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Nüshası her yerde 5 kuruştur 
P be TELGRAF: ANADOLU - lZMlR 

er1em TELEFONı 2778 
18 _ ADRESı ikinci Beyler eokatmda 

EYLUL ANADOLU sazeteal idarehaneld 

RAMAZAN 
Aiübarek Ramazanın iptidası 

önümüzdeki Salı g ününe rast
ladığını Büyük n1illetin1ize bil
diririm. 1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR İzmir müftüsü 

l __ 3!t~l~N-C~l!Y~l~L~~N~e~ı=re~d~il~m~iy~e~n~y=a~z~ıla~r=•=e~rl~·~e~rn~m~e~z=!;-----------;-fi_e __ r~g~u_-_n __ s_a_b_a_h_l_a_n __ (_lz~ın--İr~) de Ç~-!!ık~a:!.r~s~i~y~a~s~i~g~a~z:e~t~e:d~i~r:·-:==::::::;:;;;:::=::;------------..:R~.~ç~e=Ie~b=io~ğ~lu=----::::-:------= No. 8653 GünU fi mit nilahalar 25 kunııtur. ·-

(' Milli Şef -
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Bulgar Kralı 
Bitlerle görüş
meie gidiyor 
Bu ınülakata büyük 

eheınmiyct verilmektedir 

... ' 

ı ZMIR vl L i 

ln ır ili z büyük elçisi fuarı zi yneti 
esna sında 

•ıııı ı 85.000 klbur lıradmı 4.-IOıl.000 
Lrnvn. krom n1:ıtleni n1ülıny~u.ı~ın1n 
, .;e sıl'ırdnıı li .::wo.ooo !ıraya yuk, el 
mı~ oltlnyuııu nwınıınnıyetle uğren i
• onı z . 

• S~fİr Jıl\ Z l't'tll•l " I bundan SOJlra 

Türhl\'t'lllll Jııgıltt'rt:den yapmakta 
oltlul{~ı nıühaya:ıtın da aynı s.' ıı e ler 

_o-.... wn1 i'lrinel aahif-.d• -

~ ' 
Amerika, Atlan 
tik meydan mu· 
harebesine işti-

rak etti ... 
12.> oarça gemi hin1aye 

seferine başladı 

Amerika yeniden 2831 
•muharebe gemisi 

ı:-----

yapıyor __ _ 

• 

• 

. . 

... 
~ ... 

' ~~· ~ 
Şark cephesind en gelen e n-;,n ha;;-r-;ıi,;;le;i : Yere gömülerek- b ir müdafa a m evzii haline sokulmuş b ir Sovyet tankın ın 

m uhasara eden Alınan k u vvetleri kumandanı maretal Reich enu. Bir Ruı k öyü civarında maki neli harbi ... 
- --

Almanlara_ göre 

Ilmen gölü civarında 18 
Rus fırkası imha edildi 

Kırım berzahındaki 
demirgolu tesisatı 

bombalandı 
Berlin, 17 (A.A.) - Alman umu

mi karargahının resmi tebliği: 
Şgrkta taarruzlarımız büyük mik

yasta bir hareket yolunda inkişaf et
mektedir. 

Berli;ı, 17 (A.A.) - Bilyük Al. 
man pike tayyareleri, 15 Eylülde 
111urmansk bölgesindeki Bol~evık 
mevzılerıni bombalamışlaı·dır. Al-

- Devamı 4 ncü aahifede -

Şeyh Taceddin 
Suriye Reisi 

cumhuru oldu 

1 1 

1 Askeri Vaziyet I_ 
-, 1 

Cenupta harekat mü-
him bir safhaya giriyor 

Iln1en gölü mıntakasında kazanıldığı iddia edilen 
Alınan zaferi mevzii~mahiyettedir 

Sovyetlere göre 
Smolensk mu
hasara ediliyor 
Bir ada istirdad olun· 
muş, Almanlara ağır 
darbeler indirilmıştir 

Smolensk önünde Al
manların kayıbı 10 

bin kişidir 
Moskova, 17 {A.A.) - Dün geceki 

Sovyet tel:ıligi : 
16 Eylillde ıtalarımız cephenin he

yeti umumiyesinde şiddetli çarpışma
İara devam etmişleırdir. Hava kuvvet
lerimiz cephe boyunca düşman zırhlı 
vasıtalarına darbeler indirmiştir. 14 
ey!Olde 29 tayyare tahrip edilmiştir. 
-Deyamı 4 nıü aahifede -

Şah Muhammed 
dün Parlamen· 
toda yemin etti 

Ingiliz ve Rus kıtaları 
Tahrana vardılar 



Sahife \2) '(A ADOLU) ·--- 1 S- t:.yllil - tf<i l Per4em~ 
.... 

Türk lngiliz ticareti 
inkişaf yolunda 

IHALK DiYOR Kil (Şehir ve Memleket Haberleri) 

Yakalanan muhtekirler 
-QADYO 

BUGONKU PROGRAM Umurluya niçin kahve 
verilmedi? 7.30 Program, 7.33 Müzk: Hafif 

prcgram (Pi.), 7.45 Ajans haberle-
- Bqtarafı 1 inci 1Ahifede - rıasebetlerimizin seneden stmeye in- Aydında Umurludan aldığımız ri, 8 Müzik: Hafif progra_mın de.-

.ıaıfında hemen ayni nisbette çoğal- k ! şaf ettiğini memnuniyetle gördü- İbrahim Görüş imzalı bir mektupta K b . ht k' - y f l (' ·· hapse 800 lira vamı, (Pi.), 8.30/8.45 E.~ın saatı, 
dığını işa~t ettikten sonra, büyük ğiımüzü, lngi!tere - Türkiye arası!l- deniliyor ki: aput ezı ffill e ırı a e ) gun ' 12.30 Program, 12.33 Muzık: Ka-
Eritanya imparatorluğunun Türki- duki kültürel temaslarda olduğu ka- 661 ~aneli ve 3251 nü~uslu .ol~n para cezasına çarptJrıJdı, dükkanı 1 ay kapanacak nA~•~' , khemben

1
çe.'· ve.., taMn~u.rk,. H12.f4_5f 

•\'e ile ticari münasebetlerini inkigaf dar iktisadi münasebetlerde de tz- b h k h ı t ans a er eı ı la uzı a ı 
.., u na ıyeye a ve verı memış ır. l . . S ·ı - · "'0 kuruşa satması Jiizım " · .. .. ' · .. · cltirmek yolundaki bu kararının mirin hususi bir mevki işgal .?tmekte Yalnız belediyenın şahsiyeti manı- kıçeşmelık .caddesınde . evı: .o~- ı:ıetreHını o , • ', • . . ~arkı ve turkuler, .13.~0/14 Muz ık: 

harp zamanlarına mahsus ve mün- olduğunu; mübayaa edilen mahsul- viyesi namıııa 15 kilo kah.ve verildi- in fırıncı İsmaı!, e]\mek ımal ı ıçın ıı;:en _75 ~rnru~cı s~ttıgı Je:;bıt el~ıl~ı:, Kan~ık program (Pi.), 18 Progl'am, 
hasır muvakkat bir siyaset olmadı- lerin mühim bir kısmının Eg·e mm- ğ" anlaşılmıştır. Belediyenin teşeb. a:?ığı unlara kepek karış~_ırarak _hır ke~.dıs~ ıhtıkar suçıın an ac 1) e~ e 18.~ Müzik: .~adyo caz o:.kestra~ı 
gını, bilakis uzun, devamlı ve her takasında yetiştiğini, İzmirde kurul- büslerinden de hıç bir netice çıkma- mıktar ~nu b~şk.al_:mna yu~sek fıat- veıılmıştır. (lbrahı~. (_)zgur ve Ateş Boceklerı, 
. ne mütezayit nisbetlerle kuvvetle- muş olan fuarın Türk ~ İngiliz dost- mrntıı'. Bu nnı:nl iştir? l::ı ı;attıgı ve ıh~.ıkar r~p:ıgı z.!l.

1
bn.a-_ 18 .. 30 Muz ık: Fasıl. sazı, 19 K?n~ş: 

necek daimi bir siyaset olduğunu luğunun böyle canlı tezahürlerine Anadolu _ Aydın vilayet, maka- c.a tesbıt edılmı~, adlı:ı.:e~e verı.nıı.. Parça kaput bezı satışları üzerin- rn,ı (Dertleşme saatı), 19.15 Muzık. 
tekrar temin etmis ve bunu mütea- vesile teşkil etmesinden büyük se- mının ehemmiyetle nazarı dikkatini lıi'. de ihtikfır yapmaktan ::;uçlu ve mev- :&adyo caz orkestrası. programını~ 
kip harp vaziyetine intikal ederek vınç duyduğumuzu beyan etmHJtir .. celbederiz Avdın halkın kahve Kemalpaşa kasabasında Mehmet kuf Yusef Yafe'nin de duruşması •kıncı kısmı, 19.30 Aıans haberlerı, 
tuan geçen seneki ziyareti zamanın Dr. Behçet Uz, memleketınıızı tevzi edıl~is 1;lduğun~ gör~. Umur- l•f.·iu Ali Manzara; M~hmet _3enya )leşhut cürümler kanunu~~ tevf~kan ı ~.45 Serbest 10 dakika, 19.55 Mü
rla memleketinin içinde bulunduğu ziJ aretı esnasında Türk mıl!etıııde hımın da bundan istifade cttirilnw"i \"e Süleyman Karabacaga b:ıg-da~·ın Asi ive ikinci ceza ma ·emesınde zık: Dünya şarkıları, 20.15 Radyo 
tehlikeli vaziyet ile bu gün kil çok tere H:.ı,riciye Nazm ekselfın,; Ede- lftzımdır. kı !osunu 22 kuruştan, mısm~ kıl_?- yap;lmış, Milli koru~~a kan.unu hü- gazetesi, 20.45 .Müzk: _Mızraplı s:ız: 
kuvvetli vaziveti arasında dikkate tere Hariciye Nazırı ekselan..; Eden- y, b'. k· l· sunu 16 kuru~lan satarak ıhtıkar kiimlerine göre 16 gun hapı:nne, 800 Jar ı:az eserlerı, 21 Zıraat takvımı 
::ayan bir muk:ı.ye;:ıe yaparak istik- nırı 941 İzmir fuarının açılmaq mii- 1 ıs 11 so a \. ~ aptığmdan tutulmuşttır. v ]im ağır para cezaHına ve ~o giin ve opak mahsullerı bor:ıası, 21.10 
b..1le emniyetle bakmakta oldukları- nasebetiyle radyoda söyle~ık 1 ~ri_ ce: Asansör üstünde Hilal sokağıııda Ödemişte kunduracı Ahme~ oglu müddetle de mağazasının hpatıl- Müzik: Beraber şarkı ve türkiiler, 
nı teyit etmiştw. milekar sözlerin bilhassa lzmırlı!erı 16-18 numaralı evlerin önündrn pis 'l'ı:ıhir Günerin, kundura a~tarının m~sına mahkum edilmiştir. 21.30 Konuşma (Şiir saati), 21.45 

Stfır cenaplarının bu mukayese- çok mütehassis bır.ktığın ı, B 1"t~.ny~ Jfığım sularının açıkta aktığı bildı- :\Iüzik: Radyo senfoni orke~trası, 
~nden öğreniyoruz kı İngilterenin Harici Ticaret Nazırı, endus!l'I rilmekte, küçük çocukların bu HU- K h t Mabku" mıarın çall'tırıı 22.30 Ajans haberleri, 22.45 Müzik: 
bu son üç ay zarfındaki gem! zayi- eformasyon ve ticaret ?d.alaı·ı hır,- !arla oYnadığını ve bunun nihayet 8 ve 58 ışı Y • Dans müziği (Pi.), 22.55 23 Yarın-
atı harbin bidayetindenberi her ay Jikleri komiteleri reislerınııı me.~a.ı- sıhhat ·bakımından mahzul'lu oldu- masına ba'lanıuor ı,; provam ve kapanış. 
\'ermiş olduğu gemi zayiatından çok !arından fevkaHlde memnun kaldı- ğu şikayet edilmektedir. · S be t bırakıldı Y ı 
azdır ve buna mukabil bu son üç ay ğımızı bi!dır_mi.ş ve kendilerine te- Alakadarların nazarı dik katı celp er S 1 1: §~~sa 
zarfında mihver devletleri aynı müd şekkür eylem ıştır. olunur. \WI U 
d...t zarfındaki İngiliz ve müttefik.. Belediye ı·eisi sözlerine ~u suretle -------------- iyi halleri görülen mah- -------------
.leri gemi zayiatının tam üç mis- devam etmiştir: K f d k ı l'ahınisciler satışı pa- 1 ÜZÜM 
li gemi kaybetmişlerdir. Nutuk da «Medeni iilemin geçirmekte oldu- Ör ez e ya a anan kumların ceza arı 
bundan sonra İngilterenin ıı:rç.irmiş ğu buhranlı ve ıztıraplı safhaları balık ketler halinde yapacaklar h f'fl' 1 

336 
Jıro v. 

36 
~os. 4~·J'o olduğu buhranlı günlere r.ı*men dikkatle ve üzüntü ile takip ediyo- b a ı ıyece { 51 50 

'l'urkiyeyı düşünmiye vakit bulmuş tız İzmir balıkçıları tarafından yak~- .. Piyas~~a serbest ka~ve satışma. u- ~ hh t Adi" Vek1.letle . . 318 M. J. Taranlo :35 44 o-o 
r T. - d' k. 20 · · !aııan Kültu"rp-arktaki Akvarvoma getı- gunden ıtıbaren tahmısler va:-ıtasıyle d a ve ıye • rının 271 K. Taner ~9 o!<:lı;.ğu, bu güzel memleket lçin hu- emennı e ıyoruz ·ı, ırıcı asır • · . . , 1 kt . B k h ele in 125 müı>tereken tanzim \"e Devlet Şiiı·a. 

150 
J İ T 

1 
• t K a6 48 

7.ll'" ve en geııiıı huzurdan ba~.ka bir d t · .. d t · d · ~ rilen ve cinsi bilinemiyen balıgın ı..;nıı va~ anaca ır. u a v r - · k Vek'll H . . a a . 
• ıııe_ e~ıye ~nındvucu t 1 ge ırl ıgl: ~ser re bit edil~istir (Remora) adını ta- 250 gramlık paketleı· halinde satıla- :;;mca tetkik etlilere . ı er e- 129 S. Erkin 35 25 ~9 

~.Y temenni etmediği tt!yit olun- Jedrı ybıneh en ~fvası a arık ı e a rıp "ı~•·ın "e Tt'ı'rk'ı·ve. cl"11;zleı·ı~nde ı"Jk defa cak, '!l'TICa memurlar ve bakkallar yeti tarafından k.abul. edılen C:eza 101 A. B. Bazı. 41 14 50 
e ·h i b al 

1 
en ~' 1 1" .' • gÖırülen bu balık nesli Amerika deniz- vasıtasiyle halka tevziat yapılmıya - ve ev · ı ev erı . . · ~ 11 ~11 95 M. Beşikçi 36 25 45 

makta ve kendi vazifesini dıtıma ko en n arp .. et •a ın z~man .., -" ' J " • " T k 'f ı nızamname ı 1 

lnylaştırmış olan Türk devlet adam d:t ııı aye u sun ve ınsan ı c ~ enı- . ktad. • caktır tatbikine dünden ıtıbaren sehrımız 
65 

B. S. Alba-urak 
41 41 50 L:,rıııdan hürmetle bahsolıınarak deı· :-;::ıadete v·e ı·efaha kavus~un lerınde yasama ır. · İ · d b ı ıştır " .. 

38 · · •. • . . . ' ·.· · K"Jt ... · kt k" h , t b hçesine Dün akşam zmir, Bornova, Buca <::eza evın e aş anm ·. 53 s Süleyman ~8 •wle devam edilmektedir: Cümhurı,·et hükumetımızın kar"ı- u uıpar a ı a~vana a .. K d k" b"'t" t h · 1 R tamamıyle mah · ' 
460 

"O • . '. ,, , . ., ele EnO'erek Boz"ıı·ı'k ''llanları'v}e mute- ve ar!'l"aka a ı u un a mıs er u nızamname c • c - 52 F. Salur 45 25 •- Karsıhklı münasebetlerimizi Ik 1 l d ti ki tı ıat ' " ,, " ., " d d. Hap h · 1 ı an ayı>ıa ve os u ara ıs ı' d"d k ' ı ı Bnkale- ticaret odasınd-a toplanmış iase mü- kumalrın lehin e ıı\ ' ıs ,ane,ye 56 N. üzümcü 36 25 :;3 
ılhıım eden mütekabil dostlnğumu- !ıklı anlayısa ve dostluklara _istinat ad 1 · a~·1a yı ~n,hskanstar kar,! 1 • ,,.etir- dü~· vekili 'Turgud Türkoğl;ı k~ndile- yeni gelen bir mah~um .evvela mev-

43 
Y. E. Bencuo-a 43 

zıı müdrik bulunuyoruz, biliyoruz ki ,· l· k t f d b t du mun, vesı ve fm·a er en e e eı -~ ' hh. dm umu l kt ,.. 39 
t . ce:sı 10 arab l" d~ }abı.mız a adıl ' - tilmistir. . i'iyle bir hasbihal yapmıştır. ktıf koğuşunda Hl 1 c o or 35 S. Erg as as n 50 

Türklerle ngi!iz!er arasında emn•- maıı arı e ır ıgı ır zaman a cam .. · Tahmislerden bazıları fiata itiraz tanıfından muay~ne ve a55ıs1 yapıl-
33 

P. Recep 35 37 
yetle, açık kalplilikle, . erbestce ko- b ı r sulh ".e .emniyet iç_inde bu~u.nan 000d . etmişlerse de ekseri~i, 268 kuruş fi- dıktan sonra tevkıfhaneye :ılınacak-

25 
M. İzmıı· o. 34 35 

nıısmak mümkündür, ve tekrar ede- mel!lleketımızde bızlerı norma : ı~le- Değirn1cn erenın atı muvafık görmüşlerdir. tır. 20 N. Fadıl 47 50 47 50 
l·i; ki Tu"rkive,·e karsı olan ~i.\·aseti- ı d .. .. h • ı ·en saatı d 

" ., ,, . rımız >aşın a goruyor:ıuııuz. k ·t l Bütüa tahmL<ıler fiatleri bildiren Ma kum ar muan · . ·' ar a l6 R. Leblebici 41 50 42 25 
nıizin e11ası Türk - İngiliz itt i fakıdır Ve gene müşahede ediyo. ı ·~unnz Ul U UŞU . ve kalın harflerle yazılı bir~r levha ·,atıp kalkacak, yıyıp ıçecek ve ça-

8 
..... · B B T 52 50 ,'52 50 

b d d b .. 1 ol·ıc•t,,. T k k d • h · - 1 · .ıuttnı!<a . . . , . ., un an sonra a oy e • • ... - ki. lir hükumeti ço · sev ıgı azız Evvelki gün Değirmendere na ıye- bulundurac-aklardır. lışacaklardır. Mahkum ar ı. esası 
tıı .» :efi İn önünün etrafında yekpare bır . inin kurtulusunun 19 uncu yıldönümii, 000 üzerine kurulan Ceza evlerınde İş 

1806 • efir hazretleri bundan sonı:-a :Jah cclik kale halinde toplanmı'), onun nahiye merkezinde yapılan coşkun te- kanununa göre sekiz saattan fazla 
34267 .-w.n Tükiyede bulunmaktan rluymak gösterdiği yolda, her zamandan da- zahürat içinde halk tarafından kutlan- Bir cesed bulundu çalıştırılmıyacaklar ve. çalıştıkları ---

t::ı clduğu memnuniyetini kaydet- h:ı büyük bir iman ve heyecanla, di- mıştır. Dün gece Kahramanlarda Hilal !!'ünler içın de kendilerıne muayyen 
mı~ ve memleketin her tarafında namik gayretler sarfederek çalıs- köprüsü denilen mevkideki del'ede hır ücret verilecektir. :Mahkumlar 
glirmekte olduğu mi:ıafirperverıik makta, İzmir enternasyonal fua~·ı gibi p ki l ·ı li bir kadın cesedj bulunmuştur. IJu paranın bir kısmiyle ~sterse ai-
\ "i' dostluk sayesinde kendbırıı bu- yalııız bizim icin değil, büti.iıı ınsan- arma arı <esı ( Y.apılan tahk)katta cesedin Serez- le;ıın:'! yardım yapacak. ıst2Ne cı-
r:ıda hiç de yabancı his.<>etmemekte lığa faydalı olacak medeni "~<'rlı>r Dün ögle üzeri Bahribaba tramvay li Alinin karısı Tireli 42 yaşında Ha- karken toptan a'facaktır. 

36073 
No. 

7 35 
8 38 
!" 41 50 

10 46 50 
11 Yok 
1 rctR 

o!duğunu tebarüz ettirerek lıer ta- ve hareketler yaratmaktad~r. . caddesinde bir kaza olmuş, vatman ticeye aid olduğu, kadının fuar mü. Mahkumların cezaları müddetin
rnfta harp ateşi yanarken bu derece Behçet Uz, nutkunu ~u $Özleri<' hı- Seyfullahın idaresindeki 9 numaralı nasebetiyle Tireden lzmire geldiği ce iyi hallen görüldüğü takdirde es
tıfivük bir muvaffakiyetle İzmir en- tirmiştir: .. • . tramvaydan hareket halinde iken ve gece k:ıranlıkta demiryolu köprü- kı Ceza evınden yeni Ceza evine 
tf·;nasyona~ fuarını idame ve tekem- Sulh ve sukun senesı olmasını ca.ıı- atlıyan Mazlum kızı 13 yaşında Ay- si.inden geçerken müvazenesini kay - nakledılecekler, ayni zamand ·t Ceza 
mül ettirmıye muvaffak olmasın~a~ dan dilediğimiz 1942 senesinde ~le ~ız- ten İçli yere düşmi.lş, sağ ayağı tram bederek düştüğü, öldüğü tesbit edil- larıııı"n varısı affedilecektir. Gittik• 
dolaY} belediye reisimizi v . m..,saı IH·i burada aramızda daha cok mk~:-ıa- v-ay tekerlekleri al'i.ında kalmış, 3 mistir. lnı·i veıı.i Ceza evlerinde de rahat 621 Ç. Tarım 19 ~ii 
arkadaşlarını hararetle tebrık ede- fa ~azhar oln:ı~ş d?~tluk. d:ıygı~!anyfc parmağı kesilmiş, 2 parmağı da iki kaza ~lnl'd~ıkları takdirde geri kalan ce- ~g~ cç: ŞF~r7t~:.nızı {6<) 
r .. k nutkunu bitirmiştir. ~lamlamak hızım ıçın buyuk bır bah- ezilmiştir. Yaralı, ha,,tahaneye kal - zalarının da tekrar üçte biri kaldı- 31 ~1 50 

K. s. K. s. 

Sefir cenaplarının nutkuna ce\·ap tıyarlık olacaktır.» dırılmıQtır. Ödemişin Balabanlı köyünde Ahm~d ı·ılaı·ak nıeQruten tahliye edı lecek- 351 Ç. S. S. A. 16 75 
\ı:ren belediye reisi Dr. Beh~et Uz; Sefir cenapları, bugün otora:,.la " • og·ıu 13 yasında İsmail Kuzu, bir top-

1 
.. ,ı·cl 'ır. " ::02 Ç. Hüseyin Öz . 17 22 50 

1 ı ' h t k .. Ati t ha ramı . ' •13 Ç. Haydar Du". 17 17 fü yük Britanya mümes~i ini se anı. Efe,; ar~belerini ziyaret .. e me .. ı~_zc_: e ızn1 y c hı tabancayı kurcalarken ateş aldıırmış Bundan başka c
3
za evlerincı. e be-

· arııı~, tekrar Izmiri hatırlıyarak fu- re Selçuka gidecektir. :\ıtuze muclunı 15 ve mermi baldırına saplanarak ağır cl.,•n •er·bı· ~·e."·1 ~·aı)l!acak, heı· Ceza ~O Ç. Hüseyin K. 18 18 
l k .h dd' K b h t " ı 21 ey!Ul 941 pazar günü saat , c ~ 31 ç M· ı 

0 4 an zıyaretınden do ayı teşek lir et~ Sala e ın antaır da, u seya a . ınc e •)tuzda Alsancak stadında Halkevi surette yaralanmıştır. Yaralı hastaha- evinde bir kütüphane bulunacıı.ktır. · •n. z. o. 12 5 1 
mı:~. '.ı.'ürk mılletinın barız vasıfla- ~fire refakat edecektir. . neye kaldırılmıştır. 22 Ç. M. tb. Nazlı 18 12 
r.!luan bırının dostluğa ve ·mmımi k atl~~.zmbb~yra~t y~ıpılacak(ır.ak t UrladadaKızılbahçe-Çamlıköyün- Yagvr fiatleri 15 Ç. R. J. Franko 17 17 
ıııunasebetlere sadık oldtıi;uııu, Ameri an-Japon n1üza- usa a a ar a . erece a .ac . ~ - de Nuri oğlu 17 yaşında Fevzi Doğan ·ı· 14 Ç. Şakir Özd. 16 50 16 50 
,. .. ,.dılerıııı aramızda görmekle lı :lh· kereleri çıkmazda ~etlere .. zengın hedıyeler:_ verı!ecekt'.r. babasına aid tabancayı kuırcalarke~ izmirde Diyarbakır ve Uı:fa yag 't 14 Ç. B. Palombo 14 14 
lı ~«.ırlık hıssettığımızı: yegane en- Bu musabakalara ı~tı.rak etmek ıs- ateş aldırmış karşısında bulunan Meh- rına kilo başına 180 kuruş fıat konu - --
~ - ı r.asyona1 fuarımıza tlrıt.wyanın Şanghay • 17 (A.A.) - İyi bir t i yen atletler Halkevınde k.ayıtları- med kızı 4 y~şında Huriyeyi başından duğu halde, yağların ~nkarada 2407 
ı.ıu ,,;ene daha genıı;; ve alakaıı bır kaynaktan öğrenildiğine giiı·t, ja - m :, aptır?caklardır: Bu musabaka- ağır 8tırette yaralamıştır. 157,5 .: 170 ~uruştan satı.ı~ı~ı anla~ıl- 1G778 

A ·k .. k ı · d !arı takip etmek ıstıyenler davetı- • • . . mış, fıatlerın indirilmesı ıçın karar t;ır:.:da ıştırakıncten sevınç du~ duğu- ponya - mert ·a. muza ere erı:ı e ;\,1 t k J nıı 
1 muzu !<Öylemış; bu iı;tırakı temın ha .. fta o~·tasın~ .dog .. ru zorluklar ba. - yelerıni Halkevinden arayacaklar- ll' ar ını ışga alınmak üzere bazırlı.klar yapı mış-

t rm !I ve k h kfi t J k dır. d'l k-, tır. İzmirde yag· fiatinın. 168-.170 ku-t: 1~11 'Ve kolayıaştıran ·efır Ct!nap- gos e ı. . . ı 1 U me. esas ' no - e } ece ,. J 
t 1 da bır h kk d k 1 • ruş üzerinden tesbit edı mesı muhte-ıun ile Lord .Karlayl'a, Izmir geni:!- a ~r n ı a ın a ı an a>ımayı Ilıcada bogv uldu k 

1 d t 1 ke mecbur kal J d Nevyork, 17 (A.A.) - Karayı m_ eldir. _ _ _ raı konsolo. una ve mesai ar <a aş- a ı mış -ar ır. d 
!arma teşek.kü_· r eylemış, bu iııtıra~ın iki lsveç torpito u battı Çeşme kazasının Fahreddinpa~a denizindeki.. seyahatinde:;ı ev et .Bir yaralan1a vak' ası 

1 d ti - mahallesinde otura. n Giridli Kadir kızı eden senator Hover'ın . beyanatına .. Ti.irk - ıngı ız müt.ekabıl os ugu· , . k F K d k" .. d 

19185 
ZAHİRE 

25 Ton Susam 
50 Ton Bakla 
10 Ton P. çekirdek 

39 50 
10 50 

6 75 

lH!ll he.r sene daha kuvvetlenen uır St?k?olm. 17 ~.A.A.) -:-- Lım~n~a 17 yaşında Nasip Ersöz, Ilıca banyola- ~~.re, Bırleşık Amerı . a . . r~nsız Karabur~nun ose ere oyun. e _ • 
. . sini teşkil ettiiını Türk _ In- demırlı bulunan uç torpıto muhrıbın- rında banyo alırken boğulmuştur. Ya- mustemlekesi olan M~rtını~ı ışgal Mehmed oıılu Mus~fa Karamor bır lzmir~belediyesinden: 
~;~ı.~,nedo;;tlug-unun gönuı{erde yerle,_ de yangın çı.kmıs v_e . müh.ir:ım. atın pılan tahkikat ve muayenede kızın öte- ı::clecektir. Hover rlemı_ştır kı: kavga yüzünden .. çıft~ tüfeğini ateş 

1 
_ İsmetkaptan 1\1ahallesı 

1369 "' ~ b h olması n t d k b t denberi sar'a hastalığına mübtela bu- -- Maı1.inikin ışgalı, ötedenberı ederek Osman Goksekıyi ağır surette l :iiıııı, mütekabil hürmet ve ha,yrım- er a".~ . · · e :cesın e ı ~~1 a - ı b" · t y ı t · M l k t ııncu ~okakta 430 metre boyda '-'e-., d gerı de cıddı h ramış lunduğu ve banyoda ani olarak bayıl- yapılma!<ı lazım ge en ır ıştir. Mar- yaralamış ır. ara ı zmııı.· eme e ., ,, 
ili\ hı~leri halındı; fılızlendiğini, bu tmış,B. ı çok ölü ve "a:a~ara udgı· Ka- dıg· 1, kurtanlamı.va~·ak bom_ ıldug· u an- tin ikin s.ımdiye kadar işgal edilme- hastahanesine getirilmiş, :rnı;lu tutul- ııiden kanalizasyon yaptırılması, d ·ti • her ıki mılletın bırbırine ır. ır " ı var ı · ' - ,., 
<;ı~ ::ı~~bih mertlık ve açık kalp. zanın sebebi meçhuldür. !aşılmıştır. mı~ olması mantığa mugayirdir. muştur. Fen İşleri Müdürlüğünd<!ki keşif ve 

ti vardımı d d • dur b"I şartnamesı veçhile açık eksiltmiye !•Jık hasıe erının. .. na ıayaıı ı Şehirde çamaşırları yıkayacak a - '"""' NAPOLYON Oı·d ]arının""""'"""'""'"'""""""""' ... dogru . , . ı .m~m. ~mı; bu bakımdan Turk mı . letınm dam bulamıyorduk. Bu k:ırtınlar bu r U 1 . Gelelım ışımıze .... Aray-a araya, konulmuştur. Keşif bedeli 2323 lira 
ıngı!ız milletıne daha yakından ta- işi güzel görebileceklerdi. Saat on_~ MOSKOVA BOZGUNU E n.ıhayet ~?skov.anın k.enar mahall~ - 47 kuruştur. Muvakkat teminatı 174 
n:tılması bakımından s~rfedılen ~~- da, herkesin yattığı bir sırada küçük : : rı.nden bırınde ızbe .hır :!'.er bulabıl - lira 26 kuruştur. Taliplerin teminatı 
:mıyi takdirle karşıladıgımı~ı. lıütun suba bölüg"ün baş çavuşunu da be- ;. _. dık. Fakat gel gelelım kı, ~u~ası ~a ~l d 

1 
t B k t 

d tl k V karşılıklı ıtımat ha-' Y,. 1 k t k 1 ....... ,.,,,,,,, .. ,,,, .. ,.,,,,,,,,.,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,, .. ,, .. ,,,,,,,, .. ,,,, .... , ....... ,,,,. yangın kundakçılarından bırıne aıt ög e en evve ş an asına ya ıra-
ou os u e . , raberıne a ara e rar yanıma ge - p d ÇEVİREN ş k' H · ı t · · ı 
!l·ti ruhiyesi içinde tıcarı mü- d" H" k' s görmeden kadınları YAZAN: Napo.lyonun er e : .. a ır azım olması veya bunlara yoataklık etmesi rak makbuzlarıy1e iha e arıhı o an 

~Ünaı~P ı:::.r eyere n-aklederek emri- , Çavu,u Burgınyon _ 
8 

_ Ergokmen ş.üphesi .i.le ta~assut altında i~i. Hafi- 26/9/941 Cuma günü saat 16 da en-

G.. .. aı lesi mize almak istiyorduk Kadın !ar ne- _ . Ye ve nobetçı saflarını geçeı ek, ev cümene milracaatları. 
unun ır~ese reye götürüldüklerini. bilmedikleri bildirdi... .. • Zihnim, kaçınılmaz ?.i~. tedaı ıle, sahipledyle temas etmek .P_ek ~ ka-

2 
_ 

1444 
üncü sokakta 

56 
ıncı 

_ Bat tarafı ı inci aahifede - için ilk ağızda biraz da müşkülat çı- . K~~ surmuş ol.rnasına ragmen, ge- derha~, baş~a.lar.~nın gozunden kıs : dar ko_lay. olmadı. Ev ;ıahıbı, ?gulla-
. . uralard·ı karmak istediler Fakat benim mü_ çırdıgım bu hapıs hayatı asabımı kandıgımız ıkı guzel çamaş~rcı k~d! rından birıni -askerde kaybetmış ve adanın 133,25 metre murabbaında-

mevcud.u zavıyesınden a~tı~ .b 111 kaı~ dahale ve tavas~utuma 'tim·ıt eder hayli yormuştu. Öyle ya .. Tam Mos- nına gitti. Arkadaşla sözleştık: E'.lıl!lı- gelinlik biıı· kızı bulunan Volga ci- ki 19 sayılı arsasının satışı, Yazı İş
o hav~ı ~alkı!1ın ekmek :!_\1-Y:ıC:. - göründükleri içi~ az so~r-a 'razı ol_ k?vaya ~irit te uzu~ ve me.şakkatli ze düııen .~u ~ırsatı. fazla~iyle ıstıs - varındaki eyaletlerin ~iri~den gelme Jerı Müdürlüğündeki şartnamesi veç 
ştla~ı:ı a ı~n .. kalmfm :'t'·n vazi- dular. Binanın içinde bu ise elverişli hır seferın yorgunlugunu, içınde, ne mar etmegı bılecektık ! ve götü bir Kazak şıvesıyle tatar hı le açık artırmıya konulmuştur. 
Nıhayet .d~nup do a~a, u. ~ k- ve bize u un bir · ~da v~rdı Oda- aransa bulunabilecek koca bir şehrin Moskova ! Zafer neşesi! caya yakın bir Rusca konuşan biriy-

yetler ve hadıseler, şehır dahılınde ef !arından ~ünas· ıç ·a ı da ."ıarak vadettiği imkanlar arasında biraz Ve güzel kadınlar! Fakat şarap di İ~in daha kötüsü şiddetli bir Fran ~1uhammen bedeli 799 lira 50 ku-
mek imalinin, ekmek satışlarınınkv~il~= bu odayı müke;;m~~I Jr ~eki~ koy- dindirmek kolaylığından. mahrum yoktu! .... Sa7aps~z kadı.n, tıpkı tuz- sı~ düşmanı olmasıydı! Herif, el2n ruş, muvakkat teminatı 59 lira 98 
rınlar~n. çalışma ve ~andı~an a d duk. o kadar k" burası en 'üks e va kalmış oluyordum. Halbukı arkadaş- suz yemek gıbı hır şeydı.. den gelse bizi bir kaşık suda boga kuruştur. Taliplerin teminatı öğle
yetlerının, bunlara muvazı olara~ a ile pek müke 

1

' 1 b", ! .' ~· Jar bu imkanlardan kim bilir, belki Ö gün akşam üstü kadmlarla ra - c·tktı. Fakat bereket versin ki, evi den evvel İş Bankasına yatırarak 
fırınların mu.htaç ?ldukları. un rr;,1.k~a- !-ayca giriverı:.~~ veır~;o~~~~~e ar~~: de bol bol istifade etmişlerdi. Bere - hatça haşhaşa geçirebileceğimiz bir nin etrafındaki tara:ısut c:emberini makbuzları ile ihale tarihi olan 
rının esaslı hır aekılde te_dkıke ~ tı .u: tokrasi.sine hizme~ eden bu kadın!~~ ket.versin ki, de~iğim ~ibi, hürriyet- yer aradık. Fakat her taraf. tıklım biraz gevşetebilme~ hülyası, bir. de, 
tulmıy'.1 m~~taç. bulundugunu go~ eru. hanımlarının götüremed'kle · kos : sizlık çok uzun surmedı. tıklım asker doluydu. Üstelı~, ku - mektepte tektük bır kaç kelıme 26/9/941 Cuma günü saat 16 da 

İzmır gıbı n.üfusu kalabalık.~ ~aban- tümler le bir baron karıs/ ib~ı i i;i Hapisten çıkar çıkmaz ilk işim, mandanın casusları da ortalı&:ı kap- Fı ansızca öğrenmiş olan iri ve yağ- Encümene müracaatları 
c~sı fa~la ve ~ıl.ha.<1s.,a Fuar .ı:ıunas~be- süslenmekte gecikmedlle:. B:n~nl~ dur~adı:n. yangı.n. çıkaı:an kunda.kçı h~mışlardı. N~polyonun bu ışlerde 1ı kızının bizimle az ~o.k anlaşmağa ll-l4-l8-

23 tıyle zıyaretçısı çogalmış hır şehırde be ber yatmak ·ç·n d 1 kafılelerının takıbındekı esas vazıfe- hıç şakaya gelır tarafı yoktu! Halbu- muvaffak olması herıfı ıyumuşatmı
ekmek işini bu şekilde ~ir k.argaşalık kil~ed:n önce b~~lar~n aö':~~zaıkç:= me iltihak oldu. Zaten ordunun faal ki Fransız seciye~,i. şüphe yok, kah- ya kafi· geldi. A~ma, para canlısı mı 
içinde bulundurmak, hıç hır suretle nıp temizlene~ek ütülenecek bi~ sü- uzuvları hep bu işin peşine düşmüş ramanlık ruhiyle meşbu olmakla be- para canlısıydı... Maksadımızı tam 
müsamaha ile kar.şıla~am.az. . .. ' . - ,1 d 'h .. 1 t · bulunuyorlardı.. raber , devam ve istikrara meyyal manasivle keşfe muvaffak olduğu 

Alakadarla~ bu vazıyetı tak~.ır ~d~- ~\çamaşırı yıgmay a 1 m.ı e me - Hapse gitmeme sebep olan kolağa- değildi. Zafer bir kerre elde edildik- zaman; işgalden önceki l\foskova 
miyor, göremıyorlar m~?. Ve,_~oyle b:r 

1 Zl E ,1 .. 1 sabahı erkend , 'dd t- ·ı, kendisini görmiye gittiğim zaman, ten sonra, dizginleri artık bir parça paz-arlarında hüküm sürebilecek bir 
meı;elenin bir hal şekl~~ı:. bag anm:ısı, !' b' /r \ · t .· .. 1 e.ı~ şık ~k bana askerlik vazifelerimi yeni baş- gevşetmek lazımdı. Halbuki aksine .. mürabahacı ruhuyla, bizden, bir ge
acaba hakikaten çok buyuk ve karışık t~ ır y~ e a e 1 sesı ~ e ay~g~ t" a - tan hatırlatan ciddi ve ağır ed-alı bir Bu yüzden, -asker arasında dediko - ce için tam on altın ruble istedi! 
birşey midir? . bi~·tak11~' J!ua~~ı~ j~ .~r~~ .11 ~"' ~Ye;_ nutuk irat etti. Ve yaptığı işin - ~öz-. du ve hoşnutsuzluklar eksik olmıyo~- Herir. pos bıyıklarını kocaman 

Biz, hiç de böyle düşünmıyoruz .. 1\1~- zil mi~ ofdukı: a ç~ v l n d ·~' ;la !· 
1

• de - acL~ını çıkarmış olmak için işe du. Hatta bir defasında, küstah hır avuçlariyle, sıvazlıyarak, adeta ho -
seM!, herhangi bakımdan mütalea edı- yeti~ha .1 rını 1 fren ı · Tt ·:1 başlamadan önce, bir gün, bir gece miralayın Napolyonun karşısına diki- murdanır gibi: 
lirse edilsin, kolayca halloiunabilir .. haotahannee) e yakra ıkarımt ızıbnb'.".~ .. ıdgı uzun olduğunu bildirdi. Mükemmel! !erek, hususi hizmetindeki kadınlar- _ Az bı'_le ı Diyordu. o da hatı-
..,.'-- · k" · d d h f 1 ·~ ,,ı ya ma ese usun e Y • 1 f tı J b" h d d b" · · b' · · k d' · .... ı:u~rır ı, onun üzerın e a a aza bulunmuslardı H e b . d agmur u ve ır na ı ır ava an an ırının ır gece ıçın en ısıne rınız için 
ciddi, daha dikkatli ve tedbirli olalım.. ~ · em n u sı~ a a sonra bu güneş, çektiklerimin -acısını bll'akılmasını istediği· bile rivayet · _ 

başçavu§ geldi, ve seı·best oldugumu bana biraz unutturabilecekti.. edilir. Bu rivayet ne dereceye k~dar .:-::_ _ lArJlpıvar) 

3752 

Raşid Rıza tiuatrosu 
Halide Pişkin beraber 

BU AKŞAM 

' 

•• 
Ovey Babam 

9 Perde Komedi 
SAAT 9,90 da 

Fuar Ill~l~9~~~1!!~ 
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18- :Eylill - ~1 Per.Jemb~ 
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lzmir defterlleından: 
Şube<i Adı Vt• o,ndı .. an'.at 

Basmahane Ş. Asiye Gözeken Çocuk yuvası 

Ticaret 
adresi 

Tepecik Aslan 10 

Verginin 
matrahı 
Lira Kr. 

75 

(ANADOLU) 

Kazanç Buhran Milli Misli 
vergisi vergisi Müdafaa zam 

--- ----
6.49 1.30 

Saliıfe (3) 

İzmir aslh't' ı kincı hukuk biıkimlı · 
ğınden: · 

Yekun Verginin Verginin Tal'h ihbar- Birinci ih-
senesi nevi No. name barname 

No. Va. 
-·- -- ---

7 79 939 Ka1A1nç 82 54 43 1 nci ihbar-

c lbnıhim ve Hasan Kunduracı Al> paşa C. 58. 7 60 18.00 3.60 4 50 30 Ol 941 name 
c Zahit Artiş Terzi Kemeraltı 188/ 5 48 14.40 2.88 3 60 20 88 941 • 

245 14 25 
• • 

Sıddık Bekir l'ılalım tarafından 
Kezi ban namı . di&"er Ayşe al ey hine 
ıkame olunan ıhtar davasının icra 
kılınan muhakemesi sonunda: dava
cının davasının reddine dair vnilen 
26.6.941 tarih ve 461 / 985 sayılı 
hükme karşı davacı Sıddık Bekir ta
afından 23.8.941 tarihinde tem\·ız: 
dava edildiği ve mümeyyizünalev
hirı ikametgahının meçhulınti~c 
mebni arzuhal suretinin mahkeme 
koridoruna talik kılındığı tebliğ- ma
kamına kaim olmak üzere iliin olu-

c Cemal Kunduracı Kemer C. 7 84 24.44 4.89 6 11 5 32 40 76 « 
324 

lO 
28 

c c 
c Baki Özver Köfteci Kestelli C. 35 160 5.13 1.03 1 2 

941 
• 3 30 36 • • 

c Ali Ölçeır Tahmis Tilkilik C. 646 150 35.50 7.50 9 3~ 5~ ii : : 33 26 32 
• • 

: Celil Caymaz Marangoz Pazaryer! ~~ 72 8.87 1.77 2 22 12 86 941 c ~g 4~ 2~ : : 
c c Marangoz Pazaryerı 72 8.87 1.77 2 22 12 86 941 16 46 '>6 

< Hüseyin Üsthoroz Ç:ın:ıkçı Kemeraltı cad. 7 34 1.42 28 26 c - c c nur. 

Hamdi Nüzhet Çançar c Şükrü Tene Nalband Kemer cad. 260 50 14.82 2.96 3 70 2~ ~~ ~~~ • 21~ :~ ~~ • • 
c Muiz Düvenyes Terzi Sadullah 1 60 5.50 1.10 ı 37 7 97 940 « 59 58 2 c « 
c Akif Dumanlıdağ Çarıkçı Kemer 7 34 1.69 34 30 • • • Yukarıda isim ve unvanları ile ticaretgah adresleri yazılı mükellefler namına tarh olunan muhtelif , 11 "d il . ~ 33

. . 
939 

.. • . . . 
3 5

8 .. 
21 

•. « . Sıhhat Eczahanesi 
Taze Temiz Ucuz İlaç 

ticaret edip halen nerede bulundukları tesbit edilemediğin?en ilan tarihini takip eden günden itibaren 30 guiı' i~r:dea:nez~e;; v:~gi~!~~~ı hı~as~rdagof~r~m~~~ı;. B~ t~elleflerı~ teı{~ 
uncu maddeleri hükümlerine tevfik::ın tebliğ makamına kaım olmak üzere ilan olunur. ı lll'az (3~59)rı o u sa) ı ı anunun ve 

!············································· ............................................................... u ! 

1 İzmir Levazım Amirliği İlanlarıl 
-.................................................................................................................. ~ 

Edremit As. Satın alma komisyonundan: 
Beher kilosunun bahmin 

Miktarı bedeli 
Kilo Krş. Sm. 

Saman 360.000 3 50 
Odun 840.000 1 25 
Sığır eti 150.000 40 00 
Soğan 24.000 10 00 

Cinsi 

Kuru ot 600.000 3 50 
1 - Komisyonumuzdan 1 1. teşrin 941 cu_ma g.ünü sa-at dokuzda 

saman saat 14 de odun, saat 15 de sıgır etı ve saat 17 de so
ğan v~ kuru otun ihalesi yapıl-acaktır. 

2 - Ilk teminatları samanın 945, odunun 787 /5, sığır etinin 4500 
soğanın 180, ve kuru otun 2475 liradır. Evsa~ ve şartnameleri 
Ankara, 1zmir, İstanbul ıe,·nzım ıımırlıklerı satın -alma ko
misyonları ile komisyo!lumuzda her gün görülebilir. Bir saat 
evvel. 

3 - Taliplerin kati teminatları ile birlikte mezkur glin Ye s-ııat-
Jarda komisyonumuza müracaatları. 13 18 24 29 

Jzmir levazım amirliii satın alma komisyonundan: 
ı - 51840 kilo p-atates 'atın alınacaktır. 
2 - Evsaf ve şartn11mesi Sökede askeri satın alma komisyonunda 

ve 1zmirde levazım amirliklerinde her zaman parasız olarak 
görülebilir. 

3 - Eksiltme 20-9-941 cumartesi günü saat on birde Sökcde as
keri satın sima komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Muhammen bedeli 5184 lira olup muvakkat teminatı 388 lira 

80 kuruştur. 
6 - Taliplerın teminat akçaları ile şartnamede y11zılı \'esaiki ha

vi teklif mektuplarını 20-9-941 cumartesi günü en geç saat 
ona kadar Sökede -askeri satın alma komisyonuna makbuz 
mukabili vermiş olmaları ve bu saattan sonra verilecek veya 
gelecek mektupların kabul edilmiyeceği. 

3-8-13-18 
·~~~~~~~~~~ 

Jzmir levazım amirliji aatm alma komisyonundan: 
1 - 648 bin kilo odun satın alınacaktır. 
2 - Evsaf ve şartnamesi Sökede 11skeri satın alma komisyonunda 

ve izmir levazım amirlikleri nele her zaman parasız olarak 
görüle bilir. 

3 - Eksiltme 22-9-941 pazartesi günü saat on lıirde Sökede as
keri satın alma komıs:n"""ıda y-apılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Muhammen bedeli 12960 lıra oıup muvakkat teminatı 972 

liradır. 
6 _ Taliplerin teminat akçal-ıırı ile şartnamede yazılı ve~aiki ha

vi teklif mektuplarının 22-9-941 cumartesi günü saat en geç 
ona kadar Sökede askeri satın -.ılma komisyonuna makbuz mu 
kabili vermiş olmaları ve lıu s-aattan sonra verilecek veya 
gelecek mektupların kabul edilmiyeceği ... 

3-8-13-18 

Söke askeri satın alma komisyonu reiıliiinden: 
1 - Ordu birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 225 ton kuru ot kapalı 

zarf usuliyle satın alınac11ktır. 
2 - Teli müteahhide ait olmak üzere kuru otun beher kilosunun 

muhammen bedeli beş kuruş elli ~antim olup tutarı 12375 li
radır. Teli ciheti askeriyeden verilmek üzere balyalı kuru 
otun beher kilosunun muhammen bedeli beş kuruş 15 santim 
olup tutarı 11587 Jiıoa 50 kuruştur. Döküm halinde beher ki
losunun muh-ammen bedeli 3 kuruş 75 santim olup tutarı 8437 

lira 75 kuruştur. 
3 - Evsaf ve hususi şartlar maltepesinde askeri satın alma ko • 

misyonunda görülebilir. İhalesi 29-9-941 pazartesi günü saat 
11 de komisyonda yapılacaktır. 

4 - Teli kendisine· -ait balyalı kuru ota talip olanların 928 lira teli 
ciheti askeriyeden verilmek üzere talip olanların 870 lira dö· 
kilm halinde vermeye talip olanların 633 lira ilk teminat 
makbuzlarını teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev-
vel komisyon-ıı vermeleri. 8 13 18 23 

lamıir Levasım Amirliii Satın A lma KolDİlyonıuıdaD ı 
Cinsi \Iiktarı Beher kilosuna 

Saınan 
Odun 
Sığır eti 
Soğan 
.ICuru ot 

1 

2 

Kilo Tahmin edilen fiat 
360000 3,5 Kuruş 
840000 1,25 Kuruş 
150000 40 Kuruş 

24000 10 Kuruş 
600000 3,5 Kuruş 

Komisyonumuzda 23 Eylül 941 salı günü saat dokuzda >aman, 
saat on bıroe odun ve saat on beşte sığır eti, saat on yedide 
kuru soğan, S11at on beşte kuru otun ihalesi ya~ılaca.kı;ır. 
İlk +emiı:atları samanın 945, odunun 787,5, sıgır etının 4500, 
>ağanın 180 ve kuru otun 2475 liradır. Evsaf ve şartnameleri 
Ankara, izmir istanbul levazım amirlikleri satın alma ko
ıni•yonJ-arı ile komisyonumuzda her gün görülebilir. Bır saat 
evvel. 

:ı 1 - 'aiıplerin kan teminatları ile birlikte mezkiır gürı ve saat-
lerde k.nl!;syonumuza müracaatlar~. 10 1·! 18 22 

el~ Levazım Aınirliii Satm Alma Komisyonundan : 
ınsı Miktarı 

Otomobil malzemesi 
Muhabere ve elektrik 
ınaızemesi 

Kalem 

77 

1 - Yukarıda yazılı 77 kalem otomobil malzemesi ve 33 kalem 
muhabere ve elektrik malzemesi pazarlıkla satın alın11caktır. 

2 - Taliplerin 19-9-911 cum-a lignü saat 10 da kışlada izmir leva-
= zım amirli~i satın alma komisyonun-ıı müracaatları. 

Çanak kale askeri posta No. 1837 ıat. al. ko. dan : 
1 - Birliklerimiz ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı 1 ka-

Cinsi 

lem m11karna pazarlıkla ihale>i 22-9-941 pazartesi günü saat 
10 da yapılacaklır. isteklilerin kanuni ve,;ika ve temiııaUariyle 
birlikte o giln komisyonumuza müracaatları. 3857 

:liiktarı kilo Umum tutarı Teminatı 
~~~a~ka_rn_a~~~~~~~6~0~00~ 468 lirııdır. 3120 lira 

lsmir levazım ~irliji aabn a lma komisyonundanı 
1 - 65~-700 sa~ı gramlık beher kilosuna 53 kuruş fiat tahmin 

~dılen 25. bııı kutu türlü ve 20 bin kutu ayşekadın fasulya 

1 
oknlservtesı 2

1
0-9·941 cumartesi günü saat 11,30 da pazar. 

ı a s-ıı ın a ınacaktır. 
2 - 1'kfohatmmen bedeli 23850 lira olup kat'i teminat 3577 lira 50 

uruş ur. 
:l - 1Şar~.uamesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belt' gu

1
n veksaa~te kanun; vesikaları ile birlikte fındıklıd::ı ~a-

• ın a ma omısyonuna gelmeleri. 17 18 
lzmır levazım aıııirliji aatm a lma komisyonundan: 

1 - 9an~kkalede. askeri fırın için iki hamur nt3kinesini çevirebi· 
k ece vedaynı zamanda fırın binasını tenvir edecek 21 beygir 
uvdvecınte bır elektrik santralı komple motör ve dinamo bir 

ara a sa ı nalınacaktır. 
2 - E.~sefa. v.e

1 
şb~lı:t'ları As. posta 1578 Sa. al. komisyonunda her 

gun goru e ı ır. 

3 - !hale günü 19-9-941 cuma günü saat 15 tedir. 
l:unir Levazım :"mirliği Satın Alma Komisyonundan : 

l - Beher kılosuna 1~5 .. kuruş fiat tahmin edilen 25 ton sadeyağı 
19-9-941 cuma gunu '-"tlat on birde pazarlıkla satın alınacak
tır. 

2 - Şar!namesi ~er gün komisyonda görülebilir. Muhammen be-
. delı 4~25.0 lıra kat'i teminatı 6187 lira 50 kuruştur. 
3 - İsteklılerın belli gün ve saatta fındıklıda satın alma komis-

yomına gelmeleri. 13 15 17 
. s~ inci tüme~ satın alma kom.iıyonundan: 

Cııısı kılo Umum Kat'i teminatı 
tutarı 

M ukaveleu ııı 
şekli 

~-~--:~:-:--~~~~--~~~~~~~~~ 

Kırmızı 15000 '>77" ı· Pazarlık - " ıra 
mrcimek 

416 lira 

1 - 1'.u~arıd.a ~ins v~ miktarı yazılı bir kalem kırmızı mercimek 
bırlıklerımız .. ıhtıyacı için şa rlııamedeki evsaf dahiliude Ça
nak~alede tumen anbarına teslim etmek şartiyle 46 ııcı mad
denın 111. fıkrası mucibince pazarlıkla usulen S11tın alına
caktır. 

2 - İhales.i 2~-9-941 salı günü saat 10 da yapılacaktır. 
3 - hteklılerı~ belli gün ve saatte vesika ve teminatlariyle bir

lıkte komısyonumuza mür·acaatları. 
4 - Şartname komisyonda her gün görülebilir. 3856 
İzmir levazım ~!iği satın alma komisyonundan: 

1 - Yapılan eksıltmesine talip çıkmayan ve beher kilosuna tel 
b.alyalı ol!'rak .3 kuru~ 75 santim ve döküm olarak 3 kuruş 
fıat tahmın edılen 1270 ton s-.ınıan 22-9-941 pazarte•i günü 
saat 11,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli balyalı saman için 47625 lira kat'i temi
n~tı 7143 lira 76 kıırustur. Döküm ol-arak 38100 lira kat'i te· 
mınatı 5715 liradır. · 

3 - Ş~rtnnmesi her gün komi•yonda görülebilir. İsteklilerin belli 
gun ve saatte fındıklıda satın alma komisyonuna gelmeleri. 

izmir levazım amirliii satın alma komiayonundan: 
1 - Çana~kale · Balıkesir ,osa"1 üzerinde askeri pavyonun 

kanalıza.•y.onunun ınşası pazarlıkla eksiltmeğe konulmustur. 
2 - İhale guuu 24-9-941 perşembe günü sa-al 15 tedir · 
:ı - Keşif .bedeli 12545 ve muvakkat teminatı da 944 ıiradır. 
4 - J,teklılerın komısyonda mevcut kesif ve şartnamesinı· n' ·· 

k • t -78 1 ' • er gun 

l
as

1 
erı po' a 1 n sayı ı s'ıtın alma komi•yonunda göre bi-

n er. 
5 - isteklilerin kanuni vesikalnriyle tayin edilen gün ve saatte 

komisyona müracaatları. 18 20 

57 inc i tümen satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Umum tutarı Kat'i teminatı 

Odun 740000 kilo 
Odun 375000 kilo 
Odun 475000 kilo 
Odun 520000 kilo 
Odun 95000 kilo 
Odun 260000 kilo 

Miktarı 2465000 kilo 

.lukavelenin şekli 

12210 lira 
6625 Lira 
7125 lira 
7800 lilü 
1425 lira 
3900 lira 

İhale tarihi 

916 
•122 
535 
585 
214 
585 

KAPALI ZARF 29 9 ı 941 pazartesi >aat 11 de 
KAPALI ZARF 29 9 941 pazartesi saat 11 ele 
KAPALI ZARF 29/ 9/941 pazartesi saat 11 de 
KAPALI ZARF 29 9 941 pazartesi saat ıı ele 
AÇIK EKSİLTME 29 9 941 pazartesi 8aat 11 de 
AÇIK EKSİLTME 29 9 941 pazartesi saat 11 de 

lira 
lira 
lira 
lira 
lira 
lira 

1 - Ayrı ayrı şar~ıı~melerle yukand."'.1 cin' ve miktarı yazılı dört 
kalem kapalı zarf ve ıkı kalem açık eksıltmesine lüzum görüle d • 

nun ihale günü 29-9-941 pazarte~i saat 11 de yapıla~a~tıl~ . 
Kapalı z.111flar K: nun tarıfatı daıresinde tanzim edilmiş ola
rak komısyona bır saat evvel verilmiş bulunacaktır 

2 - 1.steklilerin belli g~.n ve saatte vesika ve teminatla~iyle bir
lıkte kom ısyona muracaatları. 

3 - Şartnamesi komisyonda her gün görülebilir. 
18 21 23 26 3855 

57 inci tümen satın a lma komiayonundan : 
Cinsi Miktarı Umum Teminatı 

Kilo Tutarı 

Hoşaflık K. üzüm 
Zeytin tanesi 
Beyaz peynir 
Toz şeker 

10000 
5000 
3000 

10000 

4500 
1875 
2400 
48M 

Lira 
lira 
lira 
lira 

675 
282 
360 
728 

lira 
lira 
lira 
lira 

Pazarlık 

20/9/941 Cumartesi günü saat 10 da 
20/9/941 Cumartesi gUnü saat 10 da 
20/!J/941 Cumartesi gilnil saat 10 da 
20/9/941 Cumartesi günü saat 10 da 

1 - Yukarıda cins ve miktarları yazılı 4 kalem erzak birliklerimiz 
ihtiyacını karşılamak üzere şartnamedeki evsaf dahilinde 
Çanakkalede tümen ııııbarına teslim etmek şartiyle 46 ncı 
maddenin M. fıkrası mucibince pazarlıkla usulen satın alına
caktır. 

2 - İhalesi 20-9-941 cumartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin belli gün ve S11atta ve vesika ve temlnatlar ivle bir· 

likte komisyonumuza milracaatları, · 
4 - Şartnamesi her gUn komisyonda görülebilir, 88118 

Edremit satın alma komiayonundan: 
1 - Beher kilosuna 40 kuruş tahmin edilen 120 bin kilo sığır etı 

beher kilosu 5,5 kuruş tahmin edilen 480 birı kilo kuru ot, 
beher kilosu 3,5 kuruş tahmin edilen 480 bin kilo saman. 

2 - İhaleleri 19 eylul 941 cuma günü mat on birde sığıı· eti, on 
altıda kuru ot, on sekizde saman komisyonumuzda ~·::ıpıla -
c-ııktır. 

3 - İlk teminatı sığır etinin 3600 lira, kuru otun 1980, samanın 
1880 liradır. Evsaf ve şartnameleri i>tanbul, Ankara izmir 
levazım amirlikleri satın alma komi,yonları ile komisyonu
muzda her gün görülebilir. 

4 - Taliplerin kanuni \'esaikle birlikte komisvonumuza müraca-
atları. 6-10-14-18 • 

bmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Bezi ciheti askeriyeden verilmek sarriyle 20 adet esya örtüsü 

raptırılacaktır. 
2 - ih11lesi 19-9-941 cuma günü saat 15 de krnlada izmir Je\·azım 

amirliği satın alma komisyonunda yapılataktır. 
3 - Taliplerin belli \•akitte komisyona müracaatları. 

Kültür lisesi müdürlüğünden: 
I - Okula kayıtlı bilumum le;.·li ve nihari l-ıılebe tasdiknamelerini 

alacaklar ve bu tasdiknamelerini Izmir maarif müdürlüğüne tastik et-
tireceklerdir. · 
. il - Bu şekilde okulumuzdan ayrılmış talebe ile resmi ve hususi 
lıse ve orta mekteplerden tasdiknameli ve diplomalı ,.e yahut belgeli 
talebenin kayt işlerine başlanmıştır. 

ur - Önümüzdeki ders yılında intizam. inzibat ve ders bakımları 
emsaline faik bir şekil arzedecektir. 

Liseye her gün müracaat olunabilir. 

Devlet Demir Yollarından: 
Aşağıda ınıkta«, muhammen heclel, teminat miktarı ile istihsal ma

halli gösterilnıi~ olan hir kak'lı 1~.s kapalı zarf usulü ile satın alına-
caktır. • 

>ı:ünakasa 29-9-941 pazartesı günü saat oııbırde Sirkecide doku
zuncu ışletme binasıııda A. K koıniPyonu tarafından yapılacaktır. 

tstekillerin teminat ve k~nuni vesikalarını ihtiva edecek kapalı zarf 
!arını ayni güu ~aat r.r.3 kııdar komi><yona vermeleri Jazımdır. 

Şartnameler parn>,ız olHrak komiryondan verilnıektedır. 
Ocak '.\liktarı .'luhammen bedeli Temınat 

1753.13 L. 
3792/ 8036 

8500 3J:J 2:ı:ı75 Lira 
14 16 18 20 

lzmir Emrazı Sariye hastaha
nesi başhekimlieinden: 

Hastahanenin 1941 mali yılı ihtiyacından aşağıda tahmini fiyatı \'C 

muvakkat teminatı yazılı 46 kalem iliıcı açık ehiltmeye konmuştur. Şart
name ve liste İslanbulda Sıhhat l\Iüdürlüğünde ve İzmirde has
tahane başhekimliğinde her gün görülebilir. Eksiltme 30 Erlfil 941 S.ılı 

günü saat 10 da Tepecikte F,mrazı Sariye hastahanesinde .toplanan komi<· 
yon huzurunda yapılacaktır. '.\1uvakk::ıt teminat olarak para ,·eya pnı·n 

mukabilinde :-ırmetli evrak komi>yonca alınamıracağından isteklilerin 
ihale gününden e\"Yel teminat'arını mal sandığıııa yatırmala~·ı lazımdır. 

Cinsi Tehmiııi bedeli Muvakkat 
Kuruş Temi not 

Kuruş 

46 Kalem ilaç 137600 10313 
(3776) 13 18 23 29 

İnhisarlar umum müdürlüeünden 
1 

(imtihanla memur alınacaktır J 
Teşkilatımızdaki münhal memuriyetler için mü•abaka ımtı· 
hanı yapılacaktır. 

2 - Bu imtihan 20-9-941 tarihinde izmir inhisarlar baş müdurlüğü 
binasınd-ıı yapılacaktır. 
İzmir, Aydın ve Manba, :Muğla nııntakalarından talip olanlar 
bir dilekçe ve evrakı müsbite ve bir fotografla birlikte mahal
li baş müdürlüklere müracaat etmelidirler. 

3 

4 

5 

6 

İmtihana girm~k istiyenlerin aşağıda yazılı va;ıf ve ·artları 
haiz olmaları lazımdır. 
A - En az orta tahsilini bitirmiş olmak, 

B - 21 yaşından aşağı ve 30 yaşından ~·ukarı olmamak, 
C - Vazife ifasına mani bir hali buluilmamak, 
D - Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatli ol· 

mak 
E - Akrabasından olmıy-ıın ıki zatı da .. eferans olarak gös

termek, 
F - Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunma~. ve 

bilhassa her iki halde de son yoklamalarını nufııs 
cüzdanıııa kayt ettirmiş olmak, . 

G - Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evlı bulunmamak, 
H - Mektebe devam eden talebeden olmamak, 
C - Umumi malfimat hayat bilgisi, coğrafh-ıı, 
lmtihan mevzuu şunlardır: 
A - HeRap ve hende•e 
B - Yazı 
C - Umumi malumat, hayat bilgisi, coğrafya, 
İmtihanda kazananların muvaffakıyet ve tahsil vaziyetlerine 
göre haremdeki dereceler üzerinden ücretleri tesbit edilerek 
sıı·asiyle tayinleri yapılır. 

7 _ Tayin edildiği m-ahal ve vazifeyi lebelluğ tarihinden itibaren 
on beş gün zarfında kabul ile vazife~i basına gitmiyenleriıı 
tayin ve imtihan hakları iptal edilir. 

8 imtihan mahalline gelenlere hiç bir suretle yol masrafı veril-
mez. 2 8 14 18 3565 

Z ay i Ağaçtan düşerek öldü 
Buca orta okulundan aldığım 7-9-9 il 

tarihli ve 14 sayılı belgemi kaybettim. 

Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 

hilkmU yoktur. 725 Turan Ataoğlu 
16-17-18 (3808) 

Karşırakıı nahiye:;inin Hacıhü<eyiıı
ler köyünde bir incir ağacına çıkar 
Örnek köylü Süleyman oğlu 67 yaşında 
'.\1ehmed Karaçamlı, ağaçtan bas ÜZ<'· 
ri yere düşmilş ve ağw yaralanmı. , b:r 
müddet sonra da ölmU§tür. 
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MilktMecli~ ~yram Franmz-Amerikan Arja~inAlman~fk~il ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i 
tatili yaoacak nıünasebatı çıkarıyor O 

Ankara, 17 (A.A.) ~Büyük ~i~ Va~nglon, 17 (A.A.) ~ V~inin Roynoz A.·r~~ 17 (A.A.) ~S~a- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Jet Meclisı bugün • em11ettın Günal- Vaşington büyiik ı•lçisi II:rnri JJe.r. si mahfillerde zannrdildiğine göre, • • 
ta.lln reisliğıııde loplanmı~. a:o1l eri h:ıriciı·e ıı:ıııı·ı Konlel Ilul i!r yarını Alıııaıı !'!Çisi, AJ'jaııtiııden ayrılmağa M ı• v k A ı t• •d 25 •ı 
ceza kanununda mevcut husu. i atıf. s:ı:ıt g-örii..nıiı.,tüı-. Sefır, bu ~lirüşıne. mN·lınr kalacaktır. Arj:ıntindeki n:.ı.- ... a ıye e a e 1 yenı en mı yon 
larııı mana ve şiimulliniin tayin: hak dr Fran. :ı - ,\ıııerika munnse lh'tirri- zilt'riıı fa:ıli~·pıiııi .o ıı üç glin zarfın- -
kında ki tt>zkerenin geri \'e!·ilmPsı nin umumi malıi~ t•tlı• b:ılıi:-: ııw\·zııu da miizakrn· NIPll ınreli • yal.uz b k 
hakkındaki Ba';lvekilll't IPzkel'f'. l, olduğ'ıınu siiylı>miştir. Ynk:ndn Y<' ıi Alman Plçi~İIH' kaı·şı değ'ıl, Arjnntiıı- 1. 1 k t f o k raca 
Büyük ~lillet ?ıfrc Ji iııiıı 1 !J.11 yılı lıir göı·ü~llll',\"p iııt iz ar ııluıımnlmıdır. deki ııazi te~kil[ıtınn kar;ıı ela şiddPt- ıra 1 asa rru n osu çı a 
mart ayı he.-;abı hakkında :\Ietlı:; Ji tedbirlerin :ılınm:nnı tenqip elmiş-
hesaplarının tetkıki encün:en .. nıaz- Karsl Ruhe bomb·ılandı lir. 
batası okunmuş ve cuma gunu top- c c 
!anılmak üztıre içtimaa nilıavct W· Londra, 17 (A.A.) - ILt\':l neza- Bulgaristan, Rusya ya Mecıı·sten, mı·ııı mu·· daf aa hizmetlerine verilmek 
rilmiştir. ı·etinin tebliği: İngiliz tayyarell'ri d · 

Ankara, 17 (A.A.) - TI:ılıeı· al. cliiıı gece Kan;! Ruhe ve Alman - cevap ver l •• 80 ·ı 1 k f k IAd t h • t . t k 
dığıma göre, B. M. ::\Iecfüiı.in ıç- yamıı garbındaki hedeflere hücum Ankara Radyo gaz3tesın~ göre uzere mı yon u ev a a e a sısa IS enece 
tımaları gelecek _çar~amba.\ rı kadar etmi:;;ler, lıüyük yangınlar çıkarmrn· Enlgari:-;tan SoYyt•t protestosnna ce- h kk d ::\ 11 A ·ır d f h <levanı edecek v·e l\·1ecli~. ikincı l.eil· lardır. Lahovr dokları ela bomba - . b .. i ti. B .. 11ta Sovyet Ankara, 17 (Telefonla) - Ta:;ar-lJahiyeL verilmesi a. ·ın a .!aliye me cir. yrıca. mı ı mü a aa iz -\ :ı ını \er m ş ı · u ce\ ,ı • .. .. • .. • .. • . . . . ,. . . metlerine tahsh; edilmek iizere 80 
rinin başında toplanmak üzPre ta- lanmı~tır. Tan·arelerin hep~i dön - idclıuları reddolunmakta, Sovyet ruf bonolarının gordugu ra~lıet uze- Vekaletı, bır kanun pıo.ıesı h,ızııla - .1 . 1 .• 1 k b". f •k ı:-d t h · t 

.. t·· .,.. . .· · B 1 . . h" ·!erine . . . . . . • . .. .. .. .. .. mı yon !ı~ ı ıı e> a a e a sısa 
tıl yapacaktır. muş ur. l".'~areleı'.nın .. u gar şe 1. rıne 25 mıl.1011 lıralık ıkınci bır kı- mıtılır. Layıhamn onumuzdel.:ı gun- kanun layıhusının h:ızırlanmakta ol-

Ilerlin, 17 (A.A.) - 16-17 eyli.il hi.i..:ttm ettıklerı bılclırılmektedır. Bu • . · ·· k . · ht • h b ··ı kt d" 
gecesi İngiliz bombardıman tayyare· uotular Bulgar. Ru~ münasclıalını sım ta,;arruf boııosıınun ıhraema sr- !erde meclıste muza eıe~ı mu r - dugu a er veıı me e ır. 

Çin İhn1a} cdilınİYCCe- !eri Almanyanın ceııubı garbi mınta· bır:ız daha gerginle ·lirmiştır. Bnl
v • ı . kıı,;ı üzerinde mııhtelif ınalıall<'l'e gn:- matbuatı Rusya aleyhine şıdtlcl- A u ada ted iki ayda bir milyon mekteo 

kitabı basıldı 
g·ınc en ernın bomlJalar utmıslarclır. Si\'il halk arn· J Vr p • lı nl!şrıyal yapma dadır. 

~anglıay, 17 (A.A.) Çuna- - sında hiı· c·ok Ülü \'P ~·aralı \"ardır. k h• • t• 
Kıngden lııldıriliyor: Amerika, Atlanti mey- iŞ sıyase 1 

Hariciye Nazm Kootasi. AnıPl"İ· Oakar<la Aln1an hu- Jan muharebesine b 1 d (, . .tnnlnıl, 17 (Telefonln) -· Dev- tarafında satışa çıkmış bulunacaktır. 
k;ı büyük elçi,;i Kleriıı Ua.sı iiı; gün ltll

1
0ll\'Ol.lllUS' Uı aş 8 1 Jet basımevi, iki ay içinde bir milyon De\'let basımevindc ayrıca, Yunan 

ic;incle iki defa kabul i!tmi~tir. Ko- ~ -, iştirak etti adet mektep kitabı ba,;mı~tır. Kitap- klfü;iklerinden tercümeler, l\folyenin 
otaşi matbuata yapını~ oldıığu bt>- Visi 17 (A.A.) - Şimali Afrika- ı . . hif d - F ransada ve Y' ugosla v- !arın taşra. ba~·ilerine srvkıne başlan- terciimeleı i, tarihi vesikakır VP bil -
\'l11atta "0°0 \'le demi 0tiı·· ' Ba• tarafı ıncı sa e e V k"l t ' c l ··k T"' k ı~ t ·· ·· ·· ' 'ld" ·ı 
• • '• ., • •1 • claki Fransız mümrssili tarafından ~. • . A "k birleşik d . l l ·tt nu:ıtıt·. Maarif e a e ın ı:. a ın-an yu · ur uga ının uçuncu cı ı ı e 

- Çin hükumeti kendisiyle isli~a- bildirilmektedir: Yabancı raılyolar, yaıısınd~n. be;:tlan~~rı fi~o:ıu at ese ya a l( a ID ar at 1 tedbirler sayesinde 25 eylnlden iti - son asır Türk şairleri san'at ansiklo-
re e:dileceğiııe ve AmeriJrn ıle .Japon 14 eylülde. Dak~~·ın .. Almanlar tara. dhe;ı~tıbe.ı'.nı.ı~ . ·etle kiraıa.:na ve Ö. Londrn, 1 7 (A.A.) _ Almanlar, bare::ı bu kitaplar, yurdumuzun her pedisi de basılmaktadır. 
;\"tı arasındaki konuşmalnrd.ın mu- fınclan dt>nız·ıltı U:<~u olarak kullanıl- l~zıı ,.e~·ıme\ ,ıl~aın~ uııu muc'ıbı"ııce gön - Avrupanın muhtelif bölgelerindeki 
tnzarrır olmıyacağına rmındı ı·. d h kk d ı b ( unc " ' b k ığı a: ın a ya an iı· haber ver - d ·ien büti.i 1 malzemevi birleşik tecrübeli a~kerleri Rus cephesine E b l J 

000 mişle~·<l.1: •• ı:u o d.rrece. uyclurm_a bir d:~;etlerle !~landa aras;ndaki deniz çekmekte .. ve ~·erlerine ya r.ok yaşlı r' on aş ve er aş ara as er 
Şah ~1uhaınmed dün ~alJeıd!~ ~ı •. !l'kzıbe ~ılt• de~mez. mıntak:ısında himayesi altına :ılmıık- yeya tecrubesız çok genç as~erler 0 

• • k 
P ı .. l . . unu .lın keı l'e daha soylemek lazım- adır ingillere,·e gimderilen kıymetli ıkame etmektedir. Sovyet hurbı ba:- ~SJgar&Sl Verılece 

ar an1enİO( a )'C011Il ettı dır kı Dnkarda Alınan yoktur. ~·anl;m malzemesini himaye va~ife· lı.~·alı beı·i .yal.rıı~ Fran~:ıdan yirm~ 
- e .. tarafı 1 inci aahifedtt - ooo ~inde kullanılmak üzere samldıgına tumen çekılmı~tıı:. lşg~I ·~· altındakı Ankara, 17 (Telefonla) - Er, on· nan asker sigaralaıı·ı zabıta veya lnhi-

- İran mel:ıuslanna , e milletine SOVYETLERE GORE göre Amerikan Atlantik filosu:ıun Alman ku\'\·ellerı çekıldıgın<l.en. ?u başı ve erbaşlara verilecek asker si- sarlar memurları tarafından müsadere 
miihim beyanatta bulunacağım. Şehin- • . . . 125 den fazla gemisi mevcucl bulun- ~eml.e~etler halkı memı;nnıyetsız- garası hakkındaki talin:ıatı:ı~ı:ne Vekil- ve keyfiyet bir zabıt varakasivle tesbit 
şah Rıza Şah Pehlevi hazretleri, mes· - Baı tarafı bıruncı aahıfede - maktadır. Bunların -arasında bir sene lı~lerını d~ha açık olarak. ı.ı:~ar ede· !er hevetince ta5dik edılmıştır. olunacaktır. 
m halefi olan oğlu Veliahd lehint> sıh- 18 0):yare kaybettik. evvel bu filonun teş'kili zamanı:ıdu. bılmektedırler .N~r:eçte~ı. gıbi. Y~ • Tallmaıname esııslaırına göre, ~rler- Müsadere olunan sigaralarla zabıt 
hi sebeblerden dolayı tahttan feragat Uıl~ıhare tesbit edilcliğine göre, ~i- Atlantik filorn;ıa devredilen üç e:o1kı ~o~ıa~ya~a c~a .. orfı ıd:ıre ılan eılılmış- le onbaşı ve i!rbaşlardan her birine vaTakası en yakın İnhisarlar idareııine 
i!tmişlerdir. Veliahd, kanunu e,;a~i mu- mal fılo:-1una mensup gemilerimiz 15 zırhlı da vardır. Atlantik filoi<U o ~ır. Şımdı ~utun. bu yerlerde ~oplu kendi istihlak ve ihtiyaçları ic;in satı- verilecektir. Asker sigarası satan erat, 
cibince ik~idarı eline almıştır. ey!Ulde ıki eleği! :3 nakliye gemi~!ııi ba- zamandan beri yeni inşa olunan ve ı<lamıa:. şıcl?.el'..ı cezalar, hapısl.er, lac::ık asker sigarasının miktarı günde onbaşısı veya erbaşlar hakkında disip-

Başvekıl, formalitelerin ikmali için tvrmışlardır. .. muhtemel olarak Pasifik filo~undan sabot.aJ!ar gunluk me8eleler halı:ıe on sigarayı geçmiyecektir. Erler, onba- !in cezası tatbik edilecektir. Böyle bir 
~ecli~ in. perşembe günü toplanmasını Almanların Uzel adasına asker ih· devredilen yeni gemilet· ilavesiyle geln;ı~lır. . , .. . sı Vi! erbaşlara lnhisa:rlar idaresince satış yapıldığını göri!n veya duyan as-
ıstemıştır. r~cı. teşı;b~üsleri deniz, hava ve kara durm <ıdan at"tmıştır. . Vışı, 17 (A.A.) ~ Slfı: l\.omunıst doğrudan doğruya sigara satılmıya- kert inzibat memurla,rı, asker sigarası 

- ANKARA - bırlıklerımız tarafından karşılanmıs, Diğer ·taraftan bahriye ııezaretı- Senator .. Marsel Ralıı, uç hafta evvel caktır. satan er, onbaşı veya erbaşları bu ceza 
Radyo gazete.~indcn: ce~.an ~8 bin. tonluk dört nakliye ge- nin daha evvel bildirmiş olduğu veç· Ren~e ış~al. n_ıakamları üıı·afından Yasağa aykırı olarak erat ve erbaş- tadbike dilmek üzere kıtalm·ına · tes-

İran Başvekili, Parlamentoda Şe- mısı, ~ır torpıdo, on hücumbot, asktır 'ıile dü:ıyada misli görülmemiş dere· tevkıf e.dılmıştı~-. • . . ]ardan başka kimselerin elinde bulu- !im edileceklerdir. 
hinşah Rıza H~-~ ~e~leyi.nin tahl~n- dolu bıı~ çok k~çü~ cüzutamla~· ta_hr!p cede büyük bir filo kurulması kaııun Te~~ıf sebebı belli degıldır. -
dan feragat {!ttıgını bıldırıırken, Şehın- olunmuştu.r. Bu· duşman tayyare~ı du· mucibince inşa edilecek bütün ge - . Zagtep,. 17 (A.A.) - Sarafbosna Papa, Ruzvelte Nohud ihracına müsa
şahın parlamentoya hitaben yazd:ğı şu şürülmüşlur. •:Ertesi gün denizden ve milerin inşa m~kavelenam'::'ieri im- "ıvarında .ıandarmalara hücum eden 
mektubu okumuştur; havadan düşman yeniden harekete ge• ~alanmıştır, 35 bin tonilatoluk 6 ve ı;a~?t~jlara iştirakA eyliy~n ~n ~ırp • ade edildi 

cÇok çalıştığım için zayıf dü~tüm çip asker çıkarmıya teşebbfüı etmiş, iki rliritnavtdan ikisi, Nort K:ırolayna retecısı ıdama mahkum edılmıştır. . cevap verdi 1 t b 1 17 (T 1 f 1 ) T" • 
ve ihtiyarladım. İranın istikbali bakı· gün süren muharebelerden sonra düş- ve Vaşington bu ay içinde muharebe Buda peşte, 17 (A.A.) - Macar t \rank'~ 't· d el~ko~ a 1 - ıfa 
mından genç ve dinç prensin benim ye- manın deniz ve kaıra kuvvetleri imha filosuna katılmış ve bu surei.le Ame· ""azetelerinin Zağrepien aldıkları H b' re .. i! a ~. ın en a a_ a a;. ara ge en 
rime çalışması Jazımdır. Onun için sal. edilmiştir. Geri kalan kuvvetler :::ııhile -ika bil"ieşik devletlerinin halen ser· m".'llumata göre, Alman aslceri taşı • ar 10 n1eşru veya gay- ermde, hb~~eklen~ege yuz ~µ'tII!~ş 
tanattan feragat ederek, yerime oğlum pü kürtülmüştür. visle bulunan zırhlılarının adedi 17 \'ıtn bir otobüse _bomba atı!mır, iki rinıe ru oldu<>-u hakkın- . o da~d.ı:? u barı~ 1 ra{ın~ ım!is-aa e 
Şahpuru getiriyorum. Butün a;ıkerle· Leningradda harekele geçen kuvvet- ·e baliğ olmuştur. iman !<ubayı agır surette yaralan - • ...,, j 1 ıgı ve . un ar~~· .. 1°n r_o. m;:ı~r-
rimi ve milletimi ona itaata davl't ede 'erimiz 48 Alman tankı ile 27 top ve Ayrıca yine bahriye neıare:tinin mı~tır. Suikasdı komünist unsurların da birşey söyleyenl.İyor d~~ı.n~ . 1~.u;~ eı~t ~. ııı mesı ıca Y e-
rinu 13 mayınaltı tahrip etmişlerdir. 'Jildirdiğine göre yeni Okyanus filo· ;· 0 ,...tıkları ~a.ıııl~.a~tadu:: • Faillerin ıgı ı ırı me e ır. 

Başvekil, yeni Şahın iktidarı l'lin Londra, 17 (~.A.) - Almanla~" ·unun teşkili icin i:1şa ye mukavele - ;'.•ııııyı:a:ıı ıçın buyuk mukafat vade· Ne~york, 17 .<~.A.) - Nevy~r~ Devlet konservatuva-
aldığını, şimdiye kadar millet efrndın- Keremençuk ve dıge;r noktalardan Kı- . .,meleri imz:ılanan gemilerin inQa- · lm.ış!ır. Taymıs gazetesının Roma mu~abırı· • 
dan haksızlıklara uğramış olarılarır yefi muhas~ra etmek üzere ilerlerken, ·nda hayret verici terakkiler kayda- , P::ır:s._ 17 .. < A.A.) - F.r~nsız mu - n!n bildirdiğine g.öre, Ruzveltın na - rının vereceği konserler 
bu zararlarının yeni Şah tarafınclar merkezde Tımoçenko orduları da Smo· nnmustur 1940 senesi başından beri ·sı • p)Prı leııyonunun reısı Albay zızme karşı h3rbın haklı ve meşru İ t b 1 17 (Telefonla) D _ 
telafi edileceğini söylemiştiıı·. 1ensk harab~leri istikametinde hücum- -.::ı 426 278 dolar kıymet:nde ceman TT ,,-tonun oğlu 8-9 tarihinde meçhul bir harp olduğunu ilan etmesi talebi- 1 t skan u ' t varı 8 alaf - ev3 

İ b l 1 · l k d" T' k · ' ,_. 0 l t • f l t b"IJ k 1 · h · ı k V t'k d" d k" e onserva u • ranga ran me us arından D~şt söz ala· aıına c evam etme te ır. ımoçen o -.~3 1 muharebe gemisi ile yardımcı ""l' P er aıa ınc an o omo ı e a · '11 avı o ara· a ı an nez ın e ı . 1 t k k ser verec kt" B k _ 
rak: . rııdularının, şimdiden Smolenskin 14 ·pmi ı<ipariş edilmiştir 1 '"·ılmıstır. Albay Ilorto, umumi har- hususi mümessili Miran Tay lor vası- a ~I ur ~ d ?n ·ıe he. t r u . g~ 

- Bütün mebuslar namına söylüyo- ~il ya~~nl~,rına geldiği söyl.enrrıekte- Ne;york, 17 (A.A.) _ Nevyork "'n hava kahramanlarındandır: tasiyle Pa~aya gönder~iğ_i mesaja, ~=~e~L~a ) 
0 ı r ara a neşıe ı -

rum. Yeni Şahımızın, yirmi senediı dı;. ~ı) e~.ın ııa~·ılmasına ~~lıı;ce~ . bu l'a.rmis gazete~ine göre, adliye nazı- Buda?~şte, 17 (_A:.A.) - 01syag \apa menfı cevap vermıştır. Ruzvel- • d k 
bütun iradeyi kendinde toplıyan Şehin · Kıyefııı duşmesı demek degıldır. Kıye- rı Bidelin beyanatı Amerika ticaret ~azetesının mulıabırı, Belgı adda bir tın cevabı uzuncadır. Ruzvelt, harp- Bır o tor vatandaş-
şahın haksızlıklarına maruz kalanlarıı• fi_n müdafaa ve garnizonları k~vvetli· ~emilerinin İngiliz' limanlarına harp 11 n~nn ~s~eri.nin ö!.d~r~lm_esine m~- te~ sonra din. hürriye~ini tesis için l kt k ld 
ıararlarının telüfi edileceği işare· dır _ve ~)~anlar.burada da Lenıngrad- malzemesi göLiirÜJ) götüremiyecek. ,~-~ıl. el!ı l_eclı kom~nıstın • ıdam edıl· el~nden gelenı yapacagını da vadet- 1 an çı arı l 
olunmuştuır. Bu lll' gibi tNlbirlerlc te· dakı guçluklet· ıle karşılaşmaktadır. !eri hakkındaki teı·eddüdleri izale ı>t· ınnı bıldırmektedır. mıştir. Paı;ıanın. ce''.abı daha uzun: Ankara, 17 (Telefonla) - Aslen 
!afi cdil~cktir? Leningraclın. mukavemeti ise hiç bir m:stir. Amerikan gemileri, Hong- Londra, 17 (A.A.) - BüLü:1 gaze- dur. Am~rıka bı.rleş~k devletleri rei.sı Kıbrıs doğumlu ve vatandaşlaırımızdan 

Demiş, Başvekil ele şu Cl'\"abı rer· s~n·etle z~.rıf lamamı~lır. A!ıkeri müş~- Kc:ııg lngiliz liman ]arına harp mal- 'n 1 er. bu sabah ~.lman askerine kar~ ile Am_enkan mılletın~ "karşı . derın o!up elyevm yabancı bir devlet hizme-
mistir: . hıcllere gore, Alman Başkumandanlıgı zemesi laşıyabileceklerdir. Fakat Jz .. ". v~~ılan tecavuzlere mukabele}:ı do:-;lluklardan b~hHedılmektedır. Me- tınde bulunduğu ve bu hizmeti ter-

_, _ Hepiniz beni iri tanırsınız. Ber 1<ıştan en·eı. Don havzasını ve Kafkas- landa limanlariyle Akdenizdeki İn· · . 1 m•sıl olarak on Fransız rehine:o11- ~aıd:m anl~şıldıgı üzere, h~r halde ketmesi teklif olunduğu halde kabul 
bu yolda iyi bil" imtihan geçirdim. vayı ele g~r,.ırme~ ~çin bütün hü~umla- giliz limanhrıaa yanaşamıyacaklar- :.n. A!m:ınlar tarafın~an kur.şuna ~a~_a. ha~·bı~ m:şruiy.~ti h_akkın.~a etmediği anlaşılan Doktor Ata Refikin, 

Bundan :o1onra Aeclisle uzun mliııa· rını _ve ga) ı etlerını cenupta tek:;ıf ede- lır. " 11 mıs olma~ı halıerın.den n~fı etle fı.kıını bıldırm.ege m~tema) ıl de~ıl- Türk vatandaşlığından çıkarılma:ıı 
kaşalar olmuş, Ba!)vekil trkrar 11öz ala. cektır. . Vaşington, l 7 ( A.A.) _ Konovi h<ı h.~etme.ktedll"ler. ~a~-ı~te Fransız d~r. ı;:akat .ııazıler lehıııe de mesaJda hakkındaki kararname, Vekiller hey'e-
rak demiştir ki: l\.Ioskorn.__1.7 (A.A.) - Bu :->abahkı u ·ulüııün kiralama ve öıllinç verme -<'hı.nelen kurşu_n~ dızılırken, hemen hır,. ba: kelıme yoktur. tince tasdik edilmiştir. 

- $imdi lngiliz ve So\"\'eL kıla!ar• Sovyet leblıgı: kanunu mucibiııce gönderilen külli. -vnı zanı!'ln~a ı~ı Alnıaıı erbaşına Vatıkan, 17 (A.A.) -: Ruzveltin H b . h k 
Tahrana yürüycırlar. Bize ieminal VE· Dün gece bütün Cl'phe boyunca_ıH~ş- yelli malzemeyi himay vasıtaların - ~n,.c:ı_ :;~en: IJı~·}n~.ıka~cl :_:ap~lmıştır. mümessili Mil"on Ta~lo~, ~ıin Papa ta- a eşıstanda are at 
rerek, fenalık için gelmiyoruz, işimi1 mania . ç!ırpıl'im.alaı· devam elmışt_ır. ·lan biri olup olmadığı hakkında soru- . ıınlaı d~n .bıı ı olm.u~, dıgerı. :ra.ra. rafından ka~ul ed~~mı~tır.. Pap~, t k . b } 
vardır, buradan geçmek istiroruz di- Garp ıstıkametındı> kıtalanmız şıd· lan ımale Ruzveltin cAmatör sevkül- ınmıı;:tıı · ~azell'leı ıehınelerın ıda- Ruzvelte verılmek uzere bır me.a11 e l ar aş ıyor 
yorlar ve bizim de J·nrclımım{zı i u'\'or- ıletli muhaı·~lıcler~!en oıııra 60 lan·, ceyi~ mütehassı;;ları y ınız bir vasna "TlPıd:ın_,1.~efrell~ bah.'etrnek'rc vıı bu- Miron Tay lora tevdi etmiştir. Kahire, 17 (A.A.) - Bugilnkü 
Jar. · 24 top, 51mıtralyoz,1:1 mayınaltı, :116 olduğunu tasaYvm· dmemelidirleu ~u~ ak;ulamelı . şıddetlen<lirdiğini '} .. ortaşark tebliğinde Tobrukta şark 

Berlin ıradyosunun verdiği bir hnbe- tüfek, ·10 sandık mermi ve bir ı;ok harp arzında verdiği cevap, Vaşinglonda r>yıd e.} lemektedırler. Aln1anya 1 e 111Unaseba- müdafaa hattına karşı düşmanın şid-
re göre de Rıza Han Pehlevi Tahrnn- mtıl~emesi iğt"nam veya tahrip elmiş- bir ço'k tehminlere yol açmı~tır. . • ooo tın kesilmesi ı'stenı'yor d.etli atı;şi d~.Y~m ettiği, cen~pta .ate-
dan Isfahana gitmi,;lir. ' lerdır. Bazı kimseler Atlantikde 1ngılte- ALMANLARA GORE şın hafıfledıgı, hudud bolgesınde 

Simlada neşredilen bir tebliğde Tah- Diğer bir bölged_e toıı~.umuz bir gün- reye gönderilen malzemeyi himaye Nevyork, 17 (A.A.) - Amerika- devr~·e faaliyeti olduğu bildirilmek-
raı;a. İngiliz, Ru:ı askerlerinin yürüyüş- de düşmanın 46 mıtralyo.z yuva~ını, 10 etmek üzere harp gemilerinden, tay- - Baa tarafı 1 inci sahifede - nın müdafaa komitesi, ana si;raseti- tedir. 
le.rı ızah olunmakta, anlaşmanın tatbi- mayın batarrya~ını,. tahrıµ etmı~ \'eya Yarelerden ve bahriye toplarından man tayyareleri, Rus cephesınin ııı d~n ak~am yeniden ilan etmiştir. . Havalar düzeldiğinden Habeşis
kınde İran makamlarının müşkülüta susturmuştur. lçi pıyacle dolu 17 zırhlı ~elik bir koridor tesis cdilme!'i im_ uzak şimal mıntakasında bı.ılunan Bu sıyasetın esasını teşkil eden on tanda harekat tekrar başlamış, Gon-
maruz kaldığı, meml.eketle Alman nli- ;;ığınak imha ve be:;; ceplıan.e depos~ O:anrnd~:ı bahsediyorlar. Sovyet mevzilerine de çok tesirli prern:ıip arasında Almanya ile dıplo- dar mıntakasına çekilmiş olan ı-ıon 
fuzu kıırılmadığı, istıkrarsızhk hiikünı berhava edilmiştir. Cephenın şırnalı Vasington 17 ·(A.A ) _ Sabık hücumlar yapmışlardır. Şimal buz matfk müna!-lebaiın derhal kesilme· İtalyan kuvvetleriyle temas halinde 
sürdüğünü, İran hükümeiine yardım ı:rnrbi istikametinde tayyarelerimiz Al- Amerika rei~icumhurl~nndan mister denizinde iki bin ve bin tonilatoluk F;, İngiliz donanmasiyle iş bidiği bulunan İngiliz kuvvetleri ileri hat-
kıırariy!ed.i_r_ ki. T~~raııın i.şgaliııc ka- n:~n .:ıskeri yüklü 27 kamyon, c.ephaı~e Hover, Amerikan milleti:ıe bir hita- iki Sovyc>t nakliye gemisi batırılmış- ~ :ıpıln:ası, hür Fransızl.arı.n tanın- !ara k~da:. ilerlemişle;_~ir. . 
rar ve~ıldıgı bıldıı:ılmektedır_. . . . . vuk.lu beş. ~a.m?·on, beş ~~nk, .b,'r ham bede lıulunar~k ezcümle clemi.şti~ k.i =. i tı.:. A~man yıyyareleri Leningıad ~~~ı, Japonyaya. ~arşı. ıktısa?i taz- . Bugunku h~v~ le~lıgın~e _de l?gı-

~enı Şaha ka~~~ alınacak 'azı.} ~l" dafı butaıya><ı ımha etmılileı dıı. - Ruzveltın, harn gemılerımızı bolgesınde duşmanın her Uirlii harp yıkın devam ettırılmesı ve Çın hu - lız ta~yareleı ınııı Bıngazı >e Tıab-
ge~nce, b': keııdın~.n ha~tı. h::ıreke~ıne Moskova, 17 .<a.A.) - SovyeL .. kı· tehlike mınt:ıkalarına sokmak, ka _ n:nlzemesini tahribe devam .-tmiş- su5unda hiç bir fedakarlık yapılma- h!su şıdd~tle bombaladıkları bildi -
baglı _oldugu tt;.baruz etbnlmekt~dır. talaırı S~olenskı muh~sara .etmek. uze: cak eşyayı göndermek kararı, Ameri- ıerdir. ınası, sulh şartlarının tesbıt edilme- rılmek~edır. 
Yenı_Şa~ buguı; saat 16 d.a parlanı~n: re ~evzılere yer~eşmışlerclır. Şımalı kayı harbe sürükleyecek bir tedbir· Berlin, 17 (A.A.) _ 15 eylülde Al· sı vardır. Beı:Iın, 17 (A.A.) --:- 15·1.6 e):liil 

toda :ı:~mın etmış ve remın merasımı ~~rkıcle yapılan bır meydan muharebe· dir. Kongre bunu ta~dik etmemiştir. man lıombardımaıılan ıwticcsfnde Gl. Dentz. Vişide gecesı s~v·nş tayyarelerı Kahıre cıva-
radyo ıle neşrolunmuştur. . . . sı~de. Almaı~lar . hezimeta uğr:ımış- Amerika, şimdi bütün kuvvetlerini Kırım bernhından geçen demiryolu - rınd.a hır tayya..·e meydanıı~a h?c~m 

Londra, 17 (A.A.) -İngılız \e Sov- laıclııı. Verdıklen telefon on bınden tasarruf etmeli, her şeye karşı hazır· bir çok nokta üzerinde tahrip edil- Visi 17 (A.A.) - Suriyedeki etmışler ve hangarlara ve hır muhım-
yet kıtala.rıı~ıı:ı .T~hran.a vardıkları fazladır. • !anmalı ve Amerikad<ı bir hürriyet miş ve kesilmiştir. Ezcümle mühim Fran~ı'z kuyvetlerinin eski ba. ku- mat .dep?suna .i~ab.e~ler kayd~yle~iş
r~smen b.ı!dırı'.mıştır. Sımlacla ncsr~- ·-Mo!lkova, 17 (A.A.) - Re~nıı U!b· kalesi kurmalıdır. Amerikan deniz - bir Sovyet garı bü:ı:'Uk çapla bomba- manda:11 general Dentz bugün öğle- lerdır. Şıddetlı ınfılaklar netıcesınde 
d!len .teblıge gC.".1"e, aske~lerin şehre g;- lıg: .. ~ c'ilerini, Amerikan çocuklarını öldür- !arla hasara uğratılmıştır. Ştuka tay den sonra amiral Darlan tarafından baş.'.ıyan, bir yangın görülmü_ştür. 15 
rıp gırmemelerı, mahallı kumandaular Kı~al2nmız Lacloga goluııclP Uaku mektense, yardımını İngillereye vareleri:ıin hücumiyle arrıca bir se- kabul !.'dilmiştir. eylulde robruk ve Carnbuk cıvarında 
t.~rafından k~~~rlaştı.rılacaktır. Asa· ~~arı adasını geri almışlardır. Bu ada malzeme devretmek, alet ve hatta ~i Ru:> tahkimatı d:ı tahrip edilmiş Alman savaş tayyareleri kamyon 
:ı::ış de:am ettıgı takdn·di! buna lüzum ıçın }:u~ılan m~lı~re~.zle.rde ~00 Fin harp gemisi vermek fmreliyle yap- veya ağır ha~ara uğratılmıştır. lığı 13ehri bir müstahkem me\•ki ola- kollarına muvaffakıyetli hücumlar 
kalmı:ı:acaktır. . s~ba) 'e a, kerı. olmu~tur. Duşmanın malıdır. İngiltere, Al manyaya knrşı Berliıı, 17 ( A.A.) - Leniııgradın ak kabul ve ona göre hareket et - yapmışlardll". 
~ndr~~ 17 (A.:'-.) - Tayını~ ga~:- rlort vapunı ve. ıki m?lorbotu lıalınl- her halde galip gelecektir. Hitlere müdafaa islihfımları etrafında cere- mPk mecburiyetindedir. Şehrin iç ve Rus a a her a üz} _ 

tesı, İngılız. - Sovy;t. kı~ala~ı~ın hugun m~ştır .. ad.ad.akı garnızonun bakaya'H karşı duyulan nefret, kendisini Na· yan eden muharebeler ei'\na~ında bit· dış müdafaalarının plan mucibince y y y. y ' er 
Tahrana gırmele•rı ıhtımalını yazıyor. :?<11r <;?dılmıştır. polyonun uğradığı kar fırtına~ından Alm'.ın piyade tümeni Sovyet kıtala· bombardımaııı dün başlamış ve Sov ce tayyare gıdecek 

Deniz Gazinosunda 
Perşembe günü akşamı 

Mac Allan ve Praf Gearg 
Darvaş, Komponist Fritz Kerten caz orkestrası 

Masalar yemeklidir, Evvelden masalarınızı tedarik etmeniz 
rica olunur. Telefon: 4007 

daha fazla. ve müthiş bir hezimete rı tarafından anudane bir surette ı yei müdafaa tesisatının mukavemet L d 17 (AA ) i .1 uğratacaktır. Bitler Avrupacla bezi· müdafaa edilen ve kalelerden müte- no'ktalarından biri imha edilmiştir. . ;_n rak R .. ", · h - n~~ t1ere 
mete uğramasa bile hükumeti yaşı· cıekkil bir hattı zaptetmeğe muvaf - Helsinki, ı 7 (A.A.) - Resmen ve m~rı a, ~:;j aya . er ay .vuz er-
yamıyacakttr. fak olmuş, 90 kale susturnııı~ ve 800 bildirildiğine göre 4 ü hava muhare- ce_ tayj .are go~d.ermıye karar .vn-

- ANKARA - den fazla esir almıştır. belerinde dördü de dafi bataryalar mı~lerdır.__IIer . 1~ 1 memle~ette 1m.a! 
Radyo gazetesinden Roma, 17 (A.A.) - Jurnale D'lta- tarafıııdan Karelide 8 Sovyet tayya- olunan dıger sıl~hların. yuzde e.11 1 

L 

İngiliz gemilerine Amerikan ge - 1ia diyor ki: resi düşüriilmüş, iki Sovyet deniz ue Rusy~ya verılecektır. Naklıyat 
milerinin refakati kararı llerlinde Leningradın mukadderatı, Sovyet tayyaresi de Finler tarafından iğti- Iran yolıyle yapılacaktır. 
hiddet uyandırmıştır. Simdi bütün başkumandanhğının elindedir. Sov- nam olunmuştur. 
dünya, merakl·:t Alman denizaltıla- vet idarecileri Leningı-ad ı:;ehrini Berlin, 17 (A.A.) - Son döti gün 
rivle Amerikan gemileri arasında müstahkem bir hale getirmeğe ve zarfında 268 Sovyet tayyaresi tah
bır hadi~e çıkıp çıkmıyacağını bek - bütün siYil halkı silahlannırmakla rjp edilmiştir. Ayni devri! zarfında 
!emektedir. Bu, bir gün, hatta belki Leningrad için çok fena bir -akibet Alman hava kuvvetleri 22 tayyare 

· m 1 · olmu tur. hazırlamışlardır. Alman kumandan- kaybetmişlerdir. 

Dögol Londrada 
Londra, 17 (A.A.) - Hür Fran

sızların şefi General Dögol, beş ay 
süren seyhatten sonra Londraya av• 
det etmi~tir. 


