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BASILMIŞTIR 

Fuarı ziyaret edenler 
Evvelki gece fuarı 28,283 kişi ziyaret etıniıtir. 

Bu •uretl .. ziyaretçilerin umumi yekünu 681,231 e 
lÜkselmiştir. 
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Amerika -Japonua 

Anlaşma hakkındaki ha 
herler hayal mahsulüdür 

Ruzveltin nutkunun 
bir kopyası Mareşal 

Petene verildi 

B. Kordel Hull 
Va~ington, 14 (A.A.) - Japonya 

ve Amerika arasında cereyan etmek 

Z e J zeJ e devam ediyor 
Erciş kazasında 36 köy tama

men harap hale gelmiştir 
Ağrı 14 (A.A.) - Cuma sabahı mektep binaları kullanılmıyacak şe-

t k ı vuku bulan yer sarsıntm kilde harap olmuştur .. Buradaki ölü 
mm a ac a _ 1• t .. miktarı 192, varalı mıktarı 190 dır 
hakkında son resmı ma _uma. a. gore, Yaraları ağıi· olanlardan yedi kişl 
vilayet m~rkczindc oldugu gıbı_Eleş- Van hastah:ıııesi:ıe getirilmiş, diğer
kircl, Tutak, Diyadin ve Bayezıt ka- !eri Erci~le teda\'İ allına alınmıştır. 
zalnrında ela hiç bir zayiat ve hasar Van vali vekili, yannıda sıhhat 
;oktur. Buralarda yeni zelzele de ol- ve nafı.ı müdürleri olduğu halde Er
m:ımıstır. Patnos kazasında sar,ıntı- •iş zelzele felaketzedelerinin imda
lar devam etmektedir. Dün 2 yer sar dına gitmiştir. l\lüteaddid ~ıhhiye 
sıntısı daha olmuş ve bazı binalar ha memurlarından mürekkep yardım e
sara uğramıstır. Jandarma karakolu kipleri faaliyete geçmişlerdir. 
nun v~ hükfıİnet konağının duvarları :\1uş viliıyeti de bir ekiple fela-
çatlamışltr. ketzedclcrin yardımına gelmiştir. 

Develi nahire3inde bazı yerlerde Diyarbakır Kızılay merkezi bin lira 
otuz ev tamamen, 36 ev kı<men yıkıl- göndermiştir. Yer ~aı·~ınusı, Elrci.ş 
mıştır. mıntakası_nd:ı zaman zaman tekerrür 

Sotsu nahivesinde 83 hayvan telef etmektedır. 
olmuş ve yaralanmıştır- Cuma günü Ercişte zelzeleden du-

Van 14 (A.A.) - Son zayiat hıık- varları çatlamış olan evler, zelzele _ 
kında' su malUmat verilmiştir: nin devamı yüzünden şimdi tamamen 

Erciş' kazasıııııı Kocapın:ır nahiye oturulmaz hale gelmiştir. tık yardım 
sinde :ıı merkez nahiyesinde 5 kö,v olmak üzere halk tarafından bin li-
7.elzeled~n !ıarnp olmuştur. Nahiye ra teben·u edilmiş ve Erci e gönde
mcrkezindc nahiye müdiirlüğii ve rilmiştir. 

Iranda isyan Finlandiua ve sulh 
te ol:ın müzakerelerde iki tarafın K k l J ·1· l p· l 'l • b' · 
bir anla•mıya varmak üzere olduk- ürt ıta arı ngı ız ere ın e çı erıne ır emır 
ları hakkında çıkarılan haberler bir hücum ettiler verilmen1is 
hayal mah<ulü olarak tavsif edilmek • 
tedir Bu haberlerin mühim kısmı, Budapeşte, 14 (A.A.) - Ofi A- Vaşington, 14 (A.A.) - Finlandi• 
Şangha\- ve Tokyodan gelmektedir. jansı bildiriyor: yanın Vaşington elçisi Procop, Fin_ 

lki taraf arasında şimdilik bir an- Tahrandan Sofyaya ve _Sofyadan Rus muhasamatına bir nihayet ve _ 
alan resmi mahfillere göre, Amerika Macar Ajansına verilen hır telgr:ıf rilmek için Finliler taraf:nd:m her 
!aşma alameti yoktur. iyi malfimat haberine göre !randa ansızın b>r ıs- hangi bir teşebbüste bulunulduğu 
nın vaziyetinde mühim bir değişiklik yan çıkmıştır. Bu haberde en mo - nu hilkümeti adına yalanlamış ve de
Yoktur. Mlizake~elerdeki değişikliğe dern mitralyözler, toplar ve el bom- miştir ki: 
iaponyanın tevessül etmesi l_i<zımdır. baları ile mücehhez mühim Kilrd - Hükfimetimden şu ciheti bildir
J aponyanın evvel emirde mıhverden çetelerinin apansız ingiliz işgal kuv- mek i_çin şu emri aldım ki, dünyada
tamamen çekilmesi icap etmektedir. vetleri aleyhine harekete geçtikleri ki bitaraf memleketlerde bulunan 
Fakat bu da bir adımdan ibaret ola- ve Kürd kıtalarının Kermanşahda Fin elçileri, FinHlndiyanın eski hu
caktır. toplandıkları, isyanın burada başla- dudlarının temini hususunda Ameri-

Şark cephesinde muharebe eden Alman askerleri 

Almanlara göre --

Almanlar Leningrad 
cephesini uardılar 

Kış harbi 
Ukrayna nııntakasında 

yağmur sıklaştı 

Buradaki gol/ar şimdi 
24 saat içinde 53 Sov- geçilmez hale geldi 

• " " •. •. Be•rn, 14 (A.A.) - Gazet dö Suisin 
yet tayyaresı duşuruJmuş Berlin muhabir~ bildir_iyor_: 

Sovy_etlere göre 

Kanii ve ş'ddetli muha
rebeler devamda 

Bcrlin, 14 (A.A.) _Alman tebliği: Alman .a•kerı mahfıllerı~. şark mu
Kuvvetli Alman teşekkülleri Lenin-, harebelerı hakkında şu mutalealard:ı 

grad cephesini yarmışlardır. Şehrin ·ı bulunu~·orl_ar_: _ Moskova, 14 (A.A.) - Bu sabah 
muhasarn•ına de\·am edilmektedir. Bir . B~ ; !12 ıstısn~ı olaTak havalar fena neşredilen Sovyet tebliği: 
oırdurn kumanda etmekte olan gene- g.ıtmıştır. Mesela_U~ray~:ıda bu J?1ev: Dün gece kıtalıwımız bütün cephe 
ral $uda; 12 e~·liilde Şark cephesinde 1 sımde kuraklık hukum s~_rerken şım~ı boyunca düşmanla muharebe etmişler-

Alnıan ve Fin general
leri arasında anlaşmaz

lıklar çıknıış 

o··ı .. t·· lhemen hemen sık sık, gun aşırı yag- dir Baltık donanmasına men•up ta\·-muş ur. dü - b 1 t B • · · 
Berlin, 14 (A.A.) - Şark cephesin- ı mur şm:ge aş nmış ır. u yagmur- yareler Leningra~ civarı.ndaki d~şm~n 

den bildirildiğine göre fena hava ve en ı l~r, l!kra~ nada. esasen mevc~d ?lrı;ı- tank. kollarına agır zayıat verdırmış
müşkül yol şartlarına rağmen Alman ~an JOlları, geçılmez hale g~tırmıştır. lc~·dır. . 
piyadeleri mühim miktarda ilerlemiş- Bu sebeb;e :"-imanlar: nakl.ıyat husu- Mosko.".~·1 4 (A.A.) - Sovyet ak-
lerdir. Bir piyade koluna ·Ruslar, bü- sund~ t.a~ YMelerden \~ denız yolların- şam teblıgı: . 
yUk tanklar kullanarak hücum etmiş- dan ıstıfade etmekt~clırler. Kışın yak- Bütüne ephe boyun~a. şıddetli mu-
lerdir 1 ıaşmış olması sebebıyle muharebelere harebeler devam etmıştır. Perşembe 

_ OeTamı 4 ncll aahlfede _ - De..!'amı 4 ncü sahifede - Devamı dördüncü aahifede -

IGtüıınlUın M~~ene~n 1 Heryo 
dığı ve mevcut malümata nazarım ka hilkfimeti nezdinde teşebbüste bu 

Vaşington, 14 (A.A.) - Hariciye Hnmadan, Hashnn Loristnn ve Kev- lunmak için hiç bir emir almamışlar
Nazırı Kordel Hull, gazetecilere şu histan vilayetlerinin tamamiyle a•i- dır. 
beyanatta bulunmuştur: !erin elinde bulunduğu bildirilmek- Fin tayyaı:elerinin bombaı:dımanlan l 

- Vişideki büyük elçimiz, Ruz - tedir. Stokholm, 14 (A.A.) - Fin bom 

Reynonun bulunduğu 
tecrid kampına 
gönderilmiş 

Atatürk müzesini iyice 
kuvvetlendirmeliyiz Veltin son nutkunun bir kopyesini Macar Ajansı cumartesi glinil Tah bardıman tayyare filoları, Sovyet 

ınare.şal Petene vermiştir. randan alınan maHlmata göre, ingi- Kareli mıntakası?ın m_erkezi olan 
Japonya ile müzakerelerden bah- !iz diplomatik kuryesi ve ingiliz rad- Petıoza - Vosk'u ~ıddetlı sur~tte bom 

Seden -:ıazır: yosunun yakın şarktaki .t~nınmış mu balamış.l.ardır: l\~uhım ~s.~e~·ı,.hedef-
- Bu müzakere ve temaslar hak- habiri Rişard Dembrobı ıle ıefaka- ler tahııp edılmış ve bil; ilk :1an~ın

kında sörlenecek yeni bir şey yok- tinde bulunan Taymis gazetesinin lar. çıkarılmıştır. Durmadan. yagan 
tur. Pasifik meselesinin halli müm- muhabiri J. Hoy'un asilerin eline dilş- yagmurlar, bu mıntakada Fın hare
kün olup olmıı·acağı anlaşılmak için tükleri ve akıbetlerinin meçhul bu- kfıtına engel olmaktadır. 
lllüzakerelere devam edilmektedir. lunduğu, Tahranın muhtelif mınta- . h , h b" . b'Jd" . 

Demiştir. kalarında vahim kargaşalıklar çıktı- ıansının ususı mu a ırı ı ırı-
Vaşington, 14 (A.A.) - Hariciye ğı ve asilerin her tarafa ilanlar ya - yor: .. .. . . . . 

Nazırı Kordel Hu! gazetecilerin A- pıştırarak ahaliyi kendilerine iltiha-
1 
ı:'er~enbe ~u.nu.;a;ra~~a,k!. ıngtz 

ınerikıının müdafa:~ sınırları hakkın- ka davet ettiklerini ilave etmektedir. e ~ısı~~ yap ;g\!:~ t eşe! u•u ml e-
da sorduğu sunle doğrudan doğruya Irandaki Almanlar teslim ediliyor a ıp man e çı ıgı ran ifa Jon an aş-
cevap vermemiş ve şunu söylemiştir: Tahran, 14 (A.A.) - Röyter A- -Deooramı 4 nıU aah " " -

- Birleşik Devletler, merkezlerı 
Ve alemleri feth etmek için alemşü
lllU! bir harket knrşı,ında bulunu -
Yorlar. 

lindbercin aon nutku 
. Vaşington, 14 (A.A.) - Tayyare

e_ı Lindbergin son nutkunun Ruzvel-

Bergamanın kurtuluşu 
Dün halkın coşkun teza-

t~n beyanatına karşı Almanyanın tah h•• t da kutlandı 
rıkiyle verilmiş bir cevap olup ol - ura 1 arasın . 
ınadıih h kk d · t' mhur ka B. Herıyo 
tib; O 1 a 

1 ~ ~ rıl'.~se ıcu - Bergama, 14 (}fususi muhabirimiz- Şef Atatürkü ve bu uğwrda fedayı can Bern, 4 (A.A.) _ Tribun Döloza-
- {/ dıem~tı\ 10 

• t 1 Ruz _ den) - Bergamanın 19 uncu kurtuluş eden aziz şehidlerimizi hürmetle an- na göre, Heryo Fransada bir tecem
Veltın b~yaı~~f.~ıe ~f:~:s:nb~İundu _ yıldönümü, bugün eşsi~ teza~ürat için- mış, bugünkü dünya vaziyeti karşısın- mü kampına gönderilmiştir. Eski 
lrunu zannetm

1
iyorum de ve çok heyecanlı hır şekılde ku~lu- da her an müstakil ve mes'ud bir yurd - De,,amı dördllncO aalıifede -

B ·. lanmıştır. Hazırlanan programa gore . . . . b' .. 
1 

. 
te ~Yan Ruzvelt, Roıe ~arafında_n t da at 1 i•aret topunu mütea- çerçıvesı ıçınde ıze bugun erı yaşa- N l 
.nuş~ıl edile!! !ar.dım teşkılalına _hır ~~ ~~ gen~ a~ub~y kumandasındakj tan _Milli Şef!miz ~•f!let İnönü ile Cum- orma Saat 
nı· t~ra]ı gonilllu ~!arak ka~dedıl - atlı biır kıta ve efeler, hükumet önilne hurıyet hükumetımıze . ve kahraman Haber aldığımıza göre bütün yurd 
tı:~ ır. Hemen vazifeye başııyacak- gelmiş, şanlı bayrağımızı hükumet Tilrk o~dusun'.1' candan ınan ve bağla- da 20 eylül cumartesi günü aaat 

24 meydanına çekmişlerdir. O sırada İs- rını teyıd etmı~ ve alkışlan~ıştır. den itibaren normal aaata dönülecek-

Yuaosıav Krah 
Londrada Dr. Benes'şi . , 

zıyaret etti 

tikliil marşı söylenmiştir. ~nç suba- Gece Halkevı salonunda bı.- balo ve- tir. 
yın irad ettiği hitabede htikliil harbi- rilmiştir. Şehrin h~r tarafı süslenmiş 
nin tarihçesini yapmış, müteakiben ve meydanlarda mılli oyunlar oynan
Parti ve belediye reisi Ahmed Hamdi mışlır. 
Arıkan, bize bugünleri yaratan Ebedi Halk neş'e içinde eğlenmiştir. ---

I SAR tT l.E.R 

Benzin tahdidi ye yapıla
cak işler 

Bu eseri, iz mir belediyesi kurdu, fakat 
o, bütün nıenılcketindir 

İzmir Kurtuluş güııü.nden iki gün gözükür ve bize bakar gibi oluyor. 
sonra Atatürk, kendi deha ve kahra- Salonlardan Onun gür sesi dalgala
manlığının, kendi yüksek kumanda ka- narak geliyor. Ve birdenbire içimizde 
biliyetinin kurtardığı İzmiıre girmişti. doğan çok kuvvetli ve olgun bir his, 

Belediyemiz, çok yerinde bir hare- Onun hala maddi ve fiziki va'rlığı ile 
ketle ayni gün (11 Eylul) Ebedi Şef a .. amızda yaşadığını bize duyurtur gi
namına, kendi konağında bir müze bi oluyor. Bu konak, İzmir için mu
açtı.. 1 hakkak ki tarihi bir mana ve hususiyet 

Vıcdanlarımızda ve kalblerimizde taşımaktadır. Balkona çıkıp bize ora
ebedi bir minnet, sönmez bir ihtiram dan selam verir ve gülerdi. 
ve. asla sıcaklık ve derinliğini kaybet- Kapıda gözükür, durur, Karşıyaka
mıy~cek bir sevgi bırakan Ebedi Şef, 1 ya, körfeze bakardı. O, İzm:ıre derin 
İzmırde geçirdiği günlerinin büyük bir bir sevgi ile bağlanmıştı. Çünkü bura
kısım.nı, Atatürk konağında yaşamıştı. da bir vatanın kurtuluş remzi olduğu
Bu ı~ıbarla müzenin orada açılışı, b:ış- mı anlatmak için dünya ile gırtlak 
ka hır hususiyet ve kıymet taşımakta- gırtlağa gelmişti. 
d~.r. K?~ağa giırince, Onun yeşil mavi Konakta, müzeyi teşkil eden eşrnnın, 
gozlerınııı keskin ve parıltılı bakışları 1 - Devamı 4 ncü sahifede -

-

Londra, 14 (A.A) 
J Yugoslavya kra-

1 IPıy~r. dün Lon
drada Cekoslovak -
ya cumhur reisi Dr. 
B~n~i ziyaret et -
mıştır. Kral Pi;'er, 
ve. ~olonya cumhur 
reı8ı, 11 eylulde h
koçyada Polonya or
dularının ~·aptıkları 

lngiliz 
HükUmetin zaruri gördüğü benzin 

1 
•ı• t 

tah~idatı, .. gerek ıehi_rde" gerekse n21 iZ ayyare
lzmır - mulhakat servıalerınde bazı 

tayyareleri 

Odesa önünde 

Yuııoslavya Kralı geçit resmi:ıde bu-
Piyer lunmuşlardır. 

ın Y~goslavya başvekili general Si -
s·~vı~ ve Polonya başvekili genem! 
r~korski. de yapılan toplantıya işti-

etmışler ve öile '"emeğini bir a
~:~a kremişlerdir. İk( hükfimet reisi 

Gu ar söylemişlerdir. , 
lon _eneraı Siınoviç beyanatında, Po- _ _ _ 
l'aJ a ve Yuıroslavyanın hayattan zi- . .. . . . 
dike şe;er ve haysiyete kıymet ver- lnönü kampından resimler: SabıhaGokçen ıle dığer kadın tayyarecıle-
le 

11erını bilfiil ispat ettiklerini söy- rimiz uçuıları takip ederlerken 
m ~tir, - Mlllıarririmizin 3 iincü röportajı•nı 2 inci aahifemiz4e okuyunuı -

~:;~r.vaziyetler ihdas etmi, bulu- leri faaliyette 
Dün, Seferihiıara ancak bir otobüs 

gidebilmiıtir. Diğer bazı kazalarda 
da ayni vaziyet olabilir.. Şehirler 
arası aerviılerinde dütünülecek nok
ta; bu kaza veya nahiyelerin lzmir
le, tren otobüs ve vapur gibi diğer 
vasıtalarla irtibatları olup olmadığı 
noktasıdır. 

Tercihan, lzmirle muvaaalaaı yal
nız otobüılere münhasır olan kazala
rın benzin ihtiyacını düıünürsek sı
kıntıya meydan vermemi, oluruz. 
Ayni zamanda, yeni tartlara göre, 
tehirdeki servislerin tarifelerini de 
tanzime ba,lamahyız. Çünkü bir kaç 
gilndenberi, taksi otomobillerinde 
fiyatlar bir hayli )'likaelmit ve ka-

rıımııtır. ** 

Ron1anya ordusunun 
Akdenizde n1üteaddid kayıpları fazladır 

ltalyan gemisi batırıldı Bükreş, 14 (A.A.) - Rumen Baş
Kahire, 14 (A.A.) _ Orta şark vekil muavini Mihail Antoııesko, gaze-

hava kuvvetleri tebliği: tecilerle yaptığı biır görüşmede Ru: 
İngiliz donanmasıııa men.ıup tay- men kıtaları tarafından bir ayd~nber~ 

yareler ıı - 12 eylül gecesi ve 12 . Odesa bölgesinde elde edilen netıcelerı 
inci gilnü merkezi Akdeııizde bir' tebarüz ettir~iş ve rlem!şti~ ki: .. 
dilşman gemi kafilesine taanuz et - - Odesa, hır çok hat uzen~e mues
mişlerdir. 3 vapur batırılmış, bazıla- ses büyük istihkamlar çenberıyle mu-
rının da hasara uğramış olmaları hat bulunuyordu. Bu müstahkem hat-
muhtemeldir. lııa-dan dördü tahrip edilmiş telakki 
Diğer tayyarelerimiz bir gemırı olunabilir. Sizlere şunu bildirmek iste

torpillemiştir. infilak o kadar şidd~t- rim ki; Odesa önünde hissedilir kayıp. 
li olmuştur ki tayyareler bile sarsıl- !arımız oldu. 

- Devamı 4 tlncü sahifede - - DeTamı 4 ncil Hhifecle -



Sahife (2) Ai,.ADQLU) 

lnönü kampında: 3-------------, 
S. Gökcenin Balkan turnesi ve 1 

t 

şark harekatındaki vazifesi 

(§phir ve Meml_eket Haberleri) 

lzmirde yeni nüfus 
teşkilatı yapılacak 

Fuar yüzme 
müsabakaları 

Ankara bölgesi birinci 
Bursa ikinci, lzmir 

üçüncüdür 
Fuar vüzme müsabalrolarına dün de 

Selanik, Atina ve Belgradda halk tayyarenin etrafını sarıyor, içinı arı- 1 k d• • d k• ••f Karşıyakadaki yüzme havuzunda de-

yor ve tayyarede Sabihadan başka kimse bulunmadığına inanamıyormuş ' Herkes, en 1 semtın e 1 nu us ;~~aet~~~irir~r~:ffi~'iü~~~~~f;;rv!~~~!~ 
İnönü , 10 eyliil.. . fazla elli kiloluk bombalardan taşı- b • d • • • b•t•reb •ı ktı• r tir. 
Havacı. gençliğin ka.nadlanışını Seyahatte iki arıza d.ım. Bir g~n keşif ta.yya.:eleri asile- şu esın e ışıµı 1 1 1 ece _l\füsa?akal~r s~n.und~ yapılan umu-

sonsuz hır zevkle seyrettık~en s.on - 1111111111 111111111111111 11 1111 , ı ın Kozat cıvarında hır koyde toplan Nüfus umum müdürü Sabri Onat sindeki memur :ayısı hiç arttırılma- mı tasnıff:e _bol_ge ıtıbarıyle 104 pu.a~la. 
ra, öğleyin kampın karargah bınası .. • dıklarını hahber verdiler. Derhal ha tarafından Nüfus idaresinde tedkik- mıştır. zaman zaman yapılan yenilik- ~nkara bırıncı, 8~ ~~~~ıa .. Bursa ıkın-
önilnde istirahat ediyor, kahvelerimi- Bukreştekı kaza ve pu- valanarak oraya gittik. Verilen he- !er yapıldığından, İzmir nüfus işleri- ]erde ihtiyacı tamamen karşılıyacak cı, 56 I?Ua~la .ızmır uçuncu, 52 pu~nl~ 
zi içiyoruz. tık Türk kadın tayyareci- l b [ defin üzerine bombalar yağdırdık. nin, şehir halkını ve burada oturan tedbirler olmaktan uzaktır. Kocaelı 4 uncu, 50 puanla İçel _beşın~ı, 
miz Sabiha Gökçen de aramızda.. su anın ozu ması Bir gün de üç tayyare ile keşif u- yabancılaırı daima şikayete Revketti- Öğrendiğimi~e göre yeni teşkilatta 38 p~an.la ~eyhan altı~cı gel~ışler.d.ı~'. 
Kampta, tayyareciler arasında görüş çuşuna çıkmıştık. Ben rasıttım. Bir ğinden, teşkilatın tevsii lüzumundan İzmirde mu.htelıf semtler için ayrı n~-. Fe~dı tasnıfl:rde netıceler şoyledır. 
me mevzularımız bittabi hep hava- ,;ubay arkadaş tayyareyi idaı·e etli- bahisle gaııetemizde çıkan yazılar üze- fus şubekırı kurulacak, buralarda bır -~O. m~tre. 
cılığa aitti. Gökçene, tnyyareciliğe yordu. Hava birdenbire bozdu. Yük rine alilkaclarlar tarafından ehemmi- şefin emrinde müteacldid katip vazife .. Bı~ıncı Bursadan :rı;ıahm~.d ~.2,3.~,2), 
na. ıl infü:ap ettiğini sorduk. Bize an- s~k dağların e~rafı ~ul~tlarla çevril- yetle tedkikat yapıldığını memnuni- görecektir. Bu suretle nüfus dairesin- ık~ncı Ankaradan NeJad, uçuncu tz-
lattı: dı: Çok ~ena hır vazıye:tı: k~lmıştık. yetle haber aldık. de işleri olanların hükumet dairesine mırden Aff:n: 

- Daha küçük iken havacılığa Bu- haylı dolaştık. Çok ıyı_ hır tayya- Nüfus Umum müdürünün ilk fır- kadar gelip zahmete katlanmalarına 10~ Metı e. 
kar~ı içimde büyük bir arzu vardı. rı>ci olan arkadaşım mahıran~ ma - ~atta ve büdçenin imkanı nisbetinde meydan verilmiyecek, izdihamın da . ı. nc.ı r.ur.sadan Ilakkı_r~.ko~. (1.28.2), 
Tayyarelerin uçuşunu seyretmekten nevralariyle bizi muhtemel bıı· feHl-ı tzmir nüfus teşkilatını tevsi edeceğini önü alınmış olacaktır. Herkes, kenıli ıkıncı Izmıı.·den Fuad. uçuncu Seyhan-
derin bir haz duyar, semanın sonsuz !:etten kurtardı. .. ve buna karar verdiğini öğrendik. Şe- semtindeki nüfus şubesine müracaat dan Yunus. 
bo~luklarında yübelmek, uçmak is- Arkadaşlardan biri, Gokçene !')tı hirdeki nüfuRtın fazlalığına ve daima ecle'l·ek işini Rı'iratle neticelendirı>cek- 1~0~ f!erbest:. . 
terdim. Fakat benim bu arzum, o za- •mali sordu: . artmasına ~:::ığmen İzmir nüfus idare- tir. . .Bı~ıncı Kocaelınden N.~ı~~· ~?.43.2, 
manlar için tahakkuku imkansız bir - Size verilecek vazifenın bir av ıkıncı Ankaıradan Turan, uçuncu Meh-
gaye olarak körlenmeğe mahkum- tayyaı·esiyle taarruz mu, yoksa mıı- k •• •• •• med Ali İzmirden. 
du. Çünkü bizde kadınlardan tayya- ayyen hedefleri bombardıman mı ol- K h ı oprus Sıt topu: 
reci yetiştirilmiyordu. Bir gün Türk- masını tercih edersiniz? a ram an ar un İçel, Ankaralıl~rı ~ - O, Bursa Sıvas-
kuşunun faaliyete geçtiğini ve kız- Bir an daldı. Sonra ı;u cevabı lıları 3 - O yenmış, fınalde İçel Bursa-
lardan istiyenlerin bu teşekküle gi- verdi: d k ı b• k' ya 2 - 1 galip gelerek Fuar su topu bi-
rebileceklerini, tayyareci olabilecek- - Taarruz .. Av ta~:y~resiyle taar- e an ı ır va a rinc}si olmuştur .. 
lerini gazetelerde okudum. O gün, ·uz .etmek çok zevklıdır. Kule atlamalar. 
benim için en büyük. bir bayram gü- - Bir >ıual daha .. Acaba biilün u- 1 inci İçeldcn Sahir, 43,70, 2 inci 
nü idi. Derhal müracaat ettim ve çuşlarınız kaç saate baliğ olmuştur? Seyfi Kocaelinden 39,80. :3 iincü Bü-
Tllrkkuşuna kabul edildim. ilk p!a- sevtur? S t J b• t J y••zu•• d lend Ankaradan 35.06. 
HÖT uçuşlarına başladığım zaman, . ·_ Hepsi yazılmadığı için kati bir a 1 an ır uan a on u n en Tmmplen atlamalar: 
daima havada kalmak, hiç yere in- şey ;-;öylemek mümkı'in değil.. Fakat v ) d 1 inci Bülend (Ankaıra, 62,70, 2in-
memek istiyordum. Sonra yavaş ya- bin >ıaa'tı doldurduğunu zamıediro- iki kici aaJr yara an ) ci Mahir (İçel) 57,32, 3 iincı'i İbrahim 
rn motörlü tayyare kullanmağa baş rum. · "'# "it (Bur;ıa) 56,24. 
laaım. Tayyareciliğe karşı olan heve-ı Sabiha Gökcen o:ı bir aydaııbel'i Sehidlerde 1204 üncü sokağında ne de atılınca nefsini müdafaa mak- Tiiı k Bayrak yanşı: 
,..ım. bu !\ahada kabiliyet gôsterebil- muntazam uc;tİşlar yapmamı.~ olma- Kahramanlar köprüsü yanında bir sadiyle tabancasını ıateş ederek Salibi Birinci (Ankara) Kamil, Nejad, Tu· 
memde ve muvaffakıyetimde şüphe- . .. . sı:ıa rağmen o gün akııama kadar vak'.a olmuştu_;. tl:yas oğlu Salih Çerçi, sol böğründen tehlikeli !$€kilde yara- ran 6,09,02, Necmi, Affan kazanmıı::· 
;;ız ki büı.•ük bir amil olmustur. 1 Sabıha Cokçen akrobaaı yapmak beraber kaldı bizlı>ri ur·urdu. akro- rehın bıraktıgı hır pantalonun satıl- 1 t !ardır. 

" ~ · · ·· · b. k ' " - 1 - D · amış ır. .. k J · b · 1 Sabiha Gökçen; Türk tayyaresını uzere tayyareıme ıner en basi yaptı. Sonra tayvaresine atladı mış olmasmdan mugber o dugu avı 'k' . 
1 

. d , t . k f . . Mu~aba a ar umumiyet ıti arıy e 
yaoancı illkelerin semalarına yük • ı y Az A N : ı ve kız tayyarecilerimizden Sahamet oğlu Cakoya hücum ederek dövmüı:ı ve Her ı ı yaıa 1 Jer. e .}a aıa eı~a- zevkli ve neş'eli geçmis ve çok aliik•ı 
. eli.en ilk Tilrk kadın tayyarecisidir. •• - ,. • 'T'.-k ile birlikte Ankarava döndü bıçakla sol memeı,;i üzerinden ağır ·u- da ba lamış, İbrahım Ata kaçarken görmüştür. 
Unun Balkan turnesi, bıitün dünya- Suha Sukutı .ı u el 1 Gökçen, şimdi Ü:ava Kurumunun rette yaıralamıştır. Ahmed oğlu İbra- tutulmuştur. Yaıralılar. hastaha?eye -----·---
d:ı. alaka uyandırmış dünya matbu-1 -d .. · .. d g çı'rdim İnecek gedikli Yelistirme yuvasının motöı-lü him Ata adında biri de Salibi yakala- kaldırılmışlardır. Tahkıkata Adlıyece 

, h ım, arazıyı goz en e . k . ~ k . t . S ı·h b ki .. . devam olunmaktadır atı k.endis~nden uzun t~zadıya ba - bir yer yoktu. Tam bir saat havada ~mpınd:ı . muallim olarak \'azife ma ıs mış, a ı ıça a onun uzerı- · 
setmı§ ve ısını beyneım:ıe! kadın tay kaldım. Benzinin bitmesinden kor- gormekredır. ~Aovo · 
yar~cıle,r arasına geçm.ış~ır. .. kuyordum. Birdenbire bir meydan ---000 lhtı"ka" r Çalınan eşya 

Bıze. ~a!~an seyahatını ve Bukl'.eş- ile karşılaştım, derhal indim. Burası M ""tek b·ı Öd . B' . h' . . B d BUCONKO PROGRAM 
te g~çı:dıgı kazayı aıılatma,;ını rıca bir tayyare karargahı imiş. Kendimi U a f Jkı" kunıas tacı"rı' nıah- .. em.~şt~ ırgı ?a ıyesının eşz e 21 ziraat takvimi ve toprak mahsul· 
ei:tıgımız zam~n.'. . :. .anıtbm, pusulamın bozuk olduğunu ~ gume koyunde Alı karısı Ayşe . en- •.nrıupeıı >[teı.nı>[ oı·ıı · ıııvuoq ! .... , 

Ah dedı oyle bır ak ılık oldu tebıı· t'Yat k ·ıd· türkün evine giren bir hırsız tarafın~ 7 30 ro ı·am ,, memle.ket ~a"t .- • • . . . · . . ve bu yüzden yolumu kayb<!ttıgımı ~ en1eye verı 1 dan bir çok ev eşyası ve çamasır_ ça- . , ' 
7

P
33 

gh fif e l 
7 45 

A'. n"s kı; Balkan. tu~·n~sını arızasız bıtıre- soyledım. lnanmacıuar .. l'u uıamı al- . 1 rnt r ,ı:, aı ı, " . a parça ar, , Ja 
cektım. Talıhsızlık, evet bun_a sadece aııar · esaslı bir muayeneden ııec;ınli Odunpazarında 3 sayılı manıfaiura ınm ' 1 

• .. .. . . . haberleri, 8 hafif parçalar progra· 
talihsizlik deme~ ~aha dogru.:. ıer v~ ondan sonra sozlerımın cıogru- Adli 'C vekaletinden mağazasında Hüsnü oğlu Orhan Sarı~ . Abşh ş~~trkbnl bud aşda~berı '.ıı- mının devamı, 8,30 evin saati 12 30 

Halkan turnesını yapı_nak uze~e ıuğ'una kanaat getirdiler. l'usulanın ve fehmed oğlu Halil Avzan, Fiat mü- cır t·iesııı fa ~ur ~~und~n evın program, 12,33 saz eserleri,' 12:4~ 
Ank,r?-dan hareket ettı:n ve !zmır tamır ve yerme 1<0nması üç, dört sa- bir tamim geldi rakabe komisyonunun tesbit ettiği fiat- n~ ra ıp soyu ugu kes lı ~ ı ~me~- Ajans haberleri, 13 karışık program. 
uzeı:nden geçer.ek evvela Atmaya at kadar sürdü. :5onra buradan ha _ .. • . . ten fazlaya kumaş sattı~l~~ı görüleırek rı:ış ır. enç~~~. ve ~pı. ar a a ıç 18 program, 18,03 dans muziği, 18130 
geld.~m. Or~d.~ bır gece kald_ım~ Erte- valanarak Istanbula geldim. H~kumetımızle yabancı devletler tutulm~ş ve meşhud curumler ~an_u- bır kı.rıklık gorulmemıştır. uçlu aran fasıl sazı, 19,:rn Ajan, haberleri, l!J, 
sı gun. Selanı~e ~çtum: s.elanıge,. A- lşte l:!alkan turnasında talihsizlik arasında mı'iaakit mukavelename hü nuna gore derhal mahkemeye venlmış- maktadır. 45 ı;erbest on dakika, 19,55 müzik, 
tatuJ;k~n dogdugu ~v~ zıyaret ıçın uedığim bu pusulanın bozulması key kümlerine göre müteka bilen tebliğ lerdir. v 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 bir halk 
gıtmıııtt~· BHura~k~n Sodfyadveb~elgra- .ı.ıyetıdır . .Bilkreşteki hadıse, turna edilmesi taahhüt edilmiş olan akıt x Agu· yaralanııs türküsü öğreniyoruz. Haftanın tür· 
ua geç ım. er ı ı yer e e ırer ge- na d . ımış bir uçuşta oımus- . . . ·-, Halkevı"nde }ronser . . - küsü: KEKLİK. 
ce kaldım. Belgractdan Btikre~e gel- rıcın e yapı ' taraf tebaasından bmnın dıger ta- ~ Ikiçeşmelıkte Turna sokagıııda Ha Keklik idim vurdular, 

" . tu. J:>usulanın bozulması 111e, son mer- f · · d h • h.. . . - İ . .. · -1 N d' b'. 'hbarında k dım. Hava meydanında tayyaremı 1 "t k k ra arazı,;ın e şa sı urrıvetı bagla- zmır Halkevi guzel sanatlar ko - ~upog u e ım, ır ı • • n ve a Kanadımı kırdılar, 
bırakarak doğruca bir' otele indim na dedenE:ıyrılmamlı mb u ela ıp vu ııı yıcı bir cezay·ı mahkfımi;eti mut-a _ I mitesi tarafından bu akşam saat yir rı!<ının dargınlığından muğber oldu- O h b 'd' 

- ·ıı· b . .. ... rnı u. ger pusu a ozu mamış o -ı ' • . H . ·b. k g-u Al' oğlu Mustafayı sağ wag- n h a a en ne ı ım ki, 
l<umen mı 1 ayramlarından bır gun .:ıaydı Balkan turnem en küçük bır zammın hüküm hülasalarının adli mi bırde alkevı ı;alonunda ır on _ 1 ' 

1 
• '· 1 c • n Anamdan ayırdılar? 

olması münasebetiyle o gün Bükreşte ' . . . . . ser verilecektir. agır :surette yara amıştr. 
b·r miting varmış tayya 1 d arıza ıle karşılaşmadan tamamlana- sıcıl tanzımıne esa olacak surette 1. . 1.1 . k . . t d - al Vakadan sonra kacan ·urlu aran-

ı , re er e u~a- ·aktı 1 1 d _ d _ . .. .. zmır ı erın ço ıyı anı ıgı ve - · - · . ' 
cakmıs. Romanyalılar bu tezahü - " · . . . suç u arın og ugu yerı, ay ve gunu kışladığı müzik amatörleri bu mü- maktadır. 

• . d ' . . - Seyahatınızı yalnız yapmıştınız t ·h d ·ı k . t· 1 d - . . . ' 
;att~ benım e uçmamı rıca ettıler. de-il mi? ~srı. e 1 me :sure ıy e ogum ta- hım konser ıçm .. ~saslı hazırlıkl.ar Y~? • • . . 
falın bu arzularını reddedemezdım. ı .k · k d' . t t d . .. 1_ rıhını, ana ve babasının ııd ve soy- mışlardır. Bu ıtıbarla konsenn mu- Bekçıyı tahkıı-.ıetnus 
Hükreşte yapılacak mitıngde bir / ;enj den ını u ama ı "e gu adlarını ihtiva etmesi icap ettıği aıa kemmel olacağı -anlaşılmaktadır. ~ '> . 
1'ürk tayyaresinin havalarda görül- me e E aşt ı. l d s· . 'b' b .Kactar hukumetler taratınctan vuku Esrefpa ada 600 üncil sokakta 
me ·i memleketimiz hesabına da iyi . -. ve'. Y~_nız ı.m. ızın gı 1 ~ bulan muracaat1ardan anıaşıımıştır. H"l Mehı_n~t oğ.lu Hüs.eyin Aktul, ge_ce 
bır fırsattı. Kabul ettim. Bıldirildiği :s.ualı her ındıgım . .}'erd~ ~.ana soru, Actııye vekaletınden müdctemmumili 1 e . b.~kçısı Tahıre vazıfe esnasında agır 
t>aatta hava meydanına gelerek tay- ~~rıard~ d

1
8:. 0-:fc.usı~n guld~mi. H~~a ge gelen tamımcte suçluların koıayca Karantinada 185 inci ;;o akta Ib- sozler sarfetmiş ve tutulmu:}tUl'. 

. rnreme atladım ve havalandım. Ha- n lınka,t e an '. ~ ~a. vb~I .e gra _ a ou1unabilmesıni ve fuzuli muhabere- rahim oğlu Veli Deveci ve Ahmet 
d h ık d ld a ayyaremın ıçım ı e aramaga - 1 Al' v dal 60 k'J k" ·· .. 102 ,.a mey anını binlerce a • o ur- K lk . • . . . ye meydan verılmemesini temınen ge og u . ı ar , _ 1 o omuru B l t } 

muştu. Bükreş üzerinde bir saattan ıua dıy_ordu. ~ay~a~ede dbır ~şı b.u- rek memeket dahılınde muhatabına kilo dıye Ramazan oglu Yahyaya sat ıça { aşıyan ar 
ı aıJa uçuş yaptım ve tekrar hava ol~ ugduma, al 1 ınan ırma gt\ç tebli&'ı iktiza eden ve gerekse mah- tıklarından şikayet üzerine nıtulmuş İkiçeşmelik caddesinde 1 ;;ayılı mer-
meydanına indim. Bu inişimde en kü ..,YaOb~h~· G"k ş k h k't kumun mensup oldugu hiikumetı re adliyeye verilmiştir. hanede ~Iehmerl Yılmazda ve Kazım 

.. k b · h t. k ld. "'• ı a o çen ar are a ına - . b. .. .. .. <"U ır a a yo tu, gayet norma ı. da iştirak et . f Orada da Tü k gonctenlecek olan bu ka ı l hukurn hu 000 oğlu ' Mustafada birer bıçak bulunmuş, 
.r'akat tayyarem yerde ilerlerken, bu ordusunda mış ~r. 1 ış v Tü~k ıasalarına, ali\kadarıann nüfus tez - q d'l b zabıtaca müsadere edilmiştir. 
rada bulunan halkın. meydanı .. dol - ııava ordusu:~~ :a irk ~adın etayya- ker~si vey~ pasaportunda bulunan • uncu 1 ayran11 ~ıı'llı" ı~iyango 
durmu~ ve tayyaremın yerde suratle . . 1 t bulUn malumatın yazılması, bundan 26 F.yliilcle 9 uncu Dil bayramı kııt- H 
durabilmesi için lazım gelen sahayı re~ısı 0 ~uş ur. Bombardımanlara ba ka, yukarıdaki malümatın da hü- !anacaktır. Bunun için Türk Dil kunı- Milli piyango bugün saat on ye-
kapJ~mı~. ?lduğunu ~~rdilm. T~?ii ıştırak e~ıp et~ediğini sormuştuk: küm hüJagaJarına kaydi huı-u ·una mu tarafından zengin bir pırogram ha- diden !\onra fua'rda merasimle çeki-
bu .b~ gorüş n_ıeselesıdır. Bence boy- - Muteaddıd defalar, dedi. En itina edilmesi bildirilmiştir. lzırlanmıştır. l1ecektir, 
Jc ıdı. Bu vazıyet karşısında ise ya-
pılacak iki şey vardı. Ya halkı ez- Nihayet yediği bir kurşunla zaval· """" NAPOL YON Ordularının""'""""'"'""""""""""'" ' ... 1 im .. pa .. rator l\lareş~J l\I.o. rt._iyeye . her 
mek, öldürmek veyahud sıkı bı'r fren lının vere yuvarlandığın ı görünce çe r ..... t 1 1 -" :1 uru soyguncu ugun onune geçılme-
yaparak tehlikeyi göze almak .. Herjkilip gitti. Bu kurşunu, gencin süngü E MOSKOVA BOZGUNU • 
halde birincisini tercih edemezdim. alt!_nda ve azap içinde ölümüne razı ! ~ si emırin~ ver~iş. v~ emir bütün alay-

Keklik kayalı y4'rde, 
Öter mayalı yerde, 
Sevdiğimin kavalı, 
Kald ı dayalı yerde. 

Gel, gel yanıma keklik, 
Kasdın canıma keklik, 
Al kınalı parmakları 
Batır canıma li:eklik . 

Keklik kumda e§inir , 
Etinir de de§inir, 
Benim sevdiğim oğlan 
Nerelerde düıünür . 

21 ziraat takvimi v~ toprak mahsul' 
!eri borsası, 21,10 karışık şarkıJaf 
21,:30 Temsil, 21,45 radyo senfoJI• 
orke:;trası, 22,30 memleket saat ayı• 
rı, Ajans haberleri, esham, lahvi!ıil 
kambiyo, nukut borsası, (fiyat). 22 
45 dans muziği, 22,55 yarınki proı 
ram \'e kapanış. 

lngilizler 
Derhal çok sert bir fren yaptım. Tay olmıyan bir asker atmıştı. Ve bunun .. _ ~ lara tamım edılmıştı. Fakat Ruslar or-
varem devrilmedi. Fakat biitün fren kabahati, hapishane kaçkınları gibi ~1""" 11 """'""""' 111111111111111111111 • 11 111111 """ ' """"""""""""""""""" '""" ' "'"' talığa ateş verip dururken bu emri Sov yetlere tayyare} et' 
frletleri parçalandı. yangın çıkarmaktı. Ölilyü oracıkta y AZAN : Napo_lyonun Perde ÇEVİREN: ~akir Hazım yerine getirmek, pek tabii olarak, ka-

- Bu şekildeki hareketinizin ve bırakıp yerimize döndük. Çavu§u Burıınyon Erıokmen bil olamamıştı. Böylece her asker ken- gönderdiler 
kazanın sebebini halk anladı mı? Az sonra Parisli ve Fransız ka • 6 

- 6 - . . • • dine lazım olan her şeyi, hatta lüzum- Londra, 14 (A.A) _ İtimatedil· 
- Her halde anlamış olacak; çün- nından ve l\.foskovanın büyı'ik hamam kalmak arzusun~da olduğunu anlattı. kıtaatı, bır kısım ı-ıılahendazlar,. ~~~ta Ju olmıyanları bile almaktan ged kal- bir kaynaktan bildirildiğine göre b! 

kil 'tayyarem durduğu zaman halkı tesislerinin sahibi olduğumı söyliyen Bu kadın da meger bütün Ruslar gibi genç muhafızlaır, Moskova valılıgıne mıyordu. İngiliz hava teşekkülü, Rusyaya gıl 
ile aramızdaki mesafe pek fazla de- biri geldi. Binalarına ateş verilmek ölünün üç gün içinde dirilebileceğine tayin edilen mareşal Mortier, (Morti- - Devamı var - miştiır. ~ 
ği!di. istendiği için himaye edilmesini is- inanıyordu, Fakat yorgunluktan ka- ye) nin kumanda!ıında otuz altı saat- -

Ertesi gün Bükreşten hareketle İs- tiyordu. Kendisine dört adanı ver - napenin üzerinde uyuyup kalıver • ten beri yangın söndürmekle meşgul- inhisarlar umum mu"" du"" rıu•• au"" "" 
tanbula gelecektim. Tayyaremin der dim. Fakat kısa bir müddet sonra bu mişti. dliler. Fakat yangın bir taraf~ bir ~ 
hal tamir edilmesi kabil değildi. Ay- ~ört askerimin pek geç kalmış oldu- Saat beşte, bizim bölük nöbetçi yenisi çıkmakta gecikmiyordu. Bunun- den.• 
ııi tipte başka bir tayyare hazırladı- gunu ve muazzam binayı alevlerin vazifesiyle tekrar meydana geldi. ıa beraber oırdunun ihtiyacından faz
lar ve sabahleyin Bükreş meydanın- sardığını söyliyerek geri döndükleri Ben de tabii istirahat etmiş farz edi la bir mikdarda binayı bin bir güçlük 
elan ayrıldım. Bir müddet uçtuktan ni gördüm. !erek hizmete girdim. Alayın diğer ve tehlike bahasına. muhafazaya im
:-ıonra, yolumun değiştiğinin farkına İdam emrini yerine getirdiğimiz - aksamı ile muhafız kıtaatından ba- kan hii.sıl olmuştu. Rostopşin, Mosko
vardım. Pusulayı muayene ettim, bir den bir kaç saat sonra adamlarım zıları Kremlin civarını tehdid eden vanın bütün tulumbalarını beraber 
de ne göreyim, bozuk! Biraz alçal- genç bir kadının ölünün üzerine atıl yangını durdurmak vazifesiyle çaba- götürmüş, geriye kalanları işe yara-
-"'!" __ .,. ___ , _____ -___ dığını haber verdiler. Gidip gördüm. lıyordu. Bunlar bir an için işlerini ha- maz bir hale koyduırmuştu. 

Rltld R t• t Kadıncağız bize bu adamın kendi şarmışlar, yangına hakim olmu Jar-
9 ıza ıua rosu kocası veya ailesinden biri olduğunu dı. Fakat ateş az sonra görülmemiş 16 eylülde ele geçirilecek kundak-

r..J _, D anlatmıya savaşıyordu. Kadın yere bir şiddelle tekrar başlamakta ge- çıların sorgu suale tabi tutulmadan 
naliue rişkin beraber oturmuş, ölünün başını dizlerinin ü- cikmedi. öldürülmesi emri çıktı ve emir der

zerine almıştı. Eliyle yüzünü okşu - MÖskovaya girdiğimizden beri doğ- hal tatbike başlandı. Hükümet mey
yor, fakat gözlerinden bir damla .raş rusu istenirse, bir dakika bile rahat danının yakınlarında küçük bir mey-

BU AKSAM 

akmıyordu. etmemiş, gozumu kapamamıştım. dan daha vardı ve burada bir takım 
Nihayet yüreğimi parçalıyan bu Yorgunluğum tam haddinde idi. kundakçılaır idam edildiği için mey-

3 Perde Komedi sahneden bitkin bir hale geldim ve Asker]erin top l adıkları kürklerin danın adı «Asılanlar meydanı» kaldı. 
kadını, bulunduğumuz daireye aldır üzerine uzanır uzanmaz uyuya kal- Kundakçılar kurşuna dizildikten son-

SAAT 9,30 da dım . Kendisine bir likör verdim. Bir mışım. Ertesi günü yedide gözlerimi ra ağaçlara asıldığı icin meydana bu 

Habibe Teyze 

Fua TiYATROSUNDA! hamlede içti, ikinci, üçüncüyü de açtım . ad takılıvermişti. 
ı .:_:::::r_;··;:·;;··:;·:;·;··;·:;·:;··::·:;·:; .. ;._·' .1 yutar gibi içti. H ülasa istediği kadar Bizim bö!UğUn nöbetini devretmesi 
!" içti .. Ve bize ölünün yanında üç giln vıırit değildi. Çünkü büttın rnuhııfız Daha Moskovaya girdiğimiz ilk gün 

1 - Evvelce eksillm<•yeye konmuş olan 10 bin adet hıra sandıı 
şartnamesı değiştirildığinden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konıl 
konmuştur. Çıvısi idaremiz tarafından verilecektir. 

2 - 10 bin adedinın muhammen bedeli 42474 lıradır. yüzde ye0 
lıuçuk muvakkat temınatı 3186 liradır. 

3 - · Eksiltme 19-9-:J41 cuma giinü saat 11,25 de Kabataşta le'·~ 
zım şubesinde müteşekkil alım komı~yonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname sözü geçen şubeden ve İzmir Ankara başmüdürlü) 
]erinden 213 kuruş mukabilinde ~.ıınabılir. 

5 - Eksiltmeye girecekler 2500 ve 5000 adet iç_inde teklıfte btılıT 
nabilecekierine göre mühürlü teklif mektuplarını kanun! vesaikle te 
lif edecedleri miktar üzerinden yüzde 7,5 güvenme parası makbıJ1 
veya makbazu veya banka teminn.t mektubunu ihtiva edecek kaP~ 
zarfların ihale ıünü eksiltme snatınclan bir saat evveline kadar me 
kur komisyon başkanlığına makbuz mukablinde vermeleri ıazırrıd~ 

14 15 16 17 3791/8032 
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lzmir deniz komutanlı
ğından: 
1 - Bu ene Deniz Li:;e>i için is

tanbulda ve Mersinde sınava iştirak 
edip muvaffak olan okulların adları 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi 

Taze Temiz Ucuz İlaç 
aşağıda gösterilmiştir: 

2 - Derslerin 15/ Eylül/941 de baş.1-------------
lıyacağına göre bu okurlaırın kitap ve dan 
eşyalaıriyle birlikte derhal Mersinde Kayıt No. 
Deniz lisesine iltihakları. 

Lise ikinci sınıfa namzed olarak ka
bul edilen okurlar. 

İstanbul sınava girenler arasından 
Knyıd No. Adı •oyadı 

36 İlhan Işıl 
30 Macit Opak 
72 l\f. Nafiz Caneker 

275 M. Melih Köklil 
309 İsmail Ay 

15 T. Fikret Arıkan 
96 R. SaJahattin Dinçe.-

135 Cnhit Güner 
10 S. Namık Başargan 

254 İlhami Aytekin 
215 ö. Lütfü Civelek 

Mersinden sınava girenler arasından 
Kayıd No. Adı soyadı 

19 Kenan Soran 
38 Kemal Sevner 

6 Nafiz Eraltlı 
41 Fasih Kaşıkcıoi(lu 
99 Cengiz Lu 

Lise birinci sınıfa kabul edilen nam
zet okurlaır 

lstanbulda sınıl\'a girenler ::ırasından 
Kayıd No. Adı soyadı 

38 Fehmi Tekece 
5 ö. Faruk Özel 

116 İsmet Türkekul 
45 Muzaffer Özkıınh 

170 T. Enis Arslan 
102 Tarık Batur 
181 af. Şadi Eker 
173 t. Muzaffer Tunçel 

1 :\Iustafa İsmet Tunçel 
2, Kemal Pulat • 

187 Ziva Coskun 
158 v~hit sıitıaç 
244 Havrettin Gebckan 
~!! lth"iın Bursalıoğhı 

100 C'elal Tez•k•· 
128 11. 1Ielih Keçecioirlu 
176 Hasan Yumuk 
22!l 1. Fevzi Çelikörs 
157 Ali Seçer 

!l Şaban Cemil V::ırdar 
14 Nurettin Tigin 
20 Hikmet Aksoyrla n 

297 G. Cemal Balık 
1 !lR C. Osman Bora 

55 Mehmet Aksor 
121 Lütfi Okan 

;\!ersinden sınava girenler arasında n 
Kayıd , To. -Adı soyadı 

l2 Halıik Umar 
47 Adana afumlıı 
ı;2 Necat Alkan 

:ıı Naci Özdegan 
:l4 Cahit Tekyiğit 
:~5 Orhan Tekyiğit 
7·1 Şinasi Tan 
24 Necdet Akan 

105 Fe\'zi Tekel 
109 Ziya Parlar 

Lise birinci sınıfa kabul edilı•ıı naııı -

1 ıed oku•·lar 
İRtanbuldan ~ınava girenler arasın-

24 
266 
271 

32 
4 

147 
52 
68 

285 
310 
298 
109 
137 
249 
274 

43 
196 

39 
42 

124 
60 
61 

169 
214 
217 
120 
307 

62 
69 
77 
95 

193 
263 
283 
295 

71 
31 
47 
74 
27 

127 
35 
40 

250 
179 
239 
101 
108 

89 
152 

!)2 

64 
229 
259 
167 
184 

41 
202 
210 
303 
119 
37 
86 
91 

159 
13 
28 

104 
272 
213 

Adı soyadı 

Cüneyt Zahiloğlu 
Erdoğan Yazıcı 
Mithat He1.er 
Samim Çakatay 
Nail Oğur 
Orhan Akpolat 
İbrahim Tilla 
İbrahim Ümitişman 
Ahmet Fasih Kerse 
İhsan Alpaslan 
Atilla Abay 
R. Suha Ulutepe 
H. Nihat Eren 
Şerafettin Öçalıcı 
Ali Şinasi 
Talha Denizcioğlu 
Mehmet Büyükürkeş 
Sabahattin Bayrumoğlu 
Riza Aksoy 
Mehmet Ekerbiçcr 
Nahit Eskin 
Muharrem Güney 
Orhan Kök 
İsmail Çalış 
alustafa Zaloğlu 
Seyfullah Centimür 
1\1. l\lühip Dilmen 
Şevket Tunç Kalyoncu 
Enver Sezer 
M. Selçuk Bayülgen 
Ahmet Usta 
C. Rüçhan Arkan 
Salahittin Parlakyıldız 
Vedat Tunçok 
H. Hüsnü Günüşen 
İsmail Üre 
Ahmed Mirasyedi 
Celal Uluç 
Hüsamettin Ulutuğ 
Ali Özemre 
Emin Olgay 
Ruhi Tozlu 
Abidin Kaı-acleniz 
Tahsin Sankaya 
ö. Faruk Çiğdem 
Sadettin Uzer 
Yaşar Albayrak 
Hıfzı Angın 
Nihat Geciroğlıı 
Niyazi Kam il 
N. Ahmed Özdel 
Hayrettin Aygıç 
t. Turhan Çetintürk 
Fahri Sudalı 
Sacettin 
İ. Hakkı Yeker 
Fikri Gençay 
.\1. Suphi Akso,·dan 
1. Kırmacı · 
.\iehmet Gürkan 
A. Nejat Şarkelli 
Haldun Hanso,· 
Ahmed Necati· Übewr 
Salih Özkırbaş 
Ahmet Servet İleri 
Hikmet Aycloğu 
Hasan Okan 
Yusuf Kıra! 
Mehmet Büyükoclaba~ı 
Doğan Nadi•· Kaya 

(2014) 

ltalyan erkek ve kız mektep
leri acllıyor 
İtalyan erkek ve Ayyıldız kız nehari ve leyli mektepleri 22 ·~·itil tar ı 

hinde açılıyor. İlk, li,an dersleri ve kadm işleri. 
Kayıtlar her gün şaat 9 dan 12 ye \·e 17 den 19 a kadar kabul edilir. 

• 14 15 16 

Alaşehir istasgonund'.l gapılcıcak yatakhane 
binası inşaatı 

Devlet demir yolları umum müd ürlü(ünden: 
Kapalı şarf usulü ile vl! vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

Bu inşaata döşeme ve leııtolar için muktezi demirler idarece \'erilecektir. 
1 - Bu işin muhammen bedeli 42.700 liradır. 
2 - İs!.E.kliler bu i,e ait şartname vesair evrakı D. D. yolları Ankıı

ra ve İzmir veznesinden 215 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 29/ 9/ 941 tarihinde pazartesi günü saat on altıda An· 

karada D. D. yolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonun
da Yapılacaktır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile bir· 
likte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat on beşe kadar komis· 
Yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

A - 3202.5 liralık muvakkat teminat, 
B - 2490 sayılı kanunun tayin ettiği v~sikalar ile bu işe mahsus ol· 

:ak üzere Münakalat Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası, ehliyet vesi
V a~ için ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile Münakalat 
..: aletine müncaat olunması. 12 15 17 20 6472. 3756 

D. DEAURYOLLARINDAN: 
İstasyonlarımızdan Şam _ Hama ve temdidi demiryolları şebekesinde 

Şam, ~rablusşam, Samah ve Nasip istasyonlarına ve Irak demiryolları 
şebekesınde Bağdad - Telköçek kısmındaki bütün istasyonlara ve bilmu-
kabele bu istas<-o l ··k·· h ı· d , n ardan istasyonlarımıza tam vagon yu u a ın e ve 
zabı şartlarla doğru nakl' ta b 1 t 

İ . . ıya aş anmış ır. 

dare~ıze. a.ıt mesafe!~ için tam vagon yükü ücretleri dahili nakliyat
ta oldugu. gıbı ta;ı~elerinde tayin edilen asgari miktarlardan az olma
~ak kaydıyle hakikı sıklet üzerinden hesap edilir. Yalnız diğer demir yol 
ı~tasyonların~an ıstasyonlarımıza gelecek esas tarifeye tabi hamulele 
. ~n ~u asgarı sıJ<le: ~ayd'. aranmaz. Diğer demiryollarına ait mesafeler 
ıçı,n t,ım va~on yuku ucre l eri de Suriye ve çenup demiryollarında Irakla 
alakalı naklıyatta -5- ton<lan ve Şam _ Hama ve temdidi demiryollarııı
dn 10 - 15 tonluk vagonlar için • 5 _ ve 20 _ 25,4 tonluk vagonlar için 
~. 8 - ve 25,4 den fazla tonluk vagonlar için • 16 _ tondan az olmamak 
uzer~ hakiki siklet üzerinden hesap edilir. İpek kozası Sul'iye ve cenup 
demıryollarında toııltj kaydına tabi d~ğildir. Doğru nakli •atın hangi is
tasyonlırrdan kabul edileceğine, ücretlerin ne suretle tedfye edileceğine 
ve di~r tatbik şartlarına dait" istenilecek fazla tefsilat için istasyonlara 
müracaat edilmesi rica olunur. (6538/3796) 

(AiiADOLU) 
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! iz mir Levazım Amirliği llanlarıi 
:. ............................................................................................................. : 

lzmir levazım amirliii ıatın alma komiıyonundanı 
1 - Aşağıda miktar ve muhammen bedelleri yazılı iki kalem ku

ru ot istasyon veya mavnada teslim alınmak şartiyle 17-9-941 çarşanba 
gilnü hizalarında yazılı saatlarda pazarlıkla satın alınacaktır. Şartna
meleri her giln komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatlar 
da Fındıklıda satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Cinsi 

Kuru ot 
Kuru ot 

Miktarı 
Ton 
1340 
460 

Muhammen B. 
Lr.Krş. 

77050 00 
25875 00 

10-12-15 
Kati Te. 
Lr. Krş. 

10205 00 
3881 25 

Erzurum satın alma komisyonundan: 

Pazarlık 
S. D. 
11 
11 30 

1 - Kilosu 48 kuruştan 13500 ki'lo kuru üzüm kapalı zarf usuliyle 
münkasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa 23-9-941 salı günü saat 11 de SA. AL. komisyonun· 
da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 6488 lira ilk teminatı 478 liradır. 
4 - Kuru .üz~me ait evsaf ve şartname komisyonda görülür. 
5 - hteklılerın teklif mektuplarını ihale zamanından bir saat 

evvel komisyon başkanlığına vermeleri 7 15 19 

Erzurum satın alma komiaybnundan: 

1 - Kil.osu 48 kuruştan 13600 ki'lo kuru üzüm kapalı zari usuliyle 
munkasay-a konulmuştur . 

2 - Münakasa 23-9-941 sah günü saat 11 de SA. AL. komisyonun-
da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 6488 lira ilk teminatı 478 liradır. 
4 - Kuru .üz~me ait evsaf ve şartname komisyonda görülür. 
5 - İ•teklılerın teklif mektuplarını ihale zamanından bir saat 

evvel komisyon başkanlığına vermeleri 7 15 19 ' 
Erzurum SA. AL. Koınisyonundan : 

l - Kilosu 48 kuruştan 20 ton çekirdeksiz kuru üzüm kapalı zarf
us~liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - Munakasa 23-9-941 tarihinde salı günü saat 11 30 da Erzu-
rum SA. AL. komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 9600 lira ilk teminatı 720 liradır. 
4 - Kuru üzüm evsaf ve şartııame komisyonda görülür. 
5 - lsteklileı"in kanuni 32 maddeye göre hazırlıyacakları teklif 

m_ektuplarıııı ihale saatinden bir saat evvel komisyon başkan-
lıgına vermeleri. 7 10 16 19 

Söke askeri ıa~ın alma koıniayonundan: 
1 - 46800 kılo kuru soğan satın alınacaktır. 
2 - ı;:vs.af ~e şartnamesi Sökede askeri satın alma komisyonunda 

'e, ız1mbı~d1 .e le\'azım amirliklerinde her zaman parası:< olaı~.ık 
goru e ı ır. 

:ı - ~ksiltme 26-eylul-941 cuma günü .,:aat on birde Sök~de askc· 
rı s~tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 Eksıltme açık zarf usulu ile yoapılacaktır. 
6 - Muhammen bedeli 4680 lira olup muvakkat teminatı 351 

lıradır. 
6 T.alipledn teminat akçaları ile şart.namede yazılı vesaiki ha

vı teklif. mektuplarını 26-9-941 cuma günü en geç s-aat ona 
k~~ar Sokede askeıj satın alma komisyonuna makbuz muka· 
bılı vermış olmaları ve bu saat-an oonra verilecek veya gele
cek mektuplarııı kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

-:::::---:------~5 10 15 20 
Söke askeri ıabn alma komiıyon~d.-n-,------------

1 - 500530 kilo saman satın alınacaktır. 
2 - Evs!lf ':e şartnamesi Sökede aı-skeri ~atın alma komi~y~nunda 

., 
•• 

ve ızmır levazım amirliğinde her z~ .. Yflan parasız olarak görü
lebilir. 
Eks_iltme 24-9-941 çarşanba günü .;aat on birde Sökede as
ken. satın alma komi"yonunda yapılacaktır. 

4 - Eksıltme k-apalı zarf usulll ile yapılacaktır. 
5 - .\1uhammen bedeli 10010 lira 60 lrnruştur. 
6 - Muvakkat tenıinatı 750 lira 80 ktıl'uştur. 
7 - Taliple~·in teminat akç~ları ile şartnamede yazılı vesaiki ha

v.ı teklıf mek,tuplarını 24·!!-41 çarşanha günü saat ona kadar 
So.kede askerı satın alma komisyonuna makbuz mukabili var 
mış olmaları ve bu saattan sonra verılecek veya gelecek m k 
tupların kabul edilmiyeceği ilan olunur. 5 10 15 ~O 

Jzmir levazım amirliii aatın alma komiayonundan: 
1 - Beherine bir kuru~ fiat tııhmin edilen On iki milyon beş ·üz b. 

acıet aiımyon çadır düğmesi müteahhicl nam ve hesabına alıııacakiır. p~~ 
zarlıkla eksıltmesi 18. 9, 941 Perşembe günü saat 14 de Tophanede İstan
bul Le\'azım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktı>r. 

2 - tık teminatı 7500 liradır. N(imune ve şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

lzmir levazım amirliii ıatın alma komiıyonundan: 
1 - Kapalı zarf. usulü ile 600 ton yeşil mercimek satın alınacak

tı.r. ~eher kılosu mııh~nımeıı bedeli 20 kuruş olup tutarı .t20 
bın lıraclıı· . 

2 - Evsaf. ve hu$11Si şerait topkapı askeri satın alma komi8yonuıı· 
da gorulebıhr. 
da görülelıilecek. 

:1 - lhaıe~i 8-l 0-!14~ çarşaııba günü saat on biı·de yapılacaktır. 
4 - Isteklıleı· mezkur gUnde ihale saatınd<ın bir saat evvel mu

vakk.at teminat olaı. 6750 lira makbuz ile teklif mektuplarını 
komısyona vermeleri. 15-20-25-30 -.,---

1 z mir levazım amlrliii aalın alma komiıyonund~n-,-------
1 - Yapılan ck8iltnıesine. istekli çıkmıyan 17232 lira 28 kuruş 

keşıf be.del.lı .hır telsız ve iŞ.!J.ret istasyonu binası 20-!}-941 
cum.atesı gu.nu saat onda pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna 
mes~ ve keşif evrakı her gün komisyonda görülebiliı·, 

2 - K::ıtı temınatı 2584 lira 84 kuruştur. 
a - İ~teklilerin. belli güu ve saatra kanuni vesikaları ve en az 10 

bn _Iırahk ınşaat yaptıklarına dair resmi vesikaları ile birlik
te }ındıklıda satın alma komisyonuna gelmeleri. 

lzmir Levazım Amirliii Sabn Alına Komİlyonundanı 
1 - Przarlıkla 80 ton nohut satın alınacaktır, Nohut beher kilosu 

muhammen bedelı 17 kuruş olup tutarı 14 bin liradır 
2 - Evsaf ve şartlar Topkapı maltepe komisyonunda ökreııile • 

cektır. 
3 - İh-tlesi 22·9-[141 pazartesi günü mezkur komisyonda yapıla· 

caktır. 
4 - Kari teminatı 12100 liradır. 

lzmir ievazım amirliği ıatm alma komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla 100 ton yeşil mercimek satın alınacaktır. Beher 

kilosunun muhammen bedeli 20 kuruş olup tutarı 20 bın 
liradır. 

:ı - Ev,af ve hususi şartlar maltepe askeri satın alma komisyonun
da görülebilir. 

3 - İhalesi 22-9-941 pazartesi günü saat on bPşte komisyonda 
yapılacaktır . 

4 - l{ati teminatı 3000 liradır. 
lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıvonundan ı 

1 - Kapalı zarf usulü ile 600 ton yeşil mercimek satın alınacak
tır. Beher kilosu muhammen bedeli 20 kuruş olup tutarı 120 
bin liradır. 

2 - Evsaf ve husu"i şerait Topkapıda maltepe askeri satın alma 
komisyonunda görülebilir. 

3 - ihalesi 8-10-941 çarşanba günü saat on birde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin mezkilr günde ihale saatından bir saat eve! mu· 

vakkat t~min11t olan 6760 lira makbuz ile teklif mektuplarını 
komisyona ve;melel':. 15-20-25-30 

.. - - ____ ,. 
lzmir levazım amirliii ıatın alma komiayonundanı 

1 - Paı!ırlıkla ııooo k il,ı Arprı ş<"hrİJ<' Ratın alın:ıcnktıı·. 

Saliıfe (3) 

2 - İhalesi 16/ 9/ 941 Salı günü ~aat 15 de Kı şlada İzmir l<'V:ız ım 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktı ... 

3 - Taliplerin belli vakitte teminatlnriyle birlikte komisyona gelme· 
teri. 

lzmir levuım amirliii aalın alma komilyonundanı 
ı -Pazarlıkla 20 ton gaddeyağı alınacaktır. Beher kiolsıınun mu

hammen bedeli 163 kuruş olup tutarı 32600 liradır. 
2 - Evsaf ye hususi ~aı-tlnr Topkapı maltepe askeri satın alma 

komisyonunda görülebilir. 
3 - İhalesi 23-9-941 galı giinü sıı:ıt oııda komisyonda yapılacak

tır. 
4 - Kati teminatı 4590 liradır. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna 165 kuruş t11hmin edilen 15 ton sadeyai(ı alı

nacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 18-9-941 perşenbe günü saat on beşte 

Tophanede tophanede istanbul levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapı lacaktır. 

3 - Kati teminatı 3712 !im 50 kurnştur. 
4 - Şartnamesi komisyonda görülür. İsteklilerin belli vakitte 

komi,yona P,'elmelerı . 

lzmir levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
1 - 3948 ton sığır eti ve ayaktan sığır kapalı zarf usulli ile satın 

alınacaktır. Sıyır eti ve ayaktan sığırın beher kilosunu mu
hammen bedeli 36 kuru~ olup tutar 1,421,280 liradır. 

2 Evsaf ve hususi şartlar Topkapı maltepesindc askeri satın al
ma komisyonunda görülebilir. 

3 - İhalesi 7-10-9-11 salı günü Rant on birde komisyon binasında 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin mezkur günde ihale ~aatından bir saat ev\'el ka
nuni ilk temiuat makbuzlarını ve teklif mektuplarını saat 
onda komisyoııa vermeleri. 

5 - Muvakkat teminat 56388 lira 40 kuruştur. 
15-20-25-30 

lzmir levazım amir!iii ıatın alma komiıyonundan ı 

• 

1 - Kapalı z-al'f usulü ı lc 250 ton nohut satın alınacaktır. Beher 
kilosunun muhammen bedeli 17,5 kuruş olup tutarı ·l3750 
liradır. 

2 - Evsaf ve hususi şaı1lar Topkapı maltepesinde asekri satın al
ma komisyonunda görülebilir. İhalesi 7-10-941 sah ıı;ünü saat 
16 da komisyon biııasınd11 yapılacaktu-. 

3 - İsteklilerin mezkür günde ihale saatıııdan bir saat evvel mu
vakkat teminatı olan 3281 lira 25 kuruşu makbuzu ile teklif 
mektuplarını saat on beşte komi<yona vermeleri. 

15-20-25--30 

lzmir levazım a.mirliii ıatın alma komiıyonundan: 
1 - Teklif edilen fiyat pahalı görülen 150 ton sığır eti 19-9-941 

cuma günü !<"llat on beşte yeniden pazarlıkla satın alınacak
tır. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. afohammen 
bedeli 60 bin lira olup kati teminatı 8500 liradır. 

2 - hteklilerin belli gün ve saatin fmdıklıda satın alma komis-
yona gelmeleri. 15-17 

lstanbul belediyesinden: 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu ve Zührevi hastalıklaı· hastaneleri ile Zey 

ııep Kamil doğum evinin yıllık ihtiyacı için alınacak 74994 kilo beyaz Ka
raman eti pazarlık suretiyle satın alınacaktır. Behet· kilosunun tahmin 
bedeli 56 kuruş ve ilk teminatı 3149 lira 75 kuruştur. Şartname zabıt ve 
muameHit müdürlüğü kaleminde g&rülebilir. İhale 19.9.941 cuma. günü 
saat on dörtte daimi eııcumende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektupları ,·e 941 yılına ait ticaret odası vesikaları ile ihale gü
nü muayyen saatta daimi encümende bulunmaları. 

12 13 15 17 3737/ 7970 

izmir Kızılçullu Köy enstitüsü ve 
eğitmen kursu satın alma komis 
yonu başkanheından: 
Cinsi Yükseği Muhammen tutarı 

Kilo Fiati Lira 

Koyun eti 18000 51 9180 (Kapalı zarf) 
Dana eti 18000 42 7560 (Kapalı zarf) 
Sadeyağı 12000 160 19200 (Kap-alı zarf) 
(Urfa) • 
Toz şeker 10800 47 5076 (Kapalı zarf) 
Tosya pirinci 12000 45 5400 (Kapalı zarf) 
Ekmek 290400 12 34848 (Kapalı zarf) 

·-. •'• • J 
Zeytinyağı 6000 62 8720 (Pazarlıkla) 

Çay( Seylan) 144 750 1080 (Pazarlıkla) 

Beyaz sabun 7200 41 2952 (Pazarlıkla) 

Mercimek 4800 24 ll62 (Pazarlıkla) 

(Kırmızı) 
Fasulya 14400 24 3456 (Pazarlıkla) 

(Horz) • (Pazarlıkla) Teneke 4800 55 2640 
peyniri 
Patates 18000 6,5 ll70 (Pazarlıkla) 
Bulgur 6000 22 1320 (Pazarlıkla) 
Zeytin 6000 34 2040 (Pazarlıkla) 
tanesi Tirilye 
Kuru soğan 12000 8 960 (Pazarlıkla) 

Tuz 
Böreklik un 
Çamaşır sodası 
İrmik 
Makarna 
Şehrjye 

Sirke 
Salça 
Mazot 
Gaz 
Benzin 
Vakum yağı 
Ağaç kömürü 
Sebze (heı· nevi) 
Meyva (her nevi) 

İlk T. 
. Lira 

688.50 
667.00 

1440.00 

380.70 
405.00 

Azı 

Kilo 

12000 
c 

8000 

7200 
8000 

2613.60 193600 

-279.00 4000 
81.00 96 

221.40 4800 
86.40 3200 

259.20 9600 

198.00 3200 

87.75 12000 
99.00 4000 

153.00 4000 

72.00 8000 

Kızılçullu köy enstitüsü ve eğıtmen kursunun 1941 mali yılına aid 
yiyecek ve yakacaklarının ihalesi Anadolu gazetesiyle 18-8-941 tarihin
de icra edileceği ilan edilmiş ve belli .gün ~·e saatta i<tekli çıkmadığın
dan tekrar ilan edilmesine karar verılmıştır. 

1 _ Tutarları 15000 lirayı geçen sade yağı ve ekmeğin. 2 - Tutar
ları 15000 liradan aşağı olan koyun ve dana eti, toz şeker, tosya pirinci
nin kapalı zarf usuliyle ihalesi 19-9-941 tarihine müsadif cuma günü 
saat 15 te izmirde mektepler muhasebeciliğinde yapılacaktır. Ancak sa 
deyağı ve ekmek 16000 lirayı geçtiğinden Ulus ve Cumhuriyet gazete
leriyle de keyfiyet ilan edilmiştir. 3 - Tutarları 6000 liradan aşağı 
olan yiyecek maddeleri için de bir defaya mahsu• olmak ve bir uy zar
fında müracaat edecek isteklilere pazarlıkla ih::ılesi yapılmak hu~usu 
takarrur etmiştir. 4 - İsteklilerin ticaret odası vesikasını ibraz etme
leri ve kapalı zarfa tabi bulunanların teklif mektuplarını ve ilk temi
natlarını izmir mektepler muhasebeciliğine ve veznesine veyahut resmi 
bir bankaya vermeleri, ve yalnız pazarlığa t-abi bulunanların da ticaret. 
odası vesikası ve ilk teminatlarını hamilen arzu ettikleri her hangi gün 

ve saatta mektepler muhasebeciliğine müracaat edebilecekler! ve şart
namesini de muhasebecilikte görebilecekleri iliin olunur. 2 6 9 15 3586 
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ı T azır Grinvud beva • Ariantindo "' 
natta bulundu 

lng iliz Dahiliye nazırı 
div o r k i: 

"' 
·. Telgra,f, Telefon ve Ajans Haberleri 

Alınanlar alevhinde ... 
cere ·an 

Bo:ııo;; Ayl't•S, 11 {,\.ı\.) - :\ı · jıııı 
tiıı pnl'liinı ııtosn .ızasındaıı Bu:ı s i, 
Ar.iııntinclcki Alnıaıı clı;iliğiııiıı Aı·
jaııtindı'.' lrnlm:ıs ın:ı t:th:ınınıiil cclemı
yC'ceğini, Almaıılarııı Aı·j:ınt intleki ıh'
mokratik e"asları ihlfll edici harekette 
bulunmnkta olcltıj{trnıı sü.deınişti~" 

.i\Iebus Flotti ele, be~iııci kolun Ar
jaııtinin h ı· tamfııı:ı yapılmış oldıığıı 
nu üylemi~tir. Alman elçi. i. Arjantın 
hükumetine bir ııota Yererek şitldelle 
prote::;toda bulunmıı::lur. Parlfııncnto, 
Almanya elçiliği hakkındaki kar:ırıııı 
pnznrte.'ii giinii vo·t>ceklir. 

---000""---

'' Hitler harbi kagbet
mek üzeredir,, 

Rusıar, Almanıarı mağ. ıngiiiz 
lüp ederse .. 

Bah ri Te Nazırının 
~ 

bcvana t ı 

Amerika da garbe doğ
ru giden yolu 
kapayacaktır 

lngiltereyi yangınlar
dan korumak için 
mühim tedbirler 

Liverpol .. 14 _(A.A} - ll;n-p ~orı- I.ondra, ı,ı (A.A.) - İngiliz da-
rası ımıır ı:;-lerı plaıılaı:ıııı tanzı~c> hili~·e nazırı Herbeq·t Mori~on, lıc~·a -
m.t>mur clevl<;L nazın C,rınvt!cl• dun natta bulunarak lıu ki!;, ingiltere~·i 
Lı;·f'~·ııol~a hır nutuk sorlc>mı~ ve dt>· yangınlardan korumak için mühim 
mı~tır k.ı : . .. tedbirler :ılınacaj!ıııı sö.\'lemi~. şiddet 

ıngiltere, Sovuetıerı 
gardım etmezse •• 

lngiliz donanması, Sov
yetlere muhtelif yar
dımlarda bulunuyor 

. IIıtler, ~aı·lıı haybctm~k uzere- li haya hücumları ihtimalini ingiliz 

A 
"k k Jh dır. Rusya, Hıtlere "arka gıclen yolu milletine hildiı·mi~ ve demi;.;tir k : Londra, 14 (A.A.) - Bahriye bi-

merı a iZi açı kapıy.or .. İııgilter_e, Hillere orta sarka - Eğer Ru,;lar, .Almanları 'mağlup rinci Lordu Aleksandr söylediği bir 
\·e Hınclıgtana gıdeıı yolu. kapıyor .. edeuilİt'lersı• C'ok 1·\· 1· bı' ı· .S"" ulncak- R 

S l 
· 1 ı ı II' ı ~· nutukra, ingiltereııin ıısyaya yar-.. OY\'Ctlerc dcrha Yar- Amerıka biırıe:-ıik dC\' i:! t erı. ıt ere• tır. Fakat Afmanlar, ıuttı;ıabi!irler- dımı hakkı:ıda izahat vermi:,, İngiliz 

gar.be doğru ~ic!en Y?lu ~apı ;acakhrı- ~e kış me\'>'imi ba*layınca mühim ha donanmasının lıu hu::-ıustaki yaı dırnın 
tlıtn edecek nı ıhlar •trı;ıştır-. Hıtlern!·, Sovyetl?re va kuv,:ellerini ingiltereye göndeı <'- dan bahsc>tmis ve lıuııu sew ı:;eve 

\°' s· •t 11 (AA) • ··k karsı yaplıgı haınane huct!m lıah.Llı- ~ektir. lngiliz milleti, Hitlern karsı •_··aptı<•ını s.· ö.vlı:~·eı·ek demi::-ı.·til' ki: 
,1 , ıng on, . . - "'meı ı a nı nl'ıl olan tehi il· eli bir cıııa\'et ol :ı- . l k k . . l k' , "' 

k ıh . t· f ı 1 ·k·ı c.ı · ı ıı· .1·' ' ' • • , • .. me~ can o · ııma ·tadır. Ingılterec e ·ı 1 ·ıt · lı 1 c·ı k~\·gtı"tl ızı .ıcı .ıra ınl an eş ı e ı en ıı r·ık kendi--ini gö'terrnıstır. J,u hucum- . .. d' f . , .. _ - ngı erenın -:ı: ı ' "· ,, 
ht'\'et \"ıkınch Ru") .. l\"l gönderile - ' .. · " :. ·· .. ·· ı · nu '1 aa IC'şkılatı, duııyanııı <' 11 lıu- \tlantik me~·dan muharebl'"'i olmalı 

· . • · • ' · ' · • . ela en ı y ı antrenman g!Yl'rnus ·'uz rnı- rük ve mlik mmeliclir 
ce.ktır. ITe~·ete ~!l14 .cı: R~ı~yaya gıt- !erce genç Nazinin kanı akıyor .. r.u · 

7 
• ~ • • lır. Bu muharelıevi henüz ınmaınen 

mı_~ .olan hu·~t11~ ı·eı~ı :\fıstcr Ailen lhlicum, tıµkı :ic!detli bir orm:ın yan- \ enı ZeJanda ha ... vekı- kazanmadık. İngiitere, Ruzvelti;ı a-
rı~ aset edece tıı. .. . . . . gını gibi Ilitlerın kara ve havn km·· 1. . b . sil rne_ı:<:~.iın?~n emniyet duymakta .. -

IIey~t. Ru~yaııın en muhım ıh~ı - \"etlerini idame iı;iıı ihtiyacı buluııaıı 111111 C) anatı ıl~r. ~ızım ıı;ın lıu. be:•an~t. <;ok mu-
_,·açlamıı te~_kı~ ede~ek ve il~\ _rıartı_de reni petrol, ıııühimm~tt. taıık Ye ta"- Londra, 14 (A.A) - Yeni Zelanda h~mdır. ~~fere erışı:ıe~ 1 ~ 1 '.1 hasa~·.a 
Rus.yaya 1!1uhın'ı mıktarda ıl•:c; g-un- \"are stoklarını yok ediyor. Rus ordu- başvekili Frezer, İngiltereclen Yeni ugrıyan ~ıc_aı·et gemılerı!111zın de su-
derılecektll'. İannın ve Rus milletinin kahıı:amanca Zelandarn diinrnü;::tiir. r:ıtle ye_rını. d~ldurmak 1~~~~1dır'..~~\'-

--- ooo mukm·emeti, büyiik dünya haı·biniıı Bevn~ntında, .Japoıwa ile Zelanda yetler şımdı duşmaıılıı. gogu:; gogu;ıe 

Ankarada mühim spor 
temasları oldu 

Edirne bölgesi atıcılıkta 
birinciliii kazandı 

'Ankara, 14 (Telefonla) - Bugün teşem ittifakla galip ııavılmış, aihr sik
rn Mayı~ stadyomunda binleTce seyir- Jette Harp okulundan Hayri, Ankırralı 
ci önünde boks mü><abakaları yapılmıs, :\1ehmede hükmen galip gelmiştir. 
Anka~·a ve İstanbul bok~örlerinc kar- Bundan sonra gözleri kapalı 7 bok-
şılaşmıslarclır. Umumiyet itihari~·le mli sör r ingte clövmfüı lerdir. 
sabakavı İstanbul bok.:;iirll' ri k:ızan- Bu müsabaka, <:ok zevkli ve eğlence-
mrnla~·dır. li olmuştur. 

İfafif sikl<>tle Ankara ve İstanbul Ankara, 14 (Teldonla) - Beden 
boksörleri berabue kalmış, tüy ::-ıiklet- terbiyesi alıcılık federasyonunu n ter
te harp okulundan Seyfi, Ankaralı ra- tip ettiği atı ş müsabakaları bugün 21 
kibine galip ge1mi~. Fikı·et Şefik bölge atıcı l ıı.n arasında yapılmıştı r . 
(Harp okulu), Sevim (Ankara) ara- Edirneden Süı·eyya birinci, Balıkesir
sındaki müsabaka beral:>erlikle bitmi~- den Rıdvan ikinci, Trabzondan Saba
tir. Yaırım orta sildette Kenan (Harp heddin Saygı üçüncü olmuş lardır. 
okulu), Ankaralı rakibin'· ~a.vı hes:ı- :d1ıntaka itibariyle Edirne Balıke-
birle galiptir. . ir, Trabzon, Aı~k~ r:ı b_ir inci der.ecede, 

Galalasaraydan Yasar. Ankaradan Seyhan, Kocaelı ıkıncı ve Gaz ıantep 
Oktaya mağlup olmuş, hafif siklette bölgeııi üçüncüdür. Beden U:ırbiyesi ge
de Galatasaravdan Ka,,·a. Ankar3Jı nel di rektörü, üçüncüye kadar derece 
Emine galip geimiştir. almış olanlara kıymetli birer saat he-

Orta sikletle Galatasaraydan :\fuh- diye etmiştir. 
SQVYETLERE GORE de:;tanıdır. Yeni müttefikimize lüzum- müni::-ıebetleriniıı .rntış.tırılrnmıı gilıi ~u?~reb.eler y:ıpmak;adırl.a~·; ~akaL 

lu bütlin ~·ardımların yapılı;ıasıııa ça- bir siyaset takip edilrniyecei!ini, .Ta- ~gılı.zleı • Ru~ _muk_~\eınetı. ı,arşıs~n- ·INGILIZLERE GÖRE 
- Baı tarafı 1 inci aahifede - Jı şmalıyız \'e calışncağız. H ıtlere kar- ponyanın bunu kabul etmh·eceğiııi ~a bızzat .. gny ı.etleı.ını ar1.ıı m~z'.aıs_a Suisse gazetesine göre 

,ı mücadele ynpılaıı her yer, bizim üylemiş, Atlaııtikteki son ik.i arlık ov:'l.'...et. ~uttefıklerıne . karş~ ıyı bır Şark cepbesı"nde kar 
gi.inü 50 A1man ta}'ynresi elli ürülmii~- cephemizdir. muharebenin galil1i İngiltere olduj!u- lo:ıt sıiatıyle hareket etmenw olacak 
tür. 34 Sovyet tayyaresi kayıptır. Cu-

1 
.
11

. . 
1
. wdır 

martcsi !!iİllÜ Sov . .-et hm·a kU\'\'0 1 eri O(.t() illi Jl l ırmış ır. l ·ı: . il k d . . . bl' W. basladı - ·' ngı ız amıra ı aıresının te ıgı 

Iliikre')i lıombarclırnaıı etmi tir. lngı·ı.·z tayyare- Kıbrıs adasına Londra, 14 (A.A.) - İngiltere a-
Bütlin Son-et tnvvareleri. alimeıı · 11 k d · · · bl'" l b ü;;lel'İne dönmü::ıtt'ı" r.· . Sima! cı~ı11·~,. ı· r=.- mısra ı aıresı_nın te ıgi: Aln1anlar Rus arın azı " . J • f ı• "1 "1 ' t J · J t ıınal cephesınde Alman kuvvetle- ' 

Jo,;una mensup Sov~·et' torpidoları bİI" erı aa yette 11 u ı ıın a ( \'Iye (U\'VC - . ff' 1 tl • d 
Alman sahil muhafaza gemi. ini ve bir 1 J • J } J "ile levazım temin eden •lü ·manın n1UVa a nye erın en 
bl·,·,·ı'ı'k naklı'~-e "emı·~ı·nı' b,·1tıı·n11 . l~ırclı•·. B f b ' . • hif d erı çı {arı ( 1 le:ıiz münakalatına deniz tayyarele h' b h t • ı 

, " ~ - 'L - aı tara 1 IJ'llncı .. e e - • . ~. :trniz hücum etrnişlerdiı', Norv.,ç sahi ıç a se ınıyor ar 

Almanıar niçin Mosko
vaua varamadılar 

Almanlar, Sovyet ordu 
sunu tamamiyle imha 

etmek istiyorlar 
:ıioskorn, 14 (A.A.) - :\fo ·kom . . . . . Lefkoşe, 14 (A.A.) - Kılıı ı,.; ada- . açıklarıııda düşman gemilerine ve 

radyosuna göre, Ru::ıların Odesacl.ı mış~ıı-. lkıncı bı.r gemı~ e ı d ~ ı:abet sına büyi.ık takvi~·e kıtaları geldiği '\Torveçteki askeri hedefler" taarruz . Londra,1 4 (A.A.) - .. ~usy~ ce~he- Bern,1 4 (A.A.) - Suisse gazetesi 
gösterdikleri anudaııc mukavemd Al- rnkı olmuş, gemıden su btu'\ı'ı \C du ifaa edilmi~tir ıa 1 t 2 b' t 1 k b. d"' sınde muharebeler butun sıddetıyle ne Berlinden bildirildiğine göre Rus-
man Ba kumandanlığına büyiik m!i ·- manlar yüksı;_lmiştir.. . ·Tarihte Kıb~·ı>' adasında lrn kadar · ,~ yapı ~ı~ ırh·. ın ~n u ır Bu~- devam etmektedir. yadaki Alman cırdusunun hareket 

11 12 1 1 Paleı rrın lıma · · · - "n gemısı asara ugramıştır. ır D ı· T J f t s' · St kh 1 ı · .. d d. kiilat çıkarmış \'e Alman sevküle~y· -. ey u gecesı . . . ' · kuvvetlı bır garnızon bulunmadıgı .1• • • f b "k • k 1 b'. ey ı e gra gaze e ının o om temposu p anınag ore evam e ıyor ... 
planlarını tamamivle bozmuştur. nına şıddetle taarruz edılm»·tır . Ha- bildirilmektedir. • 0~~ı~om t ~ ı11 a~ ;} t ı ~ısj . ır e- muhabirine göre, Sp~tfaye~ ve H~rr i- Alman başkum~da~lığı, Sovyet . or-

Stokholmdan g~len haberlere güre vuzda btıl\ınan bir gemiye !wmbala.r b r\ ~~:1 • ın ına a om a ar isa- kan savaş tayyarelerı, Lenıngırad lize- ; dusunu tamamıyle ımha etmek ıste-
Alman nn~kumandanlığı ve Fin geıı·~- ~sabet etmış ve yangın ç~krrıış~ır. Dı- Günün meselesı· e~ e nuş il. rinde cerayan eden hava muharebele- ~ mektedir. Fakat geniş Sovyet arazisi-
rnlleıri ara ındn anlasmazlıklar lıa ş ~~r doııan~a tnn:arelerı r.y;ıı gece, - -T--- rine iştirak etmektediı·. Rusların Le-1 ne, milyonlara baliğ olan orduların 
göstermiştir. Almanlar Finleri Al- Lıkatoda hır fobrıkaya ta:ırruz et - - sa.tarafı t inci ıaah;fed~ - Heryo ningrad civarında şiddetli mukabil hü- birkaç haftada imha eoile-miyeceği 
man davasına kafi derec~de müzaheret mişlerdir. Beyaz Ye mavi dıınıan sü- ayrı ayn biırer hatıra kıymeti! taşı- cumlarda bulunduklarını bizzat Al- aşikardır. İşte onun için Almı\n 
etmemekle itham eylemektedh·. tunları. yükseldiğ_i görülmüştür. Ra- dığ~_nda hiç .süpheı:niz yokt~r. Fa.k~t hi- - Bas tarafı 1 inci sahifede - manJaQ· teslim ediyorlar . İlk kar dü ı:ı - kuvvetleri, hallı. Moskovaya varama-

General Falkenhorgt mare~al :\Ian- ~uza cı\•arında bu· gar bombalanmış ze oyle gelıyor kı, Ataturk gıbı, bu başvekil Reyno da bu kamptadır. rneğe başlamıştır. Almanlar, Rusların mıştır. 
nerhnyme gönderdiği iki ultimatomd::ı ve .. bliyük bit· yangın .. çı~tı ğı g<;irül - memleketin en büyük evladının ye Franaanın Akdeniz limanları merkez bölgesinde de mukabil taarruz- Biır kaç hafta sonra Almanların 
Finleri, Alman han·p gayrellc>rine ha- muştu.r. TaJ:yaıele~· dunuşl<' Lıkato- k~ırtarıcı:ın~n adını taşıyaı:ı bi r mi.ize- bombalandı !ara geçt ikler ini kabul ediyorlarsa da kat'i harekata girişmek istedikleri bil . 
Jel getirmekle itham etmiştir. yu mıtra!yoz ateş:n~ tutnı~şlardır. Y~: taşıdııp ısm~ ~ıygun . b.ır tekam~le P ari::ı, 14 (A.A.) - Pöti Pariziyen Budiyenni ordusunun Dinyeper Pet- diriliyor . Leningrad civarındaki Al-

.MACARLARA GÖRE: 6 t orpı d o muhrıbıııden mtırekkep yukseltebıJmek ıçın, bu ışı sadece lz- ~azecesi, 10 - 11 eylı1l gecesi, bazı rovsk hizaı:ıında Dinyeper nehırini yeni- man orduları , Leningrada derhal hil· 
Budapeşte, 14 (A.A.) _ :\fac:ıı · ajan- himayeli 4 büyük ye ? ~üçü!~ ı,:~mi~:e mir beledire_sinin ~~u.zlannda . bırak- tayyareleri:1 Akdeniz limanlarını ve den geçtiği hakkında haberlerden hiç cuma geçecek şekilde yerleşmiş de-

sı bildiriyor: tekrar taarruz edılmıştır. Buyuk bır mak asla dogru degıldır. Beledıye, İz· T{a n şehrinde tayyare meydanını bom bahsetmiyorlar. ği!dirJe,T . Daha ziyade Kiyef üzerine 
Dinyeperin munsap mıntakarnıd:ı vapu'ra. i;ıabetler vaki olmuş, vtnn 

1

miri1:1 ~ar~re~le alkışlad ı ğı böyle kı~- ha l ad ık larını bil diriyor. Kan hava Gomel mıntakasında vaziyet tehli- harekat beklemek lazımdır .. Çünkü 
müttefik kıtaları dü.,manı piiskü~·tmc- vapura ısabeder vukuw bul.~1~ı,· ".~ ~.a- metlı b!ır fı~rı bulmak no~tasınd~n lıı- rrazı fabrikasına da bombalar düş • kelidir . E vvelki geceki tebliğ, Çerniko- Kiyefin garbindeki Sovyet kıtal:ırı 
ğe devam etmiştir. '" asıı:ı?an ~le\'ler çıktıgı goru~m:ıştur. le t_akdır~ .layıktır, kald.ı kı, kendı kud- müştilr. İnsanca zayiat ve ha!:lar ol- fu n Ruslar tarafından terkedildiği ni ihata edilmiştir .. Ve fena hav:ı şart-

Gerek karada gerek ha\'acfa hiç hiı D.ıger hır vapura da tam 1 ıır ı:;a~et retı dahılı~de b~. eserı hazırlamış _ve mamıştır . bild iriyordu . Kar başlamış , fakat Le- !arı yüzünden kaçamamı şlardır.. Bu 
düsman faaliveti olmnmı::ıı· n-. temın olunmuslur. Tayyarnler, Bın- yalnız 1zmıre degıl, memlekete hedı~e ......_ ningrad henüz çevrilmiş değildir. Al- sebeple Almanların bu mıntakada 

Buda peşte: 14 ( A. A.) .:_ Diişmnnı ıı gazi lima;ıındaki muht~l~f menderek etmiştir. Evet me.sele.nin. mühin:ı bir Kış harbi manlar, hep kış iklimine tahammül derin surette nüfuzlarını beklemek 
siddetli muka\"emetine ra"'men miitt ,_ lere ve hır petrol gemısıne muvaf - noktası da bu esarın, Izm ırden z ıyade edebilecekler ini ve soğuk mevsime kar- lazımdır. 
fikler Ukraynadaki harekata plfı~ mı~- fakı~etli taarruzlar yapmı~l:ırdı~·. . bütün Tür~iyeye ve hepimize aid olu- - 8A•hııraf1 1 İnci aah.:f .. .ı. şı lazım gelen bütün tedbi rlerin alındı - A "kan a il i 
cibince devam etrnektediı·. ::\1acnr Agır bombaı dıman tayy:ıı·<-lerımız 1ııud1:1r. İ~mır. Fuarı bile aırtık bugün devam ed i lmiyeceği zanned il memeli- ğını iddia ediyorlar. Almanlar, kış se- mırı em er 
tayyareleri di.işnıaıı tahaşşiid ve ınev- düşman moLörlü nakil vasıtııiarına ve zmıre aıd hır ~ser olmaktan çıkmış- dir. fer i için ahşap kulübeler, kalın ve B d • " 
zillerini mu\'affakıyetle brımbahımış- Ringazi yollamıdaki kuvvetler, bir tı.~· .on~a tawm bır me.ml~ket siması v~ İkinciteşrinin 15 inden sonraya ka- sıcak elbiseler, eldivenler ve kayak u n an sonra sılahlan-
Jardır. ~ahi! muhafaza. gemisine ınuvuffıı.kı- huvı);'.etı do~up. gelmıştır. Elbette kı dar şimalde harekat mümkündür. Ce- aletleri hazırlamışlardır. Bir taraftan ffilS olarak sefer e d ecek 

--- x yelle hüc_unı e1.~işlerdil'. .. Ataturk mu.z:sı herşeye takaddüm nup bölgesinde, bilhassa. Ukravnada Almanlar kış ~eferiııe hazırlanır~en ':> 

Iranda İsyan . 12 e.:lulde hır avcı ~r~ıl,ı'.: .. çul.?e ederek, Izmırın ma.Iı olı~ı akla .kalını- kış mevsiminde harekatın ruk z~rlasa- diğı:ır taraftan lngiltere ve Ameı:ı~a, Vaşington , 14 (A.A) - Ame.rikan 
_ . bır ~a\'oya m· tayyaresını dtı ~ urnıuş- y~c.ak ve meı~~e.ke~ın beııımseyıp ken- cağı bildirilmektedir. · ' Rusyaya yapılacak yardımı teşkılat- gemiler inin silahlanmaları için emir 

_ B~ tarafı b~nci .ıahifede . - lerdır. . . dısıııe ı;ıal ellıgı lıır es.e-r ola~a.ktır. Gazetenin muhabiri diyor ki: landırmakla meşguldür. verildiği salahiyettar bir meııbadan 
ma mıı<'ıbince ingılızlenn '· e SO\ ~et- Romn, 1-1 (A.A.) - ResıılC'n bıldı- Mak::-ıadımızı şu şekılde hula~a ede- Almanlar· 1914 ha ·b' · t' eJ oı" bildirilmist ir . 

. 'h • t t ı·i!d'g". . p 1 1·· r , , , , ı ının ne ıc - ı 1 R . lerın nı a~·et kısmen mu ;\\·aa . e : .. ı ~ne gure. a (!~.moya ( aşman.ı~ ım = .. . . . tekerrür ctmiyeceğin i bildiriyorlar. Alman mahf·ıııar .... uzveıtıe tatil -es nasında yapılan 
miıı ve 250 kişilik biı' Alman kafılesı .. ap~.ıgı . o.ı ha Ya hucumunda 3 k ışı Bu muzeye h.edıye ed ılebılc>cek hu- Geçenki Fin harlıi de göstermiştir ki U goruşmeler esnasında bu hususla ka-
nin hareketinde 13 . aatlik bir tee~- 'llmu~ ve 16 kişi .raralann:ı'::'lır. ::-ıu:ta m~.rnleketın ş~rfü;ında, burasıı:ı- asker kışın şiddet l i ha\'a şartlarına • l d rar alınmıştır. 
hiir kaydolunduktan sonra bu kafı- _Londrn, 1~ (A.A.) - Dıı:ı :,:ece az da, ~laturkle. hususıyel peyda etmış maruz kııl:.tbilse bile harbe devam ede- Ruzveltın nut <:un an ne Fakat bunun için bitaraflık kaııu-
leden Jıir kısım. cuma sabııht 'T'ah - ?u~tarda .. duş~ıan tayyare>:'!. şarki ş~hs ıyat vesaı: vatnnclaşln ra m utlakn bilir. Motürlü vasıtalar harbi kışın } 'l l b } d' ] nunun tndili lazım gt!)mektedir. Birr 
randan hareket eylemis~iı'. Bu 80 ıngıllere uzeı·mde uçmu*tur. Yalnız bır ~akım vesıka l aı·: el yazı ları foto- zorlaşırsa, buna havrel <'lmemek la- şe <I C e a 1 e ıyor ar çok Amerikan bahriyelileri i ı>e gemi 
Almandan yetmiş iki:-ıi Ahvazda in- hazı mıntakalar:ı hoınbalaı· aulmış- grafıler, e~ya ve _saıre vardır. Bunla- zımdır. · Berlin, 14 (A.A. ) - Yarı resmi kafileleriııiıı mikdarının arttırılmas ı 
gilizlere ve ::;ekizi ele Kazvi :ıd.., Ru~- tll'~ ~·m lıu şekılde dagıııık olması, muhak- 000 bil· menbadaıı: ile daha iyi netice alınacağı mütalaa-
lara teslim olunacaktır. Jtalvan tebliği: kak ki ortadan kaybolup gitmeleriııi ALMA Q Berlini ıı büti.i n s iyası mahfiller i sındadırlar. 

Ruslara teslim edilecek 50 Alman Roma, 11 (A.A .) - 4GG ıııınıarnlı inlac edebilir .. Atatiirkc nic! her ııeri. NLARA G RE tahmin ed i l <liğine göre, Ru zvelt son Bunlar , lngiltercyc Revkiyat için t i-
ara::;ında bulunan Ramon Gam otta 'talyan telıliği: her hat.ırayı muhafazada bu kadar _ Bas tarafı birıinci sahifede __ nutkunu lıir vaziyet ihdas etmek için carel gemilerine t op ayrılmasına ili-
İranda ek pere. nakliyat şi ·ketinde Şimali Afrikada italyan \'~ Alman has::-ıasiyeL gö::-ıterdiğimize göre, onlan yermiş ve Amerikan harp gemilerine ı·az ehnektedirler. 
çalı!)ıyordu. Sanıldığına göre Gamot lıava teşekkülleri, To~ı u~ ve :\larsa- toplu bir halele, lıöyle ~ir müzede bu- 6 günde. bir A~m~n kıtası, 112 Rus (Ateş aç ) emrini vermiştir. Ruzvelt eı·r Rumen kıtası 
ta, esasında bir Alman. denit; suba- 'Vlalru.lı. ile hududclakı .?uşı:ıı:ın_ kuv- lu~duı:mak ve çok ze~gın bir Alatü~·k tankı ta.?rıp _etmış.~ır. . bu emri, çoktan vermiş bulu nuyor _ . 
yıdır ve bu isim, ke:-ıdısinin asıl i. _ ··etlerını devamlı ve mues~ır lıır s•ı- muzesı hurulmasına hızmet etmek mıl- 12 - ı., eylulde duşmandan 1500 esır, du nutukta bunu söylemesi emri • • • 
mi değildir. ,.ette b:>mbalamışlardır. :\lısıı· çüliirı- li ve rntani bir vazif:dir. Dinaenaleyh, 70 top, 20 traklöı·, 600 kamyon.'. 400 re;mileştirmek içindir. Bunu' Alman Y enı hır ısga} b areke-

Gamottanın Irak is.raıııııdn mühim rle lıir düsman hanı meyda:ıına ta- yapılacak şey, bu gıbi hatıra, ve::;ika atlı araba alınrnıştıır. Ayrıca uç de mahfilleri pek y b iliyorl ardı. Yal- • ' I 
bir rol oynamış olduf(u maıümdur. 1rruz edilmiştir .. Tooçt~~uz '~'ol:rn'.< vesairenin hic bi~· esirgeme hissine ~a- tayyar~ tahrip edilmi!;ti r. nız Ruzve'ıt An:eı~ika İnüdafaa nok- tınde b u unmuş 
Diğer mühim bir ~ahıs da ~larenlir. ve. Soll,ımda faalıyet ı.rostermı~tır. pı ln:aks_ız~n İzmır Atatüıı:k müzesıne Berlın._ H (A.~. ) .-. .. Alman hava tasının ner~den başl adığını ve nere- Bükreş 14 (A.A.) - Rumen kıt:o.-

~mılar, 42 Alma:ııı~ ~a.h:ı H:te_ini lııgili~ ta;;~·a r c>!eri Tralı111><a 1.a~r- hedı~es.~~ır. . . k~v_velle'.·ı }3 e~·l~l gunu ve 13 - 1-1 de b iteceğini flöy l ememiştir. Binaen- !arının Y~goıılav vadisinde Toloğu i!l-
v~rıp lıunlarm tesl!.mıııı ı3i~mısler - uz etm!şler~.ı~: Ilır Arap nıalıa 11esın- . Atıtuı ~te_n hır parçayı kendı nez: ~Y lul ~~ce~ı. ~eı e) ,ııı ~de_n.,h~.~~ ~.u?.~~ alyh Amerikan efkfırı, Ruzveltin gal ettikleri haberi doğru değildir. 
dır. Bunl:ır da bugun Kaz\'ıne hare- e hasar ve olu vardır. Kalanya mın dınde. ııa.klı)_ an :.atandaş, elbette_ kı ıe~eleı ıı;de .12 Rus la)} '11 esı ıluşuı nutku ile hazırlanmak istenmiştir. Hakikat şudur ki ; tek bir Rumen kı
~et ~decektir. Geri k~lan ~imanlar, '. akasına yapılan hava . hücumunda Ata~urku ~ır mu zede t~m m~.nasıyle muşlerdı.ı" . . . . ,. , . Ruzveltin bu hareketi yeni de~ildir. tası, demirknpının karş ısında bir nok
ınp!ızlel"e t'.eshm edıleclekl~rclır. 1- nsanca ha~ar olmamı~tıı-. canl,ınmış ve gelecek nesılleı:~ boy~~ ha- Yerde de 8 So~~ el ta}} aı e"ı l.'.t.h:,ıp Ve Alman mahfille1"inde hayret u- tayı işga l etm iştir. Hareketin sebebi 
ran mahfillerine göre isle:ıılen ~1- Şarki Afrikada Gondar nııntaka- lıralarla ~ırakılmı~ olııra~ &:ormegı ela- 01.~ıım~şlur. Dafı ~at.aryaların duşur- yaııdırmamıstır. Ruzveltin nutkunun bu mühim noktanın emniyetini temin-
manların hepsinin verilrne,;i müıı:ıkun ıındaki kuvvetlerimiz bonıbr.rclıman ha fazla ıster \'C ıstemelıclıır de.. cluklerı 13 tayyare ıl_e 2~ ~.a~.t z~_rfın<la evvelden te;bit edilmemesi ve t ahdi- dir. 
değildir . . Cünk.~ bunl.~r~n çoğu Iranı 'tl.ilmiştir._ Kıtalanmıza .. af?.; .. ed~.n . w . .. . ~3. Sovyet layyaresı clusunılın u ~ olu~ d.e t abi tutulmamas ı gariptir. Nu - A t ] k J • , 
terk etmış. dıger muhım. kı;.m.ı ~a 1.~şman pıyacle kılaları puı<kt.ırtulmuş ce Breste kaışı ngır hır h ucıını :"3~ - .}Ot. . . . luk , bazı manaya alınmıştır. Buma- VUS ra ya UVVet erı 

• dağlara çekilmiş ve gızlenmıştır. •ur. mışlardıı:. Doklar mıntakn::;mh kul- B.er~ıı~, 14 (A.A.) - D. N. B. aJan- na, beynelmilel yahudiliğin mevkii- k ffi d a 
Bun !ar Tahran ile Hazer denizi a- . ~ah_i~e. 14 (A.A.) - Cuıııa gece- liyetli mıktarda .. bomba a:ıımış ve sı bıldmyor : . . nin muhafaza,; ı , kaybedilen yerler- U an nı 
rasındaki dağlardadır. Ru ·lar veya ..;ı. :ııgılız. bombardıman tayyareleri, bombaların Şarnhorı;t ve G~ayznav . Almnn hava k_uv\•ctlerı~ ~enıngr_acl deki me\ki i ıı tekrar elde edilmesi Kahire, 14 (A.A) - Tobruklaki 
İran polisi tarafından arac;t:r!~~c'.ık ... ıcıl.ra., ~ımali Afrikaya :c Hab eşi::;- Alman ~ırhlıların~n b~Ju~.d'.ıı~n .. k~~·~ı c.ıv~~1~1d~ ~olşe~ı.kl:~·e m~hım zayı~~l için şimali Amerik anın harbe sürü k- Avusturalra kuvvetlerini teftiş için 
ve toplanacaktır. Alnıaıı elcılıgının, tan~akı ı~alya~ _kun·eUerıne taarruz h~vuz.a ısa bet ~~tıkl.e ı ı g?ruımuştııı. \ .~ıdıımıştıı., İstıhkaml aıı:a ve taha:;ı- len mek ist enmesidir. Avusturalya kuvvetleri başkumanda
Almanların te limbi geciktirmek >tmı')lerdır. Gmdcleki tayyrıre mey- Şı~alı F!·an~~ uz.erındek ı uçuşlarda şu dlere tam ısabetl~r kaydolunm~ışlur . Alınan"a Amerikanın mcnfaalla- nı mareşal Marşa), Avusturalyadan 
için hilelere ba vurduğu lıildiriliyor. tlanları, Gazzale, Gambot. f!aı diya muteadd.ıcl cluşm~n ~a~·yar~ me.ydaıı- Eyf~l ada::-ıındakı tayyare dafı 1.op- r ııı ı tchdld 'altında bulundurmamak- Kahireye gelm iştior . Mareşal, orta şark 
Ru,;lar. tesl~mi L tcnen Almanların bomb.alannııştır.w Dir çok . düşın:.:n tay larıııa h ~ curn <'.dılmış1.ır: ~ır duş.~1'.ııı lan hucuma maruz bırak ıl mı')lıı·. tadı r. Alm anya hariciye nezareti t~ki ~ör.~ Avusturalyalı gen ralle gö-
Ji,.te~ini veı ınce İran hükümeti ile ·:ıregı hnRara uyratılmıstı r. l\lutead- tayy~resı .ta?rı~! ed.llmışt~_r. ..Bu.~uıı mahfill e ı·i , Atlantikteki 8011 hadise- ruşmuştur. 
Alman elçiligi ara ında müzakerele- ıd yangınlar çıkarılm_ı ştır. Gondar- ı ıayyarelenm ı z u::-ılerın~~ .donmuştur. Odesa o··nu··nde ler h akkında Amerika tarafından Şimali Af rik a d a 
r~ ba~lanmı ' Alr;ıan \'~ lran k.omit_e- rl~ki. it~lya~. ~l\\'\'etlı•rıne ~aaı !"U~ ('- . Alman teblıgı . . Almanyaya hiç bi r il Ola verilmediği- . 
sı namı altında lıır komıte leşkıl edıl- rlılmıştır. Bu tun. b~ı har.ekııt:ı :~tıra.k Ilerlın, 14 ( A.A_.) - .. Froeı ~dal~ı ı - Ba, tarafı 1 inci uhifede - ııi beyan etmişlerdir. Kahire, 14 (A.A) - Orta Sark 
mi~tir. eden tayyaıelcrımız ~alımrn clonmi.ış nın cenubunda hır cluşman şılebınc lngiliz kuvvefü:ıri tebliği : 

Alman elcilık lıinası e•rufındnki 'erdiı'. tayyarelerden atılan bomhıdar i~a- Diğer taraftan öğrenildiğine göre Tobruk mınlakasında devTiye müf-
rnitralyözler · kaldırılmış, komite ni- Süveyş kanalı bombalandı bet etmiş ve' gem i ha~ara uğ'ramıştır. Rumen piyade,;i, Odesa şehrinin he- Macar b81V8kİIİ rezelerimiz müteaddit .noktalarda düş-
hayet Ji leyi hazırlamış, fakat i:le- Kahire, 14 (A.A.) - Dii;;man tay Greypa Barkosun şarkıııda bir düş- men civarında villalar mahallesinde 'I man mevzilerine derin bir ımrette nü-
nilen Almanların ancak üçte biri bu va releri tarafında!ı bu sabah Hken- man vapur kafilesine yapılr.n h ü - ku rulmu ş olan Sovyet mukavemet hat- Budapeşt~, .14 (A.A) - Macaris- fuz etmişlerse de düşmanla temasa 
ı unrnuştur. İran _ Alman komii:esine ıen Süveyş kanalı mıntakasıııa lıir 0 umda bir ingiliz torpido muhribine tiyle tell'!asa geçmişti:ı.·. . . ta:ı . başvek:Iı Bord~sd, Almanya - gelmemişlerdir. 
göre, diğerleri ya kacmış , iranı terk <ıkın \'apılmıştır . Bir kaç bcmba atıl- büyük çapta bir bomba isabet etmiş-· J{OJ!ÜNl STLERE BIR JHTAR: d:ı kı um umı karagahında Hitlerle Düşman, topçu ateşi bütiin gece 
etmiş, yahut hasta olduğunu ileri ~ur rnış, fakat zayiaL olmamı;3iır. tir. Şimall Afrikada Alman tayyare- Bükreş, 14 (A.A. ) - Dnhil iye nazı, yaptığı goruşme hakkında her iki devam etmişse de insanca zayiata se-
müştü r. Komite yeniden içtima ede- Breste hücum !eri 12 - 13 eyliil gecesi Tobruk mm- rı, her kim devlet emniyetini ihlal ede- mecli~in hariciy ncümenlerinde iza bebiyet vermemiştir. Maddi hasar da 
cektir. Faka'iı frandaki Almanların Londra, 14 (A.A.) - ingili;: hava takasında ingi liz dafi bataryaları cek bir harekette bulunursa derakap hat vermiştir. 15 ey lı1lde toplana - ehemtniyetsizdiır. Hudu.t nnntakasın-
tamamen teıdimi için daha epey va-I nezaretinin tebliği: mevziler ini ve ordugahlarını bomba- k~rş1:1n~ dizileceğini komünistlere lıil- cak me.bu ııaıı ve ayan. meclislerinde da ~üşman devriyeleriyle muvaffakı• 
kit geçecektir. Bombard ıman t ayyareleri diin ge lamışlardır . dırmışt ır. nyrıca ızahat verecektır. yetlı çarpışmalar yapılmı~hr. 


