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~')'1et RaıyaDıD B. Mo· 

S otof eli ile Bulıariı-
'a 011ldı elçiıice ver• 
• _ ... lllllQn e mllhtm 
~ tıeJeleri arasına geç· 

'aıayor. Bu notada, 
~ ••ın takip eltiii 

~ '•td ia beynelmilel uıul 
· ~ •ı.ra oyıuu diiıme

~ ~it •t~ttlamaıı ı•yet mi· 
ı'li . 11Yaai teıebbib ma· ,, b . k . a_ ız g<SıOome tedır. 

~Otallın açakça minaıı, 'f '•1ıı1ı; Sof ya hlik (imdi 
"ti ~d, .. takip edilen ıiy 'il ltraflık prenıiplerioi 
\ ~ bıılmadıiını rHmea 
~ llltk lüzumunu his 

") ıl .. > ~l11aaktaa baıka bir 
t..-ıddir. 
~- buıüa radyoların, 
S •t •e Mih•er matbu
~ ._ cıhan ılyaıi mah· 

ı..i ~la l:.a huıoıta vncek
t;_ 111•11ılayıcı malClmat ıle 
-ıtı.,'-~lan aydınlatıçı tef· 
\ ~ laaeıeleııia mahiyetini 

' 0~ claba meydana çıkar· 
~ talttır. 
~" halde bu yazının ba· 
~ -.:: iddia ettiiimiı ıibi 
'- •ıa verilmesini ılo6a 

'~4"''lli11a ıl1asi bir meselesi 

''-~lllek yerinde olar. Ba· 

' beraber Sofyanıa ba 
l_, 1' •ereceii cevap •eya 
t hr· "•lt ••taada baaıl edecej'i 
qfi •e •ldıler de meseleyi 

'~ı.dertcede i:ıab ve tenvir 
't olacakhr. 

IRRI NLI 

~.... --o 
fıtı '• (•.a) - SiyHi malı· 
l ,~••• lireaildiiiae göre, 

0~ ._ biikimetiae 1eai bir 
••ıilmiıtir. a 

---~,~atada, Irandaki Al-
'-.rtll 48 saat saıfıada 

~ 1-i .•e iç elçiliiia lıapaa• 
~ ıateamiıtir. Billıa11a 

~ l~tecle 1asıb 175 AJ. 
~J••ı lıaada ibtilll çı
~ ları ibtimaliae mebai 

"-~ "• J•n• Hiadlataaa 
~ latenmlıtir. lıteaea 
..... _..,... 220 kiti t .. 11 .. 

-.ı,tır. 

Son Dakika 

Bulgar 
kilinin 

Başve
nutk 

-Sofı-(a) - Bulgar baş / 
vekili B. Filof M rif vekili~ 
sıfatiyle dün ilh k edile:ı 
arF.zideki genç talebeye hita· 
ben rıöylrıdijl nutukt ez· 
cnmlc demiftir ki: 

"Mes'ut hadiseler sı yaıia· 
de toprakllilımıza k vuımuş 
bulunuyoruz Kurtarıluı geaç 
lik ilk defa olarak Bulgarca 
deralerdea istifade edecek· 
lerdir. 

Haksız muah,.deln kaldı 
rılmış bulu.ouyor. Bulı r mil 
leti h&r ve müttehit olarak 
kralının tahtı trafıoda bir 
feımiıtir.Gençlik wahnı ı mü· 
dMfaaya her zam n hun 
bulunmalıdır. 

----o-
Dakarda Alın
man var mı? 
Vıti (•.•} - logihz kay 

nakl rı D.1kard Alm ol u 
me•cadiyeti hakka d ki ş . 
yialaria akıi iıbat dd ilme· 
sine rağmt.n haberlerin tek· 
rar dolaımakta olduğu gö 
t61m6ttllr. 

Dekar umumi v lisi C ene 
ral Bol11on bu lcabd hava· 
disl ri yayanların yakal u -
mahkemeye verileceğini ıöy
lemiıtir. 

--o--
Almanlara göre •• 

Londra (a.•) - Acoerika 
hariciye nez•• eti bundan 
böyle laıiltereden ayrıl•cak 
olan Amerika tebaalı vatan· 
datlaraa mubarip devletle· 
rin vapurlan ile seyrüsefer 
etmelerini abul etmiıtir. 
Almın1a hariciye aczare· 

tinden verilen malüınata gö· 
re Amcrik nın bu ha eketi 
yeni bir bi ise ihdas etmek 
için bezul nmış bir plin 
şeklinde telil ki olunmak· 
tadır. 

RUZVELT 
NUTKUNDA 

-sn---,,Alman ve ıtaıuan 
gemilerini batıruiil 

emrini varıuor." 
----c-----

Lo dra ( 8,15 radyo ) -
Amerika r iaicumburu bay 

.. Ruzvelt diia ·akş m beklen· 
mekte olan nutkunn ver· 
miıtir. 

Rei!İcumbur ezcümle de
mİftir ki: 

Alm nya ve ltalyaya hi · 
tıp ediyorum. Am ıika de
niz serbestiıi siyu< tini asla 
tarketmiş dtğildir, bu ıİy5-
setc her zamandın fazla 
bugün bajlı bulanm kt dır. 
Zıra Ameıika Alman entrik• 
ve kapatajlan • "'akıftır. 
Ameri a muhribi Greer'e 
yapılan hcuftıil mevzub bs 
ed n bay Ruz•elt, Alman 
pıopagand bürasanua bil· 
tüu ça ışmal rına nğmen 

hıç bir ibtard bu'uomıy 
r k Amerik n g mısı e 
taarruz edildiii i kat'lydle 
ıöyliyebilirlm. 

Bu itler çızılmış bir pil n 
dahil nde yapılm kt dır ve 
bunu la öz önünden ynmak 
bir nevi cir.n t olduğunu 
ıöylemittir. 

Söıiiae devamla r iıicum· 
bar, Hitler nazi hükllweti 
denizi rib bir ısmını kon 
trolü altına alarak buralara 

ıel ceK oıen gemileri batar· 
mıia kafuıoa koymuştor. 

Amerikaıaa aazi tabak· 
kümü altında yııayacak 
olan bir d&oyadan vaı2eç· 
mo zam nı erbk gelmiştir. 

Bundan sonra Amerıka • 
nın m&dafauı için elzem 
olaa ıalaıa Alman ve ltal 

y nl11 ıokula'sa mes'uliyet 
onlarındar. O 1 ra batırmak 

içia emirler vermiı bulu· 
nuyoram. 

Hayatın cilvelerinden: Ôyle senıia ıeçiaen iaıanlar var
dır ki cepleriDde oa para yoktur, yiae 6yle fakir dileacl· 
lir vardır ki bir tutup bir ıilksen her yamaııadaa bir kaç 
alha dlter .. 

Makin yaiJarı hak
kında beyanname 

o 

Ankara (a.a} - lataabal badutları dahi· 
lindeki makine yaiları hakkında, devlet 
fabrikaları m&ıtesna olmak ilzere, bir te
nekeden fazla yağı olan müe11eıe •• fab
rika ve t6ccular yarına kadar beyaaaame 
verceklerdir. Bu yıiı nerede11, ae Talat 
aldıklarını da h&ıtareceklerdir. Bir hafta 
middetle yıflar bBlulmetla emriade de· 
mektir. V eaalte malik olınlu itleri ıerl 
kalmamak iç:n petrol ofisiıea m&ıaade 
alarak yağlanadan istifade edeceklerdir. 

--oo---

Şark Vilayetlerimizde 
zelzele 

Ankara (a.a) - Dan ıabab Erziacaa, 
Kuaköı , Bitlis Van ve Malazıirtte 30 
1aniye süren zelzeleler olmaıtar. Beıkale 
Ağrıda orta tiddetle, Develide hazı k6y
lerde tiddetli olmuı ve hHar, ç6k&atller 
ve ölenler vardar. 

V anda oldukça tiddetli ıeçmiı, Ercİf 
kaıaaıl'1n koca ağaç aabiyesinde ıiddetli 
olmaz v b zı binalar yılnlmııbr. Vataa
daılar ankaı altında kalmııtır. H61'Gmetçe 
deı h•I feli et y rleriae yardım ekipleri 
gön erilmiıtir. -·-----•• 
Uzüm • • ve ıncır satııı 

Dün bora da mYhtelif tip ve neviludea 
olmak lbere 5199 çaral çekirdekıiz isim 
aahlmııhr, Fi Uar, 28-SO buçDk karaı ara
ıında temevvüç etmiıtir. 

Düne rıazeran piyasa vaaiyetiade bir cle
iitiklik yoktur. 

l1>cire ı Iİlice: Dün 6819 çuval mlllatelif 
ciaatea incir, 12 26 kaıaı arua•cla aabl· 
mıttar. 

Bu miktardan 3095 çavah 17·26 karaı 
ar&11nda .. lzmir iııcir taram aataı koopera• 
tifJerl,. tarafındaa mibayaa edilmiıtir. 

/ 

lucir piy ıa vaziyeti buglla içia mllait 
ve tatmiakir böıtUmektedar. 

-·-----
Büyük Millet 

Meclisinde 
Ankara - 15 E1161 pazarteıi ıl•I açı· 

lıcak olan Bilyilk Millet Mecliıinde salı 
g&ni Hariciye Mekili ıoa bir baçak ayhk 
ıiyaıi bAdi1eler hakkında izahat verecektir. 

Ziraat bankası 
ikramiyesi 

Ankara - T&rkiee ziraat baalrua••• 50 
lira ve SO liradan fazla mevdaat Nlaiplui 
ara11ada terlik etmiı olduia ikraml1eleria 
keıidesi yapılmııtır, Tarıatlacla Semalaat 
Meaemeociotlu bhı, lzmlrde Hiameat 500 
lira kazanmıılardar. Yll: lira •• elli lira 
kuanDlar da çoktur. 
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·· ·men t S .... an.w.. 

dil ece 
Londra (a. ) - Royter 

ajanaı bildiı iyor: lı d i 
Almaalarık'! büyük ı mınm 
bu hafta ıo und evvel 
lnıiliıleıe ve Ru 1 r t slimi 
16zımdır. H len • • b t o 
l•tuı Almanı r 48 a t için-
de teslim edilmi bulu a 

l t gece.si 
ı boaıb 1 wış 

I r ır. 
caklardır. Kordilom tik men 
aupları Berli gidece tir. 
Diier Alm Dlı.r e t rue 

H r ıki h'ld t m 
iS b tlcr old ığu gö üf mllş 

edilecektir. tür. Çok bü \i b r old ğ· 
u s 1 t &ır. K bire, (a.a) - O~ t 

lagiliı b&va u vctlc i 
Hii: 

Ayni g c beş t yy re 
meyd ına dı hücum edil· 

Hava bomb rdıma mi'ı)tir. 

• • 
Satıı No. ~uh mmen Be. 

810 

811 

812 

813 

814 

815 

816 

817 

818 

819 

820 

821 

822 

Bornova Erge.ne mah.lleainiu üçüncü y k 
ıokığında 2, 4, 6 t j Dum r h 222 met e 
murabbaı a:raa. 
Bornov• KüçUk c mi m b. llcl,)inia \rslc 
G• ziler ıok ğıad 51 t j uuuuu.• h 9,50 
metre murabb ı dük in 
Boraova Erge e m b llesiuio üçü:.;cü y • 
ıok•auıd O t j um r lı 429 m2. ar B 

Borcıov çay m ha! esinde Göçmen so • • 
ıında 22 t j num r lı 2 oda ve vluyu 
havi hane 
ikinci Karanthsa mah Hesinin Ç şmıa yola 
So. 1747 d 14 pars l 96 ~ 2. 2 t.ıj uu· 
maralı hane .. 
Karantiıaa mahallesi jti İ J' b ne o (.}ğ'ıu 
1724 ada 5 kauel 107 m2. 89 t j um • 
r•b h•ne. 
Karantina m hılle ic:ıin Bülbül o ğınd 
1740 ada 1 pür ~ı 255,50 M2. s i 75 u· 
marala ana .. 
ikinci Kar ntin m h Uesiui Bülbül so• 
kağ'ında 1740 el · 4 p rscl 255,50 m2. 
ea i 75 oum r lı ar 
ikinci K&ranlina m b Hesinin Bülbill so· 
biında 1742 ada p rscl 128 m2. 75 cıki 
nuuıarab ·a.ra~ .. 
ikinci Karantin mah lleıioin Bülbül ıoka· 
tında 1742 ada 17 parsel 148.50 m2. 75 
eski liumuııh rsa. 
ikinci KaHntin m h Uesinln Bülbül ıok • 
iında 1742 a 21 p raci 150 m2. bil'" 
numar h n a. 
lkiaci Karaııtina m b llesicin Bülbill sok • 
ğıada 1743 ada 2 p rs J 153 m2. bit- llUa 

maralı rs .. 
lkicci Kaıı.rantin mah Ue iuia Na ııok • 
iJnd 1743 d 7 p r el 121.50 rn2. bili 
numarala ra . 

Lir Kr. 
45 

60 

75 

140 

70 

280 

38 

30 

30 

20 

21 

22 

24 

823 İkinci K n.ntir Bülbül sok ğı 1741 da 28 
3 pusel 144 75 m2. 65 e ki numr ı rıa 

824 lkfoci K r&Dtina m h:ıllesiohı v s l so - 22 
ğınd:ı 1742 ~J 6 p d 154 m2. 75 ki 
ı:nım ralı ar . 

825 lkicci k 1 tina m b ile inin v ys 1 sok • 32 
ğınd 1745 d 7 p r ... l 217 m2. bı ü u· 
murah arsa. 

Yukarıda yaz ıh v lin m 1 'y ti ri peşin p ro ile 1- 9· 
941 tarıhi d n ı tı r 17 gü muad t e n: uzı.y d ·ye ko· 
aala>attur. 

ihaleleri 18 9-941 t ıhi~o mts dif pe 

ıs t dir. Tm hpl r b m n 
7,5 d pozito akç i :t 11 r 
dlbl&ğ6cde n üt kıl 
~luour. 

günn SR t 

de:ı j . 

e tar., Ü· 

mü c tlcri il 
3563 
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Ilı VE i 

ar·~ ... ·m ~Jı lbti i e~ 
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1 

b
0
::: Tolstog baıka çareue bas fUfl~ 

dto CÜı;mek ur tıle Prense sizi ua ölO, uabut dlrı 
..ıltıad k~J r ... k 

mış ı c t d visi içi 
t y k ldınlmışhr. 

§ T e o f bri Sil d 
Mehmet oğlu Z ld ç •b tığı 

kiu y sol elini ptır • 
r 4 parm iı ı kc th re 

ıarak aitürecığlm, diuar •• 
Loş bir ıaf ona ıirdi, orada bir kaÇ ~ 

i beklodHden ıonra koat Daoa be'.1-
beri do d iki kiti olduig halde ı· 
rilndil. 

Ç r viç bi ·elen blrc sarardı. Elleriol b•' y r 1 ıımış v b it ueye k I· 
dı ılmı lır. . vay kaldır rak : .. 

- A ... Beni buradı da ı.aı buldalar. ~. 
ye bağırdı. Geri reri çekilmeğe bati• , 
Kr ) •okıli ı:ışırmıştı. Alellc:cle ne y•P', 
caiını t yia etmit sıibi Çareviçe dol' 
ilerledi. 

.... --o----
Kem ıde g lip luxı setm • 

ye ııanibe. Sarhoş olduğa hal· 
d~ bir lac1.k meıcleaiudura 

AbdaU b kızı Şerifeyi alnı· 
bole b şınd n y l ladığın· 
d D yak 1 nmıştır. 

§ Kemerde Şef ket kuıaı 
Va fiye v\;; Ali ız1 Beclla 
ar 1 ırnıda çık n kavgada 
yekdiğeırini t ş1 b şt rlndao 
yar ladılrhuınd n y 1 n· 
mışl rdar. 

loö rı G cadduiude Yusııf 
oğlu V i idareıicdeki r -
bayı Ş b n oğlu Abmedo 
ç rphr rak kolu d n b fif 
sur tte y r J nmasuı .ccbe
biyet verdiği den yakcla1:1a 
mışt&r. 

Hı zık 
T nzif t banuıda Ma tafa 

oğlu Demir, H zıuı oğla Ağ
aran 10 lira değerinde bir 
t lum clbis sini Ç!!ldığı ıiki-

Çareviç İle ıaloD içinde sıeri rerl kı9' 
yor ve batırraakta devam ediyordu: • 

- Rica ed rim be1ai öldürmelerilıe r1J•1 
dan vermeyia, beni himaye ediaiı. da "' 
nileri çıkcırunz •• 
Dcıh 1 Tolstoy söze karııt.l ,. 
- Ben babanız baımetmeap Çar t•' 

fıad n geliyorum, oaaa için emirleriai ,i_. 
aızcdeceiim. Teliıa zerre kadar ıı-; 
yo tur. Dedi 9e ıöıilae devam ederek~ 
veli:bdunn yaaıaa aokaldu. Sıkık bir ,.,., 
Ye Ruıça oaa: 

- Sizi buradaa almadaa gitmemek İ"' 
emir aldım. Eier sizi bur adaa bııka tar•*' 
kaçarırl rsa bea takip edec:etim. lı:iaiıi bl' 
rakmıyacığım, ldıiım emir veçbile ıilİ 1' 
diri y bat öli olarak ıötllrec:etim. su•' 
böyle bllip o a ıare hareket edin. 

Bu ıözlcrdea heyecana relmit ola• Ç•' 
reviç hemaa kral •cıkiliaia eline .. ,.ıctı' 
Onu diicr bir ıaloaa ıüriikledi. Titrek bit 
aeıle ıorda: 

- Eter babam beaim iademi ıiliblı bit 
ku9vot ile ısrar ederae bea imparator" 
bimıyeıiae gllveaebilir miyim? 

Kral •• ili fU cevabı •erdi; 
- imparator hızretleri ıizia baba•~ 

barııtığınııı g6rmeD zevk alacakbr. f •k• 

eğer ıb: kendinizi teblikede ı~b&yort• ... 
imparator hazretle ı l1aia himayeaiae glfl' 

yet ~dilmiş ve ıuçlu yaka· nebilirıiaiı. 
lac rak cür ünü itiraf etmiı· Bu tttminah aldı~taa ıoara Tolato111• 
tir. 

---
ı 

0"---

b~klcdiii saloaa girdiler. Alekıl bili t•' 
reddüt ıu ce•apta balanda: 

- Bay ToJıtoy, bu mesele benim fçl• 
Ş mak mühimdir. Bir "aç glln dlıllneceiim ıoll' 

K :ı Dlınad R m x n oi· size cevap verec~tım. 
la Hüuıft lio üzeıiod bir hı· Bucdaa ıoura ikiaci Ye laatti içi•'' 
çak bulun 1 k dı mıştır. davete bile icabet etmedi. Ralaataıı:hi'"' 

vesile koşta. Nıİıayet ıoa bir cevap ala1•" 
§ H cı Ali c ddcsiade için preaıia oturduiu Kaıtelo Sen Eldi' 

Hahl oğla Mchm din lizerin- oteline g len kral vekilinin tekretcri•' 
de bir bıç - bulun ... r k aha- Rusy ya döamiyeceiini Avusturya impat•' 
mışhr. torunun ~ölkeaiadeıı uulrlaımıyacai"' 

üt 
yo 

d 
kat'ı olarak söyledi. 

m 1 r . Bu haber TolıtOJ11D kafaıında bir ~ 
1 o uz 

Bozu • ğl'"m, Mübiirlü 
toıba için<Ac de · ol 

Taci 1 ub t t bdil mo • 

heoaem makiaeıi gibi patladı. Haımet111•'" 
abıaıa ona tev-di ettiği ba lıl bapraaı•d•
ğından dolayı kııdı. O kadar kızdı ki b8'" 
tiin geceyi düşllnce ile ıeçirdi. Yeni blf 
oyun oynamajı k11rdu. Ye11I bir taıak kdf'" 

j işi ri m ğı dOtündü Çareviçia dllıeceti yeal bit 
Fiy t c lı ~çık ndr ! plan çizdi. Bu blki1i ininden çıkarmak ıçı-

t f iliith mektupl ye i bit çar buldu. Ve keadi keadl•' 
lzm • r Poıt R ıt ııt ı6ylendi : 
ZES ücc ) ..:ınn.ı t _n ____ .__._?üalai~..-..c-----.. - Sonu llOT -
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1 Şehir Ha 
'a·u ~ 1 nnıiyrın C le ler 

bir balık Gidenler 

ulga ~a 
•·. ,TOrkigeg karşı hazır- 1 

ı tığımız uok digorıar 

t l ----q~ I , ~ Ollıkçdau şimdiye 
·~ lltı larda g6riilmiyen 

~~~1Ltit4 azunluğur;ıda, 
'ha ~afıyn lcadar iist 

, ~~il ve ıarı çiııili 
, ~·· &aıan balıit rea
~ ba lt balık tatm111larciar. 

, ~ ftodan kuma yapıı-
ft. 1•ıiyette k6rfez içia 

4- tap P•ı• dalvaaı 1•-
1 ~••t t.attıl11:1aı ' ve Fuardaki 

a_
1
, 10nıı konulmuştur. 

1_. k9ılar cemiyeti balağ&a 
ııa~ .. ~Uecek olana hediye 

it lcırarlaşbrmıtbr. .....__..._._. _____ _ 
· ~llt11mandan 

ltacırıldı 

Aaiıara mebusu BB. Arif 
Rayba vo Bitlis mebuıu Sn
reyya Öııe lstanbuld ü, ağır 
ceza hikimlerinden Mehmet 
Ata Ankaradııın şehrimize 
srelmiıter, Maıı1H mcbuıa 

Kini Ka1ao15man Maoisaya 
profeeör Eouul Ankaıtlya 
gitmişlerdir. 

---(!-·-·--

Orma 
y · gın aı,ı 

Düu s bnh K~m ip şa •· 
zasınnı Armutlu ve Yukaıı 
luzilca lıöyleri ıuasmdı;ki 
devltt onnıumı.da yang1n 
çıkmış, öylüoün ve jaodar
maımı g .. yr-=. tiyle Eôr.düıül
m6ştür. 

' to ---o- Macar Naibi 
\ ~dr, ( a a ) - Atinada 

r,_ 1•d. me1kuf bulunau Hltlerl ziyarete gitti 
~-~:" bı1kamaodı1aı genti· --n--
'''•ua dostları villiyı Berlin ( a.a) - D. N. B. 
~\ '~ Alman muhafızlarını ajan11nıo biJdirdiğine göı~, 
htııı,taalıler ve generali ka· Macuistanın büküaıet naibi 
"~''•rdır. Baılıamaadanın B Horti, 8. Hıtleri umumi 
\ ' oldu"- malOm drall- karargibıaa ı:iy .rcte gitmiş-
~ •• • tir. 

~~nbul Gümrükleri 
~liiğü den: 

•• 
·~a~mu-

it ~le illa&: 23/9/941 
't~ Mıkdan Değui T~minah Ena ın 
~,S ·Marka No." ~ilo ır. Liıa Kr. Li a kr. cioai Ambar 

DMG 41748 347 COO 17140 76 1285 60 yuzde 20 
'\lNo 17/ 18 dco faılı1 

50 den az 
ipeblı pa· 3 
muk men 
sucat 

~~'le ı&ni : 24 9 941 
6 AHT 42574 2914 000 47498 21 3562 45 yüzdelden 

90 fa2h yüz 
de20de.o 3 
az •pekli 
pamuk 
menaucnt 

~ AHT 42373 2864 500 46702 95 3502 75 )ÜzdeldaEı 
89 fıı.zf4 yilA' 

de 20d.~D 
az ipekli 3 
pamuklu 
meuıucat 

28 AHT 42356 2731 500 44559 33 3342 00 yfizde lden 
71 fazla yliz 

de 20den 
aı ipekli 
pamukla 3 
mensucat 

''J4't Qarıdaki eşya 1549 sayıla ln.DUi!l. mrcibince 23 ve 24· 9 
li 1 de kapalı z•rf aıume 1atılacaktır. Satııtan üç gün ev
~' !&adar etya 9 12 ııraıında görülebilir. Satış Rc,adiye 
taa ddeıhadeki satıt m&dürlilğlade saat 13,30 dadır. Ş.rtna
S ~1•r •&alan glimriktea paraıur. verilir. fıteklilerin pöf ak· 
t' tlaai ihale ınaı& qleye kadar veıaeye yatırmaları ve 
~•ltllf IDektapl•riyle birlikte pey akçelerinin makbuılanaı 
• ~ 2490 s:ıyılı kı!3a!!t!a yırılı •~·ikaluıttı •11tt 12 f4'1 kader 
•tı rmeleri liıu1ldır. 7886·3690 

----o---
Sofyöt (•.•)-Bulgar ajan 

•ı bitdid; or: Royteri doktor 
Klod)lusun AoLnua ziyareti 
10 f ylül tarihi de neşrettiği 
"Bulg;uluın Tilı ki yeye karşı 
ısktri h zarh 1 rdm bulunu· 
yor,, yoUu habe.-leıi Bulı r 
o j ueı k t'i ohıırak tekzibe 
selihiyett rdır. 

Sofya (..;..rı)-Bulg r ajan· 
sandan: 

Almııın büyük amir li Ren 
deri~ Kral Boriı tarafından 
kabulünü Bulgaristan ve Al
manya tarnfıudan Sovyct 
RusyayA kurtı müıterek bir 
harlikt:te mukaddime teşkil 
ettiği hakkıud 5 eylül ta· 
ribinde neıred:ilen Royter 
haberini Bulg.ıar gazetecileri 
enbik çevirmek için y pı· 

lan ve akim kaliıll bir te
şt:bbü11 olarak bJavir ed•yor· 
lar. 

Bertin (a.a) - Yuı res
mi bir mcobadao bildiriiiyor: 
Alınan • Türk ikhsadi ko· 

nuşınl:ifo7ı b it.krndn ecnebi 
gazt:tdcıdeki b herler kat-
iy~u azılsızdır. Bulgar - T6rk 
butluduod "skdi tebşidı-ıt 

f yı .alat um:~ d u.,osıı oldu 
ğu bildirilmektedir. ___ ., ___ _ 
usya Bulg 
rist na bi 
nota v • 

1 

• 

Lo ıdra (ı.:ı ) - Moıkova 
radyosuoun verdiği b1r ha· 
b re gö e, b ric•ye halk ko· 

mi1eri 8. Mo otof BuJgariı· 
tana bir not1a vermiştir. 

Bu 11otada Bulgeriııtanın 
beyoelmilel aiya•i usullere 
oygun olm dığ11J1 söylemiştir. 

.................. C'~ .. 

OKUYUCULAR 1 M IZA 
Ô Aimüzaeki pr.za. tesiodtD 

itibaren dlbba büytık bacım· 
da çık rac:ığımız ve gene 
(100) parMya s toccğımız 
(H ... ~ın Sesi) nde yap~cağı· 
mu~ yeniliklerden pek çok 
memnun olı;ceğtoızı şimdiden 
müjdeleriz. .......................... 

iBA 
IBA t htQ kurul rıoı yok eder 
IBA madeni eşyayı parlabr 
IBA lekeyi çıkanr. 

Pavyonumuz it Baııkaıı 
pavyoDucun y•nıg,da (30) 
numaralı P•V)'ondur. Pera· 
L:eud~ de 11atı9 yapıhr. 

Ni# 

Işık 
nıılr Memleket baataneıl 

Ron.tkea mOtebaua&ı 
RoDtke -ve Elektılk tedn·fıt 
11ra ~ıi.. "'j: e ~ ~l r Sc~ak 

12 EYLOL IHI 

1 •Ö · 0 KAMPINDA 
----·r.c--

b ö ü kampının kapar.:ıı merasimi havacı 
gençlerin bir geçit reımiyle batlamışbr. 
Genç tayyancile:ri11 fılo baliocle uçuılan 
akıobatik bareketleı-i bllyilk taııdi.rler top· 
lı anş· ...-· Öğleden sor.ra pllnörler çok 
muHffalayetli bereketler, yapmışlardır. 

Ank.tn, (a. ) - Türk bu·il lıurumu lnö· 
nü kampuun knp Dlf tö:-eoinde bulunmak 
üzere bur ya gelen Au~orn \~ lzmir b&11n 
mümessilleri laörıil kcmpı ibideaiuo bir çe
leuk koymuşlr.rdır. 

-- o--..,.-

Mebuslarım z 
hisarda 

Ak-

ALhiıar - Kaıamızda tetkiklerde bu· 
Junmakta oJaa mebuılar1mız, dün Halke· 
vinde yapdan ve valimizin do i~tirak eyle .. 
diği topl1111ilbda tütün milsbıhıilleriyle kea· 
di!erini alik dar eden meseleler üzerinde 
görüşmütler ve dileklerlıai tesbit eylemiı· 
lerdir. 

Nufus umum .müdü
tetkikleri •• ru •• u t1 

latanbul·Nüfus umum mlidürü 8. Sabri Onat 
lşt nbu\'da bulunan Lıüfos d ireleriain tefti 
şioi ikm 1 ederek lzmir'u gitmiıtir. 8. O
nat lzmir nüfus teşkilituu d• tetkik ettik
ten sonra şeb!fimize döaecektlr. 

Müzayede ile f evka· 
ide satış 

Yolculuk dolayısile 14 Eylül 1941 P.ıar 
günu sab.b sllat oa buç11kta lttöoü c•ddesi 
S lbau~ vapur iskde1i karş11ıoda 293 No. 
e:.vde sarrrıf B. 11ebetay Bencuya ve diler 
bir aileye it mobilyalar biimlizayede ıab· 
lacak.hr. S biacıık mobilyalar m~yanında 
kriıhl camlı vitrinli biif~,ayuı maha otomatik 
aç&hr yemek masası kan ,6aad ma .. ukeıa san

dalye, aynalı ş~maiyolikler viyaua mamali
tı muhtelif yemek iskemleleri 6 add haaar 
takımı, 9 parçadan ibaret kwdifeli koltuk 
takımı, masif cevizdea mamul kabartma 
büfe kare çdır ceviıdea mamul yemek 
masası, etajerler modern yatak odaıı takı· 
mı, üç kapılı dolap, tuvalet iki komodiao 
ve iki kişilik: bir karyola maa ıc.mya kadife 
ıezlong peşkirlik, açık çocuk aırab111 ceviı 
iki kapılı kriıtal aynalı dolap iki kiıilik 
ceviz karyola mıa ıomy•, sifoayerah ayna
lı dolap, komodinolar ve iki koltuğu iki 
direkli iki k işili!i: nikelajli İngiliz karyola11 
aynalı tovaleıt, iyi bir htlde em•ye ban10 
ve bakırdan termoıifoD, deıpenc, iki di· 
rekli like karyola ve üıeriain y•tığı, mer
merli orta ma1aıı, kut şunlu buz dol•l:n 
kriatal •yna ııgara hbalrla111, Amerikan 
d11v;ır ııatı ve iki kiıUik aikellajlı kesme 
İngiliz karyolası, ceviz bir kaaape iki kol· 
t11k Alman makalı piyano glizel bir lllt&p· 
hıne, çocuk karyolııı, iki ıalıacaklı ıan
dalyo, mermrli orta maHsı, Hmlae ayn111 
iki kadifeli kol tak, bet b~ bek sıadalyeal, 
tahta e:lbite dolapları sakıılarile bir çok 
çiçekler, iki çul. iıpaıta hahsı, ldJim ve 
aeıccadeler veı ıair bir çok mobilyalar bil
mfizayede satılac11ktır. 

Faraatı kaçumayınıs. 
FJPSBT ARTIRMA SALONU 

A:ıi.a Sn11~ 
Telt f~uı: 2066 



1 AlllPI ~ .l 

- .. -.-

latıabul, - Akdenizden g len PJ ti va· 
paıaada gayet mıhirn e bir şekilde gizi n· 
•it 35 çuval kahve, 12 çuval şeker, Oç 
Laçuk balya manifatura k ç k e11a bulan· 
maf Ye vapur m&rdt batından bazıları ad· 
liJ•Y• aevk cdilmiıtir. 

--.. --
Kadın çorapları 

Aakara - Kadın kumrııluının ıon za
maacla arzetteği pahalılık aözönurıde tuta· 
larak ba ıahada da "Y rli mallar pazar1" 
YUataıiy)e fiat bakımından aazım bir roJ 
epaamuı takarrllr etmiıtir. 

---o--
Dablllua mensuplarının 1941 

kıdım tablosu 
Dalailiye vekileti, dahiliye teıkilitı da 

çalqaa vali. ka1makam, mektupçu, nüfuı 
mldlı& gibi memurların yeni vaziyetlerine 
ılre 041 kıdem tablolarını hazırlamakta
dır. Tıbloaaa hazırlığı bugünlerde bite
cektir. 

-~c,..--

Bir aylık ihtikar 
bilançosu 

lataabal - Geçen ağuıtoı ayı içerisin· 
de milli koraama diYalarına bakaa aıliye 
2 ildad ceza mahkemesine 42 taae ihti
kar dlvaaı intikal etmiı, bunlardan 36 ıı 
mabllümiyet, diğ rleri bcraetlo o ticel~o-
mifbr. 

Denizlide st tyüm 
DedzU, (a.a) - Valinin riyGsetiadc top· 

laun becleD terbiyesi istişare heyeti ~ebir 
pliaıDıa tasdik edilmesi dol yısiyle bu pi -
•• 16re yapılacak ola!I Stadyom ıahasına 
ait lıtimlikiD icrasına karar vermiıtir. ___ .. _,_,_ 

Adanada makineli ziraat 
Adana - Evvelce zir t üdürlüğü ce 

ltlylk çiftçilerimize verile aclektörleıe ili· 
•etea iki aelektör daha fo Jiyele g çiril· 
mittir. Ba ıur le f liy tte bulun n elek
Mrleria ad~di beşi l.>u laıuştur. 

Dualar çiftçimize z zamanda cok f zl 
ılımektedlr. 

[AlikiN idil 

Rom ( .a ) - Romad 
re men bildir diğl o göre 
1·8 Eyi 1 g ece i I gHi ha 

uv etlerı t r fınd u bom• 
b rdım n di n P lermoo 

i hri d 41 olil, 56 işi y • 
r l ndıSı nl şı mı tır. 

1 
Londra ( . ) - Bütün ge· 

zetclu Iugiltere ithalat şir· 

k ti tarafuıd ıı Türkiy d n 

salın alanmış ol rı bcı bin 
ton emteaınn Yunanistaoa 

sıörıderilmcsi Büyük Britan· 
ya v türkiy . r ııında ycpı-

1 n anl•şmalnr haklunda tel· 
gıaflar ncırediyorlar. Erzak 

ve ecza rrıaddel riai ihtiva 
edea bu emtea Adaaa va-

puru ile Yuaaaistaaa aakle· 
dilecektir. 

Berlio, ( .e) - Yara res· 
mi wenb dao bildiriliyor: 
Türkiye yolu ile Yuaa iıt • 
aa gönd rilecek rzakın 12 

uretle tevzi edil ccği .b k-

kı d bir mütal dermcy a 
olunmam kt dır. 

Ancak iıgal &lhudaki mıu
takalaraı erzak gönderilme-

ıinia Almanya tar•fıadaa biç 
bir zaman mümane te uğra· 

----
Berlln ( .a) - Alman or• 

dul rı baş umaadaabğı teb· 
liğ ediyor: 
Ş rkt hücumlar muv f. 

f klyetJe i i,af etm kte• 
dir. 
Şfm fi AfrJkada Alman 
iman bombardıman tayya· 

rol ri Tobrak •o M11am t· 
ruhta l dDımarı anlı polara• 
na f m isabstler elde etmiş· 
tır. Şimali Mısırda kamyon 
kollara bozguna uiratılmıı, 
demiryolları da tahrip edil· 
mittir. 

7 bin tonluk bir ticaret 
gemisi 9 - 10 eylul ııeceıi 
Süvey körfezinde tayyarele-
rimiz tarfından babrılmııtır. 
9 eylulde cereyan eden ha· 
va muhar~beleriade dllımez:ı, 
şimali Afrika sahili &zerinde 
5 avcı tayyareıi kaybetmiı
tir. D&ımaa tayyareleri ne 
gündüz, ne de gece Alman 
topraklarına hllcam etme· 
miıtir. 

Berlin (a.a) - 10-11 ey
lül sıecesi Almaa bava kur· 
v tle!'i Leningrad &zerinde 
uçarak şehri bombalamıılar 
ve bir çok büyOk yangınlar 
çıkarmııludır 

mıyacığı tabiidir. Bu ıebep· 
le bu gibi tedbirler. beynel
milel hukukun ye insanlajıo 

matlak bir v11zifeıidir.. Ve 
bu karıı taraf için bir mezi· 

yet değil aade bir hiıaü nl· 
yet meselesidir. 

st bul Gümrükleri Baş mü-
dü lüğünden: 
Marka No. 
DNG 41748 
AINO 17/18 

Mikt n Deieri Temiaab 
Ki. sır. Li. kr. Li. kr. Etyanın cinai 
437 000 17140 76 1285 60 yüzde 20dea fazla 50 

den z ipekli pamuk 
meaıacat 

AHT 42574 2914 000 47498 21 3562 45 yilıde 1 den fazla 20 
90 den az ipekli pamuk

lu me aucat 
AHT 42372 2864 500 46702 95 3502 75 yüzde iden fazla yüz· 

89 de 20 dea aı ipekli 
pamulu mensucat 

AHT 42356 2731 500 44559 33 3342 00 yüzde ldea fazla yüz· 
71 de 20 den az ipekli 

pamukla mensucat 
7.9 941 lst nbulda Akı m, 9.9 941 Aokarada Ulaı, 9 9 

·941 lzmiıde Yeni Asır çı nn g•ıetel rle ilin edildiii Gıe· 
yuk rıd ki şya 1546 sayılı kankn mucibince 23 ve 24 9 
-941 günlerin c p h z rf usulil ile 111tılecaktır satııtaa 
üç gü ev eline k du etya 9 12 arasında iÖrülebilir. Satıı 
Reı diye c ddesiodeki ıatıı mildülüiünde 111at 13.30 da
dır. Şarblameler a ılıın gilmrülden para111 Yerilir. hteklile 
ıin pey lıç lerioi ihale günO öğleye kadar vezneye yatır · 
m 1 rı ve t 1 f m tuplarile birlikte p y akçalarının mak· 
buzla11nı ve 2490 sayıla kanuada yazılı vcııkalarnıı saat 12 
ye uadar sabş müdürliiğü e vermeleri lazımdır. (78"4) 

(Saadet) 

[ 12 EYLOL 9-'~ 

-----
Lo dra, (8.15 Radyo) o; 

gece Moıkova'da aell ' 
len resmi bir tebliide •-:: 
rebeleria bntoa cephe il" 
yunca d" vam dtiiiai , 
bava kuvvetlerinin kır•~! 
vetler, ve mekaniıe birhP" 
re t sriki mesaj edeıek d~ 
ma1ı'a 71 ta1yaredea i~A. 
bir zayiat kayd etliıllllf"'" 
Ruı zayiata 41 tay1arıdl' 
ibarettir. ' 

Moıkova, (a.a) - Sof1 
tebliii: 

Düa kıtalarımıı b8tl11 c,P' 
he boyanca anudane çarPıf 
malara deYam etmiıtir. ~ 
Moıkova, (a.a) - SofJ"" 

iıtibbarat bBroıandaa 
10 Eylilde lutaları111aJ ... 

tün cephe boyunca ana.il" 

bi, ıekilde maharebeler• d~ 
vam etmiıtir. 8 eylül si' 
havada ve yerde 59 dl•' 
tayyareai tahrip edilaıi~' 
Biıim 27 ka11bımız yaı'11' 
6 Eyl&lde faıiat ta11ar~ 
m&teaddit defalar Leaill' 
raci Gıeriae gc lmi1e tef•~ 
btia etmiılerae de bitil• il' 
teıebb&.tler avcı tayyar..,
rimiı ve dafi toplanmıı ti' 
rafından tardedilmiıtir. 1{.J
nız m6nferit bıu dit~ 
t.yyareleıi ıehria malat~ 
noktalarına tahrip ve ya' 
gıa bombaları atmııtaıdlt• 
Mlteaddit evlerde yaa11ıı.t 
çıkmırıf akat ı6ndllrllmüttlt• 
9 eylilde LeaiDırad ciyarı•" 
da ve hava meydaaları•ci' 
31 dllımaa tayyareai tabrlP 
edilmittir. 

Moıko••, (a.a) - Iıtel" 
tiya gazeteaine gire sıao· 
leaıkia 200 kilometre tioa'" 
li ıarkiıiııde balaaaa ıab•" 
da ıiddetli muharebeler er 
rayaa etmektedir. Diifm••• 
ağır zayiat verdiriliyor. So• 
24 aaa t içinde bava ve k•" 
ra kuvvetlerimiz 12 biad•• 
fazla Alman ıuba11 ve ., .. 

keriai · imha, 340 taak •• 
zırhlı otomobil, 140 top, 4oO 
kamyon ve 47 tayyue tab" 
rip etmfılerdir. 

.---o-· --

sıoıakuadakl uabudl 
ıoıısııaıar 

Berlia (a.a) - SJoyakf• ' 
daa verilea mallmata ı6r• 
Şi ndiye kadar taafi1• edl• 
len Yahudi mleueaelerial• 
adedi 7832 .dlr. 

Merkezi t•a7 · 
Telefoaı ... ------- --


