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Kurtuluş Bayramınız Kutlu Olsun 
9 Eylül r----------~. -------------------------------.. 

y •• ~.~g~7r •:!::.k~~.:ei~~~:::..~np:;;:;; Bugün isti lal mücadel sinin za-
kalkıyor ve uzaktan mesud bir tari-- f ee e b •• •• h 
hin vicdan ve şuurlarımızda hatırası er gun şı utun tiyl 1 
!~~';'~;:·~=tak:la~~:e:~~~~~ü::'ı~:y~~i; , şm e z-
dolduruyor.. . • f kJ d d "' 

9 Eylül, Türk istiklal müc~deles.•· mır u u ann a a ogmuştu 
nin ölçüsüz kıymette sembolık. bır 
ifadesi olmakla beraber, aynı za· \..·-------------:-------~-----------..;::;_ ______ .:, ____ ı 
manda, milletlerin hayat. ha~la~ı _, 
hakkındaki hodgam telakkılere ın~ı-.. ı·· t avuz rilmiş bir darbe ve her tur u ec ., 
ve istili. politikalarına karşı sag ve 
olgun milletlerin mutlaka liizı~ ge· 
len akıülameli göstereceklerınden 

k · · den harp bir nitane olma zavıyeaın ' .. . 
sonrasının en büyük bir hakikat a~ı
desidir. Bizim istiklil mücadelemı~, 
tarihi yapmak ve yaratmalc kudretı~ 
ni taşıdıklarını farzeden v~ bu me-

d d .. yaya şuur ve ısa betten yan a un . d" . 
mahrum nizam kisveleri gıy. ırmege 
uğraşan bazı sakat görüşlü dıpl'!m~t 
ve liderlere karşı, muvaffakıyetı bır 
şaheser halinde ayakta dura.n canlı 
b . t "h vakıasıdır O tarıhlerde, 
ır arı . r 

millet pıikolojilerinden ve rea. ıt~-
lerden gaflet gösterenler nasıl kı b!r 
müddet sonra, hakikatı kabul etmış 
ve hiç bir milletin, keyfi ve raat gele 
bir maddi hacim içine sığdırılamıy~
cağı hakikatine boyun eğmek ?•~.şı· 
naılıgını göıtermişlerse, yarınkı tun· 
yada da yaşamak liya~a~.ında.. ~r
millet için ayni hakikat• gorecegımız 
den şüphe etmemek lazım~••: '."-mma, 
b . bu defa faziletli bır ıtıraf ve 

u ıs, 1 an 
hakkaniyetle değil, zorka ve .;;:m ha: 
la olacakmış; o da baş a... ' 
kikatin kendisine bakalım: .. 

1914-1918 harbinden sonra dun· 

b h k "kati biz anlattık .. Hem 
yaya u a ı ki 1 b • 
d ki k ve imkansızlı ar a ogu· 

e lo. u yıldırım hızı ile Akdeniz 
şah"lolg~şa, koşarak ve Mehmetçiğin 
aa ı erme b k • b" 9 
1 . d avı· ıulara a tıgı ır 
zmır en m 

Eylül sabahında.. . 
B "h t lısımlı ve mukaddes bır 

u tarı • ı k d" • "kl·ı 
h "b"dı"r Onu en 1 ııtı a 

ana tar gı 1 • ' b k 
.. delemizden çıkararak, aş a 

muca . b Im'ılel b " k hadiaelerın ve eyne 

dır lçot n"ızam telakkilerinin kapı· 
a a e ve • 1• k 11 b" 
larını da açmakta peka a u ana ı-

1. • bundaki hakkımızı, zaman 
ırız ve . . B' 

d .. bile itiraf etmıştır. ız 
zaman unya · b"" ""k 
k d" topraklarımızdakı o uy~ 

en ı kibe yarattıgı· 
kavgamız ve onu ta hn t ·· · b" aya ın mu· 
mız röneıansla, yenı ır k l 

. . d Ona ay ırı o an 
benırı olmuşuz ur. . k 
b ••t·• k galar bu hakikatın aya· 
uun av , "' ! "' a mah .. 

aında parçalanıp dagı mag 
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kümdurlar. b" • 
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Atatürk 
Müzesi 

Yarın açılıyor 
Bugünkü ınerasinı 
f"iln1e çekilecek 

Atatürk müzesi, yarın büyük me· 
rasimle açılacaktır. Müzenin yarıcı 
açılması, Atatürk'üıı lzmire (10) 
eyliılde ayak ba>mış olmasından ile
rı gelmektedir. Müze Ebedi Şef'i'I 

- 1zmirde bulundukları zamana aıt 
hiıtıra ve diğer bir çok e•erlerle zen
gin bir hale konmu~tur. 

Atatürk'ün )'atak ve karyolası, 

fzmirdc kullandığı sandal, okuma 
odası, istirahat salonu, kullandığı 

dığer eş:.·a aynen bırakılmıştır. Zen
gin bir fotograf serisi ile İzmire ge
Jışlerini, hayatını, eserlerini, ebedi 
ga)·bubetlerini tesbit eden bütün 
j(azete ve mecmualardan mürekkep 
zengin bir kolleksiyon da hazırlan

- Devamı 2 inci aahifede -

ıranda Vaziyet 
Gergin 

Ingiltere ve Sovyetler 
yeni nota verdiler 

birini kutlarken, gozlerım.ız ula~ _ 
ulak onu hatırlıyoruz. O bı~e ma:-;•· ı ----""iial-:a:----::~:-"'.=----t-=----=u=-------ı 
esrarlı ve kudretli_ bakış~arıyle f~: o ~ lfilil o lr o ifil ~ lbD ~ n n y ~ n n 
lümseyor .. Onu daımıı. s:ı-g ?laca a U ~ ~ ~ 
rın yani tarihin ve ebedıyetın en ıon -

ahranın Rus askerleri 
tarafından işgali 

doğru mu? 
Londra, 8 (A.A.) - Röyter ajan

sının diplomatik muharriri yazıyor: 
Öğrenildiğine göre bu hafta tatili 

eanaaında Tahrandaki lngiliz ve Sov
y~t mümeaailleri, lran hükumeti nez
dınde Almanlar ve beşinci kol men
-- Devamı 4 neli sahifede -

me~tebeaine varml.§ olanların yanında Bunu·· n parlak te h .. ti • bıraktık .• Şimdi başımızda, o kav&"•: x;. za ura a zengın 
nın bir çok şerefli destanlarını kendı k•Jd k J 
ömür kıymetinin yapraklarına yaz· şe ı e ut ulanacaktır 

Almanların tazyik etmeğe başladıkları Leningraddan bir görünüı 

Merkez cephesinde 
ı\lnıan kıtalan köprü 

başı kurdular 

Kiye/teki ordu gerisin
de Alman tazyiki 

artmaktadır 

Sovyetlere göre 
Volga havzasından 

liOO bin Aln1an Sibirva
va nakledilivor 

7 3 Alman denizaltısı 
Rusların eline geçmiş 

Berlin, 8 (A.A.) - Alman oı du· Mosko\·a. 8 (A.A.) - Sone! teb-
ları ba~ kumandanlığının tebliği: liği: · 

Ladoga gölünün sarkında hiicu · 7 • 8 Aii;u,t-0s günü Ye gecesi bütün 
ma geçen Fin kıtalaı:ı bir nrhir hat- gün bütün cephe boyunca siddetli mu· 
tına varmışlardır. ' harebeler devam etmiştir. Rus ta\"\":t· 

Berlin, 8 (A.A.) - G eylülde şark relc:ri, düşman piyade kunetlerin~ ·,.~ 
cephesinin orta kısmında Almanlar zırhlı kıtalarıııa ,.e hava kuvvet
bir nehri aşarak nehrin diğer sahi - ferine ağır darbeler indirmiştir. 2:ı 
!inde lıiı· köprübaşı kurmuşlardır. Alman ta)·yaresi clüstirülmiiştür. 11 
Bol~eviklerin siddetli taarruzlarına So\"yet tayyaresi kayıptır. Şimal buz 

- Devamı dördüncü eahifede - - Devamı 4 ncü sahifede -

J Askeri Vaziyet I_ 
1 1 

Leningrad üzerindeki 
tazyik artmaktadır 

ltalyanlar da bu2ünlerde Trab
lusgarp için endişe duyuyorlar 

Her ikı taraf teblığlerinde bugün Daha ziyade hava harekatına da-
kara harekatına daır az malumat ıı· malumat verilmistır. 
verılmektedir. - Devamı 4 ncü :.ı.ıfed• -b""yük Türk kalkınmasının 

mış f~e. k açfarında dalgalandıran Bugün lzmirin kurtuluş bayramını kutlulıyacak, tarihi günümüzün 
Je~.e .•.nı ": o~ıun var olsun.. bütün heyecan ve hatıralarını yaşatacağız. Bu itibarla şehir baştan 
nonu ıaar ı • basa donanmı~ bulunmaktadır .. 

Karanlığı yırt.;r;k Akden.'.z sahil- Tezahürata iştirak İçin civar vilayet, kaza, nahiye ve köylerden 
)erine varmak yollarında olen ço • -De•amı llı:lncJ aahlfede -
cuklarımız, babalarımız, ağabey ve 
kardeşlerimiz; hülasa, ey Mehmet • 
çikler; işte bakın; Türk mil~eti var· 
dır Türk milleti tereflidir, kımaeden 

Üzüm piyasası dün açıldı 
• pervası yoktur, Türk ordusu; bu top· 

Ruzvelt 
Filistin hakkında beya

natta bulundu rağa yan bakanın gözünü çıkaracak 
bir kudrettedir ve ıizi iatihlaf eden· 
ler, toprakta, suda, gökte, aynen si· \':ışington , 8 (A.A.) - Ru';\'Clt, Si
zin yaptığınız gibi vazife başındadır· rnnistlerin uir toplantısı mün:ısclıe
lar. Yerinizde rahatça uyuyun .. Türk İiyle şu lıeyıınatta lıulunmuştu.r: 
milletinin ön4rü, küremizin boıluk- _ Filistine kar~ı olan tehdıd'. Am{'
larda parçalanacağı güne kadar rikaya olan tehdirlclen ayırcl edılemez. 
uzalmıt, gitmiJtir. Sizi, nesillerce ;,.1 Yrfada zelzele 
beraberimizde, vicdan1arımızın, ruh l l ,lir. ' ' 

· heyecanlarımızın kanadlarmda ora- '.\Iıığla, 8 (A.A.) - Bugün saat 
ya kadar götüreceğiz. 7,-19 da :1\Iıığlada bır yer sarsıntısı 

ANADOLU olmu:üur. 

IGlUılfl1lUııril M~~eD<®~ö 1 

Fuarımızı daha erken 
açamaz mıyız? 

Bu fikrin tetkiki f audalı olabilir mütaıeasındagız 
Bullllan üç gün e vv.elki nü,hıımızda. 

lımir Fuarının ,;e]amct \"e uyanclırclı
ii'ı al:ika n:ımına Devlet demir w d~niz 
yollıırı idarelerinin neler yaıınrnları liı
zını geldiğini te;;bit etmi~tik. Bugün 
ıle gene Fuar namına bw miitalea ileri 
siiıecei:iz. Fikrimizin mutlaka doğru 
olduğunda ı~rar etmiyoruz. Ancak, 
onun bir tedkik m~\·zuu olabileceğine 
ve 1 abetli bir ciheti varsa bundnn 

1 k t . f"'"dalnnabileceğine kani meme r ın .. , 
buluırnvonız. 

Şöyle ki: . . . k 
tk . .. deııberı Fuaıınnzın açı· 

ı uç ~ene ' h 
bulunduğu ınüdd<tin h<!nen 

1 
eın~n. ~·da. 

l •ıc·ı · h"\""IM' yagmur ar ıçın e .-.. , .serı n ... 0 .. • • • • 

ge~mi tir. Geçen senekı vazıyet m~
lıimdur. Bu 'ene de gene ~avalar perııı 
olmuştur. Bunun. Fuarı zı_rııret nokta· 

-Deyamı fkind .ahifede -

Vandel Vilki 
I~advoda mühin1 bir • 

nutuk söyledi 

Vandel Vilki 

!.onclra, 8 (A.A.) - Nevyorktnn 
bılclıriliyor: 

Vaııdel Vılkı, Yugoslav kıralı Pı-
~·erin doğumunun yıldönümii müna
sebetıyle radyoda lıır nutuk söyle
mi~tir. Amerikan gemilerinin deniz- ' 

!erde serbest dola~nıağa hakkı oldu·f 
-Devamı 4 nıU aa~ifede -

Fuar Kupası '7 numara 33, 11 numa
Müsabakayı lzmir muhteliti 

kazandı 

- Yazısı 2 inci ~ahifemizde 

..... 
·~ • u n 

1 $AR E..T ı.tR 

Bahribaba parkı 
yolları 

Milli kütüphane memurlarından 
bir okuyucumuz söylüyor: 

Bahribaba parkının yolları, artık 
parka münhasır değil, adeti umumi 
yollar haline gelmiştir. Parkın Üa· 
tündeki mahalleler halkı, kamilen 
buradan iılemektedir. Bu yiizden, 
yolların hemen hepsi , berbad, geçil
mez bir şekle girmiştir. Merdivenler 
bozulmuş, zemin çukurlarla dolmuf, 
taılar fırlamııtır. Yaz mevsiminin 
g~ndüz ve gecf'lerinde bile çektiği -
nuz müşkülat nihayetsizdir. Halbuki 
kış geliyor, yağmur, çamur ve kesif 
karanlıklar başlıyacaktır. 

Belediye reiaimizden rica ediyo· 
ruz; 

Gerek parkın güzelliği ve zaru • 
retleri, gerekse halka aid kolaylık -
lar ve hizmetler namına bu yolları 
ıılah ettirsin, duamızı alıın. 

** 

ra 52 kuruş .. ' 
Uzüm mahsulü bu yıl,~iyi 

fiatlerle satılacaktır 

Dünkü üzüm piyasaıını~ açıl ma merasiminde bulunanlar 
Üzüm piyasası, dün öğleden PV\'Pl 1 de nçılııcaktır. 

Borsada yapılan bir toplantı ile açıl- Toplantıda Vali, Mıntaka Ticaret 
mıştır. incin" PiYa•a•ı da yarın sant 11 -Dnanu l'kbıd Hbifede - , 
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BOZGUNU ~ 
Dokuz Eylulün Izmirin kurtuluşu 

(Şehir ve M emleket Haberleri) - Bat tarafı 1 inci aahifede -MOSKOVA lzmire on binlerce inıan gelmiştir. 

;.#t111 11Ul l U ll l l l l l lllllll il il l ll l llllll lll ll lll lllll lll l lllllll lll lllllllllllllllllllllllllllllllllllUllH 111"' 

manası 

B 1 d ? Şehirde büyük bir kalabalık vardır. 

Dokuz Eylillün manası Türki.in u nası • omuz e lzmirde otel ve pansiyonlarda bot bir YAZAN: Napolyonun Perde ÇEViREN : Şakir Hazım yer kalmadığı için belediye ve zabıta-
hi.irriyet ve istiklalidir. Bu, şüphe nın emriyle kahveler, hamamlar ıa· Çavufu Burginyon Ergökmen 

Bır kaç :mat kadar yürüdükten son
ra, Kremlin'in dı~ kale duvarlarının 
yanına gelmi~tik. 'Ru sırada birden
bıre :ola döndük, ve böylece geldi
ğimiz yoldan daha güzel ve daha 
geniş olan bir yola girmiş olduk.. Bu 
~·ol hükumet meydanına gidiyordu. 
Küçük bir durak verdiğimiz esnada 
ıdı ki bu yol üzerindeki bir evin ka
pısı önünde üç Rus kadını gördük. 

Ben yaya kaldırımı üstünde y~ 
bu kadınlardan birinin yanında 

idim. Bu kadın bana bir ekmek ver
mek istedi .. Ekmek kömür kadar si-

2-
bir feryat kopmuştu; adamlarımdan 
biri yaralanmıştı. Kur~un baldırına 

gelmişti. Bu anda tekrar alay karar· 
gahına dönmekten başka verilecek 
bir karar bulamadım. 

- Devam edecek -
- - -.x---

Atatürk müzesi 
- Bq tarafı l inci Nhifede -

mıştır. 

götürmez bir hakikattir. Dokuz ey- baha kadar açık bulundurulmuştur. 

!Qlde doğan bu güneş, çehresini kı- Y" k h"I ld" b" k d h" tt• Bu gece şehirde fener alayları, fu-
zıl ve kanlı bir savaşın renginden al- uzere sa 1 e ge ı, ır a ına ucum e 1 arda mehtap eğlenceleri yapılacak, 
mıştır. Onun içindir ki Türk mille- milli oyunlar oynanacaktır. 

lnönü caddesinde 1122 sayılı evde Mustafa kızı 30 yaşında dul Me- Sabahleyin saat 8,30 da Halkapı-
tinin başında taşıdığı ve elinde tu ~- lek Erdinç, evvelki gün annesiyle evinin avlusunda denize bitişik narda sehidler abidesinde merasim 
tuğu bu aziz öz malını koparıp al- mutfak önünde yemek pişirirken denizden çıkan vücudu kıllı ve de- yapılacaktır. Vilayet, komutanlık , 
mak her iktidarın dışındadır. Ken- niz aygırına benzeyen b~r hayvanın hücumuna uğramıı ve vatlıi parti ve belediye erkanı ile halk ve 
di kaniyle suladığı ve dört bin sene- hayvan, kadını yere dÜ§Ürerek ısırmak suretiyle muhtelif yerlerin- İzmire girişi tanzir edecek kıtalar, 

dttıı yaralamııtır. Kadınların feryadı üzerine vahşi hayvan, tekrar burada toplanacaklardı.r. Abideye 
lik muhteşem bir tarih bag' iyle bağ- d · ı k b ı - enıze atı mış v,. ay o muştur. çelenkler konacak, İzmirliler adına 
!andığı bu yurt, temiz Türk miJieti- Dün sabah sahilde yapılan araştırmada 766 sayılı Sadeddinin kız muallim mektebi müdürü Rahmi 
nin can evidir. Raşını valan çembe· evinin deniz kısmında 70-80 kilo ağırlığında bir yabani domuz ce· Balaban tarafından verilecek nutka 

/; rınin eşiğine koymuş erlerin ıçi!1de ıedi bulunmuştur. Bir gün evvel Melek Erdince hücum ederek ısıran süvari müfrezesi komutanı tarafın -
Matbuat Umum Müdüriyeti Baş- k tt hayvanın bu domuz olduğu ve avcılar tarafınd~ takip edilirken dan mukabele edilecektir. Sonra ye-yanan ateş, Do uz eylı1lün yara ı- · · 

ml·1• aavı' rı· Ba B rha Belge'nin şeh yolunu catırarak denize daldıg' ı, yüz erek Melek Erdincin evının bah- !!it askerlerimiz Ecrefpaşa - kı .. la , 
·ı y u n • ğı hürrıyet ve i !üikltıl alevidir. Va- çesine ~ıktığı, tekrar denize atılınc;a da boğuldug'u anlaşılmıştılr. T. epecı"k - kıtla ve "Halkapınar -"kı•-

rimize geldiğini yazmıştık. Ru geli- t .,, " an ufuklarının her tarafını sarmış Bu domuzun kuduz olmaı ihtimali df' varid görülmektedir. Çünkü la istikametlerinden ıfehre girişi tan-
ahtı · · d ı 'dı' Ken si, Umum Müdürlük namına İzmi- 1 1 · F b b d · ı d l k d ld" Y• ve ı~ı saman o u ı ·· - • o an bu kızıl a ev ebedidir ve son- ok alığının u enız er e görü düğü va i eği ır. zir ederek hükumet konağı önüne 

db;ine teşekkür ettim ve berayı kar- riıı fevkalade güzelliklerini film~ miyecektir. Onun içindir ki Doku/. geleceklerdir. 
~ılık olmak üzere o gün alaydan ve- çekmek içindir. Umum Müdürlük eyliilün manası derindir, büyüktür. FUAR KUPASI Atatürk meydanında ayrıca tören 
rilen hır ekmeğı verdım .. Ekmek kat• operatörü de gelmiştir. T il t· . k At vapılacaktır. Saat 10,15 de Kadife -. . k 1 ürk mi e ının büyü atası a- kalesinden atılacak işaret topu, şe-
gibı be a d apaıı alay kan Bugün Dokuz eylfil merasımı ü - t D k Y• z ı ve onu Y • • - ürkün huzuru manevisinde o uz hidlerimize ıaygı dakikası içindir. 
tinci. i :\1adam Dübuayı böbürlendi- türel ve aktüel olarak, ayrı ayrı za- eyliilü kullularken «kızıl saçlı za- Müteakibeu kışlaya ve hükumet ko-
recek kadar güzel ve pişkindi.Kadın viyeden filme alınacaktır. Bunu mü- fer kartalının» imde ve kudretinin, M 5 4 1 • k ndı nağına bayrak çekilecek ve parti 
kızardı, ben güldüm.. Kadın niçin teakip, halkın fuaı· ziyareti, fuar her Türkün kalbinde yarattığı ima- 8ÇI - ZmJr 8Z8 ıilayet idare hey'eti azasından avu -
bılmi'-'orum, bundan sonra tıpkı ebe hareket ve eğlenceleri, Kültürpark bb tl Di.in fuar kupası müsabakalarının Firuzan vasıtasiyle ikinci lıir sayı kat Ekrem Oran, kışlanın balkonun -

., nın önünde hürmet ve muha e ·~ k d 1 M f" 1 bundan ~an bir nutuk iradedecektir. Bundan 
oyunu oynuyormuş gıbi eliyle kolu- ve fuardaki mühim e;:;erler tesbit • -1 k ı· d son karsılaaması İzmir - İçel muhte- azan ı ar. isa ır er sonra egı me azım ır. 

1
• • ' ., • . daha enerjik bir oyunla mukabele sonra kıtalar, geçid resmi yapacak-

ma dokundu .. Tekrar yola dizildik .. olunacaktır. «Kabrinde müsterih uyu ey nam- ıtı -arasında ya~ıldı. Seyır~ı . az~ı etmeğe başladılar. Fakat dah& anla- lardır. Saat 10,30 da ikinci işaret to-
\'arışınıızdan bir saat sonra yangın Daf Kuperİn 'ieyahati dar Atam» Türk milletini altı asırlık Maç normal, serı ve canlı ıdı. İzmır yışlı oynıY'ıın İzmirlilerin zaman za _ 'iyle bir hava filosu, şehir üzerinde 

haşlamıştı: Sağda koyu bir duman, kısa ve dar bir Osmanlı saltanatı takımı bu oyunda daha fazla tekniğe man yaptıkları akınları da müşkfüat- ıçuşlar yapacak, bütün nakil vasıta-
sonra kıvrıla kıvrıla yükselen alev- M:anila, 8 (A.A.) - Daf Kuper t kaçan seri bir oyunla misafirlerin la kesdikleri görülüyordu. 

1 arı düdük çalarak ordumuzun İz • 
- ..• 1 1 sonr t 1 · 1 b a çevresi zihniyetinden kurtaran A ~- 1 b d 1 k 35 · c· dak"k nire girdig'i anı yacatacaklardır. 

!er göı·üldü. Az . onra yangının tüc- og ecen .· a ayyare erıy e ur. - t" ·k T'" ·k·· . bır tarı- enerjiye dayanan oyun arını oz u. zmir ta ımının ın ı ı a- ... 
ya gelmiş, yüksek komiser tarafın- ~ı ' uı un engın ve genış ' . Fakat muhacimleı· ı"Rkip kaic~i ö - dan 38 inci dakikaya kadar kazandı- KARSIY AKADA: 

carlar mahalle~ i olan pazardan çık- dan karşılanmı!)tır. Zannedildiğine hın çocukları olduğunu haykırdı. Bı- nünde topu birbirlerine havale et - ğı kornerlerin dördüncüsünde İlyas, Saat 11,30 da Karşıyakada Ata -
tığı!. öğrenildi. Ve cyiyecek aramak ze, asil ve necıp bir gurur verdi. Bu- mek suretiyle müteacldid fırsatlar vole ile İzmirin beraberlik ı;-rıyıı:unı ·:ürkün annesi Bn. Zübeydenin k ab-

göre Daf Kuper komıserlikle çok · · t d'l k b d 1 ,.;evdasile mağazalara dalan efradın nunla da kalmadı. Dokuz eyliilü ya- kaçırdılar. çıkardı , devre 2-2 berabere bitti. -_ı zıyare e 1 e~e ve ura a. mua -
ı htiyatsızlıkla bu yangına sebep ol- mühim bir görüşme yapacaktır. ratan irade ve kudretin manaları Birinci devre: İzmir takımının mi- İkinci devr~: top, ~er iki kaleyi !•m ~~y~n Ved~de Karadayı hır nu -
ılııkları ihtimali-. dillerde dolaıımıya ~la nisanın kurtul us, u . . d . . • · kTP safiı- kalesine kadar dayanan seri -a- karşılıklı ve süratle zı)'.aretc ?aşladı. · uks soyllıy5e3ce0ktdır. B h d b" 

· içinde sıyası, 1 ari, ıçtımaı ın 1 a - kıniyle başladı. İlk dakikada Ömerin 5 inci dakikada İzmirlıle~ . Saı~le ak- 1 aat ' ~ a~ma a~e e · _ır 
başladı. Mani~a, 8 (A.A.) - Bugün, l\.Ia ·· !arı birer birer büyük bir cesaret ve atığı sıkı şilt misafir kalecisinin tılar . Top, 1Iyas, Said, Huseym ara- ' z.afer alayı tertıp edılecektır. Tılkı: 

Bu harpte bulunmıya11ların bir nisa kurtuluşunun 19 uncu yıldönü- azimle ortaya attı. Dokuz eylı11 oL elinde kaldı. Ayni sekilde mi.:ıafirler sında -ara paslarla misafirlerin kale- !ık, arasta, ~emeraltı, kordonu ltak~ 
çoğu i\1oskova yangınının ordnnu:ı mü her yıl olduğu gibi heyecan ve masavdı bunların hiç birisi olamaz .. mukabele ettiler ve- topu avuta. ·attı- sine kadar getirildi ve _!l?,seyin vole '1~n C~mhurıyetk meydanira g~~~e t 
mahvına sebep oldug'unu sövlerler: · · d t d y. lnız Dokıız e"lu"lde kal~a,.dık !ar. On oyuncu ile oyuna giren Izmiı- İzmirin üçüncü golunu 

0
kaycletti. '.>Okan a ayk geçefr edn mHua kıml .. ~. da ,, neşe ıçın e kutlulanmış ır. ı. a , J ' ., ;!' t k 6 d k'k d t S k' 1 k"k top me ·d sanca tara ın an ey e onun e 

hence ve benim gıb i bır çok kım~eler k b d ·d"k A za- a · ımı ıncı a ı ·a an sonra am e ız c a ı a sonra - ! en b" k .. l kf Al D k -

Ç
ünkü -:--- onu da ay e eı 1 ••• « z kadro ile oynamağa başladı ve haki- Saide, Saidden İlya:ıa geçtı \e Ilyas ır nutu soy enece ır. ay, 

0 

hunun aksi kanaatindeyiz. Uzün1 Piyasası dün açıldı man içre çok iş edem büyük Atr:- miyeti tesis etti. 10 uncu dakikada seri bir hamle ile İznıfr. takımına ':ork MK~lst.~fa bkey bulvarkınddan_ feçek~ 
Rıı;;Jar .;ehri yakmaksızın yiyecek· B bılfed türk yalnız zafer meydanlarında kı- misafirler süratle İzmir kalesine in- clördün.::ü golü temin ettı. .e u turpar a varaca ' agı aca 
lt>rı .Yio;-;kova nehrint atar, şehrin .. d~. •1ıhtarattı 1

1 
ancbı. aaı· - . e - • lıcını çekmis bir kahraman değil, ta- diler fakat sağ içleri Mahmud mü - Misafirler, bundan sonra sert oy - ır . 

1
.. b" mu uru, raca çı ar ır ıgı umumı ~ • k 1 b" f tt . t"f d d - b şl d 1 22 inci dak'k Gece Halkevinde temsil, Karş ı-

c ort ıı· tarafım on f Prsahlık mesa- katibı ı'icaret oaası reisi uorsa reısı rihin essiz bir inkiHl.pçısı olmuştur. ·~mme.. ı: ırs~ an ıs ı a. e_ e ~m~- nama~ . a ~. ı ar. İ . . ı .-a- yaka Halkevinde konser verilecek -
r ı . k• d· . b b· k el t · ı ' . . ' ' · dı. 14 uncu dakıkada İzmırlıler bır da anı bır hucumla zmır kalesıne 
." eı e k,1

1 
.ıı u a ım an . emız e- 'l'ıcar~t odası um.um~ kba.tı~ı.' Hors~ ko· Bu dev hamleler önünde cehalet V;? korner kazandılar . Topu Said çeldi indiler, sağ açıklarının ayağından tir. 

~ ıp çe ı mış olsalardı - kı bun lan mıserı ve u~umı ~~tı ı, larım .. ~tış irtica eridi, münfesih saltanat dev- ve Hüseyin bir kafa darbe;;iyle mi_ üçüncü gollerini kaydettiler. Hakem 
yapmak hiç de güç değildi - on he~ 

1
~oopeıratıflerı ~ırlıgı. umt~m mudur.~ rildi. Cümhuriyetiıı beyaz çehresin- safirlerin ağların~ taktı. İki dakika 33 neli ve 35 inci dakikala.rda her iki 

giin <:onra çekılıp gitmemiz lazım ıhrac~tçıJar, 1mı~tah~ıller1 ~~Ug~ze~ec'. de parlıran nur \' ziya dolu alnı •onra misafirler penaltıdan beraber- takıma birer pen-altı ver~ı. Her ikisi 
J,\'elecekti. Yangından !'Onra şehird' ler IJU ~ınmu~ ar ır. d aa~ ; a_ ~l- .. b'ld"k . c·· hueriyetin yarattığı lik sayısını çıkardılar ve canlandılar. de gole tahvil edildi ve nıhayet İzmir 

N. U. Müdürü 

ordıınun ~·erle me ·ıne vetecek kadat• >ilanın uzum s~ onun! a _a ıcı .. a_ra, aüızetüı- ope ı ı ·: umt .. k kl ın Nitekim 3 dakika sonra sol açıklan muhteliti 4-5 oyunu kazandı. 
J ~ • • en uzum numune erı goıu m ş r. yeni ııesıl A ahır çocu arın 

Nüfus umum müdürü Sabri Onat 
İstanbuldan şehrimize gelmiş, dün nü
fus mürlü•rlüğünde nüfus işleri üzerin
de teclkiklerle meşgul olmuştur. 

l3isikletçiler Sağlık işleri lı i na kalmıştı.. Hep~mın yandığını K<?.operatifle.r birliğ_i. namına. uıı:u~ ilim, fen, sanat ve kültür kud· 
ıhı düsün. ek mahzeni-er ne güne du- muctur )1uhıp Ozyıgıt, Kadıoglu tıca- t · ·I ı - kı . her müskülü ven-

. th · d 'Jk t 'd k 'Iosu 40 ku- re 1} e çe 1 eşm ı ş, .. · 
nn·ordu · ordu vine ,·erle:-1ecek \'er ıe anesın en 1 par ı e 1 - d · ı d k tl 

· . ' . · · ' · ruştan 91 çuval 9 numara üzüm, 48 mış, me enıyel yo un a uvve 1 

lıulabılırdı. kuruştan da 10 numara üzüm ;ıatın at- adımlarla yürüdüğünü görüyoruz. 
Saat yedıcle vali konağınııı arkcı 'mışlarctır. Böylece üzüm piyasasıncıa Vatanın istikbali onların elindedir, 

t arafında da bir yangın başlad ı. Ve ".at!şlar ~~ılmıştır .. :8unu mıiteakıp va- bu kurtuluş yolunda bülün irademiz
albay beni on beş ki~ilik bır miifre- lı Fuad luksaı, Uzum salonunda_ bulu- 1 •'"ri'yeceg'iz İzmirliler ne mutlu 

Bugün ızmire gelıcekler Kısa zamanda gelecek 
Ankara - İzmir bisiklet yarışını ya- Tohumlukların zamanında tevzi edi-

Vilayet umumi Hıfzıssıhha meclisi, 
eltin öğleden evvel Dr. Cevdet Saracoğ
lunun reisliğinde toplanmış, vilayetin 
,;ağlık işlerini konuşmuştuıı-. 

• · ı ·· d.. -
1 

d nan alıcı ve satıcılara şu kısa hıtııpta e ) u 1 
• 

z; ı e yan~ını son urmege yol .a ı. . bulunmuştur: size ... Türk milleti bahtın açık olsun. 
'angın ıstıkametınde hızlı ılerlıyor- _ •fohterem arkada:;ılaırım; Dün ve bugün, geçmi!J hatn·aları, 

pan bisikletçilerimiz, bugün saat onda lememesinden geçen sene sıkıntı çeken 1 l!::2l a 
Cumhuriyet meydanında Ata türkün il müstahsillerimiz, endişelerini her ted· ... o re. 
heykeli önüne gel.e<ıeklerdir. Bura.ya kik sahasında mebuslarımıza anlatmış. _ _.. \ , · ~ ,. 
ilk gelecek bisikletçi, birinciliği kazan- lar ve mebuslwr da köylümüzün _bu _dı- OZUM ı 

1 
duk .. Fakat ancak üç dört yüz adını Üzüm piyasa ının açılması mera,;i· bütün tarih bütünlüğüyle varlığımı-
kadar aynlmı~tık ki saP: tarafta • ı n~incle bu~unmakla hepımizin hissetti· zın destanını okumakla, onun guru-
ii;,,erimize ateş edilmıye ba~laııdı .. ğımız sevınç ta?iidir . .Bu anda ar~nı~- . taşımakla duran ve geriliyen 
'ı ı . t d .. ·· .. ııa bulunarak pıyasayı açmak vazıfesı- ıunu ' 

,,.. c ııış eme ık .. Yuruduk. Lakın a:l . b a t .h dil . d d 1 b 'ır millet olmadıg' ımızı isbat etme-
ııın an evcı e mesın en o ayı · 

:onra ell ı adı~lık mesafeden yenı- tw.htiyarım. liyız. Dokuz eylüle yaraşır bır mi\. 
elen ateş edılmıye ba~Janınca i~ ele- 11üstahsillerimiz, mallannı p~ymıay~ let şerefini almalıyız .. Bu ilerleyiş 
gıstı. a14ederk~n .her durumda oldugu gıbı hamlesinin başında Milli Şefimizin 

ilk ate~le beraber yanı ba~ımcla tiatlerin ıstıkraırı için de icap eden ted- . d . - varlıg"ına l>ağlıyız 

mış olacaktır. !eklerini telgrafla Ziraat Vekaletıne 
Bisikletçiler, dün Alaşehirden :Ma- bildirmiş, seri tedbir ittihazını i:>te

nisaya gelmişlerdir. Birinci 6 ı;aat 24 mişlerdir. Dün VekUletten gelen cevap-

~Ioekçilik 

dakikada hmirden Bayıramdır. ta tohumlukların kısa zamanda yerle-
ooa rine gönderileceği ve bunun için lü-

zumlu tedbirlerin alındığı bildirilmiş
tir. 

inkişaf uoıundadır 
birlerin alınmasına hüktımetimizin ıra e;ııne ve azız ,.. 

M .. • verdiği ehemmiyet, çok şayanı şükran- Dünyayı saran ateş karşısında ruhu- Bu yıl Buı:sa ve havalisinde yaş iµek 
Gunun ıne ele~n dır. Müstahsillerimize her sene daha muzu yakan milliyet aşk ve heyeca- koza~ı v_~satı ~oo ~uru tan. ı>atılmış v: 

Mebu;;larımız, dün vilayette vali 
Fuad TukKalı ziyaret ederek İzmirli 
müntehiplerinin Dolaplıkuyu Parti bi· 
nasında yaptıkları toplantıdaki hasbı
hallerinde ileri süırdükleri rlilekler 

- Baıtarah 1 inci .. bifede - müteza)•id kazançlar temenni ederken niyle, bu kuvvetın etrafında teşkil ikaza m~stahsıll~~ı kıs~. hır z~ı:ıand.ı üzerinde konu muşlardır. 

l tüccarıa~ımıza da daima iyi başarılar .• . . 1 1 ki 1 - k emeklerı mukabılınde yuksek bu men-
ınclaıı ~lüş~~ülm~ğ. muhtaç bir mev- diler, piyasanın açılmış otcluğumı sa- ettıgım~z top ~. u a. var_ ıgı~ızı , o- faat elde et~işlE~di~-. ~~rsa ko_z~ .ta-

zu olrlugu uphe>11:r.dir. mi mı h~ızunınu.zda arzederim... ruyacagız.. Turk mılletı he.ı: du:, gu rım kooperatıflerı bırlıgın<l:n vıla.} ete Müzik okulu 
C_Unkü, 1''uar ziyareti, ekseriya gece Btı sözleı·den ·onra piya~ada ;;atı~· ve kaygı ile ayakta ve tetiktedir. Şı- gelen ~!r __ m~k~upta kozacılı~ın, bu h~- . . . . . 

\' akı oJma.~ta~~ıı-. ~alk evvela sıcaklaı·, lar devam etmiştir. 1 arımız budm·. Türkün şahlanmış yırlı yur.u~uşune !ı.azaı:~~ yal~ı.'~ .~uı- ·-- İzmırı~ tanınz:ıış muzık ve ~eman 
·uıııyen gunduze aıd meşgaleler dolayı. Bu ı;eneki üzüm rekoltesinin ilk tah· . .. .. d h k v ·etin eriyece- Ka havalı>'ınde .degıl, butu.n Tuı kıy_ ede ogretmenı Hamdı Akayın Üçuncu Bey
:iyle Fuar ziyaret ve terlkiklerini .ve minler-hilafına olarak ancak geçen se-1 ~m~nı onun e :~ . ~ı v .. inkişafını temın ma~sadıl.~ te~vıkte Jer ı>okağında (Müzik yuvası) isimli 
diğer eğlencesini geceye bırakmakta- ek· miktarı bulabileceği anlasılmış- gını ve yenılece~ını ınanmak .en bu- bulu.nul~ak ~iksadıle ~usta_hsıllEıre bir müzik okulu açtığını ve okulun, 
ıtır. Halbuki Fuarın bir aylık müddeti- ~r ı Bu miktar da 25 _ 30 bin t~ndu~·. yük kuvvetimızdır. Bu kuvvetın kay. te~~ı edılmek uzer~ ne mıktar ıpek bö· Maaırif Vekilliğince de tasdik edilmiş 
nin yarısında geceleri oldukça kuvvet- Bu. itibarla mahsulün iyi fiatlerle sa- nağı «milletin makus taliını yenen:t cegı -~o~umu ?u~ fıdanı ve propaganda' bulunduğunu memnuniyetle haber al· 
li .. bir serinlik cl?ğmakta ve . halk, tıu tılmaması için hiç bir sebeb yoktur. İ::ımet lnönü'nün çe. Jik ıradesidir. broşuruııe ıhtıyaç bulunclugu sorul-il ~ık. Anka_ra devle~ konserva~u".arımn 
~· uzden Fuara gıdememektedıır. Bu ~e- hükumet tedbir almı ştır. Mahsul ne· . . d b 'I z muştur. ılk devresı derslerıne muvazı hır pro-
bebledir ki biz, Fuarın açılma ve ka- fistir. lstihsal masrafları yüksektir. Bız bu ıra eye ag ıyı ··· gramla çalışacak olan bu müessesede 
panma tarihinin daha önceye alınma- Lüzumlu her nevi tedbir alınmıştır. bütün müzik bilgileri il~ ber~ber her 

3567 üzüm tarım 
617 Albayrak 
505 M. j. Taraııto 
351 Remzi Güngör 
304 M. H. Nazlı 
253 Oztürk 
194 jiro ve şü. 
151 .P. KJark 
150 İnan şir. 
114 Suphi Erkin 
110 Akseki ban. 
124 Ahmet Talat 
101 Ş. Remzi 

98 Ballı yerli il. 
69 Malim Alanyalı 
84 Cevdet Alanyalı 
63 Salamon Celii.rd 
49 j Taranto 
46 Nihat üzümcü 
40 Mehmet Ku§. 
39 Mazhar izmir o. 
28 Y. 1. Talat 
21 F. Solari 
17 Y. Ç. Bencuya 

7 Şınlak o. 

:ını~ı faydalı ve isabetli !'labileceğiue Esasen nefaset itibaıriyle üzümler Hamdi AKSOY •l'enİsç iler türlü saz ve şan dersl~rı verılecek ve 
ka_nı bulunuyoruz. :Mese~a, Fuarın ıo uzun yıllardan beri görülmemiş dere· Osmanzade orkestra, koro, ~and?lınata. ve OIM;r~t 7106 
Agu. tosta açılıp 10 Eylul akşamı ka- cede iyidir İstihsal masrafları da art- Bugün kar'lll ıacaklar programları teşkil edılece~tır. İzmırın Ni. 
panma. ı yerinde olur. B~ iki _tarih mıştrr. M~hsulün az ve masrafın çok _ V Y en salahiyetli müzisyenlerıni öğretmen 7 33 
arasıı;da memleket ve İzmırle alakalı, olusu fazla fiatle satışı zaruri kılmak- - - · - iWJ Fuar tenis turnovasında çift erkek· olarak kadrosuna almış bulunan bu 8 35 
22 Aıusto ·, 30 Ağu ·tos, 9 Eylül gibi tad~r' ~ _ l . _ leırde finale kalan iki İzmir takımı, okula, İzmirin münevveır ana ve baba- 9 40 
b~t.ün bayramlar da wrdır. Keza, ta- Bo~a açılmadan -evvel iç pazarla•rda - 1 • pazar günü iki saatten fazla süren bir !arının alakalarını çekmeyi ve çocuk- 10 46 
ırıhın bu şekilde öne alınması takdirin- bu sebeblerin tesiri altında iyi fiat- karşılaşmadan sonra havanın karar- !arının müzik terbiyelerini temin için 11 52 
de, ~~va! ve şartla7,ag~.re, Fu~r!n m~d- !erle aluş-veriş cereyan etmiştir. Bü- BUGONKO PROGRAM ması yüzünden müsabakanın devamını bu ı:ıües~sey~. v.ermelerini tavsiye et- ZAHlREı 
d7.tını t'.z~tma.k mumkun o.~ab~lır: Cun- tün dünyada fiat seviyeler i yüksektir. 7.30 program, 7.33 müzik: hafif bugüne tehir etmişlerdi. Müsabaka, meyı vazıfe bılırız. 15 ton susam 

K. S. K. s. 
:30 50 
:rn 49 
a5 50 50 
27 40 50 
:n 38 
36 ,46 50 
36 43 
31 46 
33 35 
41 45 
41 45 
36 50 39 
30 50 
37 39 
44 44 
47 25 -17 21> 
35 42 
37 37 
36 41 
39 46 
30 33 
42 42 
39 50 39 50 
29 33 
55 55 

37 
19 k~ .hav~lar bı~az daha musaıddır .. ye Binaenaleyh, bugünkü fiatlerin yüksek program (Pi.), 7.45 ajans haberleri, bugün Kaat 16,30 da Kültürpark tenis ----<e>--- 50 ton fasulya 

boy le bır te~~ıd, hem faydalı .olabılır. satılmıyacağı tabiidir . Bütün tedbir- 8.00 müzik: senfonik program (Pl.), kulübünde yapılacaktıır. Alaçatı belediye reisligv j ---oooı----
hem de tatbı~ı?}de ~~nasızlık ıfade.e~- ler de alınmıştır. 8.30-8.45 evin ~aati, 12.30 program, x.--- - YENi NEŞRiYAT 
mez ... H.albu~ı şım~~kı kl;lp~nma tarı~ı- Dünkü satışlaırın neticeleri ve fiat- 12.33 müzik: Türkçe plaklar, 12.45 Gl. Dentz Alaçatı belediye meclisinin, beledi-
ne gore, Fuarın muddetını uzatmak ıs- ler şöyledir : ajans haberleri 13.oo müzik: Türk- ye reisi Saffet Dinçalp hakkında ver- Varlık 
tese_k ~apamayız, çünkü havalar serin- Mahsul 7 numara 33 kuruş, g nu- çe plaklar programının devamı, diği ademi kifaye karaı·ı vilayetçe de 
lemışt__ıır ve uzatılmış tarihlerde ise da- mara 35 kuruş, 9 numara 40 kuruş, 10 13 30-14.00 müzik: karısık program ~filli Müdafaa genel tasdik edilmiş, belediye reis vekilliğiııe Ankarada intişar etmekte olan 
ha s?guyac~~tır. '.J'ekrar edeli~: . numara 46 kuruş ve 11 numar a 52 ku- pr~gram (P i.) ' 18.-0 program ve nahiye müdürü B Gürfrat tav in edil- «VARLIK> mecmuasının 196 ıncı sa-
.. · Bız ~u fıkı~lerı!. s~~.ece tedk~k .eclıl· ruş üzerinden satılmıştır. Dünkü satı- memleket saat aya rı , 18.03 müzik : kurn1ay reisliğine miştir. . c yısı da zengin bir şekilde ve muhtelif 
~ın ve ısa~tl~ ~o~ul~yorsa ıst.ıfad lan miktar 7106 çuvaldıır. Alıcı ve sa· radyo salon orkestrası (violonist t" ·ı· x etüdler ve şiirlerle çıkmıştır. Tavsiye 
ol.unsun, dı;:e ılerı suruyoruz. Aksı tak- tıcıya iyi kazançlar ve neticeler temen- Necip Aşkın ) , 19.00 müzik: muhtelif ge ırı ıyor ilk l il b ·· t .. l } · ederiz. 
clırde gene mesele yoktur. ni ederiz. şarkılar, 19.30 ajans haberleri, Vişi, 8 (A.A.) - İngilizler tarafın- O { U ar U Uil en1e erı •--------

•
----· D . ,,.., ht rr b .k l 19 45 serbest 10 dakika 19 55 müzik• dan serbest bırakılmış olan general Ilk okullarda bütünleme imtihanla- Raşı"d Rıza tı·gatrosu 

emır ve 1. a a r ja rz a arı fas. ıl sazı, 20.15 rady
1

0 . gazetesı·,· 1 1 Dentz, amiral Darlan nezdinde yüksek rı 15 eylülde başlıyacaktır. Dün şehri-
Tiirk Anonim Şirketi 20.45 Müzik: Keman soloları (Pi.), bir vazifeye tayin edilecektir. Milli mizdeki ilk okullar açılını~. kayıd mııa-

~ • 21.00 zir aat takvimi ve toprak mah- müdafaa genel kurmay reisliğine ge- melesine başlanmıştır. 
Fabnka ~1ahali : ADAPAZARI sulleri borsası, 21.10 müzik: F. tirilmesi ihtimali de ileri sürülmekte- ooo 

Liszt - piano konçertosu (Pl.), 21.30 diır. D D Y U M ·· d .. ·· 

Halide Pişkin beraber 
BU AKŞAM 

BOBSTIL 
Bilumum. iemir, tahtaya müteallik huıuıi ve askeri wıutealt'McUere 

muktezi malzeme nakliye uabaları, nıuhtelif tipte sobalar anakiae in
faatı, .IMiim itleri, üzüm •e incir kutuları, yumurta talqı veaaire ltibi 
seri i!leri. için- ıiparİf kabul eder . Fuarda Etibank paviy~n.ıaki 

konuşma (100 sene önce nasıl yaşı- 000 • .. • • • u uru 
yordu k ) . 21.45 müzik: kllisik Türk N af ialVekili Konyada Devlet Denizyolları umum müdürü 3 Perde Konıedi 
müziği programı Şef: Mesud Ce - İbrahim Baybura, dün akşam 1stan- SAAT 9,80 da 

metherde Şevki Eseye naÜNcıa&t 

mil. 22.30 aj ans haberleri; 22.45 Konya, 8 (A.A.) - Nafia Vekili buldan gelmiştir. Bugün Bozdağ yay- F TIYATROSUN DA 
müzik: dans müziği (Pl.), 22.55- general Ali F uad Cebesoy, dün kara !asına gidecek, bir müddet istirahat,1 ~~!U::!a::!r~;·-;:·;·;·;-;·;·:;·;·;;··;·;;;··;;;··~.I 
23.0Q yarınki program ve kapanış. yoliyle Antalyadan buraya gelmiştir. edecektir. •. 



9 fYLÜI, l'hl ALI 

lzmir Lise ve Orta okullar sa

tın alma komisyonundan: 
İhtiyacın cinsi Azı 

Kilo 
Çoğu 
Kilo 

Fiatı 
Kuruş 

Muvakkat 
teminatı Liıra 

Ekmek 91000 108000 12,75 1377 
Sadeyağı 7450 9150 170 • 1167 
Toz şeker 12750 17350 -17 613 
Koyun eti 12500 15500 56 651 
Dana eti 7500 10000 52 a90 

İzmi .. Erkek ve Kız Lıseleri pansyoıılariyle Kız Üğretmeıı, Bölge 
San'at ve Buca Orta okullarının yukarıda cins ve miktıırt yazılı 19U ma
li nlı ihtiyaçları 24 1Eylı11 19H Çarşamba günü saat 14 de_ kapalı zarf 
u~uliyle, aşağıda cins ve miktarı yazılı ihtiyaçları dıı 251 Ey Jul ; 1941 Per
şembe günü saat 14 de :ıçık eksiltme ile ihale edileC€ktir. Şartn~meler lı•.•r 
gün İzmir ·)fo:ıırif )lüclürlüğünde görülebilir. Yukarıda yazılı ıhtıyaçlurı 
vermek istiyenlerin, 2490 sayılı kanuıı mucibince hazırlıyacakları teklif 
mektuplarını 24 Eylı11 19H Çar~amba günü saat 1:3 e kadar makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri hizımdır. Bu 8aatten son_ra 
\'€ırilecek veya postada gecikecek mektuplar kabul ?lunmıyııcaktır .. Aşagı
da yazılı ihtiyaçları ,·ermek istiyenlerin 19H yılı Tıcare~ odası ve"kalıı~r
nı ve muvakkat teminat makbuzlarını hamilen 25 ~~y!ul l!l11 Per~emlıe 
günil saat 14 de Gazi bulvarında Lise ,.e Orta o!;ullar Satın alma komis

ronunrla hazır bulunmaları ilan olunur. 
Kilo Kilo 

ihtiyacın cinsi Azı Çoğu -·-
Zeytinyağı 4300 54GO 
Patates (Kelle) 10000 12500 
Kuru fasulya 4450 6100 
Çamaşır sabunu 3850 1050 
Zeytin danesi 1700 2:100 
(Tirilya) 

;;950 Teneke peyniri 2900 
Kaşar peyniri 1580 2350 
Pirinç (Tosya) 7200 9750 
Kuru soğan 6050 ~250 

2150 Nohııcl 1550 
Un • 3250 4800 

Süt 8000 10000 

Yoğurt 6950 ~)200 

Bucanın Koyun eti 2500 :ıooo 

Kızöğ. c 2000 2500 

Bucanın Dana eti 2000 2500 
2500 

Kızöğ. c 2000 
!l-14-19-2:1 

Fiatı 

Kuru~ 

75 
~ 

22 
48 

. ıo 

60 
110 

18 
8 

14 
ı.ı 
16 
20 
56 
56 
52 
52 

• 

)!uvakkat 
Teminatı Lira 

409 
84-1 

1007 
146 
69 

178 
19-l 
:l51 

50 
•)') _., 
50 

120 
138 
126 
105 
98 
98 
(3709) 

Çine kazası Muhasebei husu-

siye memurlueundan.: . 
. 1 N mal"llı K:ıhramaıı koı !er lıırliğı t:ır:ılınclan 

1 - Çıne kaıası • u · . . . . 
10- d recei harareti temın eden tazyıksız seyynr lı.r 

100 X. 63 eb'adında " e 
.. -akina'l mubayaa eclılecektır. 

adet yerli malı .et.uv mi 941 İarihinde Çine kavmııkamlık makamında iha-
2 _ :ı. Teşrınıen e • 

ie8i yapılacaktır. . . 
" İh 1 çık ek"iltmeye tabıdır. u _ ae a ~ l 
4 

_ Etüv makinası sağlam oldugu hey'eti fenniye tarafından ııi mu:ı· 

1 !diktan sonra alınacaktır 
y~nc an ası · . . . 

5 
_ Etüv makina"ı Çinede teslım edılecektır. 

ıh 1 
. müteıtkip >-ntın al•naıı etü\• makınası Lir haftıı z.ırt ınıi.1 6 _ aeyı 

teslim edilme. i ~arttır. . . · rı kt· 
. . 1 nacak etüv m•1k.nası lıedelı ııeşın teclıı e e< ı ece· ır. 

7 - s.ıtın .ı ' . " .. . . l' d .. kinasına tahmin edlen fıat ,,~~ yu~ yırn11 ıra ır. 
8 - Etuv ma. t'. k r. 7 5 teminat ııkeası Cıııe Zıraat Bankasına yatı-
9 _ lh:ıleye ış 1~ a ,< " • • ' . •• . , • • . • . 

. ı·ıı· bir Bankadan tcmınat mektubu ıbı .ız e) lem<k suı etıı -
rılmak ve) ıı ::'. ı ı 

!<' olacaktır. . k , , lii s.·e ib![tğ edilecektir . 
- lh,ıle,·i nıüteakıp !emıııat a ·çası 

ıo . ' 9 13 17 21 (:{6!l2) 

ızmir ticaret sicil memurlu-

ğ~ndH·aı·m~-:, çar•ısında 52 numaralı mııiı'aznda usta oğlu 1Iehm~,ı 
lzmırde ,ı 1 "e' ' · . · ·J '·t· · J • 

it d" her türlü emtca ve kuru yemış tıcaıetıı e -~ ıga • -
Sait unvanı a ın " · 'k . 0112 1936 tarihinde muvakkaten terki tica .. et eyle mı~ ı ·en ıı.u 
mış ve! 1 . ·d ~lıırabıt çarsısında 2 numaralı mağazada aynı menu da.-
kene zmıı e • ' ' k t· le b 1 . h d S "t usta oğlu) uıwanı altıhda te r:ır ıcare aş a· 
re~ınde (~l~:~ bev:~name ticaret kanunu hükümlerine gö•re sicilin ·1000 
dıgına mu e • • 'Jd'- .. 1• 1 n ır (3710) 

" k·ı,·d ve tescil edı ıgı ı an o u ı . 
numarasın~. '~ · 

Gü. Mu. Gn. K. lstanbul L v. 
.. 

Amirli2inden: 
• , 1 C a..+" ·ı· gu"nu· saat 11 clA ·J6UOO !ıra muhammen bedc·lle 

27 Eylul 9• um "'"' · . • . 
• 'f't kundura'! kapalı zarf usulıyle alınacaktıı. 

• .,oOO• çı er • .. h ·· k ·, · J· · ,.. 
1 · ı 3 150 J radıı· Şartname numune er gun oml>) oıu .ı go<. u-Jk temına ı · · · . 

lebilir. !stekliıerin kanuni vesikalariyle kapalı zarflarını e.n geç. ek~ı.fü'.,ıe 
· . t b . . t evv<.'liııe kadar Galata - i\lumh,ıne c.ıddesı ~ 1 

saatından nıha)e ır ~na . 
. , 1 b' daki satın alma komisyonuna vermelerı. 

ııum,ıra ı ına ' 9 11 19 2:{ (7831 :~669) 

Deniz Levazım satın alma ko

miyonundan: 
1 - Yün iplikleri tarafımızdan verilmek üzere c30000: 45000» 

metre muhtelif renk şalinin imaline ait p-azarlık eksıltme" 
ll·Eylül-941 perşenbe günil saat 14,30 da yapılacaktır. 

2 - Beher metre 8 alinin imalinin tahmin bedeli 40 kurnş olup 
şartnamesi ko-:rıisyondan her gün mesaı ;aatleri dahilinde pa

rasız olarak alınabilir. 
" ... Pazarlığa iştirak edecek taliplerin belli gün ve saatt~ Kasım

paşada bulunan komisyona c1350> liralık teminat makbuz 
veya banka mektubu ile birlikte milra~atları 7816-3670 · 

. b l d" . muvakkat teminatı 2 lira 70 kuruştur. 
lzmır e e ıyesınden: Taliplerin teminatı öğleden evvel. lş 
ı _ Otobüs işletme idaresine 4 Bankasıııa yatırarak makbuzlarıyl.e 

kalem yedek parça satın alınması yazı ihale tarihi ol~n .. 19.9.941 .. Cuma g~
isleri müdürlüğündeki şartnamesi veç- nü saat 16 da Encumene muracaatlaı ı. 
h

0

ile açık eksiltmeye konulmuştur. )lu- :3 _ hmetpaşa bulvarı 928 inci 
hammen bedeli 1465 lira ııı ~·nk~at t~- sokakta 14 ~ayılı ve 4 metıı:e mura~
nıinatı 109 lira 90 kuıruştur. fuhplerııı baıııdaki arsanın bir sene muddetle kı· 
teminatı öğleden evvel lş Banka,ına raya verilmesi Yazı işleri )1üclürlü
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi ğündeki şarını:me~i ,·eçhile açık artır: 
olan 19.9.941 Cuma günü gaat 16 da mıya konulmuştur. Muhammen bedelı 
Encümene müracaatları 80 lira muvakkat t~minatı 6 liradır. 

2 _ 863 üncli sokakt~ 24 numaralı Taliplerin teminatı öğleden evve! .;ş 
dükkanın bir sene müddetle kiraya ve- ~ankasma. yatıraırak makbuzlar~.ıl~ 
rilmesi Yazı işleri müdürlüğündeki ıhale larıhı olan 19.9.941 Cuma gunıı 
şartna~ i veçhile açık artırmıya ko- saat 16 da Encümene müracaatlar~. 
nulmuştur. :lluhammeıı bedeli 36 lira 5 9 13 17 (36P0) 

<ANADOLU) 

f I~;i; .... ·L~~~·;·~; .... A~·i·;ıiği ..... f ii~i~;~\ 
. . ............................................................................................................. -

l:mıir LeYazım Amirliii Satın Almll Komia7on1111>d .. 1 • ~ 
1 B.eher kilosuna. 155 kuruş fiat tahmin edilen 60,000 altmış 

bın kılo sadeyagı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
2 - Ekslitme 12-Eylül-941 cuma günü saat on yedide !zmirde 

kışlada izmir levazım amirliği ı<:ıtın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edil<>n tutarı 9:JOOO doksan üç bin liradır. 
4 Teminat muvakkatası 5900 beş bin dokuz yüz liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikaları ve teminat 

teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel komis-
yona vermiş bulunacaklardır. 24 29 4 9 

Afyon As. Mın .. satın alma komisyonu başkanlığından: 
1 - 10.000 kılo debağ.<ız keçi kıh k:ıpalı zarf usuliyl~ eksiltme· 

ye konmuştur. 

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

:ı - Debagsız keçi kılının muhammen bedeli ı ~ooo 1 · d 
yüzde 7,5 teminatı muvakkata 1125 liradır. 

v .ra ır. 

l - ~:n1..~ameyi görm.ek istiyenlerin her gün komisyona ve anka
ı a,. ,,tanbul'. ızmır levazım amirlikleri satın alma komisyon
larıyle l\faııı;;a As. il. salın alma komisyonlarma müracaat 
elmelerı. 

5 Eksilt~~ye i~tirak edecek olanlar kanu~un icabettirdiği vesa-
1.kle bırlı~te 28-9-941 pazartesi günü ekgıJtme saatinden 1 saat 
oııc~ Y'.I"' saat 15. ele verecekleri teklif mektuplarını makbuz 
mukabılınde komrnyona vermeleri. 4 9 14 19 

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

zarf usulıyle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 Eksiltme 22-Eylül-941 pazartesi günü saat 16,30 da askeri 

~ıntaka stıtın ahna komisyonunda yapılacaktır. 
a - Dç beHemelık bır arada yün keçenin, muhammen bedeli 

65000 lınıdır. Yüzde 7,50 teminat akçası 4375 liradır 
4 - ~-aıi_~ameyi ~örmek istiyeııler her gün komisyontt ve. Anka

; .ı, .ı~1tanbul \e İzmır leYZaım amiriikleri satııı alma ko:nisyon
arıı e Maııısa askeı·Jik U. salın alma komisyonlarına müra

caat eclebilirkr. 

,; - Ek~\ltmb~Yf iştinık edecek olanlr.ı· kanunun icabettirdigi vz
saı e ıı· ıkc.le 22-!Hl41 pazartesi günü eksiltme saatinden 
bir saat önce yani saat 15,30 da verecekleri teklü nwktupla
rıııı makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. 

·l n 14 19 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Beher kılosuna 60 kuruş fıyat tahmın eclılen 40 ton koyun 

etının 15.8-941 tarıhinde kapalı zarfla yapılacak eksıltme
"1nde !alıp zuhur etmedığ•nden kapalı zarf usulü ıle eksilt
meye konmuştur. 

2 - Eksiltmesı 18-9-941 per~enue günü saat on altıda Balıkesir 
As. Satın alma komisyonunda yapılucaktır. 
·10 ton etın muhammen tutan 24000 lira olup muvakkat te
minat mıktan 1800 lıradır 

3 

4 - Ev~af ve şartlarını görmek. istıyenler Ankara, İstanhul, Lv. 
anıırlıklerı satı nalına komısyonlarında ve Balıkesır A". Sa
tın ıılnıa komısronunda gürülebi!ir, 

5 - Tnlıplerin teklif n1ektupJarını 2490 ~ayıln kanunun 2,3 üncü 
maıldPsındekı vesaik!e bir lıkte ihale günü saat on lıeşc 

kadar Baltkesir A8. satı nalma komı,yonuııa vcrmelerı şart
tır. Bu snaltan sonra mektup kabul edilmez. 

:ıo .1 9 1 ı 

İzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan: 
1 BPher kilo'lına uürl kuruş yirmı beş santim fiat tahmin edi-

2 

len 842900 sekiz yliz kırk ıki lıin dokuz yüz kilo saman ihti· 
yacı kapalı zarf usuıiyle eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltme 12-Eylül-941 cuma günü R:ıat on altı buçukta izmir 
levazım an1irliği :ı::atın aln1a komisyonunda yapılacaktır. 
Hepsinin tahmin edilen tutmı :!5824 otuz beş bin >'<'kiz yüz 
yirmi dört liradır. 

4 - Teminat muvakkalası 2687 iki lıin allı yüz seksc:ı yedi lira
dır. 

5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - Eblitmeye iştırak edecekler kanun; vesikalariyle teminat ve 

teklü mektupları ihale saatniden en 'ız bir saat evvel komb-
yonuna vermiş bulunacaklardır. 24 29 4 9 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma K.omiıyonundan: 
l - Keşif bedeli 172:!2 lira 28 kuruş olan bir telsiz ve işaret is

tasyonu binası kapalı zarf usuıiyle eksiltme ile 11-9-941 
perşembe günü saat 16 da ihale edilecektir. Şartname ve 
keşif evrakı her gün komisyonda görülebilir. 

2 İlk teminatı 1292 Jiı-ıı 42 kuruştur. 
:ı - İsteklilerin belli gün ve saattan bir saat önceye kadar tek

lif mektuplarını kanuni vesikaları ve en az on bin liralık 
ınşaat yapmış olduklarına dair resmi evrakları ile bfrlikte 
fındıklıda satın alma komisyonuna vermeleri. 26 31 ;; 9 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komiayonundanı 
l - Beher kilosuna otuz üç kuruş fiat tahmin edilen 328000 üçyüz 

yirmi sekiz bin kilo kesilmiş sığır eti toptım veya dört parti 
olmak üzere ayrı ayn taliplerine de verilmek suretiyle kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Ek~iltıİıe • l:l-Eylül-9-11 cuma günü saat on altıda izmirde kış 
lada ızmır levazım amirli.;: 'atın alma komisyonunda yapıla

caktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 108240 y(iz sekiz bin iki yüz 
kırk liradır. 

4 - Teminat muvttkkııtası 6662 aıtı bin altı yüz altmış iki liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikalariyle teminat ve 

teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel komis 
yona müracatttları. 24 2n 5 9 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Yapılan pazarlıkta isteklisi çıkmayan ve beher kilosuna 39 

kuruş fiat tahmin edilen 138 ton sığır eti 10-9-941 çarşamba günü sa
at 15 de pazarlıkla satın alınacaktır. Şartnamesi her gün komisyonrl.ı 
görülür. Muhammen bedeli 53820 lira oluı, kat'i teminatı 7885 lira. 
dır. 

2 - İsteklilerin be'lli gün ve saatta fındıklıda satın alnıa komisyo-
nuna gelmeleri. 7 9 

lzmir levazım amirliği satın alma komiayonundan: 
3 - :JO ton pcnçclik kösele :370 kuruştan 15 wn vaketa 400 kuruş

' tan pazarlıkla eksillmeleri 12-9·941 cuma günü saat 14,30 da 
tophanede İstanbul levazım amirligi satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - A'yrı ayrı bayilerden de alınabileceği için isteklilerin verebi. 
lecekleri mikdara göre teminatlariyle belli vakitte komisyona 
gelmeleri. 

Saliıfe (3) 

lzmir levazım anürliği aatm alma komia7onundan: 
Dikilide bulunan lıirlikleı·iıı ihtiyacı olan evsaf ve şer.titı ,ıahilınllı• 

aşağıda miktar w cinol!'rİ gösterilen erzakların kaınılı zarf ile yapı
lan münakasada ihale gününde istekli çıkmadığından bir ay zarfında 
pazarlıkltt alınmasını ve ilk pazarlığın 15-9-941 pazartesi glinü hiza
larında yazılı saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şeraiti her güıı komi,;
yonda görülebilir. 

İsteklilerin kanuni vesikalariyle ve teminat mektuplariylc Dikilide 
bulunan Sa. Al. ko' na müracaatları 
)fiktarı Cinsi Muhammen İlk teminat İhale 

Kilo Tutarı Lira Krş. Satıt 

!hale 
Şekli 

100.000 Patates 1200000 900 00 9 Açık pazarlık 

850.000 Odun 1700000 1275 00 10 Açık pazarlık 

440.000 Saman 1320000 990 00 11 Açık pazarlık 

300.000 Kuru ot 1300000 1350 00 14 Açık pazarlık 

180.000 Sığır eti 6:ıooooo 4725 00 15 Açık pazarlık 

Izmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan ı 
Dikilide bulunan birliklerin ihtiyacı olan evsaf ve şeraiti dahilinde 

aşağıda miktarı ve cinsi gösterilen erzak açık pazarlılka yapılan mü
mıkasada ihale gününde istekli çıkmadığından bir daha ilan ve 12-9-
941 cuma günü hizasıııda yazılı saatta açık pazarlılka ihalesi yapıla
caktır. Evsaf ve şeraiti her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kıınlni vesikaltıriyle ve teminat mektuplariyle Dikilide bulunan SA. 
AL. KO. na mürannatları. 

)fiktnl'I 
Kilo 

:\fohammen İlk teminat İhale 
Tutarı Lira Krş. Saat 

İhale 
Şekli 

36000 Kuru soğan 2700 202 50 16 Açık pazarlık 

İzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan ı 
1 - Beher kilosu 34 kuru~ tahmin edilen 5-9-941 tarihinde pazar· 

!ıkla ihalesi yapılacak 4 parti 50 bin liralık sığır etinden 3 
partisine talip çıkmadığıııdan tekrar pazarlıkla ihalesi yapı
lacaktır. 

1 - ı)'!unlardan bir partiye ve yahut hepsine birden teminatlarını 
yatırmak suretiyle talip çıkabilir. 

:ı - !halesi 17-9-941 salı günü saat 15 de komisyonda yapı!ttcaktır . 
·1 - Kat'i teminatları 7500 liradır. 
5 - İsteklilerin ihale günü ayaktan veya sahra mezbahasıııda tes

lim ş-aıtlarıııın her birine ayrı ayrı fiatler teklif edecekleri 
uygun görüleni ihale edilecektir. 

lzmir levazım amirliii aatın alma komia7onımdan: 
1 - 5-9-941 tarihinde pazarlıkla ihalesi yapılacak 150 ton •a

mana talip çıkmadığından tekrar pazarlıkla ihaleye konmuş
tur. Saman döküm halinde beher kilosu 3 kuruş tutarı 4500 
liradır. Saman balya halinde beher kilosu 3 kuruş 75 santim 
tutarı 5625 liradır. Teli ciheti askeriyeden verilmek şartiyle 
beher kilosu 3 kuruş 40 tansim tutan 5100 liradır. 

2 - Evsaf ve hususi şartları topkapı maltepe askeri ,tı\ın alma 
komisyonunda görülebilir. 

3 - İhalesi 16-9-941 salı günü saat 10 da komisyonda yapıla
caktır. 

4 - İsteklilerin kat'i teminatlariyle birlikte komi•yona müracaat-

ları. ı.a.l.a.U 

lzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundanı 
1 - 2000 kilo kuıu soğan pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - TaliplPrin 10-9-941 çarşamba günü saat 15 de kışlada izmir 

Je,·azım amirliği satın alma komisyonuna müracaatları. 

lzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan: 
1 - 2000 kılo sabun pattrlıkla satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin 10-9-941 çarşamba günü saat 15 de kışlada izmir 

levazım amirliği satın alma komi"yonuna müracaatları. 

lzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan: 
1 - Komisyond·a numunesi \'eçhile yapılmak şartiyle 800 adet eğer 

takımı pazarlılka satın alınacaktır. Dörtte bir'inden aşağı 
olmamak üzere daha az miktara talip olanlar ela kısım kısım 
ihalesi yapılacaktır. 

2 - Beher eğer takımının muhammen lıedeli n5 lira olup tuta
n 76000 liradır. 

3 - Numunesi evsaf ve hususj şartları töpkapı maltepe askeri 
SA. alma komisyomında görülebilir. 

·l - İhalesi 15-9-9.U pazartesi günü saat 15 de komisyonda ya
pılacaktıı· 

5 - Kat'i teminatı 9580 liradır. 9 12 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komiayonundan: 
1 - Çanakkale birlikleri ihtiyacı için beher çifti on liradan 

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

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

3 - Talıpleı in ihale günü çanakkaJ., As. Sa. AL. komisyonunda 
bulunmalan, 9 13 17 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alına Komiayonundan: 
1 - Çanakkale birlikleri ihtiyacı için beher çifti on liradı.ıı 2000 

çıft kundura 20-9-941 cumartesi günü saat ıı de pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - :\hılıammen lıedeli 20000 liradır. Kat'i teminatı 3000 lira -
dır. Evsaf ve 'l"ırtnamesi her gün komisyonda görillebilir. 

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

lzmir levazım amirliii s!!ltın alma komiıyonundan: 
Pazarlıkla 85000 kilo odun alınacaktıı. Taliplerin 10-Eylül-941 

çarşamba günü sa-at 15 de kışlada izmir levazım amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

Talıplerin verecekleri fait Ü.lerinden teminat katiyeleriyle birlikde 
komisyona müracaatları. 

Deniz levazım satın alma ko

misyonundan: 

Zeytinyağı alınacak 
1 - 28. Ağustos 941 tarihinde kapalı zaJl'fla eksiltmesi yapılan 40.QIJO 

kilo zeytinyağının kilosuna teklif olunan 93 kuruş 50 Mntim gali görül
müş olduğundan bu miktar zeytinyağının 13 / Eylı11/ 941 Cumartesi günii 
saat 11 de pazarlıkla eksiltmesi yapılncaktır. 

2 _ İlk teminatı wo.; lira olup şartnamesi her gün 187 kuruş bedel 

mukabilinde alınabilir. 
:ı _ İsteklilerin lıelli gün \'e •natte Kasımpa~acla bulunan komisyonda 

)ı;ızır bulunmaları. 9 11 (7862 13688) 

ZA}/ 
-İzmiır Kız Lisesinden 20 ll/940 ta· 
rihinde aldığım 922 sayılı tasdikname
mi kaybettim. Yenisi alınacağından es
kisinin hükmil yoktur. 

.llııkaddeş Şcnen 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi 

Taze Temiz Ucuz haç 
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1 veçin iki eyaleti 
ı Toı-Yeç ha vat sahasına .,, 

ih.1 re ediln1eli inıiş 
ıı ıö' , , ı A.A.) H vmı (Ofi) 

ll• n 11 ııı • • Jıol ıı ınuh. ı lııl'i bi ldiri-

Berlin bombalandı 
lngilizlcrc göre mühim 

hasar ,, za ·iat var ., 

Almanlar 27 kişinin 
öldüğünü bildiriyorlar 

'(ANADOLU)" 9 EYLÜL 1941 SALI . 

__ B~?~!;!~~!c~ ı~~tt~~e - O Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 
denizinde 73 Alman deniz altı;n, Rus 
deniz kuvvetleri t:vrafından zaptedil
nıi ş lir. 

* R11rly11 rırı :dı .. ~iııdııı: 
Benzin sarfiyatı 

Volga havza~ ıııda lıuluııan G00.000 'Tahdit edildi ve karne 
Alm:ın hakkında ovyetler, Jıazı ka
rarlar almışlardır. Bunlar, Silıi ryaya ile verilecek 

Alman ticaret hey' eti 
Ankarada 

Londra. , (A.A.) _ Geçen gece nakleclileceklerdir. Se1Jebi, Almanların 
U ırlin, Kiye] ve Bulonyide bazı he- arasında beşinci kola mensup kimsel:!r Ankarn, 8 A.A. - Başvekaletten Ankara, 8 (A.A.) - Bir ticaret Jeti katibi umumi:ii Numan :Menemen-
defle r, İngiliz bombardıman tayya- bulunmasıdı~. Bu Alma~lar, bir A!- tebliğ edilmiştir: muahedesi müzakeratına memur Al- 1 cioğlunun rivasetinde te ekkül etmis-
rel.:yi_ drafından bombalnnmıstır. man prensesı olan Katerınanın kralı- Milli korunma kanununun 36 ıncı man murahhas hey'eti bugu"n ı;ıehrimi- 't· II , t· -.k. . · · T' t v k: - · · -· ı · -· d v ı t· ·ı · e ' ' ır eve ın ı ıncı reısı ıcare e ·a-
Ay ı~ıgınd a Berlının lıombardımanı çe ııp zamanın a 0 gaya ge ırı mış- maddesi mucibince ittihaz olunan 1 ze gelmiş ve garda, Hariciye Vekaleti · 
ıki ~aat sürmii !3tür. Şehirde mühim lerdı. 13 ., t 1941 t ih 2/1639~ 'adına istikbal edilmiştir. Alman he.,·'e- !eti müsteşarı Halid Nazmi Ke!3mirdir. 
t~lırıbat yap!lnııstır. Kiye! deniz iis- ODE~~DA VAZlYET ~ - . . • , agus _os .· -ar v~ . . . . .:>itine D1·. Klodyus riyaget etmektedir. Alfıkadar Vekaletlerin tayin_e_tm.J.:5~ 

S 
• d ;;u ter. anel erı ve Eulony dokları Lıom- Lonclı el, 8 (A.A.) - Royterın mu- sa~ ılı İcı a Vekıllerı Ileyetı kar:ırıj le A k . 8 (A.A.) - Dr. Klodnı;; duk ları memurlar ela hey'etin mfümvir-

rıy e e balanmıs, i.vi neliceler alınmıştır. 5 has ~tr~ı a_ltı~c~a bulunan Odeı;adaki mu- verilen salahiyete istinaden benzin riya~~t~~~~ki Alman hey' eti ile ticaret Jeri sıfaliyle vazife göreceklerdir. 
Alm~n av t ayyaresi clüııürülmü ştlir. habırı bıldırıyor: .. ve sair petrol müştaklariyle müte- müzakeı·eleri yapmıya memur edilen .Müza.ke;relere yarın ba~laııma:; ı 

~l üstal· il Suriye rejin1İ Dıger tayyare ler, dü!lman i şgalin- O~esada tramvaylarla otobus ve oto- harrik bulunan kara ve deniz nakil hey'eti murahhasamız, Hariciye Vekil- muhtemeldir. 

l 
'k deki ı; a hada Alman tayyare meydan- ~obıl~e~, telgraf, _telef?n ve posta seır- ... . , • 

tct n ~ edili yor ]arının bir c: oğuna ta-:ırnız !'dilmiştir. vısle rı !~lemektedır. )' alnız ~lgrafha- vas_ıt~larını~ _seyru eferı 9 e~ -~ul 941 ... 
Beyrut ( .A.) _ uriyedeki hür Bu harekılt:ta bil' ta:yaremiz kayıp - ne: verılen tel~rafların yerlerıne var.'\. tarıhınden ıtıbaren bır ay muddetle u senede 21,751,500 

lira harcanacak 
Fran ı7.lar 1 \im ndam general Katru, tır . cagını ga~antı etmemek_tedir. aşağıdaki esaslar dait·esinde tahd it Ç 
mli takil Suri\·e rejimi mevzu unu halk- Londr:ı, 8 (A.A.) - Hava neza- Halk sınemalara ~ıtmekte, . gece edilmistir: 
l..ı vorii ·mı•k fızc;re Ilaleh • h:ıreket et- reti ıı i n b i ldirdiğin e g-öı- e , İnı,ri1iz bom ya: ak : aate kadar eskısi gibi denız ke- 1 _· Elçilerle konsolosların ve 
mi t.r. ba rdıman tayyareleri Alman hükü- n :wıııcla clola smaktadıı·. 

J 
• met merkezi ii zeriııe gece .varı~ından Ocle_sadan l\Ioskovaya yakında ıtelen kord iplomatike dahil memurların 

~ aponlar, S un yeden biraz evvel gelm işl erdir. Son t"lyya- lz_ve:tı_~·a gazete~inin muhabiri binbaşı binek otomobilleri ve fü~niz nakil 
, )Tıl , ·J · re Berlini sabahın ilk satlcrinden Vıle~kı şu .. hab~rleri vermiştir. vasıtaları ve elçiliklere ait olup ba~- Ankara, 8 (Telefonla) - Mnarif'bulunmaktadır. Erkek San'at okulları 
a 1) O l , ır . ('VVel lerl5etı:ıı em işt ir. İ!ıgil iz tayya _ . Lıman ~zerıne _sık sık ya?ılan bom- ka memleket plakası tasıyanlara ay- Vekaleti ta~·afından memlekette San'~t açılacak vilayetler ara~mda sıınlar 

B vrut. ( A. ) - , aluhn etlPri re l eı i pek in tanıdıkları baz ı nokta- b.ırdımanl.ıra ragmen şehırde has(lr 
1 

. . · . . mektepleri açılması ve memleketın vardır: 
Lübı;, 11 ve Filistin d am'I b~ıl -rıan lan takip edN'l' k şeh rin merkezine a7'.cıır. Tayyareler, bombalarını gelişi ( a 180 Jıtre. ~cıızın_ veı·ılır. . muhtaç bulunduğu teknik elemanın İzmir, Ankara, İstanbul, Samsun, 
japon h. kon olo~luğu, hıılihaıiı· va- ge l mişlerd i r. Bir çavuş Berli ı:in bir guzel a_tmaktadwlar. Almanlardan alı- 2 - 19 2 ın ı c teşrın 1949 tarıh v_e yetiştirilmesi etrafında yapılan 1:12d- Yapı usta okulları açılacak vilfıye tleı: 
z~vet: bcbi 1 f. aliyetini tatil edecek- harita gibi göı-iil di iğün U siiylemisler - nan _es ı~·ler ..1a çok genç veya kırkını 214703 sayılı kararname ile merı- kikler sona ermiş ve hazırlanan rapor ara ında şunlar vardır: 
t . Ba kon olo· ve mu, \'ini, Be. rut- di r. Bira_z sonra bir çok yangın çık- geçkınclır. . . . yet mevkii ne vazedilmiş oJan 75 sa- tedkik edilmek üzeı·e alakadar makam- İzmir Adana Samsun, 
tan ııy rıl!"lak i~zerecrr. Sivi. hıponlı r- mı~ ve bır mikdar bombal-:mn şe hrin ~-!~an tayyaı:ele rın.~n de e,-;kı model yılı Koordinasyon Heyeti kararının ]ara verilmiştir. . T' 't r~ 1 '.. rılacak vilayetleır 
in mm ıılan l• ponya)a harek t et- lam orta,.,ına i ~abeti çok şidd ei:li ol - tayyaıeler oldugu duşenlerden an.la- _ _ Karşılığı fevkalade tahsısattan ve- ıcare ı , e en a _ · . 
m leni r. mu:ıtu r. Dir çok büyük çapt! Lomba- şıl~ı~tır. Bunlar, Almanların makıne B be~dının C ve D fı~ral.arın.d~ ya- rilmek üz€ıre ayrılmış olan 70 milyon arasında İstanbul, Bur;;a, Ko~~a, Tı-

r andcJ ' ' ilki ların ark denı i ryo lu istasyonu etra- ve ı_m,an bakımından ne kadar azaln:ış zıh bınek otomobıllerınden bılah:ıre liranın 1941- 1942 ve 43 yılları zarfın- caret orta okulu açılacıık vılayetler 

- Baıtarafı 1 inci sahifede -
;- mu ' ı a rn. ·, Amerıkaya kaı·:.a 

!..oran el vlet ml'tanPtle kar~ı koy
ma. mı Ruzv·eltt n ı enııştll'. 

\'iki. A!"lerikan gemilerinin ~i

mali Atlaııtıkten geçm<'k ıstedığ.ni. 

'>U gemıle•· • engel olanların mııhak
kak c znlaı·ını gorccekler 1 ııi siı~ le-

fında p atl a dığı mü ııahPde edilmiştir. vazıyette olduğunu göstermektedır. İcra Vekille i Hreyeti karariyle sey- da 21.751.500 lirası bu i'3e sarfoluna- araııında l\Iersin, Eı·zurum Kız ensti-
1.ondra , 8 ( A.A.) - Dün gece Ode:-ıada heıı.· gün 3 gazete çıkmakta ve rüseferlerine müsaade olunan nakil caktır. tüleıri açılacaklar arasında Balıke,,;ir, 

Berline · upıl a n hücumla r şimdive l\foskornclan 3 giinde gazete gelmekte- vas t 1 d b' k t b?ll rine Bu paranın 800 bin l i rası Kız mes- Sam:-ıun Eskişehir Akhi~ar, Turgut-
kad~r b~ şehire yapılan ıı'u cumlai·ın dir. Şehir?e en büyük fıa sar, ilk gün- 1 a arın an ıne · 0 omo e lek öğretmen okullarına, 7,800,~00 li- ltı, Denlzli, Akşam' erkek san'at okul-
en .· ıd detl i~ i idi. Yüzlerce t ayyare !erde tedhış hareketlerı esnasında ol- ve deniz motorlarına ayda 150 litre ı-ası Erkek san'at okullarına, 7a0.000 ları açılacak vililyetler ara;;ında :\[ani
hücu~a iı;; tirak e'tm iş , muvaffa kıyet- muştu~·· .. . . _ ve motörsikletlere 60 litre b~mzin lirası yapı usta okullaırma, ]-.950.00~ sa, Afyon, Antalya, Burdur, _Denizli, 
li ııeLce l Pr alınmış l ı r. Bununla Ber- Şehırde m_uh~m mıktarda bugday'. verilir. lirası Ticaret liselerine, l,3o0.00~ Iı- Kar;;, Kütahya, Muğla, Ödemış, Tar-
line .'.il inci taa rru z yapılmııştır. ş~ker, sebze. ıhtıyatları vardı_r. i\fahallı 3 _ Halen çalışmakta oldukları rası Kız enstitülerine, 6.625.000 lıra_sı sus, Turgutlu, Akşam kız san'at okul-

Akdenizde: sı_gara .~abnkal~~·ı normal ışleı:ııek te- belediyelerce tesbit edilen taksilere Akşam erkek san' at okullarına, 1 ıı:ıı- ları açılacak vilayetler arasında İsta-rı-
:Kahire, 8 (A .A .) _ Ham teb- dır. Koylerdekı hayvan sürülen kaçı- von 291,000 lira Akşam Kız San at bul, İzmiıı.·, Ankara, Muğla. Çanakka-

liğ-i: rılmı~tır. Bu itibarla Odesada at azdır. ayda 120 litre benzin veriltr. ~kullarına, 103.000 lirası Erkek gezici le, Aydın, Tire, Artvin, Söke, Nazilli, 
.. TPvyork, A.A.) ~ Kolombiya İngi l iz bomba tayyar2Jeri Sicilya_ Cephe, umumiye~le şehirden 16 kilo- 4 - Ecnebi turistlere ait otomo- kurslarına, 82500 liırası kadın gezici Edremid, İnegöl, Bandırma, :\Ienemen, 

Libya ara;;ın da mihver için hayatı ~etre n:ıesafe~edır ye gayri muntazam billere bir defaya mahsus olmak kurslarına ve bir milyon lirası da staj Mustafa Kemal pa a, Bergama, Tire, 

m .tır • 

rad•·o. una gore Roz\'d.tiıı ırat ede } · t h ı hır kavı · 0eklıııdedı•· ı J · f b 'k 1 1\1 J "' e ıem mıye i aiz münaka e yollarına . · ., "· . üzere 125 litre benzin verilir. ve ders a et erı a l'I ·asına ayrı mış ı uş. 
ceğı nut ık, per~embe giinline tehi · taarruz lar yapmışlardır. II im<ıye al_ .?ehır ve _cephe_ arasında naklı:rat, 
edılmi~tır. Nevyork gazetelerı Grecr tıııda seyreden :J ticaret vapuruna m~kemf!lel ~şlenmış yollar vardır. G€- 5- Yük ve eşya nakline ni.ahsus 

bonıb:ılar atılını ~ , inf'ila· klaı·, dtımaıı mıler, şımdıye_ ka. el_ ar daha müh_ im _ha- ve halen çalışmakta oldukları bele-
Tıbbi hata mı !randa vaziyet gergin 

de. troyer ne A:man denızaltı · ı tara- ı ı ta d k ki t ı · 1 1 t b ı 8 (T ı f 1 ) Maznlto - Ba• tarafı 1 inci sahifede -:;ütunları yü k;;e lmistir. Bir b''emi, sol mu e er şı ıgı ıçın erza · na ıya ıy e ıediyelerce tesbit etli en kamyonlara s an u, e e ona - " 
fıl'dan .vaııılan hucumclnıı lıalı."e•.. me g ı ol a t d d 12 1 b' kız bugu"n ag" suplaırı hakkında ciddi müracaatlarda ., tarafa yatmıştır. Bir sarnıç 6emisi de u. m mı~ ır. .. . ayda 500 açık ve kapalı kam~net- a ın a yaşıma ır • -
mekte \ e bii.vıik ba,lıkl,·ırJ .~ lııı h.·ı- · k 'ld h Şehıı·de ellerınde bomba uzeı·leı·ın zında11 ameli vat edilmek içın hi11ııi bulunmuşlardır. Bu müracaatların " ayıı ı şe ı e asara uğratılmıştır. . . . . ' ' . - lere 240 litre verilir. J h • 11 
b rı tebarüz ettırmekted rler. Stc ilyada.ki tanıar"~ meı.rdanlarına de dı_zı ~ışe~kıı.· ı bulunan Kaı·adenız iptal edilirek sar' ası tutarak öldii. şifahen mi, yok:ıa ta rirı mi yapıcı-

.. ·ev ork Taymı: "azetesı ıl ıyor taarruz edilerek yerdeki tayyareler b~~rıyelılerın~. karşı halk, çok sempati 6 - Belediye hudutları dah5Jinde Cesedı morga kaldırıldı. Hadisede ğı bilinmemektedir. Yalnız şıınu bi-
kı : bombardıman edilmiş ve nıitralvöz gostermektedıı. işliyen otomobillerle insan nakJeden olmadığı liyorum: 

Almanlar harp ııha~ına g r cek 
gemilerıınızc ateş edılcccğını .iiyle
nıı lerdır. Uu bi;1,ım iç n bir tehdit.. 
1. ı. B z, buna boyun eı{miyeceğiz .. 
.lana ı ka'rnanıı1ı olan bıtaraflık ka
nununu tadil zamaııı g lmi~tir. Ar
tık ge~ Ierimızı goııdernıek amanı 

da g lmı t r . 
Radyo gazete~ nden: 
Am"r kan gnzet lcrı, Grecr torpi

do muhr oine lıır Alman denızaltı ı 

•ar: fından yr pılan hücumdan bah 
rtlerPk Amerıkaıı donanma ının ha
rck te geçme:-;inı i ·temPktedı rler. 

RuzvE> tın, bu gun bu me. ele hak-
kı da \ ercccgı nutuk, anne ıııiu iilü
nıı.ind n cıo,.) ı perşemb gumrne 
.na.mı. ır. • Ia.ımafıh hftd ' den do-

ateşiıı e tulıılmu!<lur · Cephede muharebeler, durma<lan de- kamyonetler ve knptıkaçhlar ooyrü- Tıbbi hata mevcut olup B-u müracaatlar, kat'i mahiyetle 
R . · ı· 1· vam etmekte fakat Ru~ınr " h · tedkik edilecektir. bir lisanla "apılmı~tır. Bu itibarla 
ıııgazı ımanı c a . iddetli hücu - ' . - • · rı mn- !e erden menedilmiştir. J 

1 hafaza e\' lem€kteclırler 000 iki hükumetin siyasi müme:ısilleri, bn 
ma tutu muştur. • , · .. · Ankara , 1."taııbul ve !zmı· r beled ı·-f \ GlLlZLERE GORE " ANLARA CÔRE hususta en küçük müsamaha veya Donanma ta/yareleri, Barkira ve • • : . ALM 
Bard iyaya hücum etmişlerd i r. Şimali • Lon?ra, 8 (A.A.) - .. Ammanıs aske- ye lerine ait otomobiller bu kayıttan kaçamak tarafını kabul edemezler. 
Afr ika hava meydanlarına geniş mik- rı vazıyet hakkında şoy~~ ya7:ıyor: istisna edilmiştir. _ Bat tarafı biıünci aahifede - İran hükumetince, Almanların Ye 
\'asta taarruzlar yapılmış, yerde -ve .· Geç~n haftanın son g~nleırınden be- İstanbulda işli yen hususi eşhasa rağmen bu köprübaşı, müdafa. a e. d!l- Alman kontrolü !altındaki kde\'letler 
h'·ıv,·ıda b ı·ı· çok t-~- " "are tahı· ı· p edı·ı _ 11 Lenıngrad m. uharebe. sı fası. ı_ asız de.: t d 1 t mümessillerinin randan çı ·arılma~ı 

' J J _ ait otobüslerden hangi istika.metlere miş ve diğer bir köy zap e ı mış ır . ..J ~ kl' b - 1 mişti r . Bu haı·eka' ttan bı' ı• ta .•·.-aremı' z vam etmekte_d_ ır. Net_ıce. henuz katı 1 . b ·ı ·ı R wJbi b}r hal ~e ıne ag anma,;ın -
• J isliyenlerin seyrüseferde devam ede- Alman asker erı ' . u vesı .. e .. ı e .us- d k ı b' b kt 

geri dönmemişt ir. ol.arak taayyun et'!le~ış~ı~·· Ruslar,_ Le- • - . - ı· b 1 d. . . . ]ardan yüzlerce esır ve buyuk mık - an ma u ır se ep yo . ur. 
Londra , 8 (A.A.) _ Tayyareleri- n.ınp·ad~n e~em.mıyetını _ıc!rak ettıkle- cegını va ı ve e e ıy~ reısı b~_zzat ta tarda muhtelif siliihl-ar almışlardır. Taymis gazetesi siyasi muharriri 

miz, dün Hollanda açıklarına· a du" ş- rı ıçındır __ kı m. udafaası ıçın bu kadar yın edecek ve Başvekılden musaade- Bunların arasında 25 top ve mütead- ıle, İngiliz ve Sovyet hükumetlerinin 
t t ı Al ı L İrandaki mümessillerinin İı, n::ı yeni 

manın biı' ia şe gemisini batırmış ve g~yre gos erıyor aır. man arın e- !erini alacaktır. Şehir ve kasabalar did ağır bomba makineleri vardır. 
Lıl· 1• l e •·azım gemı·c._-·ıııı· has"-ra ug" ı·at _ nıngrad .e. tra. fı_nda k_arşıl.aştıklar.ı mü- ) A k b' bir nota verdiklel'ini bildirmiştir. Bu • • .. arasında halen çalışmakta oldukları Berlin, 8 (A.A. - s eri ır d k' 
mı !ardı r . Bir tayyaremiz, bir Alman dafa~ m;ıd~ıştır. Fılhakı_ka ~nıı:ıgra- belediyelerce tesbit edilen otobu"sle- kaynaktan bildiriliyor: gazete iyorft ı: d Al 
tayyare dafi gemi ,-; ini bombalıyarak ~~n cıd.ı;lı b~r ~arzda tehdıd edıle~ıl~c~- Finlandiy-a cephesinde yeni ve Geçen ha a sonun :ı manlar, 
havaya uçu rmuştur. gı yeg:ı~e ıstıkamet cenu_bı garbı ıstı- re ayda 300, ka~yonetler~ 24~, ehemmiyetli muvaffakıyetler kayde- İranda yeniden normal hayatlarına 

Londra, 8 (A.A.) - Hava ve da - k~m~~ıd~r .. Bı: mı~ta~a. ı_se müte!Ile~- kaptıkaçtılara 180. lıtre benzın verı- dilmış· tir. Bir kolrdudan alınan bol - başlamışlar, gam-alı haçlı otomobil-
h .1. · kuz uç ıstıhkam zıncırı ıle çevırılmış k · . . . h lerle yine gezmeı:\"e ve İngilizleri ta -

ı ı e mıııyet nezaretlerinin teLliği: b 1 kt 1 B ~ .. talık h lece tır. şevik esirlerinin adedı, Vıp~rı cep_ e- kibe başlamışlardır. 

t 
I> ün J{e t•c clü maıı hava faaliyeti 1 ~ unma • acır. ..~mu: 11 :m

1 
at~~r! Şehirler arasında işliyeıı ııakil va- sinden getirıle?l~r de dah•l olclul(u Filhakika Alman elçiliğinin kapa-

~ıgil~Pr~ ıı in ve iskoçyaııııı ;ııırk sahi- c ı11'~y~n;ı~·· k~~ ~~ e~f1~ · ~rıAnlc en 1 ırı sıtalan valileı·in tertibi ile ve mü na- halde dokuz hını ?~lmfuştl~r. t'. tılm".lsı sebebiyle lııgilizlerin tahmin 
lıııe ı ıı h ısa r etm i ştir Bu s ·ıh ' lde v o nıa e el • ı e ı m ec ıı. man ar, . Hava kuvvetlerının aa ıye ı . tt'kl . 1 şt Al 1 . 
·enubı ~ar ki ııokta ~ ı·ıld·ı b"a · 

1

1 
okt ~ bu üç milyon nüfuslu ~ehrin civarına ve be ıle çalıştırılacaktır. Berıı·n 8 (A.A.) _Rus cephesinin e ı eı:ı _şe~ o. mu ur. ma~ ar, Y1

-
gan h ·ecaııın giltıkçe akiıı eşmek- " ' · ' ı. n a ı ı b'l .. k··ı · t 1 • ne esk g b hareket etmege baş !ara \'e İng il terenin ı;arkınıla bı"ı· ge se er ı e muş u a ası o zaman 7 - Yukaridaki maddelerd tes- · 1 t k 1da harekette bulu- · ısı 1 1 -
t 1dugu da görulr•·or ' b 1 kt 400 t k d . . e . şıma mın a -asıı . .. lamışlardır . Yeni notaların, bu vazi-

ıJ • nokta.\ a bombalaıı· atmı ştır. Bazısı ~ ş _ıyaca ır ve m~ re a ar ge- bıt edılmış olan mıktarlar ~eledıye- nan hava kuvvetlerı, son gunlerde ta- t· 1 h d - . ediliyor 
A V • f h'.'1 arı mucip olmuştur. İnsanca za - nışlıktı; olan Neva nehrı_ de bu mınta- lerce verilecek karne mu kabilinde arzularını Ladoga !:\"ölü.nün cenubun- vesı· ısı a 8e (~el\ zann Öğrenild ' ~i 

5 erJ azı ye \'iat azdır. Diğer yerlere! ~ hasar pek kayı hımaye eylen:ı_ektedır. Ruslar, ye bayilerden alınır. dakl·i ~üşmtan .mhevtzmıl~rtı?e vye .!elcem- ..,.ör~mİ~nda v~zi~·et sakindir. İkıf t:~ 
B f hafiftir. her ev burasını mudafaaya azmetmış- ; , mü erme ecvı e ış ır. uz erce . J 'h • 

- aı tara ı 1 inci sahifede - Almanlar ne diyorlar·. tir. B_un_a_ yakı_n~la gelecek olan. km bomba tav.varesi ve Qtukalar diişm2nı ra~ da ım:atlan evvel nı _aı ·ş.arltarı 
Yıl ını" Lenıngr. el u'zn.· nd i Al· ı 1- ı k Le J .., ne ·redece beı1zememekted 

u nerli ı ı 8 (A A ) D" l mevsımını < e ı ave P< erse nıngra- B" 1 ·ı· t . 1 "t d' d l 1 h l' d b b la ş ge ıı. ı-k • . . - un gece n- 1 t .. Ih ' b' . ır ngı iZ 8U"'rBS mu ema 1 a ga ar a ın e om a -man tnzj ''- n .ırtmakta olduğuna iliz ta ·ya releri tarafından Berliııe < ı:~b~.ap \ ;1e_ mm ış ııb· .. şe~·k, bır. tte- iP' mışlar ve gerek insanca, gerek mal- Londra, 8 (A.A.) - T~hrandan 
d,ıır h. herler gclm·~t •·. ·apılaıı taanu zcl a ehemmivetsiz ba - şeu us o~ ugu ve en uyu zayıa a A l· 'l b• d • . it zemece pek büyük zayiata uğratmıi$- buraya gelen _ha_bel'lere gore, haft~ 

Zaten iıç yiindl'nberı Almnn h,w ı 'I hfl ar ol mu ·tur ş· l' . k .d , . mal olacagı anlaşılır. t antı <:te ır t ... nıza 1 ]ardır. Bir Alman tayuaresi kaybol- ><onunda g4e.rg. mi.ık a. rtmıştır. De) __ · Iı 
\;il halktan ? 7 J · i sin'·,ıırı:ı_cl 'ı~ı:;_ .'ab ' lıdu: ~lı- LENiNGRAD MÜDAFAASINDA J M t d T h d ku\'\·etl riıı n Lacloga göliinün ceııu - mektı>clı" ı· . - '" ı o c ugu ı ırı - INGILJZ TAYYARELER!: yakaladı muştur. Cephenin cenup kısmında eyi gaze esı, şı_m ı .. ~- ral:~n uı!-

lıtıncla " Lenıngrad üzer n<le mi.ite- - Alman hava kuvvetleri bilha~s-.ı yanın en çok eııdışe hukum ~uren bır 
1 

. t .. ·t d k' . Berliıı , 8 (A.A.) - Alman tebl iği: RLecad~o gadzcte.~indcn: . Londra, 8 (A.A.) - Amirallık ve düşmanın tecemmülerin~. ve Dinye- şehir olduğunu yazıyor ve diyor ki: 
~ıadıyen faa ı.) c •o er ı ıerı ge· İııgi i tPreye karş ı mücadelede olduk- .. .. ~ın~ra mey~J~n. _muharebe.- ı, havıı; nezaret_i_nin müşte.re~ tebliği: per nehri ile Azak denizi arasındaki C'.um!lrtesi. günü, _fra_n ~ükıimetine 
,pn ı ı berlerden bılcl r lı.rorcl u. Ma- ç; ı büyük ha\'a teşekkülleri dün gece ~çuncu haftasına gıı~ıştır. ~!manl~: Bır kaç gun evvel .~hıl m~ıhafaza- mıntakada yürüyüş halinde bulunan verılen nota ıle yenı muhım talepler
maf h Lenıngradın b r ıkı hafta için- muh telif .şeh irler üzerinde a kc•ri tesi- un kı~. gelmeden şehrı zapt ıçın katı sına mensup Hodson tıpınde bır tayya- düşman kollarına ta-arruzlarda bu - de bulunulmuştur. 
1 d. ht li yokLıır ,;ata, fııgilteren in .:ark sahil limanla- teşebbuslerde bulun~~akl~rı anlaşılı- remiz, Atlantikte bir düşman denizal- lunmuştur. Deyli Herald muhabiri~ bütün 

ı e u mesı ma h · lt rına ve adadaki tayyare meydanlanna ~or, fak~t bu ?ışe~?u~lerın, ne zaman tısını bularak attığı bombalrurla ağır Cephenin merkez kısmında Alman mihver elçiliklarinin kaı:fa lılmns~nı 
Od a ehrı de mu a ara a ınd.ı büyük ve en bliyiik çapta bombalar at- ) apılacagı beli~ degı)~ır. . hasM·a uğratmış ve denizin yüzüne hava kuvvetleri 6 temmuzda düş - İngiliz \'e Rusların istemeleri muh-

olın kla b ra eı· mukavemrt etmek. mışlardı r. Çıka n yangınlar ve infilfık- ?d.esayıı; g~lınce, bır ayd~~ı~erı mu- çıkn:~Y.~ ic~ar e~miştir. . . manın cepheye 'giden demiryollarını t~mel bulun~uğunu! ~u~larıı;ı Kaz -
tedır . Kırımla rn.uva:<ala temın edı- !ar bu h~c ıı mların miiessiırl iğini gös- hah~ıa edılmış olmasına ıag1!1en ~u 1 Butun şıddetıyle esen bora, deııızı plan dahilinde ve büyük bir muvaf- vınden çekılmelerı ı?tımalı de ınev-
relek Odecadak. kuvvetlerin ikmali ter!lli ' Lir. ş~·irle Kır~~ arasında muvasala temın kabartıyor, denizaltı dalgalar arasın- fakıyetle tahribe devam eylemiştir. cud. olduğ~nu bildirıyor. 
yapılmaktadır Kırımla nıuvasa'a ı Ingiliz sahilleri açıklarında seri hü- e ı mek~edıı... .. da bocalıyordu. Rayl-ar bir çok noktalarda kesilmiş Bır tekzıp : 

. . · ' ·' • cıı mbotla rı, kuvvetli himaye altında ~~rbın 13 ._uncu haftası başlamıştır. Diğer bir tayyare gelerek devriye ve istasyonlar yıkılmış veya hasara :\-1oskova, 8 (A.A.) - Alman rad-
ke -ılrr dıkçe bu ::hrın, ToLruk gılıı ~·reden bi r gemi kafilesine hücum et- İngılızle~·e g?r: Almanlar, Rusyada uçu_ş~ yapını~, İngiliz deı~iz kmrv~tl.~ri uğramıştır. 5 nakliye treni tahrip e- yosu ve Alman g~zeteleri'. l\Io~kova 
nıuka~. met ve mumclnfaaya devam mış ve ~e!ll'an 13500 tonilato hacmin- h~~eflerın~ ;vasıl olama~ışla~dı~ .. İn-lre.!ışınc~ denızaltıyı yedege alıp gtıtur- dilmiştir. Evvelce de bildirildiği üze- kıtalarının İrnnda.ışgal ettıkl.~rı. mın
edecegı tabııdır. de beş.: ı lahlı ticaret gemisini batırmı: ~~!ı~le~ k~~·g.el~eclen harbın _bıtmıye~e-,muşl&rdır... . . . re bir cephane treni, bir bombanın ta~al_arda m_ahallı Sovyet hukumet-

Fın kuvv tleriniıı Kare!. bölge ın - tır. Dun g~ndiiz ve gece Alman hava gını bıldıı ~.~ o~ .ı~r. Gelecek ılkbahaıda . Harp muddetınce bır t.'lyyarertın de- tam isabetiyle havaya uçmuştur. lerı ıdarelerı kurdukları hak~ında 
d , 

1 
• d T" .. _ b el kun ·etleri Ingilte~·enin ark sahili da karp, busbutun ~aşka şartlar altın- nızaltı avlaması, bununla ikinci defa Bunl-ardan başka pek çok eşya va- haberler neşretmişlerdir. Ta<ı a1aıısı, 

e .. \ c " ogn go unun ce~~ u~ _n açıklarnıda cem'an 12 bin tonilato da cereyan edec~ktır. . vaki olmaktadır. gonuna bombalar isabet elmiş ve mü- hakikate mug-ayir olan bu haberleri, 
n~ul ın ıı~~ışaflaı· kaydettıgı bıldı- hacminde_ 3 ticaret gemi~i batırmıştır. R:o!Ilada·n· verıl~n bı.ı- _habere gör:, teaddid şimendüer köprüleri de ağır tekzibe rnemurd~r. 
rı]m{'kt ılıı. l\Ian uzer rnde İngiliz hava kuvvet- İngılız taJ~ a~elerı, I:enıng_radın mu- H • • kil" 1 ha:;ara uğramıştır. Radyo gazetesınden: * leri gündüz hava muharebelerinde 5 da~aa:1ı~a ı~.tı.~ak etrnı~lerdır. Bu ha- arıcıua va ım l Roma, 8 (A.A.) _ Stefani ajansı- Bir rivay€te göre Tah~·an şeh~·i . 

Şimali Afrıka ceplıPsinde muha- avcı ve 3 bombardıman tayyaresi kay- her, varıd gorulm~~tedı_r. ~sa~en İran nın Rus cephesindeki hususi muhabi- Rus kıtaları tarafından ışgal eclıl -
rebelcrın şıdde;tlenrreğıne daır alil- betmistir. yolu ac;ılınc:ı lngılızlerın, ılk yardımı Dün lstanbulda ri bildfriyor: miştir. Fakat bu haber, henüz teeyyüt 
m tler vardır. on gelen ltalrnn ga- 'orveç ~·e Hollanda _:;a~illeri açıkla- yapacaklaı~ı v~ bu~L~n ?a ~~~yaıre yar- k l d Bu sırada cephede biiyü bir hava etme~iştir ... Diğer .tarafüm .1:1.üzake-
, t l . it l. G Ik · mda cl enız kuvvetlerımız 2 İnn'ili z dımı olacagı h.ıbeı \erılmıştı. arşı an l faaJiueti devam etmektedir. Alman releıın henuz netıcelenmedıgı aula-
ze rı . ' j an ,ene ıırm ,. bıı:ı- b ı , · I t . . · d" .. .. 0 ooo l . , J • .. ' ş 1 • E t' ele İrand"k' Al - . • omuaıcınıa ıı ay yaıe:;ı u"iurmu ş ler- stanbul 8 (Telefonla) - Ha:rıcı)'e' Rumen ve Fin hava kuvvetlen duş- ı ıjor. ,n çe 111 mes. • " ı -
knnı Gemrr.l Kavallero'nun, Lı b~:a: di r. Dliıı gece İ ng i liz bombardıman Dı-. Klodyusun ''fürkiye Vekili Şük~·ü Saracoğl~ bugün 'Anka- man tahaşşüdlerine devamlı bombar- ~anların 'i.e_sl.imidir. Iran h~-~ıimeti -
da ltalj • n ve iman k u vvetlerını tayyareleri Almanyanın şimal ve garp } • ratlan şehrimize gelmiş, ve gardl.a me- dımlar yapmaktadır. Sovyet ha - nın . ~u teklıfı kabul. etmedıgı haber 
tcft• ett ğ nl• dair rl' ımlerlc dolu- mıntakaları iizerlerincle uçmu ·lar ve seya 1atı rasimle karşılanmıştır. va ve keşif faaliyeti. Alman faali - ve~·ılıyo~. A~·rıca mıhver 1.eraft.arı 
dur Bu ııe\ ah at H tler - • I ussoliııi I1 erlin layy~~·e dafi batar~·alannın şi cl- Berlın 8 (A A ) - Y·ırı resmi ooo vetine nazaran hafifdir. mumes:ı_ıllerın . !randan . _çıkanlma!'J 

· · ' detli ateş i ~ay.esinde hiicum beklenilen ' . · · _ _ '.. Ç' · 1. Bern g (A.A.) _La Su isse gaze- meselesı de v-ardır. İngılız gı.zele -
goru~mr ınd n ev' 1 y:.~p~ lmı ~tı. hüt ii n mU\·affakıyet i ni verememiştir. kaynaktan bıldırtld.'.gıı~e gore Nazı.r ıyı ge ıyor Lesinin 'nerlin muhabiri bildiriyor: !eri, ~udüs m~fl!si Hac~ Hüseyin ile 
Hatta Hıtl 'r - ... Iu ol nı m ulakatın- İn filak ve yangın bombaları sivil halk Dr. Klodyus'u~ Turkıye seyahatı, 1 tan bul, 8 (Telefonla) - Yapılan Seliihiyetli Alman kaynaklarınd2 Irak If;yanı~a ışlırak. e~ıp .trana.~l.ti: 
rla, Gt•n ı. 1 Kavallero, :\fu so l nı'ye , ras ı nd a iilii ve yaralıyı mucip olmuş- bundan evvelkı seyahati gibi sırf ti- son teşebbüsler üzerine Alman.va ve diin beyan edildiğine göre cephenin ca edenlerın ~e teslınıı 'SLen?ıgını 
ı-rf. kat tmı~tır. ltnl.) nn gazeteleri- tur. caret maksadiyle yapılmıştır. Yegu- l\facaristandan mühim miktarda çivi merkezinde cereyan eden şiddetli mu yazıyorlar. Muzakeı·eler, ~..:!lkı bu 
'1 n yazıl n>ıd-ın öyle anla.,ılı.ror k, Gece avcılar~ ve tayyare dnfi batar- ne vazifeşi Türkiye ile Almanya gelmektedir. Madeni idhalat birliği de harebelerde Kiyefdeki Rus ordusunun sebepten sona ermemektedıı·. 
lt 1 1 

.. 1 d T bl ya ları 11,b ahrıye topçusu 3 müteca - .. d k' .k .. b ti .-' 1700 ton çivi ısmarlamıştır. Bundan geı·ilerinde Alman tazyiki gitgide 
a yan , ır ou gıın er e ra u;:;garp viz bombarclımrın U-ıyyaresi düşürmü:'- aıasın ... a e on~mı. munase e eıın başka Ticaret ofisi de ayrıca. çivi itl- ar.tmaktadır. da şimdi bo~altmağa karar vermiş-

ı çın oazı end el r duyuyorlar. tfır. yakınlıgını temındıı'. hali için te~ebbü. te bulunmu!11ur. ~uslar, cenupdaki Don hnvza ını !erdir. 


