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Fuarı ziyaret edenler 
Evvelki gece fuarı 15242 kiti ziy&ret etmiıtir. 

Umumi yekun 766,749 dur. Ziyaretçilerin se· 
çen seneye nazaran fazlalığı 102,932 dir. 

31 iNCi YIL Ne1redilml1en 1a1:ılar seri •erilmesl---------•---------.------------------------

No. 8654 CünU.. mit nUahalar 25 kuruttur. Her gün sabahlan (İzmir) de ç,:_ı_k_a_r_s..:iy;...a_s_i...;g:;.:....a_z_e_te_d_ı_· r_. -----.....!.----------------...! 
Hükumet ve Şah müş- Bulgaristanın Sovgetlere ı Sovy~tle~ ı:nüdaf aa ko-

kül vaziyette verdiği cevap nutesının kararı 

Irandaki Alman 
lar kamplara 
gönderiliyor 

1 

Eski Hükümdarın ne-
rede bulunduğu gizli 

tutuluyor 

6 milyar dolarlık yeni 
Tahsisat 

d
. yaşington, 18 (A.A.) - Röyter bil
ırıyor: 

Sovyet hükumetini 
tatmin etn1edi 

Molotof, Moskovadaki 
Bulgar elçisini çağırdı 

ve dedi kı .. 

16 yaşından 50 
yaşına kadar 

. Hitıere harp ilan eden milletlere 
ı~r Ve iare kanunu mucibince yardım 

8 i:ıı nıkek üzere 5 ı:nnyar 985 milyon do- Mareşal Budı·yeni orduları ve a-
d r ı daha tahsısat, Ruzvelt tarafın-
P., an kongreden istenmiştir. Bu suretle kA d • 1 ht•k d•• •• 

Usyaya. da yardım yapılacaktır. U emıryo U te ı eye uşuyor 

Beş Avusturyalı 

Casusluk suçun
dan idam edildi 

.., . 
•• . .. 

• 

Almanlara göre 
Ukrayna da 

Londra, 18 (A.A .) - Strate
jik merkez olan Singapur mınta
kaS1nın vaziyetini çi~n uz<ık şark 
İngiliz orduları başkumandanı 
hava mareşalı Kukham beyanat
ta bulunarak demiştir ki: 

-. 

Şark cephesinden intibalar 

. Amerika Sovyetlere göre 
Sovyetlere 100 milyon 

dolar verdi 
Odesada 

Ankaradaki fiatler olsun, bizi 
harekete getiremez mi? 

Ankara.dan gelen yolcular, bize, hü- r """ 
kumet merkezindeki sebze satışları ' 
hakkında alakaya değer bazı malumat! ANKARADA SEBZELERi N GON-
verdiler. Bu malumata göre, Ankarada LOK AZAMI PERAKENDE 
sebze ucuzdur ve ayni zamanda satış- VASATI SATIŞ 
!ar sıkı .bir kontrol altındad~r. Müraka- FIY ATLARI 
~ komısyonu, her gün piyasaya geti
rılen sebzenin menşelerini tedkik ede
rek fiat tesbit eylemekte ve Ankara 

Cinsi 
İspanak 

belediyesi de bu fiatleri ilan suretiyle 1 Lahane 
halka bildirmektedir. Pırasa 

Bu maHlmat üzerine Ankara muha
birimizle konuştuk ve bize habeırin 
doğru olduğunu bildirdikte~ sonra, 
sebze fiatleri hakkında çerçive içinde 
gördüğilnüz rakamları verdi. 

. Bu rak~ml~rı dikkatle okuyunuz ve 
bır de İzmır pıyasasını düşününüz. Ev
velki gün domatesin toptan satışı 12,5 
kuru~tu . Peırakende satış ise 20 kuruş .. 
Hatta ucuzluk maksadını istihdaf eden 
pazarlarda bile domat _ hem de kısmen 
çürük ve bozuk domat - 15 kuruştan 
aşağıya verilmemektedir. İzmirin; seb
ze yetiştirmek noktasından Ankaraya. 
faik olduğu muhakkaktır. Bütün şehir 
civarı, zengin bahçelerle doludur. Ne 

Semizotu 
Kabak 
Ayşe fasulya 
Çalı • 
Barbunya 
fasulya 
Domates 
Patlıcan 
(kemer) 
Yuvarlak 
patlıcan 

Bamya 
Dolmalık 

kadaır ihracat yapılırsa yapılsın; bu biber 
bahçelerdeki istihsalat, İzmir şehrine, Sivri biber 
Ankaradan daha kuvvetli bir ucuzluk 

-Oe•amı llclnd aahifeda Kuru soğan 

Menşei 

Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 
Ankara 

Bursa 
Ankara 

Ankara 

Ankara 
Bilecik 

Ankara 
Ankara 
Muhtelif 

Kuruş 

20 
7,5 
75 
8 

11 
24 
21 

25 
5 

10 

10 
35 

8 
7'50 
10 



!)a.lute ~J (ANADOLU) .. 
Avustralya başvekili 
beynnatta bulundu 

Tasarruf bonoları Sikorski 
Rusyadaki Polonya as-

(Şehir ve Memleket Haberleri) Q-ADYO 
- Baa tarafı l inci aahifede -

t? :,!ya Ba vekili Faden bey, natta 
bl'lunarak demiştir kı: 

Yeni ltıyiha ıneclis en
cün1enlerine verildi 

k ı . h. . F l k k . ı· BUCONKO PROGRAM er erıne ıtap ettı az a e me ıma 1 7.30 Program, 7.33 Müzik: Hafif 
Londra, 18 (A.A.) - Polonya baş parçalar (pi.), 7.45 Ajans haberleri, 

- · Avustralya, uzak şark işle.rı
: ı • ıı tanzimine en büyük ehemmiyeti 
:•tfetmektedir. Harbin, ansızın vu
:-:uı.. gelebilecek her hangi bir deği
:ıikliğine karşı koymak üzere hazır
ı, nmış bulunuyoruz. Duf Kuper ka
ı·ngahını Singapurda kurunca ken
d •:;ini -Avustralyaya davet edeceğim. 

Ankara, 18 (Hususi muhab ı r ım ız- vekili general Sikorski, bugün öğle-

1 
8.00 Müzik: Senfonik program (pi.), 

der.) - Milli müdafaa ıht ı ~·açları de n sonra Londra radyosundan Sov- t • •• ru•• d •• 8.30/ 8.45 Evin saati, 12.30 Program, 
ıç i n 25 milyon liralık tasarruf bono- v<! t Rusyadaki Polonya -askerlerine zarur e 1 go U 12.33 Müzik: Oyun havaları, 12.45 
sıı çıkarılması hakkındakı kan unun hitap ederek pek yakında Sovyet Rus Ajans haberleri, 13.00 Müzik: Yeni 
50 milyon liraya iblağına tlaır ka- yada kendilerini ziyaret niyetinde ve eski piyasa şarkıları, 13.30/14.00 
r.un Jiiyihasının Meclis aiti.kadar en- olduğunu sö~·lemi~tir. • • d ) ~fözik: KM·ışık program (pi.), 18.00 
cümenlerı tarafından miizakere~i Dün, valinin rıyasetın e top a- Program, 18.03 Müzik: Karışık şarkı-
b L · t K h" ı t lar, 18.40 ::\Iiizik: Radyo Swıng kuarte-

1 ~~~i~·; bu tatil devre:ı.n c gırme- a ıreue gapı an aarruz nıldı. Vazı·yet konuşuldu ti, 19.00 Konuşma (İktı~arl .aati), DDD 

SOVYETLERE GORE dC>n evvel :\Ieclııı umumı h ryet ınde 19.15 Müzik: Radyo Swıng kuarteti 
müzakere edilecektir. Yen i l fryıha- Kahi;e. 18. (A.~.) - Düşman tay- Dün öğleden sonra Belediyede ek- kararlaıra göre fırınlara fazla un veri- programının ikinci kısmı, 19.30 Ajans 

- ll&f tarafı l inci sahifede - nın bir maddesine nazaran ta "ı.ırruf .va.relerı! Kahıre cıvarına taarr~ız et- mek mevzuu üzerinde bir toplantı ya- !erek fazla ekmek çıkartılacak, börek- haberleri, 19.45 Müzik: Klasik Türk 
vare,;i tahrip edilmiştir. Bizim 25 bonol~rı umu?Ii ve mül~ak hut~r>- mışle!dır_. ~skerI:r ara~ında ~ayı_at~ol-. pılmıştır. Vali Fuad Tuksalın reisli- lik ve tatlılık olmak üze:e çarşıda pe- müziği programı, 20.15 Radyo·gazete
iavvaremiz kayıptır. iNie ı dare edılen ve mu e~ ~e,e ~ c ı le machgı gıbı askerı lechızata dcı hır .şe:y ğinde yapılan toplantıda Belediye reisi rakende sattırılan un mıktarı da artı- si, 20.45 11üzik: Karışık şaırkılar, 21.00 

':.ioskova, 18 (A.A.) - Öğle ü- vilfiyet hu,;usi daireleri v.e k:l;d ı yel e olma_ı:nıştır . G::~ av~~laırı havalanııı- Dr. Behçet Uz, Toprak mah ulleri ofis rılacaktır. .. Ziraat takvimi ve Toprak mahsulleri 
zeri nesredilen Sovyet tebliği: !erce yapılan arttırma \ •' e ..::~ıltnıc ca du~man t.a~ .ı areleıı k~ç:nışl~r~ır._ müdüırü, iaşe müdürü, Fiai mürakabe Civar kaza ve ko~leı·e - noormal va- borsası, 21.10 Temsil, 22.00 Müzik: 

Bütün cephede muharebeler de- ır.ukavelclerınrle :<atı ~ kı) nı Ptleı:ı ~-:\!ıs~; dahılıye nezaretının "bıl~lı.r~~ı- şefi bulunmuşlardır. ziyetin avdeti sebebıyle.- .~erbest hıra- Radyo salon orkestrası, 22.30 Ajans 
rnm etmektedir. üzerinden teminat olarak kabul e<lı- gı~e gor~ ~tılan 2 bombadan •>kısı ol- Fırınların önünde izdihama mani kılmış olan ekmek sevkının tekrar po- haberleri, 22.45 Müzik: Radyo salon 

'ovyct tayyareleri, dt'i müna ağır l<>~e ktir. Layi hanın müzakere ve l~a- mus, 6 _kışı yarnlanmıştır. olmak bol ekmek çıkarmak ve halka !is ve belediye zabıtasınca men'i karar- orkeRtrası programının ikinci kısmı, 
za\·iat verdirmi~tir. Bir noktada 12 bulünden sonra bonolarııı önümiır.- Berlın, ~8 (A.A.) -. Alma~ ~ava~ satmak için alınması icap eden tedbir- laştırılmış ve bu kararların tatbikine 22.55/ 23.00 Yarınki pro~am ve ka-
ht~k ve 200 kamyon tahrip edilmiş- deki ayın ilk günlerınde satış.ı <:ıl-a tan:arelerı, 17 - 18 eylul gecesı: şımalı !er hususunda Ticaret Vekaleti tara- girişilmiştir. panış. 
tir. rı!acağı tahmin olunnınktudır. Afrıkacla E!mkırr. tay~re me~ dan_ma fından valiye geniş gaJahiyet verildiği Fırıncılaırın un tedariki sıra::1ında ı--·(63------------ı 

Dinyepcr Stovk bölge--inde bir ooo- t:~anı~z ~t~ı~l~rdır. ~ınlerce kılo '.ı~ıı:- öğrenilmişÜr. Esasen İzmir fırınları formalite noktasınc~~ın. 1?1aruz kaldıkla- 1§5 IF'=\\ n::=ı 
demiryolu iltisakına taarruz edil- • d k" M lıgın~a ın~ılak ve ~ a~gın bomlı.ıl,ıı ı önünde göırülen izdihamın, İstanbul ve rı zorlukların ref ı ıçın de tedbirler ~ U 
rniştir. Diğer bir yerde 5 kamyon, 'ark eephesın e 1 a hedefle.re ısabet etmıştır. . Ankarada kat'iyyen görülmediği öğre- almacaktır. . 
;\ tank ve bir bölük Alman a!<keri Y • Kahı;e. 18_ (A:A.) .. - Elmuk.attam nilmiştir. İzmir halkının ve Fuar mü- Bugün kafi mıktarda ekmek imal 
tahrip ve imha edilmiştir. car kuvvetlerı· g~zetesı, Kahırenın ~u~_man tay) are~e- nasebetiyle tzmirde bulunanların ihti- edilebileceği tahmin olunmakta, fakat 

Bir ista yon civ-annda bir çok tank ı·ı _taraf_ından Sal~ gunu hc:mb~~dıman yacını karşılamak üzere alınacak ted- halkın da ihtiyacın~an fazla ekmek 
ve kamyon da tahrip edilmM;r. Ka- . . edılme_sındeı: bahıslc yazdıgı bn maka- birler konuşulmustur. İttihaz edilen almaması tavsiye edılmektedir. 
radeniz donanmasının da müzahere- Buda peşte,. l8 (A.A ·) - Hıtl c ı '. lede dıyor kı: ' 
tile muharebeye iştira· eclerek 70 .:;ark cephesınd~ . uza k . yeı·lerilekı llu taarruz, Atina veya Kahire bom
tank tahrip ~tmiştir. Leningrad mın )'[acar ku~v~ilerı.ıın gerı almma::anı balandığı takdirde Romanın d~ bom 
tRkasında mühim miktarda düşman kabul otmıştı~. Bu haber, Dudapeş- bardıman edileceği hakkındaki Ingiliz 
trnkını, muharebe harici eylemiştir. ted!' me~nunıyet uyand~rmı~~ır. Ke tebliğine rağmen yapılmıştır. Mi~ver-

KlYEF VE KIRIMA DOCRU za :\lacarıstanın harııtekı rol ı ı ele ye ciler, Araplaıı· için daima bazı iddıalar-
Londra, 18 (A.A.) _ .~fare~al niden tetkik eclilmektedir . da bulunurlar. Fakat bu iddialar, Ka-

\' oro!?ilof, Leningrad meyda,1 mu- hire üzerine yaptıkları akınlarla tezad 
harebesine mühim takviy~ kuvvet- Anıerikada en vüksek halindedir. Bu şehir, Araplar, Hıristi-

lngiltere elçisi 

Gezintilerine devam 
ediuor 

Zavallı işçi 

Elektrik corganından 
öldü . 

leri sevk.etmiştir. Şehre giden yollar yanlaıı· ve Yahudiler için mukaddes, 
·ı k A ·ı · ··h· ı · c h · · d b 1 t ·1~ b"" nu··n sabah Şehidler caddesinde 'l'a-da Almanlar şiddetli SO\'Yf'f taarruz ver<n er sar ve rap a emi içııı mu ım m· ...,e rımız e u unan ngı .ere u-

l:mna uğramaktadırlar. .\ferkez l"t mevkie maliktir. yük elçisi Sir Knatchbul! Hugesson rım _şatış kooperatifleri birliği şarap 
bölgesinde Ruslar, teşeblıii,;il h1tlen Vas ıngton, 18 (A.A.) - H i ı·ll·~ ik rl-. b l h . d refikası ve kızı dün otorayla Selçu- fabrikasında bir kaza olmuştur. Fab-
ı•lleriııcle bulundurmaktadırlar. Al- Amerıka dm·l et ı n i n tarih i nclı.! en O ru ( cep CS111 e ğa giderek Efe~ harabelerini ziyaret rika ame~esinden K~rülülü Muhar-
n1,·ın kıtalaı·ı gerı"sı"nde harekatta bu viik~ek' vergileı· clerpıs eclen 1rnnıın Kahıre 18 (AA ) - Resmi teblig· · etmiştir. Bugün Çeşme p1:1.iına gide- rem, fabrıkada elektrık ceryanına ka-

l , · h ı · k · t ' ' · · · · · 1 k ·t ırılamıyarak ··ı ·· t·· lııııa:ı Ru~ çeteleri, mühim miktar- ay ı a arı Amerı a. ayan mec •~ .ı- Libyada Tobrukta ve huduclda mu- cektır. pı mış ve uı a • . 0 muş ur. 
ıla Alman askeri telef etmi~. :ı tank, rnfınclan kıılıul eclilm ı. tır. harebcl~r' olmuştu;.. Pazar günü hu- * Şehrimizde bulunan Ye fuarı . Hadh:;e, zavallının, .. ı~stıkleı:i ç~rük 
12 -;ahrınç otomobili \'e l ·I kamvon ooo dudu :rnan İngiliz ve cenubi Afrika ziyaret eden İsvec;. elçisi Madiğ Istan bı_r ~abloyu tutması yuzunrlen ılerı gel-
t . hrip etmislerdir. yeni bir denİzaltl silahı kuvvetleri, 10 Alman tankını zapU:t- bula gitmi~tir. mıştır. 

Dinyepercleki Alman harl'ketinin mişlerclir. 1 tankımız kaybeclilmiştiı-. ---oaoı----

k u::1ı konulamırncak tarzda olduğu Va~ington, 18 (A.A.) - 00 t on-

Günün n1e elesı -..öyleniyor. Almanlar, biri Ki.\·ef. di- hık yeni tipte bir yük gemisi i nşaatı 
!{eri Kırım istikametinde olmak iize- Bahri\·e nezaretinde muvafık g-öri.il-
re 2 koldan ilerlem:!ktedirler. Pre- müştilr. Bn gemıler, deni?.:ıltılar:ı - Sqtarafı 1 inci aahdfede -
kop berzahını aldıkları hakkında meydan okuyan her \"asıtaya m:ılık- temin ı>tmeğeelbette kafi gelebilir .. Fa-
Almanl::ır tarafı:ıdan verilen ha her. tırler. kat bunuıı temin edilebilmesi için, seb-

~firede cina vet frzünı, incir 

1 ölü, 2 uaraıı var Satışıar ne vazigotte? 
hPııilz teeyyüt etmemi ·tir. ooo r.e mevzuunu ele almak lazımdır. An- Tirede Akçeşehir köyündn kız me- Üzüm piyasasında iyi fiyatlarla 

INC1L1ZLER, LENlNGRADDA K l d'l b. [ ·r karada sebze fiatleri her gün te bit ve selesinden bir cinayet olmu~ttır. H-a- satışlar devam etmektedir. F-akat in-
ALMANLARLA TEMASTA av Je l en Jr ngı lZ ilan edildiği halde, İzmirdeki fiat mü- san oğlu İbrahim Esmer, Abdullah cir satışla~ı çok durgundur. Fiyatlar 

ÜZÜM 
K. s. 

312 l\>L J. Taranto 35 
236 $. Bencuya 35 
108 Vitel 38 50 

91 $. Remzi· 35 
87 Remzi Güngör 38 
81 Jiro ve şü. 35 
59 Albayırak 40 
56 S. Süleyma. 46 
57 K. Taner 39 50 
53 Öztürk şir. 36 
66 M. İzmir oğ. 35 
42 Balcı Yerli ürün 36 
41 N. Üzümcü 33 50 
32 Santo Erga::1 39 
22 S. Erkin 35 
22 F. Solari 45 
19 J. Kohen 38 50 
11 Anadolu İnkişaf 37 50 
11 Behino Gubay 46 

9 İflmail H. Veril 51 

1415 
36072 

37487 
No. 
7 
8 
!J 

10 
11 

K.S. 
43 50 
43 
46 
37 
45 
42 50 
42 
47 
43 
41 
35 
41 25 
35 7;., 
43 50 
47 
46 50 
43 50 
37 50 
46 
58 

!16 
38 50 
41 50 
46 50 
52 

Londra, 18 (A.A.) - Sovyf't umu- denizaltısı rakı_ıbe komi:W?nu~ bu mevzua ancak oğlu Ali Yıldırımı tabanca kurşunu da düşmege mütemayildir. Ahclar, İ. TCIR 
mi karargahının .trateJık umumi i T . yenı el atını gıbıcln. Halbuki, yaz seb- ile >ıırtının ,;ol tarafından, kavgaya incirde nazlıdır. K. S. K. s. 
kumandası altında İngiliz kuvvetleri Lonclı-:ı, 18 .<A.~.) - ___ 11 " 1 1 ~ am~- zelerinin mevsimi geçmekte ve halk, karı an Hasan oğlu Adıbelli ile Mus- D•O·D .,94 c;, R · 12 50 ? 

il • b k t bl g ııd ' 32 F - - - •> u . ...,. emzı ~4 
~imdiden Almanlarla tema~a geç- ra ~ ıııııı ugt~.n ".~ .~ 1 1

'. · ateş bahasına sebze mübayea etmekte- tafa Ali oğlu Hilseyin Ciha nı da muh 86 « )f. İzmirli 12 50 20 
m:st. ir, fngiltereden So'vyetlere yar- den_ıza.J!.ısının ussune donn:ı e~ı __ fa z_la <lir. Düşünmek 1azımdıır ki, Ankarada-ıtelif .verlcl'inden bıçakla y ralamış- Kahve gene bakkalla.r 

kt - d k dd 11 b 1 t - 65 < M. H. Nazlı 13 50 l!~ 50 
dım olmak üzere gönderilen nıi.ihim g~c.ı · ~gı~ en ayp a eı c ıgı ı - ki müstehlikler, zmirdeki müstehlik- tır. Ali Yıldmm hastahaııed~ ölmü5, 86 < A. R. Barki l4 19 50 
miktarda tayyarel~rden b!r kısmı, dırılmı~tır. !ere nisbetle daha varlıklıdırlar. Bu va- katil tutulmuştur. vasıtasile satılacak 54 c İzzi ve A. FeR. 16 50 16 5o 
Rusyaya varmıştır. tandaşlar domatesin kilosunu beş kuru- x--- Halka tahmi:ler vasıtasiyle kahve :n c R. G. Fıranko 11 13 

. Londra, 18 (A.A.) - Len~:ıgrad Bulgaristanın Sovyetle- şa_ t~min_ederlerke~, -·İzmir şehrinde Çivi)'e 'hf r l l satılma ı düşünülmüştü. Haber aldı- 28 c Fümige 18 18 
tıvarında Ruslar, bazı mevzıj mu- muhım bır kısmı küçuk memur, esnaf _ 1 1) acı O an ar ğımıza göre tahmisler, kilo başına 6 __ 
~ :ıffakiye~ler kaydet~!.şler~ir. Al- re verdiği cevap v_e işçi olan şehir hal.~ının ayni mah~ıı- Şehrimizde bir ithalatçı fiı·manın kuruş kazancı az görmüş ve kahve 806 Yekun 
manlar ıse, İlmen golu cıvarında - Baı tarafı ı mci aahifede - lu 15 • 20 kuıruşa mubayea eylemesıne elinde bulunan beş ton çivinin ihtiya almamıslardır. Bu sebeple kahvele- 19185 Dünkü yekun 
mühim zaferler elde ettiklerini bil- .. . . . .k 1 t a. la cenn verilemez. cı olanhra tevzii ı·,.ı·n bugünle~de biı· rin tekr;r bakkallar vaqıtaSİ''le tevzii 19991 U. t·eku'ıı -· .·. ı K · . Mo ko\"a hukumetının va ıa ~tl'I m;- F" t ·· · k be k ·, · .- ' ' " ' ' · J "' ctıı ıy ?\ar. _eza cenupta Dın~ cper ,. - . . , . .. . . - . . ~a m~ı~ a . om!syon!-1, mesaı:>ı- tevzi li-teqi hazırlanacaktır. hımısunda tetkikat yapılmnktadır. ZAHİRE 
nehrının . dogu.sunda bır kiipı ii ba!?ı \ ır car7:ından "'e bıın!,n ,t .. '~~fettıgı nı pıyas~ı ı~ındekı realıtelerın sarahat- 15 ç. Nohut 12 25 elde etmışlerdır. Almanların kıstan ehemmıyetten mezkur hukumetın le yaptıgı ısaretlere uyclurmadıkça, İz- 25 Ton Suı1am 40 25 
evvel delmek istedikleri yer, c:e.nup Bulgari;;tan hakkındaki hattı hare- mir ~ehrinde bu vaziyetin ıslahına ve las.·e nlüdürlüö-ü H. İ. teşkilatında teftişler 60 Ton Bakla 

10 
375 10 50 ölgesi gibi görünüyor. ketinin ne kadar tahrikamiz olduğu piyasada normal fiatlerin bulunabile- • ı--. lO 

Moskova, 18 (A.A.) - Ta>ı ajan- ve yine mezkur hükumetin hakikati ceğine ihtimal verilemez. Tedkikler İzmir borsa komiseri Şevki Ertuğ- Torbalıda husu. i muhasebe teşki- 156 Ç. Fasulya ~~ 125 
ınm askeri kaynaklardan öğrendiği ne kadar tahrif ettiği anlaşılıyor. daima uzamakta ve aıradan geçen za- rulun İzmir iaşe müdürlüğüne tayin l~ıtım teftiş eden vilayet huşusi mu- 5o B. Pamuk 

~eang~: ı?ud~!~y~u~~~~~~:i, es:~ :~ı te s::%~~ ~~~i~:t~o~~~1":ı~~y~~h·~:: ~~n~k~~~i~~~k~ntaa;: ~~~~hils~ani~~lişj~! =~J~g;~;z ~~a~:g:~de~u:~~~ı;~f~~!t~ ~i~~~ee :~!~~~r~t~~~:y~:;~l~~~niJ~~~ 1 ,_ 
!ara girmişlerse de Sovyetlerin azim lfımata dayanmaktadır. Izmirdeki komisyonlarııı çalışma. şe- tır. teşkilatındaki tebliğ memurlarından ı Kısa Haberler ( 
li bir hücumile püskürtülmüştür. Radyo gazete.~iuden: killeri niçin ayrı ayrı olsun!. Niçin tahsildar olarak kullanılacaklar _ _ 

d b M k d ~ı ı t f b h h · b" b k d d hakkındaki tetkikler ilerlemiştir. -:\Iihver kuvvetleri bura a azı tepe- os ova ra yosu, ~· o o o un 14 er angı ır mevzu, aş a yer e te - kl b} J • * Ticaret odası idare hey'eti, dün 
leri, ellerine geçirmiş, fakat Sovyet gü~ Mo kovadaki Bulgar elçisini kik edilsin, karara ve fiate bağlansın Alaca arın o {esı oc.ıo Bay Hakkı Balcıoğlunun reisliğinde 
piyadesi, denizden harp gemilerinin ça,gı_:nrak SoYyet notasına Bulgar da İzmirde bu yapılmasın!.. nleselesi Pi)rano-o tehiri toplanmış, Odaya aid muhtelif işleri 
de müzaheretile muk11.bil hücumlar hukumetince verilen cevabın Sov- Sebze fiatleri için tedbir alınması n konuşmuştur. 
\

0 aparak saatlarca süren miicadele- J:etıeri tatmin etmekten uzak oldu- zamanı geçmiş değildK. Fakir halkın Tokyo, 18 (A.A.) - Büyük Brı- Çocuk Esirgeme Kurumu İzmit· *Belediye reisi Dr. Behçet Uz, düıt 
lerden ::onra bu tepeleri geri almış- g~ı v__c notaya cevap teşkil etmediği- bir kilo domatı 15 - 20 kuruşa mübayea ta 1ya , 1,.is· Domin, 1 . H 11 merkezi tar-afmdan tertip edilerek çarşıda teftişler yapmıştır. Belediye 
tır. Tepeler, müteaddit defalar el- ııı ·oylemiştir. Notadaki bazı nokta- edip durmasına müsaade edilemez.. ı · "" _ 

1 
•. yo_n_ aı ve 0 an- 19 eyllıl 941 tarihinde kesidesi mu- nizamlarına aykırı hareket eden bazı 

deıı ~le geçmiş, neticede Almanlar, !-arın b~~b~tün cevapsız bırakıldığı Komisyonun, derhal harekete geçmesi· d~ elçılerı, mutekabılıyet esas~ mu~ karer olan piyangonun keşidesi 9 teş dükkan Rahiploci, cezalandırılmışlar· 
bir çok yaralı ve ölü bırakıu k ha- ııı da so~lı):erek ~Iolotof ~özlerine ni bekliyoruz. cbınce alacakların bloke t!dılmesı rini evvel 941 tarihine talik edilmiş- dır. · 
rekPt mezvilerine tardedilmişlerdir. son vermıstır. ** e,..r.sından müstesna tutulacaklardır. tir. * İnhisarlar , umum müdürlüğiİ 

MOON ADASI ALMANLARDA A k d .h muamelat müdür muavini Sezai Ezgi, 
Stokholm, 18 (A.A.) - !\.imanlar 1 r a a~ dnı ayet dayanamadı , /'"'"'" NAPOLYON Ordularının"""'"""'""""'"'"""""""'... Bu merasını vaziyetinden i:üıfade şaraplık ya" üzüm mübayaasını tedkil< • ' ' foz a ısrar e er~ k d . · - .,,. d ek K l " ;\loon adasından Rusları çıkarmış- .. · . : _c .· en ısını cıı:m:~- : .. e er ~~m ~n ~mrayını, tafsılatlı için şehrimize gelmiştir. 

~ardır. Bu ada, Rusların Ilaltıktaki · 1~1.k toh~etıle_ ,1:;_keı 1 mahkeme~ e :ti- : MOSKOVA BOZGUNU olarak gor!llıye çalıştım. Bir çok * Ödemişin Beydağ nahiye:-ıind 
. ·ef{ane istinatgahları ol11n Hangö-1 nıklıyebılecegını, ınadını_n ce;::.ı · ~m ~ alaylar,. geçıt resmi yaparken ben Küre köyünden Iehmed Çetinin attı· 
niin zaptına ait umumi pi· ı h"l- oruda pek pahalıya odeycregıni ~ _. de Rus_ ımparatorlarına mahsus olan g-ı yanık sigara yu··zünden yangın "ık· ann c a ı 1 tt .. ,.., .... , •••••••••• , .................... ,,,,,, .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ............ ,, .. ,, .................... ,,,_. S M l .., 
dir ona an a 1• Perde tREN ş k. H en ışe . kilisesini gezdim. l\fosko- mış, bir miktar bağ, bir miktar zeY' 

· Ev sahıbi - anlaşılan o <la biitün y ~:!~~ ::~goil:Y0::n ÇEV E: .. ~ ır azım vaya gırışımizin ılk günlerinde, tin ağacı ve ot yanmıştıır. 
ÇÖrçil Ruslar gibi dindar bır adamdı - a:>- _ 9 _ rgo men muhafız kıtaatı a;kerlerı, bu kilise- Tirenin Kaplan köyü civarında Dw 

.kel'i mahkeme lafı kaı·şı~ıııclıı bır- de ~us imparatorluğunun hazinele- rıtepesi mevkiinde Mustafa Arp:ıcıııırı 
_ s .. tarafı 1 inci aahif,.,:ı., _ den harekete gelerek, ırkildı; ve anlamıştım kı, bu et, alınmanıa::n !il- ıbaretti, Bunlar, bir mahzende lıı- rı_ gızlı olduğu kanaatile, bu kilise- meyve bahçesinden de yangın çıkmış, 

lanmız, ağır zayıata ıığrııdılar \'e d.-rin derin ıstavroz çıkardıkt:ııı !'10n- zını gelen bir yerden alınmrntı ve raktıkları büyük mıktarlardaki şa- ilin her tarafını, t~mellerine kadar bir miktar zarar olmuştur. Yangmırı 
uğray-:ıcaklardır. Fakat bu mücade- 1 ra, tek bir kelime söyledı: gizlice yemek lilzım gelmişti. • n!pla reçeli getırmek için iki sefer araştırmaktan gerı kalmamışlardı. Mustafa oğlu 3 yaşında Ahmed Görgü· 
lede biz yalnız kendimizi değil, hür ı - l\lonjo ! (1) Oldukça fazla jambonu muz vardı. daha yapmalarına müsaade ıstedi- Fakat buldukları şey, mahzen ka- nün dikkatsizliğinde çıktığı anlasıl· 
yaşamak istiyen bütün milletleri dü- .~enı tertıp ~ttiğimiz daireye gır~ Ttızlu balık bakımından da zengin- ler. Müsaadeyi esirgemedim ve işe tında, üzerı kadife kaplı mermer mıştır. 
ııüniiyoruz ve Amerikanın da bizim- clıgım zaman bırer lıaron karı:;ı gıbı dik. İki torba da unumuz va;·dı. Bi- re>'mılik vermek için başlarına bir ITıt!zarlardaıı ıbaret kaldı. Bu me- .--------------• 
ıe beı aber olduğunu bildiğimiz için gıyinmiş olan iki kadınımızın i~e ko- ra da kı. ı geçil'tecek kada~ı. onbaşı tayin edip gönderdim. zarların üzerinde. ıçinde yatanın Hamdı· Nu" zh.at Çançar 
ce:uruz. yulduklarıııı gördüm. Yaptıkları i:-) Gece birdenbire yoklama emrı ve- Burada hatırlanması faydasız ol- ı.dını htı;nyan gümüş levhalar asıl- il 

fevkalade değildi, değifdı ama hıç rildi. On sekiz kişimiz eksikti. Bö- m yan bir nokta, efrat tarafından mı~tı. Bu arada ölülerin himayesine 

An1erika yoktan iyi olduğuna şüphe götür~ lüğün geri kısmı bılardo salonunda yangından kurtarılıp getirilen bu s•ğııımış bir çok Mo~kovalı aiielere Sıhhat Eczahanesi 
mezdı. uyuyordu. Hepsinın altında en pa- gibi eşyadan en az yüzde yirmisinin ele rastlanmıştı. T ı·la" 

- Baı tarafı biıünci sahifede - Öğleden sonrayı bır tııraftan hu halı kürkler, ziberlin kürklerı, ars- küçük subaylara verılmekte olduğu- Geçıt resmi bittiği zaman öğle ol- aze Temiz Ucuz 
yardım meseleıini tanzim t>decek yeni ikametgahı düzeltmekle, bir ta~ lan, ayı, tilkı, kurt postları seı·ili idi. dur. muştu. Alay konak yerıne dönerken 
Moakova konferansına ittirak edecek · ra_f~an ~a- bu kı!'1t bur~dı~ geçirecek- Bazıları başlarına ipekli kumaşlar 22 eylül ıgtirahatle, eğlenmekle hır Sen Nikola heykelini taşıyan bü-
1nıiliz ve Amerikan murahhasları mı~ız gıbı nevale ve ıhtıyat erzak san.rak yatmışlardı ve bu halleri geçirildi. yük bir kapının altından geçtı. Bu
beiki ıimdi Moskovaya hareket et -ı tedariki!.~ öldürdük: Ve umumi ?l'.1- iie muhafız kıtaatı efradından ziya- 23 eylül sabahı bir Rus kundakçı rnda bir çok Rus kölelerinin, eğilıp 
miı bulunma.ktadırl"r. Fakat Moa- rak_ bugune kadarkı .tedbırleı·ınıızın de Hint mihracelerine benziyorlardı. kurşuna dizildi. Ayni gün, yarın im- kalkarak, istavroz çıkararak dua 
kova konferanaının içtima ıünü he- netıce::ıı şu oldu. Yedı sandık Mug:;6 Mevcut olmıyan efradı eksik ola- paratorun huzurunda yapılacak ge- ettiklerini gördük. Bunlar, Sen Ni-

1 nüz belli değildir. l ~ampanya şarabı, bir çok İspanyol, rak bildirmemek için saat on bire çit resmi için hazır bulunulması em- koladan her halde bizim alevhımıze 
Vaşington, 18 (A.A.) _ Ruzvel- Portd şarabı, beş yüz şişe ,Tamaika kadar ayakta kalarak bunların dön- ri verildi. h1maye niyazında idiler. · 

t;n tahriri talebi üzerine m;lli mii- :·omu, yüz kilo büyük sekerli ekmek. ne! rını bekledim. Gerçek on birden 24 günü sabah ::ıaat sekizde Krem 25 eyliilde bir çok dostlarımızla 
clafaa komıı-ıyonile Rus mü!Juvau he- Sunu cin unutmamalı ki, biltiin bun- ar. evvel hepsi dönmüşlerdı. Fakat lın istikametinde yola koyulduk. b·rlikte şehrin harabeleri aragında 
yetı arasında 100 mılyon ctoiarlıJ, lıır altı ::-uba~·la iki kadın VP ahçı ne halde'! Sırtlannda taşıdıkları Meydana vardığımız zaman orada, dolaştık ve şimdiye kadar hiç gör-
lıir muka\·ele ımzalanmışlır. l j çııı ! yüklerin ağırlığı altında kan ter ayni maksatla toplanmış bir çok mediğimiz mahallelerden geçtik. 

Rusya liizıın olan her ~~yı Ame- .. ~-m~ımi olarak ortalıkta pek az et icinde karargfıha dönmekte. idiler. alaylara rasiladık. Bugün bir çok ni- Geçtiğimiz harap yerlerde, mah-
ı- kadan alacak \"e mukabılınclc ma- gorunuyordu. Bu ak~am sofr~mır.da Getirdik1eri kıymetli eşyalar arasın- ~:m ve madalyalar dağıtıldı; ve bu zenlerde gizlendiği için yangından 
elen verecektir. Rusya hükumetine ; inek eti vardı. Fakat nereden gel~li· ela kabartma olarak işlenmiş büyük merasimde mükafat alanlar, vatana kurtulabilmış olacağı tahmin edı!en 
~imdıden 10 milyon dolar verilmis ğini bilmiyordum. Yalnız şunu iyıce g:imüş tabaklar, gümüş tepsiler var- gerçek, kanlarını dökerek büyük kıymetli eşyayı araştıran bir sürü 
olup ister e, ayrıca munzam bir pa-ı rlı. Bazıları da tuğla büyüklüğünde hizmetler yapmıya muvaffak olmuş insana rastlanıyordu. 
~· daha gönderilecektir. (1) Caiz, peki,, mana ınıı. gümüş işlemeli ipek kuma~lardan insanlardı. (Arkası "~"' 

( 

Acele Satılık 
Alman piyanosu 

Yolculuk dol-ayısiyle yeni bir 
halde fevkalade iyi sesli Stol mar· 
kalı Alman piyanosu acel-0 satı· 

Iıktır. Müracaat yeri 2 inci Kor· 
don caddesi Maliye şubesi kar· 
şısında (247) numaraya her gün 
öğleden evvel saat ond-an on ikiye 
kadar müracaat edilebilir. 

19, 20, 21, 22, 28 
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"'' Erlul . •Hl u ... 

Askeri Vaziyet 
- Baıtarafı 1 inci aahifede -

3 - En mühim olan aşağı Dinye· 
perden Rostof istikametinde ilerliyen 
Alman koludur. · 

Hükumet ve Şah müş
kül vaziyette 

- B&1tarafı 1 inci aahifede -
diyelerine hiç .bir tesiri olmıyacaktır. 
İngiliz. Sovyet kumandanları verilmiş 
olan teminat dairesinde bunları tedi· 
yeye devam edeceklerdir. 

Londra, 18 (A.A.) - Moskova 
radvosu Sovyet kuvvetlerinin dün 
Tahran~ girdiklerini bildirmiştir. 

* 

111areşal Budiyeni, bu üç ietika -
metten ilerliyen Alm-.ın ordularını 
durdurmak ve tardetmek mecburiye 
tindedir. Çünkü aksi takdirde ordu
larının vaziyeti tehlikede demektir. 
Elinde kafi ihtiyat kuvvet yoba bu 
tehlike daha büyüktür. Sovyetler İl· . ~ • 
men gölü cenubunda 3 Sovyet ordu- Rııc/110 gazetc.•iııden: 
sunun imha edildiği ve mühim mik- Tahrandan gelen haberlere göre dün 
t~rda harp malzeme<i, tank, top iğ- yeni Şahın yemin töreni Tahranda ya
tın-.ım olunduğu hakkındaki Alman pılmıştır. 
haberlerinin doğru olmadığını bildir Röyterin Tahran muhabiri, bu ye
mektedirler. Sovyetlerin İlmen gölü min hadisesini anlatmnktadıır. Yeni 
civarında bir haftadanberi cereyan Şahın önünde ,iyah kaplı bir kur'an ve 
erten muharebelerde zayiatı:ıın ao yanında bir de mıkrofon bulunmakta 
bın ölü ve yaralı oldugu haber ye- imiş. Yeni Şah, memleketi kanuııu 
tilmektedir. esasiye göre idare edeceğine dair ye-

Almanların verdiği zayiat i'e 40 - min etmiştir. 
45 bin ölü ve yaralıdır. Sovyctlerc Bir mebus da söz alarak demiştir ki: 
göre Bref şehri civ-.ırındaki muhare· - Memlekette babasının halk ara-
belerde Almanlar 20 bin asker kay-Isında bıraktığı fena intibalaırı silmfk 
betmişlerdir. ve demokrasiyi ku•·mak için yeni hü-

Sovyetler burada 500 tank, 700, kümdarıı muvaffakıyetler dilemek hir 
zırhlı otomobil, 600 top, 86 tank to- vazifedir. 
PU elde ettiklerini bildirmekcedirleı-. 1 

Diğer haberler de Sovyetlcrin Smo· · Londra radyosu. eski hükümdardan 
len.<k bölge,inde ilerledikleri bildiril bahsederken idaresinin ilk yıllarında 
mektedir. Londradan gelen haberle- iyi gittiğ-ini; fakat sonra kendisinin 
re göre Sovyet kuvvetleri Smoleıı• • fena yollnra saptığını haber vermiştiır. 
kin 20 . 25 kilometre yakınında bu- 1 Bir habere göre diğer elçiler arasın
lunuyorlar. Bu hareketten maksad. da Bulgar elçisi de Tahrandan uzak
Gomel bölgesindeki Alman Ll!lrruzu 

1 
Jaştırılmıştır. Bulgar gazeteleri, bunu 

nu durdurm3ğa matuftur. F.ıkat Go- Sov;·etl€ırin ısrarı karşısında İranın 
mel bölgesinde ve İlmen gölü mıntu kabule mecbur ol uğunu yazmakla ve 
ka8ında harekatın inkişaf halind bu i Ruslar aleyhinde neşriyat ppmakta· 
lunması, Sovyetlerin bu i~di:ıla;.ının 

1 

dırlar. 
tamıımen hakikat olmadıgıııı goster 
mektedir. Berlinin yarı resmi kaynaklarına 

Çünkü Smolensk bölgesinde haber 
1 
göre Rıza Pehlevi, İngiliz ve Ruslarlıı 

verildiği tarzd-ıı bir Sovyet il<;rleyisi anlaşabileceğini sanarak hataya düş. 
olsaydı Almanların diğer CP.phulerde müş, fakat İngilizleri memnun edeme
durmaları icap ederdi. diği gibi Almanları da gücendirmiştiır. 

Leningrad ve Odesa şehirlerinde Rıza Pehlevinin tacını kurtarmak için 
mukavemet devam etmektediı·. Bu İrandaki Almanları teslim etmesi Al
Ş?hirlerin bııgiinlerde diişcceklerine' man mahfillerinde bir türlü affedile
daiı bir emmare yoktur. Y:ılııız J{ı-ımemektedir. 
rım yanmada<ına karsı karı., deniz .. D_iğer taraftan ye?~ Şahın yemin 
\ e havadan müşterek bır harek• · gununde Ruslarla İngılızler Tahranı 
:rnpılması kuvvetli bir ıhtımaldır. işgal etmişl~dir. Bunun için 2 sebeb 

Dinyeper üzerinde 1300 metrelik gösterilmiştir. Bu sebeblerden birisi, 
köprü Alm~nların, İran hüku'!'eti tarafından 

Aşağı Dinyeperde Alma:ı ha\·a fogılız ve R,u~lara. teslım edilmemesi
kJvvetleri, 1300 metre uzun:uğundn dır. ~ran hukumetını: bu no~t~da y~;
lıir köprü kurarak geçen Alnrnn kıta dım ıçın T~h:ana gır~ıklerını lngılız 
larını \"e koprüyü muhafaza .ıtmekt<' ve R~sh~r bıldwmektedırler. 
dirler. Köprilyii kurmak ici:ı '.l50 du- . !kıncı ~be_b de _T~h~an hükumeti, 
ha, 2 binden fazla demir potrrl kul· ~stıkrarı t_emın~en acızdır. Bu sebelıle 
]anılmıştır. Almanlarııı burada ham ~şgal etmı~lerdır. .İ~an hükumeti, lııı 
faikiyetini temin ettikleri n köpı ü ı ~aı: .. n_ıanı olmak ıçı_n ç~k _çalış_mıştır. 
imal edilirken sun"i sis perrle.,i ihda' Çu~ku ışgal_k~vetlerı, h~kun~etı? kud
e\·ledikleri. bu si.< perdesini mütema- retıne en buyuk darbeyı ıııdırmış ola
diye,1 takvi~·e ettikleri anla~ılmakta- caklarclıı: ve .gerek Sah, gerek hükü
dır. Bu d1 kat'i bir haya ü.<tiinhiğü met, vazıf~ gormekte büyük mii~killıit 
ile olıır. Şimdi Almanlar hu mühim c_e.km_ e_k_te_d_,_,.. ____________ 1 
köprüden harp malzemesi ve tak\·iye Raıı·d Rıza tı·gatrosu 
kunetleri geçirmektedirle!·. y 

r Radyo ga=~ Halide Pişkin beraber 
Haliı Ze:rtnn:raiındaa mamal 

Ömer Muharrem 
Çamaşır Sabunu 

TOPTAN KiLOSU 

BU AKŞAM 

Saçlarından utan 
J Perde Koıneaı 

SAAT 9,30 da 

' 45 Kuruştur - 1 Fuar It!~IR9~~~Q~ 
Vilayet daimi encümeninden: 
İdarei hıısu,ıyei vilayete ait olup Seferihisııı kazasında kfıiıı Zeki 

Dündar eski ilk okul binasında tanzim olunan 843 lira 66 kunısluk ke
Şifname mucibince yapılacak tamirat 11-9-941 tarihinden itib:;ren bir 
ay zarfında pazarlığa konulmuştur. Gerek tamire ait keşifnameyi ve 
gerek•e şartnameyi görilp okumak j,;tiyenleıin her gün muhasebei hu
susiye müdüriyeti varidat kalemine müraca-atları ve pazarlığa girmek 
iRtiyenlerin de depozito makbuzları ile birlikte encümenin toplandığı 
her pazarte•i ve perşenbe günleri saat on birde vilayet daimi encüme-
nine müracaatları ilan olunur. 3874 

lzmir Nafia müdürlüğünden: 
Cumhur;yet kız enstitüsü binası rn·aları ile yagmur olukları ve karo 

{~~ans ışl~ri ve di~er muhtelif noksa ~!arın ikmali in~aatı 13789_ lirn 2 
k u~ keşif bedelı ıle 19-9-941 tarıhınden itibaren 15 gün muddetle 
apalı eksiltmeye konulmu~tur. 
.. Bu_ !ş.e ait keşif sibilei fiyat ced,·eli proje ve şartnamele1· nafra mil· 

du;ıugune her gün müracaatla tetkik edilebilir. 

10 
eteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine tevfikan hazırlıyacakları 

gü~~ liralık muvakkat temin-atla birlikte ticaret odası vesikası ve ihale 
ka unden üç gün evvel nafıa müdürlüğünden alacakları ehliyet vesi· 
de 

8~~[ ~avi .teklif mektuplarını 4 birinci teşrin cumartesi günü saat 11 
buz al ıa mudürlüğünde müteşekkil komisyon reisliğine tevdi ile mak-

Po,t~;~-ar'. lli_zımdır. 
'akı gecikmeler kabul Pdilmiyecektir. 

19~25 3861 

Vilavet d · " .. · d. Çeşme merk aımı encumenın en: 
çıkmadığından e~016 __ e.rlül okulunun 880 lira 93 kuruşluk ihaleşi talip 
minat makbuzla ~un uzatılmıştır. İsteklilerin 66 lira 21 kuruşluk te
daimi encümen rı 1 

.. e bırlikte ihale günü olan 22 eyliil 941 tarihinde 
e mur-acaatıarı ilan olunur. 3875 

.. Gü. Mu .. Gn~ K. lstanbul Lv. 
Amirli2inden: 
27 Eylill 941 Cumartesi il . 

•5000• çift erk d .. kg nü sııııt 11 de 46000 lira muhammen bedell.ı 
un ura.ı apalı zarf us l" 

İlk t.Pminatı 3450 liradır. Ş · u ıyle alınacaktır. . .... 
lebilir lstekl"l . k • artname numune her gün komısyonda goıru-

. ı erın anunı vesikala · ı k . saatından nihayet bir .,a t . rıy e apalı zarflarını en geç ekıııltme 
numaralı binad k" t a 

1 
evvelın~ kadar Galata • Mumhane caddesi 54 

a ı sa ın a ma komısyonuna vermeler i. 
9 14 19 23 (7831/3669) 

(AnADOLU) 
~l l lUlllHH l ll llH I Hl l llll lllllll l llllll lllllHlllllllllllllllll l lll l llllllllllllllllllll lHlllllllll-Hlllll • -. . . i lzmir Levazım Amirliği ilanları! 
-: .............................................................................................................. .: 

Afyon Aı. aatın a lma komisyonu baıkanlığından : 
l - 10,000 adet üç bellemelik bir arada yün keçe belleme kapalı 

zarf usuliyle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltma 22-Eylül-941 pazartesi gilnü saat 16,30 da askeri 

mıntaka s-.ıtın alma komisyonunda yapılacakhr. 
3 - Üç bellemelik bir arada yün keçenin muhammen bedeli 

65000 liradır.__Yüzde 7,50 temin:ıt akçası 4375 liradır. 
4 - Şar~nameyj gorme~ istiyenler her giln komisyona ve Anka

ra, .. ı~tanbul ye İzmır l~vzaım amirlikleri satın alma komisyon
lan~ le Manısa askerlık D. satın alma komisyonlarına müra
caat edebilirler. 

5 - E~~\ltmb~Y~k~tirak edecek olanlar kanunun icabettirdiği va
s~ı e ır. ı e 22-9-941 pazartesi günü eksiltme saatinden 
hır saat once yani saat 15,30 da verecekleri teklif mektupla
rını makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

4 9 14 19 

Afyon Aı. Mın .. aatın a l'!'a komisyonu baıkanlığından: 
1 - 10.000 kılo debagsız keçi kılı ka!>'!llı zarf usuliyla eksiltme

ye konmuştur. 

2 - Eksiltme 22-Eylül-941 pazartesi günü saat 16 da askeri mm· 
taka ~atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Debagsız keçi kılının muhammen bedeli 150"°0 
Y 

.. d 7 5 t u• liradır. 
uz e , eminatı muvakkata 1125 liradır. 

4 - Şartnamey· ·· k · . .. r . t b ı1 g?rm_e ıstıyenlerin her gun komisyona ve anka-
a,. ıs an u • ızmır levazım amirlikleri satın alma komisyon-
larıyle Manisa As D k · 

t l 
. • · · . satın alma omısyonların-.ı müracaat 

eme erı. 
5 - ~~sil~!"l~k~ iş2tirak edecek olanlar kanunun icabettirdiği vesa

~- e ır ı . e 8-9-941 pazartesi günü eksiltme saatinden 1 saat 
oııce yanı saat 15 de kl · t kl"f kt k b T d . verece erı e ı me uplarını makbuz 
mu a ı ın e komısyona vermeleri. 4 9 14 19 

Erzurum satın a lma komisyon d , 
1 

K"l un an. 
- ' .. osu 48 kuruştan 13500 ki'lo kuru iizüm kapalı zati usuliyle 

munkasay-.ı konulmuştur. 
2 - Münakasa 23-9-941 sal ·· ·· L 11 d SA AL k 

d 
ı gunu saa e · . omisyonun-

a yapılacaktır. 

3 - 111uhammen bedeli 6488 r "lk teminatı 478 l" d 4 Kuru ü .. . ıra ı ıra rr. 

5 
t .. z~me aıt evsaf ve şartname komisyonda görülür 

- .steklııerı~ teklif mektuplarını ihale zamanından bi; saat 
evvel komısyon başkanlığına vermeleri 7 15 19 

Erzurum aatın alma komisyonu d . 
1 K"l n an . 

- ' .. 0 sku 48 kuruştan 13500 kilo kuru üzüm kapalı zarf usuliyle 
mun asay-.ı konulmuştur 

2 M·· k . 

d 
una asa 23-9-941 salı giinü saat 11 de SA. AL. komisyonun-

a yapılacaktır. 

4
3 - ~Kluhammen bedeli 6488 lira ilk teminatı 478 liradır 

- uru ü ·· ·t · 
5 1 t kl ·ı z~me aı evsaf ve şartname komisyonda görülür. 

- ' e ı erın t kl"f · 
1 

k e 1 mektuplarını ihale zamanından bir saat 
evve emisyon başkanlığıııa vermeleri 7 15 19 

Erzurum SA. AL. Komisyonund . 
1 K"l an . 

2 

1 0

1 ~ul 
48 kuruştan 20 ton çekirdeksiz kuru iizüm kapalı z.arf

usu ıy em·· k .. una asaya konulmuştur. 
::unakasa 23•9· 941 tarihinde salı günü saat 11 30 da Erzu-

m SA. AL. komisyonunda yapıla~ktır. 
3 - J\!Kluhammen bedeli 9600 lira ilk tem in atı 720 liradır 
4 - uru uz·· · ~ t ki" um evsaf ve şartname komisyonda görülür. 
v - ste ıleıin ka · .. k nunı a2 maddeye gore hazırlıyacakları teklif 

~: tuplarıııı ihale saatinden bir saat evvel komisyon bu.kan· 
ıgına ,·ermeleri. 7 10 15 19 ' 

lzmir levazım amır· ı · •. •a-ı •atın alma komiıyonundan: 
~fikhırı 

Adet cin.<i 
1 Tek atlı .rük araba'1 için 
l Saka arabası için 
l Binek için 

Yukaı:ıda yazılı tiç baş hayvan ıxızarlıkla satın alınacak . 
lhalesı 22-9-941 tarıh ıı:ıznrte•i günü t d k tıı. 
l~vazıın 3mirliği satın alma kom· saad on a ışlada izmir 
r 1 • ' ısyonun a vapılacaktır T 
ıp erın belli vakitte komisyona gelmeleri. • · a-

2 

lzmir Lise ve Orta okullar sa
tın alma komisyonundan: 

İhtiyacın cinsi Azı Çoğu Fiatı Muvakkat 
Kilo Kilo Kuruş teminatı Liıra 

Ekmek 91000. 10800.Ô 12 
Sadeyağı . 7450 9150 170.75 1033 
Toz şeker 12750 17350 47 1167 
Koyun eti 12500 15500 56 613 
Dana e_ti 7500 10000 52 651 

~zmıır Erkek ve Kız Li•eleri pansyonlariyle Kız Öğr!:en .. 
San at ve Buca Orta okullarının yukarıda cin . .kt ' Belge 
il yılı ihtiyaçları 24 Eyh11/1941 Çarşamba ' .. ~~mı arı yazılı 1941 ma-

l" 
1 

• d . gunu saat 14 de kapalı za ·f 
usu ıy e, aşagı a cıns Ye miktarı yazılı ihtiyaçları da 25 E ·Hll 

1 

şembe günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecekt" l 1941 Per
gün İzmir Maaırif 111!id!irlüğUnde görülelıiJiı· y k t Şartnameler her 
vermek istiyenlerin 2490 sayılı kanun muc:b. u ahrıc a yazılı ihtiyaçları 

kt 
' • ı mce azırlıyacaklar t ki ·r 

me · uplarını 24 Eyliil / 1941 Çarsamba günü saat 13 k ı e 1 

kabilinde Komisyon Baskanlığın~ vermeler· 'ı· d e adar makbuz mu-
·ı k • ' ı azım ır Bu saatten s veırı ece veya postada gecikecek mektuplar kab 1 1 · ' on_ra 

da yazılı ihtiyaçları v'ermek istiyenlerin 1941 . luT~ unmıyacaktır .. Aşagı-
' kk t t · ~ ı ı ıcaret odası vesıkaları-

n~ v~ mu~ a
14 

~ ~mı~abt makbıızlar~nı hamilen 25/ Eylül/1941 Persembe 
g n saa e azı ulvarında Lıse ve Orta okullar S '< . 
yonunda hazır bulunmaları ilan olunur. atın alma komıs-

İhtiyacın cinsi 

Zeytinyağı 
Patates (Kelle) 
Kuru fasulya 
Çamaşır saqunu 
Zeytin danesi 
(Tirilya ) 
Teneke peyniri 
Kaşar peyniri 
Pir inç (Tosya) 
Kuru soğan 
Nohud 
Un 
Süt 
Yoğurt 
Bucanın Koyun eti 
Kızöğ. c 
Bucanın Dana eti 
Kızöğ. c 

K.ilo . Kilo Fiatı 
Azı Çoğu Kuruş 

4300 5450 75 
10000 12500 9 
4450 aıoo 2ll 
3850 4050 48 
1700 2300 40 

2900 3950 60 
l5Sö 2350 110 
7200 9750 48 
6050 8250 8 
1550 2150 14 
3250 4800 14 
8000 10000 16 
6950 9200 20 
2500 3000 56 
2000 2500 56 
2000 2500 52 
2000 2500 52 

9- 14-19- 23 

Muvakkat 
Teminatı Lira 

306 
8<! 

100 
146 
69 

178 
194 
351 

50 
23 
50 

120 
138 
126 
105 
98 
98 
(3709) 

Sahıfe (3) 

lzmir defterdarhğından: 
Satış No. Muhammen kı~'llleti 

Lira 

826 Karantina Türkoğlu sokağında 772 ada 9 parselde 300 
32,50 M2. 41 taj numaralı Dükkan 

827 Birinci kaorantina İsimsiz sokağında 1768 ada 13 par- 125 
selde 899,50 1112. bila numara Arsa 

828 İkinci Karantina Yeni yol sokağında 1768 ada 11 120 
parselde 878,75 M2. bila numaralı Aırsa 

829 !kinci Karantina İsimsiz sokağında 1768 ada l;, 1 ~o 
pnr~el 942,25 l\12. bila numaralı Aı-,;n 

830 Karantina İsimsiz sokağında 1768 ada 17 parsel 100 

744 1112. bila numaralı arsa 
831 ikinci Karantina Fethiye sokağında 713 ada 5 par- ı:ı 

sel 177, M2. 11 taj numaralı arsa 
832 İkinci Karantina Fethiye sokağında 713 ada 7 paır- 100 

sel 262,50 l\12. bilü numaralı Arsa 
833 İkinci Karantina Fethiye sokağında 713 ada 4 par- 250 

sel 854,50 M2. 2 - 7 kapu numaralı Arsa 
834 Karantina Tevfikiye sokağında 721 ada 1 par:;el 80 

212 M2. 10 - 8 kapu numaralı Arsa 
835 Karantina Tevfikiye sokağında 721 ada 9 par>eL 6:l 

212, 1\12. 6 - 4 kaptı numaralı Arsa 
836 Kaırantina Tevfikiye sokağında 717 ada 6 par;;e\ 70 

146 M2. 1/3 numaralı Arsa 
837 Umurbey Şehitler caddesi 1421 ada 9 parsel 93,50 2000 

11'!2. 78 taj numaralı kargir Dilkkiin 
838 lsmetpaşa mahall<si )fakara sokak 424 ada 14 pıır- 350 

sel 35 1112. 36 taj numaralı harap Hane 
839 Göıtepe Nevzat bey sokak 841 ada 4 parsel 130 65 

M2. 29 taj numaralı Arsa 
840 Karşıyaka Alaybey Günaydın sokak 16 ada 61 par· 150 

sel 276,50 112. 1/ l taj numaralı Arsa 
841 Salhane mahallesi Enveriye sokak 688 ada 5 parsel 15 

29 11'!2. 119 taj numaralı dükkan 
842 İkinci Karantina mahallesi 1763 ada 28 parsel 227 :14 

M2. bila numaralı Arsa 
843 İkinci Karantina İsimsiz sokak 1771 ada 5 par!'Cl 35 

24!l,50 )12. bila numaralı Arsa 
lcM· No. 

6 Birinci Kordon Balıkhane ~ltınıla 4 eski 9 yeni 
numaralı Dükkii.n 

Yukarıda yazılı Emvalin mülkiyetleri peşin para ile 3, 91941 tari· 
hinden itibaı'Cn 19 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. İhaleleı-i 2"2/ 
9/ 941 tarihine müsadif Pazartesi giinü saat 15 dedir. Taliplerin muham
men bedelleri üzeırinden % 7,5 depozito akçesi yatırarak ye\'mi mezkur
de Milli Emlak müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaat-
ları ilan olunur. 3 19 (3593) 

Devlet Demir Yollarından: 
:'11uhammen bedeli 55250 Elli lıeş lıin iki yüz elli lira oıan tulum ellıi ~ 

imaline el\·erişli 65.000 metre kumaş 21 10 941 Perşembe günü saat lü 

da kapalı zarf usuliyle Ankarııda idar" binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 4012.50 - d&rt bin on iki lira elli kuru? • 

lirt.Jık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifle
rini ayni gün liaat 15 ~ katlar komisyon reisliğine \'ermeleri lAzımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ve 1zmiır veznelerııı· 
de satılmaktadır. 17 19 22 24 (3832) 

DEVLET DEMiRYOLLARl.VDAN: 
Muhammen bedeli - 75000 • lira olan 11000 adedi tulum 1500 adedi 

caket ve pantalondaıı ibaret takım olmak Uzere cem'an 12500 adet işçi el· 
bisesi 2. 10. 941 per§embe günü sııal 15.45 de kapalı zarf usuliyle Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenleırin 5000 
liralık muvakkat teminatiyle kanunun la~·in ettiği vesikaları ve teklifle· 
rini ayni gün saat 14.45 ~e kadar komi<yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 200 >:urum Aııka.ra Haydarpaşa Ye İzmir veznelerinde o:ı· 
tılmaktadır. · 17 19 22 24 (3831) 

Aydın vilayet daimi encüme
ninden: 

Muhammen bedeli Adet 
Lr. Krş. 
3188 75 54 :Muhtelıf cins enukı matbua 
Hustrni idarenin yukarıda cins ve adedi ve muhammen bedel: yazılı 

evrakı matbuanın 11-9-941 tarihinde yapılan ehiltmesinde bir talip 
zuhur etmiş ve verdiği bedel de lıiyık h-ad görülmediğinden ihafo günü 
on gün temdid edilmiştir. 

25-9-941 tarihli perşenbe günü snat on dörtte ihalesi yapılmak üzere 
eksiltmeye konulmuştur. Fazla malumat almak istiyenlerin her vila· 
yet daimi encümeni kalemine hu;usi idare müdürlüğüne ve eksiltme
ye iştirak edeceklerin ,özü geçen gün de \·ilayet daimi encümenine mür:ı 
caatl-arı ilan olunur. SlU0/3846 

KAŞELERİ 
ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SiNiR, 
•• j 
airıları ve GRİP, NEZLE, SO~UK 
AL~INLIKLARI, DERMAN kaıe

leriyle derhal ııeçer. icabında ııiin· 
de 1-3 KAŞE alınır. 
HER ECZAHANEDE BULUNUR 

-D o k t o r Kulak, burun ve boğaz 
Behçet Uz hastalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERA TÖR 

Çocuk Hastalıkları Da" h'"'ı o·· ke 
Mütehassısı 

Hutalannı 11,SO dan bire kadar İkinci Beyler sokağı No, (80) 
Beyler IOkaiında Ahenk m&tbauı Hastalarını her ııün öğled<:n ıonra 

·ı.r;liaiiiniilılilnlild&,_b;;:b::,:ul~flrl;:,::er~. ------·ili, kabul ve tedavi eder . - ------ ->. 



Sahife "(4) (ANADOLU) 19 Eyl\il - 941 Cupıa 

Almanya v~ i- r 
mal" ransada ALMANYA ' Ik isadi harp na 

zırı diyor kia 
600 kadar tav are ile 
apılan bü 'Ük taarı uz 

ls reçten n1ute1nadi ·en 
rnaden ist L)'Or 1 ngiltere t arafindan 

ovyetlere nıül im yar
dımlar ·anılmıştır -· 

Loııdra, 18 (A.A.) - lktısadi harp 

. '.-- Telgraf, 'Te.lefoll ve Aja nş Haberleri 

15 aşındaki Iuzaff er Is tan bula manifatura 
ve kiğıt geldi Ticari mübadele/erde 

/sveç ilk defa alacaklı 
vaziyettedir 

Londra, 18 (A.A.) - Belenhaym 
tnyyarelerinden mürekkep 2 kun·etli 
filo, avcılar himayesinde Almanvada 
Bethuln civarındaki elektrik santralı
na hücum etmi;;lerdir. Tam isabetlerle 
yangınlar çıkmış, mühim hasarlar ya-
pılmıştır. Londra, 18 (A.A.) - tktısadi 

Alman avcıları, bu harekete mani harp nezaretinde yüksek bir me
olmıya çalışmışlarsa da muvaffak ol:ı- murun dün işaret ettiğine göre, 
mamışlardır. En asağı 6 Alman av Sovyet. harbinin Almany:ı. üzerin

1 nazırı Dalton ~u beyanatta hulunmuş-

1 

tur: 
- Rus cephesinin en kuvvetli tara

fı, erkek, kadın ve hatta çocuklarının 
fevkalade fodakarlık göstermeleridir. 

Boyabad haki
mini caddede 

vurdu 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Seh- !eri ithalatçı birliklerinden sormuş

rimize yeniden miihım miktarda tur. Birlikler tacirlerin bu hususta
manifatura ve her nevi kağı!; geti- ki izahatlarını dinlemektedir. Ma
rilmiştir. deni eşya ithalatçıları yüzde kar nis 

Ticaret Vekaleti ithalatın kolay- betlerinin yirmi beşe çıkarı!masını 
hıştırılması için alınabilecek tedbir- istemişlerdir. 

tayyaresi düşürülmüştür. Bir Blen
haym bombardıman ve 7 avcı tayvare- de yaptığı menfi tesirlerden biı·i 
miz düşmüştür. Denize düşen bi.r ·pilot de Alman - İ. veç ticari mün-ase
kurtarılmıştır. betlerinin değişmiş olmasıdır. Ti-

Rusyaya yardım için elden geleni yap
mak vazifemizdir. Şimdiye kadar İn
giltere Ru;;yaya büyük yaifdımlar yap

Cinayetin sebebi bir 
arazi meselesidir 

mıstır ve ~~ha çoğunu da yapacakt.ır. İstanbul, 18 (Telefonla) - Gazi
R.~s ·a~:a ~u~, kauçuk, kendir ve saıre antepte mezunen bulunmakta olan 
gonde~·ılmıştır. Rusyadaki Alman kuv- Antepli Boyabad hukuk hakimi B. 
vetlerı, ~ış~ .. h~~ırlık olmak üzere. pa- Tevfik Çöç, bir c-addeden geçerken 
muklu \e :>unlu olarak halkın elınde ansızın önüne Arık köyünden on 
ne vaı:~a toplamaktadırlar. Alman n - beş yaşında Muzaffer adındü biri~i 
kel'!erı sıfarın altında ve Ruslar tara- çıkmış ve tabancasiyle 3 el ııtes ede-

M. Nureddin girmiyor 
Pilot kurtarılırken bir Alman av cari: mübadeleler müvazenesiıı 

tayyaresi mani olmıya çalı~mı:ısa da de ilk defa olarak İsveç, Alman
devriye gezen tan·areler tarafından 
dü>ıürülmüştür. yadan alacaklı bulunmaktadır. 

lngilte.rede :\fan .. <ıahillerinde otu- lsveç, şimdiye kadar Almany·:ı
rup hava harekatını takip edenlerin dan ihraç ettiği mal ni:-ılıetiııdc 
,;öylediklerine göre lngiliz bombardı- ithalat yapmakta idi. Fakat Al
man tayyareleri, Fransanın ııimıilinde- rnan _ Rus harbi üzerine Alman

fıııdan çırıl çıplak bırakılmış yerlerde rek hakimi öldürmüştür. · 

.Meşhur Safiye, Müzeyyen Senar 
ve Hamiyet imtihan edilecek 

.vaşı .rncaklarını anlamışlardır. Vakadan sonra kaçan .katili .poli~- İstanbul, 18( Telefonla) - Maarif kez binasında kursa tabi tutulmu-şlar-
ooo !er J'.akalamış_lardır._ _Cınay~~t~n bır Vekaleti İstanbul ko~serv.a~u_varında dır. Yarın imtihanları yapılacaktır. 

Yeni• kanUD :ırazı meselesınden ılerı geldıgı kuv- alaturka musiki öğretılmesı ıçın şube- M h k d k 1 d 
vetle tahmin edilmektedir. !er açılmasını tasvip etmiştir. Bu hu- . eş ur.. a ın o uyucu arı~ız an 

---.ıı: susta bi.r de talimatname hazırlanmak- Safıye, Muzeyyen Senar, Hamıyet de 
ki Alman tayyare meydanla~·ına taar
ruzlar yapmışlardı.r. Gök yüzü, tayya- ya, lsveçe kömür göndermeği ta 
relerden görülmemekte idi. Bazılan' ahhüt edememektedir. Almanya, 
çok yüksekten, bazıları da deniz sevi- hweçt~ıı mütemadiyen demir cev
y~sinden uçuyorlardı. Frnnsa sahille- heri üıtemekte ise de İ veçlilerin 
rınden şiddetli infilaklar duyulmus- Alman taleplerini yerine getirip 

layihası An1erikada bir sahidlik tadır. bu imtihandan geçecekler, muvaffak 
• Konservatuvar icra hey'eti azaları olamıyanlar işten menedileceklerdir. 

tur. Bombardıman tayya;relerini, yüz-
lerce av tayyaresi himaye etmiştir. S!'etirenıiyecekleri mah1m değildir. 

~1illet n1cclisi encüınen
lerine sevkedildi 

Alman Casusla• bu şubelerde dersler vereceklerdir. :Münir Nureddin Konservatuvar icra 
Umumi mahallerde şarkı okuyan ka- hey'etinde bulunduğundan imtihan 

dın ve erkekler, esnaf cemiyetle;ri mer- edilmiyecektir. 

Dün gece diğer hava teşekkiilleri, f -
Ren havza.::ıııa ~iddetli hücumlar vap- ransızlar Ankara, 18 (Hususi muhabi•rimiz-
mışlardır. · den) - Maarif Vekaleti tarafındı;ıı 

Londra, 18 (A.A.) - 2 lngiliz ha- Bolşeviklerle nıücadele memleketin muhtaç olduğu teknik ele-

rının para 
ihtiyacı 

va. filosu dün Bethuln ciYarında elek- manian yetiştirmek üzere hazıı;lanan 
trık santralına hücum etmişlerdiır. edecekler kanunun layihaları bugün ~Ieclise sev- Bir Alman aianının 5 
Yangınlar çıktığı görülmüstür. ıı Al- fi .. .. k {.' . kedilmiştir. Layihaların bir kısmmda 
man tayyaresi düsürülmüstür. 13 İn- vçuncu a ılenın de ha- kadrolar tesbit edilmekte, diğer bh· ay evvel verdiği haber 
g~liz tayyare"i kaybolmu~tur. Fakat re ket h l kl ku;mında ise sarfolunacak para hak- 'T • 
pılotlardan 4 ü kurtarılmıştır. azzr Z arz kında Meclisten hükumete salahi ·et h • evyork, 18 (A.A.) -. Amerıka 

Diğe;r büyük bir ln T t t ' [ verilmesi istenmektedir. esabına haber toplamaga memur 
kk .. '. gı ız ayyare e- yapı ıgor La'}·ı·halaı· mu··zakere edı"Jmek ı··ızere A_J_man ırkından Amerıkalı F_ ebold, şe ·üJu de Fransız sahilini asmıstır. . 

Söylendiğine göre Fransız sahille'rin- Parıs, 18 (A.A.) - Bolş<>\'iklere derhal alilkadar encümenlere sevkedil-/ dun federal mahkemede, nazı!er he-
den şiddetli infilak sesleri dunılmu~- karşı mücf!_dele edecek olan Fransız miş bulunmaktadır. Kısa bir zamanda . ~~bına. casuslukla za_n_ altında bulu-
tur. · ~ gönüllülerinin 2 inci kafilesi sark umumi hev'ete sevkolunacaktır n_lann n:uhakemesı ıcra kılınırken 

KÜÇÜK BlR FRANSIZ SER- ceph~sinde faaliyete geçmed~n- ev- · 000 • ~ahıt sıfatıle dinlenmiştir. Şahidin 
RiNDE: ve! bır talim kampına gitmek u··zere -T . . ıfadesine nazaran bir Alman ajanı, 

Berlin, 18 (A.A.) - Küçük bir Versaydan hareket etmiştir. Mer- as a Jansının verdiğı bundan beş ay evvel kendisine 4000 
Fr~nsız şehri üzerine İngiliz tayyare- kez komitesinin verdıği bir habere bir haber subayla 30.000 Amerikan askerin-
lerınin yaptığı taarıruz neticesinde 12 göre 3 üncü bır kafile daha te~kil den mürekkep bir kuvvetin Groen-
ev harap olmuş, 5 sivil ölmüş ve 8 ki~i edilecektir. · lilnd ve İzlandaya gönderileceğini 
yaralanmıştır. · S f .. J ,ç k . Alın ı R d söylemiştir. Febold, Alman cıı.susları 

SiCiLYA, TRABLUS 1'l' BINGA- ovye muuaıaa omı- an ar' usga a ZU- i~in Amerikaya gönderilen paraların 
ZlDE:. fesinin kararı büyük bir kısmına federal istintak 

Kahıre, 18 (A.A.) _ Hava tebliği. lüm gapıgorıarmıe dairesi tarafından el konulduğunu 
İngiliz tayyareleri, dün SicilyadaÜ ::- Baa tarafı 1 inci sahifede - . 'I ve bu sebeple casuslarin az para 

fabrikalara taarruz etmişlerdir. $i- munevveır, Kızılordunun yanında a!aK: , Moskova, 18 (A.A.) _ Tas ajan aldıklarından ~ikayet ettiklerim de 
maideki fabrikada 2 hangar tahrip lanmıştır. Muazzam Sovyet ~ılletı sı bildiriyor: söylemiştir. 
edilmiştir. Cenuptaki fabrikada da ba- ayaktadır. Fakat modern harp, yuksek Alman faşistlerinin Sovyetler böl- ooa 

Elazık • Van hattındaki varyant 
münakasaya çıkarıldı • 

Şarki Avrupa demiryolu köprülerinin inşası 
mukavelesi dün Ankarada imza edildi 

Ankara 18 (Hususi muhabiri
mizden t~Jefonla) - Elazık - Van 
hattının 170 inci kilometresıle 240 
ii:ıc; kilometreleri arasınc!.a ceman ve 
takriben 31 kilometre uzunluğunda 
yaptırılacak varyant aplikasyonu 
münakasaya konulm~~ur. 

Bu hat üzerinde dıger bazı mın
takaların inşasına ve etüdlerinp de-
vam olunmaktadır. 

Baltikta Finlan
diya körfezinde
ki muharebeler 

Si\'.ilingrad ile Piktiyon üzerinde 
yıkılan köprülerin inşasına ait muka
veleler dün 4._nkarada Türk - Al-
man mü.messilleri tarafından imza 
edilmiştir. Teknik bazı hazırlıkla
rın ikmalinden sonra inşaata başla
nacaktır. Yalnız inşaatın ne zaman 
başlıyacağı ve ne vakit ikmal edile
ceği henüz malOm değildir. 

Japonuadan uııl 
sıstar aalluor 

zı büyük binalar tahrip olunmuş bil- vasıflarda muharipler istemektedir.!~- gesinde istila ettikleri bölgedeki hal J •ı d 
yük bir hangara bir çok tam isaıı'etıer te ~u itibarıa kararname, askeri: ve si- ka yavtıkıarı zulüm hakkında muh- ngı tere e Almanlar iki adaya 
temin edilmiştir. Duman sütunları, ki- yası. h.akımlardan fevkalade ehemmi- telif haberler almıştır. çıktılar 

Eski Japon başvekili 
diyor ki; 

Amerikadan Sovgetlere 
petrol gelmesine miUa

ade edilmemelidir 

lometrele;rce uzaktan görülmüştür. Do- yetlıd~r . Dinyeper Petrovskta bil- köyde 
nanmaya mensup tayyareler, Bardiya, oao bütün halk, cebren küçük bir dere Liberal Nasyonalistlerin Fakat çok ağır zayiatla 
Trablusgarp ve Bingaziye şiddetli ta- ALMANLARA GORE üzerinde bir köprü kurmakta çahş-
arruzlar yapmı~lardır. Limanlardaki . . . . tırılmıştır. Kazıklar ve ağır taşlar kongresinde fardedildiler 
vapurlardan bir kısmı hasa.ra uğratıl - - Baı tıu-afı bınıncı aahifede - taşımağa icbar edilen bir çok kadın Tokyo, 18 (A.A.) - Eski Japon 
mıştır. torpido muhribi ve 4 hücum botu ve çocuklar, tahammüllerinin fevkin Londra, 18 (A.A.) -:--: R?yt_e~ ajan başvekıllerinden Sen jure Hayaşi-

Culyan;ı namındaki mendereğe ya- batırılmıştır. de . çalışmaktan hastalanmışlardır. Çörçil hükumetine tam sının Mosko~~ ~uha:~rı bıldırıyo~~ğ nhı _reis_liğindeki ~arki Asya inkişaf 
naşmış hır gemi, halen alevler içinde ODESA ÇEVR1LlYOR / Faşıstler, kırbaç Ye süngü iie yere ı'timad kararı verı.ldı· Sahil mu a aası memur · cemıyetı, Mançuko hadisesinın 10 
yanıyordu. Trablusta bir çok bölgeler, Beri in, 18 (A.A.) _ D. N. B. nin 1 düşenleri kaldırmışlardır. Bir Al- general Alexes _Almanların R~ga uncu yıldönümü münasebetile bir 
hedefe dahildi. askeri kaynaklardan öğrendiğine gö jman subayı, takati yetmediği için Londra, 18 (A.A.) - Liberal nas- körfezinin methalınde bulunan ör-lbeyanname neşrederek Amerikadan 
Habeşistanda Gondarda mahsur ftal- re, çevrilmekte bulunan Odesa li- jyere düşen ihtiyar bir kadını kaldır- yonalistlerin düıı Londrada toplanan ı:el ~e ~~~_mi a?~larınk~ as:~~kç;ı~~~: Vladivostoka gitmekte olan petrol 

yan kuvvetleri de bombalanmıştn·. manı, dün savaş tayyareleri tarafın- mağa çalışan ihtiyar Govenko adın- yıllık kongresinde ittifakla kabul e- nıa. eşe us __ erını a ım. ı · gemilerine japonyanın müs-aade et-
3 h.~kii? iştirak eden bütün tayyare- dan muvnffakiyetıe bombalan.mış ve ı daki bir köylüyü süngülemiştfr. dilen karar sureti, hükumete t-am iti- c~»n ~ol~yı tum generall~gd:~f!;n~t.. ~emesi l~zım_ geldiğini kaydetmiş-
Jerıl!1ız donmüşlerdir. mühim levıızım vapurları yakılmıs- Odesa civarında Ekariınovska kö- mad beyan,Atlas deklarasyonunu ~r~lm şt rS Alexes, Baltı sının muhe t•r. Ayrıca mıhverle anlaşmanın yıl , 

. Sıdney, 18 (A.A.) - Sidney Mor- •. • yünde kooperatif · reisinin kızlarını tasvip, Sovyet müdafaası hayraıılık-ı uuııan ovyet doryanrn; etm k - dönümü münasebetile bir çok nüma-
n~ng !ost gazetesi, r.:n.u~i Afrikaya Dinyeper!;ı .. şarkında müte-addit zorla alan Alman!ar, kızlara cana- la takdir ve Sovyet millet~ne geri yar ie:ıf kı~ımlarına kum~n a a körfez~ ~e yişler yaı:mak için de _J~pon halkı-
a~d bır .hastahane gemı. ının Kızıl de- Sovyet motorlu kunetleri,1e de hü- varca taaıTuz etmışler V<! sonra bun dımda bulunulmasını tasvıp etmekte- d · hör_ el adası ve R g . gr b ~ın nı hazırlıga davet etmıştır. 
nızde hır Alman tayyaresi tarafından cum eden tayyarelerimiz dü~mana !arı öldlirmüşleı·dir. dir. Lord Tayyo, sıhhat nazırı ve met alınde bulunan ay~~ d u a a-
to~~illendi~ini yazmaktadır. Öyle zan insan ve malzeme zayiatı verdirmiş- Biı· yerde içinde mülteciler bulu- eski bahriye nazırı Hor Be!i~a içti- hıl adalaı:. • Ru~l~rın k~~n ~ bulun- AraD 
edılıyor kı,. ~a~tah~n~ gemisi yaralı- Jerdil'. Diğer bir tayyare kolu Kara- ~an bir arabayı. da durdurmuş ve matla buluı~muştur. Lord .Tayyo, şu ~ukça, Fınl~n~ıya e r~ ezın~e ~1-
larla dolu ı?ı ve butun ışıklan yanı- denizde Sovyet gemilerine taarruz ıçndekılerın hep:•uni soyarak kurşu- karar suretını okumuştur. man gemıleı ının s Y .. sef~rı_ muş
yc;rdu. Y~~al.ılar bindirilirken hasta- etmiş ve 1 O bin tonluk bir gemiyi na dizmişlerdir. Bu arabada bulu- - Halen fikirlerimize hakim olan ki.il olacak ye Rıga ko~~zının A_l-

dünyası 
Suriye istiklalinden çok 

hane gemı~ının yak~nına bir torpil düş- batırmı~ ve diğerini ele ağır ha. aı·a naıılar, bir ihtiy-ar kadın, bir genç me ele, Hitlerle mücadeleyi neticeye manlar_ın elıne geçmesının hıç bır memnun kalmış 
müştür. l\füsellah tıcaret gemileri ate~ uğratmı~tır. ~rkek,. 2 kız, bir m~me çocuğundan vardır!llak için herkesin Cörçile y-:ı.r- kıymetı ol!11ıyacaktır. .. .. .. E J l dı 
açınca tayyare uzaklaşmıştır. ıbarettı. Permomaısk'in yağması, dımı lazımdır. Alman ıhraç te~ebbusu ~oyle ol- saref ua gasıft an SOn• 

INGILTERE ÜZERiNDE: sonra btii.i.in Alman gemilt•ri ha.-ara günlerce ~ürmüştür. Faşist askerler Eski harbiye ııazır·ı Hor Belişa, muştur: Cumarte~ı sabahı ılk taar- • d• dı k t l 
, Londra._ 1~ (A.A_·). -. İngiltere Ha- uğramaksızın döıımüşle.rdir. Savaş tay- g~ıılerce . apartımaııları yağma et- müşte_rek <le~ıa:asyonu.ıı, lııgiliz _ ruz yapan k~t.alar, yalnız 4 saat de- ra Şlm l e ur U UŞ 

va nezaretının teblıgı. yarele,ri dün gece lngıltererıin cenulıı mışler ve ıçınde bulunan masum hal Amerıkan do8Llugunu ıstikbal için vam eden ~ 11 muharebeden sonra dalgası 
.Dün gece İngil!ere üzerinde bir kaç şarkisi~de liman tesh~atını bombala- kı öldürmlişlerdir. b~rbirjn~ bağl:yan ve takviye eden püskürt~.ı~_ıiştür, fakat düşmanı!1 

düşman tayyaresı uçmuş~ur. Bazı ha- mı~lardır. 000 bır hadı>ıe oldugunu söyleıni~tır. pazar gunu adetçe dah~ ç?k gemı- Londra, 18 (A.A.) - Suriye istik-
s~rlar. vardır. Cenup dogusu üzerine İngiliz hava kuvvetleri dün güııtlü- M 1 v ·ı f DDD )erle yapn:ış olduğu ikıncı taarruz lalinin iadesi hic; şüphesiz Arap ale-
?.ır J?ıktar ~omba atılmıştır_. Staııca 7.Ün Mans sahilleı·iııde işgal ~ıltındnki areıa oroeı o K d dıı. evvelkı güne kadar devam etmi_ş minde mükemmel bir intiba hasıl eden 
uzerıne de hır kaç bomba du~müştür. mıntakalarına taarruzi l€sebbüs!e- y 'I ana a başyekilinin t:r. Bır aralık Alman kuvvetlerı, bir hadisedir. Suriyedeki Franl!lZ 

HAMBURGA YAPILAN TAAH- rinde 18 tayyare kaybetmislerdir. Ruıı- ı\1oskova konferansı ınü- be toprağa ayak basmağa _muvaffak mandasına evvelki gün nihayet veril-
RUZ: !ardan 15 i hava muhaıı·<>l.>Cleriııde v • l I . . . yanatı olmuşsa da akabinde denıze dökül- miş, Vişinin tayin ettiği kabine istifa 

Londra, 18 (A.A.) - Röyler hava- 3 ü de tayyare dafi topçu,;u tarafından za (ere erıne IŞtırak müştür. Cumartesi günü faaliyette etmiştir. Müttefiklerin vadi tatbika-
c~~ık muhabir.inin verdiği maliımab clüşürülmüştür. Bizim 3 tayyaremiz ka- d k Londradakı• tah- bulunan ve 4 ü batırılan rremilerin tıp.dan .olarak Şeyh ~11;ceddi~ Elhas.a-
gore pazartesı gecesi Hamburga yapı- yıptır. e ece içinde 2500 kadar Alman bulun- nı Surıye Cumhurreısı tayın etmış, 
l~n taarruz! ı:ıuazzam hasaırlara sebe- Mahdud İngiliz bomba tayyareleri .:ıioHkova, 18 (A.A.) _ 1\fosko\'a makta idi. Bu gemiler, 8 destroyer h.ükumetin teşkil~ni deruhde .eylemiş-
~ı.r~t ~e"!.1ıştır. Bununla Han:burga dün gece Almanyanın ceııubı garbisin- radyosu, bu sabahki nesriyatında •b t f •d• ve 11 hücum botu tarafından muha- tır .. B.u sure~le bı.z::.at .T:ıced~ın EI~.a-
'?. !.ncı hucum yap.~lmı"tır .. Pı.lotlar, de iz'aç taarruzlarında bulunmu:lar- ~~,;kovaya g~lecek Amerikan ve İn rl a eCJ 1r faza edilmekte idi. Destroyerlerden sa~ının .. d~. soyledıgı gı?ı Surıye, M~t-
goruş şartlarının mukemmelıyetı saye· dıır. gılız heyetlerıle yardım meselesini Rusyanın harbı" kazan- biri hücum botlarından da onu ba- tefık buyuk demokrasıler çerçevesıne 
sind; hed.eflerin~ tam isabetler temin - ANKARA_ miiz.a~ere e~ecek Sovyet heyetine, tmı'mıştır. dahil olm~.ktadır. 
etmı~lerd.ır. Aynı gece Bremen, Kuks- .. Radyo gcızete.~inden Harıc:):e. ko.mı~er~ Molotofun riyaset masınz bek/emek çok İkinci hücum civar limanlara ya- Arap duf!y~sı ~un~an ı:ıeml!un ka-
hafen, Vılhelmsh.afe!1 . ve Lohave;ru: Dun 300 den fazla İngiliz bombnr- edecegıııı bıldırmıştir. Heyetin diğer pılmıştır. Almanlar 1 büyük ve 80 lırken .. bu ~adıseyı Mıh~eı::~ ımza ve 
bombar.dı~an edılmı,tır. O gece garbı dıman tayyare:>i, imali Fransadaki azas! ~ar~şal Voro~ilof, dış tic-aret tehlikelidir küçük nakliye gemisi kaybetmişler. taahhudlerıne. sadakat~ızl!gıyle mu~a-
Alm~nya; ~ bomba~_dıman eden tay.ra- tayya~·e meydanlarına ve Alman kuv- k~mıs.erı Nıko,yan, makina sanayi ko Ottava, 18 (A.A.) _ Kanada Ba!)- d•r. Bir kkç Alman askeri karaya yese etmektedır. Harbın ılk senelerın-
relerın. sayısı 200 u bulmuştur. .. vetlerı.n.e hücum etmişlerdir. mıs_erı Malı~,ef, bahriye ko!l1iseri d d çıkmağa muvaffak olduğundan bu- d: g~len esaret dalgasın~a~ son.:a 

Berlın, 1~ _(A.A) -. - Alman hurum- İngılı~ler ~· Almanlar 11 tayyare a~ıra_ı Kozn~şef, tay?'are imalatı ko vekili Makenzi King, Londra an önü- rr..da toprak karış karış müdafaa şımdı .kurtuluş ?.algası ge~mıştı:. J?un 
b?tları İn~plız .!'l~hılı açıklarında tor- kaybetmuılerdır. 'I'aarırııza iştin:k mıseı·ı Şakovıç ve mılli müdafaa d:ı şündenberi ilk defa söylediği aleni nu- edilmi>ı ve muharebe, çok çetin ol- HaJ:>eş.ıst!ln bugun de Surıye huırrıyet 
pıdo_ m~h:ıple_rını? ı:.e sahil mu~afaza ede? ~ombardıman tayy~releri!ıin hi- i~:esi rei.::i Diyakovofdur. tukta ~~~!~~.~i: edilmiş olan İngiliz muştu;. Bu ikinci harekette de bin- ve ıstıklale kavuşmuştur. 
gemılerının hımase:;ı altında gıtmek- ma;esıne 300 av tavvar€sı tahsıs oluıı U · · k' l Al k · ··ı ·· b t 
t l b. · · k f'I · ·· · · J. • ' - nıveı·sıte ın1ya "' b · adalarının erkek ve kadınları, iki sene erce man as ·erı o muş ve u e-e o an ııı gemı a ı esme hucum ede- muştur Bu mıktar hima,·e i"in şimdi .,u esı bb .. 1 Al 1 k h 1 

k • 25 b. to ·1·1.o1 · · · ' " - • devam eden harpten sonra her zaman- şe us er man ara pe pa a ıya 
re ~e.m.an ın nı a uk. ~ tıcaret ye kadar ayrılan. en büyük rakamdır. htanbul, 18 (Telefonla) - Üni- mal olmu~tur. 
g~mıs~n.ı batırmışlardır .. İn.gılız muh- Demek oluyor kı, bu hava ha;rekatın:ı versitenin kimya s. ubesinin bı'nası kinden daha metiııdirler. Fakat on- ,. 
r pi I ff k ti b t 1-arm yükleri, şimdi her zamankin-

i erı ı e muva a ıye ı ır savaştan 600 ngiliz tayyaresi iştirak eylemiştfr. genişletilecektir. Bu yıl talebe kad- den daha ağırdır. Londrada ve ıstanbul tramvauıarı 
ı•1r.nr.ınw aA.d3 !'JfAas ap.ıaqiaw 1 rm;u da yüz olarak tahdit edilmiş- diğer şehirlerde tahribat, hagar 

pfvpunuo..<!A•d 'JfU'8q!la vp.nrn.:1 ·.ıapa ınq•l{ iı.nrduı uıaı t.ıaıiı t.ıaıı tir. • hakikaten fecidir. Kanatlanın bü- ~ialzeme yoklugu undan 
!qtJ a.f!VHA. ti'8)'8l vµnwnA •1.ı111nın:ıı .ı!:>U! 3A. wnzn '•ı.ıaİi! ~n~!?P ·~ivv~ DOKTOR tün gemileriyle İngiltereye yiyecek 

göndermesi gurur duyulacak bir hadi- • l t'l . cek '? 

Benzin için teşebbüs 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Şeh

rimiz ·p.etrol ofisi müdürü Talha ya
kında Rumanyaya gidecektir. 

Ofis müdürü, memlekete yeniden 
benzin getirtilmesi için alakadarlar
la temaslar yapac-aktır. 

~:~ 3U!l{'llW .ı111vqot aıdH JH3llfRW 'ı.ı11111q11.ı11 3A!(l{'8U awazpıw !Z3ll(RW Ali Agah sedir. Ne İngiliz imparatorluğu, ne de ış e 1 emıye mı 
IP!lf'1•3ınw pa:ıın aA !IRSRlf 't!ll113ınuı 11..<11ıq11ı '.ı!wap wnwnmı Çocuk Hastaiıkıan Mütehaısltı8t Amerika, münferid hareket ederlerse, İstanbul, 18 (Telefonla) - Bele- Sebze ve çiçek ıslah 

IUfZ"dVOV • I{Bql?JıH V.J]Uqud H Almanya harp makina~ını tahrip diyenin Romanyaya ısmarladığı tram • l 
O 1 • · ~ ~ . astalarını Pazardan mada her edemezler. İngiltere ve Amerikanın vay malzemesinin gelmesi gecikmek ıstasyon arı 

!la"J..L!S W!UOUV "f .L'!JJ. gün İkinci beyler aokağında (84) ~enfaatl_erinin müşterek olduğunu tedir. Tramvay seferler~nin yeniden İstanbul, 18 (Telefonla) _Büyük 
numaralı muayenehane.sinde lt&bul bılmek lazımdır. . . azaltı.lması mu~te~eldır. ~-ay cer dere mevkiinde büyük çiçek ve seb· 

l.l.DJD"f!.J.qD,:J D/.1fDJ. aa .ı.ıwaa ve t:edavi eder. Alman - Rus harbını, Rusyanın ka- tellenyle ırnnd-aJ tükenmek uzere - ze ıslah istasyonları kurulmasına 
zanmasını beklemek çok tehlikelidir. dir. karar verllmi§tir • 


