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Fuarı ziyaret edenler 
Evvelki gün Fuarı 15914 kişi ziyaret etmiştir. 

Umumi yekiın 735,735 dir. Geçen sene Fuar ka
pandığı sıradaki umum ziyaretçi yekiınu 729,000 
kişi idi. 

Milli Şefimiz lstanbuldan Ankaraya Döndü 
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Hükômetimizin izahatı 
ittifakla tasvip edildi 

Refah vapuru r.ac~as!, siya~i hadis~ler'. hay~t pa

halılığı ve ıhtıkar n1e' zula~ı uzerınde uç 

vekil izahat vcrdı 
Ankar:ı, ıG (A.A.) - (' JL P. 

1. Inönü 
Dün lstanbul
dan Ankaraya 

Döndü 

Mt·clıs grupu umumi heyeti bıı giin
ldi toplantı"ında l\Iilli ::llüdafıı ;ı Ve
kılı Saffet Arıkan, Refah vapuru 
facıası hakkındaki adli talıkıka~ 
iizeriııde durarak umumi heyet• ten. 
\"il etmi8 ve buna nazaran adli taı:
k•katın tabıi •ey!'lnı takıp Pykdııtı 
mi!~ahecle olunmuştur. 

Ankara, 16 (A.A.) - Reiaicum
hurumuz ismet İnönü bugün .. at 
11,10 da tehrimize avdet etmişler
dir. Milli Şef, Gazi çiftliği iataayo
nunda Batvekil Dr. Refik Saydam, 
Ankara garmda da Büyük Millet 
Meclisi Reisi Abdülhalik Renda, Ce
nel kurmay haıkanı mareıal Fevzi 
Çakmak, Vekiller, Cumhuriyet 
Halk Partisi genel aekreteri umu
mi idare hey' eti a2alar-ı, 'meclis 
grup reiıleri, mebualar, vali, garni
zon komutanı ve emniyet müdürü 
taraflarından 'karşılanm19lardır. 

Şark cepl!esindeki muharebelerden iki intiba 

Bundan sonra kürsüye gelen 11 a
riciye Vekilı Şükrü Saraçoğlu, son 
haftaların siyasi ' hadiselerı ııdeıı 
Y,rup umumi heyetıni mufassal ız:ı

hatla haberdar etmiş ve bazı lı:ıf P· 
]er tarafından •orulan suallere ce
vaplar vermıştir. 

Bu izahattan sonra ruznanıenin 
bir maddesinı teşkil eden Bur;e. mP
busu General Naci Tınazın ıhtikıira 
karsı hilkiımetın ne gibi tedbırler Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen 
rılclıkı hakkındakı sual takrırini>ı cluğu kadar bazı zümrelerı de töh
mlizakpresıne geçilmiştir. 'fıcaret met altında bulunduran bir hadise 
\'ekilı Mümtaz Ökmen tarafınd~n vlınak ıtibarıle alınması ger~ken 
hayat pahalılığı ve ıhtikar me\·zuin. tedbirler ve nihayet bugünkü tatbi
r111ın ehemmiyeti bütün memleketi katla ne yolda çalışılmakta olduğu
:ıiiıkadnr etmPsi ve nıha.\'et ferdı ol- - Devamı 4 ncü aahifede -

Alman.lara göre 
Aşağı Dinyeper 

de Almanlar 
ilerliyorlar 

Ilnıen cenubunda 18 Rus 

Amerika - Japonya mü- tümeni mağlup edildi_ 

zakereleri iyi gidiyor Berlin, 16 A.A.) - Alman teb-

Jaoonyada dik
tatörlük mü? 

liği: 

40 k TJkraynada Alman ordusuna men. 
işilik bir hey' et sııp teşekküller, hava kuvvetlerile i~ 

Amerikadan Çine vardı nirliği yaparak cilrew hücumlarda 

T k 16 (AA ) J 
bulunmuş ve aşağı Dinyeper mecrası 

o yo, . . - aponrnda biz- . · d h' k 1 d k · 
zat M:ika<lonun riyaset ettiği ·ve gene- ılzerııı e en mu ım no ta ar a öp-

ı- ı 

1 Sovyetlere göre 
Odesava yapı

lan hücum 
teşebbüsü 

Sovyet kara ve deniz 

kuvvetleri tarafından 
tardedildi 

Moskova, 16 (A.A.) - Sovyet teb 
!iği: 

16 Eylül gecesi kıtalarımız bütün 
cephe üzerinde düsmanln muharebe 
etmişlerdir. 12 EylÜlde tayyarecileri
miz cephenin şim-.ıli garbi htikame • 

- Devamı 4 ncü aabifede -

Iran Şehinşahı Bulgarıstanda 

ral YamatA> Otamanın kumandasında- rü başıları kurmuşlardır. Bunların 
ki yeni bir umumi karargah t isi ka genişletilmesinden sonra Alman 
rnrlaştırıJmıştıı:. kuvvetJeri b üyük bir cephe Ozerin-

Almanlar, bir nehir üzerinde acele Amiral Darlan Tunusta 

C~pnıı Ta~·~ıs ıı:azetesi, bu yeni kıı- de •arka doğru ilerlemekte devam 
raırgabın tesısıyle Japonvada diktatör- · · t · · 

kurulan bir köprüden ıreçerken teftişte 

400,000 kişilik Hik kurulması dilşiinül · d".. . . etmektedır. !men gölünün cenubun-
Oğlu lehine tahttan 

f erağat etti 
Kısn11 seferberlik yapıl· 

<lığı haberi tekzip 

edil iyor 

me ıgıııı 'e e-•a- 1 11 · · 34 ·· il 27 · · S sen böyle bir temayül de mevcud olma- < n, ıncı, unc ve ıncı ov-
dığını, fakat japonyanın idaresinin yet ordularına mensup mühim kuv
m;~iyet!~r~ yüksek bir şahsa tevdi eJi- vt'tler hava teşekküllerimizin mii-

Alman kuvveti GI. Dentz Vişide 
l ran Parlamentosunda 
elmas ve paralar mese

lesi konuşuldu 

Sofya, 1 G (A.A.) - Bulgaristan-
clu kıHmi seferbel'lik ıliln edildiği 

l lıakkıııcla lıir ecnebi rady~ tara. 
fından neşredılen haberi tekzıbe 

Bulgar ajansı mezundur. 

Ingil izlerin hazırladık
ları mühim bir istatisti k 

200 bombardı-

le~ılecegını yazmaktadır. zahereti ile hareket eden Alman kı-
Şanghay, 16 (A.A.) - Tokyonun • • 

<'il iyi malümnt alan menbalarıııdan taları tarafından kat'ı magl(lbıy~te 
gelen haberlerde Tokyo ile Vaşington uğı·atılmıştır. 9 düşman tilmeııı im. 
arasında _?azı ani.aşma esas!a:ı bulun- hr., dığer 9 tümen de mağl(lp edıl
muş oldugu ve Çııı meselesının de ko- ınıştir. Düşman pek ka ı , t 
nuşmalara idhal edileceği iddia olun- vem· t" 

5 
. n ı . zsyı., 

makta ise de Çin siyasi mahfilleri 1iç ış ır. 3 bınden fazla esır alın-
-0..••mı 11rı.. .. ...ı.11..d. _: mış, 320 tank, muhtelif 695 top re 

pek çok miktarda harp malzenıesı 
ığtinam veya tahrip edilmiştir. 

işgal nııntakalarından 
Şark cephesine 

götürüln1üştür 

Kiye/ üzerinde tehlike 
arttı - Pravda ne diyor An1erika d a gemi inşaa

tında rekor 
TAYYARE FAALİYETİ Londra, 16 (A.A.) - Almanların 

Berlin, 16 (A.A.) - Alman hava Sovye~ ~ephesiıı~eki muazzam zayi
kuvvetlerine mensup büy"k t k atı telafı etmek uzere IIoHanda, Bel-

968 2emi inşa D .. • u eşe - çıka vı; meşgul Fransadaki kuvvet -
- ew•mı dordüncll oahıfede - - De9 -..,1 dördüncO .. hifede _ 

man tayyaresi ettiriliyor 1 
1 1 

Saatlerce Hamburgu 2831 gemi için de sipa- - Askeri vaziyet 
bombaladı, muhtelif şe· riş mukaveleleri 1 1 

Lo~!:~e!sec:,:,~u~n=i~i~ibom- v.,in.gto:':'ı!ac~~~~- Bahriye Alman kıtaJarı Ukray-
bardıman tayvareleri, dün gece Alman- nezaretmde 2831 gemı ın9ası ıçın d • ı 1 • 1 
yanın şimali garbi mıııtakasıııdaki he- ai.pu!t mukaveleleri imzala~ı_nııtır. na a 1 er ıyor a r 
deflerf' hücumlar yapmışlardır. Ham- Şımdı her aın ıfdan 968 gemı ınfa e-

Rıza Pehlevi Han burgtaki ter~aneler, fabrikalar, demir- dilmektedir. Bunların arasında 17 
Tahran, 16 (A.A.) - Bugün Tah- yolları Matlerce bombalanmıştır. z ırhlı, 12 tayyare gemisi, 6 büyük, • 

ran radyosunun bildirdığıne giire Kukshafen ve Vilhelmshafen ile diğer 8 ağır kruvazör, 40 hafif kruvazör, nı·nyeperı· aşan kollar Perı·kop 

karşılandı 

Mareşal Peten tarafın
dan mühim bir mev· 

kie getirilecek 

lr.an Şehiıışahı Rıza P~hlevi büyük Alman şehirleri, Fransada Haver lima-ı 76 denizaltı, 197 muhrip, 59 mayin 
uııJu .\fuJıammet Sahpur Riza lehine nı bombalanmıştır. 200 den fazla lngi- tarama gemiai, 43 büyük, 73 küçük h d J 
tahttan feı·agat etmi~ ve bu feraga- - Devamı 4 ncü sahifede - hücumbot, 17 aabih havuz vardır. . ş~ ri.ne var } ar . . . . . Vişı, 

16 
~~~i.)I Pet'Yakın Şark 

~';';~:·ı'.'. .ll!iJll :.'\Icclı~ı haberdar e.de- it?:!!!. na an r.::=\\ na an~ M 18\te ~o Q<e! il 1 .. $ark cephesıııd~kı umumı duruma art~akta ve SOY) etler ıçın. tehlıkelı kılnları Başkumandaııı General 
• ~ ~ U U ~ U U '9' iaJ '9' ;aJ U gore Alman tazyıki, şimalde mare • vazıyetler ıhdas .ıtmektedır . .Mare- .. k Vi i . 

1 
. 

Londı·a, 16 (A.A.) _ Röyter ajan şal Voroşilof, cenupta mareşal Budi- şal Budiyeninin bu tehlik~li vaziyet Dentz, dun a ~a"'. ş ye ge. mış ve 
Rınııı Tahı·~ı d . · ·· Iht • k A ı M •• d 1 yeni orduları üzerinde toplanmakta· karşısında emrini verdiği tahmin edi- i"tasyonda Haı ıcı) e ve .Harbıye Ne-
t ı aıı bildırdığıne gore, ı ar a uca e e dır. - Devamı 4 fincü sahifede - -Duamı 4 nıU aahifede -~ııı Şe~.111 ahı, tahtından feragat Bazı Alman kıtalarının Dinyeperi -----
r ıııce 'r otıımobıie bınerek hiikiı- aşarak Perikop şehrine vardıkları R ff 
mt•t merkezini terketnıiştir. Yeni A • • • • • bildiriliyor. Perikop şehri, Kırım ya- omanya ve ır 
~.alı 21 yaşındadır. TahHilini twı~re- Azan1i dikkat!. Azan11 hassası yet, elıbırlık f aalıyet, rım ada~ı.n~. Ru~ynya.bağlıyan Ukray- • d 
CiP yapmış, 939 sene · d • d J b l .. d l l na arazı.•ı uzerındedır. Bundan anla - vatıstan a 
P:ınıkun h~m•ire8 i ;n eI\.Iısır kralı ta Ol bir şıd et.. şte aş lCa n1u ca e e Vasıta arı ş~ldı.ğına göre ~inyeper Pet:o.sk s~h-
. · rense• Fı•\•zıyc . ki • • 1 1 h 1 d"I . t" rı cıvarında Dınyeper nehrını dogu- l ıle evlPnm"ti. Veli ahtı t h İhtikar v·ırlığını ve yo ugunu; latın e emaıı arına ava e e ı mış ır. Y Al k 11 k d • Yer yer suı'kasd ar 

' ' 
11 a b geç- ' ı k 'h d F k t dah~ sa 0 lı düsu .. ııec k olur a geçen man ° arı, şar 11 og-nıc•i ile !randak' d lıT . b' davul zurna ça ara ' sa• e e- a a ,, e •" ' e - ·ı 1 . 1 d' 

1· İ· . ' ' a 
1 1 me,clelerı:ı ıte d --ıc1·r 1htikfır, kendisine sak anlarız ki, ihtikfırla en ziyade ru 1 er emış er ır. yapılıyor 

ıa 1 ıçııı ılk adım atılnıı~ addt·dıl- ce.. . egı h 
1 

; bıılunca muhtekirin temas halinde bulunan, bizzat ve Bu kollar doldurulamadığı takdir-
D n-'-d muRaıd SU U) I ' d • D" d k" S t k 1 

Finlandiya ve 
mütareke 

Aınerika, Finleri teşvik 
ediyor 

Suriyede 

- ••amı uuu. aahlfede _ h · 1 d • b". zeka perdesi arkasına doğrudan doğruya halktır. Binaen - e aşagı ınyeper e ı ovye uv - Basarabyada genç er-
azır ah ıg~ .. 1

; .. müdafaa tedbiı-lerini aleyh ihtikarın ve muhtekirin karsı- vetlerinin birden bire çözülmesi la -
g;rer, eri uru_ başlar İhtikar eli- sına çıkan ilk endişe ve korkunu'n zımdır. Böyle bir durum da Kiyefte- den mürekkep tedhişçi Kareli üzerinde 12 
'.' ır ve ç·:ı ışmla~a ·bı· ıİelillerinl de doğrudan dog'ruya vatanda• uyanık'. ki Sovyet kuvvetlerini tehlikeye dil· 
ııer bllzı suç aı gı • v •· • kt· t k '/atı meydana S t ta11yaresi • • .. • kolay kolay ortaya vermez. Bu ~e- lığı, v.at_:ındaş basireti olmMıdır. -· şuıece ır. . eş ı ovye ,:,. 

Cumhurıyet ılan edıl- bepledir ki, ihtikarı yakal~mak, te~- 1~t~ka:ıa mücadele mı edecegız? . B~ kuvvetlerın 600-70.0 kiloı:1et;e çıkarıldı düşürüldü 
• v, bit etmek ve tepelemek hıç de basıt Bırıncı safta, memurdan ve kanun- ilzerındeki Har kofa çekılmelerı la -

dıgı bildir ili.yor ve kol b" . sayılama~ dan çok evvel vatandaşın, vazüesi- zım gelecektir. Bu havadis doğru ise, Bükreş, 16 (A.A.) - Bükreşin Vaşington, 16 (A.A.) - Yunar-
Kahıre, 16 AA. _ S i. Kanı:;;,l~;ı~ı~ ve selahiyetli teşek- ni bilmesi şarttır._ Çünkü çarşıya gi- mareş.al B~diyenini_n ~u~ada~i kuv • bir maha!les~nde büy~k bir yangın tcd Pres: Havder Krip llavder ga· 

ııeşred 1 ( ·. ) 1'" lede külle ·n k ]arı ihtikiirla mücadele den odur, alış verış y-.ıpan odur, muh- vetlerı gerı çekmesı bilyilk hır hal-.ı- çıkarak hır kımya fabrıkası tamamıy- zetesi siyasi muharririnin bıldırdığı 
d 

1 
en bır teblığe göre, iluriye- için {

1 :.~~'.. ml~r tesbit etmişlerdir. tekirle konuşan, ihtikilr mevzu unun dır. Çünkil geçecek her giln tehlikeyi j le harap olmuştur. Zarar, 11 milyon • 
c cUmhurıyet ılıin edilmi§tir, Bunla~~~ t:tb~katı da yeni bazı teşki· - O.Yamı Z üıci 1&bifede - arttu:.acaktır. Alman tazyiki her ııın -Denmı lkiDcl .Ulfecle - -D•Yamı lklnd aahlfecle -



Sahife (2) (ANADOLU) 17 t:YLÜL 1~i Çar~ mlia 

Japonyada Iran Şehinşahı 
diktatörlük mü? 1 - Baı taralı 1 inci aahifed<I!' -

Aılüzik (c h. M- 1 k t H b 1 .) . . .v.e ır ve em e e a er erı QADYO 
- Baatarafı 1 inci aahifed8 -

1 
ınektedir. .. . • ·~ 

lıir anlasma imkanı göırrnemekte ve TAHRANA YURÜIUŞ 
Çin hükÜmetinin bir uzlaşma sulhuna Londra, 16 (A.A.) - Müsav. 
razı olduğunu şiddetle tenkid eylemek- miktarda lngil'iz ve Soyvet kıtaları, 

lzmır ıffalkevın- E s b s·· . y """ BUGONKOPROGRAM 

d k• k t e ze ut ogurt 7.30 Saat ayan, 7.33 Hafif par-
e ) 00Ser ' ' ' ~alar (Pl.), 7. 45 Ajans haberleri, 

tedçir. K' hf'Jl . ş K <:!n halen Tahrana doğru . yürümekte-uni- mg ma ı 2rı, an- ay-..,.,- • . . ..,. 
k in bir Amerikan ajansına geçen hafta dırler. Salabıyettar mahfıllere go.c 

Dün akşam Halkevi Güzel San'atlar h 1 1 w 8. Müzik 8.30/ 845 Evin saati, 12.30 
komile:-ıi İzmir müzik severlerine çok pa a ı ıgı 8anit ayarı, 12.33 Oyun havaları, 
güzel lıir müzik gecesi yaşama fırsatını 12.45 Ajans haberleri, 13 Karışık 

yapmış olduğu aşağıdaki beyanatı ha- bu hareket, Şehinşahın tahtından 

tırlatıyorlar: feragatiyle altıkadar değild i r. 
,·erdi. Halkevi Müzik koluna men. up ı-:arkılar ve taksimler, 13.30/14 Mi.i-
:ımatör san'atkiiırlarımızla Ankara 

.cJ~pon tehlikesi or~ad~!l !''\ma!Iliyle Tahran, 16 (A.A.) _ Par~ njan-
z:ııl o.uncanı. kadar Çın hukumetı har- b'ld' · 14 J·"I t · ı ' t p 
be devam etmeğe karar veırmiştir.> Si 1 ırıyor: ey u arı ı ı n cıe O -

Oper:ı mektebi talebelerinden cAyhan 1 K • • •ı • tal b• • z;k, 18 Saat ayarı, 18.:3 Karışık şar
Aydan • ııı istirak ettiği bu konser bii- 0MJSY0Dt peyDJfCI eflD e 101 kı ve türküler, 18.25 Konuşma (Dı~ 
ti.in kı;;ımlariyle mm·affak olmus ve yerı·nde .. d. dd tt• po lı tika hadiselei)' 18.45 Radyo ÇO-

A\•ni mahfillere göre g rek iktısadi, !anan palamentoda hazıne •; .~ ha
ge;,·ek a>'lkeri bakımdan japon nüfuzu- ncdana ait elmaslarla banknot kar
n~ istikbal i~in d~ ciddi temi~atlar~~ ııılığı olarak muhafaza edıleıı al lın
n:hay~t _verılmed_ıkçe Cuı;g-Kıng hu- Iar hakkında deveran eden şayi:> -

çoh beğenilmi. tir. Mümtaz bir <li~ıleri- gorme 1 re e 1 ruk kulübü, 19.30 Ajans haberler;, 
cı kütlesinin doldurduğu s::ılon cıdden · J 9 45 S b t 10 d k'k 19 55 K 
cok alaka lı bir manzara :ırz ediyordu. Vilayet fiat mürakabe komisyonu, ; ucuzlatması istenmekteclır. · · er es a 1 a, · ~-
. Konsere tan saat 21 de; Salaheddin dün vali muavini Ekrem Yalçınkaya- Ekmek bollaştı: dınlar faslı, 20.15 Radyo gazetes•. 

kumetı, Japonya ıle Amerıka arasında . 
hiç bir anlaşmıya razı olamaz. İngiliz - !ardan bah;1eden bır mebu.~ . bu hu-

Göktepe, ITamıli Akar. A?5l_i Aksune:- nın reisliğinde toplanmış, muhtelif tzmir fırınlarında her vonkit ekmek 20.45 Bir halk türküsü öğreniyoruz, 
<len müırekkep teraoorlıgın çaldıgı gıda maddelerinin fiatleri üzerinde bulunmadığından bazı kimseler ek-! 21 Ziraat takvimi, 21.10 Saz eser
.Jcan .:\la!i~ H cl:ı}r'in r_ı;r~os_iyle bı.ş-j müzakerede bulunmuştur. Peynircile- mek tedarik ede!11edik!eri.n~e~. şika-: )eı;, 21.~0 Konuşma (Sağlık saatı), Amerikan ablukasından dolayı müş- susta i\lalıye Vezırınden ı~tızanda 

kiil bir vaziyette bulunan japonyayı, bulunmuştur. Vez ir Glu , a~· an . u c ı:> 
bu m~!lkülatı a~altmak .için .. ~iırl;~ik vahı vermiştir: 

landı. Klasık :ıevrı.n ~·~~ıg~rı ol~n .~ rin, peynir fiatlerine zam yapı.iması yet eylemekte ~dı.~er. BU:'. 1.~1 gu_n ~a- 21.45 Riyaseticümhur ' bandosu, 
e. er muvaffakıyetlı hır ~ekılde çaJın.t hakkındaki t eklifi tetkik edilmış bu dar fırınların onunde gorulen ızdı - A. h b 

1 
· B 

22 4
,.. 

Am.erıka d evletıne ve Çın hukume.ıııe _ Bahse mevzu olan cim, ~ı :ı r, 
tavızlercle bulunmıy::ı hazırdır. . . 

l. ı· ı .. ·ı 18 · ·. ·ı·ı hatırhttı - ' .. . 1 d' . · ı·-· d.. 122.30 Jans a er erı orsa . iJ ra, ~ ın C) ıcı e.re ;. ıncı a~ • . : . ~ talebin yerinde olmadıgı anlaşılmış, ham uzerıne be e. ıy~ .1 eıs ıg~, un .. . ~. ~ • 
Alıdı Aksuııerın \ ıyola s.oıo olarak çal reddine k:ııar verilmiştir. Yağ satış toprak mahsullerı ofısı nezdınde te- Dans muzıgı (Pi.)• 22.55 / -~ Ka
chğı e .~e rl e ı· ıwagında bılha!'ısa . ~S~)t jfiati tesbit edilmiştir. Avrıca beledi- şeb büste bulunmuş ve fırınlara gün - 1 panış. Bir japon _ Amerikan anlaşması :-i- torbaları eskı komı. y'.rn az:>~ıııın 

vasi mahfillere göre, Şan-Kay-Şek için mühiirlerile mühürlenmı~ olar:ı.k ~Iıl 
bir darbe olacaktır. Nankiıı hükumet Ji hankamıı hazinesindedır. Bunla;· 
merkez~nde de .. bazı en~l!~ele/ vard.ır. hazinenin emrindedir. Hanedaııl ait 
Bu endışeleır muna. betıJ le \ ang-Çın- .. . • 1 d müze ha ıı ndek ı 
Veye malilmat vermek iizere Tokyo el- ,arıhı elmas ar a · ' 

glib isimli Irlancla h:.tlk ~elod.~sı 1;1ie yenin et, sebze, siid ve yogurt fiatle- liik ihtiyaç nisbetin~e. veı:ilen fazla !--------------ı 
«Seybold ~ ıtn ganotteı çok g~ze .' rinin yüksek olduğu hakkında naza- una daha 50 çuv".11 ılavesı muvafık 1 r l 
t.._ eybolcb un ~anot.l~'yi. çok g~zel~:~ rı dikkatinin celbedilmesi kararlaştı- görülmüştür. Bu suretle h~r ~ü:ı !• - c::::J ©1 rs a 
l~ndırıyor ve clınleyıcılerın takdırle rılmıştır. Belediyenin bu hususta e- rınlarda daha çok ekmek ımaı edıle- --------------
ıı ı toplıyorclu... . .1 .• , ·k saslı bir kontrol tatbik ederek fiatle- rek halka satılacaktır. 

illo~ e Bruch ın Canzonesı de k cı,.,ı ÜZÜl\.1 cisinin vakında . 'ankine geıeceği an- Halile ve Güli:•tan sarayında nııılı n. 
ı' sılmaktadır. f::ıza edilmekte iken tamirat :.; IJ el:ı ı - hir ifade ile çalınmrntır. 

Xefi Puyom programdaki escrrler 
verine «$uman~ m rüy:ı~;ı ile «.M::~·
ku:;ı., ıın Mennet',;ini güzel ve temız bır 

lngiliz büyük elçisi 
K.S. K.S. 

• 'evyork, 16 lA.A.) - Nevyork le toz ve toprak altında herkf.s;n 
De-1 ly~i Nb!yühz gbeazete~~nin40Vak~i~rlgtond~~ı matmah nazarı olarak nıulı ı. la,.:ı 
a< ıgı ır a re gore ·ı. ı en mu- ı ~ "" ) ı ·~· ı · 
rekkep .bir Amerika a~k~ri hey' eti c ~ılme~ı. dog_n~ ~ou -~ :c ı gı n,c '.'ll 1,lı 
Çung-Kınge har.eket etmıştır. Bu su- :. µ;uııto~ı,ı :\Iıllı b ank.ı) ,ı n,ı J, lc clı ı 
l'etk? Ametrikanın Asya mesele,;inin :.11ştir. 

292 M. İzmiroğ. :rn 50 47 50 
225 M. B. B. 40 43 

. ekilcle çaldı. 
149 Barmaimun 40 25 43 

· Bir kaç ay evvel kendis ini ilk defa 
dinlemek fırsatını bulmuş olduğumıız 
«Ayhaıu ın bu defa ma~kf>li balo, .La-

Dün bazı gezintiler yaptı, şe. 
135 B. Mehmet 37 46 
42 M. A. Kardeşoğ. 45 50 46 50 

hallini istediği hakkında deveran eden Bıı· mebu,; da şunları ,;öylenı ı şt ıı : 
s?zlerin, doğru ?lduğuna hiikmetmnk _ Hepimiz in hükumete ı t i nıad . hohem. )!adam Butterfly, Kavalıera f• •yaf t verildi 

50 S. Erkin 45 50 45 50 

lazım gelmektedır. d ,~ ı · y · · ı ı ··t .. Ru;;tikana gibi me~hur operalar~an re ille Zl e 32 Ahmet Erol 43 20 43 25 
'ung-King, 16 (A.A.) _Anı rikan var ır. • .. a ıye ezırınc en .rn tın ;;öylecligi parçalar bu genq ses ~aı; a1t: Hu~usi surette seyahat etmekte iskelesine çıkmışlardır. V:ali Fuad 

kaQ·ımızın o zamandanberı ~an atııu le olan ve fuan ziyaret için şehrimize Tuksal, büyük elçi ve re~ık~~n şerefi-
35 J. Caranti M. ~9 48 

he.v'eti, salimen bura:va g-elmi~tir. Mn- '. mebusların bu elma,;ları ne gu ıı z•
ı-.ı:al an-Kay-Şek, mfömkereler lçiıı ":tı"f>tleri mümkün olacağı ıı111 b il ıl ı-

25 i\i. Beşikçi 28 17 50 

lıir askeri hey'et tayin etmiştir. ; .. Jme;; i ıı i rıca ederım. 
kuy,·ptJi adımla.r atmıs olclıııı:unu canı gel b" .. k B ·t h"k. t· . ne bir çay ziyafeti vermıştır. . . t k. t · ı· S , tek- en uyu rı anya u ume ının 1 .. 
lı i r ,;ekılde ı,;ba t e me · e ı< ı. .es. . 1• .. .. . . • Bugiin öğleden evve muzeyi ge - 990 

Londra, 16 (A.A.) - D 2ylı ~Ievl lRAKTA YL'E 1SYA,' . Il 
~· ı z e teı;ı, Ru: cephe,;iııclekı harbin 
, ~ k i safı ıle Uzak ark me;;,,te· ini 

. . ·c,tler cok v€rinde idı. :;\I : l.ı Ankara buyuk elçı~ı Sır Knatchbull ' k . t 13 d fuarda ada gazino-
nı g ı \e .ı - . • k. 1 11 d" f . t d k zece , saa e :.!{277 
operamı;.:ın mü~lakbel ~:ııı'at aı:~~rı~- uge.~son, un uarı zıyare e ere · sunda belediye reisliği tarafından şe-

ÇIK:\11Ş? da n ol heıti(ın :ı hic şüphe etmedıgı nı.ız tetkikler yapmıştır. Öğle üzeri şehrin refine bir ziyafet verilecektir. 
Radyo gazetesinden: ( Aıı kar:ı) · Bayan Ayhan'ın ::öylecliği. he!· par.;_a İngiliz baş koföolosluğu tarafından S·:ıat 20,30 da İngiliz pa. viyonun - ::1267 

h•tkık etmı kte, Uknyna meı·kpz ın •n b " k ı ı ı toı· f d b k k N F -· Lonclra \'e i\ioskova radyol ~ rmın diııley iti le r !n üru · ta \c , ır erını ,- büyük elçi ve refika~ı şerefine İzmir da büyük elçi tara ın an ır o teyl o. ı. 
: . kıbetının Loııdrada daha eh emmı- 1 t ı d b' f ·ı ·ı kt' Saat ?1 "O d ,.. ,,_ lı ı rlrnç g-iindenberı yaptığı ne rıy :ıt . amı ş ır . ııa as salonun a ır ziya et verı miş- partisi verı ece· ır. - "' a ı »•) 
yr1li görüldüğünü yazmaktadır. füı iı-anda hazı hiıdiselerden hah. ec!ılı- Keman solo ol:H<>k 1fassPne.tt "n tr. Saat 18,10 da konak vapur iske- büyük elçinin fuar gazinosunda 200 ~ 38 
ırazeteye göre Japoııy:ınm karar~ız · iıie<!i tation el:! Tai il ile Çaykofskıd?~ lesinden kalkan Bayraklı vapuriyle kişilik ziyafeti vardır. 1zmirrleki İn -
l!~ ı . bir anlaşmıya enın~J olacaktır. yordu. «Roınan «P» i çalan Faik Onı:~·al heı· ık : körfezde bir gezinti yapan büyük el- giliz kolonisi de ziyafete ?avetlidir. 

• ihayct dün İran şahı, IJii ylİ:i: uğ-- e ~eri fi' hakkiyle ifacl 2lendırer~!< ç~l: çi, refikası, kızı ve maiyeti erkanı ile Bütün bu ziyafetler, hususı ınahiyrt
. "ıerıka, dostlarının emniyetını ala- Ju lehine tahtından feagat e ~ nıı~tı r . ılı ve a: ıı 1 eyicilerin yer inc1e takdırler ı nı diğer dtwetliler, grç vakit Al!mncak tedir. 
~nclar eden meseleler haricinde .Ta- k · h · .ı 1• h top la cl ı. . Has\'e · "· auı~eyı par amentııya ıı- ı 
;.ıonya ile anlaşmıya yanasmı• ktan Sıd(ıheclclin Göktepe pı.yano. so. 1? ' , '.~- Saf'ter Ftıarııııız.a ala" ](c'l lıer vermı.~tir. :;iımdi yenı ;:ah, yemın r:ık pi.rnııo ii tadı cChopın » .ın. ıkı e ,:.ı- · 

!J 41 50 
10 46 50 
11 Yok. 
İNCİR 

/ 

K.S. 

cekınmektedir. Çünkü Çın, Si~·am l:decektır. Böyle bir ihtımal 011 lıeş J (' 1 R . r z vbeğını ve cUl- A b ·ıı·., k tt 740 Ç. Fümüge 15 
\'e Hollanda Hindistaııının emniyet i giin ene! kim,;eniıı aklından gp •. ~l~i b~nu~ı7':n -.. eil~~;r~\~? · ~:ınu \:C ' ,.: ca a nereue aı ı. Bu uıı ÇO ar 1 421 Ç. M. J. Taran 17 20 
dr· mevzubahstir. ·d f k·t bugün bı \"ıkıaıh· Jl"l rıca Polısınelleı buvuk bıı mmaffa 421 Ç. :\1. J. Taran. 17 25 

___ 000 ını. z ı, a a r _' :.'. 1 ,'.ı•tle c;·ıımıstır. ·Kon~cı·in bütlin _ :'ı!i~ar K~?'1aledrlin ca.dclesin~e lzmir fuan, .halkın ala~asiyle _d~-
269 

Ç. P. Paci 15 
R ııı ı~gal eden Rus ve İııgılız ku,, lle- k: ·, lı 

1
,
111

•
1 

d~ı pivanoıla refakat ed n Gırıdlı rnanıf-aturaeı Safterın, maga- vam etmektedır. Fuarı zıyaret ıçın 
O manga Ve ı ı, şartlarını gıttıkçe artırmı:t 11·. ev- ~,tır\Ş~ 'ı \iı; g~rl'k. r •fnlrnt ve ger..,k so- za;.ıını kontrol eden memurlara 550 gelenler, hala ehirde biıyük bir ka- 255 Ç. A. ~1. Atam. 18 

t • a a eı c · '!' .. t rdig· n· ve hakkında ta ı 0 J k t k 'l t kt d ' 1 G çen ''15 Ç M H Nazlı 12 50 Hırvatıstanda ,·ela yalnız !randa ki Almanların rs- !ola rın da ,\'um u şak ~Torrchc~ si ve ı~·a ruşve ve ~ • . • . - a a ı eş ı e me e ır :r. e ~ . • . . , · . 
. . . hlf d lınıını ıstem iskeıı, sonradan Trnıı..; kun·etli tekniğiyle tebarüz etmiştir. ~ ı ~ıtta d~ı:_am e dıldıgın ı yazmıştık : / ıla nazar~n b_u yı l fuar e~l~nce yer- l 56 Ç . • '. Piinççı 12 

- Bat tarafı buııncı ıa e e - 1 • 1 S· F h l J' ı Göktepe Faik Onural Safter hala bulunamamıştır. Aynı !erinden şımdıye kadar ıstıfa de e - 122 ç. Hakkı Ş. ı 7 50 
Ley tahmin edilmektedfr. General :ran d emıryolu~un ıd.ares ı n ı , :-;t.rat e- • '/ ap ' '. c ~\ 11 'ıe. kil ~ttiğl beraberiikl manifaturacının deposunda da y-apı- denleı in miktarı 115605 kişi fazladır İ 
..l:'opes~o yangın yerine gitmışrır. Bir .ı,ık me\'kılerın ışgalını de ıstemı~ler- kl~-< iık ~t~ik fıle~inin en kuvvetli üs- lan aıaşurmada ~.3 top seten ?ulun- Bu ,;ene fuarı ziyaret • edenlerin 114 Ç. 1\1. zmir 0 • 

11 

çok agır yaralı ~ardır. Y~ngınıı:ı se - aır. . tadlarından c:\lozarb ın büyük Trio-l~uş, onlar .da .musad~re .. edılmek ~ayısının, çok fazla olaca!-'(ı anlaşıl - 76 Ç. Albayrak 22 

beo~. malum degılse <le bır .suıkasd Bunların hepsi kabul ed ı lclikteıı 1 una klftsik bir anlayıf)la çaic~·ak çok uzere yeddıemıne \'erılmıştır. aldadır. 74 Ç. A. R. Barkı 17 
yüz~nden olması muhtemel~ır. . sonra !randa hergün çeşit çesi t şa_: ttlkı landılar. Üç kı:;ımdan mürekkep ooo 72 Ç. ;ı.ı. Be~ikçı 12 

lı . Bd~~reş, 16 (A.A.) - Ofı aJansı yialar çıkarılmağa b·ışhnmıı-; . nıha- 1 ve her parça,;ı ayrı bir güzellik taşıyan Çalışkan memur la e İsleri 4;ı Ç. Tarım 20 
ıl ırıyor: . ' ' •· I ve icı"t güçlüklerivle dolu olan bu eser- . . '> 43 ç. J. Şina,;i 14 

Ha.sarabyada gençlerden mürek - yet bu değışme olmuştur. de :-:a:1'atkilr gen°Çlerimizin gösterdiği Aldıgım:z .hır m_ektupta ... fuar mu- M.. t A d a g·ııı·ı 
kep ve Proika namı ~Itı~d~ bir tet - Bu değişmenin na,.;ı! L ı r nrn naya muvaffakıyet cidden tebrike layiktir. hasebecılıgını vekalete.n. goren be.le- us eıar u ın 26 Ç. Rifat Baran 1:1 
nışçı teşkilatı keşfoedılmıştır. Teşki - cle lalet ettı rı b•ı ünden ke ,;tır i - IlalkeYimiıiıı t€•ı:tip ettiği lıu güzel dıye Ka:şıyaka muhasıtıı ve beledıye . . . . 25 Ç. B. S. A. 1 7 50 
Jatı.l hedefi köprüleri, fabrikaları, , g • g , · ı ... k ecesi yeni müzik mev:dminin 1 asker aıleıerine yardım büro u şefi Şehrimizde vilayetın ıase ışlen, 22 ç. Hüsnü Özgür 17 
,e cephe gerilerini tahrip etmckrir. ıemez. !ranın 4 vılayetınde çı ı · ,:ıı ı ~- n~u.~ı k tir '*ekilde açılışını yapmış ve 1 Nurı. Aydıng~zün_~ iş sahipleriııe her üzerinde tetkıkler yap!rn iaşe müste- ~!l ç. Şakir Özele. 18 50 

Zagr~p, 16 (~.A.) - 4 bambanın :;an habeı:ı hukkında yent mal.ıınıat ~~:ı:ere gelenleri her hu,;u"ta memnıınl~urll~ k_ola_yııgı .gostennek ve blit~n lşarı Şefik Soyer, dün Aydına gitmiş- __ _ 
patladıgı 14 eylulde ı:ıarayda bazı ha- ge l memıştır. Sofya \'e Macal'•~taıı- b .. k · tıı· ı·şlerı gunu gunune çıkarmak suretıy- tı·ı. u havalide de tetkikler vapacak 

2420
. 

. . ıı .ı mış · 1 f ı- d • ·· - · · · · " " ıw·ır olmuştur. Hırvat polı~ ·omı::ıeri tlı..ıı dolamlıaclı yoldan ·ıln ın lıu ı n·ıha. ··ı clwetlilere ılağıtılmıs ol:.ın I e evim a e me~aı goı;terdıgı bıldırı- ,.e An karaya gidecektir. 
J •• • 2 · Al olma!· ilzer 6 · ' ' ı 1 

:-;:-;, ' kk ı ·ı · !erek takclir edilmektedir o muş 'lie sı man e haberın doğru olmadığı zanncc!ıl - programda e~crler ha ınc.a verı mrnl · . · 
asker yaralanmıştu· . h t r 1 _. · ı ,· bunları daha Anadolu - Bız de bu çalışkan me- --

. Ayni gün diğer b.ir bomba da U - n~ckte~ir. 1\.lihverci~~rın ~ugüıı ver- c~~a~~~·/ e~ıi~d!J ~~~~ ı~~e anlıyabilme- muru takdir ederiz. Tramvay kazası 16780 
taı;i .\Iilis kı~lasında patlamıştır. Bun- d :klerı bır habere gore, guya Irakta, ~e~~~i t~~in ediyordu. Tertip hey'eti 1 h . d Dün İnönü tramvay caddesinde bir 

14352 

K. •. 
26 
17 25 
I'l 25 
17 

24 

ı" 

18 
13 
21 
16 

21 

17 
1~ iiO 

!arın lngiliz ajanı.arı_ ~arafından atı~- Sıll~y~anıyede İngilizler a leynıııc- bununla çok yerinde ve faydalı bir ha- ~bruk cep eszn .. e kaza olmuştur. Konak durak yerın- • • • 
dıkları r~smen bıldmlmekredır. Bır yenı lıır ısyan çıkmıştır. Fakat bu ha reket yapmış bulunmaktadır. Kahıre, 16 (A.A.) - Teblıg: den Kaıantmaya doğru gıtmekte o- lzmır beledıyesınden: 
çok tevkif-at yapılmıştır. ber de ıhtıyat kaydile telilkkı edıt. Gece yarıı;ına kadar devam eden t.ıu Tobruktan çıkan devrıyelerımız, lan vatman Abidin lıüsnu Altınayın 

0 
b" . 

1 
t 'd . 

4 Norveçte· • k 1. k d . ı rk>n . . . . . d k. arabası beled · 1 - to us ış eme ı aresıne 
er ın, , . - orveç e ı t . hcrke,;cle barız bı'l' memnunıyct goıe . · ı ' . , k 1 J· yenın cacldelerı sulama .. a w andıgı . . • .. .. .. ~ .. k' t . B 1- is (A A ) r t k' mek lazımdır. muvaffa · ıyet. ı o~ser en a:) rı ı .:: 1 pazar gece::ıı yenıden cllişman mev- ıda~esın e ı tr~ıpvay k•· 1 'il· !- kalem \'edek parça satın alınması yazı 

Alman komiseri P.erbugın bir karar - SY AN '..\IESELE!:ll · 1 zı l rıne :-;o u muş arsa da temas te- . 
1
.k k ·onuna arkadan b'ndı·r ışlerı mudurlugunde ı şar namesı veç-

. L el çarpıyorı u. d remız ı amy . ı - h'l k k 'il . k ı t :\! nıımesiyle Oslo ile Norveçteki diğer on ra, 16 lA.A.) _ İngı [.;:!ere Hu muvaffakıyetli konseri verenl<:!ri. mııı e ememışlerdır. Buna mukabe!~ miıştir Tramvayın on sahanlığı hasa- ı e ııçı e sı _meye ?nu muş kkur. • u-
. h' J d f ·k ı·ct h 1 d 1 · 1 · ıt . · ·ı t ıcı· t 1 · d" . - ·· · . dk' ı . hammenbedelı 1465lıramuva atte· ~e ır er e ev a a e a mevcu o - \ e ngı ereye çok muti olmakta it- ve tertıp eden len tebrı ~ ve ıı < ır ,, - ecıen uşman, ı;ag mudafaa kısmını. ra uğramış, ıçın e ı yo cular, epıy . . 

90 
k t T 

1
. 

1 
. 

d ğ h kkındaki kaı.. 16 •l"ld · 1 . ·r bT · . · ı el ' . K b' mınatı 109 !ıra uıruş ur. a ıp erın u u a · ar e) u e J,am edılen ı·an hükümeti aleyhimı meği lm vazı e ı ıı:ız.. şıddetlı topçu ateşi açmı tr. korku geçırmış er ıı, amyona ır t . t ... leden evvel İş Bankasma. 
kaldırılacaktır. 1 el , k _ ıl!ııhuldw Dizrf(l/'f:I' L b .. .. Imamıştır. emına ı og . . .. 

Sırbiatanda: ran a ısyan çı ·tıgına da ir olanık 1 ya hududunda motorlu kuv- şey 0 ' yatırarak makbuzlarıyle ıhale tarıhı 
.H.adyo gazetesinden: her halde Alman propagandaEı ta- vetlerimizle temas etmişlerdir, olan .. 19.9.94~. Cuma günU ı1aa.t 16 <la 
Avrupada işgal altındaki yerler - ıafından yayılan haber, Loııclra Günün Meselesi Dua tepe okulu eşyal.k Encumene muracaatları. 

t' bazı kımıldanmalar olduğu ge - mahfillerinde hiç bir ,,;uretıe le\' lt - Baıtarafı 1 inci aahifede - IFinlandiga ve mütareke . 2 - 863 üncü sokakta 24 numaralı 
len haberlerden tahm. in edilmekte - ac} 'ılmemektediı·. • k 1 h d E" b a ' pıyangostı d.ükkan. ın bir sen.e m.üdde .. tıe .. k.i.r?i.Y. a ve·. • 
1 N t f k 1 d h 1 ' içine =' 0 u an ep 0 ur. 'ger u v, - B t al 1 · · hif d y 1 d 1 - dek 

( ırd. • 1°drv~ç e eyı· a a be a va .. mtev- ·.·I~A'.·' A ''I·'-.E'CEK \' E t· d· , h kk d'kkatı'nı· ve zeka- - aı ar 1 mcı .. e • - 26/ Nisan / 1941 tarı'hinde çekilen rılmesı, . azı hı~! erı mku utr ugun k 1 
anı unu g • " 1 ı an aş, a ını, ı. . . ne: göre, bütün tekziplere rııg~men t ar ıırmıva o 

cu 
0 

.ugunun 
1 

' 1 os er· İÇECEK · sını kullanırsa ihtikarı tesbıt etmış o- . . . . . Duatepe okulu küçük eşya pivangosun- şar namesı veçhı e açı b d 
1
. a's 

1
. • 

mP.ktedır. Fakat Alman arı meşgul C:F.:LIYOR hır. Ondan sonra da derhal keyfivet- Bırle.,ık Amerıka, Fınlandıyayı Sov- d ikra · . bet d b · nulmuştur. Mu ammen e e ı ıra 
eden \'er Sırbı' 0 taııdır, Burad.·ı bı'rbı'- s· .• 16 (AA) 'l "h k , 1 ann 'k~·~e ıısa. be e.ı:ı akzı dnumalrda. muvakkat teminatı 2 lira 70 kuruştur. " • " ımıa, · · - ·• ll ım rııı ·- ten :ılakaclarları harekete •'etirmek ye1lerle mütareke akdetmiye teşvik aı·ı ı •amıye erı u gune a ara ı 1 
rJ.nı· t 0 kı'ben bombal~r patlamaktadır 0 

1 ad ~ d l / X/1941 t .h. k - Taliplerin teminatı öğleden evvel ş •• .. · tarda bug" dav, . eker ve ça~ yi.i klii kalır; Hızler, bu gibı' -ahval içinde '·~·femekteclı·ı·. rı m ıgın an arı ıne a-
Almanların bu vaziyeti önlemek için ' c · d h . .. t (

9 12 ) (l
4 

lS) Bank.asına yatırarak makbuzlariyle . . . 1 N cı·. v. purlar, Iranın Bender ahpıır 1- (neme lazım?) diyerek eski Jakaydi- H 1 . k 16 (AA R ar eı gun saa - - 'h 
1 

t 'h' 1 199 941 
C .. 

i~ başına getırdıklerı genedr.ı:. ı. e lıcın, nıanına varmak üzeredır mizle hareket edecek olursak, mü - . .e .sı~ ~ ı, .. . . ) -.. ~:=mıen arasında, biletle bwlikte, okula müra- ı .~ e talr~ dı oEan .. . . il umatl gu· 
Sırpları memnun edeme ıgı an aşıl- T • • caclele, en kıymetli unsurunu kaybey- bıltlırıldıgıııe gore, gon gunlerde hıç caat edilerek aldırılması, mezkür tari- nu saa a ncumene m racaa arı. 
maktadır. . ELÇİLİK i\iEMURLARI !emiş demektir .. Bu mevzuda, devle.- bir düşman tayyaresı, Finlandı~ ·ı he kadar aldırılmıyanların, Cemiy~te 3 - lsmebpaşa bulvarı 928 inci 

F~ıt;naıı:da on rehıne kurşuna Tahran, 16 (A.A.) - Alnıaııya, ıte en büyük hizmeti yapacak olan, :;eınalarında görülmemiştir. Şarki teberrü edilmiş sayılarak irat kay<le- sokakta 14 sayılı ve 4 melte murab· 
dızılmış.. İtalya, Romanya ve Macııristan eı-1 hatta memul' ve zabıta değil, bizzat Kaı·eli ve Kareli berzahı ilzerlerin- dileceği ilan olunur. baındaki arsanın bir sene müddetle ki· 
Londra, 16 (A.A.) - Alma;, kon- ı ki · t d t İlk okulları kcıruma cenıiveti' raya verilmesi, Yazı işleri Müdürlü-

trolü altında bulunan Paris radyosu- çı 
1 

erı memurları, yarın T:ıhrnn- va an aş ır. b de 14 evlfılde düşmanın ceman 12 R,·t. k.·ını adınıı · g-u"ndekı' şartnamesi veçhile a"ık artır-dan ayrılacaklardır. Takip ederek- Kahvehanel.er.de, şurada, . _urada • ' . .,.. 
na göre, Alman işgal makamları, AI- fer· vol h kk d 

1
• t .

1 
pahalılıktan şıkayet edenlerımız pek tayyaresi düşürülmüştür. $Eı'ı./S/ ADAK mıya konulmuştur. Muhammen bedeli 

ınan ordusu mensupları aleyhine ' • a ın a ma uma verı me· kt . Fakat bö•·le kahvehane ma- 80 lira muvakkat teminatı 6 liradır. 
tevcıh edilen tecavüz hareketlerine ınektedir. ~~laı~· ·etl'~fındaki şikayetle düğümü lzmir Mıntaka ticaret müdür- Taliplerin teminatı öğleden evvel iş 
karı;ı mukabelei bilmisil olmak üze· TAHRANDAKİ AL::\-IAN çözmek imkansızdır. Vatandaş pa - Bankasına yatırarak makbuzlariyle 
re işgal altında bulunan Fransada 10 KADINLARI halı gördüğü eşyanın niçin pahalı ol- lu .. g~ u .. nden•. ihale tarihi olan 19.9.941 Cuma günü 
Fransız rehinesi daha kurşu:ıa diz- clLıU.unu ve.•·a pahalılıklta ihtikarın ::ıaat 16 da Encümene müracaatları. 

· 1 d' Berlin, 16 (A.A.) - Yarı re>\mi ,., ( 650) mış er ır. parm-ağının bulunup bulunmadığı- k lh t 5 9 13 17 3 -
:ı: bır menbadan bildiriliyor: nl_zımı'rdaerakme:dğeadı'lemneı~hbtuı·krda· rurv. aBkaulgaur· nı, Çekirdeksiz uru üzüm raca çılarının 

Jaoonların Çin filosunda Buraya gelen son haberlere göre, " . Raıld Rıza ı·uatrosu 
_ • v • • • Tahrandaki Alman kadın ve çocuk- bize hiç de normal gelmiyor. Daha dı"kkat nazarına V 1 

muhını degı ıklık !arının, 17 e.rlfıl çarşamba günü Al- doğrusu pek az görünüyor. Halide Pişkin beraber 
~anghay, 16 (A.A.) - Japonya- m:ın elçilik mensuplarile birlikt~ Çarşının tam bir selamet içinde Halen çekirdeksiz kuru üzüm ambalajı olarak kullanılan kutulara 10, 11 

Ç d k . f 1 d 1 h d · k l J t bulunduğuna kolay kolay ihtimal ve- \'e 12 numa•·alı standardlaı·da 14 kı'Jo üzüm konulmasına ve 7, 8 ve 9 BU AKŞAM nır. ın e ·ı ı osun a yapı an e em- tahliye e ılmesı arar aştın mı~ ır. rilcmez. Devlet teşkilatı çalışıyor " 
ı ıııyetli deği1;1iklik üzerine Kont.· Bıınlar, Türkiye yol ile Almaııyaya amma, onun, vatandaş tarafmdan numaraların, cinsi, eb'adı ve Üzerlerine yazılacak marka ve i~aretlerin yer-
Amiral Takı Şaburo Çın 11 ıhraç e<lı- d0neceklcrdir. mutlaka takviye>ıi ıazımdır. Bu bir leri ve yazılış tarz ve şekilleri Müdüriyctimiz İhracat Baş kontrolörlüğün-
leıı kıtal rın merkezi • aııghay oian yazifedir, bir şuurdur, bir terbiye de mevcud örnekleıre uygun 12,5 ve 25 kiloluk' torbalarla da ihracına, 
l!:ı,::kunııındanlığa ve şımdiye kadar f SVEÇ SEFiRi GELDi i~idir. Kendi hayatımızı diiz~llmek ıımbalaj tedarikindeki müşkülatın devamı müddetine münhasır kalmak 
lııı vazıfeyi ifa etmekte olan Konfr .: e kolaylaştırmak için bizim de bu · ~artiyle, Ticaret Vekaletince müsaade olunmuştur. 

hveç :-- firi M. ?.lacliğ, fuarı ziyııret mücadelede artık yerimizi -almamız Alakadarların, örnek torbaları görmek ve mütemmim malümnt almak 
Amiral Pakeda da başka bıı· yere etmek üzere 1 tanbuldnn ehrimize Jazımdıı·. 
tıwin edilmi~ir, gelmiştir. ** üzere, İhracat Baş kontr?löırliiğUne müracaatları. (3843) 

AFACAN 
9 Perde Komeai 

SAAT •9,90 da 

Fuar Il~~!~91Y~R4. _ 



l zmir ticaret sicil me
murluğundan: 
Tescil edilm" olan (İzmır şehrı 

ve havalisi imar ve inşa Tür1< Aııc
nım Şirket•) nın 11/ 9/1941 t~rihin
de fevkalade olarak toplanan urnu
ıni heyeti zabıtnamesi ticaret ka
nununun hilkümlerine göre sicilli:ı 

4013 numarasna kayıt ve tescd ed:ı-
diği ilan olunur. :ıı~72 

İzmir Ticaret Sicil memur
luğu re"mi mührii \"e 

F. Tenik imza•ı 

1 - Zabıtname 
Gazetelerle neşredilen ılan üzeri

ne bugün 11 eylül 1941 per~embe 
ılünü saat 11 de İzmır şehri v~ ha
Valisi imar ve ınşa Türk Aııon im 

Şirketi ruznamede yazılı hususatın 
lllüzakeresi ıçın Fevzipaşa bulvarın
da. Selanik Bankası üzerindeki dai

rei ınahsusasınclaki Hükumet komi· 

serı Bay Cevdet Arıkurt hazır oldu

iiu halde aşağıda isim \'e hi"e adet
lerı muhan-r hıssdııran huzurwıda 
akti içtima tmiştir. 
İçtımaa Nuri Sıtkı Erbo~· r~ıs w 

rey toplamağa da Fazıl Ç0•ıııgün 

intihap edilmiş ve 3250 h'"se sahı
binin mevcut olduğu anlaşılmı~tıı'. 

Bu içtimaa _ evvelkı ıçtimıtc!a nı

sabı ekseriyet hasıl olmadığından -
Ticaret kanuııupun 366 ıncı maddcsı 
ınucibince bu kadar hisse kiil" ıı-el

diğinden ruznamei müzakerat:. ge. 

çilıniştir. 

1 - Tasfıye memuru Fuat Lostar 
tasfıye işlerine aıt raporunu okumuş 
Ve bu bapta söz istiyen olm~ı.lığın

dan rapor kabul \'e taS\·ip ~di!nıı~-
tır. 

1.! - Ta~fiye işlerı tamamı•:le lı·· 

tam bulmuş olduğundan tasfıye i~

lerıne nihayet vcrılme8i hu~usund~ \ 
Uei~ tarafından yapılan teklıf kahu. 
ve tasvip edilmiştır. 

Başkaca şayanı müz:ıkere bır ~PY 

olmadığından içtımaa nıhaye; Yerıl-

nııştir. 

J 

KATiiYEN 

iHTiYARLAMIYAN 
KADININ 

SIRRI 

1 

,. ı 
1 

45 yasında oldutu halde JOıUnde hlc 
bir CilVi. hict>ır buruı;utu J:Oktur 

Açık. yWTiuşnk , ve blr ı:enç kızınki 
eıbt ku.rursuı bir el!~ ~ela bir ha-
rika denebilir. F"akıt bunun tennt ı 
bir iz.ahı vardır ~ 

1$te. bu Viyana Onıverslt.ed Pro
f-sörü Dt.. SteJskal'D'I saY3nı hayret 
keşrı olan · sıocel.. ın neucesidlr. 
;:sıocet .. her yumuşaıc: vf kusursuz. 
dld ltln elzem olan ctncleştiritı 
kO"""etll ve tabii unsurdur, Simdi. 
penbe renkteki Tokalort lcremfnde 
· · sıocel . b!ılunduiundan. ılz. uyur .. 
ken clldınızı besler ve rı•ntlt!ştJrir. 
Her tab<i.t'ı kalkt.Jiıruıda cizı:i ve 
burusuklu.k t.arın kayboldujunu ve 
blroı dnhı ,ell(les.tl,.nlıi eorOrsU·· • 
nln 

Ctlnduzleri ıcın de be-yat renkteki 
fyağsızl Tokalon lcremlnı kullanı.ntt 
Bu sayede c.ıldınızı tazeler. siyah 
noktalardan kurtarır ve aı;-rk mesa· 
mal.mı sıklaştuır On yaş daha gene 
eörtimJnuz \.·e öyle de kaloıız Yü.zO .. 
nüzUn zayınam15 adalel~rıne nihı· 1 
yet "erlnıı. Bu t1rkın tenden kurtu
lunuı Mektepli k.Jı olduğunuz ta • 
mınki taz.e. stkı yanaklannrıı ve 
tAth gı-u:•lliğını.ı.I iktisap ediniz. CD· 
dın r·li;1~1 olan bu llcı muhtelif To· 
kalon kreminin harikulide netice .. 
terinden fevkal.lde mahzu.ı kala
t ak!tna. A 'il:"\ UkdJrde paranw 
memnUJ\iyeUe iade edecetlı ..., ' 

PARASIZ - Bu gazetenın her 

ıkuyutu Bayanı, derununda (beyaz 

ve penbe) renklerdeki T okalon 

kremleri ıle muhtelif renklerde 

ITükümet komiserı Tokalon pudr~sınııı numunelerini ha-

Reıs Rey topiamağa memur \'i lüh bir güzellik kutusunu alabi-ı 

-IIEV('UT HİSSEDARA:-< LiSTESi lir. Ambnlııj ve •evk masrnfı olarak 
-'haleten Fuat Sostar Karşıyaka 20 kuru~luk bir pul asagıdakı adrese 

T·'ahrettinpaşa cadd"'i 290, hıs<e gönderiniz. 

ltcledi 1000 TOKALON servisi 18 . .\. Po,la 
Vekiıleteıı • 'urı Sıtkı Erboy Ala-ık . 622 ISTANBUL 

türk caddesi 256, hısse adedı 91)1) _u_'u_s __ u __________ _____ 
1 Vekaleten Fazıl Çetingün . ı:1.ıı ~,___ --· 

nayar bulvarı 42, hısse adedı L>O Halia Zeytnnyaiından mama! 
Vekaleten Hasan Topçuoğlıı Göz- Ô 

teııe ıı. Zirn s. 6 hi:ıse adedi ı~·ı mer Muharrem 
Vekiılet~n P. :'.facar 1~79 S. :ı 

hisse adedi 450. 
~ 15 kuruşluk d~mga pulu 

l<ulak, burun ve boğaz 
hastalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERA TÖR 

Çamaşır Sabunu 
TOPTAN KiLOSU 

Kuruştur -1 
Zayi 

Buca urla okulundan aldığım 7-9-941 

Dahi Öke tarihli ,.e 14 sayılı belgemi kaybettim. 
t Ye-nisini çıkru:acağımdaıı eskisinin 
kinci Beyler aokağı No. (80 ) 

l'1 hükmü yoktur. 
aatalarını her ırün öğleden sonra 725 Turan Ataoğlu 
~ kabul ve tedavi eder 16-17-18 (3808) 

Yüksek ziraat ennstitüsü veteriner fakültesi 
askeri kısmının kayt ve kabul şartları 

:ıı 1 
- Ankara Yilksek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri kısmı

v a bu Yıl sivil tam devreli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan 
1 e 

01
lrunluk imtihanlarını vermiş olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. 8~lc!iierin aşağıdal:i şartları haiz olması lazımdır. 

B) - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak. 
C) - Yaşı 18 - 22 olmak (22 dahildir) • . 

ınu ) . - Beden teşekkülleri ve sıbhatı orduda ve her iklimde faal hızmete 
~aıt olınak (Dil rekaketi olanlar ıılınmaz) 
E ~ - T~vır ve hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam ol~~k. 

zabıta:- ~•lesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (Bunun ıçın de 

2 ets ıkası ibraz etmek) 
- stekı-ı · ·ı aJ 

l . ~ 1 erın müracaat istidalarına şu vesikaları bag am arı azımuır. 

A) - Nüfus .. 
B) _ Sıh cuzdanı veya musaddak sureti. 

"•ı k" d batı hakkında tam tes~kküllü askeri hastahane raporu ve 
~. aırı ı. ' 

C) - Lise mezu · 'ki' t' 
D) O 

nıyeı ve olgunluk şahadetnamesi veya tasdı ı sure ı 
- kula alındı" ta tal' ti k b . . gı kdirde aı;keri kanunun, nizam ve ıma arı 

ile~~-ettığı hakkında _ve~isinin ve kendisinin Noterlikten tasdikli taahhüd 
r ••l t ~be okuldan ıstıfa etmek isterse ol:ulca tahakkuk ettirilecek mas-
.... arı bırden \'erır ve bu d t .. 

E ) , a aahhüd xcncdine kaydedıhr. 
lllad ı • - Sar alı uy~rke_n _gezen, sidikli, bayılma ve çırpınma müptela ?ı: 
h gı hakkında velılerının Noterlikten t d'kl' t ahhüdnamesi (bu gıbı 
astaııkl d b' . .1 as ı . ı a 

llnJa ar an . ırı ı e okula girmezden evvel maliil oldukları sonradan 
şılanlnr okuldan çıkarıln· ve okııl masrafları velilerine ödetilir . 

ile 
3! .~ İstekliler bulunduk.arı mahallerdeki askerlik şubelerine istida 

ikın trac.aat edecekler ve şubelerince - 2 nci maddede _ bildir ilen evrakı 
8 . al et_tıkten sonra Ankarada yüksek ziraat ensitüsü veteriner fa.külte
§: askerı talebe amirliğine gönderilecektir. Müracaat müddeti eyltllün 25 
':)kadardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

ra - Okula kayıt ve kabul şahadetname derecelerine ve müracaat sı-
sına göred' İ k" · k b 1 edij ı r. ste ıı adedı tamam olunca kayıt işleri kapanır ve a u 
enlere ınUracaat ettilıleri askerlik ~ubeleriyle tebliğat yapılır. 

13 171 20 zg 21 aıo 3 1 20 ıs 11 20 23 25 (8237) 

(Ai'ıADOLU) 

............................................... ,. ............................................................. ~ 
! İzmir Levazım Amirliği İlanlarıl - . ı ................................................................................................................ .. 

lzmir levazım amil-liği satın a lma komiayonundan: 
1 - Anafarta ihtiyacı için beher kilosuna talibi tarafından 44 ku

ruş 98 santim fiat verilen 60 ton sığır eti M. M. vekaletince 
pahalı görüldüğünden tekrar ihalesi 29-9-941 pazartesi günü 
saat 16 da kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 26988 lira olup ilk teminatı 2024 lira 10 
kuruştur. 

3 - Evsaf ve şartn'llmesi her gün Çanakknle Mııt. Mv. satın alma 
komisyonunda görülebilir. 

4 - Taliplerin ihale saatinden bit· ~aat evvel teklif mekmplariy-
le birlikte komisyona müracaatları. 12 17 22 27 

lzmir levazım amirliği aatın alma komiıyonundan : 
1 - Kapalı zarf usuliyle 300 ton zeytinyağı alınacaktır. Beher 

kilosunun muhammen bedeli 90 kuruş olup tutarı 270000 li
radır. 

2 - K11t'l teminatı 14550 liradır. Evsaf ve hususi şeraitler topkapı 
maltepesinde askeri satın alma komisyonunda görülebilir. 

3 - Zeytinyağlar tenekeler veya bidonlar içinde alınacaktır. 
4 - İhalesi 2-10-941 perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin ihale saatinden bir saat evvel komisyona verme

leri icap eden teklif mektuplar ve muvakkat teminatları bir-
likte komisyona müracaatları. 12 17 22 27 

Jzmir levazım amirliği aatın alma komiıyonundan ı 
l - Teklif edilen fiyat pahalı görülen 150 ton sığır eti 19-9-941 

cuma günü saat on beşte yeniden pazarlıkla satın alınacak
tır. Ş~rtna~esi. her gün komisyonda görülebilir. Muhammen 
bedelı 60 bın !ıra olup kati teminatı 8500 liradır. 

2 - İsteklilerin belli gün ve saatta fındıklıda satın alma komis-
yona gelmeleri. 15-17 

lzmir Levazım Ainirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l - Çanakkale birlikleri ihtiy11cı için beher çifti on liradan 2000 

çift kundura 20-9-941 cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 20000 liradır. Kat'! teminatı 3000 lira -
dır. Evsaf ve şartnamesi her giln komisyonda görülebilir. 

3 - Taliplerin ihale günü Çanakkale A~. SA. AL. komisyonunda 
bulunmaları. 9 13 17 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
l - Çanakkale birlikleri ihtiyacı için behe;r çifti on lirad'lln 

21000 çift kundura 20-9-941 cumartesi günü saat 11 de pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 20000 lira olup kat'i teminatı 3000 lira
dır. Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

3 - Taliplerin ihale günü çanakkale As. Sa. AL. komisyonunda 
bulunmaları. 9 13 17 

Aı. Po. 1578 Sa. Al. Ko. Rr. den 
1 - Numunesi komisyonda görülmek üzere iki bin çift kundura 

yaptırıltıcaktır. 

2 - lhale günü 27-9-941 cumartesi günü saat on birde muvakkat 
teminatı 1200 liradır. 

3 - İsteklilerin muayyen gün ve saatta komisyona müracaatları. 
13 17 21 26 

lzmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 
1 - ~ehjır kilosuna 16ö kuruş fiyat tahmin edilen 25 ton sadeya

gı !9-9-941 cuma gilnü •aat on birde pazarlıkla satııı alına
c;ıktır. 

2 Şartnamesi her gün komi,yoııda görülebilir. Muhammen be
deli 41250 lira kati teminatı 6187 lira 50 kuruştur. 

:3 İsteklilerin belli gün ve saatta Fındıklıda satın alma komis-
sonuna gelmeleri. 13 15 17 -.... - .,. 

lzmir levazım aı:nirliii aatın alma komiayonundanı 
l - 650-700 safi gramlık beher kilosuna 53 kuruş fial tahmin 

edilen 25 lıin kutu türlü ve 20 bin kutu ayşekadın fasulya 
konserveRi 20-9-941 cumartesi ıı-ünü ,aat 11,30 da pazar
lıkla S'lltın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 23850 lira olup kat'i teminat 3577 lira 50 
kuruştur. 

3 - Şartnamesi her gün komiRyonda ııörülebilir. İsteklilerin bel
li gün ve saatte kanun\ vesikaları ile birl ikte fındıklıda sa-
tın alma komisyonuna gelmeleri. 17 18 

İzmir levazım amirli i i aatın al;;:;;-ı;omiıyonunda_n_:-~-----
1 - Pazarlıkla 250 ton kuru ot satın alınacaktır. 
2 - !halesi 19-9-941 cuma günü ,aat 15 de kı~lad11 izmir leva

zım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 --1 hleklılerin l:>elli \'akitte temiılatlariy'Je birlikte komisyona 

m iiracaatl;ırı. 
lzmır levazım amirliği ıatın alma komiıyonundan ı 

1 10000 kilo kuru ot verilen füıt pahalı görüldüğünden tek
raı· pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 18-9-941 perşembe günü saat 15 de kışlada izmir le
vazım amirliği satın alma komisyonunda y;ıpılacaktır. 

3 ~ l:steklileı•in belli vakitte t ._mit1atlar4yle bi;ı1ilkte komisyona 
müracaatları. 

lzmir Levazım Amirlı&i Satın Alma Komiı7onundanı 
Cinsi l\1iktarı 

Saman 
Saman 

Kilo 

62000 
60000 

Kuru üzüm 5000 
l - Yukarıda cins ve miktarı yazılı iki kaleın yeni ve bir kalem 

yiyecek maddeleri pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - fhalesi 19-9-941 cuma günü 'aat 15 te kışlada izmir ieyazım 

amirliği satın alına komisyonund'll yapılacaktır. 
3 - Talipleı·in belli vakitte t " minatlari.Y1le birlikte komisyona 

müracaatlaıı. 

lamir levazım 
C'insi 

amirliii .. tın 
Miktarı 

Adet 

Yangın kancası 4 
Yangın balt'llst 8 
Su kovası 200 
Yangın halatı 4 

alma komiayonundan: 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı dört kalem malzeme pazar• 
!ıkla satın alınacaktı.-. 

2 - İh'lllesi 18-9-941 perşembe günü saat 15 te kışlada izmir le· 
vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin belli vakitte ıeminatiariyle birlikte komisyona 
müracaat l arı. 

Vilayet daimi encümeninden: 
Utla İskele okulunun 633 lira 66 kuruşluk bedeli keşifli tamiratı on 

beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve keşif ra
poru her gün Maarif Müdürlüğünde görülebili r . Talipler in ehl iyet ve
sikaları ve 47 ı:.-a 92 kuruşluk teminat makbuzlariyie ihale günü olan 
2 Teşrinievvel 941 tarihinde Encümene müracaatlar ı ilil.n olunur. 

17 23 27 1 (3829) 

Vilayet daimi encümeninden: 
Çeşme Namık Kemal okulunun 402 lira 68 kuruş bedeli keşifli ta

miratı on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve 
keşif raporu her giln 1\Iaarif Müdürlüğünde görülebilir . Talipleorin eh
liyet vesikaları ve 30 lira 20 kuruşluk teminat makbuzlariyle ihale gü
nü olan 2 Teşrinievvel 941 tarih inde Encümene müracaatları ilan olu-

nuır. 17 23 27 l (3830) 

Sahıfe (3) 

l11no:ıv.ınw a.<all3 !lfAaS "P•"qbw 1 
!lf•punuo.<!A•d :ııu•qıt:;ı 11pan,,ı ''"P" 1nq11:ıı i!ıvd!• u!!>! !'"l'! !'"" 
!q!I a.ı!ftaA ıiWf111 v1.1nmnA 'l.&Vfftl"lf .l!:>U'! aA mnzn '!.ıaıti! wn>f~p '11vvt 
-U! aup111w •11111qo• aıdıı l!l"l'IDW 'ııv111q11.ıv a.<!l:ıı•u "W"Z[VW !Z"Plnw 
a.ıa1P!'l'l""Hlw !-'"'!"" aA !•nsnq :ıım•amw v.<vıq•ı '•!wap wnwnım 

IYVZVdVDV : !reqe1\T e>r!.ıqed 
}13'f .l}S W]UOU fT "'1-'Y.L 

ı.1v1a"'!ı.1qu:1 u111u.ı aa .1ıwaa ---illi 
M. M. V. Deniz Levazım satın 

alma komisyonundan: 
13.000 k ilo vaketa alınacak 

l - 26 ağustos 941 tarihinde birinci d fa yapılan pazarlık eksiltme
sinde beher kilosuna teklif olunan 450 kuruş galı görüldüğünden ı~ 
bin kilo vaketanın 20 eylül 941 cumartesi günü •aal on birde ikinci dtf:ı 
pazarlık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 4175 lira olup şaırtname,ıi her gün komisyonda gö
rülebilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatta yukarıda yazılı miktardaki temi
nat ve kanunun istediği vesaikle birlikte Kasımpaşada bulunan komisyon 
da hazır bulunmaları. 16-17 3805/810<1 

Çine kazası Muhasebei husu
siye memurlueundan: 

l - Çine kazası 1 Numaralı Kahraman köyler birliğı tarafından 
100 X 63 eb'adında 105 derecei harareti temin eden tazyiksiz seyyar bir 
adet yerli malı etüv m'llkinası mübayaa edilecektir. 

2 - 3. Teşrinievvel 941 tarihinde Çine kaymakamlık makamında ih:ı
lesi yapılacaktıt·. 

3 - İhale açık eksiltmeye tabidir. 
4 - Etüv makinası sağlam olduğu hey'eti fenniye tarafından bilmua

yene anlaşıldıktan sonra alınacaktır. 
5 - Etüv makinası Çinede teslim edilecektir. 
6 - İhaleyi müteakip satın alınan etüv m:ıkinası bir hafta zarfınd.ı 

teslim edilmesi şarttır. 

7 - Satın alınacak etüv makinası bedeli ~,in tediye edilecektir. 
8 - Etüv makinasına tahmin edlen fiat beş yüz yirmi liradır 
9 - İhaleye işti.-ak 5, 7,5 teminat akÇtısı Çine Ziraat Bankasına y tı

rılmak veya Milli bir Bankadan teminat mektubu ibraz eylemek "uretiy
le olacaktır. 

10 - İhaleyi müteakip teminat akçası 5• 15 şe iblağ edilecektir. 
9 13 17 21 (3692) 

lstanbul belediyesinden: 
Haseki, Cerrahpaşa, Beyoğlu \'e Zührevi hastalıklaır hııst:ıneleri ile Zty 

nep Kamil doğum evinin yıllık ihtiyacı için alınacak 7499'1 kilo beyaz Ka
raman eti pazarlık suretiyle satın alınacaktır. Beher kilosunun tahmin 
bedeli 56 kuru~ ve ilk teminatı 3119 lira 75 kuruştur. Şartname zabıt ve 
muamelat müdürlüğü kaleminde göırülebilir. ihale 19.9.941 cuma güııü 
saat on dörtte daimi encümende yapılacaktır. Taliplerın 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 :1737 7970 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 

l - Evvelce eksıltrncyeye konmuş olan 10 bın adet bira sandığı 
şartnamesı değiştirı!diğınden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konu:
konmuştur. Çıvisi idaremiz t:ırafınılan verilecektır. 

2 - 10 bin adedinın muhammen bedelı 42474 lıradır. yüzde y~Jı 
buçuk muvakkat temıııalı 318G ııradır. 

3 - Eksiltme 19-9-:>41 cuma güııii saat 11,25 de Kabata~ta lc\a
zını şubo;ınde miite~ekkıl alı.n konı•,.yonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname sözü geçen ~ulH'Ut'n ve İzmır Ankara başmtidürlük
lerindeıı 213 kuruş mukabı ındc ı.iıııabılır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 25110 \'c 5000 adet ıçinde teklifte bulu
nabılecek lc rıne güre mühi.trlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle tek 
lıf edecedleı" mıktnr üzerınden yüzde 7,5 güvenme parası makbuzıı 
veya makb>.tzu nya banka teminat mektubunu ıhtiva edecek kapalı 
zarfların •haıe . .-ünü eksıltme saatınclan bir saat evveline kadar mez
klır komısyon başkanlığına makbuz mukablinde vermeleri lazımdır. 

14 l& 16 17 3791/ 8032 

Alaşehir istasyonund-:ı yapılcıcak gatakhan e 
binası inşaatı 

Devlet dern it yolları umum müd'Ürlüğünden ı 
Kapalı şarf usulü ile ve vahidi fiyat üzerinden ek•iltnıeve konmuştuı'. 

Bu inşaata döşeme \'e lentolar için muktezi demirler idaret~ \'erileceklir. 
l - Bu işin muhammen bedeli 42.700 liradır. 
2 - htekliler bu işe ait ~artname vesair evrnkı D. D. yolları Ankn• 

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

karada D. D. yolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonuıı
da yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için i><teklilerin teklıf mektupları ile bir
likte aşağıda yazılı teminat ve ves11iki ayni gün snal on be~~ kadar komi« 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

A - 3202.5 liralık muvakkat teminat, 
B - 2490 sayılı kanunun tayiil etliği Hsikalar ;ıe uu işe mahsus ol· 

mak üzere J\1ünakaiat Vekaletinden alınmış ehliyet nxikası, ehliyet vesi· 
kası için ihale tarihinden en az sekiz gün ev\'el bir istida ile Münakalat 
Vekaletine müıracaat olunması. 12 15 17 20 6 172 3756 

DEVLET DEMlRYOLLAR!SDA.\': 
Muhammen bedeli 55250 Elli beş bin iki )"ız ellı lira olan tulum ~~bi>e 

imaline elverişli 65.000 metre kumaş 2 10 911 Per~embe günü "aat 16 
da kapalı zarf usulivle Ankaradıı idar~ binasında ~atın alınacaktır. 

Bu işe girmek is.tiyenlerin .1012.50 - d&rt lıin on iki liy~ elli kuru~ -
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği \'esikaları ve teklifle
r ini ayni gün saat 15 şe kadar komisyon reisliğine \'~rmeleri lazımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ve lzmiı:- vezneleröıı-
de satı lmaktadır. 17 19 22 2·1 (3832) 

DEVLET DE.11/RYOLLARINDAN: 
Muhammen bedeli - 75000 - lira olan 11000 adedi tulum 1500 adetli 

caket ve pantnlondan ibaret takım olmak illere cem'an 12500 adet işçi el
bisesi 2110 941 perşembe günü saat 15.45 de kapalı zarf U8ıtliyle Anka
rada idare binnsındrı satın alınacaktır. Bu i~c girmek istiyenleoı·in 5000 
liralık muvakkat teminatiyle kanunun tayin ettiği ve~ikaları \'e tek!ifle
r ini ayni gün saat 14.45 şe kadar komisyon reis.iğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 200 Y.uru~a Anlrnırıı Haydarpaşa ve İzmir veznelerinde a~· 
tılmaktadır. 17 ııı 22 24 (3831) 



Sahife ·(4) (ANADOLU) 17 EYLüL 1941 Çarşamoa 

lngilizlerin hazırladık
ları mühim bir istatistik 

400,000 kişilik Alman 
kuvveti 

- Bq tarafı 1 inci aahifede - - Battarafı 1 inci sahifede -

Macar ordusu o . Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri n 
ovyetlcrle harbe 
devam decel · 

liz ağır bombardıman t:ıyyaresinin i:· Jerclen 400 bin ki ilik bir kuvvet çek-
1.irnk ettiği hu muazzam harekattan mi~tir. Bıı asl,er, harp gürmuş giizi -
yalnız !l tary:wemiz dönmemi tir. IH de · Alman askeı-lerulir, Bunların yı•
ıl'<'r tayyar<.'ler, i. gal altındaki düşman rine poli.q yazifesini gümwk uzerf' 
tayyare 111 yılanlarına lıürtıııı t'lmi !er- 3;; yn:mıd:ın :ııl,arı :ı kH i ~ tiınal ede- Rumenler, çeyrek asır-
dir. ceklir. [ k b •• ••k t hl'k • Bir avcıınız, :;alıahle:iıı bir Mes~l·r Lomlrn, lG (A.A.) nir ı:ırnftnıı l uyu e ı eyı 
Şmit 109 dü:;ıiirnıiıstiir. Sovyetler muk:ıvemet hu. usunda ay- uzaklaştırmışlar 
:.!000 iNCi HA l' A ZİlFE'Rl: ni riddel ve .-ebatı gö. teriı·ken Al -

Berlin, 16 (A.A.) - Alman hava manlar da ilk soğukların yal--la~ma- Budapeste, 16 (A.A.) - l\1acar 
kuvvetleri kumandanı mareşal GöQ·iııg, sından evvel lıir 1ıetice almak için Başvekili Bardossi, pazartesi günü 
Mölders avcı filosu tarafından kaza- bütün knv\•etleride hücumlar yap - öğleden sonra paı·I1imento Jıariri,·e 
nılmış olan 2000 inci hanı. muzafferi- maktadırlar. Şin~di Dinyepeı in şar -

1 cnciimeni huzurunda Amiral Horti-yeti münaselıetiyk• bir telırik m<.'ktubıı kında mühim bir Rus şehri o an 
gündermhıtir. Krememmfun Lthliyesi mevzuulıahs- n;n, !Iitleriıı Almanyaclaki umumi 

KAHlRBDE Oı,e VN 1'AP.;lU dir. Bu ;;ebeple Kiyef üzerindeki ı.eh- k:ırargahmı ziyareti hakkında iza-

12 

Amerikanın 
yardımı 

hükun1et ve n1illete 
yapılmış 

BaŞmüddeiumumilik 
qeni bir emirname 

neşretti PEK ('OK: like artmıştır. Fakat, bununhı şe - hat vermi~tır. Başvekil, kral naibi,1ın 
Berlin, 16 (A.A.) - D. N. TI. aj!ııı- hir Almanların eline düşmiiş demek n.tıerle mülakatının Alman_ dacar Vaşington, 16 (A.A.) - Ruzvel-

:-ıı bildiriyor: değildir. Don havza~• mühim bir sa- . • , tin kiralama ve iare kanunuHun iat-
Askeri kaynaklardan n.rileıı Lir ha- ııayi merkezi olduğu içi;1 Almanlaı·ın devletlerını alakadar eden meseıeler biki hakkında kongreye yerdiği ra

bere göre Alman savaş tayyareleri, Is- bu havaliyi bir an evvel zaptetmek üzt•rinde cereyan ettiğini söyleını~tır porhr, yardımın yalnız lngiltereye 
k"nderiye limanını ve emtea ista~yon- üzere ~iddetli taarruzlar yapıyo_rl-ar. En meseleler üzerınde tam hi~· an- değil, 12 hükumet ve millete yapıl -
!arını 14 - 15 eyliil gece;ıi muvaffaı-ı- )fuharrirler, Alman-Rus cepbc!;ıııd: hsmıy·ı Yarılmıstır Şımdıvc karlın' <lığını gfüıterınekteclir. Bunlar Çın , 
yetle bombalamışlardll'. ki harbi cehennemi diyerek tav:;ıf ' ' ·' ' ' · · · S Polo:ıya Yunanbtan, Yugoslavya, 

Kahire, 16 (A.A.) - Düşmıın t:ıy- ediyol'lar. . olduğu ~ıbi _M_a~ar kuvvet!:rı~ ov- Non'.eç. 'Delçika, Jlollanda, -~Tollan -
yareleri erkenden Kahk lıurnlisiıw Şimali şarki ceµhesıııdc cereyan yet harbıne ıı;;tırnk edeeektıı. Lnııun da Hindistanı, Sıl\'yeller ve clwer dev-
t:ıarruz etmişlcrdiı'. eden muharcberlercle mareşal \'oro- şümulli hukkında iki ordu Basku. !etlerdir. Raporda bunun bir iane ol-

Yangın ve iııfilük bombaları atılnıı·- şilof, bazı muvaffakıyetl.e~· elde et - mandam mutabık bulundnklanııı maclığı bildirilmektedir. Ruz\'elt,. ~u 
tır. 39 kisi ölmüş, 9!1 kisi yaralanmı :- mis, Almanlar 10.000 .. kışı kaybet - , ·b't , .. 1 a·. \'ardımın tecavüzleri karşıLlmak ıçııı 

. k 1 k ce~ ı eLmış er ıı. . • h" ·ıı ti . l ·b 1 tır. Emlake az zarar olmamı~tır. :Uı-;ı- mişlerdır. 210 tan ·, ruz erce ·am - . AŞE NAZIRI DEÔ: iŞTİ yapıldıgını, ur ruı e erın ta.~ . e en: 
ırın, diğer bir knç şehrinde de tehlike yon. Rusların eline geçmiştir. 1 · mesi muhtemel her yerde muşterek 
i areti verilmi. tir. · Pravdanın makalesi: Buda peşle, 16 (A.A.) -:-. :\!acar trayret ~arfetmeleri lf~zım g_eldiğin_i 

12020 TAYYAREYE KARSI :JO~.'I: l\toskova, 16 (A.A.) - Pravda ia~e azırı Lahi istifa etmıştır. Har- bildirmiş, Amerikanın hürrıyet ug-
Raclyo ga.:etesi11de11: gazetesi baş makale.sinde şöyle de - biye azırı General Corc Bengel İaşe runa harp eden _milletlere yalnı:ı~.t~-

Mısırlı Prenses 
Nevcivan öldü 

120 bin 
Türk 

Mısır liralık ~iftliğini 
ordusuna vakfetti 

A. vrıca Türk hava kurun1una da 4 bin 
· Ingiliz lirası teberrü eyledi 

t t bt 1 16 (Telefonla) _ Şehri- rası 1-ı~ metindedir. Senelik ge1iri 8 bin· 
s an ı , ı· d "·I h . nr"'' a'· · ı ·k met etmekte ol·ııı Iısırlı l\l•;.;ıı· ırası ır. '-'er um pıe ""·'· •. -mızc e ı a · · ·· 

Prenses ı e\'Ci\'an. bu_gUn_ 90 _yaşında nca Tüırk hava kurumuna da 4 bin 
olduğu halde Bom?n.tıdekı i>\'ınde ve- İngiliz lirası teberrü etmiştir. Prense
fat etmi ·tir. Pren"e", • rı~ırda bulu- .- ıınze''ı btıcriin ihtifalle kaldırıla-

b. 'ftl' ... l. 1 ;.;ııı ce ... " " 
nan muazzam ;ıı· ~~ 1 Kı.nı, ııııa arı'lı .. k '"''"'' Iecidivt' kanündeki A'\ri 
havvanlariyle bırlı.kt.e Turk ordusuna ı .ı , .. ".. · 
vakretmi. tir. Çiftlık 120 bin l\IBır li- <.'Zarlıga gonulmmıtm. 

İngilizTerin muhtelif harp yılların- mektedir: N 1 • t .· dilmiştir selli değil, keskın kılınç Yerdıgını, 
da muhtelif cephelerdeki mihver ve ln- Uitler, Rus harbi:ıi kış O"elmeden az~. ıgına a~ ın e R ·el • . IIitlerizınin hakim olacağı bir dünya- A kaı·a 16 (Husu,i muhabirimiz- yetiştiren bir inşaat fakilltesini, 

·ı· t . t h kk d t 1 b . - F Bukreş 16 (AA) - a oı aıan- 'k ~ ı n ' k' . t gı ız ayyare zayıa ı .'.l ·ın a neı:r~ - 0 vvc itırccegini he,;ap etmişti. a- . ·' . · · . . .. zı ·. . da Amen anın yaşayamıyacııgın den telefonla) - Memleketin muhtaç 2 _ Elektrik ma ıneleri tesısa ı, 

San'at okulları tevsi ve 
tekemmül ettirilecek 

tikleri bir i,;tatistiğe göre 1939. 40, 41 'rnt Rus ordu,;unun k:ıhramaııca mu- sının dıplomatık muharrır.ı ) '
1
1 

• J 0~ · beyan etmiştir. ( A ) A 'k olduğu tekmil elemanları yetiştirmek elektrik tevzii, telgraf, telefon ve 
yıllarında Mihve,r tayyarelerinin zayi- l<avemeti, Hitleriıı he,abıııı kanşiır- Rumen milleti, Bolşevızm c mu- Va!'ington, 16 __ A. · .. - merı .a u"zeı·e Maaı·ı·r Vekaletı' tarafından k 

1 
kt 'k 

1 · k b ı radyo işlerinde çalışaca e e rı · at yekunu 12020, ngiliz ta~·yarelerinın 'llıştır. Almanların Rusyad:ıki kış cadeleden hiç bir vakit korkmamış- ha_ ric_~J.'e nez .. aretının du.~1 a '_Şam ~ - hazırlanan kanun layihahırının ik -
· 3089 d b' Al ı k f ı tt d d - b dd nıumı kt mühendislerini, makine, motör, tay-ı~e ur. ıar ı manyaya açı ve se a e en tır. 1917 :;enesinde Rus ordu~u. ta- ır ıgıne ~ore, .aş mu . eıu ,.- maline çalışılma adır. Bu hususta . . .. . . . 

:\Iihverin .mlnız ."1ı~ırdaki tayy:ıı-e ıaşka bir şey temin etmiyecektir. . . . k' nin neşredılen emırname;nyle Ameıı- . .
1 

malfimata nazaı·an bu sene yare ve gemı ınşaat muhendıslerını 
zayiatı 4000 dir. Almanlara güre ne- '3unu Mo~kova seferinde • ·apolyon r.ıamen bolşevıkleşmış olarak açıır~ kan gemilerini;ı bazı yerlere Britan- verı end an'at mekteplerinin tevsi ve yetiştiren bir elektro mekanik fa -
t . · t d il • b'ld' ·ı ı··· ı k h t f • a ve kerclı k d. 1 ·ı·h .. mevcu 8 ' it · · ıcenın ne arz a o c ugu ı ırı mec ıgı -a tatmıştır. en, er ara ı yagm • vaya yardım rn'.l sa ıy e sı a , ~u - tekemmülü için yapıJııcak bütün mü- kü esıııı, . .. . 
için ?ilinmemektı>rlir. . . ., • ., Londra, 16 (A.A.) - Almanların zabitlerine fena muamele ederke~ himmat ve yolcu taşı;nalarına m~sa- racaatlar nazarı itibara alınacak; 3 .. -. ~1~htelıf bran.~l~r~a .kımy .. a 

lı\ GI LTERE i'ZERJ1\ DE • l A ı- '>4 tonluk ve mürettebatı 1:3 asker - Rumen ordusu ve millti bol5evıklı- oı.de olunmuştur. Emmıameye gore, kabul şartlarını haiz ola:ı herkes, endustrısının tale~ e_ttıgı km~y a mı:-
NET: den mürekkep bir Sovyet t&nkının • . . . f 1918 de bol<ıe- Birleşik Amerikadan Yeni Zelanda, b ·ıa· 'tisna bu mekteplere kabul olu- hendisler.ini ~e.tıştırecek bır sınaı 

Londra, 16 (A.A.) - Hava ve •la- müsadere edildiğini bildirmekle Sov- ır: sır~ını çe~'.1 n:1 1 ş ır. • vakit '\.vustralya birleşik devletlerce .. harp n~c~~tır. Mevcud san'at ve ticaret kimya fakiıltesın~, .. 
hili emniyet nezaretle:rinin tebliği: vet techizatı hakkında bizzat kendi - vık cu.mhurı~ etı kurnldugu _ mıntakası ~~an edileı~ _Ye~·Ier ~ustes: ~ektepleriyle enstitülerden başka ~ 4 - l\fe~leket~mızın mu.htaç oldu-

İngiltere üzerinde <liin gece kar•lr !eri tafsiliıt vermiş oluyorlar. Bu ka- ~Iacarıstandakı Bellakonu kogmuş n'l olmak uzere İngılız ıdaresındekı 'd n açılacak olan okulların in_ gu maden ızabesı, maden ınşaat ve 
değer hiç bir şey olmamıştır. dar büvük bir tanka ilk defo olarak ve bu suretle bolşevikliğin sir~yetı- ıiiğer yerl~re Amerikan f:emil_e~·i Y=~~: 1942 yılı içinde başlanacak işletmesi ve m~denci_likd~ ~ull~nı}an 

Berlin, 16 (A.A.) - Hava kuvvd- ra~tlanİnaktadır. . 1 t • qefer edebileceklerdir. Şarkı İngılız ş b nların mühim bı·r kısmının ted- makinelerin muhendıslerın. ı yetıştıre-1 · · l 1 ·ı · h.. 1 ııe manı 0 muş ur. M S d Ad P · ve u ı b' d f k'' lt · · 'ht' ·a erımız ngi iz gemı erıne ucum arı- Bir Fransız generali ne diyor: . b rla elimiz- ~frikası, ısır u anı, e~, erım, risata başlıya bilmesi için her türlü cek o an ır ma ~.n a u _esını ı. ı\. 
na devam ederek 7300 tonilatoluk bir Vişi, 16 (A.A.) _ General Düval 1940 da Besara ya, zo . ''falezya, Mikronezva, Bırmanya, t dbirlerin ve hazırlıkl:ırın ikmaline edecektir. Bu muesse~e~ı~ v-azıfesı 
petrol gemisini batırmışla:rdır. D~~ Liyoııda çıkan jurnal gazetesinde di- den alınmıştı. Polo~J:a ve ~'.nl~ndı- \falafa. Hindistan, t~~iliz ~orneosu, ~lışılacaktır. Kurulması düşünülen bir t~raft~.n me;nle~et~m~zı:ı. muhtaç 
gece 2 büyük düşman ticaret gemı~ı vor ki: :pd-aki faalıyetlerıııı de goıdukt.eu ~ı:,rmud adaları, in&:ıl!z Gu~~a?ı ve lnkara yüksek teknik okulu, yapılan oldugu muhendısl~rı Y etıştırmek o~
bombala;ıarak yakılmıştır. . Görüyorum ki, her tarafta şark ~cnra şimdi Romanyanın, bolşcvık- ı:p;er mıntakalara sılah, muhımmat rojelere göre; makla beraber, bılhassa memleketı-

Amerıkada Sollum ce~he"ınde. ~1- ·ephesi ve kıştan bahsedilmektedir. 1~.. k h k tı· tamamen haklı ve yolcu nakledilecektir. Bundan ıı 
1 

inşaat ı.•ol şimendifer, fahri- mizi aliikadar eden sahalarda veya k t l t ki h t l l ıge arşı are e · k d 1 ·ıt d - ' J ' t · • t k 'k ·ı A • had·ı araş ~an ı .a arı an . arın muza ere ı ı e 1en bi e, Sovyet kumandanlığının . . . b .. pro a- ~sas ma sa , ngı ereye yar .1~ ka binaları, demir ve be on ınşaatı umu mı e nı ve ı mı sa • -
h_ır k_eşıf hareketınde bulunmu~. c~- 'oş muharebelerine hazırlandığını dır. Bunlar, hakıka:ı h~~ 11

• -~,, "'lrOllramı için Ameri~an P:emi.lerın;~ .ve köprüleri yapac-ıık mühendisleri tırmalar yapmak olacaktır. 
tın hır muhar:~den _sonra 1:obıruk c.ı- 3öylemiştim. Fakat bu hususta bir h-a- ganda tarafından ınkar edılemıy _- -Prelere kadar gi>nderılebılecegı ı 
varında da muhım bır tepe ı;;gal ecl•l- ~aya diişmekten ihtiraz etmek lazım- cek kuvvetli esaslar~ll'. Romany'l, '·".kkınd~ sorulacak suallere cevap . H p m 1 m--s·ı moı lhtı·ka" r 
miştir. . . dır. Bu yazılarda 1812 de Napolyo- bir çeyrek asırdan!:?erı beklenen teh- ··<>rı;ıek~ır. . ar a ze U y• 

14 eylfılde bu cephede 8 lngılız tay- nun Mosko\'a önünde hatıraları ya - likeyi uzaklaştırmak için zamunııı. S mı_ılı Atlanhkte sefer: • ,. b ld l l 
varesi düşüri.ilmüştür. Zayiatımız 3amaktadır. 50 sene evvel general . . . d; bu Va~ıngton, 16 (A.A.) - Ruzvelt, terek ımaıatı Istan u a suç u ar ya-
yoktu~.. . . .. '."on Faktenburg, e. erinde 1812 kı- cıa harekete geçmıştır ve _şım ' Torvec nazırlarından ikisini kabul k l k d } 

İngılız tayyarelernı_ııı, . dun Alman ınm ehemmiyetli nisbette olm'.ldığını harekete devam etmektedır. tmiştir. Norveç seyrisefain umum a anma ta Ir ar 
koyuna, Hollanda sahıllerıne yaptıklıı. ··e ricatta Berejina nehrini 17 kanun- ~;;dürü de ictimada bulunmuştur. Sovyetler ve Çin de İstanbul, 16 (Telefonla) _. Bu-
rı hü~~m teşebbü~le-ri. a~i~ ~al~ışt~ı" >anide geçen Fransız kuvvetlerinin, SOVYETLERE GCRE '-"ma hakkında ifşaat yaınlmamış- ı'ştı·ı·ak ediyor gün alakadarlara, Filips radyo ve 
<2) duşman ta.r.rnresı duşurulmuştlır. 1ehirler tamamiyle donmamı~ olması ·M Fakat nazırlar, hükumetiyle te - elektrik malzemesi nıağazasındn 
lngili~ ta~yarel~ı·~ dün g:ce Al!Jlanya-

1

üziinden mühim zayiat verdiğini yaz _ Bat tarafı l inci u.hifede - ·-")~ icin vakında Londraya gidecek - 'Aloskova konferansı yüzde sekiz yüz karla mal ııatıldığı 
nın şımalı gar9ısınde muteaddı? nok- mıştı. Kışın asıl müşkilatı, köprü ve inde Alman tayyare meydanlarından "<lir. Şimali Atlantikte seyrisefer tff.l' 'hbaı· edilmiş ve neticede 16 kuruş-
talara bombal~r. atmışlardır. B~~h~ssa yolları geçilmez hale getirmesidir. :>irini bombardıman etmişlerdir. 20 .., selesinin görüşüldüğü söylenmek- toplanıyor. Sovyetlere 1uk bir ampulün yüz kuruşa ~atıldı~ı 
Hamburgda sı\.~ller arasında o~u ve ~akat şunu da unutmamak Jiizımdır ~aşist tayyaresi tahrip edilmi~tir. · ~dir. . . • • k esbit edilmiştir. Hiidise ile alakadar 
yaıralı v.ar~ır .. Du~man tayyarelerınden ki, Alm~nlar, Rus cephesinde 1914- ~ephenin cenubı garbi istikametınde Amerıka neyı seçh: tank verz/ece olanlar müddeimumiliğe Yerilmişler-
!l u dUşürulmuştur. 1915 de bir çok muharebeler vermiş - '<ilin bir düşman tayyare meyda~ına Ne~york, 16 _(A.A.) -.- Nevyork kh 

1 
n 

16 
(A.A.) _ Lond~·adan dir. 000 

]erdir. Kışın ihdas edeceği müşkülat- la hücum ederek 16 t:tyyare.~.ahrıp :t 'T'aymıs gazetes~ «Amerıkan donaı;- ö"~et~ildfğ~n~ göre harp malzemesinin Ayrıca Gal:ıtacl:ı fotograf malze-c. H 1 Pi mecll•S grUbU ta bir kat'iyet görmek doğ-ru olamaz. nişlerclir. 13 eylülde de clıger bır TYJası ateş etm~~~ _çıkıyor.~ başlıgı g .. t . k imalfıtı için yeni bir plan mesi satan Nuvart i~minde bir kadın 
Alman tayrare meyda:ıına karşı ya- ~ ıtında neşr:)ttıgı bır yazıda albay mwı ·elremıstır· B ı:-nın tatbikine -la folograf filmi ihtikarından ve 

• ·' 10 ,,.. t ·- -( k · d.. k k' tk hazıı an " · u P a . . -= Bq tarafı_!_inci _aahifede - Ask " v • t pılan _akın ~:1ııasıı!ua .... uuşm'.ln a) _ . no .sun un. a şa.ı~ '. 11 ~. unu mev- Amerika ve lngiltereden başka ~ov_yet- Zındankapıda hırdavatçı Todor• de 
lla dair verilen nıufa<ısal ızahat, he- erı azıye yaresı tahrıp edılmıştı.1;_.~a:y~.reJe u~buhs.:d~ı.e~ ~~-~1 t1tı . . ]er birliği ve Çin hükumeti ele ıştırak wni şekilde yüksek fiatle filim sat-
)·etı umumive tar,afınclan dinlenmi.- .. - Baıtarafı 1 inci sahifede - rimiz cephenin garp ıs 1 ametın e 1 ·•· ~erı a. ırke~ı eve. terının ~eç- ,.,c1ecektir. ı'ğından mahkemece teYkif e::dilmiş-

J bulunan bir Fasist tayyare meydanı t·gı ~ıy-::ısetı ta ıp etmesı amamıyle - , .. , . . . • 
tir. Vekil ithalat eşyası, memleket lebılır. ·· · bir akı~ yaparak 7 tayyare hakkıdır. Almanyanm İngiltereyi ablu- INGlLIZ GAZETELERlNIN MU- ıdıı. 
mahsulleı .. imiz ve sanayi eşya~ı vazi- \enin:rtd mıntakasında şi?detli ~=e~ı~~p tahrip etmişlerdir. Rumen '<a altına almağa teşebbüs etmekte TALEALARI: yeni Borsa komi eri 
.,,.etleri h kk d h ·biri üzerinde mul ar~. e .~r deYam etrr:ıektedır. J\1- kıtaları Odesa civarında ağır zayiat 'iması bu ha~kı hiç bir suretle de - Londra, 16 (A.A.) - İngiliz gazete-

n ın a er man aı a gore bazı mevzıler zaptedıl- · . 1 d' o-:ştiremez. Bız, Hitleri ı.·ok etmekte !erinin "og" u basmakaleleırini Sovyetle. - bugu" n gelı'yor f . t t h l "f" b 1 · · anhtmıs · · · h.. k 1 t vermış er ır. ' . J ., • ın e a u u se ep erını ' ·.· mı~ "e şe ıın \'a ınına varı mış ır. Rumen ehirleri bombalandı: lngıltereyc yardım için belki de geç re yapılacak yardım mevzuuna tahsıs 
1 ıthalat eşyasının fiatlarının menie Fakat Sovyetlerin ağır t-anklarla M kov: 16 (A A ) _ Sabahki kalacak kadar beklemeği seçmedik etmiıılerclir. İstanbul,_ 16 J~elefon~a) -:- zmir 

mr.hallerinde de artmış olduğ'unu, ya.pt~kları ~ücumlarla Almanlara '~~ tebı'-ği. . . . biz. tamamiyle lehimize ol:ırak bu- K~~ mev:;iıniniıı Şark cephesinde lıir borsa k~mıser!ıgıne tayın e.dıieı: ~s: 
beynelmilel nakliye ücretinin yiizcle n:'~~ı~ zayıat \'<'rdirdikleri de bildi- Sori'üen bül~n .cephenin hey'elı umu- nu hale~ Y~pabilmemiz mümkün o - gevşemeyi intac edeceği pe~. az ;nuh- tan bul tı~are~ odası umumı katıbı 

rılı~ .o.ı. . .. . . . mi ·esinde şiddetli muharebel.~r .. de - lan bu!\'_uııku günde açıkça harekete temeldir. Don ve kar, ha_rp ıçın bılhas- Cevad ~ı~~mı, bugün lzmire hare • 
300 arttığını, sigorta \'e dij(er ma~- Bı~ h,ıkıkat. var:ıa o da her ıkı tara- , Y tmistir. Cumartesi gunu 15 ge~megı seçtik. ı;a motörlü vasıtalarda bır çok ahvaL!e ket etmıştır. 
rafların da pek çok yük:ıeldii(inı, bu fın fazla zayıat \'erdiğidir. ~~~a~ ta;·yare:ıi düşürülmüştür. 10 OOo daha iyidil'. Almanların k:ş ha.rbi için Ag" rıda yeni zelzelelerde 
itibarla ithalflt eşya,-ı fiatlarının bir, Almaıılaı· Ballıkta Özel adasına S . ·et tavvaresi kayıptır. Sovyet ha- ALMANLARA GÖRE büvük hazırlıklar yaptıgını sanm~k 
iki, hattıi. üç miııli arttığını söyl~nıi~. asker çıkarmak te. ebbüsünde bulun- ~\luvvetİeri Damuı· Nornihıv ve icap eder. ve belki de harp, ~ışa :~ğ- bazı hasar var 
fıat tereffüünün bu krnmını tabii ad- muşlarsa da ınu~.affak olamamışlar- ~ösrnnce ve Kalası bombalamışlar - - Baı tarafı birıinci ıahifede - men şiddetiyle devam edecektır. Bızım A -, 16 (AA ) - Dün sabah 

lır. Almanlar. buyuk_ harpte de ha- k ll için rnpılacak yegane şey, yardımımı- g'..1• · · . 
detmek lazım geldiğini . öylenıiş ve va ve deniz ku~:etıe~·ı~in himayesin- dırÔzel adasına ihraç teşebbüsü: i.i er 15 eylUlde şark cephesinde zı ac€le yetiştirmek üzere bütün hazır- saat uç~e Patnosta 6 sanıye devanı 
fiat temevvüçleini anlatmıştır. de bu akcl'at:ra bı~ fçf'.kkaı mi a .Yal pmdış!İalr Alman ve Rumen kıtaları Odesaya cenup bölgesinde bulunan düşman lıklarımızı süratle ylap~a~~adfır. !~us Pden bır yer sarsıntısı olmuştur. 6 

Sonra mahsullerimi~in fi atların- ve o ~~ .. ı muv,ı a .° muş aı: ı. hücum teşebbü ünde bulunıruşlar~a kıtalarına büyük muvaffakiyetle ta- cephelecrinde ta.n·a~~ ~r.1~1ız111 aa ·~·e- dükkan ve 12 ev yıkılmıştır. Sarısul-
dan bahseden Vekıl, pırınç, fasulve, men golu cenubundakı _muh1'.r~be.ler- da bu taarruz Sovyet kara ve dcnız :ırnız etmiye devam eylemışledir. ti, şayanı takdır hır şe1'1lde devama tan ve Mut nahivelerinde de veniden 

. - .b. · de Almanlar 9 Sovvet tumenının ım - . f d .. k" t··ımü~ - s h b 1 mı'tıı· · · · · 
nohut mercımek ve yag gı ı ana gı- h 9 t·· . d · ·r ed·ıc1·-· . kuvvetlerı tara ın an pus uru " a ra topları, ricat eden kollar, ağır aşa ı;ı • 'Ik l . zelzeleler olmuş fakat hıç lıır ha-

' . .. . d lı d .. -a, umenın e mag up ı ıgını tür Almanlar cumartesi günü, E:;- h Bu suretle Rusyaya ı ayyare yar- . ' 
da maddelerı uzerın e un an boy- bildirmektedirler t . d ô 1' d b'. ı'hra" ha- asara uğratılmı~tır. 2 tayyare mey- dın11 "eti..,misiir sar vukubulmamrntır. Yalnız ba:r.ı . . • . • - . t · . onya a ze a asına ıı ., -

1 
a· -

1 
.• .., ' • • , • • • 

le ıhtıkarın oynıyamı~ acag.~nı: ı:ı ıh (Radyo gaznfe:"ı) rekeıi yapmağa teşebbüs f!iınişlerse danında hangar ar ve ıger lıına.ara Diğer lıir haberd7 Afrıka hey etı koylerde 30 kaclaı· ev, yenıden y-ı 
ııalıi.t mıntakalarıncla hukumetçe Amiral Darlan Tunusla de bu teşelıbüs tardedilmhıtir. Diiş- tam isabetler elde rdilmiş, 2!) tay- reisi ~!ister Ifasarnmanın Ye i\Ios~~- kılmıştır. 
rnübayaat yapılması hakkında verı- • manın 4 nakliye gemisi ve h_ir ~es - yaı·e yerde tahrip olunmuştur. Bi.i- v~ ~onfe~·:ın~_ıntla }ulu_n~ıcak Ame~:ı~a • • 
len kararın tatbikine başlandığııı; teft1şte troyeri b~tırılmış, diğer gernılerı tle yük asker tecemmi.ilerinin bulund. ıı- huku.~etı mu~e;1:sıllerının Londıa~ a ıstanbulda ıuı yı. pltkın 

· · · - · k f b · hasara ugratılmıstır - b. . · 1 .. .. gelmış olnıalandır. il 'ıl' söv!emış, pamuk ıplıgı, apu. ezı - Baı tarafı biıünci ..ııifede - A. 1 1 p .'k · 1 ırn ır şehır bomba anmıştır. Buyuk Bazı cm·ıı·el ı·e göre Alm·ııılar i:;ıral 
• . man ar erı opa varmı~ ar: ı < , ' ' ' ' "' k k lk 1 k }l_akkında alelfımum şikayetlerı~ J:e- zııretlerı mümessıllerı tarafından Loııclra, 16 (A.A.) - Ünayted yangınlar çıkartlmış Ve şehri.ıı '.sb"- a~tında~i m~.ınlek~tl~rd?~l Şark ı:ep~e: , e me ç arı aea 

rınde olduğunu, bu sebeple bunıarııı selamlanmıştır. General Dentz bu Pres ajansına cepheden gelen haber- yangınlar çıkartılmış ve şehrın ıstas- sıne talım gormu:;; ıhtı) at ~skerleı ıı~ı B .. 
satışlarının Vekaletlerce deruhte gün Mare.<;a] Peteıı tarafından ve Vi- ıere göre Sovyeiler bütün ~ark cep - Berlin 16 (A.A.) _ 'Büyiik Al- göndermekte. onların YC·rlerınt! acemı- ht~nbul, 16 (Telefonla) - • ugu_n'. 

· • · b 'dd · ı · k' t ·ı h ·· - ' .. · . !eri \'af> lı ihtiyatları koymaktadır. Bu Beledıyecle kaymakamlarla alakad.ıt rdıldiğıni, kaput bezıne el kondugu- şiye avdet eder etmez de Amiral hesı oyunca şı eL ı mu Ga)} t lu man tayyare teşekkullerı 14 eylul- t k ~ ·e· k t· I· . hareketini de durdur- mi.idü~lerin de isii.rak ettiği bir içtima 
·v · k · • cumlar yapmaktadır. aze e er, . . k d d" a VıJ ı <l ,ili • ". . •. . . mı, dıger mensucat ıçın de aıaı D:ırlan tarafından kabul olunacak- R t 1. · · b" "k bı'r f· aıı·"et de Dınyeperın şar ın a uşman a,,- manııı mümkün olmaması mühimdir. yapılmıştır. Bu ıçlımada, ekmegın ı:ı 

. . us çe e erının uyu .1 J . • • • • • • k' k · · f . alınmış olduğunu söylemıştır. tır. General Dentz mühim bir siyasi .. ·t ·diklerini bildiriyorlar. Binler- ker tecemmülcrıne ve topçu mevz• · l\fançe:-;ter Goardıyen gazetesı şunu kalıtede ".e pış_ ın ç~ ması ıçın ırın~ı-
Bırkaç Vekaleti alakadaı· eden P'lCVkıe getirilecektir. :~~~~rn:ı askerinin öld~ğünii Sovyel- 'erin2 hücum etmiı;;lerdir. Birbiri:ıi yazmaktadır: . . . . ları~ı t~k'.p ec~ıım_es'. ~~ ~u~_ıu~ar~ rı: 

meı:ıeleler hakkında Başvekıl Dr. Vişi, 16 (A.A.) _ Amiral Darl~ıı !er iddia etmektedirler. Leııingrad b:kip eden dalgalar halinde t:ıarru- .. ~\.:.az1ım1 . hııaf7tı·rı. Loıcdl . 1Bıvtbt ru~, ctıe:ı1ı agır ~~~~-aıü;ı~\1ı1e~~~~ k~,:~~J.ıc~ 
· s d b t d Odesa mıntakalarıncla Sovyetler Al t L kk .. l ' . onumuzc e <ı a .ı ınşa ıe ı ece an {- ııı mış, a . ı . • Refık ay amın • ana ın an sonra Jı•gusi kal~m müdürü ile dün .M:ır- v.e . h .. 1 '. -:_ za g2çen man ayyare eşe· u .erı !arın tamamen Rwıraya gönderileceği yüzde yirmi zam yapılması da kabul 

"k' i' b t A h sıddellı Alman ucum arına rag S h t 1 . ki. k 1 . . . ·. . . . . . · . A Ak H 
1
. B hu 'Ume ın eyana ı grup umumı c- sılyadan Tunusa gelmiştiı'. Amıral ' 'A h'vett muvaffakıyet- ovyet sa ra op arını, na ıye ·o - hakkında İngılız ışçılerıne bır mesaJ edılmıştır. yrıca ay, a ıç ve 0-

' etince müttefikan tasvip olunmu~ mi en lnclıevztıım~şlaer'c·ıı·ı· e < · < Jannı ve tanklarını .bombalıyarak vermiştir. Bu ı:nesajın büyük ehemmi- ğaz vapur tarifeleri de tedkik edilmış . Tunusta askeri Ye yerli müefl,;escler! er e e e ı . . b · t ,, . f d la ·ısiyle vaı:ıuı· 
ve saat 20 ele celseye nihayet veril- teftiş edecektir. Dinyeper nehrinin şarkınıhki iki bunları imh aetmişlerdir. yetı vardır. d' . Y~. enzın 

1 
asarıt\~. ? 

1 
)t'İ . ~· 

miştir. kollu Alman taarruz~ ha.kkında S_ov- 500 den fazla otomobil, bomua- BDeylı1· Ek;e~~r i~)g·~:~~:.~ hava kuv- ~~;reyı~~~e~:~~·~t~ gu;r~ş :a~:ı.~~~-~~g~~: Bl'ı·.1tl(<'>' rlt''ınu" il Kızılaya vet seı:.hı"'etlı' mahfıllerındP endı~e . 
1 

.. t ·ı t h · t;. unc an 1 , 000 
" .., ' 'ıı · 'a·ı" ,ki d' B ·· d - b ··t·~ larla ve mıtı·a yoz a eşı e a rıp e \'etlerine mensup bir avu" kahıraman ğaltılması da karar altına alınmıştııı'. b .. .. ısse ı me · e il'. u yuz en u un . . . . 

1 
b · · " . ' lstanbula çivi geldi te erruu Kı'vaf mıntakası tahli"e.»e maruzdur. tmlmışlır. Beş top susturu muş, ır düşmanı dur~urm. uş ve memleketı kur- --------~-----

.,, J h k tl d d l t t 1 d b mak zırı Lo-rd Biverbruk, bütün İngiliz iş· 1 $ h 1 't 16 (AA ) _ Gördüktan Diğer taraftan henüz tevid etme - zırhlı tren de are ·e en ur uru - armış ır. ımc ı e unu yap '. 
1 r.ml~tanbudl, ~6e"(!ael_edfhoanla:-t> bı'rlig"iene- kö\:Üm~~lkından .M.ehmed Ahlatçı ta- yen haberlere göre Almanlar, Ferik.o- mu~iur. Bundan başka 6 nakliye mümdkü~~dld~r. MDaamafih Le<l niLeııgr~d bır çilerine hitap ederek gelecek hafta n-

ı ız ma enı <ıY ı • · · k 8 lt k d lard r Bu Sovyet _ . b' k . b , ld d 1 ada egı ır. onanma a nıngra- gilterede inşa edilecek bütün tankların, 
hariçten mühim miktarda çivi gel - rafından kızılay urumuna a ın pa '.\ ar varmış ı . ' trenıne ır ço tam ısa e" e ~ e ı - d . ·d ı a g'tmiyor Fakat bir çok Sovytlere yardım için Leningrad Ki~ 
miştir. Bu çiviler, bir nisbet dahi~in - tebe~·:ü edilmiştir. E~a~ ~izamnfme- l~~i3. Kır_ı~~a t~:f.~udasa~ yol~~rı~~ miı;ı, trenler durdurulmuş ve ağır ş~~ı;:~:;m~k i:nkanı ~ardır. yef ve Odesa cephelerine gönderil~ceii 
de bütiln vilayetlere taksim edıle - ye gore .b~ yurtdaş, .daıl'n:ı a~a. 0 muş cıd. ı suıe e e 1 e ece ma ıye hasara uğratılmıştır. Londra 16 (A.A.) - ~vazım na· ni bildirmiştir. 
cektir. ve kendısıne te~ekkür edılmıştır. te ır. ' 


