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10 bin Pilota Doğru ... 

Jia V;~;i;i~;~;J~ııb·~ f ğ~~:~' ";~::~:en b;:~:t nazırı 
luk de~rİ Uzak d~ğil . Grinvud diyor k;: 

~~bin pilot uçurduğumuz RİİD olgunluk devresi· "B. Ji it er harbı 
:n~·ahakkukunu zevk ve 2ururıa id~akedeceğiz kaybetmek üze. 

~<lda u, 12 (Hususi suret1c gidı:n a:·· fından her ~ene kalabalık gruplar ha-
~~ınızdan) - Uç~m geı1clik ::ır:: .,ın- linde hava ordumuza takdim edilirken. redı•r,, 

""ll. hava ordumuz yetişmiş elemanlar al-
.J Suth. · · d · B zh · · h kl k 1 k b l dab zı'yndc "<11.nlft_ ıçın cyız.. u ma arıyetı u- ma · n a mıynrn un arı a 
~-..U: bekliyen kahraman ordunun her tecrübeye müstenit usullerle tekamül ct
hnri°1lllli intizamın borçlu olduğumuzu tirmclrtedir. 
~~~- Uzun bir sulh için zarur.i olan Demek oluyor ki hava kurumunun 
hir ın ı:ın talıakkuktmu anCD.k. Jrnvvetll ev" elce "Türkkuşu • ndı v 1·ilen teşkilat 
.ı~ h ildafna ordusiyle teınin edileceğini eliyle atmış olduğu tohum ilk mUslx't 
~jı> biliyoruz. Cereyan eden hava neticelerini vermiştir. 
~eı-i göstermiştir ki en kuvvetli ınü· • SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE • 
~ ordulan, en kuvvetli hava ordu-

ltıu~le Ve bu orduların genç pilotlarının n.nESA o" ,, .... 0 .. -.' o~·ı HA~~ 'lı!Jı k!fakıyetl<!riyle ölçülüyor. Düşma- ~ ~ 1\ ı, 
1 !6tti lbine indirilecek en ağır ve öldü-

~da darbelerin hava elemanları tnra-

-<>---'" 

uRus ordularının kahra· 
manca m kavemeıt, bu 
bliYltlt dünya harbbdıı 

destanıdır .. n . 
Liverpul, 14 (A.A) - Harp sonrası 

imar işleri pl5nlanm tanzime memur 
devlet nazın Grinvud dün Liverpulda 
bir nutuk söylemiş ve demiştir ki : 
• - Hitler harbi kaybetmek üzeredir •• 
Rusya. Bitlere şarka giden yolu kapı-

:ııımı 1111111111111111111111111111wım11mmmı = 
~ Iogilizlere göre ~ - ~ 
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Almanya 
kış harbın 
lıazırlanıyo 
Mareşal Budyeni or
duıu Dinyeper nehri

nin garbına geçti 

Cephede illı fıar btqladı. 
İngiliz tayyareleri 
Leningrad harbine 

iftiralı ediyor .. 
Londra, 14 (A.A) - Rus cepheshıde 

muharebeler bütün şiddetiyle devam et
mektedir. Deyli Telgraf ga7.etcsinin 
Stokholm muhabirine göre Spitfnyer ve 
Hariken Savaş tayyareleri Leningrad 
üzerinden hava muharebelerine iştirak 

1 etmektedir. Rusların Leningrad civann
da şiddetli mukabil hücumlarda bulun
duklarını bizzat Almanlar teslim edi
yorlar. İlk kar dü~meğe başlamıştır. 

RUSLAR D1NYEPER1N 
GARBINA GEÇT1l..ER Mt ! 
Almanlar Rusların merkez bölgesin-

de de mukabil tarrauzlara geçtiklerini 
• c::n,.,.n1 4 ÜNCÜ SAHİFF.DE • 

Jngiliz «Ukerkri 1randa Ahvazjln 

l~A~~DA VAZIYET 

Almanlar kolay
ca tesli~. olmak 

istemiyor 
Bir ltısmı dağlara fi

rar etmifler ••. 

İngiliz ve Ruslara henüz 
seksen ki$Hik bir 

kalUe verildL. 
Tahran, 14 (A.A) - Royterin hususi 

muhabiri bildiriyor : Perşembe günü 
Tahrandaki İngiliz elçisinin İrnn hükü
meti nezdinde yaptığı iki teşebbüsünü 
-müteakip Alman elçiliği İr1uila son an
laşmn mucibince in.gilizlerin ve Sovyet-
lerin taleplerine nihayet kısmen mlita. 
veat etmiş ve 250 kişilik bir Alman ka· 
filesinin hareketinde 13 saatlik bir te-

:.ı 11111111111111111111111111111111111111111111111111111 c 

~ Sovyetlere ~öre ~ 
:; 11111111111111111111111111ıı1111mı1111111111111111 ı r: 

en 

Leningrad civarında 
Alman tanklarına 

zayiat verdirildi 

uBülıreın IJomlJalandı .. 
Baltılıta Alman gemileri 

batırıldı.. 50 tayyare 
diqürUJdü.. 

Moskova, 14 (A.A) - Bu sabahki 
Sovyet tebliği: 

Dün gece kıtalarımız bütün cephe bo
yunca düşmanla muhnrebeye devam et
mişlerdir. 'Baltık donanmasına mensup 
tayyareler Leni.ngrnd civannda düşma
nın tank kollarına büyük zayiat verdir
mişlerd.ir. 

Moskova, 14 (A.A) - Sovyet tebliği: 
Bütün cephe boyunca şiddetli muhare
beler devam etmiştir. Perşembe gUnü 
elli Alman tayyaresi düşürülmüstiir. 34 
Sovyet tayyaresi kayıptır. 

~n .. 1 1 ., hırt RAH1FEUF • 

~~-· basanlacağını yakından bilmek- Bir Rı .. men nazı yor. 
İngiltere, Hitlere orta şarka ve Hin- Ruslann Londra sejiri B. Maiski 

Rus ıukeri heyeti rei.riyle bt!?'aber 

ahhür kaydollinduktan sonra, bu kafüe
den 80 kişilik bir kısım cuma sabahı 
Tahrandan hareket eylemiştir. Bu sek
sen Alınandan 72 si Ahvazda İngilizle
re, sekizi de Kazvinde Ruslara teslim 
olunacaktır. Şark cephesinde 1ıareketsiz kalan. 

• SONU 4 ÖNCÖ SAHİFEDE • t,.enle?'d~ birinin tamirine ~ll§tlıyor 
1aaaccaaaaaaaaaaacaaaaaaaaaaaaaa~aaaooaaaaaaccaaaaaaaaaaıaııııoc 

lot Un ordumuzda vazife alan her pi
~ 0~Uilanna teveccüh eden kudsi va· 
~~_ağırlığını uyanık şuuriyle ölç
~tedir. Bunun içindir ki bir taraftan 
~ 0 rdumuzun kadrosu genişlerken 
tih~ pilot kalitesinin yükselmesi 

!!· e gidilmektedir. ' 
~!-.._ '1.de her pilot ve her tayyareci bir 
i'landır. 
~ ~-senelik genç .havacıların havalar
~l!tl ~dıklan işleri zevkle tetkik eder
tıi~ • ~ldığınuz heyecan bu haklı em-
lletiniııden ileri geliyor. 
İlt~vacı gençlik ye~yor. 

11~ 1 sene evvel. f areza senede vasat! 
~ ~ memleketimizde 250 pilot yetiş
~li a.buı edilirse, bugün bu netice iki 
~~ndcn bir:ız fazla lehe bir cercy~ 
lıl;~ır. Türk hava kurumu, metodık 
Ilı tıı~kilde tanzim eylediği çalısınalan-
İtı~?et bir yola koymuştur. 

rı zayiatımız his
sedilir derecede 

diyor 
Odesa müstahkem hat• 
larından dördü tahrip 

eclllebilcli mi? .. 
Bükreş, 14 (A.A) - Rumen başvekil 

muavini Mihael Antonesko gazeteciler
le yaptığı bir görüşmede Rumen kıtala
n tarafından bir avdan beri Odesa böl
gesinde elde edilen neticeleri tebarüz 
ettinniş ve demiştir ki : • 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

- SONU 4 ÖNC°(} SAHIF'EDE -

Yağmurlar Fin hare
ltatına engel oluyor 

Finlandiya na
mına sulh iste
nildiii haberi 
tekzip edildi 

Amerilra 
karşı ağır 

Tolıvova 
davranıyor 

japonyanın ev
vela mihver itti
f akındaıı ayrıl
ması lazım! 

Fin tayyareleri So11yet --o---

Karelisinin merlıezinde Amerilıa Rusyaya sıJafli 
yanoın t;ılıardı malzeme 11e Kızdltaç ~onu knmpı bugün için yalnız bir pa

lııU~ı.!e planör mektebidir. Yarın daha ~~ 
\tltı .-..unil bir mahiyet alnbilecektir. ~~~ 
~ ~ '.l'ürk hava kurumunun idaresinde
r'\tl.~('sut motörlü tayyare kampı 
~.~de neticcfor istihsaline ba lamış-

heyeti de gönderiyor .. 
Vaşington, l4 (A.A) - Japonya ve 

Birleşik Amerika arasında bir anlaşma
ya vanlınak üzere olduğu hakkındaki 
haberler VaşinJttonda hnyal mahsulii sa
yılıyor. Bu haberlerin büyük kısmı Tok. 
yo ve Şanghaydan gelmektedir. İyi ma
lumat alan mahfillere göre Amerikanın 
vaziyetinde bir değişiklik yoktur.. Ja-

~ilni bu hnHyle gerek İnöniindcki 
~'l l> Ve gerek Etimesut kampı Türk 
'a ~dtısunun genç elemanlarını şaş
\>~ tıı hır dikkatle seçerek hazırlama~ta 
ll 0dern bilgilerle teçhiz etmektedır .. 

u gençler Tiirkkuşu teşkilatı tara-

'~ Jlcl nti 1.ampmda yetişen 
,.C&fiitçiiZerimizden btr kısmı 

Almanlara vöre 
Lenin~rad cep

hesi yarıldı ponya ile ciddi müzakerelere başlama
dan evvel Japon siyasetinde esaSlı bir 
deği!Şikliği ispat edecek bir teşebbüsün 
yapılmasına ihtiyaç varda. Japonyanın Bir Alınan generali öldü 

Mühim İngiliz hava 
kuvvetleri Rusyada.. 
Berlin, 14 (A.A) - Alman tebliği: 

mihverle akdettiği itü!aktan tamamen 
,. çekilmesi la7.Imdır. Bu dahi ancak bir 

adını olacaktır. 

Kuvvdli Alman teşekkülleri Lcningrad 
cephesini yarmışlardır. Şehrin muhasa
rnsına devam edilmektedir. 

Bir orduya kumanda etmekte bulu
nan General Dobert 12 Eylülde şark 
cephesinde ölmüştür. Fin askerlerinden bir grup ile?"lerken 

D1NYEPER.1N MANSABINDA Stokholm, 14 (A.A) - Fin bombnrdı-
. B~~apeşte,_ 14 (A.~) - Macar Ajansı man tayyare filoları Sovyet Kareli mın

bı1dınyor: Dınyeperın mansap kısmında takasının merkezi olan Pctrozavotsku 
müttefik kuvvetler dUşrnanı püskürt- şiddetli surette bomba1nmışlardır.. Mü
meğe devam e~işti~. G?_rek havad? ve; him askeri hedefler tahrip edilmiş ''e 
gerek karada hıç bır duşman :faalıyetı büyük yangınlar çıkarılmışbr. 
olmamıştır. Durmadan yağnn yağmurlnr bu :mm-

MüHtM 1NG1IJZ takada Fin harekatına engel olmakta-
KUVVETLER.1 RUSY~A dır: • • 
Lon~ra, 14 ~A.A) - ln~ıl~z ha~a kuv- Vaşington, 14 (A.A) _ Finlandiyanın 

vetlerınden mil_re~~~ep muhım hır ku.v- Vaşington elçisi P.rekop Fin _ Rus mu
vct SovyclCT BırHgıne muvasa!nt etmış- hasamatına bir nihayet vermek için Fin
tir. lcr tarafından her hangi bir teşebbüst2 

bulunulduğunu hükümeti ndın~ ynlan-

-;>"'Ç~"'"--""~~.....::ı-~~~~ lımııltJr. 

B. HULÜN Bh"YANATI 

Vaşington, 14 (AA) - Amerika ha
riciye nazırı Kordcl Hul biı·leşik Ameri
ka ile Japonya arasındaki münasebetler 
haklqnda söylenecek bir şey mevcut ol
mndığını, Pasifikte bir anlaşmaya varıl
ma~ kabil olup olmadığı hakkında ya
ınlan konuşmalnrın devam ettiğini söy
lemiştir. 

RUSYAYA YENlAMERİKAN 
YARDll\Il 

Vaşington, 14 (A.A) - Amerika Kı
zılhaçı tnrafından Rusyaya gönderilmek
te olan heyet yakında hareket edecek
tir. Bu heyete 1917 de Rusyaya giden 
Kızılhaç reisi Mister Allen riyaset ede
cektir. Rusyaya gönderilmekte olan sıh
hi malzemenin ilk kısmı hazırlanmak 
illendir. 

"Yeni Aaır,, ın aakeri muharriri yazıyor 

Alman ordusu "Dinye
per,, nehrini geçmek 
hazırlığı ile meşgul 

Geçen haftanın en ehemmiyetli hadi
sesi Leningradın muhasarası olmuştur .. 
Almanlar, merkezde, Moskovaya doğru 
Moskovanın 200 kilometre gnrbindeki 
Virgnsına mcvkiinin yakınlarına kadar 
ilerlediklerinden muharebe cepheleri bu 
istikamette büyUk ve sivri bir çıkıntı 
teşkil etmiş ve oolayısiylc Leningrad ve 
Ukrayna bölgelerindeki cenahların ilcr· 
lemelerini beklemek ve temin etmek 
için merkezdeki Alman ordularının dur
maları Jazım gelmişti. 

Bu suretle taarruzdan müdafaaya ge-

çen merkez Alınan ordular grubundan 
geriye alınan fazla kuvvetler ve bilhassa 
zırhlı ve seıi kuvvetler dcmiryollariyle 
ve adi yollardan cenahlara nakledilerek 
doğu cephesinde muharebe ağırlık mer
kezlerine yer değiştirtmek kabil olmuş
tu. 
Almanların Dinyepcre kadar Ukray

na harekatını muvaffakıyetle ncticelcn
direbilmeleriyle Estonyanın dilşmnndan 
temizlenmesi ve Sovyet donanmasının 
nihayet Kronştad harp limanına Wolına-

• SONU :J 1'rNCÜ SAHiFımr.; -

Alman aaknleri bw ileri hareketi emuındo 
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Bri aı ya ve lzmir F narı 

Büyük Britanya et B'"'.JD yapılan te -
birlerin hepsi takdir ed· Bu stand her 2ün 

on inlerce kişiyi cezp etmekte ir 

Sovvetlere göre 
• BAŞTARAFI 1 lNCt SAHİFEDE • 
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Sümerbank la ları· 
nın yedek rça ihtiya
cı da dahilden temin 

iki ihtikar vf> iki hi
leli satış maznunu 

Jakalandı 
Setenin metresi kaç ku

•11$? • so kilo mu, 
102kilomu! 

Keçecilerde Odun ıxızarmda manifa
turacılık yapan Hüsnü oğlu Orhan Sırış 
ile Mehmet oğlu Halil Arman metresini 
212.5 kuruştan satmaları icap eden si
yah setenin metresini 300 kuruştan sat-
tıklan iddia.siyle yakalanmışlıu- ve ih
t:kAr maddesinden adliyeye teslim cdil
misleTdir. 
BİR BİLELİ SATIŞ İDDİASI 
Karantinada 185 inci sokakta İbrahim 

oğlu Veli Deveci ve Alunet oğlu Ali 
Varval, Ramazan o~lu Yahyaya 50 kilo 
kömlirü 102 kilo diyerek satıp hile yap
tıkları ildd!aslyle tutulmuşlardlr. 

~~.,,.~..r..e-:-r.,~~J"'J"'J"'J"'J"'J"'J"'~ 

20 eyluıde saatler ' 
s ~~ri alınacak f 

1 
Ankara radyosu 20 Eylülde saat } 

24 ten ltibnren normal saatin avdet 
edeceğini, yani saatlerin bir saat j 
geri alınacağını bildirmektedir. 
~:)~ 

Bir kavgada iki ti ~i 
yaralan ı.. 

Şehitlerde 1204 üncU sokaktn Kabra
mnnlar köprüsü yanında ilci kişinin ya
ralanmasiyle neticelenen bir vak'a ol
muştur. 

es 

Evlenmeden karı - koca gibi olanlar çok" 

Hüküm a • 
ı .eşr 

b · rleşmele i •• •• ne o 
~ geç ege ça ışıyor •• 

Fuar yü.zme müsabakaları bitti 

• • • n ara ır- ncı, rsa 
ikinci, lzmir üç·· ncü 
--...-~~~ .................. .,......-... ...... ~·~..:..-......;..~_.,;--,...,.,.,~~.,..-~ 

Bayı-ak yarı$ında Ankara, su topa oy,unuıtd 
· ı~eı birinci 1ıeldiler.. . 

Fuar yüzme müsabakaları nihayetlen- 100 METRE SIRT OSTO" f)ç."} 
miştir. Karşıyaka yilzme havuzunda ya- Birinci Burm~ Hakkı. ~I 
pılan müsabakalarda Ank8ra bölgesi 1, 28, 2. ikinci lzmirden Fuat. IJ9; 
104 puanla birinci. Bursa 81 puanla l, 30, 8. iÜçtincü Seyhand.an Y 
ikinci İzmir 56 puanla üçüru:ü, Kocaeli 1500 METRE SERBEST: 
52 p11anla dt>rdllncil, !çel 50 puanla b~ Birinci Ko~"'le!inden Nuri. 
şinci ve Seyhan 38 puanla altıncı o1muş- 25, 43, 2. lkiucı Ank~an '1. 
tur. j !Dot'Ccc: 251• 48, 1. UçUQcÜ tznıı 

Yüzme yar.!§laruıa iştirak eden 1stan- Mehmet Alı. 
bul bölgesi yüzücüleri, müsabaka)tari~ ıK}JL~ A~.rLAMALJ~lU: ~ 
yüzmüşler ve puan alınaıru$'1ardır. lzmır Bırlncı !çcldcn Mahır. 43. 70 ~ıı 
yilzücllleri. bir kaç elemaIDnn.ıwı bu [kinci Kocaelinden Seyfi 39. 80 "'o'Ş 
sene yapılan müsabakalara iştirak ede- nçüncü Ankaradan BUlcııd :15, 
memesi sebebiyle puan cetvelinde ken- anla. 
dilerinden beklenilen dereceyi elde ede- ~~AL_~!'! ~TLAMALARBU1 el 52ı: ıD memişleordir. Etrafı büyük bir denizle ıµU"ın~ .llAör.aı.ı.an e;>- r. , :d 
çevrili olan tzmir bölgesi üeüncü dere- ıınla . .tk~cı }çelden Mahir "~' 66, 
ceyi alJ.l'ken. denweıi olmayan ve fa- anl~. Uçtincu Burs.adan tbrnhiın 
kat metodla çalışan Ankaralı yll2ücU- puanla. . 
ler büyük bir farkla birlncl ~lmuşlardır. ~~~-BAYft:A-K xr:ARIŞI. 1,0~ hmirden bir ırüsli fazla puan alan An- ~ırıncı •. Kanul, NeJat ve . -: ) 
karalı yUzücülerin çalışmalarını \•e ı1UU- muteşekkıl .Ankara ~k~ lk~~ 
vallakıyetlerini takdirle karşılarken bu .n~, Muharrem ve .~u:!~den m fıJ,i 
çalışma tarzlarının 1.zmir su sporlan Se}hn_ıı takm~_ı. "Oçıı~cu . A!fan, ~ 
için bir örnek olmasını temenni ederiz. Nccmıdcn rnuteşckkil tzmır tak 

Dünkü yar1şlann teknik ncti.ccleri SU TOPU OYUNU: ,Si 
sı.ınlard.ır: İçel Ankarayı 1 -O. Bursa da 
~ 3 - o mağlup etın~lerdir. ı · 

200 METI'RE SERBEST: Finnl kaJ.lılaşmasında BursaYl ctt"J 
Bu.taadan Mahmut birinci. Derece: mağlup eden lı;el 1941 hmir~t~I 

2, 31, 2. Ankaradan Nejat ikinci, De- ~onal Fuan yüzme mlisabaJ>Bl 
rece: 2, 45. İzmirden Affan üçüncü. su topu oyunu birincisi o1mu~Uf, 

r.r....-.r-:;.c.~- ~~:EQO!N~....:ıl~~AYl.N :D-ı· • ~~ 
elıerli maddelerin .Al 4 11:ı1 ..,P 

oergisl azaltıldı A.1'2' AR!. R 
Veteriner fakültesi 'bu ene lXl ~ 

nndan Mehmet Demir Burdur ~) 
nerliğinc, Aksel Aland, Hasan J( ~ 
~alim Sayman ve Melfilıat Uçal O 
Ömer Şener Bnlıkesirc, Muzaff:r f 
ve Osman Önvcrid Afyona ..ıayiJJ 

İcra Vek111eri heyeti, lokum. nk!de, 
draje, karamela, ezmeler, fondan, .şeker
leme, çiklet, komprime şekerler, mar
melat, reçel ve şurup gibi şekerden ma
mul maddeleri iptidai maddeler tenzillt 
cetveline ithal etmiş ve bunların mua
mele vergisi tenzilat nisbetini yüzde 18 
olarak kribul etmiştir, mişlerdir. cf İddiaya göre İlyns oğlu Snlih Çerçi, 

Davi oğlu Cakoya rehin olarak bıraktığı 
pantnlonunu satmasından dolayı hücum 
etmiş ve Cnkoyu bıçakla <Sol memesi 

Etlik bakteriyoloji asistanı 't'f.e. ,/ 
pcn bir :tahaffuzhanesi vcıer;t> 
ne tayin olunmu,..<ıtur. ----mak ıstıyen Ahmet oglu İbrahim, ken- • 

~d~ yaralamıştı: .. Snlihi_ yakala-i İzmir Ye~Ji sJıerlifı 
disine de bıçakla hücum edildiğini gH- Şube ınden : c ! Eczanesi 
rünce nefsini müdafaa iç!n 'tabancasını Yerli ve yabancı 311 doğumlu mü- ceJ1. 

k k ...... f.~;etir T bnn dan ft•" h 1 / .İzmirin birinci sınıf büyük _..v çe ere n~ eoı.uu.;ı . a ca 'lrll"an ~ kellefiyet arici er erin 17 9/9111 f nt ıv_ 
k1,1.rşun Salibin sol böğrüne isabet et.- ~ çarşamba günü saat 9 da yer1i as- o'lıın meşhur Riltll eczanesi, ~ ~ 
ıniştir. Her iki yaralı memleket hasta- ~ kerlik §Ubesinde bulunmalan n!n sebetiyle şehrimize ,gelen azız (' 
nesine kaldırılmıştır. olunur. lcrimiz ~çin bir kolaylık yaptıı1f• r 
Ayağından aftır ~~~~~~~"""Ç).";~~' 11 nenin içinde kolonya dolnplıı~.f: 
surette yaraladı.. .ne cezacı Kemal Al taş ls::dlonfif 

İk ayn ayrı isimleri yazılı bir :ta .-.1' 
içeşmelikte Turna sokağında bir M· De2ol taraltarları asmıştır. Her müşteri koloıı~aı~,ı 

dise olmuştur. Hab!p o~lu İsmail Nedim i .-11m· lannı bu listede olruyarnk 11ufll -~ 
isminde biri, polis raporuna göre aileleri tecr t eu yor- eti ;JcQ" 
arasındaki dargınlıktan ve kenilisini as- Cenevre, H (A.:A) - I.atribun i.Deje- ni görmek suretiyle sevdikl~ 
ker kacağı olarak ihbar edecekleri en- nev gazetesine göre FronSAda D_egol ha- almaktadırlar. Altın rüya kO ıoıı~ 
dişesinden mütevellit i~birarla Ali oğlu .reketine iştirak eden ·maruf -daha bazı hibi cezacı Kemal Aktaş ko e:Jl ııı'. 
Mustafayı sağ a~ğından ağır surette şahsiyetler tecrit .kampına gönder:lıniş- lzmiri kolonynsiy1e meshU: etr-ttı 
yaralamış ve kaçmııftır. N~dim poliııçe lerdir. Eski başvekil Rcyno da bu kamp- saheserler olduğunda 1zmırU 
aranmaktadır. ta bulunmaktadır. fiktirlcr. 



"Yeni I ... sır;, ın Askeri 
muharriri yazıyor 

• BASTARAFJ 1 lNCJ SAHIFED~ -
sı bu hareket ve tedbirlerin ilk netice· 
leri olmuştu. Sovyet cephesi de merkez
~~ ... Mohilof ile Gomel arasında Brjansktı 
--.aoar 300 kilome1Teye yakın bir derin
likte yarılmıştı. 

Şiınnlden cenuba doğru, 1500 Jdlomet
l'elik yani İstanbul - Bağdat arası ka· 
dar, muazzam bir cephede iki aya yakuı 
bir zamandan beri yapılan bu harp ha
reketleri, bir yandım Rus ordulannı şu 
!'ada ve burada ehemmiyetli surette lur· 
lla1arnağa yaramakla beraber cenupta, 
~denizin en büyük liman şehri Hacı 
~ (Odesanın) karadan muhasara.5t· 
~ Ye diğer cihetten şimalde, Rusyanın 
uuyUk Petro zamanından beri, eski c:;ar
la? payitahtı Moskovanın çevrilip .kuşa
tılmasını oldurmuştu. 
Alınanlar Peipus gölUnün ~ ka
~ ilerledikleri halde bir Rus ordusu 
u,:nUz Estonyada yani sol ceruihlan ge. 
l'İsiııde kalmıştı. İşte bu aüşman ordu
SUnu sahile Tallin bölgesine sUrdtikten 
lonra onlar birden bire Peipus gölUnUn 
"-nalinde pek ehemmiyetli gecit yerı 
~arva ile bunun doğusunda Kingissep 
~almışlardı. Burası Len?ngrad1 
hrbe karşı 120 - 150 kilometre mesafe
den mildafna eden Stalin müstahkem 
hattının en şimal cenalu idi. Bu bat ayni 
ıartıanda İlmen gölünün şimalinde No
"ograd istikametinde ve merkezde l.Aı· 
h tnevklinde yarılmış ve bu suretle Le-
11inscradı ur.aktan mUdafaa eden İlmen 

2
\re Pe!pus gölleri arasındaki ıtakriben 
50 kilometrelik mnstahkem cephe ta
~yle zaptolunmuştu. 
Almanıar İlmen gölünUn cenubunda 
~et mukavemet cephelerini ıo:orlıvor 
~ Lenlngradı bu cihetten genis bir iha
ta ile tehdit ediyorlardı. Bu sebeple Le
~dı mUdafaa eden Scnıyet ordusu 
llllll°"Ograd iatikametinde mukab!l taar· 
rtıdar yaparak Almanların bu cihetten 
~ki ı>ayitahb ihataya matuf olan ileri 
QClteketlerinl durdunnah calıştı. Fakat 
muvaffak olamadı. Bunun üzerine Al· 
~ann ileriye sUrdükleri seri tümen
er Leningradın cenup doğusundan ~e· 
~k Ladoga gölünün .oenup batı köşe
i:deki Şlusselburg ]imanım zaptctti-

r. Bu hareket Leningradı cenup, ce
ttUp doğu ve doğu cihetlerden ihata edc
telc Rusyanın diğer yerlerinden tecrit 
~ek demekti. Çünkü Alınan ordusu 
~İngrada ı-tarpten yanastı~ gibi Fin 
0!'dUsu da Kareli berzahında Viborg 
~Cistahkem mevkilni r.aptederek şehre 
ş1lllalden ynklaşmıştı. 

ve Almanların burasını sırf muhasara 
ve zamanla mı, yoksa doi;,tudan ve c~ 
nup doğudan zorlrunnkln mı dUşüreccği 
şimdiden aslL mal(im olamaz. Fnkat Le
ningradın muhasarası, sırf strateji ba· 
kımdan bile, Alman - Fin ordulanrun 
şimalde iş birliğiyle Voroşilof ordular 
grubunun kuvvet bakiyelerini daha do
ğuya atarak Moskova:,rı şimal batıdan 
daha ziyade tehdide yarıyacağından bi· 
rinci derecede ehemmiyeti bllizdir. Av
rupa Rusyı:ısındaki sannyiin dörtte bir 
kadarının Leni~ı:ıd roıntakasında top· 
l:ınmıı buluııdu!,ru da ayrıca düşünü
lürse bu böl,ıte.n!n Rusya ile alakası ke
silmesinin büyük bir ehenuniycti ola
cağı kendiliğinden anlasılır 

Bundan başka Le~adda azim ek
seriyeti amele olan üc milvon haJk mev
cut olduğu gibi bu mıntakaya bir mil· 
yon da baro muhaciri gelmiş lınis. Bun
lardan ne kııdannın uJılfrc edildikleri
ni veya kac:;abildiklerini b!lemiyonız. 

Sovyet baskumandanlığı. Atmanlann 
LeninKrad istikametinde ve yahut Uk
raynadaki ileri harekctJcrini durdwma
j?a varamasa bi1e her halde onları bazı 
tedbirlere scvkedecek surette merkez· 
de umumiyetle Smolensk isti.knmet:nde 
bir mukabil taarruz hazırlamıs ve VRP· 

nuştır. Büyük ve tesirli olması düsünii
ien bu Rus taarruzunun Vivnsma gar
binden zivade Yelnia istikametinde bir 
mikdar ink:saf edebildiği Moskova teb
liğlerinden anlasılmıstır. Almanlar bu 
hususta bir şey bilclinnemekle beraber 
bazı ileri kıtalan bir knc kilometre gc· 
riyc cekmek mecburivetinde kaldıkları 
anlasılıvor. Fakat bövlc bir taarruz. Al
man kuvvetlerini ~en!ş bir ccı>hede 
Smolcnskten. Vitcbsktcn ve Mohilovdan 
cıkarıp daha gerilere sürmeclik".e tesir
s1z kalma~a mahkfundur. Almanlar 
Smolenskin 60 kilometre simal doğu· 
sundaki mıntakada Rusların. tanklann 
da ynrdımivle yaptıktan yeni bir taar
ruzun :?.aviatla tarded.ild1eini hnher ve
rivorlar. 

·Her 'halde Ruslar, Almanlara şiddetli 
ve neticeli bir taarruz vnparak ceohele
r:ini yarmak kabilivetinl henilz göster
memişlerdir. Fakat bu gib! tnarru7.1ar 
yalnız netice vermemekle ka1ma7., aynı 
zamanda Alınanların. Ucrliyen Rus kuv
vetlerini sanp imha etmeforini mümkiln 
kılabileceğlnden ban mahzurlan da ih· 
tiva erler. Nitekim Ruslar Gomel sehri
nin 112 kilometre cenup dojhısunda va
ni Kiyefın 130 kilometre sima} doaı.ısun
da bulunan Cernllrof ı:ıehrinl tahlive et· 
tiklerini bitd'rdilcr ki bu hSdise Gomel 
den cenup doğu istikametinde ilerliven 
Alman kuvvetlerinin ~ddetli tazyikin· 
den ileri ~elmekted!r. 

Cernikofun 7.aptı, Kivefin şimalden 
ihatasım hedef edinen Al.man vlftnınm 
tatbikinde atıbn1s yeni bir adımdır. Da· 
ha cenupta, Ode.cranın muhasarasiyle 
Dinveperln ,:?eç11ınest kin Almanlarca 
5'QPllınakta .oı.ı hazırlıkların .. dev.am;n
dan baska şimdilik söylenmege deger 
bir hAdi.se ynktt.•r. 

V ~nlerin milstahkem eski Fin şehri 
m!~l'gu zaptederek Fin k:örfezinae üç 
it..__ 70 - 80 kilometre lleili,cbilmelc
tı • 11ll tiyade Almanların Lcninı?rad1 cc· 
ı:.':..~ tehlikeli b!r surette tazyike baş
::':'~ ~la Rwılana Kareli bar
~ tah1lye zaruretini du)'lnaları üze
l'ine rnilmlrlinleşip kolaylaşmıştır.. Fin 
0!'dUsunun Ladoga Ye -Onega gölleri ara
~ hUtUa sahayı.. Svir nehrine ka
~· Ruslardan birden bire terriizt:ye
i:.~ de ayni sebepten yani llumnn 
.... dan çekilmelcrl yüzUntien kabil ol-

-~- -·················--················· .. hu bareketJerin ııet.icesiııde. Voroşi- j AM!!~!!.A~...,.D~O.!V i 
~ ordular grubunun geri çekilebilen : B U G 0 N K t} P R O G a A M 
..a:':'Yetleriniıi Şındi umumivetle Onıeı;ea .......... - - - ........ . 
talU eenup sahillerinden. Tıkvin ve ıı. 'l.30 Program ve memleket saat ~an, 
~gölünün "8l'kıııdaki Valadai (Boro- 7.33 :Müzik pt 7,45 Ajans haberleri 8.0tı 
·~ı • Ostaşkov) daJları hattına doğm Müzik pl 8.30 - 8.45 Evin saall.w 12.36 
:\iterek burada yeni bir mUdafaa ve '?rogram ve memleket saat ayan. 123.' 
Ukaveınet battı ·teşkil ctmelerl bekle- Müzik : Saz eserleri 12.45 Ajans ha

~hl!ir. berleri 13.00 MUz!k: Fasll şark.itan 13.30 
~~. VoroşllOfun kumandamıdakl 14.00 Müzik pL 18.00 Program ve mem
..-.qaı Sovyet ordular ~undan Lenin· 1eket saat ayarı 18.03 Milzlk pl. 18.30 
lrad eb-afmaa ne bdRr hir kunet bt- MUzik : Fasıl S8'Zl 19.30 Memleket saat 
~ılnuştır ve dolayıslyle ne kadar bir ayan ve ajans haberleri 19.45 Se!'best ıO 
h. \P\-ct gerl çeldlmefte muvaffak otmuş- daklka .. 19.55 MOzlk : San .soloları 20.1:> 
''U'! Bunu bilmek pek ebemm~ ol- Rachro pzetesi !8.45 Miizilı:: : Bir halk 
~la beraber mUmkün değildir.. Bu- türküsü öğreniyoruz .. Haftanın türküsil: 
~~la beraber Len~dda değil bir Keklik 2L09 Ziraat takvimi ve toprak 
d~1Yon Sovyet askerinin yani en az mahsulleri borsası 21.10 Müz!k : Kan· 3srt ordunun bınkılmasL batta buraya sık şarkılar 21.30 Temsll : Kimgil ailc!'ll. 
~ tUınenin bile memur edilmesi mantı- 21.45 Müzı"k : Radyo senfoni orkestrası 
1' l..ı~abu] edilemez. Asker! bir mantık- 22.30 Memleket S8ftt ayan. ftjan~. ~aber
bh..~ ~vyet baOOımandanlığuun Le- leri. borsalar, fiatleri .. !2.45 Müz.ik pl. 
~da eU silih tutantann s'iffih1an- 22 55 _ 23.00 Yarınki program ve kapa-

hnalariyle waber nihayet bu şeb· nış .. 
~ etrafında azamı 15 tümenlik bir or- -,_ 
'l'aı_b~rakrnış olmalarını kabul edebiliriz ~ ~ 
. l\J"tben s Sovyet kolordusu ne şeh· no"•or r.e'' '' Yar~ın ::ı tesiih edilen amelesi burasını uzun- U ~ 11 Ul • A ··~ ~ 
~hır tnUddet mUdafaa edebilirler. M~ ı iZMIR MEMLEK~"T HASTANESİ c}., 

~hı-!tt Almanlar telefata bakmaksızın. ~ DAHİLİYE MÜ'n~HASSlSl ~ 
'cebr1 bir hiicurnla zorlayıp almak / l.\IUAYENEHANE : lkinci Be7ler ~ 

ll. ler.. ' okak No. 25 
~Uslar, Leningradda bwu.lan daha ~a 1'ELE1"0N 39S6 
ada ne kadar kuvvet tahsis etmişlerse ~~y... ......._...,.....,......._-~'< 
~ erece fazla Almanların ncfine hil:-
~~ ~t ı1iş olurlar. Çünkü bu suretle 

\te. ha;eket orduları o nisbette azalırus Allll ... -----=m ~-----•\allııı. 
dlr ilerıde mahsur şehirle birlikte o ka· :;y Birinci sınıf miitehassıs Doktor 
Aı «:ok Rus askeri. silfilı ve malzemesi Demir Ali Kamcıoğlu 
l'lıuhan eline düşmüş olur. DUşmnnın Cilt ve Tenasül hastnhklan ve 
tu.ı~na bizzanır tcrkolunarnk ELEKTRİK T~DA VİLt:KI 
il}(! vakit knzanmnk vazifesi alan 
Se~kilere tahsis olunacak kuvvet!n bu Birinci Bevler Sokal!ı No. 55- lzmiT 
~ ~le iyi ölcülmesi ve bunun ihtiyaç F.lhamra Sinema51 arl-.asnda sabah· 
~ıl ada olmamasına dikkat ve itina 1 tan akşama kadar hastalannı kabul 
~ trıest lazımdır. Leningradm müdafa· ' eder .. 

ı....':~JJlara biraz vakit knuındıra:nktır: • 
~adın ne kadar dayanab~! ...... ._ _____ _ 

TELE•'ON : :1479 (469) 

~~ ~D~D~DDDDDDDDCOOCDDDDDDDDDDDDDCCDCCDC~· 

FUAR Gazinosunda 
CJLGJN REVü • 

Mcualar evveıden angaje edilmelidir 
TELEFON: 4317 

, 

YENi AS'IR 

KAT'İYEN 

IHTiY ARLAMJY AN 
KADINI 

SIRRI 

-
45 Y~mda olduğu halde 1'(lzünde hiç 

bir çjz.gl. hiçbir buruşutu yoktur. 
Aç-ık . )'Umuşak. vp btr gene; kızınki 
ııbl kusur:ıuz. bir dit. Adeta bir ha· 
rlluı dt>nebılır, Fakat bunun rennJ 
bir lu1u ''ardır 
f~. bu Virana Onıvcrsltcsl Pro

resöıi.I Dr. St.cJskal'ın ııayanı hayret 
kcşrı A>lan ·~ı .. ~" neticesidir 
"Bl0«I .. her yumus:ık ve kusıı~ 
clld lctn ~lıem otan gençlcşUrfcı 
tll)'1'Tlftll "l' tabiJ unsurdur Simdi, 
penoo renkteki Tokalan kreminde 
• Blocel. b•ıJunduğundan. ılı urur
ken dtdınıı.ı bt'sler v• ı:cm;le$tfrir. 
Her ubah kalktığınızda tll4:1 vo 
bıuıısuk.luklımn ikoy1>olduğwıu ve 
biraz daha ı;encle$11llrılıl görursu
nuz 

r••oo···~n;;···= .. ···1 
Yakın zamanda imaline nıuvaf

fak olduğumuz yerli malı olan tba. 
Tahta kurulaıını mahvettiği gi

bi her kumaştan hiç çıkmayan le
keyi çıkarır aynı zamanda her tür
IU mlldeni eşyayı parlatır. üç vazi

feyi yapan bu mayi her vatandaşa 
en lüzumlu bir maddedir ziyaretçi
lerin tş banknsı pavyonu yanındaki 
!ha pavyonundan bir şişe alıp de
nemeleri menfaatleri iktizasındnn
dır. 

DEPO ADRESİ 1 Ankara Anafarta.lar ccıddcsi 
No: 71/43 TL. 2017 
1ZM1R TOPTAN SATIŞ YER1 
Suluhan civan Türk ecza deposu 

107 (1970) 
ıccccocacccccooaamco;;aaaoaaaaac 

lZMtR RELEDtYEStNDEN: 
1 - Mimar Kemalettin caddesinde 

914 sokak 953 nd.a 29 parsel 82 sayılı 
86 50 metre murabbaı yerde ve 904 neli 
sokak 341 ada 12 parsel 12 kapı 2 taj 
sayılı dilkk~ların. çıkacak enkazı mil· 
teahhide alt olmak üzere yıktınlması 
ve molozlarının kaldırılması ve tesvi
yesiyle duvar çekilmesi fen işleri mU
dilrlUğUndeki keşif ve şartnamesi veç
bile açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
bedeli l 71i füa 75 ku~ muva\:kat te
minatı 13 lira 2.6 kuruştur. Taliplerin 
temlnntı öğleden evvel İş bankasına ya
tırarak makbuz1arlyle ihale tarihi olan 
17/9/941 CarsmnbP ıı\inü saat 16 da 
encümene mü rncaaUan. 

2 - Altıok mahaııesi 411 nci sokak
ta 75 n:ıetre boyda kanalizasyon yaptı
rılması. fen işleri müdür1üi!ündekl \e
şif ve şartnamesi veçhlle a~k ehiltme
ye konulmuştur Keşif Weli 495 !in 
65 kuruş muvaltkat teminnb 37 lira 20 

Si m: .._ lif 

t•'J'ANBllL BELEDİYESiNDEN: 

SAHiFE l 
' -:::> = z 
~ 
00 ··-

Beyazit tahsil oubesi binasının ikmal in.Şaatı kapalJ z.arf usuli.Yk wiltmeye 
konulmuıtur. Keşif bedeli 37422 lira 54 kuru~ ve ilk teminatı 2806 lira 69 
kuru~tur. Mukavele, eksiltme, bay1ndırlık işleri, genel hu.auai ve :fe.nni prt
narnelerl proje ve lcc~if hulasasiyle buna mlitefem diğer evrak 167 .kurut 
mukabilinde belediye fen işleri müdürlüğünden verilecektir. 1hale 25/9/941 
pertembe g{inü aaat IS te daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te
minat makbuz ııveya mektupları ihale tarihinden sekiz gün evvel belediye 
fen itleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehUyet 941 yılına ait ti
care odaaı ıııresikaları imzalı ıartname ve kanunen ibrazı lAzım gelen diğer 
vesailde 2490 numaralı kanunun taıifatı çevresinde hazırlayac&klan teklif 
mektuplannı ihale g{lnü saat 14 e kadar daimi encümene vermeleri lhımdır. 

10 ·~ t8 22 3668 (1961) 

VIY ANA SERGiSi 
21 - 28 Evlül 1941 Cılnduzlfff ~ın dl' beyaz renktelı.I 

(yağsız' Tokalon krf'T'fwu Scullananıı. 
Bu sl'ycde cıldınızı tıızeler, s•yah 
ınolıUlırdan lturUrır ve ecrk m61. 
matmı sıklıı~uır On yaş datıı eenc 
eönlnUntız ve 6.)'1e de kalcnız Yilzü. 
nüz.!.ın U710amıs odale!rrme ıılha
rct vcr1nız Bu cırkto li'ndl.'n kurtu. 
lunuı Ml.'k~plı kJı olduğunuz. a
manıd taze. ıdcı )'llnaklarını:u ve 
tııtıı gfiıelllğını.ıı lktiaap edinl&, Cil
dın c·llıısı cılan bu lkı muhlellf To
kolon kreminin hor(k\ıllide ııeUce
lerindcn fevkılAde mnhz:ua kala
cabmıı Aksi llkdJrde ııaranızı 
memnuniyetle iade ecJcceğlı. . 

MC'MESShj K. A. MÜLLER VE SERIKi 
Miıterva Han Galata - tstanbul TeL 40090 

kuruştur. Taliplerin teminatı öltleden ----------------·--------------
evvel tş bankasına yatırarak makbu~la
riyle ihale tarihi olan 17 /91941 Ça~m
ba ~nU saat 18 da enciimene müra<':ftat-
ları. 3, 7, 11, 15 3605 (1925) 
·-~~.11'!11"-

0ZF.J4 DF.V.llt'f AHA 
"I!! ;r411ı: nxırı.u 

Talebe kaydına başlanmıştır. 
Bu ders yılında açılacak üçüncü 
cınıfa aa yeni talebe alınacaktır. Her 
iki kısma yntılı talebe kabul olu
nur. Okulun otobüsU vardır 22 Ey
Hllde derslere ba lanacaktır. 

2 inci ko-..don No. 204 

PARASIZ - Bu gazetenin her oku
yucu bayanı, derununda (Beyaz ve pem
be) renklerdeki Tokalon kremleri ile 
muhtelif renklerde Tokalon pudrasının 
nlimunelcrini havi lüks biı güzellik ku
tusunu alabilir. Ambalaj ve sevk masra- § 
fı olarak 20 kuruşluk bir pul aşağıdaki ... >!)!""!:)!~~-~ıl!!iloocr.;.,oe»aCCCDDDOCDCCQCOCOC 

1 - 6 (2020) 

ndrese gönderiniz 
Tokalon servisi 19 A. Posta kutusu 

622 :tSTANBUL. 

MUZA YEDE tLE SATllŞ 
17/Eylül/941 Çarşamba günü saat 

10 da müzayede bedestamnda salon. ye
mek odası, mutbak takım.lan büfe e'V eş
yası vesaire bilmUz.ayede satılacaktır. 

Taliplerin mezkur gün ve saatte mü
zayede yerinde huır bulunmalan ilWı 
olunur. 15. 16 3799 (2023) 

-

~~~ 

MOTÖRSA..TIN 
AUN CAKTIR 

Liter veya Piter markalı beş veya 
alb beygir kuvvetinde bir motör sa
tın almak istiyoruz. 
Satmak ist:yenlerin B. Mehmet AH 
Cınar adresiyle İzmir posto kutusu 

\ No. 106 ya mUracaatleri rlca olunur. 
~ ı - 3 (2019) 
ıcaaaı:ıı:ıcacaocc:ıı:ı a aaa;aaunı:ı ı:ın • 

Italvan F rkek ~e Kız 
MEKTEPLER İ ACILIYOR-

ttaıyan erkek ve Ayylldız kız nehari ve leyli mektepleri 22 Eylfil tarihiıı
de açılıyor. 1lk, lisan dersleri ve kadın ifleri.. Kayıtlar her gün saat -9 dan 
ız ye ve 17 den 19 za ka:lar kabul edilir. 14 • ıs -16 (2018) 

anu anar ını:ıaaaaa:aon:maa n=-:cccc~ 
--------------------~----

DEVLET ORMAN İŞLETMESi f;ORVH REVDl 
AMiRLiMHDElf : 

Jhaleainin 4/Eylul/9 41 gününde yapılacaiı Ulus ve Sonpoata gazetele
rinin 22, 25, 28, 30 Ağustos Yeni Aar gazetemlnla ZJ. 26. 28. 30 
Aiustoe 941 tarihli nüsbalaruada ilan olunan 308 adede muadil l 39 
metreküp 181 desimetreküp ladin tornruğuna mezkur günde talip zuhur et
medi~inden ihale aynı şerait tahtında 30 /Eylul / 941 Sah cinüne bırakılmış-
tır tlln olunur 12, 15, 18, 21 3731 (1996) 
~...,,.,..-_..,,;-~,,~~ .. ,... _, ~ . 

P~Vl.E2' OR,,Jl~ İŞLE'J'MESI ~RUH REViR 
.AMİR1-ifJt'fDEN : 

ihalesinin 4/Eylul/9'41 gününde yapılacağı Uluı ve Sonpoata gazetele
rinin 22. 25, 28. 30 Ağustos Yeni Asır gazetesinin 23. 26. 28, 30 
Ağustos 9'41 tarihli nüshalarında ilan olunan 11985 adede muadil 275 
metreküp 494 desimetreküp ladin tahtasına mezkur günde talip zuhur et• 
mediğlnden ihale aynı ıerait tahtında 30 / Eylul/941 Salı g\inüne bıra'kıl-
nufbr Han olunur. 12, 15. 18 21 3735 (2000) 
~-,...; -- ....._,.._,. -- JO~~:Y.a""JQC~DDl::IC ~ 

--· DEVi.Er ORMAN IŞLE2'MES'I ÇORUH REVİR 
AMi.Pr.~~·~DElf : 

ihalesinin 4/Eylul/941 gününde yapılacağı Uluı ve Sonpoıta gazetele
rinin 22, 25, 28. 30 Ağustos Yen\ Asır gazetesinin 23, 26. 28, 30 
Ağustos 941 tarihli nüshalarında ilan olunan 733 adede muadil 123 met
reküp 5 76 desimetreküp ladin kala!lna mezkur günde talip zuhur etmedi
ğinden ihale aynı ~erait tahbnda 30 /Eylul/94 1 Salı gününe bırakılmııtır. 
ilan olunur. 12, tS. ~8. 21 3732 (2001) 

JIF.~J .. ,:!'Jt' nDv A 'tf fŞLE'J'MESJ ÇORUH REVİR 
A.MlB.1-l~İNDEH : 

lhaleainin 4 /EylOl/941 giinünde yapılacağı Ulus ve Sonposta gazetele
rinin 22, 25, 28. 30 Ağustos Yeni Asır gazetesinin 23, 26. 28, 30 
Ağustos 941 tarihli nüshalarında ilan olunan 3318 adede muadil 364 met
reküp 059 deaimetreküp ladin kalfısına mezkur günde talip zuhur etme
ğtnden ihale aynı oerait tahtında 30/Evlfıl/94 1 Salı gününe bırakılmışbr. 
ilanolunur. 12. 15, 18, 21 3734 (1999)~ 
~ .,,...,., ..... :;,~~~//~ -~--... _,,..__ . 

p~WLF.1' ORM.Aftl iŞLE'J'MESİ ÇORUH .REViR 
AMfpr.i~iJıJ:rtEN :' 

1haleıinin '4/Eyliil/941 gününde yapılacağı Ulus ve Sonpoata gazetele
rinin 22, 25, 28. 30 Ağustoı Yeni Asır gazetesinin 23, 26, 26, 30 
Ağustos 941 tarihli nüshalarında ilan olunan 1687 adede muadil 66 mct
Telcüp 900 desimetreküp ince kalas 2 402 adede muadil 5 7 metreküp 424 
desimetrcküp kadronki cem'an 124 - 324 metreküp ladin keresteaine mez
kur günde talip zuhur etmediğinden ihale aynı şerait tahtında 30 1Eylfıl/94 I 
Salı gilnüne bırakılmıotır. ilan olunur. 12. lS, 18. 21 3733 (2002) 

Orman lslP.trnesi Çorllh R~vir cimfrlli!nden : 
ihalesinin 4 /Eylul/941 gününde yapılacağı Ulus, Sonposta gazetelerinin 

22, 25, 28, 30 Ağustos Yeni Asır ga~etesinin 2 3, 26. 28, 30 Ağustos 9'41 
tarilıll nüshalannda ilin olunan 1816 adede muadil 31 3 metreküp 244 de
timetreküp ladin k.allıına mezlc:Qr günde talip zuhur etmediğinden ihale 
aym tcrait tahtında 30/Eylul/941 Salı gününe bırakılmtttır. lli.n olunur. 

12. ıs. ıs. 21. 37.30 (1997) 

f2MIR DEF!'ERDARı iGINPAN : 
Adet Muhemmen bedtli Lira 

150 Yatak. 
1 :50 Y:organ 1!00,00 
150 Yubk 
Karşıyaka kız öğretmen okulunda mevcut yukarıda cins ve mikdan yazıl.4 

yata'k:, yorgan ve yastıkların .kılıflan dahil tahminen (3000) kiJo pam~ be
her kilosuna tahmin edilen 40 kuruş üzerinden sahılan 12/9/941 ıtarlh.indeıı ~ 
baren müzayedeye vazedilmiştir. 

Taliplmn millt emlak müdürlüğüne milra.caatla yüzde 7,5 teminat akçası ya
tırarak ihale günü olan 2919/ 941 tan1ıinde mezk!i.r okul binasında teşekkOJ 
edecek satl§ komisyonuna müracaatları ilWı olunur. 3729 (2021) 

/zrnirJen g;decek kıymetli hedi vemi~ 

Kem al K. Aktaşın Eczacı 
Kolonya ve E•ansları olacaktır 

Altın ru }'a Dalya 
Bahar çiçeği 
Yaaemın 

Gönül Amber 
Zümrüd damlası 
Leylak 
limon çiçef i 
Son hatıra 
fal ya Meneltfe 

941 Kolonyaaı 

Hilli Eczanesi 
...................................................................................... 

~ l.Jeviet. Demır Y oliarıncıan i 
• • ...................................................................................... 

-- Jstaııyoola.ruwzdan Şam - Hama ve temdidi dcmiryollan şebeke.inde 
Şam. T rablıuşam, Samah ve Naaip istasyonlanna ve Irak demiryollan oebe
keainde Bağdat - Tel.köçek kısmındaki bütün 4tasyonlara ve bilmub.bele ba 
istasyonlardan istasyonlarımıza lam vagon yükü halinde ve bazı prtlarla doiru 
nakliyata batlanm11tır idaremize ait mesafeler için tanı vagon yükü ücretleri 
dahili nakliyatta olduğu gibi tarifelerinde tayin edilen ugari miktarludan 
az olmamak kaydiyle hakiki siklet üzerinden heap edilir. Yalıuz diier do
miryol istasyonlarından istasyonlanmu.a gelecek esas tarifeye tabi hamule
lcrden bu asgari siklet kaydı aranmaz. Diğer demiryollanna ait mesefeler için 
tam vagon yükü ücretleri de Suriye ve Cenup dcmizyollarında lrakla ali.kah 
nakliyatta /5 / tondan ve Şam Hama ve temdidi .dcmiryollannda l O - 15 ton
luk vagonlar için /Si ve 20 - 25,4 tonluk vagonlar için / 8 / ve 25.4 den faz
la tonluk vagonlar için / 1 6/ tondan olmamak üzere hakiki siklet üzerinden 
heaap edilir. İpek kozası Suriye ve Cenup dcmiryoUannda tonaj kaydına tabi 
değildir. Doğru nakliyabn hangi istasyonlardan kabul edileceğine., ücretlerin 
ne suretle tediye edileceğine ve diğer tatbik şartlarına dair istenilecek fazla 
tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi rica olunur. 3796 (2023) 

SOMA İSTASYONUNDA YAPJLACAK YA· 
!'AKHANE BİNASI İllSıtA.rJ_ 

Kapalı zarf usuliyle ve vahidl fiat üzerinden eksiltmeye konmuştıır. Bu 
inşaata döoernc ve lentolar için muktaz.i demirler idarece vcrilecektiT. 

1 - Bu ilin mUhammen bedeli (42.700) liradır. 
2 - istekliler bu işe ait şartname vesair evrakı D. D. yollan Ankara 

ve Balıkesir veznesinden 2 1 S kUlUf mukabilinde alabilirler. 
3 - Elcsiltme 30/9/941 tarihinde Salı günü saat •6 da Ankarada 

D. D. yollan yol daireeinde toplanacak merkez: birinci komisyonunca yapı
lacaktır. 

4 - Ebiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplariyle birlikte 
ap.ğıda yazılı teminat ve veaaikl aynı gün -at '5 ~ kadar komisyon reisli
ğine ..-ermeleri J.iumdır. 

a - 3202.5 liralık muvakkat teminat. 
b - 2490 aayılı K. nunun tayin ettiği vesikalar ile bu İ§e mahaus olınak 

üzere münakalat vekaletinden alınmıt ehliyet Vf'.sikası için ihale tarihindea 
en az sclciz gün evvel bir istida ile münakalat vekaletine müracaat olunmua. 

12, 15, 17, 20 3757 (1992) 

CAMALrl TVZLASI MUDVRLtJCVNDEH: 
Tuzlamızda yapılacak badana iti pazarlığa konulmuştur. Ketif bcd~ 

213 lira 60 kurut ilk teminatı 16 liradır. Ketif hulU.eı her gün ba~. ~.üdü~ 
lükte ve müdürlüğümüzde görülebilir. isteklilerin 16/9/941 ealı gunu ... t 
14 de müdürlüğümüzde toplanacak komisyonda ha.ur bulunmalan. • 

6 JS 36:51 (19S7) 



SAHİFE 4 YENi ASJR 

Son lngiliz akınları Mihver n-:enbalarının lngilterede hazırlık Makineye 
verdiği bir haber V •1• k 

Akdeniz, Tt alva 
1 

d - •
1 

Inv:ilizler bu kış .,"~rı 1~111 en 
, e Afrikada ha- ran . ~ lnsı:~ tere büyük hava hü- Mihver elçiliklerine Tab-

va lıaskınları aleyhınde ısyan cumları bekli- ranı terketmeıeri bil. 
çıkmış dirildi 

yapıldı yorlar 
---o- Müsellih Kürt ~etteri AlmanlaPdan müPefdıep 

5 val}~ r tahrip olundu.. modern s·ıahlarla a yak· Düııyanın en bü~üfı itfa· ~iğer bir grup yarın 
Palermo, Lilıado ve lanmı$lar, Ta hr a nd a i~e teşlıilci ı inqilterede lngiHz ve Sovyetlere 

h. h .. .-: ı ı teslim edilecelı Bingazide 11angınlar va un au.se. e r o muş, ilıi l'ÜZ elli bin lıi$İ Tahran. 14 (A.A) _ Alman, ttaıyan, 
t;ıJ:arıfdı.. ÜÇ 2İi!Zİde lnftİIİZ CGllSl}70r- Macar ve Rumen elçılikleri mensupları-

Knhıre l 4 (AA) _ Orta şark İngı- esir dÜSmÜ$.. Londra, 14 (A.A) - İngiltere Dahili 1 nın Tahranı terk etmeleri icin Salı günii 
rz. haHı kuvvetleri karargahının tebliği: Budap ştc, 14 (AA) _ Ofı bildiriyor. Emniyet Nazırı Morison gazetecilere asa- tebligat yapılmı tır. 

Ing"lız hava kuvvetleri ve donanma Tahr. ndan Sofyaya \e Sof~. dan Macar ğıdaki beyanatta bulunmuştur: Tahran, 14 (A.A) - İr.ın hükümeti 
tayyareleri 11 - 12 eylül gecesi ve l2 ey- ajan ınn ven len bir telgraf haberine - İngiltereyi bu kış yangınlara karşı Almanlardan müı <"kkep dığer bir gru
lül günü merkezi Akdenizde düsmanuı göre f • nda tıni olarak bir isvan çıkmış- muhafaza için çok şiddcili tedbirler alın- bun yarın İngiliz Sovyet makamlarına 
bir vapur kafilesine muvaffakıyetle hü- tır. • mıştır. Önümüzdeki kış mevsiminde teslim edileceğini 1n~ıliz elçiliğine bil
cum etmişlerdir. "Üç vapurun battıı,'1 ve Bu haberde en modem mitralyözler, fngilterenin şiddetli hava hücumlarına dirmiştir. Dün aksam Tahran radyosu 
dığer vapurlann hasara uğradığı kuv- toplar \C el bombalariylc milcehhez mil- maruz olması ihtimali vardır. F..ğer Rus- tranda bulunan bütün Almanlara hitap 
'etle muhtemeldir. Bundan başka dü • him I<ii.rt çetelerinin apansız İngiliz iş- lar Almanlara mukavemet eder veya Al- ederek derhal polise müracaat etmeleri 
manın bilyiik .bir ticaret vapuruna 1.or- gal kuvvetleri aleyhine har<:>kcte geçtik- manları mağlOp ederlerse bu çok iyi bir lüzumunu tebliğ etmistir. Alman elçili
pil isabet ettirerek gemide infilfık ol- ]eri "e Kürt kıtalarımn Kcrmanşahta şey olacaktır. Fakat Almanlar tutuna- ğ:nde bulunan 800 kadar Almanın kış
mu.ştur. İnfilakın iddetinden hücu~rn toplandıl.Jarı, i yanın burada başladığı bilirlerse hava kuvvetlerinin mühim bir laya yC'rleştirilmesi için tertibat alınmış

-----
Süveyş mınta
kasına yapılan 

ha va akını 

} apan tayyareler bıle sarsılmıştır. Duş· ve mevcut malumata nazaran Hcmadan kısmını garbe getireceklerdir. 1nglltere tir. 
manın ba ka bir tic~ret gemisine de tor- Luristan, Hoştan vilayetlerinin tamamı~ de yangınlarla mücadele için 250 bin ki
pil isabet etmiştir Jnfl:ık1an su buharı le asılerin elinde bulunduğu bildiri!- şi çalışmaktadır. Bu, dünyada yangına 
y~ikselmiştir. . mektedir. karŞJ kurulmuş en büyük teşkilattır. 

ITAISAYA YAPILAN HÜCUMLAR Macar ajansı cumartesi günü Tahran- - - --
Pnlt'rmoda gemilere ve inşaat havu- dan alınan malumata göre İngiliz d!plo· /ngi/iz dev/et nazırt 

zuna taarruz edilmiştir. Bombalanan he- matik kuryesi ile İngiliz radyosunun ya-
d f mıntakasından kwl alevler yüksel- kın şarktaki tanınmış muhabiri Reider Grinvud divor ki: 
miş ise de dumnn hasarın tesbitine ma- Cimbonun ve refakatinde bulunan Tay
ni olmuştur. Llkadoda bir mühimmat mis gazetesinin muhabiri Con Hobor
fnbrikası bombalanarak vangın çıkarıl- nun da asilerin eline düştüklerini ve 
mış, ';>eYa~ duman sütunları yükse~~- akibet1erinin meçhul bulunduğwıu, 
tir. Sırakuza gan bombardıman edı1mı- Tahranın muhtelif mıntakalarında va
büyük bir yangın çıkmıştır. Dönüşte Li- him karışıklıklar çıktığı ve asilerin her 
kado limanı mitralyöz atC>şine tutulmuş- tarafa ilanlar yapıştırarak ahaliyi ken
tur. . • ,.,.n,,,. ni~ dilerine iltihaka davet ettiklerini iliivc 

BA KA BiR KJUu...r.YE nuCUM etmektedir. 
Altı torpido muhribinin himayesinde 

dcirt büyük ve iki kUçUk vapurdan mü- ~occı=ocı:ıı:ı oooo~O' 
te!':ekkil bir kafileye hücum edilmiş, iki yeni hir istila 
büyük vapura bombalar i nbet etmic:tir. 

AFRiKADA 
Libyada Bingaziye karşı yapılan ağır 

bir hücumda Julyana kateclralı mendirc
i:inde büyük yangınlar çılmustır. Bu 
mendireğe tam isabetler kaydedilmiştir. 
Mendireğin mililtehasında bir petrol ge· 
misine hücum edilmiştir. 
Ağır bombardıman tayyarelerimiz 

motörlü nakil vasıtalannı. petrol depo
larını ve bir sahil muhafaza gemisini 
bombalamışlar ve mitralyöz ateşine tut
muşlardır. Bir avcımız garp çölünde 
Savoya tipinde bir İtalyan tayyaresini 
~ilsünnüştür. 
İTALYAN RESMi TEBLi(;i 
Roma, 14 (A.A) - İtalyan tebliği : 
s:maıt Afrikada İtalyan ve Alman 1ıa 

va teşekkülleri Tobruk ve Marsa Mal
ruhta düşmana ait hedeflere tesirli hü
cumlar yapmışlardır. Tobrukta ve Sol
lumda topçumuz faaliyette bulunmuş

-- -·-
Rumenler Yu
~oslavyada bir 
noktayı iş~al 

e t t iler 
MAKSAT BiR EMNiYET 
TEDBiRi ALMlKMIŞ ---·---

• BAŞTARAFI l İNCi SAHİFEDE • 
distana giden yolu kapıyor. Amerika 
birleşik devletleri, Hitlere garbe doğru 
giden yolu kapıyacaklarını ihtar etmiş
tir. Bitlerin Sovyetlcre karşı yapbğı ha
inane hücum bahalıya mal olan tehlikeli 
bir cinayet olarak kendisini göstermiş
tir. Bu hücumda en iyi antrenman gör
müş yüz binlerce genç Nazinin kanı 
akıyor. Bu hücum tlpkı şiddetli bir or
man yangını gibi Bitlerin kara ve hava 
kuvvetlerini idame için ihtiyacı bulu
nan geniş petrol, mühimmat, tank ve 
tayyare stoklarını yok ediyor. Rus or
dularının ve Rus milletinin kahramanca 
mukavemeti bu büyük dünya harbinin 
destanıdır. Yeni müttefikimize lilzumlu 
bUtün yardunlann yapılmasına çalışma
lıyız ve çalışacağız. Irit1ere karşı milca· 
dele yapılan her yer bizim cephemizdir.• 

- - --
lngiliz lere göre 

- RJ\ST.\.Rı\FI 1 INrt SAHİFEDE • 
kabul ediyorlarsa da Budyeni ordusu
nun Dinyeperpctrovsk hizasında Din
ycpcri yeniden geçtiği hakkındaki ha
berlerden hiç bahis etmiyorlar. 

Gomel mıntakasında vaziyet tehlike
lidir. Evvelki geceki tebli~ Çemlkofun 
Ruslar tarafından terkedildiğini bildiri
yordu. 
KJŞ HARBt VE ALMANLAR 

Halil hasar var • Kahire 
Ye bazı vilayetlerde 

t ehlike işareti Yerildi 
Kahire, 14 (A.A) - Mısır Dahiiye 

Nezaretinin tebliği: Süvey~ kanalı mın
takasına karşı bu sabah erken yapılan 
hava akını esnasında bir kaç bomba 
atılmıştır. Binalarda hafif basar olmuş
tur. !nsnnca telefat yoktur. Kahire ve 
bazı vilayetlerde tehlike h:are1i veril
miştir. 

- - --
lni(iliz donan-

I! asıııa nıensup 

t ayyareler 
Rusyanm şimaline yapı
lan malzeme sevkiyatı· 
na kar $l muvallakıyetll 

hareketler yaptılar-
Londra, 14 (A.A) - Bahriye nezare

tinin tebliği : Donanma, Rusyanın şi
malindcki cepheye dUşman tarafından 
malzeme scvkiyatına ve düşmanın bu 

l~ EYLÜL PAZARTES! ' " 

Şarkta zelzele de a m ediyor 

Bazı köyler tamamen 
yıkıldı, yaralılar arttı 

~-------~~----------
Van, 14 (AA) - Son yer sarsıntısı-J AôRIDA 

nın vHfıyetimiz dahilinde sebebiyet ver- Ağrı 14 (A.A) - Cuma sabahı 
diği zayiat hakkında verilen malumata takam~da vuku buıın yer sarsıntısı 
nazaran Ercişin Kocapıruır nahiyesinde rafında alınan son resmi malAmata 
31 köy, merkez nahiyesinde beş köy ta- vilayet merkczımizde olcluğu gıbi 
~?~~n ~araı;ı ol~.uş ve merkezde mü- kird, Susak, Diyadin kazalarında n' 
durluk bınasıyle Jandarma karakolu ve ça zayiat ve maddt hasar yoktur. 
mektep yıkılmıştır. Dün saat 16,13 de 16 35 de 30 
Şimdiye kadar tesbit edilen ölü mik- devam eden iki yer sarsıntısı olm 

darı l92 ve yaralı mikdarı da 190 dır. bundan bazı binalar ısrar görmüş 
Bu yaralı vatandaşlardan yaraları ağır kUmct konağının arka ve yan tarnfı 
olanlardan yedisi Vana getirilmiş ve di- mamcn yıkılmıştır. 
ğerleri de Erci~e tedavi altına alınmış- Develi nahiyesinin bazı köylerinde 
lardır. . . niden vukua gelen zelzeleler nctices' 

Felfıketın vukuu akabınde vali vekili 30 ev tamamen 38 ev kısmen h 
yanında sıhnt müdiirü, nafıa m~endisi, olmuştur. ' 
sıhhat memurları ve yardımcı ~kıpler ol Fatsu nahiyesinde 7.elzele yüzUn 
duğ~ ha~dc felaket sahasında ıcap eden ölen ve yaralanan hayvan mikd 
tedbırlerı almış ve yardımlar yapmışlar- dUr. 
dır. 
Muş vilayeti de gönderdiği bir ekiple V ANDA TEBERRü 

bu yardım işine iştirak ettiği gibi Diyar- Van, 14 (A.A) - Ercişte yer sarsı 
bakır kızılay merkezi felaketzede vatan- sından miltessir olan vatand~ara 
daşianmızın ihtiyaçlarını karşılamak yardım olmak üzere hnlkımız ta 
üzere 1000 lira göndermi§tir. dan teberrü edilen 1000 lira kızılay 

Cuma günü ilk vuku bulan yer sarsın- rafından Erci.~ gönderilmiştir. 
tısında Erciş kaza merkezinde duvarla- Ağrı, 14 (A.A) - 13 - 14 EylUl 
rı çatlayan evler, dünkü yer sarsıntısı si Atmos kazasında saat 22,30, 23 20 
neticesi olarak büsbütün oturulmaz bir 24 te beşer san.iye süren birer yer 
hale gelmiş, bazıları da yıkılmıştır. sıntısı olmuştur. Zayiat yoktur. 
~~~ıcıcıoco:ıooooıCG:ıoc:ıoc:ıoc~ıocıocoo001 

Büyük Millet Meclisi b 
gün içtima ediyor 

Hariciye velıilinln yapın Parti m eclisi grubun 
bey anatta IJaJunnıası muhtemel 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Büyük süreceği, Meclisin ikinci teşrinc ka 
Millet Meclisi yarın (bugÜn) açılacak- tetil karan vereceği bildirilmektedi 
tır. Şehrimizde bulunan mebuslar bu- Sah günü Meclis parti gurubu to 
günkü (dünkü) trenle Ankaraya avdet nacaktır. Bu toplantıda hariciye ve 
etmi§lerdir. B. Şükrü Saraçoğlunun bir buçuk a 

hadisler eh'ahnda izahat vermesi 
Meclisin yeni içtima devıesinin kısa , temeldir. 
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"Bergama,, da kurtulu 
bayramı dün kutlandı 

tur. 
İngiliz tayyareleri BingB'Liyi bombar

dıman etmişlerdir. Arap ikametgAhJa

Blikreş, 14 (A.A) - Rumen kıta
lannın Yugo lavyada Tomok vadi
sini işgal ettikleri hakkındaki şayia 
tekzip ednmiştir. Hakikat şudur ki 
tek bir Rumen taburu Demir kapı
mn ötesinde bir ndktayı işgal etmiş
tir. Bu da emniyet maksadiyle alın
mış bir tedbirdir. 
IOOOOC~CCQIOCCDCCCDDCCODCODI 

Kar baslamıştır. fakat Leningrad he
nüz cevriJmiş dpğildir. Almanlar sert 
kış iklimine tahammül edebileceklerini 
ve soğuk mevsime karşı lazım gelen bü
tün tedbirlerin alındığını iddia ediyor
Jar. Almanlar kış sc!eri için ahsan ku
lübeler, kalın sıcak elbiseler, eldiven
ler ve kayak aletleri hazırlamışlardır. 
Bir t araftan Almanlar kış seferine ha
zırlanırken diğer taraftan İngiltere Rus
yaya yapılacak yardımı teşkilatlandır
makla meşguldür. 

cephede bulunan kıtalariyle muvasale- -
sine karşı muvaffakıyetle tetevvilç·eden Atatürk ve şehitlerimiz anıldı, Milli $ele Ye o 

nnda hasar vardır. 
Düşmanın Sicilyada K atanyaya bir 

hava hUcuınunda insanca ne zayiat ve 
ne de hıLcıar kaydedilmemiştir. 
HAB~lsTANDA 
İngiliz tayyareleri Gondarda mevzile

rimizi bombardıman etmişlerdir. Kıtala· 
nmız dil$man piyadesinin hücumlannı 
pilskürtmUştUr. 
-11111"1w•·,..ı--

Kıbrısa büyük 
kuvvetler Rönderilcli 
Lefkoşe, 14 (A.A) - Kıbnsa büyUk 

takviye kıtalarımn gelmiş olduğu res
men ifŞa edilmektedir. $imdiye kadar 
adada bu derecede kuvvetli bir garni
zon bulunmamıştır. 

--- -- __ .._,,,_.,.-.-.-

yeni bir hareket yapını,~. Cuma saba- d • ba~h hk t b-~ ...s-s•dL hı şafakla.beraber bir İngiliz tayyare umuza man ve fi e ....... z e~....-.. 
gemisinden havalanan tayyareler Nor- Bergama 14 (Hususi) - Bugün (DUn) şehitlerimizi ihtiramla anmış, bu ' 
vcç sahili açıklannda Bodo mıntakasm- Bergamanın 19 uncu kurtuluş yıldönü- dünya vaziyeti karşısında pür ve ın 
da düşman nakliyatına ve civardaki as- mü eşsiz tezahüratla ve çok h eyecanh kil bir yurd çerçivesi ~inde, bu · 
keri hedeflere hUcum etmişlerdir .. Tah- bir şekilde kutlandı. bize yaşatan Mill! Şefimiz İsmet 
minen iki bin tonluk bir düşman iaşe Saat onda atılan topu müteakip blr ile Cüınhurlyet hiiki.bnetimize ve 
gemisi batırılmış ve bazı gemiler hasara genç subay kumandasındaki süvari efe- raman ordumuza inan ve bağh "' 
uğratılmıştır. Alominyum fabrikasına ler hükiimet önüne gelerek şanlı bay- teyit ve tebarüz ettirmiştir. 
bomba isabet ettirllıniş ve fabrika ya- rağımw istiklAI JIUU1lyle ve ihtiramJa Reisin bu nutku coşkun alkış} 

Almanlara 2'Öre Yugoslav kralı Lon- B.Ruzveltinnut-
kılmıştır. Elektrik santralı da bombalan- hiiki.bnet konağına çelmı1şlerdir. Subay karşılanmıştır. 
mıştır. Harekita iştirak eden tayyarele- tarafından irat olunan kısa b ir hitabeyi Gece bu mesut kurtuluş yıldön 
rin hepsi tayyare gemisine dönmUşler- milteakip parti ve belediye reisi B. Ah· şerefine Halkevi salonunda balo 

eephede son drada bazı ziyaret- ku karşısında 
Almanlar 

dir. met Hamdi Ankan kilrsUye ~ edilmiştir. Şehrin her tarafı süsle 
_ _ .._.,,_.,.""*- ebed! .şefimiz Atatürkü ve istikW mil- ve meydanlarda milli oyunlarla halk 

h 
• t• lerde bulundu arp vazıy~ ı , )randa dahili is

lahat için te
şebbüs 

Lenlnqpadın c:enulJanda 
RuslCIJ'a 114.,. zayiat 

IH!Pdll'Jlll.$1er-
Berlin, 14 (AA) - D. N. B. Bildiri-

yor: 
Bütün hava müşkülatına rağmen Al

man hava kuvvetleri 13 Eylillde J..ening
radın cenubundn düsmana büyük zayi
at verdirmeğe muvaffak olmuştur. Düş
man siper ve istihknmlarmn büyük za
rarlar ve hasnrnt ika edilmis, bir çok 
t, m i ab tler elde olunmuştur. 

DüSüRüLE."'1 TAYYARELER 
Berl n, 14 (A.A) - Alman hava kuv

vetl ri 12 13 EylCıl g cesinde 32 düşman 
tnyyare ini havada, 8 danesini de yerde 
t: hrip ctmistir. 

Tayyar dfıfi topl rı da 13 tayyare tah
rıp cyl m· }erdir Bi- gtinlük düc;man 
t, vvnrc 1 viah 53 adedine maliğ olmuş
tur. 

B rn, ıı (AA) - La Suis gazc1.esi
n n • k ri muharriri Rusy:ıdaki harekil
tın t mno unu tetkik ederek Alman kuv. 
v ti r n"n Sov~ et ordusunu tamamiy)e 
ı h i t dı "ni yaz.mış ve demiş
ir k · 

ili u b r ordunun tamamiyle ve bir 
ç h f · "nd tahribine imkan yok

t r > 
L-ı S l. te nın nskari mubarrid 

Alman} r n f vk. lad hazırlnnmakta ol
duk] rnı fakat Lcnin~rad cephesinde 
d rhnl h. r k te r. çecek derecede henüz 
haz rl olduklarını da ilave et
mekt d r ---

V ı t n 14 (AA) - Ruzvcltın hu-
ı .t Li E l•h • Lindbc-rqin son nul 

ku:vle bu nutkun Almanvada neg dilen 
kısmı arasında bir müsabehct olduğunu 
zannetmivonım• dt-miştir. 

ÇEKOSLOVAK VE POLONYA 
RElSlCOMHURLAR ~ YLE 

GOROŞTO 
Razuelt Amet'llıayı haıt· 

ile doğru süf'iilıltyor 
dlYOPlaP-

Londra, 14 (A.A) - Yugoslavya kra- . _Berllı_ı. 14 (A.A} - ~lman rnaha
h Piyer Londrada Çekoslovak elçiliğine fılindekı kanaa.te ~or.e Mister R~~lt 
giderek Çekoslovak reisicilrnhuru Be- s~n nu!k'!nu hır ha~hse çıkarmak ıç~ 
nesi ziyaret etmiştir Kral Piyer Polon- soylemıştır. Ruzveltın cateo aç!> emrı
ya cUmhurreisin" d · ziyaret etmiş ve ni gemilerine çoktan verdiğini cihan bil
Polonya kıtalan~ın egeçit resminde ge- ~dcl~ beraber, Ruzvelt h~ emri if~~a 
neral Sigorski ve general Simoviçle bir- §ımdı~e kad8:r c~saret go;ter~emış~ır. 
Jilde hazır bulumnuştur. Amerıkan mı!letı, Ruz~e.ltın sır~setıne 

daha uygun hır hale getırilmek ıçın tah
rik edilmektedir. ---/randa vaziyet 

• BAŞTAKAFJ l İNCi SAHİFEDE · 
Ruslara teslim edilecek olan 50 Al

man arasında bulunan Ramon Gamotta 
İranda ekspres nakliyat şirketinde çalı· 
şıyordu. Sanıldığına göre Gamotta esa
sında bir Alman deniz subayıdır .. Ve bu 
isim kendisinin asıl ismi değildir.. Ga
mottanın Irak isyanında mi.ih!m bir rol 
oynamış olduğu malfundur. Ruslar lis
tedeki 52 Almandan başka daha 42 Al
manın teslimini istemişlerdir. Bunlar da 
Kazvinc gönderileceklerdir. Gf".ri kalan 
Almanlar İngilizlere verilecektir. 

Almanlann bir kısmı lram terketmiş
lerdir. Bir losıru Tahran ile Hazer deni
zi arasındaki dağlara iltica etmişlerdir .. 
Gizlenmi olan bu Almanlar, Ruslar ve
ya lran polisi tarafından meydana çıka· 
rılnrak toplanacaklardır. 

Şimali Amerlka hükümeti, harbe doğ
ru sürüklenmektedir. Bu hususta Al
manyanın elinde kafi derecede vesaik 
vardır. 

Amerikanın Atlantikte tak.ip ettiği 
siyaseti hakkında Almanyaya bir nota 
verip vermediği hakkında Alman hari
ciye mahafilinde adami malumat beyan 
edilmektedir. 

AMERİKA TiCARET V APUilLAJU 
SİLAHLANDffilLIYOR 
Vaşington 14 (A.A) Verilen bir habere 

göre Amerika hükümeti ticaret vapurla
n na silihlandınnağı düşünmektedir. Bir 
çok bahriye mütehassısları ticaret gemi
lerine silih ve top vermektense, harp ge
milerinin daha fazlalaştinlmnsmdan da
ha müsbet neticeler elde edileceğini ile
riye siinnekte ve ticaret vapurlanna 
top verilmesine itiraz etmektedirler. 

-------
Romenyada emniyeti 
ihlal edenler 
kur$una dizilecek.. 

Tahran 14 (A.A) - Nazırlardan ve bir 
kaç parlimento Azasından müteşekkil 
bir heyetin yakında Şahinşahı Tahran 
civarındaki yazlık ikametgahında ziya
rek ederek şimdiye kadar bahis mevzuu 
edilmesi memnu olan dahili ısl3hat hak
kında görüşmek istiyeceği zannedilmek
tedir. Dün bu meselenin parlamentoda 
hafi bir celse esnasında münakaşa edil
diği ve bugilnkü aleni celsede yenide;ı 
bahis mevzuu edileceği tahmin edil· 
mektedir. 

İngiliz - Sovyet ileri hareketi sona er
diğinden beri İran efkanumumiyesi hü
küınette ve son dört sene içinde hayatın 
üç misli artmasına sebep olan iktısad\ 
sistemde cezri değişiklikler yapılmasına 
şiddetle taraftardır. 
Efkhıumumiyeyi alakadar eden ve 

bugün parlfunentoda görii.,,ı;ülmesi muh
temel bulunan diğer bir mesele de Tah
randan uzaklaştırıldığı iddia edilen tah
ta ait elmaslar meselesidir. 

Bu kadar nazik bir meselenin alenen 
münakaşa edilmesi çok marudru-<!ır. Bu
gün dolaşan haberlere göre elmaslar tek
rar Tahrana gctiriJmiştir. 

.. . 
SoV)'etler para$title in· 
me~e inuvallak olan bir 

Alman tayyarecisine 
a es acml':slar-

Berlin, 14 (A.A) ·- Salfthiyet1i bir Al
man menbaındnn öwrenildiğinc göre 2 
Eylülde iki Sovyet avcı tayyaresi bir 
Alman keşif tayyaresi düşiirmüslerdir. 
Alman tayyaresi mürettebatından biri 

İngiliz • SoH et mümc55illeri teslimi
ni istedikleri Alm:ın1arın yeni bir liste
sini dnha İr:ın lıiıl<iimetine vennisler
dir. AJmnn - iran komitesi muhtelif° ba
hanelerle teslimi tehire çalışmıstır. Ko
mite teslim edilecek Alman1arm listesi
ni bitirmi , fakat bu listede isimleri mı•
kn~ yet olanların ancak üçte biri bulun
muştur. Almanlar diğerlerinin ya tran.
dan kac;mış olduklanm veya hasta bu
lunduklanm bildirmiştir. 

Bükreş, 14 (A.A) - Dah:Jiye nazırı paraşiitlc atlamawa muvaffak olmuş ise 
her kim devlet emniyetini ihlal edecek de avcı tayyareleri beşer hukukunu çiğ
bir harekette bulunursa derakap kurşu- neyerek panı ütü şiddetli bir ateş altına 
na dizileceğini komünistlere bildirmiş- almışlar ve Alman tayyarecisinin indiği 
tir. yer<! mükE>.rreren ateş etmi!':lerdir. 

cadelesi uğnmda fedayı can eden azi2 ııe içinde eilenmiştir. 

Almanya ve lo~ilte· 
ye yapılnn yeni hava 

bücum1Rn 

JngDlzleP Breste aö• 
bir flünan yaptılCIJ'

Alman Zlf'flldarı 
tehlllıe geefrdL 

Londra, 14 (A.A) - İngiliz hava .ne
zaretinin tebliği : 
Bombardıman tayyareleri dün gece 

Breste karşı ağır bir hilcwn yapmıştır. 
Doklar nuntakasına külliyetli mikdarda 
bomba atılmış ve bombaların Şamhorst 
ve Gnayzenav Alman zırhlı1arının bu
lunduğu havuza isabet ettikleri gö
rülmüştür. 
ŞİMALi FRANSADA 
Şimali Fransa üzerinde taarru.zi dev

riye esnasında müteaddit düşman tay
yare meydanlarına hücum edilmiştir. 
Bir düşman tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Bütün tayyarelerimiz üslerine dön
müştür. 

Londra, 14 (A.A) - İngiliz hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin tebliği : 

Dün gece az mikdarda düşman tay
yareleri şarkt İngiltere üzerinde uçarak 
bazı noktalara bombalar atmıştır .. Hasar 
azdır. İnsanca 1..ayiat bildirilmemiştir. 

ALMAN RESMi TEBLİ(Ü 
Berlin, 14 (A.A) - Alman tebliği : 
Perro adalarının cenubunda bir düş

man silebine bombalar isabet etmiş ve 
gemi ha<;nra uğramıştır. Bir düşman va
pur kafilesine yapılan hava hücumunda 
b:r İngiliz torpido muhribine büyük 
çapta bir bomba isabet etmişt.ir. 

AFRlKADA 
Şimali Afrikada Alman tayyarelerı 12 

13 eylül gecesi Tobruk mıntakasında 
İngiliz tayyare dafi bataryaları mevzi
lerini ve ordug5h1anm bombalamıtlar
dır. 

lngilizler "Tobrulı, 
ta cliifmanlarını 

bulamadılar! 

Kahire, 14 (A.A) - Orta şark 
liz kuvvetleri tebliği ~Tobruk mın 
sında devriye mUfrezelerhniz mü 
noktalarda dUşman mevzilerine 
bir surette nüfuz etmişlerse de dü 
la temasa gelmemişlerdir. 
Düşman topçu ateşi bütün gece 

vam e~e de insanca zayiata se 
yet vermemiştir. Maddi hasar da e 
miyetsizdir. 

Hudut mıntakasında düşman de 
leri ile muvaffakıyetli çarpışmalar 
pılmıştır. 

uAo 

1 O bin pilota dotr 
• BA$TARAFI l iNCİ S AHiFEI> 

Bugün •Türkkuşu• adı terke 
tir. Şimdi ırema]anmızı kaplamakUI 
sayıca fazla ve kalitece üstün Türlt 
tallan, iyi sevk ve idare sayesinde 
semaları koruyacak ve icabında b 
işler başaracak bir vaziyete gel 
dir. Yani aTUrkkuşu• bir başla 
Şimdi bir tekami.il safhası geçırtl 
Yakın zamanlarda havac.ılığunı7.Jll 
olgunluk devresi ba lıyacaktır. OP 
pilot uçurduğumuz gün bu deVJ"C11 

hakkuk eylemiş olduğunu zevkle " 
rurla idrak edeceğiz. 

Bugün burada yapılan hava t 
leri ve tezahürlerinin pek ınüsbet 
celer verdi "ni söylemek ve dahD 
tafsilata girismemek vaz.iyetindeYjj. 
nun anlaşılması l&zımdır ki hava ~ 
munun bu sahadaki çalışmaları pe 
katli, titiz ve yerindedir. Alın~dU'. 
ler iimit1f ve a1.mi takviye edic1 

ADNANB 


