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BASILMIŞTIR 

Fuarı ziyaret edenler 
Evvelki gün fuarı 15086 kiti ziyaret etmittir. 

Bu suretle fuarı ziyaret edenlerin yekunu 653915 
kitiye baliğ olmuttur. 
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No. 8649 

Netredilmiyen yazılar seri nrilmeııl--------- iz 
GUnü IJ mit nliahalar 25 kuruttar. Her gün sabahlan ( mir) de ç!;ı;;.:k;:;;a;:;;r;,...;;s.;;:iy'-a;;.;;;;.si~gı.;;a;:;;z;:;;e:.:t:.:e:.:d;:;;i~r,;.. -------!!---- -------- -------= 

Tasarruf bonoları 
satışı kapandı 

Atlantikte bir 
Amerikan 2'e-
misi daha tor

oillendi Bonoların soratıe satılması, milli müdafaa husu. 
sonda halkımızın gösterdiği bassasigetin delilidir Mih"er matbuatı Ruz

velte şiddetle hücum 
ediyor 

Ankara, 13 (A.A.) - i\laliye Ve
kilı Ray Fuad Ağralı Anadolu Ajan 
una ta.•arruf bonoları hakkında a~a
ihclnki lıey:ınatta buluı:ı.ınuştur: 

• Ha•ıl:ıtı milli müd:ıfaa ihtiyaçl:ı
rına karşılık tutulmak üzere tasarruf 
bonolarının satışa çıkanldığı malilm 
dur. Bu hu<ustaki kanuna göre, satı -
fa çıkarılan bonoların azami hnddı 
25 milyon lira olarak tahdid edilmi~
tir. 2 aydnn daha nz bır zamanda bu 
nıiktarın tamamen •atıldığını ıfti • 
harla •öy liyebi!irim. Binaenaleyh bo
no ~atışı kapanmıştır. Vatandaşların 
bu husuRta ırö•terdikleri emsalsiz al.ii i 
kayı şükranla kaydederım. Satılan 1 

bonoların yirmi milyondan fazlası 
bir senelik vadelidir. Bu keyfiyet 
cumhuriyet maliye•ine karşı göstt! -
rilen sonRuz itimadın yeni bir teza -
hUr!ldilr. Ayni zamanda vatandaşla
rın Milli Müdafaa hususundaki bü
YUk has•asiyetlerine bir delil teşkil I 
eder ki, takdire şayandır.> 

Amerikan elçili
ğinin bir izahı 

Boğazlar hakkında saç
ma fikirler serdeden 
aıniral deniz genel kur

may başkanlığı 
y"apmamı 

Maliye V"kili Fuad Agralı 

Almanlar Atlantikte 
22 lnl(iliz vapuru 

batırmışlar 
Va~ington, 13 (A.A) - Amerika 

birleşi k devletleri hariciye nezareti-

! 
nin bildirdiğ in e göre, Amerikalılara 
ait bulunan ve Panama bayrağını 

. taşıyan Montana vapuru, Amerika 
'ı Birleşik devletlerinden lzlandaya 
~iderken yolda torpillenmi~ ve ba-
tırılmıstır. 

1 
M on tana torpillendiği zam-Mı 

Gronenland ile İzlanda arasınd~ 

1 

Groenlandda Tarevell burnu ile lz
lanclada Rekjarik arasındaki mesa
fenin üçte birinden biraz ileride bu
lunuyordu. Montanaya, sabotaja 
k:ırşı milcade!e kanunu mucibince 
geçen ay Marin Transport Of kom
oani Nevyork tarafından el konula
rak işletilmeğe başlanmıştır. 

- 0..•amt 4 ncü aahifede -

Şarktaki ze zele 
Kocapınarda 192 ölü ve 221 

yaralı vardır 
.. 

aırır 

Yardım ekipleri teşkıl edilnıiş ve köylere 
süratle yardımlara başlanmıştır 

Ankara, 13 (Hususi muhabirimiz- re Erciyeşin Kocapınar nahiyesinde 
den telefonla) - Zelzele mıntaka- ölen 192 vatanda~ bugün gömül· 
sından şehrimize gelen haber lere gö milşlerd ir. Bu nahiyede yaralı vazi-

Ankııra, 13 (A.A.) - Amerika bü yett!' oıa.ra~ ~2 1 kişi bulunduğu 
Yilk elçiliği aşağıdaki yazının neşri- Al d t tesbıt edılmıştır. Bunlardan ..ığır ya-

. d J A' d · t · ı· manya 8 pe • ralı olanlar Van hastahanesine sev-
nı Ana o u _Jansın an rıca e mış ır: kolunmuşlardır. Zelzele mıntakasın-

Anadolu aJansı 2 eylülde boğazla- J •ht• da müteaddid yM'dım ekipleri teş-
rn daır meseleler hakkında Amıral ro ) ıyacı kil edilmiş Ve bu ekipler köylere 

Rusların eline geçen, harap olmu' bir ağır Alman topu 

Almanlara göre 
Şark cephesin
deki harekat 

Ukraynada Almanlar 
teşkilat kuruyorla

Berliıı, 13 (A.A.) - Alman ordu
ları başkumandanlığının tebliği: 

Şark cephesindeki haırekat muvaf
fakı\·etlc.> devam etmeh1:edir. 

BÜkreş, 13 (A.A) - Nova Slova 
gazetesine göre; Alman işgali altında
ki Ukraynada hayatın yeniden tanzi

- O-amı 4 acil aahifecle -

Iran hakkında 
garip haberler 

veriliyor 

Iran yoliyle Rus. 
yaya yardım 

başladı 

Amerika n hey'eti ya
kında Moskovaya 

gidiyor 

Sovyetlere göre 

Ruslar Çernigo
vu tahliye ettiler 

Cephelerde çok şiddetli 
muharebeler oluvor 

Amerikalılar yardımın Moskova, 13 (A.A.) - Bugün 
öii:le il zeri neşredilen Sovyet tebliği: 

çok geniş olacağını Diln gece kıtıılaırımız biltiln cepne - ı- boyunca muharebelere devam etmiş· 
soy ugorlar ıerdir. 

Londra, 13 (A.A.) _ Taym:siıı Moskova, l~. (A.A.) - Dün gece-
Tuhran muhabiri vazıyor: ki Sovyet t_eblıgı: .. 

. . . • Bütiln giln biltun cephe boyunca 
, Bırleşık ~m~rıkadan Sovyet Ru•- şiddetli muharebeler devam etmiş -

yaya gönde~ilınış olan ilk harp mul- tir. Çok anudane muharebelerden 
zemesı bugiln bır İran lımanınıı :!el- sonra Sovyet kıtalan Kieföı 135 ki -
mı~tir. lıometre şimali şarkisinde ve Gomelin 

Vaşington, 13 (A.A.) _ Ruzvc't, ~12 ~ilometre .c~nubı ~arkisin?e kii_in 
ıliln halen Amerikad b 1 " , ernıgov şehrını tahlıye etmışlerdır. 

. . a u unan ~o_v- Çarşamba günil 53 Alman tayya-
Y_et teknık heyetı azasını kabul Ptmış- ·esi tahrip edilmiştir. 32 Sovyet bıy
tır. varesi kayıptır. 11 eylill tarihinde 

Ş h• h f } Heyet azasını Ruzvelte Sovyet bü '\iman hava kuvvetleri bir çok defa a ınşa az a para sar- . . . . . eningrada hücuma teşebbüs etmiş 
f" 1 h Ik f } d- yilk elçısı tarafından takdim olun - 'akat her defası:ıda geri pilskilrtiil
IY e a ı se a ete u- muştur. Öğrenildiğine göre Swyel müştilr. Saat 23 e doğru mUnferid 
ürmüş, Iranda mevhum elçisi Umanski, Amerikan y~rdımı ' ayyareler ~e~r: kadar gelmişler ' 

• _ • hakkında bilkümetine mufassal malu yanırın ve ınfılak bombaları atmış-
bır hukumet kuru- mat vermek Uzere yakında llfo•ko · ~rdır, Evlerde çıkan yangınlar söndü 

Jacakmış vaya gidecektir. - · Ulmüş!ilr. İlk haberlere göre Lenin~ 

Tahrandaki Bulgar se
farethanesi de 

. ~rad cıvarında 11 Alman tayyaresı 
Vaşıngton, 13 (A.A.) - l\fosko - 1il şürülmüştur. 

vaya gıdecek olan Amerikan h eye- 'foskova, 13 (A.A.) - Röy'ter: 
tınin reisi Heriman, gazetecilere be- Sovyet >ö.zcilsil Lozofski, cuma gil-
yanatta bulunarak demiştir ki: •ü ~~etecılerle yaptığı görüşmede 

C. Dteslıdin Unayted Pres Ajansına yardıma başlamışlardır. 
serdettiği beyan olunan müteaddıd Senelik sarfiyat dör t An~11ra, 13 _('A.A.) - Kızı lay kapatılıyor 

Ut 1 1 b. h" I' . t umumı merkezınden: Londrn 13 (AA ) H 

- H -i.emıştır kı: 
. eyet, pek. yakında Ru~;·aya - Leningrada varan yollarda ina-

gıdecektır. Amerıkan levazım v ~ tec- nılmıyacak şiddette bir muharebe 
hizatının irsalatını tetkik edecektir. •ereyan etmektedir. Almanların bu
Gönderilecek malzeme yalnız bı.;giiı• r~larda halen verdikleri zayiat şim
kU ihtiyacı karşılamak i i 1 8 • dıy.e kadar Jı_iç bir zaman vermedik-

nı a ea arın ır u .. sasını neşı e • 'I t b ld . . . • · . - ür Fran -
t . T' k b t . l skı· se mı yon onu U U Ercıyeş zelzelesı karşısında Dıyar- sızlara göre Visinin Tahra f' 
ı, ilr mat ua ı, amıra ın e - b k 1 1 .. rt b' h . . ' ' na se ır . • Lond'!'a 13 (AA)_ Finansiyal Ni- a ır ı ar goz yaşa ıcı ır assası- tayın etmesi ile Alman ve 1t 1 nız .ge_nel kurmay ~aşkanı oldugunu yuz mecın'uası, Al~anyanın petrol ih- y~tıe. harekete geçerek a;aların~a çilerinin buradan çekilmeıe:./a~~l

ılerı silrerek bu mutalealara başma- tiyacını tedkik eden bir yazısında di- bın 1ı:a to~lamışlar ve Ercıyeşe gon- zamana tesadilf etmektedir. Bu Ber
kalelerınde hususi bir mana atfetnıış yor ki: der~ışlerdı_r. .. . ! linin il~a.miyle yapılmış bir hareket-

D 
ç n ° mıy l erı kadar agırdır. Muharebe o de -

- evamı 4, nıil aahifede - - o .. vanu dördüncü aahif .. d .. -
tir Almanlıır muazzam motörlü ku\'- Dun Ercıyeşe gonderılen 500 ça - tır. Bu ıtibarla müttefiklerin v·ş· 

~936 da tekaüt edilen amiralın hiç vetlerinin hareketini idame ettirebil- ılt ı~dan mlba~da,360000 ~fat çamaşır, 300 firini kabul etmiyecekleri tah~i~ s~= 1 1 
. ' . . mek takviye almak ve iaşeleri temin a ım e ıse, çı t ayakkabı da j Junmaktadır. 

bır devirde Amerıka denız kurmay ·l • k . hava harekatını sekteye sevkedilmiştir. - Devamı dördlbıcli --Lif d " k ·r . . .. · ld e} eme \e ..., e e _ -!-A_s_k_eT_i_~_a_z __ iy~e_t_,_ 
Çernigovun tahliyesi 
Ruslar için tehlikelidir 

.,aş anlıiı vazı esını gormemış o u- uğratmadan devam ettirmek için Rene- ___________ _ _:_ __ 
ğu kaydedilirse, bu mütaleaların de üç milyon ton petrol harcamakta· 
nı!lnhasırah şahsi olan mahiyeti da- dırıa ... Baltık filosunun ve Alman men-
ha i " · ı l faatlerinin petrol ihtiyacı bu hesaba 

~ ı an aşı ır. d h'I d • 'Jd' 

Suriye - Irak de· 
miryolları 

Vagon nakliyatı husu
sunda anlaşmaya 

varıldı 

a ı egı ır. 

Afrika cephesindeki sarfiyat da 
bundan hııriçtir. Bunlar da hesaba ka
tılırsa Almanlar hiç değilse senede 4 
milyo~ ton yani ayda 350 bin ton ben
zine muhtaçtırlar. 

Bu rakamlar;kat'i hesapla ve en in
ce biır teferruata kadar hesap edilerek 
çıkarılmıştır. 

Demek oluyor ki Almanya, tedarik 
edebileceğinden fazla petrol sarfetmek
tedir. Bu müşkülat yalnız kaynak yok
luğuna inhisar etmiyor. Sun'i petrol 
fabrikaları için makine yağı gibi evsaf 

Ankara, 13 (Telefonla) - Suriy~ - ihtiyacı da vardır. Ancak yıldırım 
I~ak hUkOmetleriyle demiryolları ii ;e- haırbi usulleri on bir aydır idame eden 
r~nde cereyan eden milzakereler tam Almanların stoklarının tükendiğini 
bır anlaşma ile neticelenmiştir. Anbş- sanmak hatadır. Hususiyle ki kış mev
ma ~ucibince, ·suriye ve Iraka vagon simi gelmekte dir ve faaliyet az •)]a-
naklıyntınıı. bnşlanmışt!R'. caktır. 

• • 

Budiyeni, Dinyeper doğusundaki 
köorü başını temizliyemezse 

yeni bir tehlike belirecektir 
Şark cephesin

deki askeri hare
kata aid iki taraf-

ı tan da veırilen ma-
nönü kampında kadın tayyareci !erimiz: Edibe Su batı, Nllciye lümat çok azdır. 

Toroı ve Semahat.. Yalnız Sovyet teb-

--------------- !iği, Desna nehri 
üzerindeki Çerni-

1 SAR t.Tı.tR 
gov şehrinin tah
liye edildiğini bil
dirmektedir. Al-

B d k
. manlaı: bu şehrin 

uca a ı yangın alındığını on giln 
Dün Bucada çıkan bir yanırın, Bu- evv~I il.iin etmiş

' heled'ıy • · b" " k b' 'h ı · · lerdı. Ruranın tah-eaının uyu ır ı ma ını 
de meydana çıkannıttır. Yangın Jiyc~i, _Kiyef ve 
mahalline ıüratle yetiıen İzmir itfıı.· aşagı Dınyeperde
iyeıi, nereye bat vurduy~a ıu bula- ki Sovyet orduları 
mamı4 ve aleti kıamen binaları yık- için bir tehlike 
mak auretiyle haıtınnıt ve bütün bir teskil edecektie'. 
mahalleyi yanmanktan kurtarmııtır. Nltekim Londra Alman askerleri tark cephe•inde taa rnız halinde 

. B~ca. belediy~~i müıtak~ldir, f.ak~t radyosu da Sovyetler he~abına bugun ·nun aksi olsaydı, Alman başkuman
bır ıt.f":ıye ~etkıla~ına aahıp de~ıldır. bu hususta ayni endişeyi izhar etmiş- danhğı tehlikeye diişmemek için böy-
Bu ııbı vazıyetlerı kartılamak uzere, tir. le bir ilerleme yapmazdı. 
~u tanklar~ d.ahi ohun bulundunnağı Almnnyadan gelen haberlerde, mer- Aşağı Dinyeper mıntakasında nehir 
·hm~! e~?"ttır. kez cephesinde Timoçenko orduları- boyunca her iki tarafın nehrin doğu 
. Dunkü .vak~nın, bundan aonra~ı nın taarruzlarının duırdurulduğu bildi- batısına geçmek ilzere çalışmaları de
ıc;~ n. beled.ıyeyı harekete ıretlnneıe rilmiştir. Esasen Çernigov da Alman vam etmektedir. Yalnız Dinyeper do
kifı ırelmtf olması temenniye tayan- tarruzunun devamı, bu taarruzların ğusunda bir köprü başı alan Almanla-
dır. durdurulduğunu ve endişe verici ma- rın, şimdi bu köpt'ü başını daha geniş· 

1"9ııi L--,~!..ı--- _...., realmlu: Bir plinör havalanırken; ................ .._._..,_ __ ..,....,,. ..... pantiilciiler bir paraıiitU kahpl11orlar ** hiyette olmadığını ıöstermiıtk'. Bu· - Devamı 4 ncil ıahifede -



Sahife (2 (ANAOOLU) 14 EYLUL 1941 ?AZA 

n··n·· kampında: 2 -------, 
Dünyada en zevkli şey 
ınuhakkak ki uçmaktır 

flasta dayaktan değil 
zatürrecden ölmüş 

-----------~-=--:--::-=-~---=---=--- Manisada tohumluk tev
( Ş.~ h i r ve Memlek?et Haberleri) ziatına derhal başlan-

Gecen gün Memleket hastaha11esin- K h b malıdır 
de bir hastanın, bir hademe tarafın- a ve satışının ser est Manisa, (Hususi)_ Mezuniyeti hi-
dan dövüldüğü ve bu yüzden öldüğü tam bulan Manisa valisi Faik Türel 
hakkında Müddeiumumiliğe ihbarda şehrimize ıavdet etmiş ve vazifesine 
bulunulduğunu yazmıştık. b k ı d •• •• •• J başlamıştır. 

~füddeiumumilik bu ihbara büyük ıra ı ınası uşunu yor TOHUMLUK TEVZiATI: 
ehemmiyet vermiş, cenazeyi mezarın- Seyliip dolayısiyle kışlık tohumluğu-
dan cıkartarak hustahaneye getirtmiş nu temin edemiyen vilayet dahilinde-

Boşlukta . ekiz saniye - Planörle akrobasi - boy-
1 

ve orad-a otopsi yaptırmıştır. Otopsi- ki bütün muhtaç zürraın tohumluğu-
tle hastanın iki ciğerinde de zatürree 1 e mu·· ste!liı:arı dün vilayette ya mm vaktinde temin ve tevzii için ced-

nuzları saye inde üçüncü defa paraşütle • 
atlamadan kurtulan keçi ' 

bulunduğu görülmüşse de bunun dayak aş ":C' • vellerin hazırlanması alakalılara ehem-
neticesinde olmadığı anlaşılmıştır. 1 1 t • t tt• miyetle bildirilmiştir. 

. .. pl an tOD an ıya rıyase e 1 y E~.i~ ~~manının yaklaşma~ta oldu-
Bır çocuk kuyuya duşe- Şehrimizde bulunan i-aşe müsteşa- çuvallık bir parti, yani İzm!r halkı - gu. gozonunde t~tula~ak t~vzıat mese-

rek bo v uldu rı Şefik Soyer, dün muhtelif tetkik - nın iki a.ylık }htiyacı için kafi kahye t;;ıııde ac ~ le edılme;ıı .verınde olacak-
g ler yapmıştır. Öğleden evvel vilavet- tevzi edılmege başl-anacaktır. Tacır- Ü Ü l . 

Buca nahiyesinde Namık Kemal ,.o- . e bir toplantı yapılmıştır. Bu t~p _ !er, senelik ihtiyacı temin edecek de- Z .rı.ı SERG Sl:.. .. . . 
kağında oturan Ziya kızı sel:iz .vmıı.ı- Iantıda mıntaka ticaret ve iktısad recede kahve bulunduğundan 'ievzi- İstasyonda. aç~lan uzum seırı.;ı:-ıı bu 
da Me;;ude, evlerinin önündeki kuyu- müdürleriyle ticaret odası umumi at yerine serbest satış usulünün tat_ sene çok verımlı .. o_!muştur.. _Bılhassa 
~an su çekerke~ nasılsa düşmüş, bo- atibi, toprak mahsulleri ofisi mü _ bikini istemektedirler. satış~ çıkarıl~.n .. uzum. s~rgı sıgaraları 
gulmuş ve ceseclı kuyudan cıkaıı:ılmış- dürü bulunmuQlıırdır İzmirin iaşe iş- Ancak bakkallar tarafıntlan yapı- l\faııısamızın uzumlerını her yerele t:ı-
tır , ~ "' · t k k t I" .. .. ··ı nıtmakladır. · · • !eri üzerinde üç saat kadar müz-ake- lacak sa ışın, sı ı on ro u guç goru -

---:ı: ·eler cereyan etmiş, bazı kararlar mektedir. Maammih şehrimiz~e'kL ~-----
Kalp para bulundu alınmıştn-. Bu meyanda stoklar mev- tah~yi~ı:.re .~avrulmuş olarak verılen Dikilide yakalanan 

. . . . . mu üzerinde de durulmuştur. ve ogutuldukten sonra halka serbest d h } 
. Öde~ıış~~ .. Av.nı Ge~ç adında bırı, Müsteşarla birlikte şehrimize gel- surette !'4aLılan kahv~nin, piyasada huğ ay OlU te <:İri 

kalp hır gumu1 ş !~rayı su:erken zabıta- miş olan ticaret ofisi umum müdür kahve bolluğunu temın ettiği anlaşıl- Dikilı kazasında Salihli köyünde 
ca tutulmuş zmırde magazası mevcud · . . · ·· t B ebeple varım k'I dan f"Z· v ô 
1 v ' w mu·ıvını Emın de kahve tevzıı mev- mış ır. u s · 1 o " Hasan oglu mer Çoban Altınova 

o duguntlan magazasında arnstırma ' .. . 'dh l't ı 1 k u"zere hıteyeıı k hv ôa- ·. . . - .. '.. ' .. ı ô 1 · • k 1 - · t . zuu uz~rınde meşgul olmuş, ı a a - a o mama · e a e ·' nahıyesınm Kuruagaç koyu halkın -
apı ması. .C ~mı~ ~,ıyma vam ıgı aıa- rılar birliğinde tetkikler vapmıştır. 1 ılma:;ı için bakkallarda serb~st sa - dan Mehmed oğlu Hüseyin Yılmaw. 
fından bıldıırılmıstır. Magazasında \'e " . · ld t .. de olunmaôı z ıu da v . 

~ . t Muhtelıf yerlerde 100,000 enva an ışa musaa . " m:v •1 . ' bugda.rın kılosunu 16,5 kuruştan sa-
para kasasında yapılan aıa~ ırmada f 1 İ . ·d 28.000 çuval kahve tetkik edilmektedır. Bu tetkık netıce- t k 'ht'k' tıw d t hk'k t 
başka.ca kalp para bulk1:1:mdamıştır. s~~k~· \'~~~~·. eônümüzdeki hafta 750 sinde yakında bir karal' alınacaktır e~~~ki~·leı !~~a:m;~~ :~vk!dil:Oi~ -
Tahkıkata devam olunma '"" 11'. • ' • ' " • ' 

r ' t~ Evlenme Fuar yüzn1e n1üsa- Bornovadaki petrol tev- Tu"tu··n ooo lnönü kampında: Türk kuşu tayyareleri. Betli filo uçuyor. Akrobasi bakaları ziatı meselesi kaçakçılığı 
Ödemişte Kiraz nahiyesine bağlı 

yapan planör. Kıım pın uçan keçısi.. Bayan Rebia Özuysal ile gaze-
İnönü, 10 Eylül..[;; YAZAN: 1 Lupink yaptı. Bunu temizin yazı işleri müdürü Orhan Dün saat 14 de Karşıyakada Ü-' _ Bomovada yapılan petrol tevziatı 
Bugün İnönünde ters uçuşu ta ·ı R h · G"k · k'dl · d" · k. · t · · d 

S"h s-k .... t. 'T'.-k l p · ı b a mı o çenın a ı erı un ıcra manzade mevkiinde deniz banyo!a - hakkında 1 neşrıya ımız tizerıne ün ba ·ram \'ardı. Tilrk U a U U Z .l U e kip etti. ı ot aş kılınmıştır. d. · · 
__ , ıı kurumu ge- aşağı vaziyett~ uç~- Tarafeyni tebrik eder, &aadetler rındaki yüzme havuzunda fuar yüz. Bornova bele ıyd·e kr.eısı Etem Pekin 
tlı.h:ıi yuva~ınd-:ı \ "<!t .. ~ .ır . ırn gen ı,. yordu. Birden bire döndü ve vrıle gır- dileriz. ~ne birinciliklerine başlanmıştır. Mü- imzasiyle aşağı a 1 mektubu aldık: 
·rnrtall~r Tür:C :.H!nıaııı'r"ı.u .. wıı.ıytı- di. Pli'tnör k-anatlan üzerinde dönü - ---------------·•ısabakalara İstanbul, Ankara, İzmir, «13/ 9/941 cumartesi günü intişar 
ruları arasmda vazifelerini almak ; ordu. Yarım saatten fazla bir za- Bucada yangın Kocaeli, İçel ve diğer bölgelerden eden muhterem gazetenizin ikinci 

Umur köyünde Mustafa oğlu Meh
medin evinde bir kilo 300 gram ka
çak kıyılmış tütün bulunmuş, miba- • 
der~ edilmiş, Mehmet hakkında lrn
çakçılık suçundan takibata ba~laıı -

üzere son uçuşlarını yapacaklardı. .nan zarfında bu hareketleri bir kaç Dün saat on beste Bucada beledı- h.f · d Bornovada g t · t mı~tır. 
Sabahleyin k11lktığımız zaman, yüz- Jefa tekrar etti. , pek çok yuzücii gelmiştir. sa 1 esın e y az evzıa 111-

---:ı:---
lerce havacıyı meydanı doldurmuş, .., 1 ı t Jıı.. ye caddesinde Todoriye ait 17 mı - Yüzücüler, dün öğleden evvel baş dan şikayet başlıgı altındaki yazı~·a 
tayyarP \'e pıanörıer ara~ında, para- Nihayet, bizim bulunduğumuz ma- maralı iki kat ahşap evden yangın larında Parti reisi, su sporları ajanı cevaptır: 
'?iitlerini hazırlamış, vazifeleri ba- halle bir pike yaparak yere indi. çıkmıs birdenbire büyümüş, ayni çatı Dr. Hüseyin Hulki Cura ve federas- 1 - Bornovaya gaz tevziıni bayı
şında bulduk. Talebenin teftişini mü- ,öyle pike inişlerde planö~ün çıkar- altmd,a bulunan Rasime ait 15 No .... ·on mümessili oldugy u halde Fevz•pa !er kapı, kapı dolaşarak yanlarına 
tt>akip, heyecan, gurur ve zevkle dığı ses hemen hemen bır tayyare . . . 1 v · 1 d ' it" .. ·· b'h ı ltı eve ıle sıra'-·et etmış ve cıvarda bu sa bul\·arındakı· beden terbı·yes·t bı·- ver·ı·ıen memur ar vasıtasıyle alınan seyrettigımiz gösteriler baş a ı. motöriinün gilrü usune musa ı o u- " . d. . 

Beş tayyareden mürekkep bir filo, yor. lunan ahşap mahalleyı teh ıde baş- na~ından hareket ederek bando mu. gazın miktarına göre 250 ve 500 

. Bizden mahıul istiyenler 
Filistinde Telaviv sehrınde bir fir

ma meınleketimizden kese kağıdı, 
Amerikada bir firma da ana~on, ::u
. am ve haşhaş tolıuınu istemekte-lir. 
Bu hu~rn~ta şehrimi?, ticarrt fıda~ın:ı 
miiraca:!t tdilmiştir. 

ovada akiııler bırakan motör gürül- lamıştır. İzmirden siiratle yetişen it- zika ıle birinci kordondan geçmış , e gram tevzi ederek yapmaktadırlar. 
tülerı arasında yükselmeğe ba !adı. Genç kartal~arı kaı~ad cı~pn:ıağ~ fa iyen in aldığı tedbirler sayesiııdt> Cumhuriyet meydanına varmışlar _ 2 - Gaz alma :ııramız 4 gün geç- İnek hır.;• tlığı 
Ilk olarak paraşüt atlamnları yapılı- alıştıpm muallım. !er .bıze beşlı hır f. ı- ate<> çok mt'ı'şku··l şartlar· altında .~o"n- .. h ld 1 V ·ıd · v · d Öderııı,$te Birgı !llllı'/ :1'11Jı? ~ :ıhır 

B k b 1 .,,, " dır. Atatürk heykelinin önünde veı· tığ• a e a amıyoruz. erı ıgın e Yu"k·.'· cı. aclında o' ı'rı·, '.lı.·n~ccl ·rekı· nıı1 rordu. u tayyarelerin arkasında ,o uçuşu ve mütea ı en t:ayyare ı e .. .. .. .. . . . . . , - .. 
, , araşütçüler hazırdı. Beş on dakika akrobasi yaptılar. Edibe Subaşı, durulmuştur. Bucada ıtfaıyenın 15· alan sporcular evvela bir ağızdan yine tevziata başlanılacağını ,;ayıı;ı- bir bas ;n ~ğini calın~~. Kes, -~k !cri-
sonra tayyareler hayli yükselmi ti. Naciye Toros ve Sahametin idare et- tifade edeceği su bulunmadığı i<'.in istiklal marşını söylemış ve sonra se- larımla arzederim. » sini ,.:tl;;müıı • .'.'1kn•. ııata! ·,,,:; tutul • 

. uinlerle vaziyeti takip edıyoı tikleri üç tayyare ile kanad}arı birbi- bir taraftan tahrıp ameliyesine baş - ıam vaziyetinde heykele çelenk koy- . muştur 
duk. Bu anda, ~eş tayy.areden . bir- rine çarpacak~ış kad~r ya~ın filo vurulmuş, diğer taraftan seyyar ha. 1 d Verem mücadele cenu ı--------------ı 
den kopan ve süratle düşen sıyah uçuşlarını takdırle takıp ettık. 

1 
ht 1 f •e led su t clrıı ik muş ar ır. -

parçalar gördük. Bir saniye bile geç- Bayram programının öğleye ka - vuz a mu c ı ~ r en . e • Teknik neticeler şunlardır: etinin gardenpartisi 
memişti ki, semada beş paraşüt acı!- dar olan kısmı bu suretle tamamlan- edilerek yangının önü ut\ınuzbilmi _ .'.1•• 100 metre ."lerbest: Birinci Anka- ' . . 
dı, sukut ağırlaştı. Biraz sonra p-a- dı. Her iki bina da yanmıt3 ır. arar üç radaıı Nejad, 1,10,1 / 4, ikinc i İzmir- Verem Mücadele cemıyetının se · 
raşiltçiller ikinci paraşütlerini de aç- Bu arada bir sürprizle karşılaştık. bin lira kadardır. Tahkikata cle•:r.m den Affan, i.içi.incii Bm'lıadan Hak _ nelik gardenpartısı fuarın kapanıııı-
tılar. Gök papatyaları, rüzgara ka- Talebeden dört beş kişi, sırtına pa- ediliyor. k nın ertesı günü, yani 2 leylill pazar 
pılmış olarak ağır ağır meydanın raşüt takılmış, iri boynuzlu, beyaz · ı. 
bir birinden uz-ak yerlerine iııdirler. bir keçiyi meydana getirdiler. Uç- 000 200 metre kurbalama: Bırınci İç- ak amı fuar gazınosunda verilecek -

Bunu fevkaliide enteressan bir pa-' mak ve atlamak ~ırası buna gelmiş· Isvİçre üzerinde uçan elden Muzaffer 3, 21,0/6, ikinci Sey tır. Gardenparti münasebetiyle het· 
ra~üt atlaması takip etti. Rüstem ' ti. Şimdiye kadar iki uçuş ve atl11yış . • • handan Muhanern, üçüncü Anka- taraf aydınlanacak ve oyun yerleri 
:\I:ıvit.una, bir tayyareye binerek bin 1 ~·ap~11ş.: ~lk~n_de y~re bağıra bağıra lngılız tayyarelerı radan Kamil.. açık buıundurutacaktır. Gardenparti 

e:? yüz metr.e. U:ıfaa kyadar çıktı ve 1 ınmış; ıkıncıs1!1~e ı~. alışmış .. Boy - Bern 13 (A.A) - İsviçre hariciye 400 metre serbest: Birinci Bursa- Ye yalnız davetliler kabul edilecek-
oradan kendısını boşluga ..,-alıverdı.1 nuzlar fazla ırıleştıgınden bu sene - t. - d k' t bl'- · neşret 
Paraşütün il, tam sekiz saniye boş .1 para ütle üçüncü atlayışını yapama- ~~~~~e =1 aşagı a ı e ıgı · - dan Mahmut, 5,31,9/8, ikınci Anka- tır. . 
ı_u 'da yuva.rlandı~tan sonra açtı. ~u j . 10 _ 11 eylül gecesi garbi İsviç- radan Turhan, üçüncü Kocaelinden · 1zmır, Buca, Bornova ve Karşıya -
l::etle se.kız sanıy~d: 300 me!relık Öğleden ·onra S-abiha Gökçenin re üzerinden uçmuş olan ecnebi tay- Nuri.. kada muhtelıf ailelere mensup ba . 
~·' me3cLfe kat~t~~· tı. ~oltugunun akroba:ıi uçuşlarını eyrettik. Sonra yarelerin İngiliz bombardıman tay- -.ı ' yanlar tarafından ayrıca faaliyet gö':I 
.ı.ltındakı P~ 1'.1s.utuyl~ me.>.dııım ge- . tepesine çıktık. Burada da planör rareleri olduğunun tesbit <!dilmesi 200X4 bayrak: Birınci Bursa ta- terilmektedir. 
1
'.:ken kenduunı tebrı~ ct~·~.1 : ~u- a~- JÇUşları oldu. :küzgar çok müsaiddi, Üzerine, 1 viÇ'l'enin Londra elçisi, kımı (Mahmut, Muzaffer, İbrahim, Haber aldığımıza göre çok zengin 
ı.ı~ı? esnas!.n.~a neleı . ı ıs~ct.ıgm! J."'tanorl r saatlerce havada kaldılar. İsviçre bitaraflığının bu ihliilinin ve- · A k t k ı bir piv. ango hazırlanmıs ve fuardaki 
!;(ır<.um .. Guluyordu, bt~. h.ılını go- un kadar planörün, gürüJtiısüz gök- hametine İngiliz hükümelinin naza- Hakkı) 11,32; ikincı n ara a ım , 
• '.1ler~. ~ıra~ c·.'Ve.ı tehıı_kcl~ a:ıa~ .ı~ı .erde süzülü'ünün zevkine pay-an rı djkkatini celbetmeğe ve bu gibi (Salim, Turhan, Nevzat, Nejat, 3 neti muhtelif paviyonlar tarafından bu 
~en~ı8ı~m J aprnı;; ol_dugnn.ı katı)- ,ktu. pir hadisenin ~ekerrür etmeme i İzmir takımı (Mehmet Ali, Cemıl, piyangoya eşya teberru edilmiştir. 
·'en ıhtımal veremezdı. · · k · 1 · "l · d F l) İngiliz paviyonu tarafından bir rad--Son uz bir zevk, dedi. Bir binadan Kamp öğretmenleri, Türk kuşu ıçın sı ı e~ır enn ven zı:ı1esı_nt.e ıs- Affan, uac . 
atlamııı gibiyim .. Serin bir rüzgar, .~yyareleri~le bizleri de u~nrd~lar. rnr eylemege memur edı mı~ ır. Su topu oyunu: İçel Seyhanı 4 • O yo, italyan ve Alman paviyonlan, 
ta'tlı bir hışıltı ... İşte hep~i bundan Uçmak: oy le bır zevk kı, ınsan °00 Ankara 1zmiri 1 - O mağ!Up etmiş - Şark Halı ve diğer paviyonlar tam -
ıbaret... · Junu tayyareye binmeden anlıya - lngiliz beyaz kitabı !erdir. fından nadide bir çok eşya, kumaş 

Rüst<ım Ve dig-er bazı ıırlrndaŞ1aı:ı mıyor. I<.:n çok sevdiğıniz, en nefis . . 1 t b a·ı . t' 
çok dahayüluıeklerd:n atlavı 18-"Ô ..ıır yemeği doyuncaya kadar yiyebi- Londra, 13 ( A.~.) - ~eşredtlen . ve battanıye er e erru e ı mış ır. 

ÜZÜM: 
K. s. 

404 J iı'o ve şü. 38 
299 S. Süleymano. 38 
293 Rıza ihracat 35 
238 Ş. Remzi 33 
256 İsmail, H. Vera! 33 50 
189 P. Klark M. 30 
189 P. S. Alazraki 30 
168 Muiz Taıranto 40 · 
142 N. Üzümcü 40 50 
142 Nitel 41 
135 Haydar Dündar 36 50 
128 Öztürk sir. 40 

89 P. Paci 41 
87 Kamil :Mahmut 46 
b ı .u . .J:ieı-;ıkri 40 50 
53 1. Kohen - 37 
50 Albayrak 50 50 
41 İnan şirketi 48 
32 Cemal Sipahi 40 
21 Ahmed Tabak 48 
18 Artur Safant 38 
82 F. Solari 43 50 

3143 
26386 

K.S. 
44 50 
45 50 
48 
42 
48 
46 
51 
44 
43 50 
50 
48 
50 
44 
46 
4:l 
48 
50 50 
53 
45 
48 50 
38 
44 50 

· . k d .. • dp, b.. ııı tıiniz · doyduktan sonra ı:ıizın için bir İngiliz beyaz kıtabına gore, A.nı:!- Fınale kalan takımla İı;tanbul ta-
·anı, e a. ar paraşut açma an o. - • 1 • İ ·ıt ·ı • · 
lııkcta .fuvarlanabT. 1 .ırtık bu yemekte lezzet yoktur. Uç- rikadan gel'.?n ma zemeyı !lgı "l'~ :.ı- kımı hususı hır karşılaşma yapacak- Çı·f'te ı·le yaralamış 

29529 Bir planör na 1 ~dı.} or 3J°~ı... ııak bunun tamamen aksi Bir defa raçta kull.anmamayı Uıahhut etmıştır. tıl' 
~asıl başlar İksı.ın ı_ akre e ı, ırbve tlıçu .aavalanınca hiç inmemek "daima uç- Edenin Mi ter Vaylanda verdiği :>ir . l{araburun kazasının Kösedere \Ö- No. 

7 
8 
9 

" · · cı ısımc a un arı . . ' t ·1· A 'k · ·1 · :ı---
Lrördük Planörl h ı d· .nak ıstıyorsunuz. Yere indiğiniz z-a- nota; ngı ız - merı an sanayıcı erı- Ü '-'Ü civarında Karaağaç mevkiinde Meı1-
,... -· e, ava anma an, . . d . b ti arasını açmıya m·1tuf rman yangını , ~·erde miivazene yüriiyüş ve ı1ıcroyış- man, ıçınızd e tekrar havalanmak nı!1h u sure e 

1 
• • • 

1 
.... ~li· med oğlu Mustafa Kar2caer, Hasan :ı~-

ıan yapıldı. Yeti•mi g l'k b d arzusunu uyuyorsunuz ve uçmanın mı veır manevra aı 1111 ~11 ~ :ı c ıısur ~- Geçen gün Kemalpa,sa kazasında y ı.ı- Iu_ Osman Gökseliği çifte tüfeğiyle ., ençı una d'y' k b' "•• t" • 1 
artık bir zorluk görmüyordu. Niha- ver ıgı zev e ır turlu doyamıyor - ur. karı Kızılca mevkiindeki Devlet orma- agır surette yara amış ve tutulmuştur. 
yet pJa.nörlerin havalanması ba !adı .. ·unuz. ııında çıkan yangının zararı tesbit edil-
i<'akat bu devamlı uçuş değildi. Pla _ Süha S. Tükel Belediye reiıinin teftitleri miııtir. Ayni gün söndürülmüş olan 
nör, meydanın ~iğer ucunda bir iple Belediye reisi Dr. Behçet Uz, cliin yangıııda 30 hektarlık saha dahilinde 

lngiliz sefiri geliyor 
çekilmek suretıyle harekele getiri- Anadolu: Sabiha Gökçenin Bal • çarşıda muhtelif otel, gazino, Jokan- 1500 !rndar çam ağacı kavrulmuş ve İngiliz Büyük elçisi Sir Hugesson 
liyor ve ilk uçuşlar böylece oluyordu. kan seyahati ve §ark harekatındaki ta, fırınları ve bakkal dükkanlarını yanmıştır. Yangının l\iehmed Ali Sa- KP-atchbull refikası ve maiyeti erkil.-

.Motö;rlü t-ayy.arelerimizin, hemen faaliyeti hakkında arkada§ımızın bizzat teftiş etmiştir. Bunlardan bele- tar adında birinin diklralsizliğind.?11 niyle İzmir Fuarını ziyaret için yarın 
her zaman havada taklalar attıkları- enteressan bir röportajını yarın bu diye nizamlarına aykırı hareket et- çıktığı tesbit edilmiş, suçlu tutulmu5- akşam Ankaradan şehırimize gelecek-
;ıı; pike inişler yaptıktan sonra kor- sütunlarda bulacaksınız. tikleri görillenlere cez:ı. kesilmiştir. tuır. tir. 
kunç motör sesleri ile yükseldikleri
ni görüyoruz. Şimdi size, ayni hare
ketleri bir planörün de yaptığını an
latmıam, muhakkıtJ< hayret edecek
ı:ıiniz. Fakat bunda en küçük bir mü
balega yok. Pl8nörle akroba;ıiyi, 
kamp baş öğretmeni Ali yaptı. Pla
nörü bir tayyarenin arkasına bağfa
dılar ve ikisi havada yükselmeğe 
başladılar. Kafi görülen bir irtifada 
pilanörün pilotu tayyareye bağlı 

Ala~· , komutanı döndüğü~ü~~~ !''"'"" NAPOL YON Ordularının"""'"'""""""'""""""""''' giyinmiş ve be.Iine kırını~~ ~ir ku~ak 
haberını alınca, memnunıyetsız!ıgı- : : sarmış genç hır adamı surup getırı-

~ı'. anlatmakta gecikmedi ve geçirdi- E MOSKOV A BOZGUNU ~ y~rdu. Saraya &::lince, burada k'.-
gımız zamanın hesabını sordu .. Fa- ~ ~ mın kumanda ettıginı sordu, kendı-
kat getirdiğimiz esirlerle yaralanan ~,,,,, ,. ,,..,,.., , .,,. , , .. , ,.,.,.,.,,,,.,,.,,.,,.,,.,.,,,.,, ,, ,,..,, .. , .... ,,,,,,.,, ,,.,.,., .. :"""'""'"'''' f:ine, «- Siz!» diye cevap verince, 
ak d .. .. b d YAZAN: Napolyonun Perde ÇEVİREN: Şakır Hazım .. 1 . k'J' 1 d d ' d h l 

r a aşımızı gorup aşımız an ge- Çavufu Burginyon Ergökmen ..uy e ıse pe a a .» e ı ve er a şu 
çenlerin hikayesini dinledikten son- 5 _ emri verdi: «- Bu adamı süngüli-
ra bize hak verdi ve «gecikmemizin Fran~ız sarayında kullanılan eli- mek hiç yoktu!,, yerek idam edeceksiniz!» 

10 
11 

İNCİR 

:l4 
37 
4t 50 
48 50 
Yok 

K. S. K. S· 
937 Ç. Ş, Remzi ıa 24 24 
717 ç. Fümige 13 nO 26 2~ 
234 Ç. Tarım 18 24 2 
160 Ç. B. S. Alaz. 12 18 50 

92 Ç. M. F. Taranto 18 18 
0 74 Ç. Albayrak 22 50 22 6 

59 Ç. P. Paci 15 50 18 
57 Ç. M. H. Nazlı 13 13 
51 Ç, A. R. Barki 12 12 
45 Ç. Talat Taner 11 11 

2426 yekun 
8504 dünkü yekun 

10930 U. yektln 
ZAHİRE 

olan ipin ucunu bıraktı ve havada 
süzülmeğe başladı. Meydanın ortası
na kadar gelince, planörün başı aşa
ğı dikildi, sürat arttı. Üst üste iki 

kendisini pek çok üzmüş olduğunu» bi<;eleri giyinmiş, kabzaları çelikten Bugün 15 eylül; Moskovaya girı- Generalin emrini yerine getirmek 
söylemekten kendini alamadı. parlak kılıçları takınmış, insanlar da !jimizin ikinci günü. Alay saat do- ıçın askerlerimden dördünü çağır- 15 ton susam 38 50 39..,. 

Alayın konakladığı meydana şöy. vardı .. Ve bu beklenilmiyen bir şey- kuzda konak yerini hükumet mey. dım. Fakat Fransız askeri bu gibi l ı·..;;~.;.;.;~~;,;.;.,_""!~--:ı---"' 

K. S. K.S· 

Karşıyaka Osmanzade Reşadiye 
sokağında 4 numaralı ev satılıktır. 
Her türlü konforu havi (9) oda ve 
bahçesi vardır. Gezmek ve görmek 
istiyenlerin içinde oturan ev sahip
lerine müracaat etmeleri lazımdır. 

D 7 

le bir göz attığım zaman, gördüğüm dı.. Şimdi bütün bunların arasını, danından, imparatorun ikamet ede- irlam ve kurşuna dizme işlerine hiç Raşid Rıza tiuatrosu 
manzara ne kadar acayiptı bilir mi- bol meyve, bol şarap ve likör, bol ceği Kremlin sarayının civarına na- ::le elverişli değildir. Atılan kurşun. 
sıniz .. Sankı bütün dünyanın millet- ianbon ve büyük balıklardan mey- kil emrini aldı. Fakat yirmi dört sa- !ar tesir etmedi; hafifçe yaralamış- Halide Pişkin beraber 
!erı burada toplanmıştı .. Ve sebebi rlana 'gelmiş bir dekorla dolduru- attanberi vazife halinde olduğum !ardı .. Askerlerimde, umumi vaziye- BU AKŞAM 
ıfo besbelli idi .. Askerlerimiz elleı·i- ııuz ... İşte, imparatorun muhafız kı- için on beş neferimle birlikte Mos- ti ve gençliği ile kötü bir tesir yap- G ) 
ııe geçirdikleri Kalmuk, Çinli, Ka- tu,ıtından bir alayın konak yeri, kova valisinin sarayında istirahate mamış olan bu adamı öldürmeğe kı- Beşta e en 
zak, Tatar, İranlı elbiseleri, yahut böyle bir manzaı·a arzediyordu .. Bu bırakıldım. yamıyorlardı. Fakat idam emrinin _ 

3 Perde Korneai 
da kıymetli bir takım kürkleri giye- vesile ile bır noktaya işaret edeyim: Saat ona doğru ata binmiş bir ge- yerine getirildiğini görmek için ge- SAAT O,SO da 
rek bu vaziyet ve manzarayı yarat- Mı:ıskovada askerın ı!k ağızda ele neral gördüm. Bu, galiba eneral Pa- neral başucumuzda bekliyordu.. Al 
:nı~lardı. Bazı askerlerin kıyafeti geçirdiği bu yiyecekle arasında taze renty (Parenti) idi. General atının _ t.. _ Fuar '1l!&1~9A~~P.. ... 
ba,kaca dikkati çekiyordu. etle un pek az miktarda idi, hele ek· onünde koyun postundan bir kaput 
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<. ElLÜL 1941 PAZAR 
(ANADOLU) 

Bir Alman tayyaresi 
düsürüldii 

!." ................ " ............................ ,. ......................................................... ., ! 

Dikkat--, 1 İzmir Levazım Amirliği İlanları\ 
Ri r ın o tör s~ı t.ı l ık t 11· ..................................... ~··············· ........................................................... . 

Londra, 13 (A.A) - R:ıhr 11 n.
;r,aretının tebliği: Kırk beş beygır kuvvetinde 1n

gilız marka mazot ve gazla müte
h.ınık bır adet İngiliz motoru ve 
bir adet (220) volt lngilız marka 
dıııamo, (230) volt Alman marka 

uin:ııno, bır adet vinç ve talılo ak
oanıı ıle \ıirlıkte satılıktır. Talip 
olanların izmirde Toros oteli mü
dürü Mehmet öztürke müracaat-

Gemi kafilelerımizden bırıne ru -
cum teşebbüsünde bnlun:ın bor diir 
ınan tayyare<i, Rimier destrovPrı t:ı
rafından düşürülmüştü. Bu destroyeı· 
harptenberi üçüncü düşman t•yrare 
sıni dilşürmüştür. 

Japon sefirlerinin içtiınaı 
h\rı ııan olunuı·. D. 1 r, 

Tokyo, 13 (A.A.) - japonyanın ıı.;,~...;;~.;;..---------·'I 
Nankin elçisi, Cindeki bütün japon 
diplomatlarını ve konsoloslarını 25 lzmir belediyesinden: 
~ylülde Nankinde bir toplantıya ça- 1 _ İsmetkaptan Mahallesi 1:!69 
~ıtr.mıştır: Dt· onkanmda kukml anddanları da 

1 

uncu "okaktıı 4;ıo metre lıoyda ye-
ıç ımaa ış ıra · e ece er ır. . 

li <len kanalıza~yon raptırılma~ı, 

!?.mır aslive ikinci ceza hakimlı - Fen l~ler :llüdürlüğüııd~ki kcşıf v~ 
ğinden: · ~artnamesi veçhıle açık eksiltmiyı' 

Millt korunma kanununa muhalıf komılınuşlur. Keşıf bedelı 2323 lira 
hareketten suçlu Sıvaslı olup Yen! - .17 kuruştur. Muvakkat teminatı. 17-1 
bitapazarında 22 sayılı evde oturur 1 lı~a 26 kuruştur. Talıpleı·ın tenıınatı 
Abdullah oğlu Hanefi Eski bakırcı 

1 

(igledcıı evvel h Bankasına yatıra
hakkında izmir aslıye ikincı c~za r:ık makbuzlarıyle ıhale tarıhı olaıı 
mahkemesınce ~·apılan duru~ma ~o- !!6 !l 941 Cuma günü "aat 16 da en
ııundıı: Suçlunun çiyilerı fazla fiy:ıt- cümt•ıw mür:ıc:ıatları. 
la sattığı ve bu suretle ihtıkiir y;ıptı· 2 - 144·1 üncü sokakta 56 ıııcı 
ğı sabıt olduğundan mılli koruıım,ı .-danın 13:3,25 metre ınurablıaında
kanunnnun 32 incı maddesi delale- l;ı 19 savılı ar.<asınııı ~atı~ı, Yazı İş
tiyle 59 u~cu maddesinin :ı iincü fık- !erı 1.lüdiırlüğündek. ~artııamesı veç 
rası mucibınce 25 lira ağır para ce- iııie açık artırmıya konulmuştur. 
zasiyle mahkumiyetine v.., yedı gün :\Iuhammen bedelı _799 Iı_ra 50 ku
dükkiinının kapatılmasına ve çivı • ruş, muvakkat temınatı .~9 Iır~- 98 
!erin müsaderesine ayrıca 25 1 ·ayı I kııl'u~tul'. T~Iıplerın _temınatı .~gle: 
geçmemek üzere ve bedel• suçlqya len evvel iş Banka8ına yata.ırak 
ait olmak iizere lıu hükmün gazt•le 1 m:ıkbuzlurı ıle ıhale tarıhı olan 
ı]e iliinına karar verilmiş ve 5-9-!H ı \ ~o/9 !J il Cnma günü <aat 16 da 
tarihinde hüküm katılesmış oldugu Encümene müracaatları 
1
- 1 380" 1 11-14-18-23 :1752 

1ı•a•nmlomumnmtmıı•· ......... ll!l .... •.!lll•-.. 1111 .................... ll!I ...... . 
l1vv:>VJ!)UI a.<a.l13 !'IA"S "P•'nıtaw 
ptvpunuo.<ıAvd >jUVq!13 vpnn.:1 ·•ap;o ınq•'f i!nd!• u!~! !•aıi! !•"• 
iq!B a.ıresa~ tiVfVl 111.IRWRA '1.ıv1ntR>{ ..l!:>U! öilA wnzn '!.la}i! W!!->[~p 'ıJVVi 
-U! a U!>f.VW .ıvıvqos aıd!l :J!ıa1qnw 'ı.ıvıvqv.ıu aA!I>('li'U awazıvw !za:ııınw 

aJa fP!'l'l•"!!!W P"'I"' "" ıınınq 'f!ll•"l!!W v.<vıq•l '•!W"P wnwnı!ll 

UIVZVd VOV : !fHlfHl\T lD(!·ıqnd 
!1•nı.ı!s W!UOUV '1-''!!.l 

ı.ıvJV"f!"qvg v111.v.ı aa .ı!waa ----

Üzüm paçal, ·Hammali
ye ve nakli e ·ı 

Kooperatifler birliğinden: 

• 

1 - Birliğimizin üzüm )Ural ve hnmmaliyt.! ve i.~Ietmedeıı suta nak 
li;·e işi 1941-42 mHsimı içııı ııı;:k eks'ltme;-e konmustur. 

2 - Eksiltme 15 eylı'.ıl 9·H pazartesi günii smıt on altıda birli)iimiz •ı 

merkezinde yapılacaktır. 
,, ,, Muvakkat teminat 750 liırnclır. Ş:ınnanıeyi gormek i.tireı r 

her gün üıilm i~lı>tmP ~efliğ"ııe müracaat ec!·lıilirler. 
12-1·1 ;17;, 1 

İnhisarlar umum müdürlü~ünden 
(imtihanla memur alınacaktır J 

1 _ Teşkilatımızdaki mü ıh; mpnıuriyetler i~ın müsıdıaka ımti-
hanı yapılacaktır. , 

2 Bu imtihan 20-9-941 tarıhincle ızmil' inhı.;arlar ha~ mılc!lil'lüğü 
bina,ınd-a yapılacaktır. 

3 _ İzmir, Aydın ve :.fanisa, 1\luğla mıııtakalarından talıp olanlar 
bir dilekçe ve evrakı müshile ve lıir fotografla lıirlikte mahal
li baş müdürlüklere müracaat etmelidirler. 

4 İmtihana girmek istiyenleriıı aşağıda yazılı va<ıf ve şartları 
haiz olmaları liizımdır. 
A - En az orta tahsilini bitirmiş olmak, 
B - 21 yaşından aşağı ve :ıo yaşından yukarı olmamak, 
C - Vazife ifasına mani bir h-ali bulunmamak, 
D - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatli ol -

mak • 
E - Akrabasından olmıy-an iki zatı da ı·eferans olarak gös-

termek, 
F - Askerliğini yapını~ olmak veya müeccel bulunmak ve 

bilhassa her iki halde de son yoklamal'!lrını nüfus 
cüzdanına kayt ettirmiş olmak, 

G - Türk olmak ve ecnebi kadınlarla €Vli bulunmamak, 
H - Mektebe devam ed,n talebeden olmamak, 
C - Uwumi malumat hayat bilgisi. coğrafh-a. 

5 - İmtihan mevzuu şunlardır: 

6 

7 

A - He~ap ve hendese 
B - Yazı . 
C - Umumi malumat, hay-at bilgisi, coğrafya, 
İmtihanda kazananların muvaffakıyet ve tahsil vaziyetlerine 
göre baremdeki dereceler üzerinden ücretleri te8bit edilerek 
sırasiyle tayinleri yapılır. 
Tayin edildiği m-ahal ve vazifeyi tebelluğ tarihinden itibaren 
on beş gün zarfında kabul ile vazife,; ba~ına gitmiyenlerin 
tayin ve imtihan hakları iptal edilir. 

8 - İmtihan mahalline gelenle.re hiç bir suretle yol masrafı veril-
mez. 2 8 14 18 3565 

Eskişehir tayyare fabrikası ge
nel direktörlüeünden: 

Fabrika için birinci ve ikinci 8ınıf tornacı elektrikçi, tesviyeci \·e mo
tôr ustaRı ile makine ressıımı ~Iınacaktır. V~rilecek yevmiye imtihanda 
görülecek kabiliyete göre C'JO kurusa kadııırdır. Bu ustaların imtihanda 
muvaffak olmaları ve hariçten gel;cek olanların bütün yol ma<rafları 
ile diğer zaruri masraflarının kendilerine ait bulunmaları ~aırtiyle aşağı
da yazılı vesaikle nihayet 30 .. 9.941 turohine kadar lıir dilekçe il(' fa!Jril.a 
genel direktörlüğüne müracaatları. 

- Nufus hüviyet cüz<lnnı ve n<kerlık vesikası, 
- Emniyet müdürlüğünden musaddak hüsnühnl kağıdı. 
Bonservis veya varsa mektı>p şehadetnamesi. 

12 H 16 3736 7!1~1 

Afyon As. Mın. satın alma komiayonu baıkanhgından: 
1 - 10.000 kilo debağ::ız keçi kılı kap'!llı zarf usuliylz ek·iltme

:1·e konmuştur. 
2 - Eksiltme 22-Eylül-941 pazartesi günü saat 16 da askeri mın

taka satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Debağsız keçi kılının muhammen bedeli 
yüzde 7,5 temin11tı muvakkata 1125 liradır. 

15000 l'radıı·. 

4 - Şartnameyi görmek isliyenlerin her gün komisyona ve anku
ra, istanbul, izmit- lernzım amirlikleri satın alma komisyon
lariyle Manisa As. D. salın alma komisyonların-a müracaat 
etmeleri. 

5 Eksiit:n~ye i,tirak edecek olanlar kanunun icabettirdiği vesa
~.kle bırlıkte 28-9-941 pazaı1esi günü ek"iltme saatinden 1 saat 
once r~ı:ıı saat 15 de verecekleri teklif mektuplarını makbuz 
mukabılınde komisyona vermeleri. 4 9 14 19 

Afyon As. satın alma komisyonu başkanlığından : 
1 - 10,000 adet üç bellemelik bir arada yün keçe belleme kapalı 

zarf usuliyle açık ek•iltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltm2 22-Ey1Ul-!l41 pazartesi günü saat 16,30 da askeri 

mıntaka s'!ltın alma komisyonunda yapılacaktır. 
:ı - Üç bellemelik bir arada yün keçenin muhammen bedeli 

65000 liradır. Yüzde 7,50 teminat akçası 4375 liradır 
'I - Şarlnamey; görmek istiyenler her gün komisyon'!l vn. Anka

ra ... ı~lanbul ~·e lzmir levzaım amirlikleri satın alma ko:nisyon
laııJ le i\Ianısa a kerlik I J :;atın alma komi"·onlurına müra-
caat edebilirler. • 

~ - Ek,iltm~y~ iştirak edecek oJaıılı<r kanunun ıcabettirdiği v2-
,aıkle bıı lıkı!e 22-9-941 pazartesi günü eksiltme saatinden 
bir saat önce yanı saat 15,30 da verecekleri teklif mektupla
rını makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

4 !) 11 19 

™tzf''..'.:,_levazım ~mirliği satın alma komisyonundan: 
Beh.er kılosuna 60 kuruş fiyat tahmın edilen 40 ton koyun 
~tının 15~8-941 tarıhindc kapalı zarfla yapılacak eksiltme
sınde talıp zuhur ctmediğınclen kapalı zarf usulü ıle eksilt
meye konmuştur. 

2 - Eksiltnıesı 18-9-941 perşenbe günlı saat on altıda Balıkesir 
AR. Satın alma komisyonunda yapıhıcaktır. 

3 

5 

40 ton etın muhammen tutarı 24000 lira olup muvakkat te
mınat mıktarı 1800 liradır. 
Evsaf \·e ?artlarını görmek ıstıycnler Ankara, lstanbul, L\·. 
amırlıklerı satı nalına kom .yonlarıncln ve Balıkesir As. Sa-
tın alm,ı koınısyonuııcla görülcbılır. 
Talıplerin teklif mektuplarını 2490 sayıln kanunun 2,3 üncü 
maddes.ndeki \·esa kle bir Jıkte ıhale günü saat on beşe 

kadar Balıkesır As. s:ıtı nalma komısyonuna vermeleri şart
tır. Bu 'anttan sonra mektup kabul edılmez. 

:ıo ı 9 14 

Edremit satın alma komisyonundan: 
1 Beher k!losuna -10 kuruş tahmin edilen 120 bin kılo "ığır elı 

•) 

beher kılosu 5,5 kuruş tahmin edilen 480 bin kilo kuru ot, 
lıeher kilosu a,5 kuruş tahm:ıı edilen 480 bin kilo saman. 
ihaleleri l!l eylfıl !1·11 cum:ı günü saat on birde sığır eti, on 
.ıltkıdta ktını ot, on ekizde :;aman komisyonumu?.da yapıla -
C11 • Ir. 

:! - !Ik teminaıı sıgır etirin 3600 lira, kuru otun 1980, samanın 
1880 liradır. Evsaf vı• <artııamelerı j,tanbul, Ankara izmir 
Jevazırn amir1ikleri satın alma komi~yonlnrı iJe koınis~·onu
muzcla her gün gtlrülelıilır. 

~ Taliplerin kaıuıni \'e-.:njkJe birlikte kon1ü•yonumuzn n1liraca-
atları 6-10-14-18 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - 100:200 _ton mıktııııııtla 6-8 milimetrelik filmasını verilmek 

'anıylı' ."·2"· ""'!tim eb'adında c;ivi pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Beher kılo ÇI\'ı ım-,ıliy,•sinııı muhammen bedel· 2·1 ku. ı .. ı - 16 •ı 'J ı ı ı .. . ı ru~ o up ,, ı~az.ır ıgı . •· -. · .. .tı ı gu.ııu wat 11,:ıo da yapılacaktır. • 

- - i:)annanıe ı her guıı komıs.ı•onda görülebilir 
;\ .\luhammen lıeckli ·18 lıiıı lira olıııı kat'i teminatı 7'>00 l'r· el . 
1 lstrklileriıı Lellı gün ı·" sa-atta kat'i teminatları iıe b'.rl';kı;~ 

lınclıklıcla 'atın alma komı-_rnnuııa gelmeleri. l'.! 11 
İzmir levaz~ amirliği satın alma komisyonunda • 

1 - 18 mıLmetr~ demiri nrileı eh 60 ton çiyi ~·a 1 ki 
cnktır :\fuhamnıen lJPclel, 228UO lira oluıı j/ta,ı; ı a.~·aptırıla-
liradır. a 1 temın,ıtı 3420 

Ş!rtname'i her gün komls,voııda görülebilir ls . . 
l ı-!l-041 ~arşaıı~a .;iınü ,-aat 11 de kafi temin.atlar: '.~klı/ernı 

-
_,, __ .,:t,:;e_;f~ındıklıda ~atın alma komis\•onun·ı gelm ·l . I) e bırlık 

1 . - - - • • c erı. 12 ı.ı 
zmır levazım amirliği aatın alma komisyo-;,und -·-.c:..-..:.:::_.:..:! 
Pazarlıkla 1500 kiln k~silmi~ ~ığır eti satın alınacaktı:· T l' ı .· 

Eylul/941 Salı günü saat 16 ıla Kışlıııla lzmiır Lernzım a· · ~.~~ eıın 16 
ma Ko. da yapılacaktır. ' · mır ıgı fiatın al-

İ.~teklil~rin teklif edecekleri r:at üzerinden \'erecekleri 
kat ıyelerıyle bırlıkte kumısyoııa müracaatlan. '' 15 teminat 

1İzmir levazım am!rliii satın alma komisyonundan: 
- 4. 9, 941 tarıhınrle paıarlıklıı satın alınacak 600 ton Sama . ı· 

9 
lıP, çıkmadığından lekrı~r pazarlıkla satın :ılınacaklır.' 'n.ı .ı-

- - Dokum halınrle brhcr kılosuıııuı muhammen lıedeli 3 k t 
tarı 18000 liradır. Saman lıah-a halinrle beher kı'lo'un uıruşh u-

be ı ]' 3 k • . · · " un mu am-
men .< e. ı • . ·uru• 7.ı sııntım tutarı 22500 liradır. Saman b·d ·a-
sını telı cıhe1ı :ısk~riyeden verilmek 'artiyle beheı· k'l ' } 
hanı '-· 1 ı· 'l k , ı osunun mu-men .,.,,, e ı . ıııııs ,10 s:ıntinı tutarı 20400 }' ı . 

:ı F\' ·af v h . 1 T k ıırac ıı. - , ' . e ususı sart :ır op apı Malteııesinrle Askeri ·nt ı . 
komısyonund:ı güriilebilir. s, ın a nı.ı 

,ı - lhale~i 18 !I 911 Peı·şembe ııüniı saııt 10 d· k ·, . 
lacaktır. " om ıs) onda yapı-

isteklileriıı İnlip olııcakl:ın kısma aı't ·ıong"ıdak'ı kat•· t · ıı 
1. b" · · .. ~ "·ı' c: ı en1111'l ar· 
c_.ın ırısıyl 0 nıul':ıcaatlan 2700 liıra ve\·a :ı:ı7 lira "e ·ah ı' ·ı·O"O 
lıra. · " ~' u< · u 

5 

lzmir levazım ıı.mirliği satın alma komioyonundan. 
1 - ~ .9 94~. da pazarlı.kla .<atıı1 alınacak 30 ton kırmızı mercimek 

ıçı-ı :e~lıf edılen fıatler makamca pahalı görüldüğünden tekrar 
ııazaı lıkla 'atın alınacaktır. lleher kilosunun muhammen bed 'lİ 
15 kuru tutarı 4500 liradır. · · 

2 - E".saf \·e husu,i ~artlar Topknpı naltepe askNi >atın alma i<o
mısyonunda görUl~bilir. 

;; - İhalesi 18 !l 941 Perşembe gilnii saat 15 de komisyonda ~·aı•ı
laca!:. 

.ı - Kat'i teminatı 675 liraclıcr. 

lzmir Levazım Amirliği Satı.n Alma Komisyonundan: 
1.Iiktarı 

Kilo 

80,000 Odun 
60,000 Kuru Ot 
70.000 Kuru Ot 

Yukarıda cins ve mikt" ı ,\•azılı [il' kalem .nıkacak ve yem nıaclcltleri 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlık 17 9 !JH Çarşamb:ı günü aat 15 de Kl'lada İzmir Le\·ıızım 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. ' 

İsteklileu-in verecekleri fiat üzerinden yüzde on beş teminatı kat'iye
l~riyle birlikte belli gün Ye ~aatte komisyona müracaatları, 

Saiiife (3) 

inhisarlar umum müdürlüeün
den: 

1 - Evvelce eksıltm~yeye konmuş olan 10 hın adet bıra sandığı 
şartnamesi değıştirildiğinden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konu'
konmuştur. Çivisi idaremiz tarafından verilecektir. 

2 - 10 bin adedinın muhammen bedeli 42474 liradır. yüzde \·~di 
buçuk muvakkat t<:-minatı :HSG iiradır. 

3 - Eksiltme 19-9-941 cuma güııii saat 11,25 de Kabataştn lern
zım şube~inde müteşekkil alım lcomısyoııunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ~özü ~eçen ~ubeden ve İzmir Ankara başmüdürliik
lerinde'ı 213 kuruş mukabilinde :,iınabilir. 

5 - Eksiltmeye girecekler 2500 ve 5000 adet içinde teklifte bulu
ııabılecekierıne ııüre mühürlü !eklıf mektuplarını kanuni vesaikle tek 
lıf edecedleri miktar iizernıdeıı yüzde 7,5 güvenme parası makbuzıı 
veya makb.ızu n•ya lıanka t~mınnt mektubunu ihtiva edecek kapalı 
zı,rfların ihale ,'{ünü ehiltme s.,atınclan bir saat evveline kadar mez
kiıı· krımısyon lıaşkaıılıgın:ı mnktuz mukablinde vermeleri lazımdır. 

ll lf. 16 17 379118032 

Devlet Demir Yollarından: 
Aşa)'ıda ıniktn:, muhammen uedeı, teminat miktarı ile istihsal ma

hallı gösterilnıi~ olan lıir kalen t~~ kapalı zarf usulü ile ~atın :ılına

caktır. 

Münakasa 29-!J-941 pazartesi günü •aat onbırde Sirkecide doku
zuncu işletme binasında A, E. komi~yonu tarafından yapılacaktır. 

lstekıllerin tem•nat \'C k?mıni vesikalarını ihtiva edecek kapalı zarf 
hırını ayni gün saat '"~:ı k2dar kom'..;yona vermeleri Hizımdır. 

~aı1:nameler par:ır,ı~ olarak komh,yondan verilmektedir. 
Ocak i\1iktarı Jfuhammen bedeli 

Saraykii~· 8500 :\l:ı 23375 Lira 
14 16 18 20 

Teminat 
1753.13 L. 

:!792/8036 

Kayseri vilayeti Hususi muha
sebe rrıüdürlüğünden: 

Kay>.eri hrn;usi muhı:sebe kadrosunda 40 !ıra asli maaşlı mahalli 
idHreler kontr.Jl mernı~rıu~~u ı!t} 40 lıra a~li maaşlı varidat müdürlüğü 
münhaldir. Bına ve ar!ızi ve muhasebe işlerınde tecrübe görmüş ol:ııı 
taliplerin vesaikı litz:meleri .ıe birlikte ay•eri vilayetine müracaatları. 

ltalyan erkek ve kız mektep
leri açıhyor 
İtalyan erkek ve Ayyıldız kız nehari \'e leyli mekteplerı 22 ey Jul tarı 

hinde açılıyor. İlk, lisan dersleri ve kadın işleri. . 
Kayıtlar her gün saat 9 dan 12 ye ve 17 den 19 a kadar kabul edilir. 

14 15 16 

lzmir belediyesi Havae:azı mü
dürlüeünden: 
İdaremizin 120 lira aylık ücretli muhasipliği ile 75 lira aylık ücretli 

aboneman memurluğu münhaldir. Talip olanların 17.9.941 çarşanba gü
nü saat on cliirtte yapılacak imtihana girmek üzere müracatları ilan olu-
nur. 12-14 3758 

Gü. Mu. Gn. K. lstanbul Lv. 
Amirli~inden: 
27 Eylül 941 Cumartesi günü ,;nal 11 ele 16000 lira muhammen bedeli,, 

c5000~ çift er kundura"ı kapalı zurf usuliyle alınacaktır. 
İlk teminatı 3450 liradır. Şartname nümune her gün komisyonda g()ı·ii

lebilir. hteklilerin kanuni ve,ikalariyle kapalı zarflarını en geç eksillm2 
saatınd:ın nihayet bir "ıat evveline kadar Galata - Mumhane caddesi 54 
numaralı binadaki '>t!lll ıılma komisyonuna vermeleri. 

!I H l!J 23 (7831/3669) 

lzmir Lise \fe Orta okullar sa
tın alma komisyonundan: 

İhtinıcııı cinsi Azı 
Kilo 

Çoğıı 
Kilo 

Fiatı 
Kuruş 

:Muvakkat 
teminatı Li!"a 

Ekmek 91000 108000 12. 75 1033 
Sadeyağı 7450 9150 170 1167 
Toz şeker 12750 17350 47 613 
Koyun eli 12500 15500 56 651 
Da na eti 7 500 10000 52 390 

lzmiır Erkek ve Kız Liseleri ~nsyonlariyle Kız Öğretmen, Bölg.ı 
San'at ve Buca Orta okullarının yukarıda cin,; ve miktarı yazılı 1941 ma
li yılı ihtiyaçları 24 Eylül/1941 Çarşamba günü saat 14 de kapalı zarf 
usııliyle, a~ağırla cins ve miktarı )·azılı ihtiyaçları da 25/Eylül/1941 Per
şembe günü >aal 1-1 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartnameler h•or 
gün İzmir )faao·if )lüdürlüğünde görülebilir. Yuknrıda yazılı ihtiyaçları 
vermek lı<tiyenlerin, 2490 sayılı kanun mucibin.:e hazırlıyacakları teklif 
mektuplarım 2-l Eylül 19.\l Çar~amb:ı günii saat 13 e kadar makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığına vernıderi Jiizımdır. Btı saatten >oııra 
verilecek veya postada gecikecek mektuplar kabul olunmıyacaktır. Aşağı
da yazılı ihtiyaçlan vermek isliyenlerin 1941 yılı Ticaret odası vesikalan
nı ve muvakkat teminat makbuzlal'ını hamilen 25/Eylul/ 1941 Peı~embe 
günü saat 14 de Gazi bulvarında Lise \'e 01'la okullar Satın alma komis
yonurlda hazır bıılunmaları ilan olunur. 

İhtiyacın cinsi 
Kilo Kilo 
Azı Çoğu --

Zeytinyağı 4300 5450 
Patates (Kelle) 10000 12500 
Kuru fasulya 11450 6100 
Çamaşır sabunu 3850 4050 
Zeytin danesi 1700 2300 

(Tirilya) 
2900 3950 Teneke peyniri 

Ka~ar peyniri 1580 2350 
Pirinç (Tosya) 7200 9750 
Kuru soğan 6050 8250 
Nohud 1550 2150 
Un 3250 4800 
Süt 8000 10000 
Yoğurt 6950 9200 
Bucanın Koyun eti 2500 :ıooo 
Kızöğ. < 2000 2500 
Bucanın Dana eti 2000 2500 
Kızöğ. < 2000 2500 

9-14-19-23 

Fiatı 
Kuruş 

75 
9 

22 
48 
40 

60 
110. 

48 
8 

14 
14 
16 
20 
56 
56 
52 
52 

:Muvakkat 
Temin-atı Lira 

306 
84 

100 
146 
69 

178 
194 
351 

50 
23 
50 

120 
138 
126 
105 
98 
98 
(8709). 



-
Sahife ( ) (ANADOLU) 14 EYLÜL 

Kafamıza Saplanan 
sualler 

Taumisin Rus notası 
hakkındaki uazısı 

Bulgaristanın 
v• 

verece!(ı cevao 
Bulgaristan vaziyetini lmanlarla bahri i ~ bir-
bildirn1eğe mecburdur ligv i yapılamazmıs. 

Orhan Rahmi GÖKÇE -
Londra, 13 L\.A.) - 'l'ayınis ~~ a - .'ol"y:ı, 1:ı (A.ı\.) - Ofi : 

Günd lik h:watınıızda kafamıza z c tC's ı bugünkü ba~makalesinc!e Sov- . foskornnm, Bulgarislanın lrnttı 
anz olan öde . • ·ualler vardır ki, yetlerin Bulgaristana verdiği ııota _ harckctıni prote~to etmesi Bulaar si
ehemmiyet ·ve mahiyetlerine ~öre. 
bazan rahat tn-kumuzd!l kafamıza dan bahisle clıyor ki: ya-:i mahfilleri üzerinde hiç bir tesir 

Orta Şarkta 
hava faaliyeti 
iVlihver geıni kafilele

rine hücum edildi çöken ve ~ikletlnın altında kafa ta- «Bulgari. tan miitecavizle hirlikl.! ;cm etmcmı~tir. Teh:ıri.iz t•ttirildiği
sımızı ezmeğe çalışan bir tın·anı an- \'Cya mütecavıze karşı vaziyet almak .rıe göre, .·özde Alman _ Bulgar lıah- Kahiri', 13 (A.A) Orta ışarJ;: 
dırırlar. meclnıriyrtındedir. Bliylc!ıkle Bul - ri iş lıirli~i hıısuRtındaki Sovyet it- İngiliz lıava ktwı;etlNi karııı·gilhı-

Ilazaıı, bizi kır e~leııcckı'inılı> hol nm t cblıği : 
lıir ısıkla ihat:ı (•den lıiı· ~emaııııı, biı'- ga!' millctı mukadderatı hakkında hamı hiç bir Psa a ınii tcııit t!C'ğildir. AkclenizclC' kuvvetli himaye altın-
den i)irc kararıp yağmur. lırıra \'e kcndısinı ıclarp Nlcnler hakkında bir Çünkü Bulgar limanları h3rp gpmılc- da seyreden (luşman gemilerine lıü
çığlıklar bizi ve -:oframızdakı her hüküm ,·erecektir. Halk, islikLal<l•'ll !'l11ın girmelerini temin edecek teç- cunı edilnıi~ ve iiç dü man gemisi 
!'>eyi silip .-üpürmesini hatırlatırlar .. korkmaktadır. 1ı : zattan mahrnmdur. muhtemel alarak batlrılmı!5, diğeır-
Neşemiz uçar, ı~ıklar kaybolur, yağ- Fakat Rus dostu Bulgar küylüsii Zagı·ep, n (A.A.) _ Hırvat Ki- !eri hasara uğratılmuıtır. 
mur sesleri ve çamurla rüzgiır aı 'l- , ... k '!ıı·tıt <>-azr•te". ı· , Btılgar dahı.lı."e nazı- llk hücum donanma tayyareleri 

1 1 n seFiııı duyuramıyor .• n o:s ·ovaya ve- · ~ - ~ - ·' · f ı ı :;ında :ıaşkın şaşkın e o a~ırız. ,u 
1 

tara ı ıc an perşembe günü ~·apı mış-
ı;ual, bizi öyle ser,;emlctir.. rikcek cernlıı Almanyanın clıktc et- rının hu gazetenin Sofya muha )ırı- tır. Büyük bir gemiye bir torpil isa-
Bazım :-ini ineği de lrn t ıı·latırlar. tirt>ccğine şiiphc yoktur.> ll" vermiş olduğu beyanatı neı:ret - bet etmiş, tayyareyi ~ar>;an bir iııfi-
Havalarda dola ır ve ~ın ~ ızııı pi- mekteclir. Nazır, Bulgar hükumetinin lak vuku bulmuş ve gemi i.ıatınağa 

ke yapar!lk bizi ı,,;ım·. yine kaçar. A t)antik te bir J\nıeril ·an L~ııdra ve .Moskova ajanlarının fa_ başlamıııtır. Diğer bir gemiye isabet 
iğnesini :-;apladığı yer bir müddet aiıyC'tini bi.iyi.ik bir şiddetle ba.;;~ıı· • eden bir torpil neticesinde :<iyah du-
acır, sonra geçer. Fakat bir müddet genıisi daha torpillendi r.ı:ıi'Ya karar vermiş bulunduğunu e- rnanlar ve buhar sütunları yüksel-
ııonra yine ayni hain ini., , arni habis rneğe başlamıştır. Ertesi giinü altı 
ve ke;ıkin ısırık.. - Baı tarafı bil'inci ıabifede - ~ıemmiyetle kaydetmıştir. 1\IebuRla - destroyer himayesinde dört lıüyük 

Bazı ;mailer cip uyuz ha ·talığının ~font. nan n torptllenmi;ı olduğu rm kaffesi ve milletin biiyük bir kı~- ·e iki küçük gemiden ibaret kalan 

Yunanistana gıda. mad
deleri sevki başlıyor 
Bu hususta Alman, ıtaıuan, lngiliz hOkô

metleriuıa müzakerelere baııandı 
Ankar:ı, l!ı (A.A.) - Yunanh;tan- Adana \'apuriyle yapılacaktır. Sevkin 

duki harp kurb.'lnlarına ve sivil halka icrasına dair müzak~reler bir taraftan 
yardım için Türkiye cumhuriyeti hü- Türk hükumeti vasıtasiyle diğer taraf
kfımetinin ihracına müsaade ettiği yi- lan da Cenev:rede beynelmilel Kızılhaç 
yecek hakkında şu mali1mat almmış- cemiyeti vasıta. iyle Alman ve İtalyan 
tır: • • hükfimeileriyle yapılmaktadır. 

Yunani,;taııa gönderilecek erzak 50 Biiyük Britanya hükumeti yardıma 
bin ton kadardır. Bu erzak, lngiltere muvafakat etmiş_ bul~nu~·or. Beynelmi
Ticaret korpora$yonu t:wafından ve l~I Kızılhaç cemıyetı, ~şgal k~vv:t~e
aralarında Yunani,,;t:ına yardım cemi- rıyle ve Yunan Kızıllia_ç cemıyetı ıle 
yeli ve bir de A vu,;lralya komitesi bu- erzakm harp kurbanlarına tevzi ine 
Iunan muhtelif lngiliz komitelerinin aid hususat ile meşgul olacaktır. Diğer 
verdikleri _paralarla ~.ü~~iyeden satınj taraftan .Türk Kızılay c:n:i~eti hediye 
alınmıs Türk mah:mludu~. Bu Türk olarak bılhassa çocuklaıı: ıçın Yunan 
mahsullerinin Yunanistana sevki, Kı-j Kızılhaçı~a 25 ton gıda maddesi gön
zılay cemiyeti tarafından kiralanan ılerecektır. mikrobu gibidirleı·. İn,,;aııı, adeta haberi Ru7.velte kabine toplantı,;ı e,,;- mı hükumetin bu noktai nazaıın:ı kafileye tekrar hiicum edilmiş, 

ha)'!ıl içinde, yahut ta tatlı lıir dal- ıa~ı:ıda bildirilmi>1lir. Bilahare bııh- miizalıaret etmek hu;;uııtında. muta • büyük gemilerden birisine bomba 
gınlığa kaptıı·arak ka:ındırıı· ve dil- ·iye nazırı gazeü•c:il!'re yaptığı be- bıktır. Bütün Bulgar mukadderatı. 'salıet etmi:j \'e bu gemi y:ın"'ll' hal- V'I" t z· t OdO 1 . . k f 
~üııdürürlcr. Umumi harbt yeti>1ip r aııc' llİ<l : - de bırakılmıştır. İkinci büyük gemi- 1 aue ıraa m r arının on eransı 

lı h Alman milletinin mukadderatına bag- d t · b ı k d 1 U te u a talıi{a tutulmu~ olanlar, bir _ Sandığıma göre, Bir İngiliz ve e am ısa ej; er ·ay o unmuşrnr. 
d f lı 1 k ti lı olduiru kanaatindedir. Pe1·0 emb · - 1 ·1· lı A k 1" (Ilu ·tısi muhabı· · · 1 \' k'l 1 t b ld h · e a a., ıya;ı ·a'ınmaııın . aa erce ay~ nı·esi Moııtanaııııı torpillenmesi- " o:ı e gecesı agu· ngı ız om- n ara, .. s.. • • rı~ı7:- e ı, yarın san u an şe rımı-
devam eden derin, esr:u· d,ılgınlığı- ı e şahit olmu._tur. Demiştir. °"'° ba tayyareleri Sicilyada Palermo li- den Telefonla) - Zuaat ~ekaletı, zı- :.:e dönecektir. Bu toplantıda yurdun 
na mü abih c zlıe;:;ini gayet iyi hatır- Rom"!l, 13 (A.A) _ Popolo Di Ro- Anlerikan _Japon manında gemilere taarruz etmi:sler- raat müdürlerıni Ankarada bir içti-
larlar. Bi:r defa, kaşıntı lıaşlamıya na rrazetesi, Ruz"elliıı nutku:ıdaıı <lir ... ç __ ıkan ya. ngınlar,_uz_ '.lktan görül- 1 zirai vaziyeti, ziraat istihsaliitının ·· u 1 ~ ,., ' •• l 1 ' t A s ınaa davet etmiştir. gör:;un.. yuz uga lıenziyen sualler Jahisle eliyor ki : ffiUZa {ere eri muş ur. . ynı gece ıcılyanın cenu- . .. . .- . • . ~.rtırıJması Ve yurdda çiftçi malları • 
de öyledirler. Bir defa kafaya sap- Ru it h . t' b lıunda .\Iıkanada bir mühimmat falı- Zıraat mudürleı 1• yarın 'ekaletın 
lanmı.ra görsünler; düşündürür, dü- -.çı·· zhv.e b' arptı ıykorllve ku- Tokrn, 1:3 (A.A.) - Japon sözcüsü, ~ikası da bombalanmış Ye vangrn konferans salonunda ziraat vekil: nın korunması hakkındaki kanunun 

d un ı .1 ıç ır va ı an ·u anma - A .·k . .. k 1 · ·n de " k l t -. 'k • ı ' k d k. 1 l <ıün ürür ve ba .. tan b3Janarnk yine an kaçınmıyor. Ruzvelt Beyaz sa- merı ·an :)apoıı z:ıuza ·e;·e .erını - ~_-arı mış ır .•• 11 ana limanı mitral- Muhlis Erkmenin reisliğinde toplan tatbikatı hak ın a ı mese e er gö • 
düşündürürler. ·d· k· I lı·ı . . . ' A "k \'am eyledııını teyıd etmıştır. Japon- voz "!lleşine tutulmuş, Siruküza da d . ri.lşiilecektir. 

Bu sualler, ı'ıFanlarm ve mil- a_J '1. d a 1 m.ek ıçın meıı an Yanın üclü pakt mucibince bu ınüza- 1JOmbardıman d'l · t• ı tılarını yapacaklar ıı. -
~ nılletıne Amerıkan harp dışında · · . b . . . e 

1 mış ır. ·-----~------Jetlerin yaşadıkları devirlere gö- t - d t ; t' B .. . b kerelerden mıhver ortaklannı ha er- B:agazıve taarruz eden tayyare-
e, mahiyet ve şekil alırlar. Sulh za- ~'l::ı~~~n~:-ai ~rr::ı1{ ;ir. u~~n As~er~ dar edip etmediği ~l!_aline .~ö~cii: 'erimiz, ı(atedral ve Culyana li·man- lngı· ıı·z bava kuvvetıerı 1 icra vakillerı· ff ag'att 
manlarında kafalarımızı adeta bir 1 1 1 k g ş l ş t· k f - Bu hususta bır şey soylıyereem. !arına ısabetler kaydetmi~lerdir U U U ca ı ara azanç ar ge ırece · za er- C b · t· " ı · ' .. 
vağnıur bolluğu ile i tilii. eden diin- ,r vadet kt d. .eva ını vermış ııı:. .u ynnn rıhtımında bir petroi gemi-

ı meselelerine ait ne kadar sual • B 1 · me e ır. D . Almanya ve İtalyanın Amerikan - si de bombalanmıştır k 1. vardır ki, onların bizdeki tesiri he-
1 

e(. ~n·/~ .~A.A). - oy~e Dıp- Japon müzakereleri hakkında noktai L:byada avcılarım;z bir İtalyan Kil ye Rosto ımanla· Gümrük varidatının yüz-
'"'len hemen hiçtir. Bir eğlenceyi. .~1:10~· ı~e olıtı~e Koıespondans ya - nazarını bildirip bildirmedikleri scırul- Savoya tayyaresini düşürmüşlerdir .. rını şı.ddet}e bombaJadıJar de beşı· asker aı·}e}e-
~işler arasında çiğne:ıen biı· sakızı, · ~S , · . . muş, sözcü şu cevabı vermi-ıtir: Bu harekat esnasında dört İngiliz 
Sigaradan sa"1·1ıl1ıp h~. lkal.aı·ı mu"p- aj et Ruzvelt :tal-an b~j.anatta - Zannedivorum ki bö··le bir şey tayyaresi düşu"rtilmu" t" 1 ·ı· h • ld ' " ulunarak ateş açmak emrını vere- J .Y ş ur. Londra, 13 - ngı ız ava neza- rıne ayrı ı 
ı,em ve yarı manasız düşüncelerle k d" . b. ... 1 · yoktur. 
temaşa edilen dumanı andırırlar. ' • unyaya yem ır şey ogre m;ş Habr~: verildiğine göre Amerikan 1 }' } R retınin tebliği: Ankara, 13 (Hususi muhab!rimiz·· 

Fakat bugün kafamız" ı'nen sual- ldugu?u sanıyorsa aldanmıştı.r. elçisi japon hariciye 'nazırı amiral ran yo ıy e usyaya Sahil servisine mensup Blenhaym den telefonla) - İcra Vekilleri 
" Hakıkatte haftalardan berı bu ' · h l' d d' d b 1 !erin mühim bir kısmı, tayyare gü- aziyet devam etmektedir. Amerika Tokyo ıle sıkı tema: a ın e ır. var ım aş}adı tayyareleri, dün öğ eden sonra Hol- Het'eti, gilmrtik varidatından alın· 

rültüleriyle, top, bomba ve silah eisicilmhuru, vak'alarda tahrifat - Bas tarafı 1 inci aahitede - landa sahilleri açıklarında bir düş- makta olan yüzde on belediye hisse-
tarrakaları içinde, insan çığlıkların- ap k d ·zıer· k d' . h t Iran hal{kında garı·p man O'emi kafilesine hücum etmı·c .• - !erini ytizde on beşe iblağına karar 
d "t kk' • ara enı 1 en ısıne asre - . cak, heyet nihai zaferın teminı ı' çı'n e , vermi..+ir. Bu yüzde bea fark asker 

an mu eşe ·ıı korkunç bir armo'li- -rıeg-.' ı'stivor. Bunu Ameı·ı'ka, muha- • 1 d' E b"' "k ·ı d b' "" " · t t il .. ki k ı· J h b I ·ı· el 1 'ht· k'k er ır. n uyu gemı er en ırine ailelerine yardım olarak beledı·y-eler nın pa ıı· ı ını 2 ru iyere . ge ıyor- ip bir devlete harp malzemesi gön- a er er Verı ıyor evam ı 1 ıyacı tet 1 ve tesbıt e-
l l kt Y tam bir isabet elde edilmiş gemıde bankasındaki hesaba '}'atırılacnktır. ar. \ermek i"in istiyor. Ve buna deniz-, c ece ır. apılacak yardımın tahdi-

B .. t·· b 1 · h. ı· 1 · " - Be.taraf• 1 ;ne; aah'f .. d.. v~ngın çıkmıştır Hücum sonu d u un un ar ınsanın, acıse erın erin serlıestisi diyor. d• bahis mevzuu clamaz. Rusyaya ve ;;co. • n a 
. o;ıirleri 1lrasında ne kadar kaldıkla- Roma, 13 (A.A) - Popolo Di Ro- Londra, 13 (A .A.) - Taymisiıı rı!ecek malzemenin sevkinde Basra bu geminin yana yattığı görülmüştür. Ziraat Vekili Ankara ya 
.. ,nı ve iradesiz, ihtiyarsız bir şe- rn, Kurriera Della Ser:ı ve Mesa- Tahrandaki siyasi muharriri yazı -1 körfezı VIadivostok gib' "h b· İngiliz avcı tayyareleri dün öğle- • • .,. 
kilde nasıl sürüklenip gittıklerini 'ro gazeteleri neşrettikleri başına- yor: Alman, İtalyan, Rumen ve :M:a- , . ' 1 _mu ım .r gıtb • · 
t\'Ö~t.eren misallerdir. Her · ual, yal- '·alelerde Ruzvelte şiddetli hürum car elçilerinden başka İrandaki ıı;ırış :oıu o_ıacaktır. Amerıkan heyeti den sonra şimal denizi ve Hollanda İstanbul, 13 (Telefonla) - $ehri-
nız bir merak ve tecessüs değil, ya- ·tmekte v~ Ruzveltin harp istediği- Bulgar elçiliğinin de kapatılmasma €.vve.a İngıltereye gidecektir. lngi - sahili üzerinde taarruz! harekatta bu mizde bulunan Ziraat Vekili Muhlis 
"adığımız devrin ruh ve dimağımız- · i, bahaneler ihdas eylediğini, ~on karar vermiştir. Bu kararı İngiltere ıızıerin aldıkları levazımdan b?!· kıs- lunmuşlardır. Bir düşman avcısı tah Erkmen, bugün Ankaraya harek.t> et-
daki akislerini ifade eder. . k 1. h t . . k b 1 v· d·ı . t• 1 t . .. . . t' Kafasında istifhamı olmıvanlar · mı:ın acı _-ça i anı arp en oır adım te aşı~a a mıştır. ışi elçısi Tah- mmın Rusyaya gönderilmesi burada rıp e ı mış ır. ayyaremız usstinc mış ır. 
simdi han1"i dağda, hangi m.er'ada "epr• olcllugnu·nRu yazmakttad.nd·lar. R ran~f d?~ru. yoldb'.ildır .• !akakt ~-unhun görüşülecektir. Mevzuu bahis '>ian 1 dönmemiştır. Liman idaresinde bazı 

1 
opo o ı oma g'.lze esı e. c uz- vaz . esını ~ ap·'.l ı ecegı ço şup e - h t .1 1 . . . Londra 13 (AA ) _Hava ve da , 

ot ıyor, hangi çatı altında veya ağıl- · eltin bitaraflığı meşum bir şeydir .. lidii·. cı e ' v~rı en m~ zemenın, Hıtlerın ' · ı· ~' . . .· . . - . - kimselere İşden el 
da geviş getiriyor bilmem .. htifham, RuJzvelt; harp is-3iyor .. Binaena'leyh Berlin, 13 (A.A.) - Tahran rad- ı<zı.mesınde faıdeli olabilmeı>idır. ' hı.ı em~.ıyet nezaretleıın~n ~~blıgı. 
in an tefekkür kıymetinden bir ni- 'e olup bite_nlerden ve ne .~e ~la- yosu, 1ran hükumetinin İngiliz ve Heyet bu ay Moskovaya gidecektır. ı -fto'z du~~an_ tayyarelerı du~ gece cektiriJdi 
şanedir. Orhan Rahmi GÖKÇE ·aklardan. kımse hayrete dnşmesın» ~us tazyiki karşı~ındaki vuziyetini Amerikan heyetinin on sekiz azası ıng•ltere uzerınde uçmuş ve bır kaç l tanbul l3 (T 1 f 1 ) G"' ül 

---ıt lemektedır. 1 şöyle ifa~e. etm~kte?ir: . . . •' Hdır. Bunlardan on üçü teknik mü. bomba ~tmıştır. Şimal_i şarki ingi!te- lüz~m iize~ine ıf:.a~n :eisliğin~~ i~~ 
Afl·ı"kada \razı·)·et * . . İran hükum~tı daıma sı~ı bu_ ~ıta- tt>hassısıdır. 1 renın bır noktasında ınsanca zayiat kont~olörle idare şubesi mUdiirü Şey-

Ankara Radyo gazetesınden . raflık muhafaza etmek, s.ılh ıçınde . . . az olmuş ve bir ka . 1 • kete ıııten el ektiril i t· . 
Lo d 

13 
A A H ıı 

1 
Ruzveltin nutkundan sonra At- ya~:ımak bili.ün koınşularivle dost- . Askerı heyet topçu albay Telmon- .. ç ev < e hasara U!( <: m ş ır. 

BahrG·er~ezar ti~i~ t~bliği: 0 
ane a '~ntı~te _vaziye~ büsbüt.ün değişmiş- ! Juk mün~sebet.Ieri idame etmek _a:·- v_ı1 riyas~t edecektir. Amerıkan heye- ra~ıştır: .2 duşman tayyaresi tahrip Istanbula otomobil 

Akdenizde İngiliz donanmasiyle ;~ ~ır . .' _ı.mdı ~.mer~ka, -a_J· nı geçen harp-
1 
zmıunu beslemı:;;tıı:-. Fakat .. başv~kılın ~ınden lıır kısmı daimi olarak rıusya- ed lmıştıı. .. • .., • • 

birliği halinde faaliyette lıulunan bir ,ekı _.Yo~~ııı u~erı~de~ıı-. .o .. z~ı:ıan da de _meb.u~an .. me?~'~'.nde soyleı:ıı~ ?1: rl:ı kalacaktıı-. Lo~dra, 13 (A.A.) _Hava neza.- lastıgı geldı 
Hollanda denizaltı'ı dü~mana ·ıicl 6 ,.~mıleıın e~vela hıma) esı ıçın ted- dugu gıbı mukeıreı İran mılletını Amerika harici\·e müteha"'ısı B. rttının teblig"ı · İııta b 1 13 (T 1 f 1 ) B .. . ~ . s ' ' < • • • ıırler alınmak ·o . b t db. ·l . h b. f ... d f· 1 t' d k - . uo> • • n u , e e ona - ugun, 
hın tonluk agır yüklü bir iaşe gemı,,;ını .. 11 d' . '. 8 nra u e n eı aı 111 eca;. 11 ~ en .• se a e ın en ° Kordel Hull de bu husu~t.·ı bev,•tı1at_ Dün gece in"'iliz bomb tayyarele HaydarpaM gümrüg"üne 1500 otomo-
batırmıstır ŞUl]lll en ırılmış ve harp çıkmıştı. ruyamadı. Mılletımiz, kendisine J • • • "' a - . • .•. ' . . ~ . 

' ' · lngilizler şimdi Groenlanc! \'e İz- karşı yapılan bu tazyike müstah-ak ta bulun.ıı.rak demiştir ki: rı Kıl ve Baltıkta Rostok limanı bu- bıl la~tıgı .. gelmıştır. Bu lastıkler, de;-

AL ANL
oAooRA GORE landa J',0 lunu kullanmaktadırlar. B. değildir. Fakat kaderin önünde baş - Biıfoşık Amerika devietlcri lundıığu halde şimall Almanyada h~\gu;d~~k~n t~arıl~~k. memJiket~n 

Ruzveltın. bu yolu müdafaaya k"'.lrar eğmek, kendis!ne indirilen bu dar- 8ovyetlere miimkün olan yardın: : müteaddid hedeflere hücum etmi' - f.1u ea ı )er erme sım e ı ece -
_Bas tarafı bil'lincı' sahifede vermeme;;ı, bu mıntakada Almanla- beve tahammül elmek mecburiye-! t ... k 1 1 t .ıı. 1 d" 'ıi ıır. 

rııı faaliyetini heı· halele ınu .. "ku"l b'ıı· tı·ı;de kaldı. Biz, Alman ve İtal'·an emın_ını ·o a:ı._· aş ırmak içın elinden er ır. K f b ik t } • mine lıaşlanmı.,tır. ., , J k F h • Umaş a r a Ör erın-
Zitomir ve Berdiçerd h il' l'' vaziyete dü '~rccek ve bu yollarda hiikümetleriyle normal münasebet- ge enı yapmaga arar vermişt.r. -ena a"tta şartlarına ragmen bir 

işe başlamı..,tır Zitoın?·dmat~· 1t~01 ı~ Alman deııızaltılarıııııı faııliyetini !er idame etmekte idik. lran milleti, Londra, 23 (A.A.) - Londra y,a- çok tayyarelerden mürekkep ingi _ den şikayet ediliyor 
" · il e I)a ıo ar .. I rrecekiir k d' b d dd b' t 1 · ç·· ' ı· f 1 açılmıs ve fudbol ınaçlım başlamıştı~-. guç e: -~ . . . . . eı~. ıne u e_rece ş-a aı·an.e ır ze e erı , orçılın Sovyetler birliğine ız i oları Kil ve Rostok limanlarını İstanbul, 13 (Telefonla) - Bazı ta-

Tarlalarda Alman işguJ kuv\' •1." · _ Bu,!!'uıı neşıe.dılen Lır Alman teb- zulunı yapılacagıııı lııç tahmın et- göııderilclig"iııi bile!·· ı··· İ ·1· bombardıman ederek bliyük yangın- nınmış fabrı"kato"rler, yarı t·nptancı ve 
' Clt.ll ıs r·· 1 Athntıkte c 1·>4 b' r JllCJgı ngı iZ ay- .., 

tihsalatı tanzim ile meşguldürler. Ko- ıgınc e, . d' 29 .ema~ b " ~n meze ı. * ıayyarelerinden bahsetmektedir ıar çıkarmışlardır. Löhavr ve Boloyn perakendecilere hükumetçe bırakılan 
gozların verlerini alacak "ruıılar le;;- ton hacının e_ - .. \apuı ~lırıldıgı , · . . · · karları da 1 k · · b l I 
kil edilmektedir. "' ~ bildirilmektedır. Hucum edılen ka- Ankara Radyo gazetesinden : De:ı. lı. Telgraf gazete. ının siyasi dı)kları ~a hücuma uğramıştır. dw B'Ih a ~ ıc;ın ;;.u. ~er. açmış ar· 

Berlin, 1:3 (A.A.) _Askeri kaynak- filed.e 100 vapur v~~d.ı~-. Ayrıca iki İngiliz radyosu bugün Fransızca muharrırı diyor ki: ;' Evvelkı gece Rahi! servisine men- zu ·ile ıaı:~!~aru:ı:~ak ~fr e~~y?e~ :~~: 
laırdan verilen bir habere göre, dün i~- rremı de torpıllenmı::ıtıı · neşriyatında İran hakkında şunları - Haber aldığıma göre Jiu t:ıyyı>- sup tayyareler Hangesond doklarına rek Ankaraya göndereceklerdir. 
gal altındaki arazi ü~crin~e ~~m:ın av- 000 söylemiştir : i'eleı·deıı bir kaçı şimdiden şark cep- Stavanger civarında bulunan bi rtay B• r •hf t it d 
cı.ı_aı __ ·ı .. tara.·.rıı.1.dan clort lngılız avcı 1 SOVYETLERE GORE " ran zimamdal'ları boş yere çok lıe~inde haı·ekete geçmistir. Ve bu yare meydanına, Hollanda ve Non•eç 1 1 ıyar ren a ın a 
l 1 t para ~arfetmişlerdir. Halk 1ran<la • l d 

c u.şBur~ı· mulş'' u(rA. A ) _ D N B - Bat .tarafı· 1 inci sahifede - büyük değişiklik olacag;ını, hakiki tayyarelerin büyük bir kı:;mıııı Rus- sahillerinin açıklarından giden diiş- parça an l 
eı ın, ,, . . . ~ . . . 1 .. ı k ' 

ıı _ 12 Eylfılde Alman tan·:ırelcd r~ce Lüyi.ık ı~ıs~etler :ı ~ıı~ ve. oy e ve meşrn lıir hi.ikümetin J..:u~·ularağıi1ı !ar ·cndileri idare etmektedir.. Bu man gemilerine hücum etmişledir. lstanbul, 13 (Telefonla) _ Bugün 
şimali Afrikada Silvevş ve Port Tev- lıır mahı.)·et ıkusap etm:~tır kı, Al - sanmakbdır. tayyareler en ııon tiptendir. SoV\'el _ Hollanda sahih açıklarında iki ge- şehrimizde feci bir kaza olmuş, Yeni 
f 'k 1· te .·. ti· . · L lı 1 . manlar uzun müddet bu tarzda ha - Bu şu selıeplerclen ileri gelmek- . · · · · ki ka da otııran Z h · · d 'hti ı . ıma~ :oı a aıını om are ım.ııı r k·' 

1 
. d 

1 
Al 1 t d'. . ıer tayyarelerin k:rndi pilotları tara mıye ve Norveç sahılı açı arında di- pı e ra ısmm e ı yar 

etmışleırdır. Depolarda ve hangarlar- e ata c evam e emez er. man '!lr e il . . . . . . . . .,_ b. . . b ti . bir kadın evinden çıkarak kömür almı-
da yangınlar km t . çabukça i:;ıi lıitirmek istiyorlar; fakat 1 - Şahinşah boş yere para sar- fından ıdaresını ıııtemışlerdır. Ilız, ger . •r. gemıye tam ısa e er elde c- ya giderken tren altında kalaırak ikive 

A k 
~ ısVıı. • i~te bunu y_apamıy~:lar. Yalnız ordu f_~derek milleU scil'alete düşürmii ·- yalnız Lir miktar teknisyen göndere- dılmı~tı~. . bölünmek suretiyle ölmüştür. -s erı azıyet 'Ve. Baltık__f~losu degı~, fakat ayni za- tur.. . ceğiz. 3 ıngılız bombardıman tayyaresi Akd . d b t l 

manda lıutun Lenıngrad halkı da 2 - Iranda $ahtan başka kımse- Rusların, bu tip tayyareleri lıiz _ iisı;iine dönmemiştir. enız e a in an 
- Baı tarafı 1 inci aahifed,. - çarpışıyor. Eli silah tutan kadın, nin söz söylemeğe hakkı yoktur .. _, . . . . . . . L d 1 ~ (A A ) H genlı.ler 

!etmek ile meşgul olduklarına -1ilphe erkek muharelıeye iştirak ediyor. Ru ise istibdattir. Ilugün artık i:ı- 11 C.n ıst_emelet'ı bır ~alı e~el'Jdır. Cun- . 0~1 ra, . ; . · · - ava neza-
yokiur. Lozofski, her kelime üzerinde du- tibdadı atmsk ve hür 1ranın meşru- ku ıngılterede bu tıp tayyareler bol retının teblıgı: Kahire, 13 (A.A.) - Orta şan-k İn-

Dikkate şayan olan nokta şudur ki, rıırak, şunlan ilave etmiştir: iiyete km·uşmak zamanı gelmiştir. miktarda imal edilnıekledir. Münferit bir düşman tayyaresi diin giliz umumi karargahının tebliği: 
~~diyeni orduları Almanları bu köp- - Çarpışma ne kadar çetin olurfla Mebuslar tatil devıresine girdiler. sabah ingilterenin şimali, şarkisinde Tobrukta devriye kuvvetler imizden 
ru lıaşından nehrin öte tarafına atını- olsun, ne burada v.e ne de Leningrad- ile Moskova arasındaki mühim lıir Sovvetlere yardımdan menundurlar bir sahil mıntakasına bombalar at biri bi r Alman devriye müfrezesine 
ya muvaffak olamamıstır. Eğer simdi- da, Alm'.lnlar Lenıngradı pis clleri::ıe demiryolu ilföıak noktası el'an Rus- ı · . · . - tesadüf ve bunu imha etmiştir. Topçu
den . oııra da buna m~vaffak olamaz- ' ıılamıyacaklarında şüphe yoktur. ların elindedir. ·larp malzemesınden başka kauçuk ınıştır. Hafıf hasar vardır. Zayiat muz düşman karakollarına ateş açmış 
lar:sa, ö~~mü~deki . günlerd~ buır:ı-~ı Lozof_;1k~·~ .Leningrada . gid~n rolla-ı Taymis gazet~~inin Alınan hudu - ~ıe ale~inyo~ ~ibi maddeler de Ru~- yoktur. ve infiliiklarla hasara . ebebiyet ver-
Ruslar ıçın bır tehlıke teskıl edebılır rın keı:ııldıgı hakkındakı ıddıaları dundaki muhabırme göre, Leningra- ıara gonderılmıştır. l\Ioskova kemfe- ooo miştir. 
kanaatindeyiz. redcletmi~ ve cmübalega» kelime- riın tamamen çevrilmiş olduğu hak- raı,sından sonra irsalatı dah'.l fazla- Kudüs nlüf t üsü kaçmadı Düşmanın lıir hava hticumu akim 

Odesada bir tebeddül yoktur. Esa- ~ini kullanmıştır. . kında Alm:ınlar tarafından ileri sil- !astıracağız. kalmıştır. , · 
~n Kırım Sovyetlerde kaldıkça Odesa Almaııhrm aşağı Dınyeperi geç - rillen iddialar münferid moi.örlil cü- ~ r . Bağdad, 13 (A.A.) _ Ir.:ık iı;ynnı- Hudud mıntakasında topçu ateşi 
müdafaasında bir değişiklik beklemek tikleri hakkındaki haber üzerinde zütamların muvakkat olan muvaffa- I azır Kıngsley Vood da beyanat- nın başlıca muharlplerinden olup İl'a- teati edilmiştir. 
doğru değildir. sözcü demiştir ki: kıyetlerine müsteniddir. ta bulunarak demiştir ki: na iltica eden beş kişi Jağdad divanı Mudanya kurtul 

Leniııgrada karşı taarıruzlar şidd.?t- - Bu hmıusta tafsilat alamadım. Londrada tebarüz ettirildiğine gö- -- Ruslara verilecek malzeme ve harbinde muhakeme edilme!;: üzere Ira- US 
le __ d~vam etmektedir. ~~mal!lar imdi Cünkü çarpışmalar gece gündüz de- re, evvelki gün Rus tebliğlerinde ilk mühimmat hiç bir mali tahdidata ka dönmek arzusuntı izhıır ctmişı~rdiır. bayramı 
muhım tayyare teşekkı.ıll-en kull.ın- vam edıyor. Almanların nehri geçme defa olarak mukabil taarruz tabiri tabi tutulmıyacaktır E asen Ruslar Bağdad 13 (A.A ) _ ~:hbık Kıırl:'.ıs 
m~kta.dırlar. Almanlara göre Sovyct teqebbüsleri daima kırılıyor. geçmiştir. Alm'<Lnların da mukabil hü · • ' .. . ' müftüsü İ~andan k~ mamı~tır Müft· ı fudanya, 13 (A.A.) - Mudan
istıhkam~arı tahrip edilmiş, ağır top- L?ndrıı:, 1.~. (~:A.) - Leni~gradı.n cum kelimesi.ni. kull.andı_klarına göre, ~1~.cakları 1:1alzeme ve muhımmatı nün halen Tahrand~ Alm~n ·sefare~= yalılar, dün kurtuluş bayramlanm 
larla dafı topli.lll'ı da susturulmuştur. tecrıd edıldıgını ıs bat eden hıç bır bu noktada ınısyatıf Tımoçeııkof or- ~ a. dım şeklınde değil, kredi ile is- hanesine iltica edenler arasında bulun- co!!kun tezahüratla tesid etmi~Jeı· " 

(Radyo gazetesinden) a!Umet mevcud değildir. Leningrad dularının elindedir. temektedirler. cluğu sanılmaktadır. ı dir, 


