günü sa-at on beşte Bolayırda As. 
Sa. Al. komi•yonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin belli \'akitte komisyona müracaatları. 
lzmir Levazım Amirliği Satın A lma Komisyonundan : 

1 - Çanakkalede teslim ve montajı b-ayiine ait olmak üzere iki 
zamanlı veya dört zamanlı yeni dizel motörüne ihtiyaç var
dır. Vermek arzusunda bulunanların 18-9-941 tarihine kadar 
tekliflerini llf<t. llh·. satın alma komisyonuna müracaatları. 

10-16 

Vilayet daimi encümeninden: 
Bir yıllık kira bedeli 

Lira Cinsi Mevkii 

15 71 Ağaç zeytin Karşıyakada Soğukkuyu mevkiinde 
5 15 Dönüm tarla Emırez timarında 

10 28 Ağaç zeytin Bucada Üç kuyular mevkiinde 
10 8 Ağaç zeytin Emrez timarında 

ldarei Hususiyei Vilayete ait olup yukarıda cins ve miktarı ya1.1lı 
ağaçların mahsulü iki yıl müddetle kiraya verilmek üzere 1/9/941 tari
hinden itibaren bir ay zarfında pazarlığa konulmuştur. Kira şaortlarını 
öğrenmek istiyenlerin h<>r giin l\fuhasebei hususiye müdüriyeti Varidat 
kalemine ve pey sürmek istiyeıılerin de Encümenin toplandığı her pazaır
lesi Ye perşembe günleri depozito makbuzlariyle birlikte Vilayet daimi 
encümenine müracaatları. (3713) 

lzmir belediyesi hava gazı ida
resinden: 

5 Nu~aralı Koordinasyon hey'eti karariyle satış ve tevzi hakkı münha
'1ran Etıbanka \'€n·i!miş olan Kok kömürlerinin İzmirde satış Ye tevzii i~; 
Etibankca id<ır<>mize tevdi edilmiştir. 

Gene koordinasyon hey'etinin karariyle gerek gazhane koku ve gerekse 
Somi kokun Alsancaktaki fabrikamızda teslim beher tonu 26 lira 50 ku
ruştur. 

8ayın halkımızın ihtiyaçlarını kolaylıkla temin edebilmelel'i için her 
semtte müteaddid tali satıcılarımız vardır. Tali satıcılarımızın semtine 
göre Belediye daimi encümenince tesbit edilen satış fiyatları şunlardır: 

Gazhane Koku ve Sömi Kokun beher tonu 
Karşıyakada 32 Lira 00 Kuruş 
Alsancakta 30 c 00 « 
Kemerde :ı 1 c 00 c 
Basmahanede 30 c 50 c 
Merkez - Çar<ı :~o c 50 c 
lkiçeşmelik :n c 00 c 
Eşrefpasa :ı2 c 00 c 
Karataş :n c 00 « 
Karantina :ıı « 00 c 
Güzelyalı :ı2 c 00 c 

Elli kilonı kacla.· perakende satl'lnr için kilosu her semtte üç kuru~ elli 
<antimdior. 

Tesbit <>dilmiş olan bu fiyatlardan her ne suretle olursa olsun fazla pa
ra i<tiyenlerle kömürlerin eysafını başka macldeler karıştırmak suretivl~ 
tağyir edenleri en .rnkın Belediye mıntaka'lna ve yahud da idaıre ve fab-
rikamıza bildirmeleri rica "~ iliuı olunur. 10 12 (3726) 

Tire su işleri 20 nci şube müdürlüğünden: 
1 - Ik~ ~det ,·ngoııetle beş .ruz metre çift ray, Bulan tırnak vesaiı· 

aksamından mürekkep Dekodl malzemesi muhammen lx>deli lx>her kilo"ıı 
kırk kuruştan olmak üzere ~atııı alınacaktı•·. 

2 - Bu malzemenin mecmuuna tahmin edilen bedel Tirenin Mahmud
hır köyü civarındaki inşaat yerinde teslim edilmek şartiyle dört bin li
radır. 

:ı - Şartnameleri Tirede Su işkri 20 inci ~ube müdü•'lüğünden al
dırılabilir. 

·1 - Eksiltme 19 19 !141 ruma günü <aat 11 de Tirede 20 inci şube 
müdürlüğünde yapılacaktır. 

5 - Eksiltme pazarlıklaclır. 
6 - :\!ımıkkat teminat 300 üç yiiz lirada. 
7 - ihale gününden itibaren üç gün zarfında malzemenin te~lim ediı-

me"i lüzımdı.-. 10 l:l 16 (3714) 

Vilayet daimi encümeninden: 
ldarei II u"usiyei Vilayete aid olup, Seferihisar kazasında Zeki Düıı

d~ir ilk okul binası tanzim olunan 843 lira 66 kuruşluk keşifnamesi muci
bınce tamiri yapılmak üzere 1/9/ 941 tarihinden itibaren 10 gün miid
detlı> temcliden açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Gerek tamire aid keşifnameyi görmek ve gerekse şeraiti öğrenme!. 
i8tiyenlerin hcır gün llluhaselx>i hususiye müdüriyeti Varidat kalemine 
ve eksiltmeye iştirak etmek istiyeıılerin de ihale günü olan 11. 9. 941 
Perşembe günü saat 11 de ~ı., 7,50 depozito makbuzlariy!e birlikte Vila· 
yet daimi encümenine müracaatları. (3712) 

inhisarlar umum Müdürlüeün
den: 
1 - Keşif şartnııme l'c plıinı mucilıiııce ıdaremizi?ı paşab~hçe müs-

kirat fabrikası kanaliza;~·on ve dahili yollar inş:ı.ıtı işi k:ıpalı zarf 
usu!iyle ekşiltmey~ konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 260R6.6Cı lirn y[izdr 7,5 muvakkat teminatı 
l!i:i6. l 9 liradır. 

:J - Eksiltm~ 19·!!·941 cumıı gunü sanı 10.10 geçe istanbulda Ka
l>at•.şta levazım şur,e•indeki alım komi<yonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname sözü geçeıı levazım şube~inden ve İzmir, Ankara 
başmüdürlüklerinden 130 kuru•a alınabilir. 

u - i\1üı,akasaya girecekle; milhürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikie yüzde 7,5 güvenme para"ı makbuzu veya banka teminat mek
tubııııu Ye kapalı zarf şartn:ım<'sinin F. fıkrasıııda yazılı vesaiki ihtiva 
edeeıık kapalı zr.rfların ihale günü eksiltme "aatinden bir saat evve
line kadar mezkür komigyon ba~kanlığına makbuz mukabilinde ver -
meleri lazımdır. Postada rnki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

4 6 8 10 3524-7558 

Teknik okulu müdürlüP"ünden: 
Okulumuzun mühendis ,·e fen memurluğu kısımlarının inşaat ve maki

ne şub~lerine yeni talebe kaydına 1 ey!ill 941 tarihinde başlanacak 30 e,. 
lül 941 günü akşamı •ant 17 de nihayet vel'ilecektir. 

Kayıt muamelesi her gün saat dokuzdan on iki)·e kadar yapılır. Orta 
mektep mezunlurı imtihanla lise olgunluk imtihanında muvaffak olanlar 
imtihansız kabul olunurlar, Teşrinievvclin ilk günlerinde her iki kısım 
için ayrı ayrı yapılacak duhul imtihanları günleri İstanbul gazeteleri ile 
eylülün yirmi beşinci günü ilan olunacaktır. Fazla tafsilat almak istiyeıı
leriıı bizzat veya mektupla lstnnbul Beşiktaş yıldızdaki idaremize müra· 
caatları. 29 10 343117320 
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Ma isa, fevkalade gün Almanlar u _ ~ teigraf, ·Telefon ye Ajans Haberleri 
• 

erın heyecanı içinde Havada, lngiltere sahil
lerinde ye şarl· cephe
sinde muvaffakıvetlc-

Ba :ranı:c.·ol· ıJarlak 2:eç·ti. ~, aı-ihi hatıralar hü- · · h"l l" · 1 - - ....... rını ı <. ınyor ar 
tün ruhlarda \'C gözlerde canlandt Deı·liıı, v (A.A.) _ Alnrnn by-

-_-ı_a_n_i-·a- ( 'ur ti mah usada yol- d c•n ,;oma neticeler ilan olundu. Bu yareleri 7 - 8 eylül gecesi ceman 25 
ladığımız muhabirimiz bıldiriyor) - rap.orun {'n mühim fıkrası, bu yıl bin tonilato hacminde dü~man ticaret 
lııgilizlc>rin her .ene, Lonılraya :ıo mah,.;uliiııüıı azlığına rağmen 9 xe- gemisini batırmışlardır. 

In2ilterede iaşe 
işleri 

Ekilen arazi artıyor, 

Nafıa Vekilinin Konya 
Halkevindeki beyanatı 

"' 

mil uzak bir saha üz.erinde Ldli La.,,- nedir görülmemiş bir nefa'lette bu- Berlin, 9 (A.A.) - Alman ,;avali 
Jı İngiliz kara z-aferlerini ve bilha,.;sa lunu~u idi. tayyareleri 8 eylül gecesi İngiltere 

ckn1ek te yar Vekil, "dahili ve harici siya
setimizi de anlattı \'a.erlO\'U tem il ve fp:-;it l'ttiklcri nıa- Halkevinde: ve İskOÇj'anın bÜLÜn şark ı:ıahilincle Dcnı"zden nakıı·uata da 

lumclur: Ea ka nı ·mlcketler ek, bli~- Bütün gün koıı:-;er, koro be,,·etleri- Britannı limanlarma taarruzda bu-
le se.} Jer yapıyor mu, yapııııror mu niıı nefi,.; Ye milli dan~ları d~vam et- lunmu~lardır. Hamber ve 'l'aymis ne- h • t V ·ı ktedı"r Konya, 9 (Hususi) - Nafıa Vekili ya - Konya yolunun açılması ile orta 
lıilmiyoruz.. Fakat iııgilten: cle yapı- ti. ilfilli kıyafetleriyle küçük köylü hirlerinin mansabında bulunan bir e emmıge erı me ve Konya mebusu Ali Fuad C'ebesoy, Anadolunun kara _yolu _ile __ ~a~ilden 
lan ve iki tarafın harbe ist:ı·al etmis :uzları zeybek oynuyorlar ve müte- çok limanlara, Grit, Yarmut, Boston . b .. H lk ·inde müntehi !eri le muvasalasının temın edıldıgını, An-
blitün kıtal arını temsil ed~n müfrc- madiyen alkı::ılaıııyorlardı. Akşama ve Peperhide ağır çapta bornbalarl-:ı __ Londr~, 9 _<A.A.) -.-. Zıra-at ~azırı ~gun a e\ • P .. ~ kara - Konya yolunun da yakında ya-
zeler lıulunnrn lll".'I ve evktilı:ey,; ba- milli bir piyex verildi. hücum edilmiştir. ~~!te~· sı.1-:_a~ı. muhabırıne_ t~hsı~. et- Lır k?nuşma .y·apmuştı_ı: \~ekılm~ı~, pılacağmı söylemi:ıtir. Vekil bundan 
kınımdan bu zaferlerin bütlln husu- Partide: Taymis halicinin melhaliııde .Mar- tıgı hır mulaka.tı~d~ demı_ştır kı. devletın haricı ve dahıh sıyasetını, sonra sulama işlerine temas etmiş, 
.ıyetleri gösterilmekte olmasına 1ağ Kaza müme:silleri, müstah;ı.iller, ·~at ve Rovtgatt.a müe~sir hücumlar Havalar _ıyı gı~memış __ olmakl~ı devletimizin arzettiği birliği, ittifak- vilayeıin bu sahadaki mesai,;ini tak-
nıen. sahne ııihayet Lir ham oyunu mebuslar. is üzerine toplantı yaptı- yapılmıştır. Liman te~isatında büyük l~eraber, tam hır emnıyetl~ 8?Y1 eı;ebı- lanmıza, dostluk ve taahhüdlermize dir etmiş, bu çalışmaya hükumetçe 

h. t· d f ı b" ı tt· vangınlar çıkmıs ve şiddetli infilak I _ır kı __ • bu yıl_ın _ma_ hsull.er_ınm a_gırlı- sadakatimizi anlatmış, Konyalıların yardım edilecegy ini, bataklıkları ku-ma ıye ın en :ız a ır şey a \se ır- ar. " - - 1 k t h 1 ı b 
mez. V c davetlileri hemen daima bü- Akşam: 1ar olmuştur. gı, yuz_ sene ~ · _ı:s 1 ~a ıçım e ~! r~- dileklerine temas etmiş, yol inşaatı- rutma işinin de sulama işi~· le ber::ıber 
yük a krrlcı·e, hu zaferlere i~tirak Akpınarda sabahııı ikisine kadar Bundan Laşka bir çok ingiliz hava kor tesıs etmı.ştır. Bu mahsul, muşkul nın ehemmiyetini bildirerek, Anhl- yürütüleceğini ilave etmi~tir. 
etmi~ \'.:: 'ısalct payesi alnı•: cile ço- "levanı eden Lir gardenparti verildi. meydanlarına da muvaffakıyetle ta- hava şartları içinde toplanmıştır. Ve · 
cuklarına ve ef retler erkanına iıı- )ehire bei kilometre mesafede bulu- arı·uz edilmiştir. Hangar ve sığınak- ':Junda her sınıf halkın çalışm~o;ı amil ( •ı• ) 
hbar eder. Hnllıuki 26 Ağusto~ tari- an bu .ver muazzam bir su barajı- !ara isab~t_ler olmu~, yangınltır çık- ılmu5tııı·. jaDODY8 Qgl !Z er 

1) b t ~ ı Asıl z.iraat işçileri ve kadınlardan hinden itilıaren 'fürkiyeııiıı .. uıhne ol- iır. Temiz, modern bir gazinogu, ban mış_tır. ıger azı savaş :ı.:ı-T"re e-
rluğu tezahürler, ekil ve ıııahi~·ct ·o mahalll'ri \'ardır. Bereket ilahP.~i- ri, Iskoçya sahili ac;ıklannda be~ .Lin 

1ıaşka taliltleki halk, müselliLh lıiz- Hala vazıh olınakian Aln1anyada hava faali-
itiJıariyle olduğu kr.dıır bütiiıı ıııem- lin, <;Ptiıı, ıııüricfi k-ıyalar üzerinde tonluk bir ticarf't gemi;;i ve c:rıt met mensupları ve gençler ele mesai } • ] l 
leketrn btitün kalbi ve he)ecaniyle 'llılfıddaıı oıı a.ır ene! kazılmı~ Lir Yarmut önünde dp G - 8 biıı ton ha_c- :-mrft~mi~leı·d~ı·. Kent dokalığ-ında, çekİntnektedİr yet CrtnC (. CYalll{ a 
i ·tiraki Lakımından cin enı:rıl,,izclir. ıe.\·kPliniıı eteklerinden ,.;ızan bir :-u minde diğer biı· İngiliz ticaret gemısi lonanm"ı Ye ordu mensupları, mah- A) R"' t b"l l" Lonclra. 9 (A.A.) - Ifova lebliO-i: 

b t 1 t ulün Alman at es hattından uzakla- 'l'ok~·o, 9 ( A. · - oy er ı l ı- " Hu bir ne' i i ·tiklfıl harbi h:ıva.-ı- le \ ücud~ ısctirilmis.·tir. Burası es.·k·ı- a ırı mı~ ır. · İngiliz hava kuvvelleri dün crece 
a taşınmasına ,\·ardım etmişlerdir. riyor: " rıın .\·enıden \e o zamana a:t sanlar len, si\-rbiııekten geçilmi.ı·en biı· ba- Her iki gemi,ı·e de tam i,-abetler J tb t Gı··r· h.d. · h k mühim atöl)·elerin bulundug-u Kassel 
İtalyan e~irleri de bu is.ten mem- apon ma u:ı ı ' 1 a ı;;esı a ·-

Pkorlar ic.inde tekrnr .·ııı;anma+ aklıktı. Şimdi modern bir mamuı·e- olmuş, ikisi ele derhal batnrn:itır. 1 d · 1 1 da ·apo ·· endüstri sehrine hücum etmiştir. 
nuııiyellerini gizlememişlerdir. Önce on a muta ea arın .J nyanın uç · 

dıı. lir. Ve J_·alııız bu kadar deg-iJ ·, 2 .nl B_erlin, !J (A.A.) - Sovyeller yedi 1.. k " hk. 1 talbı'k etm · "h Hava mü~aiddi. Bir çok bombanın he-
'ıiç ekil mi.ven binlerce hektar arazi u pa tın a am. ın_ . esı ı -

Yük " nı"ktep.el'iınizde iııkıliıp ~vvPI cleg-~rli vali Faik Tiirel t."ı·,·ı - eylulde cenıan 71 t:ı . .-vare kaybet- 1 ld • f k · ı ı clefler ı·ı·zeı·ı·nde p,"tlallıg-ı <>'Örülmü"tu··r. " , ·~ıeıımis,tir. 913 - 944 ve 94:i ~enele- tima i o ugu ı rını ıza e,ı e ça ış - · " " " 
tarihi okııhlan genr-lerimiz., lııı dev- ıııdan kcşfodilen hu ıııenb:ı, 1\hni,.;a mi !erdir. Ayni gün Alman hava kuv 1 11 Al t aft t l\.foltr ile garlJi Almam.·ada ta.n.·ar'=-· ' rinin proınamı şimdiden tanzim edil- ma dac r. man ::ır.. arı gaze e-
recle burılardn tlol:ı,ıtmba. o zaman çin Lir altın madeniııiıı keşfi gibi vetleı·i Oclesada çevrilmi~ lıulunan miştir. Harlıin lxt langıcındanberi ler, Almanya ile Amenka ara. ında !erimizin hepsi i_i,:;Jerine dönmüştür. 
1 ra ait havayı \e şartlan, giizlcriyle 'ıir Şe/dir. i.inkü 32 metreden :-;a- kttıılara muvaffakıyetle hücum et- işlenen 1.oprak, l,GOO,OOO hektar faz- bir ihtilüftan kaçuıılamıyac~ğı fik- Be,rlin, 9 (A.A.) - Dün gece ingı!iz 
ve butiın heyecaııiylı! gôrı'bilirler. ıiyede iki metrküp ~u sukutu da meğe devam eylemi~lerdir. Şehir da- la olmuştur. Ilinlerce hektar batak _ rindedir. l\focmuada ııeşı:edılen bir bombardıman tayyaıeleri Almanyanın 
Filhakika bu baynıınlardıı toplanan tenıiıı edeceği anluıulan hu menba, hilinda ve ci\'arlarda asker tecemmü Iıkların kurutulması, binlerce hektar yazıda ·:ılbay Hayyaomuşı, endişeyi garbinde ve merkezinde bazı şehirler 
kalabalık. mlihim kı ·mı ilib:ıriyle ehriıı elektrig-ini ve su ihti,·acını da !eri yürüyü~ halinde kolbr ve nakli- · 1 1 üzerinde U"arak bilhassa Ka;;gel mınt::ı-, da yabani otların temizlenme~i saye mucıp şayia arın Y~_yıAması.~11 ıees- " 
dwııin g-ızıleri, dulları, yetinıleridir. temin etmekle kalmıyaeak o sahayı ve vasıtaları imha edilmiş veya boz- .;inde temin edilmiştir. Bu faaliyete ~üfle karşılam;ı~ta, hukum~tın takip kasına bombalar atmı'1lardır. 

Bir kısmı. kendilerinin de rol altlı- bir sanayi merkezi haline Je getire- "'Una uğratılmıştır. Rıhtımla mi.ite - ızun müddet de\'am edilecektir. ettiği esas polıtıkasıııı tasvıp etmek- Sivil halk ::ırasıııdıİ bazı zayiat ol-
ğ-ı em~aı iz kahramanlık \'l' feragat bilecektir. addid antrepolaı· ı;e burada bulunan k b" b h ·· ı k mu~tur. Loııdra, 9 (A.A.) _ lase nazırı te ve pek ya ın.. ır u ranı on eme· ., 
: nlarını hatırlıyarak, bir kırnıı bu Bizim K·ının decliö-imiz Cere:>us'un harp malzemesi yakılmıştır. · h 11 ı ı k ti Berlin, 9 (A.A.) - D. N. B. " Edimburgda irat ettiği bir nutukta ıçın a rn, l u~maıı meme_~ ere 1 miicad lelerde ka~ hedilmi~ .rnkıııla- za_maııında bu su ile ovanın ~ulan - Kınmııı garp ~-:ıhili açıklarında rJemiştir ki: karşı hasmane hısler beslemegı tav- 8 Eylfılde öğle üzeri 4 motörlü 3 n-
rırıı en can.ı nrtlar icincle h:ıtırlıya- dıgı \"e bilfthare c.·akıl, kunı, ka,·a Alman R~waş tayyareleri dün Soı;yet · 1 kt d' giliz tar·aresi Norve" sahil mıntaka-

ıt J - Bu son ~ene, ticaret ıremileri • ~ıye ey eme · e ır. , " 
rnk m ıhitlerine en Yüksek ve en te- a ıııda kalarak xızıntılaril"le as. ıı·Jn, ı·- ıtemilerine hücum ederek 6 Lin ton- ·· sına hücum ede:rek bü.vük bir irtifadan · " miz de, harp gayretleı·i i"in kendile- --~o1>e-01>e-o>----nı ız :ekil hevecaııl:ır ııe:-rederler. ca sivri;-;inek ve felftket ~enbaı ha- luk bir ticaret gemisini ateşe ver- " bir kaç infilak boml:Jası atmışlardır. 2 

• · 1. 1 ,,.,. rinden beklenen mühim hizmetlere K ld • d :\Tanisa 4 evluldenheri silrntli ve mi -a nıı~ bataklığı doğurduğu anla- mi ·lerdiı. JZJ enız e Norveçli ölmüştür. 
sıddı>tli bir cağlı.-an halinclt! büyü- şılmıştır. Bundan !.>aşka 10 lıiıı ve;; lıin ton- ··ağmen, yiyecek naklinde çok iş gör- v "/ /" l "l l 
yerek !l evlfılde İzmirde şahikasına Bisikletçiler müsabakası: luk 2 nakiye gemisi de ha'1ara uğra- 'llüşlerdir. Harbin üçüncü sene>ıine A 'k .L eşı ımon arı ı aç a 

'I · I I g-irdiğimiz şu anda :iyecek stokla _ 111erI an Vapurunu 
PJ"Pn bu hcyeC"'.lllı bugün az,tmİ de· . 1' a_n. J<a.. >ayramının SOll heyecanı, tı mıştır. sarartan açık:go .. zler 

d b h t l'lmız 12 ay evveline ıı:ızar:ııı çok da b t t 
r CP~ın e yı:.şamaktaılır. ır usnu e. adüf olarak bu bayram Oı·ta Saı·l( ı aı·el,/ı'tı a ıran ayyare 

k ki .. .. ti c .. 1 '\.c lıa fazladır. Denizden fazla nakli•·a- İ t b ı 9 (T ı f l ) .,,, ·1 1' .'o a nr Ye hiikfımet meydanı, ıwnune ra ıyan Ankara _İzmir bi- 1 , san u, e e ona - .ıeşı ı-
kaz.ala'rclan. köylerden. lzmirclen siklet müsabakacıl:ırınııı gelisi ol _ Kahırc, 9 (A.A.) - İngiliz Oı-ta ' a ehemmiyet veriyoruz. Avrupada kin1İndir? monlan ilaçla sa11·artarak bunları yiik-

. hanı ~inde bulunan milletl~rde ek- k r· ti · d t b k ırelenler. vila) et ınf'bıı,;Jarı. hnriçten mu~lur. ~-ark umumi karargahınııı teblıı!i: Vaô. ·ıngton, 9 (A.A.) _ Amer·ika se .. · ı_a a .. pıy •. ~s.a a sa an azı açı 
1-I 1 - b.. meği en fazla yiyebilen millet biziz. ~ · ı t d - 1 ı b ı hir cok meLu Jar. fuar d ılavı;;iyle ü asa .ut ün gün fasıla,.;ız, temiz, Tobrukta bazı topçu ateşi tealisi . ~ . . b"kl" a·-. .. goz erın ure ıgı an aşı mış ve un ar 

1zmire gelmi ola·ılnrdan nıiihim bir azametli Lır heycan ve 11 ~e icinde ---.:ır--- Harıcıye _nezare_tının. 1 :ır ~gıne go - hakkında tahkikata başlanmıstır. 
kı mı il' -aşağı yukarı ge<'ilıncz hal- l{eçti. Bu heyecanı tatmak istiycn olmuştur. Keşif kollarımız ~·eniclen ~1üttefiklcr re, Amerıkan Tıl - Sıperer tıcaret ge. S d . . 
dedir. vatand ·Jarımı:t:, her yıl mutlaka dü man mevzileri dahiliıw derinliği. mhıi Kızıldenizde bır tayyareden apanca a okJıptus 

1'Iaııkıra gelmelidirler. ne girmişlerdır. Yapılan bir çok ha- Buz denı·zı·nde bı"r adagı atılan bır bomba ıle batmıştır. ag" ac yef f ·ı l 
Milis kıtalarıııııı ş ·hı e girdıği ~aat DO~AN fif bomba taarrnzları ehemmı.ve[siz V . 9 (A A ) JI . . c 1 iŞ ırı ece ( 

ona Lir kaç dakika kala lır toıı ~esi ~ aşıngton, • · · - arıcıye 
ooa hasarı mucip olmustur. Hudut mın- ı·sgal ett ı•ıer N t. · b'ld. d. - · .. K I Ankara, 9 (Telefonla) - Sapan-müjcle haberini şehire yaydı. ımdi • ezare ının ı n· ıgıne gore ızı - cagölü civarında okliptus ağaçlaı·ı 

uzaklardan cluvulan ıwl ,'(!<]erinden Alanisada taka::1ında kayda değer hir şey yok- denizde Til - Siperer Amerikan va - dikilmesi kararlaşmıştır. Bu dikile _ 
lıaska Lir ey i~itilmiyor. 80111•1 bir- U" zu" m kaı ı·ıe uu" ksekıı·g"' ı· tur. Londra, !) (A.A.) - Müttefik kuv- purunun bir tayyare tarafından cek ağaçların yerleri şimdiden tes-
den alkışlar ba !adı. O zamana ait ---000--- vetler Şimal buz denizinde Spit~berg bombalanarak battığı haberini Ka- bit edilmiş ve hazırlıklara başlan-
milli kıyafetleı·le atlılar hiikfımet Ö· ALMANLARA co· RE ,b·ıdmıına çıkm_ıı;ılaı:clır. Bu_ har~ket~~ hiredeki Amerikan elçiliği gönde.· - mıştır. Ağaçların dikileceği Sapan-
nüne gelerek oıı dokuz sene evvel ol· l\Ianisa, !l (Huxusi) - Manisanın a_~lıca gayesı _Sı_:ııthe~gdekı zengın ko- mistir. Taarruz eden tayyarenin ki- ca gölü civarınd:ıki arazi S.Umet· 
dugu gibi bayrağımızı hiikı1met ko- kurtuluş ha.namı müna.-ebetiyle açı. - Bas tarafı bininci sahifede - mur madenleırının clusman tarafından ~ . _ . -· , Banka aittir. 
ııağına cektiler. Bir çok ihlirnrlaı·, lan )Tani.-a üz.üm sergısi geçen yıla şebrin memleket dahili ile münakalatı kullanılmasına mani olmaktır. Bu me aıt oldugu bellı degıldır. \ apur Ağaçlar, 1948 senesinde kağıt 
!{"'lziler. ka<lınlar heyeraııdaı; ag' lı- ke~ı·ımiştı"ı·. mahrukat menbaı şimdi Almanlara mürettebatı kamilen kuıiarılmıştır. fabr·ı·kalarımızııı Pellt·ı·ıoz ihtı·"acıııı 

nazaran üzüm mah,.;ulünün kalites; - ~ k t ı b 1 " " yorlardı. YanıLaşımda kiiçiik bir ço- H k tl · ·:ıpa ı mış u unuyor. Spitsbergi işgal Kahire, 9 (A.A.) - Şap denizin- kar"ılayacaktır. 
k 1, n bu sene ç:ık .viiksek oldugrunu ava uvve erımiz Leningrad e;;- 1 k ti K d "' 

cu anne;;ine. lıabam bunlarla mı leha ve ia ·e fabrikalarını bomLardı- ecen ·uvve er ana a, Britanya ve de bir tayyare bombasiyle hatı~·ılmış G ·a l 1 b . 
gelmi ı? diye :::oruyor, kadın ya 1ı göstermi~tıı-. Jüri heyetinın verdiği man etmişlerdir. Mmıkovaya da g.:!cc NoLrveçl ask

9
erl(eAriAnden miı1·teşekkildir. olan Amerikan vpuru müretebtının araJ a Sa ( anan enzın 

gözlerini güstermeğe çalı~arak eliy- raporda sergıde teşhır edilen 36 çe- k ı ı t onc ra, · .) - ngiliz Harbi- sag- kalanları bir İngiliz harp gemisi İstanbul, 9 (Telefonla) - Tak • 
1 t • 1 k t " ı· k a ın arı yapı mış ır. ,.e nezaretiniıı telılı·g· ,· ·. d k t 1 

<' ceve ... 1 eme - j,; iyor. 'cı· 1 ·ıya- ~.it nlimuneııiıı her bakımclan fev- B ı· 9 (AA) D N B A" , tarafın an ur arı mıstır · d l ·a b · ] 
feili çocuklar lııı kahramanlara m·- er ın, · · - · · · ıan- Geçenkırde muhtelif maksadlarla ' ' ·• · ~ım e moc ern garaJ a, enzın sac-
ran \P kıı· c.i ·egi heci!.·" etli.ror. \;.l' hılackliği lıildırılmiştir. sı bildiriyor: Şimal Buz mıııtakasına askeri kuvvet- 000 lama hadise~i olmuştur. 50 şoför, ben 

~ Rus cep.hesinin muhtelif noktala- L ·._>hitler iciıı :: ılnkika ıiküt Laslı\·or. lerin sevki kararlaştınlmıştı. Dü'1ma- enı•nerad zin almak için garaj sahibi Suha Çe-
b 1 ı . • 'l rında Bolşeviklerin mühim kuvı;eller d f 1 He: et ı uir iikul.. ll ısırd,·t nın mü a aası vaki olmadan yapı an lebiye müracaat etmişler ve benzin 

Program ga~ et zengindi .• I a·ıisa- ~a~·ı:~~t~~ı~·r~a~·~~~ıl::~ ~~~~:~~;:f ~~~t~~ nbı,·ııclh," arl·,·euk\·~vteat,leNrı?ıı:~elı~ı'.ank,reittamnı·~a"\e.ebiu{.aı·ı~ 'f ecrİd ediJen1en1İS_ tir yok cevabını almışlardır. Bunlardan 
lı.ur. mekteııi;Jer, köyliilr>r, kaza " ., ., • ' 
miimc illeri, askerler, <:porcular, Amarıkan parası hak. 'tür. lar adaya çıkmıştır. Maksad düşmanın. Londra, 9 (A.A.) - Royterin hu- 6 şoför polise şikayette bulunmuşlar-

! · · _. h V Gomelde Ruslar Alman terakkisi- lıu ad<'cl.·ıkı· ko··mu··r· menbalarını l{erıclı' clır. Şı'ka·".•et u··zerı"ııe petı·ol ofis mu·· -\e • anıS'!l ıscı .al ve imalfLtıııı 'tem- 11 · d k" b' t 1 1 " sus! muhabiri M:o~kovadan bildıri- ' 
~il tdeıı aı abalı, ,.e nıuht('Jif tc ·ek- k d n~ e erı;ı e 1 ti ün vasıta. ar a ma- harp gayelfıri için kullanmasına mani feltişlerı, polisler bu garaja ani bir 
küll relen mürekkep ıııuaz.~anı Lir ın a allnan bir tedbir nı ~lmal{a çıılı~ıyorlar Ye ta kal_ mu- olmaktı, bundan e\'\'el, orveç bir ni:;- ) or: baskm yapmışlar ve neticede 4500 
'lill)' o··ı, ·'e ,• ~ ı ız çeleııkleı-ln "e a-- vaffak olamıyorlar. Gomel şchrı Lon bet dahilinde bu kömürlercleıı ı"-tı"fa,le Almanlar Leningrach muhasar:ı - b 1 
· u - " ' ~ ı "dd" ı h·1·r ı k Al ·' ' ' litre benzin ile 57 varil yag umuş-ker aılıml. l'iyle ipti<la Atatiirkün Kahire, !l (A.A.) - Mı~ır hükü- rranın 1 ıa arı 1 a ına 0 aı-ıı · - ediyordu. Bil:'.'ıhare iiğı·cnilcliğine gö- etmışlerdir. Fakat Leniııgradın ta-
b t . k · k 1 man kuvvetleri tarafından sımsıkı re." Alman.ra! bunlarııı hep-_, 1.111. ,.1e ge- -o··.··lemek ]ardır. Tahkikat devnm ediyor. ii tüne, olll'a şehitliğe git+!ier. l\Iü- me 1 a,, ·en ·aııun ara istinaden ye- tutulmaktadır. k ., " mamen tecrit edildiğini ~ .• 
tcadclid areşli nutuklar ·öl'!endi ve ni Iı.ı· emirname ne!)rederek herke- B 1 • l çırme. ve şımale doğru giden harp 'T" t" Lenino-radla Moskova Elel\.· trı·lr n1alz.en1esi geldı" 
·· ·1 ı - h t · er in, 9 (A.A .) - A m'3n tebli- nakliye gemilerinin lıtı ko··mu··ı· kat·ıın, k- gu unç ur. "' "" 
og e\·c l ogru er arafı Y"sillikler. ~in f'lindeki Amerikan ııara~ını ve y · , " d k" b 1 l m 1 1 
Çiçeklere ve b::n.Taklarla .<·ıı Iennıı'. gı: l:ı.nnd::ın istifade etmelerini temin ey- arasın a ·ı aş ıca c e ıryo unun İstanbul, 9 (Telefonla) - ngilte-

. tahvillerini ve kredılerıııi ~ialir.:? Bir hima.ve koluna refakat eden ı k Al l t f d k 'ld -· h k · · 'kt ehrin her kö e. inden davul . zurna • eme - istemiştir. Şimdi hu harekatla, man ar ara ııı an esı ıgı a ·- re ve Italyadan külliyetlı mı · arda 
'k ı · ı· 1 Nezaretıne bıldirmeğe mecbur tut- 1400 tonluk Rem~e mektep gemısı bu da artık kapatılmıstır. kında hic. bir delil .voktur. Ayrıca elektrik malzemesi gelmi. tir. 

muzı ·es erı g-e ıyorc 11 ve bütün düşmanın hir kruvazör ve ıkı dest- B h k t" t" • ı 
nıej'danlarda milli oyunlar, claıı~lar muştur. Bundan böyle Maliye ·eza- riyerinden müteşekkil bir deniz kuv u ?ı:e ~ ı~ı ııe :cesi ? a_n bi: ç~k Leningradın 50 kilometre şarkından Sovyetler 
gorüliiyordu. retınin müsaacleı;i olmadıkça dolar Norveçlı ı~ç! aıle~erıyle bırlıkte ın~ıl- cenuba miiteveccih bir hat daha bu-

ÜU.le vakti partide Lir zivafet \"e- vketiııin baskıııına uğramıştır. Remse tere.»e gelmışlerdır. Bunlar, ya tıca- - . . 1 
rilc!C " iizeriııclen hiç bir muamele veya na- ·afileyi himaye için düşmanla mu - ret filosuna iltihak edecek veya başka lundugu gıbı, bundan başka şarka Kendilerine güvenn1e <te 

kil yapılamıyacaktır. harebeye tutuşmuş ve kısa bir mu- bir sahada çalışacaktır:. · ve şimale ~ birisi Murmanska _ gi. 
Üzüm bayramı: h·ırebeden "O b" k t ·ı t Londıa, 9 (A.A.) - Analist -as-

' •
0 nra ır ço orpı a a- * den üç hat daha vardır. Görülüyor 

Tezahu .. ı~tııı . ıklet merkezi paı"'ı'- rak h:ı.tmıstır R · · h k ker·ı vazi"et hakında diykor ki: "' ' Al l . <l J J <l , ' . emsenın şecı are e- Radyo rıa::etesinduı: Almanların Leniııgradı tecrıt J 
de. halke .. ı·nde "e yıaı·tı· - halkevleı·;_ (( enız. e ta yan C· 'i savesiııde kafı"l t ki, - Finlfindi,·alıl~rın Ladoga ve • , ~ _ · .. · ' eye mensup vapur- şgal edilen ada, Groelandın doğu- . ft , 
n:n geniş çamlığında idi. • } b } "' d ? hır gıdecekleri yerlere varmı~Iardır. ~unda ve Norvecin takriben 520 mil ıçın şehıre her tara an çok yaklaş- Omega gölleri arasınQ.iı Prir nehrine 
Hanız hizasında mıntakanın en nıza tısı a tırı nıa l 1111. BaLan gemimizin bir kısım müretie- şimalinde ve kµtba vakındır. Groeland- malan Iiizımdır. Halbuki Almanlar, kadar ilerledikleri iddia~ı, Fin kıta-

gu··, el t il (' ı · k""t'ı"ct·ı·k 't'epe Al l d " l ? '1atı kuı·tarılmışt , !arının müttefikleri Almanhmn va-z aze z ım erı u, • man ar ne zgor ar. ' ır. dan Beyaz denizdeki Rus limanlarına şehrin cenubu şarki kısmı yakınla- · 
eikler halinde e :-iz, mü;-;te na. cazip SQVYETLERE GÔ E nında taarruza devam etmek niyetin 
bir manzara gösteriyordu. Euıı-a mü- Berlin, !J (A.A.) - İngiliz Herin- R uza~an yo~. üzerinde _bir konaktır ve rına hiç ulaşamamışlardır. Şark ci- de olduklarına hiç bir şüphe bırak-
vaz.i olarak zengin lıir kuru üzüm yon kruvazörünün bundan bir kaç - Bat tarafı bininci sahifede _ ~~~~11)·:~:kg~~idı~~=rb~:l~~~a !ı~~a~! hetınde ise böyle bir şey hiç mevzu- mamaktadır. Evvelki gece ınuhare-
. ergL-ıi vardı. Buradıı da aralarıııda gün Pvvel Akdenizde bir it'!llyan de- sanat ve fen miie~seselerinde çalışma- ikmal noktası olmak üwre isgal edil- ubahs olamaz. En kuvvetlı Alman beye bütün cephede devam edildiği-
mü<abaka yapıhcak müstahsillere nizallısını mahmuz.lıyarak batırdığı nın devam eylediği bildirilmektedir. miştir. tazyiki garp ,.e cenubu garbiden ni bildiren itidalli Sovyet tebliği Rus-
ait sadece numara ile göstnilmi'5 ve hakkındaki ingilterenin iddiası sala- Leningrad mıntakasıııda çok şid - A l l k d. ların tabiye vaziyetlerine ve gerek 
kime ait olduğu mahrem ııiimuneler hiyettar Alman ve italyaıı mahfille- detli muharebeler olmaktadır. Fakat nıerİ <:an C çileri gelme te ır. Leningradda, gerek Odesada muka-
vardı. rince tam~ımiyle uydurma olarak te- Almanlwrııı şehri çevirmiş olmaktan Alman hava kuvvetleri mUnakala- vemet edebilmek kabiliyetlerine gü-

1\Iüstah iller arasında • Iani a me- lakki edilmek~eclir. Tahkikatla :ıa- uzak bulundukları muhakkaktır. Le- konu., tular tı bozmak ve müdafilerin maneviya. vendikJerini ve bund::ın başka ı;oıı -
bu ·u Faik Kurdoğltı, Y-a ar. ziraat bil olmuştur ki, hiç bir italyan ge- ningradın uzun ve çelin mukaveme- Bar ·elon, 9 (A.A.) - Amerika- tını kırmak içın büyük gayret Rarf bahar muharebe!'linde in;ı.anca ve 
mildurü Ali. fidanlık miidüni Reşad misi, ne mahmuzlanmış, ne de ba- te hazırlandığına her şey delalet et - nın Vışi büyük elçisi Amiral Lihı etmektedirler. Bu sebeple şehrin et- malzemece yeni takviyeler sevk ede-

.. t h ·ı R ·d t• · · t lmı tıı· Bo'"de bı'r h:d· ,·ak· ol mekt0 cı· n "b' b" k t" bilecek iklidaıda bulunduklarııı'.l. bir ve mu a • e 1 ne ıce ıııı veren ırı ::.; · · a ı~e 1 - ~ ır. ,u gı 1 ır mu aveme 111 Papalık ııezdindeki Amerika biiyü!c rafındaki köylere dehşet saçıcı hü-
J<ll'İ heyetiıı~n i.n iha~ıı h.ey'!canlı ?'· 1 ~ıu~~a, ingiliz kı uvazörü, ancak Lir mümkün olduğu aşikardm" alamettir. 
du. Gayet cıddı ve tıean bir ~ınalız- ıngılız deııizaltısıııı batırmıc:tır. )foskova, !l (A.A.) - Bu sabah n2ş- elçisi Telor ile görüştükten ~onra cumlar yapmaktadırlar. Fakat bu- J } l k " · } 
1 1 reclilen Sovyet tebliği: Vi~iye dönmUştür. nun, Leningrad mi.ldafilerinin cesa- ta yaca as erı tayın Cr 
rev:nı.ınuı C1A:C1.33 !>IACIS C1p.1C1qfaw / 8 - 9 Eylül gecesi kıtalarımız biiti.in retini kırması ihtimal dahilinde de- Roma, 9 (A.A.) - Stefani ajan 
!'f-epunuo.<ıAvd 'luvq!l3 -ep.ıvn.:ı ·.1C1pC1 ınq11>1 ipvd!• 0 !5! !"Cll§! !.lCI~ cephe üzerinde düşmanla muharebele- alayıııı imha hir çok tank ve otomo- ğildir. ~ına göre General Bisdoccianti Ar-
ıq!.ıt Cl.l!'l?SCIA ıhJ1!l lll.lnWnA 'ı.ıvınln:ıt "!:>U! CIA wnzn 'P"I§! wn'l!?P 'q-e-e§ re devam elmişlerdill'. gil tahrip eylemiş 200 esir ~lınmıştır. 000 ııavutluktaki faşist kuvvetleri b::ışku-
·U! C1upı:11w .1-eı-eqo• <>ld!J l!IC1lqnw •wıpıqv.1v CIA!{>{VU CIW<>zrew !ZCll>{nw }foskova, 9 (A.A.) - Sovyet tebli- Moskova, 9 (A.A) - Royte:r mu- .• mandanlığına tayin edilmiştir. 
Cl.lCIJP!qqvamw !.l-'{91! CIA !•mmq ll!lf1!3H1W 1!A1!lq1!l '.1ıw<>p wnwnııa ğine ektir. habiri bildiriyor: Aln1anlarla muzakereler Şimdiye kadar bu vazifeyi gör -

IHVZVdVOV : !P~ıını\T 1n[!·ıqud 
ııa'Jf .L!S wıuou11 'Jf .L!J..L 

ı.ı.oz o'J/J.ı.qo.:1 D111.".L aa .ıııuaa----

Son 10 gün zarfında Ode'a<laki mu- l-.~ı~doı1:·.yet kılaları Yalmiayı geri almış- Ankara ~l (A.A.) _ TUrk _ Al- ~ekte . olan gener~l ~a.llabiyo başka 
harebede Rumenler, 20 bin subay ve " • bır vazıfeye nakledılmıştır. 
er kaybetmişlerdir. Rumen muhafız Yelmia etrafındaki mücadelede man heyeti murahhasları arasında General Bisdoccianti Yunan har-
fırkası 1, 11, 21 inci hudud muhafaza ,;ekiz Alman fırkasının imha edildi- bugün Hariciye Vekaletinde ticari b" d b" · h ·· 1 ki" kuvvetine 
fırkası fevkalade ağır kayıplar vermiş- ği düşünülürse bu şehrin gerı alın- ın e ır sıya gom e · ı 
1erdiıı'. Son 3 günde 2 Rumen piyade ması ikinci derecede kalır. müzakerelere başlanmıştır. kumanda ediyordu. 


