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Di" n 'e Düıı Gece Verilen Zıyaf etler 

Ingiliz sefiri. ehemmiyetli 
bir nutuk irat etti 
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7tırk - lngiliz ittifakı Türkiye ile olan siyasetimizin esasını 
teşkil etmiştir ve teşkil etmekte devam edecektir,, 

~~--~~~~~~--. 

:ı"ıı • Jngiliz ticareti geçici ve muvaııııat değildir •• İnfılsaf edecek dal
• Ve mütelıallll miinmelJetlerlmizln esasını teşkil edecelıtlr. Bu lnlıqaf 
~ve muntazam olacaJıtırn • B. Uz'un tnoUiz sefirine verdlill cevcn>.-

Jhti kir J a 
'4ücadele 

Alman 1cıtalannm ilttleyi§inden bit- göriiMif 

Londra, 16 (A.A) - Taym!s gazetesi 
İngiliz - Sovyet lotalannın bugün (dün) 
Tahrana girmeleri ihtimali olduğunu 
yazıyor. 

Simla, 17 (A.A) - İngiliz - Sovyet 
kıtalannın Tahrana girip girmemeleri, 
Şahın feragatinden sonra İran ricalin•n 
Asayişi iade edip edememelerine bağlı
dır. -· , ___ -·-·-·-)- -·- =-· ··-·· 
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imanlar 
da,Rus ar 
da ilerliyor 

Almanlar Kiyete, 
Sovyetler de Snıo· 
Jenske yaklaştılar 

Mektep k•tap
larının f iat

leri arttı 
·-

Ankara, 17 (Yeni Asır) - KAğıt 
fiatlerinin yükselmesi hasebiyle ye
ni ders yılından itibaren ilk mektep 
kitaplan fiatlerine yUzde yirmi, 
orta okul ve lise kitap fiatlerine 
yüzde on nisbetinde zam yapılmış
tır. 

Amerikanın eslıi Cüm
hurreisi diyor iti: 

Amerika llartbdk ada• 
larmı lgal edecek ınl!
Dakarcla Alman yokm11$ 

Vaşington, 17 (A.A) - Eski reisicüm
hur Hoover aşağıdaki beyanatta bulun
muştur: 

ıRuzveltin harp gemilerimizi Okya
nuslara göndermek siyaseti memleketi
mizi harbe sürükliyecek bir siyasettir .. 
Amerika için ne teceı:rüt. ne de müda
hale siyaseti doğru değildir. 

Birleşik Cümhuriyetler Hitlerizmin 
yıkıldığı zaman için kuvvetlerini tasar
ruf etmeli ve Amerikada hürriyetin en 
büyük kalesi kurulmalıdır. İngiltere Al
manyaya karşı durabilir. Hitler!n Aki
beti Naoolyonun kan fırtınası içinde uğ
radığı Akibetten daha müthiş olarak te
celli edecektir.• 
Vaşington, 17 (AA) - Asosyet~ 

Presin bildirdiğine göre Karaib denı
zinde yaptığı bir seyahatten dönen cUm
huriyetçi mebus'hlrdan Hovel birleşik 
Amerikanın yakında Fransız Martinik 
adalarını işgal edeceğini söylemiş ve şu 
sözleri ilive etmiştir : 

- Martinikin işgali, öteden beri ya
pılması !Azım gelen bir şeydir. Bunmı 
bugUne kadar yapılmış olmaması mantı
ka mugayirdir. 

• SONU 1 'ONCO SAJdnDE • 

~ Almanlara göre ~ l 
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Leningrad
da 1 ale 
susturuldu 
Anudane çarpışnıa

Jardan sonra bir 
müdafun hattı alındı 

En fİmalde v~ en ce
napta harp vazi v-eti 

Baz denizinde iki vaour 
batırdım$, Kırımda 
demlryolları tahrip 

eclllınls-
Berlln. 17 (A.A) - D. N. B. bildın

yor : Büyük Alınan pike tayyareleri 15 
eylillde Murmansk bölgesindeki Bolş...~ 
vik mevzilerini bombalamışlardır.. Al
man tayyareleri Rus cephesinin uzak 
şimal nııntakasında bulunan Sovyet 
mevzilerine de çok tesirli hücumlar 
yapmışlardır. 

$imal buz denizinde iki bin ve bi.:ı 
tonilitoluk iki Sovyet nakliye gemisi 
babnlmışbr. 

Alman tayyareleri Leningrad bölge
sinde düşmanın her türlü harp malze
mesini tahribe devam etmişlerdir. 

EN CENUPTA 
Berlin, 17 (A.A) - 10 eylülde AJ

man bombardımanları neticesinde Kı
nın berzahından geçen demiryolu bir 
çok nokta üzerinde tahrip edilmiş ve ke
silmistir. Ezcümle mühim bir Sovyet 
gan büyük ~apta bombalarla hasara uğ
ratılmıştır. Ştuka tayyarelerinin hUcu
rniyle ayrıca bir seri Rus tahkimatı da 
ya tahrip edilmiş veya ağır hasara u~ 
tılmıstır. 

Şinuıl Bt&Z cenizinde harekatta bulunan 
1ngiliı ztf'hlılarmdan biri menni alıvor 
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• Ih ti kir la 
... cadele In2iliz e mı1Lİyetli bir sef·r· 

nutuk irat etti ___ ,,____ YaS! fiatler· Serbest kahve iki ihtikar .ddi- ., , . z_,ıj 
- BASTAUAFI 1 İNCi SAHİFlmE • 1 INGILTEREDEN JTHALAT 'Va an G$r.arın cı _.Al, 

çılar birliy•i umumi katibı Atıf lnnnla, Aynı .. m_üddet z~rfmda ço~ nrtmı§ UC z ıvacF k Satı lafJ08 baş• a 1 daha htJ, il i eflfta? ihti _~_...,·r. 
sefirin mııiyetindcld zevat ve tngiliı: kon- olan Turkıyeye vakı mal teslımatımıza , gösteren bir meV "."'.;.ffi 
solosluk erkanı hazır bulunmuşlardır. gelince. . . . y J ~ ŞEVKl-..'T BİIP' 

İngiltere sefiri tarafından dün akşam Burada ıhC:1yaçlarınızı tatmın etmege Ticaret vekfileti Urfa ve Halep yağla- 80) V0t Kemalpaşa kazasında Mehmet o~lu ____ ___..,,_ >f 
saat 20.30 da İngiliz pavyonundn bir gayret sarfedıyor ve _b~n~a muvaffak rına 1zmirde takdir dilmi:ı olan fialin Manzaranın Fetrek köyünden Mustafa . RA~TA•MFI ı INC'l ~\ıtlft1 
kokteyl partisi tertip edilmiş. bunu Fuar oluyoruz ... 194.1 scnesının ılk 8 .:'Y~ zar- yüksek oldugiunu, bu hususta tetkikat ---<>- oğlu Mehmet Senya ile Dereköyünden 1 h ıI-' :hnl 

gazinosunda "erilen 200 kı"-:lı'k bır' ziya- fında muttehıt Krallıktan Turk. ıyey_e r-L .. h .. uru n sasiyctiue \'C uyan uı~.::-· 
• i'.. i li ytıpılmasuıı "ve fiallerin yeniden tayin tuılnJSferde em C. eJnr• Mehmet oğlu Süleyman Karabacağa h t d" D l t k'l•t · t dığl 

fet tak.ip etmi.,tir. Zı'yafet:te İngiltere se- 44.000 tonluk ve 3.600.000 ngılız - b ·a kil 22 k M es e ır. ev et eş ı a ı, ıs c d 
..,, d k. B h edilmesini bildir:mi.,tir. ~e .. , a..e- ~ ....... .;9t.:;,ıma• ug ayın osunu uruştan ve ısı- t db' ı· Is t d b h ~ 

firi, refik.ası ve kerimeleri, Vali B. Fuad rast kıymetinde. mal gönder i ·· u ~- Haber nldıgy ımıu:- göre Ankarnda bu " K " .,,. ~1:11.w -· ~ nn kilosunu da 16 kurustan satmak su- e ır 1 0 un, vn an aş. u n) 
Tuksal Ve refl'kaları, belediye r"ı"sı" Dr. su. sta. b_azı tafsilnt vermeme musandenı- Jı-"- IJ••• fı - zua icap ettii,'1 kadar chemnıiy~ 

" yağlar 157.5 - 170 kuru§ aras.ında satıl- unUe auunaca retiyle ihtikflr yaptığı iddia edilmiştir. ih :ı.!1.-In u d 1 · 
Behçet Uz Ye refiknlan, Lord Karlayl, zı dilenm. • Ali Manzar-- hakkında muamele yapıl- mezsc, tı.Nıc m . ca c enın 
daire müdllrlcri ve banka sefleri, ticaret Kimyc,.·i mevad ~'? ?oyalar: 95 .16 maktadır. bmirde ise füıtleri 180 kuruş- Knhve sntışlannın merkez ve mülha- maktadır. .. miz neticeyi vermesi mümktin . 
!!elemine mensup zev ... , lng"ılı'z ko .... .-.Jo- ton ve 241.000 ingiliz lirası kıymctın- tur. katta nonnal bir halde serı.~,...~c "apıl- * Bunun ic;in, 'l'ürkiin başlıca hnsl~~ 
a 1;1~ ...,.... .Fiat mürakabe komisyonunca yeniden .......,..,...., " kil d d"' •· J"k d"Y ~ a.-
s1urdve ma•huat erkanı ;ııazır bulunmus- de. Makine ve fabrika alab: 3.560 ton tetkikata başlruıılıru,,<;tır. Fiatlerin 168 mnsı iç!n vilayctç-e lilz.ım gelen tedbir- lkiçeşmelik caddesinde fırıncı İsmail, ~~m~~n ~:.~~ıti :~:rı:;: ınii 
a ır o J k 170 kuruc:.-ı indirilmesi muhtemeldir. ler nlınmıştır. Kahveler tahmislere ve- ekmek imali için aldığı unlara kepek 

Z . afe. 1· nl d - l "lt ve takriben 2 ! 9.00 ngiliz lirası ıy- s- · ı k tal . l d kn ulrn ki lede nıli.;amnhaya asla yer ,.e 
ıy ın so arına ogru ngı ere se- . d ------- rı ece ' 1mıs er e vr uş çe r- kattığı ve arttırdığı unları saltığı, bu su-

00 
d 

firi Sir Hugessen kadehini Ti.irk milleti metın e. 939 dek halinde veya 250 şer gramlık pa- retle ihtikara tr-.,ebbüs et.tigı·· iddiasiyle ım ır. 
R -:-:cümh· !s t +_.. .. r· Pamuk ve po.muklu men ucat: 1 V M.. d l C • k tl .. d ... '"t""] .. lar k "sti ~ Süuhe edilemez ki, Türk tüe ve ıc:.ı.:u ur me .JUJOnU sere me ,_ "b 69" 000 1 u· li erem U'"- e e -·- e er 1ç.ın e ogu umuş o n J yen- y-'-alanm•<:tır. 

kald li B F d Tuksal d ll il ton ve ta .. n en "'· ng ız rası ·- ~··- lere satacaklardır. Dükkanlarda kahve uıı. ..,, biiyük ekseriyeti milliyekidir, 
ırm.ış, va · ua a ng - kıymetinde. ''et•ınin n-•~nnn.,.rtisı· ___ _,,,___ pen•erdı'r ve kendi serefme' 

tere m·ınetı' ile İmparatorunun saadet ve · ,_ b .Jf !"fQ.O•-u.._ ,. .. ;ı fiatlerini gösteren levhalar bulunacak- . 
· Göz taşı: 3 973 ton ve ta~ri en Sen•eti ''e refahı mesru knznn(tllf 

sihhatine kadehini kaldırmı§, şiddetle al- l27.000 lngiliz ·lirası kıymetinde. İCİH hazırlılt- lır. ZABITADA sinde nrar. Ancak dünyanın her 
kışlanmışlardır. Lokomotif ve demir yolu malzemesi: 21 eylülde Verem ınilcadele cemiyeti Şehrimizde 28 bin çuval kahve stoku • d 4' z· f tte 1t--:ı· efiri Fransızca bir , G d l l l s·p s. n aJıl da olduğu gibi. memleketimıı e ı1a.e ~ız s b t 1c t k 3467 ton ve takriben 433.000 İngiliz ll- tarnfmdıın verilecek oıan ar en parti vnrc ır. Peyderpey de mhve getir: mc· 1 KIZI parm arı kısım lıodgam insanlar vardır ki, 
n~tu ırat etmış. ve u nu u e rar rLlS'I kıymetinde. için fuar gazinosunda zengin bir prog- sine de devam edilmektedir. tramvay altında Jıesildi ti bn.,knlannın fewkctinde, zen · 
lurkçe olarak okunmuştur. Vagon: 6237 ton ve takriben ram hazırlandığı gibi çok kıymetli he- ------- -

Dün saat 11.5 ta Babribnba parlo refahı kardeşlerinin ıstırabında 
tNCiLlZ SEFtRININ NUTKU 300.000 lngiliz lirası kıymetinde. dcdi~.lmiel~rştibru. lunan bir piyango da tertip İNGİLİZ SEFİRİ önünde bir tramvay kazası olmuştur. Fevkalade ônlarda zen~in olmak 
1o.giJ.iz sefirinin irat etüği nutkun Faht fazla teferrüata girmeden, bu Vatman Seyfullahuı idaresindeki 9 sa- siyle hareket ederler. Bunlar 

metni şudur: • senenin sekiz ayı zarfındaki mal tesli- Piyangodan kazanılacak hediyeler bu Müzey! zjyaret etti.. yılı tramvayla Güzelyalıdan Konağa bildiğimiz muhtekirler sınıfuu 
c - Ekselans, Bay reis, Bayanlar, mııtımwn ton ve lngiliz lirası olarak sene fuara iştirak eden devletlerle bü-

Baylar. yekun rakamlarını size ·vermek kufidir. tün müesseseler ve İzmirli tacirler ta- İngiliz sefiri, refikası ve kıziylc bera- gelmekte olan MazlOm kızı l3 yaşında nıcktcdir. Ell~rindcki ına11arı ~ 
Bu .-L--m çok bahtiyar oldu'"•mu 1<>tc bu rakamlar: rafından verem mücadele cemiyetine te- ber dün öğleden evvel müzeyi ziyaret Ayten İçli, tramvay durmadan atlamış fiatleri yükseltmeyi, nıenllekctte(•) 
~ .. - ... k b ve tramvayın altına dUşmilştilr. Kızca- kıntı havası ynr.ıtmayı zekavet 1 

~L.ı:. edec,.<;inizden eminim. Bahtıya- 36. 342 ton sikletinde ve ta ri en berril edilmişti"r. Hed!.yeler meyanında etmiş, mevcut eserlerle çok al.Akadar ol- ld 
Ul&llU -..- 18 ·1 ğızm sağ ayağının üç parmal' dibinden ri saynrlar. ili,.. düşünmezler nm. r1'inkü bu a1r.. .. ı --Lrinizi bir defa 2.5 72.000 İngiliz lira11 yani mı yon motosiklet, radyo, dikiş ınakines!, gra- muş, rqüdlir SaUihcttin Kantardan i7.a- ~ ~,_1 

.,.... e- ,,.,.. b ı k . d kopmuş, iki parmağı da kesilmiştir. ~·erinde olan. \'atanını, milleuıu daha ziyaret etmek ümi.:hmi tahaklı.:ıık yedi yüz yirmi dört in ira ıymctın e mofon ve elbiselik kumaş gibi değeri hat almıştır. htsanlıkla atakasım kaybetmenıİt 
ettirdim. Bahtiyarım. çünkü :kinci defa mal teslim ettik. yliksck eşya vardır. Gardenparti gecesi İngiliz sefiri, rc.f!kası ve kızı Efcs lın- ~ifte Ue YCll'aladı 1ılt 
bir lzmir Fuan görüyorum. Bahtiyannı. Bütün bu rakamlar da ancak senenin otobüsler saat Uçc kadar işliycccği gibı rabelerini ziyaret etmek için müze mü- Karaburunda Köscdcrc köyünde Mus- nruı bir adam böyle fo\•kalid~ 
çünkü yine geçen seneki dostlatunın ille sekiz ayına aittir. Dikkat buyurmuş- Karşıyakaya da saat üçten sonra bir va- dürü ile birlikte bugün Selçuğa gidecek· lafa Karaınur bir kavga yüzünde çifte manda iç cephenin zararına 0 • 

arasında bulunuyorum. Zira şunu söyle- wnuzdur ki: Londradıı beyan olundu- pur hareket cdcockt!r. lerdir. ile Osmanı ağır surette yaralamıştır. rcket edemez. Böyle bir harekete 
meği zait görüyorum ki BCfire ve ben ğuna nazaran son hnftalar zarfında edenler doğrudan dotnıya milli 
·-- eene bize gösterm;• olduğunuz Türkiycye göndcrilmiı olan malların raftan clüızman zayiatı artmaktadır. ı tekrar selamlamak §erefini bize bahoet-ı leyebilirim ki, hususi bir mevki iıgal et- diismanlandır. t.J 

i:ii:aill kabulün en güzel bir hatırasam bedeli 1 O milyon liraya baliğ olmuş- Son ik.{ ay içinde düşmanm kaybetti- ti~inizden ve b.mirimiz ve bizler hak- mektedir. Biu göre, ihtikar davasında, ...... 
tqıyoruz '"' sizinle tanıtmak imtiyazına tur. ği gemi tonajının bizim kııyıplanmmn 3 kındaki nazik iltifatlannızdan dolayı ai- Bizden mübayaa ettiğiniz üzüm, in- kendisine ait olan vazifeyi ya,..-
aail olduktan eonra daima burnya tek· tNGtLtZLERIN ALACAl;I misline baliğ olmasa kayda değer bir u hararetle teşekkür ederim. cir, tütün, zeytin yağı gibi mevııdın mü- tekirler faaliyette bulunacak salderil' 
rar gelmek arzusu içimizde vardL YENi MALLAR hadisedir. Temmuz ayı zarfında düşman Geçen sene burada, aramızda çok him bir kıamı mıntakamızda yetişmekte- mazlar. İbtikilra sapmak istiycn} 

Buraya tekrar gelmek, hatıralımmızt istikbaldeki mübııyaalnrımıza gelin- tarafından batırılan lngiliz gemileri to- giizel hatıralftr bıraktıktan sonra bu ac- dir. Nihayet Büyüle Britanya hükümcti- sarct1eri daha kolayhklll kınbr. 
uyandırmak, birinci ve ikinci tnnışma ce: 2.750.000 fngiliz liralllc yani najı iki istisna ile bütün harp zamanının ne de sayın sefire ve kızınız ile beraber nin de iştirakiyle değeri bir kııt daha kir, milletine ncımıyan insan O 

ara111ndaki mesafeyi temaşa etmek de- 20.020.000 Türk liralık bir kıymete kn- en düsük bir rakamı ile ifade edilebilir. bitleri ve İzmiri bntırlıyıırak şehrimizi artan ve bizi her sene bir arada tophyan e;örc nna merltamct giisterilemdo 
mektir. Geçen sene burada, İzmir Fua- dar erişecek olan mütemadi 2eytin yağı, Ağustos ayı zarfında Atlantik deni- şereflcndinnif bulunmanızı. büyük bir Enternasyonal Fuarın lzmirde kurulmuş telc.rdc her gün şurada burada~ 
nna i§tirakimizden bahsederken, bu iş- yapağı, palamut ve kuru meyve mr ',:ı- zindeki kayıplarımız çok hafif olmuştur, nnaket eseri olmakla beraber aynı za- olması. İngiliz - Türk dostluğunun böyle yapanlnnn isimleri t hir edilnı 
tirakin geni~lcyeceğini ümit ettiğimizi yanlan programını derpiş ettii"mizi gemi kafilelerinin Britanya limanlannn manda, kalplerimizde sizler için kuvvet- canlı tezahürlerine vesile teşkil ettiği Mesru ka7.anç yolundan aynlrn~ "J 
eöylediğiml hatırlıyorum. Yine demiş- knvdetmek lazımdır. vusulleri ise tatmin edici ve emniyet 1i ve taze bir halde sakladığımız muhab- için ayn bir sevinç duymaktayız. na düşenler bilmelidirler ki bu f1il"~ 
tlm ki llirkiyeye karşı ticari ve mali Su ciheti dahi emniyetle tebarüz ettir- verici bir şekilde devam etmektedir. b,.t ve hürmet hislerini keşfetmiş olmn- Bu ve.sile ile ıu ciheti bilhassa kay- kette ihtikar alabildiğine )iirÜ 

lyasetimlz uzun vadeli bir siyasettir. mek icap eder ki Türkiycyc. mübayaa- Kuvvetlerimizi de mütemadiyen art- nıza da atfetmekle tam bir isabet gös- detmek isterim ki yakın bir mazide Bir nn icin dolaplnnnı çevirenler 
Sözlerimin teeyyüt ettiğini bugün söyle- lan için kendisine Üıztm olan lngiliz li- tırmaktayız. Geniş ülkelerde mücadele terdiğinize kaniim. memleketimize yaptığı seyahati Türk nun adaletin tnkibatmdan ~la -A 
meğe cesaretim vardır. Ve Bize temin ralarını temin edecek ve diğer tı\Taftnn gece ve gündüz devam ediyor ve bütün Bu vesile ile ifade etmek isterim ki milletinde çok sempatik tesirler bırakan l.."Urtulamıyncak1annı hiç unu~~ 
ederim ki, istikbalde daha ziyade tccy- Türkiycnin en mübrem mevaddı ipti- bu ülkelerde kara, deniz ve hava kuv- Tiirk miU.•tinin bariz vasıflarından biri muhterem ve sevimli hariciye nnzırınız C.-EVKEI' BİLV~ 
yiit edecektir. daiye ve mamul Cfl'a ihtiyaçlarının it- vetlerimiz mütemadiyen artarak topla- de dostluğa ve samimi münasebetlere ekselans idenin 1941 iz.mir Enternas- 't' =--""' ~ 

FUARDA tNGtLTERE haline lcafi gelecek ln~iliz liralanndnn nıyor. sadakattir. Al:dcnizin bu güzel kıyıla- yonal Fuarının açılması münasebetiyle ·o.:~x:ıli)OCXIC:.CC:)Q~:OCO!:OP"Of/7" 
Britanya imparatorluğunun Fuarda artan lcı ımlann bir yük trskil etmesine Gec;en sene vnki olan zh·aretirn esna- unda yaşıyan lzmirlilerde ise bu haslet radyodıı söyledikleri cemilekilr sözler 

bu seneki temsil edilişine gelince: biı mani olacak vekilde iki hükümet ara- Btndnki vaziyet ile bugünkü vn7jyctin en aziz bir varlık halinde muhafaza edil- bilhassa biz İzmirlileri çok mütehassis Ramazan 
gurur duyarak müşahede ediyorum ki, sında akdedilmiş anlaşmalar vardır. mukayesesi itimadmuzm sebebini izaha mcktedir. Bundan dolayıdır ki siz muh- bırakb. ti. 
ahvali hazıranın müıkülitına rağmen, işte bu mülahaza iledir ki: 1ngi1tere kilRdir. terem dostlarımızı bu sene de aramızda Bir taraftan harici ticaret nazmmzın Mübarek Ramazanın iptidası .jJ 
bütün enerji ve kudretimizi tarihin en hükümeti geçen acne zarfında azlmt 11;lı1J Fakat bütün gayretlerimizin arasında görmüı ohnaktan derin bir evinç du- ve Britanya endilstıisi federasyonu ile müzcleld sah gtinüne nıstladl"." 
büyük bir mücadelesine, yalnız bizim ve azlimi satış siyaseti takip etti. lstık- Türk dostlarımızı ve kendisine ancak yuyonız. tiearet odaları birlikleri ve sanayl ve ih- Büyük milletimim bilcliririın-
değil fakat bütün dilnyanın hürriyeti halde dahi aynt siyasete devam etmek saadet dilediğimiz, en büyiik saadeti Eksclfule, racat h~yeti iş komitesi reislerinin yine İzm1r MUftilll 
için ııçılmrı bir mücadeleye hasretmit arz\.lı1undadır. • • • • diledii:-imiz bu memleketi dÜ!:ÜQmcğe Bizi bu tıkşam bu zarif ~·e itina He ha- bu milnruıebetle bize göndermek lüt:filn- R. ÇELEBlol':r"'1 
olmanıaza rağmen, kendimizi layild veç.- Binaenaleyh görecelainu lın, ut.er vakit buluyoruz. zırlanmış sofra etrafında '.\.'e derin bir sn- de bulundukları mesajlardan dolayı da ~t•JOG~cı:ıııcıı:ıııı:ı~~~ı:'-llOOCCOCIOCl~ıoc:ııocıP':; 
hile termil ettirmeie mUTaffak oldUk. alıtlıınnm için ister ~larnnu ~ ol- Burada mütemadi müzaheretleri ile mimiyet havası içinde toplamış bulun- fevkalftde memnun kaldık 
Bu hnattıın ütifııde ederek gerek genel san lurkiye lle tkaretiml.; daima art- vazifemi son derece kolaylaştıran dev- manızdan dolayı size ayrıca teşekkür et~ Türk _ lngiliz doetluğunun böyle çok 
konaolosluğumuzu ve gel\-ek meAileri bnruJ[ aumom: cOk fiddetlidir. Ba ti- let adamlarınızı saygı ile anmak iste- mek isterim. sam!mi bir hava yarattığı bir muhitte bu 
de bu denıce tepildtlr bir netice elde cattt, hiç biT Yalrit ne ~ ve '!9A ~e rim. Cümhuriyet hükümetimizin hususi unutulmaz nezaket eserlerini hatırlamak 
etmlı olanlann hepsini huzurunuzda muvakkat bir ticaret olaca~. ~·l~s Münıısebellerimizin ilham aldığı mU- alaka ve yardımlarına mazhar olarak ve hatırlatmak aynı zamanda da bu çok 
tehrilc etmek isterim. inkim ed~ daimi '" mUtekah•l mü· tekabil doııtluğınnmu tJ11mamı ile id""k her sene fzmirde açılmakta olan Türki- muhterem zevata huzunınuzda teşekkür-

TORK - DIGIUZ TiCARETi naRWıerimmn e..- le!ldJ edecek- ediyor ye blliyonn ki Tiirlclede tnvili:z- yenin yegane Enternasyonal Fuarına lerimizi tekrarlamak benim için zevkli 
Türklyeye karıı ticaret siyasetimize tir. Ba i"1maf kat'i ,,. mmıtazam o~- ter arasında aeı-bestce, açık kalole ve iti- dost Büyük Britanya hükümetinin bu se- bir vazife teşkil ediyor. 

gelince: lıiç fiiphe etmiyorum ki aıaiı- caktır. Hiç bir Yalrit harbin d~u~ matl:ı konmmak kabildi" ve sizlere tdı:- ne daha geniş ve alikaL bir tarzda işti- Ekselina 
dıı zikredeceiim bir lcııç rakam sizinle basuq Te .-ecid .-1"llardan her ~l bır rar etm.-k istiyonn ki lurk - lngiliz it- rakinden duyduğumuz sevinci burada Medeni 'atemin geçirmekte olduiu 
olan ticuetimizin tııyanı dikkat inkişa- tarel1e iltifade etmeie bağt1 olmaya- tifakı TüTlı:iye ile olan sivase~mizin tekrarlamtık benim ic;in zevkli bir vazife bubranh ye ıstırapb safbalan dikkatle 
fına blr dellldir. Son üç sene zarfında- caktD'. . esasını teıollil etmiııtir ye teşkil etmekte teşkil ediyor. Bana. bu münasebetle de, ve üzüntü ile takip ediyona. 
ki. 938, 939 Ye 940 9eftderi ııhılanrıu- GECEN HARBtN DERSLERi deYllDt edecektir. Ve eler~ itiba- bu iştiraki kolaylaştırmak hususundaki T menni ediyonu: ki 20 nci asır me-
zm mukayeııeaini yapıyorum. Fazla te- Bu huSUBta bizler 1914 - 1918 sene- rlvle ko.....,.ma mmHde buyrulursa. mesailerinden dolayı bizzat ekselansı- d .e etinin vücuda getirdiği eserleri yi-
ferruata girmemde için de yıılnıx mühim leri arasında öğrenmlt olduğumuz ders- Tüdciyede her vakit ve nereye gitsem nıza, Lord Karlayla ve İzmir general kon n:nı.:endi vasıtaları ile tahrip eden bu 
bazı mııllıırdan ve bu aeneltt zarfında- lerden istifade ettik ve bu ~ers~rd~!' lc•"'"'1Plsttğım aomaz nezaket ve sonsus solosu!!uzla diğer arkadaşlarına t:Jcrar harp afeti en yakm zamanda nihayet 
ki alışlıınmızın yekUıılerindcn bahsede- deniz a•m memleketlerle bugun~u mu- dostluktan ne bdıır mitelaassiı olduğu- te.,cıekkur etmek fıraabm hazırladıgınız- bulsun ye iıUanhk yeniden saadete Ye 
eeğim. na~betlerimizde daha vasi mıkyasta mu sövlemek isterim. dan çok memnunum. refaha kaVUJsun. Ciimbmiyet hüküme-

Zeytln yağından bıı~lıyıılım: istifade etmek azmindeyiz. Ticari mü- lliplomlltlarm teeeDiıi kendi y\l\"tla- Bu iştirak, vec.iz bir surette izah bu- timizin karıllıkh anla,.... ye dostluk-
ZEYTIN YAel AUŞLARIMJZ: nnsebetlerimizdcki bu inkişafm istikbal- nndan daima mak yqamııkbr. Fakat yurdu~unuz Türk _ İngiliz mütekabil lara iıtinad edea isabetli siyasetinin 

1938 de l58.000 lira de de tahakkuk edeceğine itimadımız bu misafirı>e"er dost memlekette öyle dostlugunun her sene daha kuvvetle mesut neticesi olarak etrafamzda banıt 
1939 da 197.000 , vardır. Müttehit Krallık dahilinde ~ hir hüsnü kııbul ve avnı zamanda övle ~e~rar~a!an bir nişanesini te~kil ettiği dumanlan belirdiği' bir zamanda tam 

940_941 meTsimlnde 3. 100.000 lira- carlanmmn Tiirk piyasaemı tatmin et- bir bariz l\nlapna ve bir fikir birliği bu- ıçın hızım nazarımızda ayn hır kıymet bir sulh ve emniyet içinde bulunan mem-
ya baliğ olmuştur. mek hususunda l?Österdikleri aluka ile Jayonnn ki kendimi yabancı bir memle- taşıvor. leketimizde bizleri normal iflerimiz be-

tNClR tÇtN DE AYNI lnsriliz malına Türk ithalatçılarının ta- kette hissetmiyorum. TORK - t ~tuz DOSTUUGU 
ı•pleri ııvnı sevı'ye~e ve aynı hararetle F"lh ,_,k ..,. '- • iliz d Ü ~ ı._ şında tJÖriİyonunuz. RAKAMLAR ŞUNLARDIR .. 0 Ekselans Bay reis; 1 aK.ı a •un• - ..ıng oa ugu ner ::...-L...I d k' 

1938 de 5 76.000 lira devam ediyor ve hatta artıyor. Bu m····-- mücadele içinde burada iki milletin gönüllerde yerleşen samimi- T Vke h~~~-m~k e ed~yğionAu~w:Ş ~ 
ln.-.ilizce kitap ve gazetelere f:!elince: ___.... vet tesiriyle çok ~kından tanıdığı gün- ÜT wuunetı ço sev ı zız e 1 

1939 da . 1.236.000 lira "" k - · amnızda bulunmak ve IDnir ıehrini ~c- 7 .. lnönünün etrafında yekpare bir çelik 
9 40-941 mevsiminde 1.8' 5.000 lira burndıı da teslimafımm arttırma umı- ili 1 d · Tk lerde. mlitekabil hiirmet ve hayranlık 

~· d i "h t" d h. kaydetmek is çen seneki gibi mı et er amsm ıı ıvı ı h' 1 . h 1· d f'l' l . t" B dost kale halinde toplanmıı, onun gösterdi-KURU OZOM ALISLARIMIZ om ev z 11u et e ı n 1 • ·ı 1 ·• Pk • ı., erı n ın e ı ız enmış ır. u - w• • d h b-üyük 
YİNE TORK URASI OLARAK•. terim ki: lnviltere dahilinde son bir sey- yaratan bir eser 1 e m~"11 q:onn ın- luk, her iki milletin biribirinc "Ok miişa- ın. Y_oldıı, her zanunlkınd«:" ~ a 

]• ••nıı inıı'-h ve.n.or. Bundan dolavı -s b h--·•a. dınamik gıı.-
327 000 1 -r ••rmde U Turquie Kema ıste, mec-- """ •0 

•• , bih rtl"k k k l ı·ı·k h l tl · · ır nnan ve - ... --ıu ,.~.-1938 de · ira ,.. ..... .... m-»imJT o1ebUirsiniz. Bu; aynı umanda me 1 ve açı a P ı 1 as e ennın ı rfed ek al makta ve tzmir En-

temuyonal Fun gibi yalım b~ 
defı1, bütiiD imanlıia faydala 
medeni eserls Ye hareketler 
tadr. uJ1 

Tarihinin engin derinlikleri İçııı:"'..ıı 
tikW ye ,ereli için en zorlu .. 
ria ubraplarma katlanmaktan 

bunlardan daima •· aldıiı U• Ye yuz • 
olan milletimiz, yaralarmı tedaYI 
te, yanan ymdunu imar ye ihya 
de büyük muvaffakıyetler s"" 

Bunan bariz bir delili, yakın bit 
deneaiııde bliyiik bir kuma ya~_., 
olan bu tebrin yepyeni ve.~ 
tanda yeniden laınıllDUf o~ ıı.ı 

Nihayet, bizi bu akıam ne,--
11 içinde bir araya getiren bu 
yooal Fuarda. Türk milletinin.~ l 
raimen inaanlıık ve medeni,.et içilt 
tJi'nın p.-Üzel bir misalidir. .~ 

Ekselans, r. 
bmiri tetrifinizle blD"ada d~ 'I 

vetlcndirdiğiniz samimi ve do~ J 
siyatı hepemizin yüzlerinde ve il" .i 
de uöt'Üyorsunuz. t:lfl'ıJ 

Sulh ve siıK\m senesi olmaSU" ~ 
diJeditPmİZ 1942 senesinde de,_~ 
burada anumzda daha çok inki~·şa ~ 
bar ol~ dostluk duygulııriyle 
tıımt\k bizim için büyük bir 
olacaktır.,. 1939 da 1.835.000 lira muasının nüahalan büyük bir alaka h&kiki refıehm milletlet" arasmdıı htr re- yardımına dayanmak1adır. er sa er ç lf 

940-94ı mevsiminde 7.500.000 lira uyandırmı ve muv!Jfakıyet kazanmış- fııb <>lduM!na kani olduğunuza dıı bir Bu bakımdan, Türk milletini lngiliz ----------------·------------::: 
YAPACI: tır. Türk kültürüne ve TÜTk kitaplarına delildir. Siz bu kanaate malik olmtJklıı milletine daha yakından tanıtmak üze- ~~~ccıccccccccıı:ıcaı-

1938 de 175.681 lira 
1939 da 1.503.585 lira 

940-941 mevsiminde 6.400.000 lira 
KETEN VE KENDiR: 

1936 de 
1939 da 
940-941 mevsiminde 

TOTON: 

19ll8 de 
t939 da 
1940 da 
KROM: 

270 lira 
77.462 lira 

1.029.000 lira 

185. 768 lira 
138.196 lira 

4.400.000 lira 

1938 de sıfır 
1939 da sıfır 
1940 da 6.200.000 lira 

Daha bir çolc emtea vardır ki bunlan 
mübayııamızdıı da nisbi tezayütler kay
dedilmektedir. Ve nihayet çok şayanı 
dikkat bulduğum umumi rakamlar da 
wunlardır. 

1938 senesinde mübayaalanmınn ye
r-lrunu 2.8'7.124 liraya 1939 da 
6.387.000 liraya baliğ olmuı ve niha
yet f 941 de 35.402.340 lira gibi bir 
rakama vanlmışttr. Yani 3 sene içinde 
alışlamnız yuyarlalc hesap olarak 
2.000.000 liradan 35.000.000 lirava 
geçmekle 17 mislinclen fıızlıı artmıt bu
lunuyor. Bu rakamlarda da lngiliz hu
swıt firmalarının alıılan .dahil deiildir. 

alfikamız gittikce artmaktadır. d b k re hükümetı"nı'•ı"n sarfetti:u meıtaiyi ve AA L F d' Ve buna delil olarak son znmnnlar- kalml)'onunuz, aynı zaman 8 u a- 6 
"'' L 

T k Y,l'latinizi tAtbik sahasına lfeclvontınuz. bu meyanda Türk kültürünü, Türk ki- , e da lngilterede 3 tane yeni iir r?Tame-
n
. nesredilmiş oldnöu zikredilebilir. Böyle bir kanaftte b'z de iştirak ..diyo- taplarını İngiltere cJahillnde tamim et- T fi R K Ç E 

nız. Onun içindir ki tzmir Fmm ban&, mek hususunda gösterilen aliiknyı sizden 1 -

Geçen sene lzmire z~y~reti~. _memlt; mizln istikbal hakkındaki ümitlerinin oluyoruz. GERİ KUPER 

Buf!ün 
l - Ttl'R K CE _.ı.ı-
BARJJAROS DF.VIW" 

DEVENEDİK 

TA~· 'da 

HARP V AZIYETI Amerika reisicümbunı ile Ban"ekili· ·isitmekle cidden büyük bir haz c!uymu~ ~ Gönüllü J(ahraman 
ketimin tarihinde mıslı gorulme~~ş ed • 1 ' ht ' T k 1 k ~ LAR 
mu-·ku"l v~ tehlikeli bir zamana tesaduf f'.s&sım t~il en Prensi"~ mu .. ~ ür iyede yalnız bir diplomat o ara K 2 •• KAHVHSfJZ Knhraınanhk tarihimbdctl 

~ beyannamenin. sekiz madd~ınden bır değil. kendini yabancı bir memlekette 1 i Bahri lll r 
etmisti. Gerek Londraya. gerek rnütte- tııınesini hahrlatıyor. Bu madde söyle- hissetmiven yakın bir dost aıfatiyle bu- 'l'REN 2 • ve er sa 
hit Krallığın dii{er şehirlerine en şiddet- dir: (Mevcut taahhütler nazan itiba!1' lunan ekselansmız. memleketimizde de İLK DEFA İLK DEFA 
1i hava taanuzlannın yapıldığı zaman- alınmakla beraber, kücük büvük ,-11lıı> 1ngilteredekine müşabih mesai ve faa- R ~-- ~~.r.rJ~~~ ... ~J"".r.r.r_...._,._....,,._,_,..,,-~ ~~ 
lardı. Yalnız idik. düşmnn kapılarımız- veTa mıtil1Jp bütün memleketlerin, ikti- liyetlerde bulunulduğunu müşahede et- -------·---------------------~ 
da idi. en tehlikeli anlar yaşıyorduk, o aadi refahtan için muhtaç olduklan dün- miş olacaklardır. 
zamandan beri bizi garpta, Afrikada. ya ti~retinden ve yer yüzündeki mevad- TORK - INGILtZ TICARETI 
şarkta. denizlerde. denizlerin altında ve dı iptidııiyeden ~ynt fMilarla bu mem-
havalarda tehdit ettiler. Mukavemet et- lek~erin istifade etmelerine müzaheret Bütün bu dostluk ve karşılıkh anlaş-
tik. Yalnız mukavemet etmekle ka1ma• ma haleti ruhiyesi iç.inde ticari münııse-

d - d b , i d" d"k edilecektir.) · betlerimizin seneden seneye inki53f et-dık, üşmana agır ar eıer n tr ı . t-te dlınimde bu dÜJÜnee iledir kı: 
H 1 d denizlerde bu-yu-k zaferler -.. rd d la tigyini memnuniyetle görüyoruz. Bize bu ava ar a ve M-dıınıı ae-tirdiğiniz e!e en o Y1 ve 
kazandık. Bu :uferlerin ehemmiyeti git- a~ za~da etnıftnı7.da hüküm sÜt'en hususta vermiş olduğunuz rakamlar ha-
~cc orbyor. k··-nm ortasmd• gÜul bir mnvaffa- kikaten çok şayanı dikkattir. Bu müna-

H 1 d d " t gı'lte-ye kar u-•-.. sebetlerin o'"nu"mu"'zde'-ı" senelerde daha ava rır a uşmanın n .... • kıyetle bu lzmir Entemasyonel Fuamn K 

f 1. · h' d'l" der..,.ede azalırken fazla inki•af ed .... eöi ve uzun vadeli olıı-Şt aa ıyetı ısse 1 ır oe... lrurmllkla onslcrdiğiniz büvük r.esaret- .. ... ... .,. 
son avlarda (Ruvayyal Erfors) in ten dolayı ~izi tebrik ederim.• cağı hakkındaki sözleriniz tamamen bi-
( müttehit Krallılı: hava kuvvetleri) faa- zim duygularımıza tevafuk etmektedir. 
liyeti ise çok arttı. Almanyada. Norveç- BELEDiYE REISIMtZIN NtrrKU Bu hususta ekselinsınmn ve sayın 
tc, Hollandada, Frıınsadıı. ltalvada, $i- İngiliz sefirinin nutkuna cevaben be- Lord Karlaylın ve arkadaşlarının vukuf-
mali Afrikııdıı ve şimdi de Rusyada, lediye reisimiz Dr. Behcet Uz da aşağı- luğu ve dirayetli mesailerindne daha bu
Atlaa denizi ile Akdenizden bahsetmi- daki nutku irat eylrmiştir: günden alınan güzel neticelerin ileride 
yorum. Tayyarecilerlmizin zaferleri mü- ~ - Ebelans, Sayın Sefire. Muhte- daha feyizli yollar ac;acaihna bütün hem
temadiven artmaktadır. Son ilci ay zar- rem Lord Karlayl ve az.iz dostlanmtt: şerilerimiz inanmaktadırlar. 
fında denizlerde ve Atlantikte ve Ak- Büvük Britanya hükümetinin Asil mü- İngiltere ile Türkiye arasındaki kül
denizde büyük teraklciler elde ettik. Bir messili ekselanaınrzı '-"C asil muhterem türel temaslarda olduğu kadar iktisadi 
taraftan zayiatımız az.alırken diğer ta- ıefireyi lzmir Enternasyonal fuarında münaııebetlerde de bm.ir iftiharla aöy-

4 

811 Akşam 
DENiZ ~ AZiNOSUNDA 

MAK ALLEN 
Caz .Orlteatraaile 

Perşeıı be e~lencesi .. 
Maıalarınızı erkenden angaje etmettt~ 

rica ederiz 
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Halk evi 336 jlı-o ve .:l_ZIJM 36 50 46 50 §Nefis LOKUMLARINI ve ŞEKERLEMELERlNt Miidürlügw ünden·. 

318 M. j. Taranto 3
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50
0 8 fler yerde daima arayınız.. _ • 

-. 271 K. Taner § 
~aıonfarında güzel bir 150 Y. t Talat 36 48 ft • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~ honser verildL ~~~ ~. ~~ı;narki 4.:~6 
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50 ~ Ali Galip Şekerleme fabrikası 
Recea· · ~nlkevi bize kıymetli bir sanat 95 M. Beşikçi ., ~ 
tilen ık a yaşattı. Geçen pazartesi ve- G5 B. s. Alazraki 41 41 50 § Türkiyenin ve bütün Balknnlann en nsri ve en muntn7.am Şekerleme fab-
~lanchnsc}{re (Leclaire) in triosuylc 53 s. Süleyma. 38 38 R rikasıdır. Mnmultih temiz ''e nefis mcvnddı iptidaiye ile fenni bir surette 
eli, :p: • emanda Hamdi, Altoda Ab- 52 F. Solari 45 25 46 50 1 ve asri makinelerle imal edilmektedir.. TESİS TARİHİ : 1 9 O 1 
~·~oda Salahettin bu, biraz ciddi 56 N. Üzümcü 36 25 53 ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••• 
'-Jc oldadede iyi bir beraberlikle muvaf- 43 y E B cuya 39 43 

Geceli ve gündüz talebe kadromuz dolmustur. 
Müracaat edilmemesi rica olunur. (2039) 

~c:ıcıc:ıcccıcc~ı:ıccccıc:ıo~~~..r~..r~..r..cot. 

·~ccıc:ıc:ıcıcccıcac:ıoc~cıcc:ıccc:ıc:ıcıc:ı~ 

ELECTiON :a· . ular. . . en 41 50 1 TOPTAN SATIŞ YERİ : İzmirde Güzelyurd Şan Sokak No. 24 .. Fabrika. 
iT ~~· ağır (Adagio) sundan sonrn 35 S. ~~o~ ;~ 37 PERAKENDE SATIŞ MAC'iAZALARI : İ7.mirde Şekerciler içi No. 14 • 16 
lu~o) da hazan ağlıyan, çırpınan, co- ~~ ii. ~r o. 34 35 • ve lliikümet karşısında Sevim pastahanesi.. lsviçre mamulatı 
8'n etyat eden hazan cia yorulup su· 20 N. Fadıl 47 50 47 50 \\:.:r...crAO"""..r..r..ccccr...cr~..o:r..r.r~Ar..cır...cor~/~...acıcıccıc:ıcı~AOC 

bir :;elodiler alto ve kemanda duygulu 16 R. Leblebici 41 50 42 25 ELECTI. ON saatları 
~~Uv~le canlanırken pianoda gerek s Manisa B. B . 52 50 52 50 İZ.MİR DEF'J'ERDARLlf:INDAN : 
ı..._; haşltıgı temin ve gerek icrakllrlıkta 1806 YekOn ~ b lık rd Örnek köyü eski muhtarı Ahmet Ö2Ün Karşıyaka şubemize olan 500 lira 194% Zarif M d 11

--' -•-ı...:-
A, a ir var ynratıyo u. 34267 Eski yekun o e.11K%1 5'"""" ... " ....... rueı;tro b" elk d 1 his- 96 kuruş kanzanç vergisi borcundan dolayı huciz edilen Karşıyaka Dede başı 

~'-' ıraz evv i erin eşen 36073 Umumi yekun ahır kuyu mevkiinde kilin 250 lira kıymetindeki tarla ve zeytinligwin nısıf ht.- lzmı•r F• ·8f1Dda 
dtı "' şuh, canlı hnvaslyle silip götür- 7 35 ..., th .. ~~ndan sonra Abdiyi solist olarak ~0• 

8 38 s~si 2 t gün müddetle \11üznyedeye çıkarılmıştır. 
1~ BRUCK)un Canzonne'unda din- Noo.. 

9 41 50 Taliplerin 25 /9194 ı perşembe günü saat 15 te vilayet idare keyetine mü- Sergı· Sarayı ı"çerıaı·n J• 
.. Y_."4 

46 
SO rn.cnatlnrı ilan olunur 4 11 18 23 3627 (1947) Q~ 

bir \..• . Abdi sakin ve kendisine emın No. 10 
L.._ ~ıakinuyetle entrümanına sahipti. Çı- İNCiR 20 Numaralı pavyonunu 

""" ... ord 6 ... 1 K d"f k l zl d 1 Mıutla'-a z,· varet Edını·· ;::'11~ sesler net ve do.ı;....• olmakla kal 6i26 Tarım 18 24 ~·QY.r~B~U~~AK~S~A~M.o:r"'°""...o:.oc lZMffi BELEDtYEStNDEN : 
~le U. Bu çalışta his. caübe dolu idi 598 FUmige 18 25 - n ı e a e gn nosun a yapı a- R , -~~~~~~~~~~ Ml~~~ 16 24 i ~~~~at~~~~~~~---~~*a~~~~***~~~~~~~~a~~-~-~d 
aıı:ce derinden gelen iniltileri bize fı. 

351 
B. s. Alauaki 16 75 17 50 KAR~JY AKA MELEK ' deki kc11if ve şartnamesi veçhiyle bir ay 

lllu Yor gibiydi. (Gavotte) da da ayni 102 Hüseyin Özsrlir 17 22 50 ~ Sİ~EM.A$11JDA müddetle pnzarlıi'ia bırakılmışbr. Keşif 
&ı._Vaffukıyet.. Bu oynak. şuh havayı da 43 H d Dü" d 17 17~ N Rad ... •o sarayı .... Casııs t: ıklar 11·- bedeli 1268 lira 62 kuruş muvakkat te-
~ıı; te · ay ar n ar ·' ..-~ - u minatı 95 lira 25 kuruştur. Tnliplerln 
~rniz olarak çaldı. Abdide bariz bir 30 Hüseyin Kaptan 18 18 timleriyle muhterem miişterilerine l teminatı öv1eden evvel iş bankasına yll-

'-l ... _:!~rilldüğü muhakkaktır.. Onu 31 M. İzmir oğlu 12 50 14 ll ka!)alarmı ~ıyor.. l tırarak makbuzlariyle 24/9/941 den 
M.....-:'°&UUU hislerimizle takdir ve tebrik 22 M. H. Nazlı 12 12 ~ o 941 ( h f ~· 15 R. 

3
•• Frnnko 17 17 ~~~~~.r-'..o:ıoı:ıı • 8/1 I dahil) tarihine kadar a -

•1ef'ı vı 1 de ll --------------- tanın pazartesi, çarşamba ve cuma gün-
~ YO onselin $ummanın rüya· 14 Sakir Özdemir 16 50 16 5 J<.ARSIY AKA teri saat 16 da encümene müracaatları. 
~~re bUtiln haklanm vererek din- 14 B. Polombo 14 14 2 - lnönü caddesi bnhribaba parkı-
1.. ... - endelsonun •FünUchlings lied• 2407 Yeklln 

1
' MAKBULE KEBARE nın hastane tarafındaki methalinde ııu 

16778 Eski ye u.u Bı·ck·ı Di'dc ve Sapka satı!I yerinin bir sene müddetle kiraya ~~ de muvaffak oldu. Halkın bu gibi k_.,,_ 
'1 '1fak hoşlanması dolayısiyle bu 19185 Umumi vektln • • k "f' rd verilmesi. yazı işleri müdürlüRündekl 
~ ve hafif eseri intihapta ivi isa- ZAHİRE Cire YP U 418rtnRm~si veçhile bir ay müddetle pa-
~ etrniştt Şimdi arbk Şan soloda Ay- 25 Ton Susam 39 50 Birbuçuk aydanberi İst.anhulda moda :ı:Ml·~a bırakılmıştır. Muhammen bedeli 
~dinliyoruz. Verdinln Maskenbalini 50 Bakla 10 !lO üzeı4nde tetkiklerini yapıp bir çok ye- 21 Hra rnuvakkat teminatı 1 lira 60 ku-
4-- 1 Yalvaran, ağlıyan sesiyle ne ka- 10 Ton P. Çekirdeği 6 75 niJikler elde eden yurd müdürü İzmire ruııtur. Taliplerin teminatı ö~leden ev-
.,_ RUzeı yaşattı. Eserin manasına uy- - - avdet etmiştir. Sanat aleminde sonsuz v•l İ!I bankasına yatırarak makbuzlarile 
~"il ses le k b ti • · • • ;. • • • • • • • • • • • • •--• • • • • • • • • 1 

• • • • • •' ': KB ~ ~ Ve}estlerly bUyü irsempa .=. A.-r~~D/f.-PIJ.""..,~-~l'J :. birzcvkileçalı!tanMA ULEKEBA- 24/91941 den8/10/ 941 (dahil) tari-
~ dı. Pucc!ni'nin La Boheme'inde ve ,,. , RE talcbı:-sini büytik bir itina 'ile yetis- hi~ kadar haftanın pazartesi, çarşamba 
' leria Rusticanada ~ok muvaffak ol- : R u c O N K O P R O G R A M tirmekte bes av gibi kısa bir zamanda ve cuma günleri saat 16 da encümene 
~1 .. ~Yebilirim ki halkın bu opera sar· :" ......... --- ......... mnarif mUdÜrlUğünden musaddak dio- miiracaatlan. 
~""'11\a gösterdiği al~kada onun söyle- PERŞEIVIBE 18/ 9/941 loma vererek mezun etmekteclir. Kıs 11 14 18 22 3750 (1988) 

~~daki cazibesinin bUyük bic 7.30 Progrl\m, ve memleket saat ava~ı devresi için kayıt muamelesi her gün 
\ıhah01ınuştur. Ayhan yaptı~ süksey: 7.33 Müzik: (Pi.) 7.45 A iırns haber1en. snbalıleyin sant 10-12 ye kadar yurtta 
lbt ın kazandı. Programın ikinci kıs· S.OO/S.30 Müzik: (Pl.). 8.45 Evin saatı yapılmaktadır. Alınacak talebe adedi 
""'~ Mozart'in Triosu ile baslandı. Bu · 1 k t az old11ö-1ından ilk mUracaatfar tercih 
•q-... So 12 30 Pro~ram. ve mem e et saa avan . 
~l list !11evkiinde Faiki din?yo:~ 12.33 Müzik: Kanun. kemence ve tan- edilecektir. 

+ 
TAS11İl1 

Gazetemizin dUnkil nUshnsmda çıkan 
Belediyenin düzeltme ilanında 80 takım 
elbise miktan 88 olarak çıkmı~ır tas
hih olunur. de b?a Nerı, Piyanoda Salahetiın. uçıı bur. 12.45 Ajans habeTlf.'ri l300113 30 ADRFS : Karşıyaka Yemişçi paşa 

g;ı... ırb~rinden az olmıyan muvnffakıye• sokuk No. 5 
~~erdiler. P:yano yine bunda dn Miizik: Hafif sarkı ve tUrküler. 14 OO 18, 21, 28 ey 5, 12, 19 teş ı·~J'/J..r,.erf.r~_,.~_,,,.,,.,.,..J.:O 
~ -tnı>anye vaziyetinden cıkmış, başlı Müzik: (Pl.). 18 no Proıtnm ve mem- ., _.. L •= L: 0:11. • 
""IS!na b· d lcket sıınt ayarı. 18.03 müzik: Radyo caz "'~--.-:r_.,--.-... ~~~~N ~f.sıı.dlH ud~H'5t red$ 

ı ır Alem yaşatıyor u. S ir t;: ~cra kuvveti besteg!'ırm karakterini orkestrası 18.30 müzik: Fnınl sa7.ı 19 OO §DR. ALİ F~ııZ USMJlNf yurdıı talebe Jıaydı 
ı. ;Ye ınUsaitti Yalnız llarcn biraz f~: Konuşma (Dertlesme saatı). 1915 Mü- § DOt.Ul\1 VE KAUIN HA~TALIK- ~ IJas!andı.. 
'iı!' ddt ve uzunca idi. Bir konsere ıkı zik: IWdyo caz orkestras1. 19.30 Memlt'-

5 
S l~AIU MÜTEHASSISI IS S 1 nl L- • i . d yU 1 _ ese..:.n 81,_..6._1masına raır.-en ..... 11:; ket saat ayan, ve Ajans haberfori 19.4 o [':. ü ..• 1 _.:ı S 1 . ,,.1 § ene e en ucn zmır e zerce 

·~ H-.1" ~~~uu "''" ,... ll :ıcr g n o~ ı:uen sonra a eocıoı:: u 1 b fşt" kı tr tk" 
lerı ~~tinin muvaffakıveti dinleyici Serbest on dakika. 19 55 Müzik: Dünya Slc;okak. Ahenk matbaası yanında 23 ~a c e ~c 1 ~re;b 1 ym~ ~ ~'; trk 
tion ~ Yormadı. Masnet'nin la medita· şarkıları. 20.15 Radyo gazc-tesi. 20.45 ~No.h muavenehsnesindc hasta kabul a~mı-z a~ , a u e. n rı u u 
locıil de Tbais'inde Faik Onoral bize me· Müzik: Mızraplı sazlarla saz eserleri. eder .. TELEFON ~ 3990 

1 muessesesını Karantına Coruk par· 
ıı. .... ~ tatb blr tuse ile dinletti.. İkincı 21.00 Zlaat takvimi ve to:ırak mahsul- EV : Güz~lvalı lnönU caddesi U74 la karşısında 138 mcı sokak 

8 
nu· 

a.:_'ıll8t Tchayskovsklnin ramansında da 1erl borsası. 21.10 MUzik: Beraber ı,ıarkı ' (Jfl70) ~ maralı eve nakletmlştlr. 
~~ 1tae hafif ve çeviklif(e sahinti. Faı· ve tür)cüler. 21.30 Konuşma (Siir saatı) ~~cıc~~~:.r,.,,...,,,,,,ccıaae Yurdda bi(ki, dikiş. (i(ek ve saire 

"U d fa ... __ ı..w , da ·· d .. ~~-u 21.~5 M='-ı"k·. Radyo s-ton·ı orkestnısı her türlO sanat incelenerek rösterl· 't e tenllUı.& yoıun gor u,,...... · ~ ur. t."IU 1ZMlR ASL1YE 'tKlNCl HUKUK liyor ve iki senede maarif mtldUr-
~~uniyetle kaydederim. Btllldan 22.30 Memleket saat Pyarı. ~;ans ha~r- MAHKEMESİNDEN. fiiğffnfin tudikiyle diploma ftrillr-
~ PlYano soloda SalMıettin bir ~.r- lerl fiat borsasL 22.45 MUzik: k(Pl.). Nazilli Basma fabrikası apartımanın- Fazla ma10mat yurt mUdfirlü~huten 
1\1.ı_ · U. $hoplnin EtUde ve Prelude'inde 22.55/23.00 Yarınki program, ve apa- da mukim ve tzmir Odun kapı mahalle- öirenitiyOI'.. 1 - 10 (%031) 
~~ gibl, modern mnukte de tnvı uı ~ n'""'. sinde hane 17 yabancı kayıtlı Naciye 
~lu in moderattosu, Cemal Reşidin Halil thsnn ve Şükran imzalariyle mah-
~ dU ayni kudret ve kabiliyetle bu YENİ NESRİYAT kemeye verilen arzuhalde içlerinde as-
~kh elinde canlandı. ProfO'tlmtn so· Ziraat mektebi zira'at aanatlan öğret- ker bulunma!':ı hasebiyle nufusa tescil 
~yan Ayhan y!ne parla:ı blr~u- meni Refet öncelin yeni cı1c1lrdığı (mey- edilmiş olan Yeniceri soyadının Göksel 
~ et kazandı. Takdir gö (1. on- velerden marma1ad, jöle meyve su- olarak tashihine karar verilmesini iste
' ~lf hiç bir tarafı yoktu. Pro~- lan nasıl yapılır) adlı kitabı inti,a~ m~lerile icra kılınan muhakeme sonun
~t dnacak eserler hakkinda ve:=ı etmiştir. zengin ve alakalı bu lcıymetlı da davacıların işbu taleplerinin muhik 
~ CL lnleyicileri ı>ek memnun e • eseri okurlarımıza tavsiye ederiz. sebebe mUstenit bulundu~ anlasıldı· 
1ı..:.. ~lonu nnrur dolu ~öx...t'milzü ka- dd . ~ ... ~ 6 ".. 1 ğından medeni K.nun 26 ncı ma esı 
hıt terkederken bize böyle gUze hükmüne tevfikan nufusta müseccel 
dit llanat gecesi yaşatan elemanlan tak- bulunan Yeniçeri soyadının Göksel ola-

etnıemek kab:l mivdi? Hirincı smıf mlttchassıs Uoktor rak değiştirilmesine 2516/941 tarihinde 
........__ MiHfi!R ÇEI..Elll Demir A.11 Kamcıoğla karar verildiği mnddei mezkOre hük-

mUne tevfikan ilan olunur. 

Ucuz kömür 
Karşıya'kada Ala~hlrin Dereköy kö· 

mlirünü çu\•alla kilosunu 6,5 kuruştaD 
satınaktayun .. 

Kesilmiş sobalık meşe odunu kilosu 
100 paradan satılmaktadır .. 

Muhterem mfüıterilerime bu fmatı 
kaçırmamalannı ilin cd~rim. 

Kemalpasa caddesi Yılda ilan 
No. 92 SAİM SON ve BİZA 

Jngı'/ı'.zier• göre Cilt ve Tenasül hastftlıklan ve 3854 (2047) 
~ ELEKTRiK Tl!:UA Vİl .. l:KI 

~ 8 .\$TARAFI t İNCİ SAHİFEDE Birinci Bevler Sokatı No. 55 .. lzmiı: 
1ZMtR tK1NCt SULH HUKUK HA

KlMLtCtNDEN: 
--------------- Davacı: Hazinei maliye vekili avukat 

q lll Elhamra Sinemas• arı:.asnda sabah- l'ı~ ~ Sadık Boratav tarafından lzmir Basmaha ~tı l'tnab çalışırken mareşal Timoçen· tan akşama kadar hnstnlannı kabul 
~le~ Sovyet ordulan Smolensk hara 
~1 istikametinde hUcumlanna devam TELEFON : ::1479 (469) 

81?\ l tedir. Bu kuvvetlerin şimdiden -..~------------•',,. 
ecier .. 

duk~ enskin 14 mil yakınına gelmiş ol-
ltı arı söylenmektedir. !ZMIR BtRtNCt SULH HUKUK 

MAHKEMESlNDEN : 
~efin sanlmasına gelince, bu mu
~Utık a şehrin düşmesi demek dewldir. 
tiatt U Kiyef garnizonunun mUdafaa Davacı hazine tarafından peynirci ts
~etıaıı kuvvetlidir ve Kiyefe hücum mail aleyhine fzm!r birinci sulh hukuk 
~Jaı.ı Almanlar Leningradda karşılaş mahkemesine 9411390 numara ilı: nçı
~ g{içlUkJerle burada da karşılaş- lan alacak davasının muhakemesi so-

te ~- nunda müddebih 150 liranın maa masa-
,t~tngradın mukavemeti ise hiç bir rifi muhakeme ve ücreti veknlet tahsi-

e Z<liflememiştir. line 14/8/941 tarihinde karar verilmiş 
!!-1\fANLARIN GAYRETİ olduğundan işbu il!lnın neşir tarihinden 
~k keri rnü.şahitlerin fikrince Alman itib'aren 8 gün zarfında mahkemeye mü
ttıe.., ~tnandanlığı bütün gayretlerini, kı~ racaatla temyiz yoluna gitmediği tıık
~ıtninin hullılünden evvel Don hav- dirde hükmün kat'iyet kesbedeceği teb
l':lı...,, ı ve Kafkasyayı ele geçirmek için liğ makamına kaim olmak ve bir nüsha-
""ll,,.p "~ h ksif cd k · ' sı dı'vanhaneye talik kılınmak suretile --cp esi üzerine tc · ece tir. 

"o'-'to r 1'" 1 y •; I" ne Kepekli sokağında Devlet Demiryol-
l!J t r ~ e a ~ ar" l~ lannda çalısan Bekirin evinin karşıSln· 

~ da mukim Fahrinin validesi Şadiye Can 
İZMİR MEMLEKET HAST ANESI ) aleyhine 941 - 631 numara ile açılan ala

~ l>AHiLiYE MÜTEHASSIS) ~ cak davasından dolayı mUddeaaleyhin 
}. l\'lllA YENEHANE ~ ikinci Beyler ~' ikametgahının mcçhuliyetine mebni ga-

~gokak No. 25 -z:ete ile ilanen vaki tebligat üzerine dahi 
TELEFON 3956.. muayyen olan günde mahkemeye gel-
~ Y.. ........ ~">'~ 
--------------- mediğinden hakkında gıyap karan ve-

rilmiş ve muhakeme 25/9/941 perşembe 
lZMlR StCtL TtCARET MEMUR

LUCUNDAN: 
Halil İbrahim Mertoğlu ticaret unva

nile lzmirde Şadırvan altında Arasta 
başında 6 ve 8 numaralı mağazada pe
rakende manifatura ticaretile ic;tignl e
den Halil tbr:ıhim Mertoelunu·n işbu 
ticaret unvanı ticaret kanunu hiiküm
lerine göre sicilin 3015 numarasına kayt 
ve tescil edildiği ilan olunur. 

3853 (2046) 

gilnU saat ona bırakılmış olduğundan 
mUddeaaleyhanın yevmi ve vakti mez
kurda bizzat isbatı vücut etmesi ve ya
hut tarafından bir vekil göndermesi mu
ayyen olan günde sahit dinleneceğinden 
gelmeniz aksi takdirde gıyabi mhuake
mey~ devamla knrnr verilr:ceği 1ünımu 
tebliğ makamına kaim olmak ve bir 
nüshası divanhaneye talik kılınmak 
suretiyle ilan olunur. 

3845 (2048) 

DEVLE2' ORMAN İŞLE!'MESJ C:ORVB REViR 
AMiRLiOiNDEN: 

lbaleainin 4/Eylul/941 gününde yapılacağı Ulus ve Sonpo9ta gazetele
rinin 22, 25, 28, 30 Ağuııtoı Yeni Asır gazetesinin 23, 26, 28, 30 
Ağuıtos 941 tarihli 11üııhalannda il1n olunan 733 adede muadil 123 met
reküp 5 76 deaimetreküp ladin ltalisana mezknr günde talip zuhur etmedi
ğinden ihale aynı şerait tabbnda 30/ EylGl/941 Salı gilnilne bıralnlmıffV. 
Uan olunur. 12, 15, 18, 21 3732 (2001) 

DEVLE2' ORMAN İŞLE2'MESI C:ORUB REViR 
AHIRLiOiNDEN : 

Uwesinin 4/Eylul/941 gününde yapılacağı Ulm ve Sonpom gazetele
rinin 22, 25, 28, 30 Ağuııtoı Yeni Asır gazetesinin 23, 26. 28, 30 
Ağuıtoı 941 tarihli nüshalarında illn olunan 3318 adede muadil 364 met
reküp 059 desimetreküp ladin kallsana mezkQr günde talip zuhUT etme
ğlnden ihale aynı ıerait tahtında 30/EylQl/ 941 Salı g{inüne bıralalmlftlr. 
ilin olunur. 12, 15, 18, 21 3734 (1999) 

DEVLE'J' ORMAN JŞl.E2'HESI C:ORUB REVİR 
AMiRJ.t~iNDEPl : 

!halesinin 4 / EyJQI/941 gününde yapılacağa Ulus ve Sonposta gazetele
rinin 22, 25, 28, 30 Ağuıtoı Yeni AB1r gazetesinin 23. 26, 28. 30 
Ağustos 9 41 tarihli nüshalannda ilan olunan 1 68 7 adede muadil 66 met
reküp 900 desimetreküp ince kalas 2402 adede muadil 5 7 metreküp 424 
desimetreküp kadronki cem'an 124 - 324 metreküp ladin kerestesine mez
kur günde talip zuhur etmediğinden ihale aynı şerait tahnnda 30/Eylul/94 l 
Salı 1ününe bırakılmıştır. llan olunur. 12, 15, 18, 21 3733 (2002) 

Orman isletmesi Cor1dt RP.vfr t!ınlrlliHnden : 
fhalealnln 4 /Eylul/941 gününde yapılacağı Ulus, Sonposta ga:r:.etelerlnin 

22, 25, 28, 30 Ağustos Yeni A!lr gazetesinin 23, 26, 28, 30 Ağustos 941 
tarihli nü:.halannda ilan olunan l 816 adede muadil 313 metreküp 244 de
simetre.küp ladin kalİlBına mezkur günde talip zuhur etmediğinden ihale 
aynı tcrait tahtında 30/Eylül/941 Salı gününe bırakılm11tır. lli.n olunur. 

12, 15. 18. 21. 3730 ( 1997) 

DEVLE!' ORMAN IŞLB'J'MESJ "ORUB REVJR 
AMIRLiOINDElf : 

!balesinin 4/Eylnl/941 gününde yapılacaia Ulw ve Sonpcma gazetele
rinin 22. 25. 28, 30 Ağustoe Yeni A.ır gazeteslnln 23 26 28 30 
Ağuatoe 941 tarihli nüahalannda ilan olunan 308 adede' mu~dU 'l 39 
metreküp l 81 desimetreküp ladin tomruğuna mezkOr günde taUp zUhur et
mediiinden ihale ayru terait talıbnda 30 /EylOl/941 Salı günBne bırakdmtt-
tır. İlin olunur. 12, 15, 18, 21 3731 (1996) 

DEVi.Er ORMAN fŞLE!'MESt CORUR REViR 
AMfRLtt:tNDEN : . 

Jhale•inin 4/EylQl/941 g{inUnde yapılacağı Ulus ve SonpoM.a gazetele
rinin 22, 25, 28, 30 Ağustos Yeni Aaır gazetesinin 23, 26, 28, 30 
Ağustos 941 tarihli nüshalarında illn olunan 11 <i8S adede muadil 2 7S 
metreküp 494 deıimetreküp ladin tahtasına mezkOr giinde talip zuhur et
mediğinden ihale aynı ıerait tahbnda 30/Eylul/941 Salı gününe bırakıl-
mıştır. ilan olunur. 12, IS, 18 2J 3735 (2000) 

lzınlP Manisa 111Jciyetlerl OPnlan C:eW§e Mil· 
düPlüiHtnden : 

Çeşme kazasının Zeytinler köytl clvannda bulunan LUştrrn deresi devlet Ofl

manında 304 metreküp çam eşcarı 14/ 9/941 tarihinden iUbaren 15 ~ müd-
detle müzayedeye çıkanlmıştır. • 

İhale 29/9/941 tarihinde saat 15 de lzmirde Orman mUdilrlyeti binasında ya
pılacaktır. Bedeli muhammen 505 kuruştur. Teminatı muvakitate 115 lira 14 ku
ruştur. Taliplerin yatıracaklan teminatı muvakkate makbuzlariyle beraber ko
misyona mUracaatlan, şartname 1zmirorman müdüriyetinden ve Ceşme orman 
idaresinden parasız ve>rilir. 14, 18, 21, 27 3800 (2015) 

ısrANBVL BELEDİYESiNDEN: 
Beyazit tahsil şubesi binasının ikmal inşaııtl kapalı zarf usuliylc eksiltmeye 

konulmuştur. Keşif bedeli 37422 lira 54 kuruş ve ilk teminatı 2606 lira 69 
kuruştur. Mukavele, eksiltme. bayındırlık işleri, genel hususi ve fenni şart
nameleri proje ve keşif huliisasiyle buna müteferri diğer evrak 167 kuruş 
mukabilinde belediye fen işleri müdürlüğünden verilecektir. ihale 25 / 9 /941 
perşembe günü saat 15 te daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk te
minat makbuz veya mektupları ihale tnrihinden sekiz gün evvel belediye 
fen itleri müdür]üğüne müracaatla alacnklan fenn1 ehliyet 941 yılına ait ti
care odası vesikalan imzalı şart~ame ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer 
vesaikle 2490 numaralı kanunun tarifntı çevresinde hazırlayacakları teklif 
mektuplanru ihale günü saat 14 e kndar daimi encümene vermeleri lazımdır. 

. 10 15 18 22 3668 (1981) 
ilan olunur. 3844 (2045) 

..ı\l'Jıerikanın eski Rei - -izMİR DEiTERoARL~l~D~l~N~D~A~N~:~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~ 
Iİcümhuru diyor ki: Şubesi Tarh Senesi Adı İşi Mahallesi· Sokağı Kapu Nisbet Matrah Ticaret Kazanç Buhran z. Ceza F. Zam YekOn Dilzeltme emrinin 
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~~~ARDA ALMAN YOK1\1U$ Yeni Ş. _1_3_9 93'7Nebi V~dın İçkili çalgılı lokanta K. H. 1 inci kordon 158/1 
~ u :. 17 (A.A) _ Garbt Afrika Fran- Yeni ş. 1270 939 M.1rdihay Kuruda Bakkaliye A. A. Çerçioğlu 10-.6 
~d tnurnı valisi Dakarın Almanlar tara- yeni Ş. 1297 939 Hüseyin HüsnU Sandıkçı A. A. Çerçioğlu 50-1 
~ deniz üssU olarak kullanıldığı Öztemel 
~ nda Port Smuts rad}•osu tarafın - Yeni Ş. 1298 939 Hüseyin HilsnU 
'e~en haberi yalanlamıştır. , Da- Öztemel '1 ır tek Alman dahi yoktur. Yeni Ş. 375 936 Behçet ve Bekir 

Sandıkçı 

H.Gazı 

A. A. Çerçioğlu 50 1/1 

K. H. Vall Klzım paşa c. 37 eski 
67 yeni 
96 

20 200 
25 175 
30 70 

30 30 

20 660 

45 120 

6111/937 -16/1/38 32.70 6.54 
938 tam senelik 43.75 8.75 
938 tam senelik 21.00 4.20 

1/2/ 938-31/ 12/38 8.23 1.65 

35 yılı tam seneUk 

1/11/936-31/12/36 

--

1.48 

39.24 
52.50 
25.20 

10.36 

19/11/40 
7/ 5/41 

15/7/41 

15/7/ 41 

8576 
4416 
6555 

6555 

Terkin edilmiştir •. 

Terlcin edilmiştir •. 
"' l{A - vtşt MÜNASEBETLERi 566 937 Trifanidis Debbas Üzüm kutu deposu K. H. H. Büyük 
v~ Yeni Ş. 
~ ~ gtob n. 17 (AA) - Fransanın Va- Tu··ccar B Tuhafiyecilebanr 12/ 45 30 1;·.11 -1 ,.1/12 _., "'erkin edil-:-"-.. 
~"'b;:1 .. ilYUk el~isi Hanri Hev Ameri· Yeni s. 1109 937 Hasan Nüzhet . H. H. Mirkel!m 26 "*'"" ..., , 07

... .a. u~wa ---tı·ıLrıcı.ye nazın Kordel Hulle yanm Yeniş. 1124 938 Çelebi Naşaham Terzi B. H. H. Osmaniye 18 30 60 1/1/ 937-31/12/3718.00 3.60 21.60 3/2/40 '129 
.11; b İk Dilultme 

'• k !l' görüşmede bulunmuştur. ı / / o ,... 1 81 4 52 ~ e et daki Unasebetl Yeni ş. 941 941 Ahmet Çekal • Bakkal Şeh!tler Mesudiye Ç.96 25 84 15/2/940-31 12 4 9.v. · · 153'7 27/1/41 6942 
\ta1ı-.~ sureı:'e~is mevz'::u olmuşt; Yukanda isim ve unvanları ile t!caretg&h adresleri yazılı mükellefler namına muhtelif yıllar için tarholunan vergtler isimleri hizasında gösteril~. Bu mükelleflerin terki t=caret edip halen 
~--..ııua Yeni bir görUşme daha yapıl- nerede bulunduldan tesbit edilemediğinden illn tarihini takip eden günden itibaren 30 gün içinde mezkOr vergilere itiraz hakları olduğu 3692 sayılı kanunun 5 ve 10 uncu maddeleri hükümlerine 
~intizar edilmektedir. tevfikan teblii makamına kalın olmak üzere ilin olunur. 3860 (2044) 



SAHiFE 4 
:ıs:: 

SİY ASI VAZİYET 

"Tal1ran" iş~al 
olunuyor 
-0--

Amerika .. Almanya 
çarpışması yakın ..• 

---0-

Su~i e harp sonuna Jıa .. 
dar is;gaJ altında Jıala· 
cal: • Rus • ulf,lar mürra-

se etl t?D-i gittilı~e 
qer iıde$iyor 

l~nd~ o rnzctesine göre bugwnlerdc 
İran be ·nelmilel politika sahnesinin ön 
pJ:inını isrrnJ etmektedir. 

İran üzerindeki alakanın iki cephesi 
'rırdır : 

J - Şnlı Pehlevinin çekilmesi ile hu
sule gelen vaziyet.. 

2 - Tahranın İngiliz ve Rus kuvvet. 
1<•ri tarnfmdan işgali tesebbüsii .. 

İran payitahtının iıgali teşebbüsü, fil" 
hın lahtmdnn çekilmesinden dahrı mii
him bir lıfidisedir. 
Şah Pehlevinin ~ekilmesi, Furugi .. ~~" 

nın parlamentodakı beyanatından butun 
cihanca anlaşılmıştır. 

İngiliz radyosu. bu feragatin hnrl'çten 
yapılan bir tazyik neticesi olmadığını 
gôstc>nnek istemektedir. İngilizlere göre 
bu foragatin iki sebebi vardır : Bu se
beplerin birincisi Şahın lngiliz - Rus iş-
~<ıline alevhtar olması; ikincisi de İran
da Şahn karşı mevcut hoşnuts,uzluktur. 
İngiliz radyosu, bu feragatten sonra 
müttefiklerin işlerinin daha kolaylaşa
cağını da bildirmektedir. 

İngilizler İranda bir demokrasi idare
sinin kurulacağını da söylemektedirler .. 
Veliaht, Furugi hanın beyanatı veçhi le 
yeni Şahlık vazifesini üzerine almış bu
lunmaktadır. 

Deşti isminde bir İran mebusu, baş. 
vekilin beyanatından sonra söz alarak 
demiştir ki : 

• - Bütün mebuslar namına söyliyo
rum; başvekil yeni Şahımızın, yinni se" 
neden beri bütün devlet umurunu kendı 
nefsinde toplamış ve hiç bir kimseye 
söz salnhiyeti vermemiş olan eski şahın 
yaphklannı telôfi edeceğini söylemistir. 

Bu nasıl olacaktır? .. • 
Başvekil bu mebusa : 
• _ Hepiniz beni bilirsiniz .. ,, cevabım 

vermiş ve bir hayli mtinakaşadan sonro 
şu sözleri söylemiştir : . 

• - Şimdi İngiliz ve Rus kuvvetlen 
Tahran iizcrine yürüyorlar; bize temi· 
nnt vererek uBiz Tahrana fenalık için 
gelmiyoruz, İrnnda ya-pılactık işlerimiz 
vardır diyorlar» demiıtir •• 

Diğer taraftan Berlin rndvosunun bil
dirdi~:nc güre esld ah Pehlc"i Tahran· 
drın lsfnhnna gitmiştir. 

Hindistnnda kfün Simla şelırinde neş· 
rcdilen resmi bir tebliğde Tahran iizc
rine yürüyiiş şu suretle izah edil~<:kte· 
dir : Yapılan aıllaşmnlann tntbıkindt' 
İran maknmlnn müskülat çekiyorlardı .. 
Bundan başka f randa istikrarsnlık var
dır. Bumm için ve İranlılara yardım 
için Tahranın iş.,aline karar verilmiştir. 

Bir Loıulrn haberine göre Tahranın 
işgali, IAndrada B. Eden ile Rusyanın 
Londra bliyük elçisi l\faiski arasında 
husule gelen bir anlnşmndnn sonra ka
rarla tırılmıştır. Her iki devlet bu h~
rcketc miisavi mikdarda kuvvet talısıs 
etmişlerdir. 

Yeni şaha karşı takip edilecek hareke" 
tin şekli, yeni şahın alacağı h~kct tar· 
zına göre olacaktır. Fakat yenı şahın sa
Uıhiyctleri tahdit edilmiştir. 
Şark hududumuzda bir memlekette 

bu hfl.discler cereyan ederken cen~p h~
dudumuzda bir memlekette, yanı su:.ı
ycde yeni bir idare kurulmuştur.. Hm 
Fransa namına hareket eden gener::ıı 
Katru tarafından Suriyede bir cümhu" 
riyet idaresi kurulmuştur. General bu 
münasebetle neşrettiği bir beyanname· 
ele müttefik ordular tarafından Suriye 
ye girerken verilen vadin ye.rine geti· 
rildiğini de ilaveten bildirmiştir. Kendı
sine teklif edilen cilmhur reisliğini Şey1' 
Tncettin Elhasani kabul etmiş ve nes 
rettiği bir beyannamede Suri.ye~~ ~üt 
tefik demokrasiler nrasına çırdı.ğinı. b~ 
yan etmiştir. Fakat Suriye ışg~nu 
harbin sonuna kadar devam edeceg: an· 
lnşılmnktadır. 

Garp komşumuz Bulgaristan, Rusya
nın bir kaç gün evvel vermiş ol~.u~.u 
notaya ec>vap vermiştir. Bulgar hüku
meti. Bul~arL.tanın Kınına karşı yapı
lacnk bir mihver hareketine üs olarak 
kullanıldığı hnkkmdaki Rus iddiasını 
siddetle reddetmiş ve mukabeleten Rus
lar hakkında idd!alarda bulunmuş, Bul
gar şehirleri üzerine atıla~ ~mbala~ın 
Rus bombaları olduğunu ılerıye sur-
mücrt ür. .• 

Bu notalardan Sovyct - Bulgar n;una
ebctlerinin bir derece daha gergınleş-

tiği ~örülüyor. • 
lliindl'n beri, Amerika harp genıılc

ri İzi nd:-l n gidecek insriliz bit.arnf ve 
Amcril .-ın gemilerinin himayesine baş
lamı:;lnrclır. Ruzveltin son nutkuna .ba
k,lırsa Amerikn kendisine bir em~ıyet 
höl~csi tc is e<lecck ve Almnn denızal
tılnrmııı bu bölgeye girmesine mani ola
caktır. 

Şimdi bnlıriye nazın rılb:ıv Knoksun 
beynnnt•ndnn nnlac:ılıyor ki Amerika 
Jıarp {!eınilcri ticnrct gemi kafilelerine 
rcfokrıt f' lccclderdir. 
Amcrihının hn knrarı Berlindc bii 

, :.;k hir hiddet 11nmdırımc:tır.. Cerl·r. 
• ·1 1 ı. ga7..t'tdt•ri Ruz' eltin Amerı cnyı ı:ıruı! 
siirii'·I di;;.ini y:ızm::ıkt.adırlar. 

A hımn' n İıı,.ili:ı gemilerini batırmak 
ta cic' mn l'derektir. Amerika ise siiziinti 
geri alm::ıl:tndır. Bu sebeple iki tara' 
arn ... nda bir rnrın na bir giin. hatt.'1 bir 
saat meselesi olınustur. 

sz•m YENi ASIR 

Askeri vazivet :ırım ı 111ıı11n 111111111111111 ı ı ı ı ııı ı ı ı ı ı 11mıı1111 c 
Filiyata geçildi ~ Sovyetlere ~öre~ 

imanlar Ce- :iı111:ıııııııııııııııııııımııııııııııııııı:ııı111r. Amerikan fi o-

nu taki Rus or- Bır ada F ın- su kafileleri hi
dusunu yok et- lerden geri maye ediyor, 

ateşe hazır ek· tiyorlar 

A nRar KGf lıas)ia 
geçip us11a11a Y~f!i' 

.}'ar nı ~~ es . el: 
arzusuDı a •• 

Radyo gazetesine göre, Sovyet teblı
ğinde harekfltn ait hemen hemen hiç 
maliımat yoktur. Yalnız bi.itün cepheler
de şiddc>tli muharebelerin devamı bildi· 
riliyor. 

Alman tebliği ise, askeri harekfıt hak" 
kında oldukça izahat vermektedir. Teb
lı[', aşağı Dinyeperde köprü başları ku
rulduğunu ve Sovyetlerin yaptıkları 
mukabil taarruzların akamete uğratıldı
ğını bildirmiştir. Alınanların nehrin do" 
ğusunda ilerlemckt<' oldukları do ilfıvc 
edilmektedir. 

Tebl:ğ, ayrıca İlmen gölünün cenu
bundaki muvaffakıyc.>tlC'rden tle bahset
mekte ve 110 uncu, 27 inci ve 32 inl'İ 
Rus ordularının general KelJcdn hava 
kuvvetleri ve genera1 Buşun kıtnları ta
rafmdnn büyi.ik zayiata u ~•ratı]dığını, 53 
bin esir ve külJiyetli harp malzemesi 
alındığını biJdirmektedir. 

Almanların İJ;nenin cenubunda ka
zandıklarını iddia l'ttikleri muvaffakı
yetlerin, Alman ordularını çok parlak 
neticelere götürecek kndar stratejik bir 
mahiyeti olduğunu sanmıyoruz. Bu ınu
vaffokıyetlerin mahiyeti mevziidir. Al
manlar çok büyük 7.aferleri. cenupta 
Budyc>ni ordusu etrafında aramaktadır
lar. Bu sebeple bu taraflara büyük km•" 
vetler tonlamaktndırlar. 

Alınanlar burada her hangi büyük 
bir muvaffakıyet elde ederlerse, İn~l'z 
Amerikan yardımlarına tnm:ımilc mani 
olabileeckl<.'li gibi. simalde mağlup dü"
tükleri takdirde Rusların Kaflrnsyayn 
çekilmelerine de mani olacaklardır. 

Cenup cephc~inde cereyan eden mu" 
hnrebelerin harb:n üwrinde büyük ,.e 
mi.ihim bir tesiri olacaktır. 

Baltık denizinde Ö el ve cliğ('r iki kü
çük ada üzerinde bir Alman baskınının 
akim knldığı bildirilmektedir. Bu ada, 
d:ğer .iki ad.:ıcık ile bil'liktc Ri~a körf: 
zinin ağ?.ını kapatmaktadır. Adanın hır 
limanı vardır; burası, bu ada'lar civarın
da üs olabilecek biricik yerdir. Limanın 
c~nubundaki sivri yarım ada, Riga kör" 
fczinin cenup methal!fli kontrol eder
Evvelcc oldukça müstahkem olnn bu 
adaların Ruslar tarafından yeni tahki
mat ile tnkviye edildiği tabiidir. Fakat, 
Rusların Leningradn kadar uzanan sa" 
hilleri Almanlar tarafmdnn isgal edil
m!ş olduğundan bu adalar halen tecri~ 
edilmiş vaziyettedirler. Kronştriddakı 
Rus donanmasının bu adalann muvasa" 
lesini temin ettiği sanılmaktadır. 

Almanların bu tecrit edilmiş ada]ar1 
isgale teşebbüsün sebepleri şunlardır : 
Bu adalarda hava üsleri tesis etmek ve 
Rusyayı daha kolay bombardıman et-
mek.. .. 

Buracla hafü deniz kuvvetleri de us-
lenmektedir. Bu kuvvetler adava amcer 
ihracına karŞl dıırduklan gibi Finlandi
ya ve diğer Baltık sahillerine ya~ılacak 
Alman deniz nakliyatını da tehdıt et" 
mektedirler. 

İşte bu iki sebep dolayısiyle Almanla" 
rın tecrit ed!lmiş bir halde bulunan ada
cıkları ele ~ecirmek istemiş olmaları 
tahmin olunabilir. 

Alman deniz kuvvetlerinin Revalde~ 
Fin körfezinin derinliklerine doğru ~ı
rerek buralara mayn döktiikleri ele bıl
dirilmektedir. 

-------
Afrikada Mih-
,. er temastan 

ı ı 

Almanlara karsı da 
> 

mü hım 
yeller 

muvaffakı-

kaz .?.nıldı 
-0-

Bii ç ~ ar ı alzemesi 
a ı Cill , mitrallyöz yuva· 

!arı ve ata. yalar 
snustuıml u •• 

Moskova, 17 (A.A} - Resmi tebliğ : 
Kıtalarımız Ladoga gölünde Rako Asari 
adasını geri almışlardır. Bu ada için ya" 
pılan muharebelerde 800 Fin subav ve 
n•keri ölmüştür. Düşmanın 4 \'npuru \'e 
iki molorhot.ı batırılmı~tn. 

Adadaki ~mizonun bakayası esır 
c-dilmiştir. 

Moskova, 17 (A.A) - Bu sabahki 
So'•yet tebliği : Dün gece bütün cephe 
boyunca düşmanla çarpışmalar devam 
etmiştir. 

Garo istikametinde kıtnlarımız şidde~ 
li muharebelerden sonra 60 tank, 24 top 
51 ıniltralyöz 13 mayn aleti, 316 tüfo.1k, 
40 sandık mermi ve bir c.ok harp malı.·1" 
tn<'"i iğtinam ve tahrip etmişlerdir. 
Diğer bir bölgede topçumuz bir ı;in

de düşmanın 46 mitralyöz yuvasını, l O 
mayn bataryasını, 15 top bataryasını 
tahrip etmiş veya susturmuştur. 

İki piyade kolu 17 zırhlı sığınak im" 
ha etmiş ve beş cephane deposu berha
va ed:lmiştir. 

Cephenin şimali garbi istikametinde 
tayyarelerimiz Alman askeri yüklü 27 
kamyon. cephane yi.iklü 5 kamyon .. beş 
tank, 1 hava dafi topu bataryası ın1ha 
etmislerdir. 

A1'11JDANI; MUHAREBELER 
Moskova, lG (AA} - Sovyet istil.· 

burat hUrosunun dün akşamki tebliği : 
16 evliilde bütiin cephelerde düşman" 

la anudane ~aroışınalar devam etmiş~_r .. 
Hava kuvvetlerimiz tarafından duş

man zırhlı cüzütnmlariyle nakliye kıta
larına miiessir darbeler in<lirilmi~, ta~" 
yare meydanlarına muvaffakıyetlı hu" 
cumlar yanılmıştır. 

14 eylülde Sovyet tayyareleri 29 düs
man tayyaresi düşürmüstür. 18 fayyare
miz üssüne dönmemiştir. 

BALTIK DJ~l\1ZİNDE 
$!mal filosu tarafından batırıldığı. bil: 

dirilmis olan dü!;man nakliye gemılen 
iki değil, i.içtür. 
Almanların Öst.l adasına asker çıkar

mağn teşebbüs ettikleri sırada Sovyet 
topçuları tarafından ~8 bin t~n~.lntoluk 
düşman j!emileri ve hır çok cuzutamlnı;
tnhrip ed'lnıistir. Bir düşman tayyaresı 
diisürülmüşlür. 

Almanlar ertesi gün yeniden a:k~r ~1" 
karmağrı teşebbüs etmişlerse de ıki gun 
devam eden çok şiddetli bir harpten son
ra, düşman kıtal:ırının mü!ıim bi~ kı~ 
imha edilmiş ve kalanlar da denıze dO" 
külmüştür. 

Sovyet kuvvetleri tarafın?an ~8 t;an.k, 
2 mayn aleti ve 13 top tahr;p edilmıştir. 

-------
Pat:Jo, Ruzveltin me
sajına cevap verdi 

Nazizme karşı 

--0--

merilıan filosu gitti~-
• I 

çe l>ı !iP.ie~ eni].10~.. lhi 
cllrüt ot danım al'la 

Rı iPuırı e ti .. 
V:ıı:finglon, 17 (A.A) - Dün gece 

yarı mdan heri Amerika birleşik dev
letlerinin Atlmıtik filosu ateşe hazır bir 
\'aziyette kirnlnnm \'e ödiinç verme ka
nunu mucibince gönderilen bütün mal
zemeyi hirl~ik devletlerle İzlanda ara
sındaki deniz nııntakasında himayesi al
tına r.lnınktndır. İngiltercye gönderilen 
kıymetli yardım malzemesini Jıimaye 
vnzifcsimlc klıllanıhnak üzere sanıldıi:'I· 
na gifre Amerikan Atlnntik filosunun 
125 ten fada gemisi mevcut bulunmak
tadır. Bunların arasında bir sene evvel 
bu filonun teşkili zamanında Atlantik 
filosuna devred!len üç eski zırhlı da var" 
dır. Atlanlik filosu o 7.aınandan beri ye
ni inşa olunan ve muhtemel olarak Pa
sifik filosundan devredilen yeni gemiler 
iltıvesiyle durmadan artmıştır .. 

AMERİKAN I•iLOSU 
J{UVVETl .. ENiYOR 
Diğer taraftan bahriye nezaretinin 

daha evvel bildirmiş olduğu veçhile 
dünyada misli görülmemiş derecede bü
yük bir fiJo kurulması kanunu mucibin
ce inşa edilecek bütün gemilerin inşa 
mukavelenameleri imzalanmıştır. 35 bin 
tonilatoluk altı dritnottan ilcisi North 
Carolaina ve Vaşington bu ay içinde mu
harebe filosuna katılmış ve bu suretle 
Amerika b!rlcşik devletlerinin hulen 
serviste bulunan zırhlılannın adedi 17 
ye baliğ olmuştur. 

Yl<.'Nİ İNŞAATTAid SÜRAT 
Aync::ı yine bahriye nezaretinin bil · ' 

dirdi~inc göre yeni Okyanus filosunun 
teşkili iç!n inşa mukavelenameleri ir.1-
zalanan gemilerin inşasında hayret vc-

1 rici terakkiler kaydolunmu.ştur. 1940 ~€'· 
nesi basındnn beri 723 milyon 426 hın 
278 dol~r kıymetinde ceman 2831 mu
harebe geınisi~·le yardımcı gemi s!l">< ... r ' s 1 
edilmiştir. 

AMERİKA BAHRİYE NAZIRININ 
BEYANATI 
Londra, 17 (A.A) - İngiliz başvekili 

Mister Çörçilin son izahatına ~azaran 
Atlantik meydan muharebesinde Ingilte" 
re leh:ne kayde değer bir salah mevcut
tur. Fakat Amerikanın son karnnndan 
sonra terazinin müttefikler lehine ~aha 
ziyr.de meyli muhakkaktır. Amcnkan 
kararnnmesi realitelere uygun olup son 
zamanlarda muhtelif hıi.diselerle teza
hür eden Alman tehdidine karşı kat'i 
bir cevap teşkil etmektedir. Bu da. Am~
rlkan siyasetine hfıkim olan denı1Jerın 
hürriyeti prensibine riayet ettirmek hu" 
susundaki Amerikan azmini gösterir .. 
Amerika bahriye nazın albay Knoks 
şunları ilave etmiştir : 

_ Almanlar İngiltere ile Amerika 
arasında kurul:rıuş olan Atlantik köprü
sünü yıkmak isterlerse, düşmanlarının 
esasen uzun olan listesine Amerikanın 
da ismini ilave edeceklerdir. 

AMERİKAN TİCARET GEMİLERİ 
DE ÇAI.JŞACAK 

Nevyork, 17 (A.A) - Nevyork T~Y" 
mis gazetesine göre adliye nazın Rı~
delle'in beyanatı Amerika ticaret gemı
lerinin İngiliz limanlarına harp malze
mesi götürüp götüremiyecekleri hnkkın
daki tereddütleri izale etmiştir. 

harp hakkında lşeal 5;baıarın-
Papa ~irşey da menlinu-

~e iniyor söylemiyor niyetsizlik 
" --()--

INGILiZLER DOVOSECEK DUŞ· MESAJDA NAZİLER LEH.NDE SARAYBOSNADA YENiDEN 
r~AN BULAMIYOR DE BIRSEY YOK 1 O SIRP iDAM EDiLDi 

--&-

Kahire 17 (AA) - Orta şark İn" 
giliz umu~i karargahının tebliği: 

Libya<la T obrukta keşif koll~rımız 
Pazat gecesi bir kerre daha duşman 
mevzileri içine çok ileride nüfuz etmi~ 
lerse de hiç bir hakiki temas o1mamış
tır. Düşman şiddetli mitralyöz ve 
topçu ateşiyle cevap vermiş, fakat bu 
ateş şark bölgemiz iizerinde hiç bir te
sir yapmamıştır. 

Hudut mıntakasında motörlü keşif 
kollarımız düşman zırhlı cüzütamlariylc 
daima temas halindedir. Düşman zırhlı 
cüz.ütamlan yeniden Pazar günkü keşif 
harekatının ba!'llamasından evvel işgal 
ettikleri mevzilere geri çekilmişlerdir. 

Berlin, 1 7 (A.A) - 15 " 16 Eyllıl 
gecesi Savaş tayyareleri Ka~ire civarı.n
da bir tayyare meydanına hucum etmı'" 
ler, hangarlara ve bir mühimmat depo
sunn isnhctler kaydcylemişlerdir. Şid
detli infiluklar neticesinde başlayan bir 
yangın görülmüşti.ir. 

15 E.vlülde T obruk ve Karabuk civa
rında Alman Savaş tayynre]eri kamyon 
kollarına muvaffakıyet1i hücumlar ynp-
mı<ılardır. 

Londra, 17 (A.A) - Orta şark ln
giJiz umumi karargahının tebliği: 

Düşmanın Habeşistanda esas kuvvet" 
l"rinin tesliminden sonra toplandığı 
Condarda hava şartları harekete geç-

---o--- -0---

V atik an, 17 (AA) - Ruzveltin mü" Londra, 17 (A.A) - Almanların 
messili Mayron Taylor dün papa tara- i~galleri altında bulunan muhtelif mem" 
fından kabul edilmiştir. Papa Ruzvclte Ieketlerden iyi talim görmüş işgal kıta" 
verilmek üzere bir mesajı Mayron Tay- !arını Sovyet cephesine sevk edilmek 
Jorn tevdi etmiştir. üzere geri nldıkları ve yerlerine ya§lı 

Nevyork, 17 (AA) - cNevyo~~ veya çok genç askerlerden mürekkep 
TaymiS> gazetesinin Roma m~~8:?ırı kıtalar ikame ettikleri anla§ılmaktadır. 
tarafından bildirildiğine göre reısıcu~" Sovyetlere karşı harp hazırlıklarından 
hur Ruzveltin, Nazizme karş~ ha~b.ın beri Almnnlar Fransadan cem'an 20 
haklı ve meşru bir. harp oldu~nu ılan tümen çekıuiglerdir. İşgal altındaki di
etmcsi tulehin! ha~ı ola~":k Vatıkan Tez- ğer memleketlerden de gönüllü kıtalar 
dindeki hususı mumessı}.ı May~.?.n ay- çektiklerinden bu memleketler halkı 
lor vasıtasiylc Pnpaya gonderdıgı mesa" • taizli•v· · 

1
• dı' dah~ açık 

· · öv ·ı memnunıye gını ş m .. 
ja papn menfi cevap ve.rmıştır. grenk- 1 k izhar etmektedir. Norveçtc oldu" 
diğine göre B. Ruzveltl':' P_'.1paya me - ~uarnibi Yugoslavyada da bir emirname 
tubu uzun ve dostane hır lısanln yazıl- g g d"l k .. r· "d ·1· dı']mı"şt"ır . s· l 'k d 1 1 . neşre 1 ere or 1 1 are ı an e . mıştı. ABmeRrıkn 1 ır ehşı ev et erı dn~" T cvkifnt, toplu idıı.mlar, .sabotaj ha-
mına uzve t arpten sonra ın . . f' .k h . l 

· · d · · • • l' d reketlerı, ın ıla lar, apLS ceza arı ar-hürri~ctinin ye~ı en tesıs~ ıçın e ın en ık ha atın ünlük hadiseleri haline gel-
gclcnı yapncngını vadedıyordu. Daha t • . Y g 

b · · .. h mıştır uzun olan papanın cevn ı reısıcum ura SARA YBOSNADA İDAMLAR 
ve Amerikan milletine karşı dostluk te-
zahürlerini ihtiva etmekte, fakat her Zngrcp •. 17 (A.A) -::- Saraybosnn 
hnlcle dini sebepler dolayısiyle papa civnrındn Jandarmalara hucum etmek ve 
l'arbin mcşruiyet ve haklılığı bahsinde ik~ sti!k.n~s yapmaktan. suçlu. on. S~rp ko
fıkrini bildirmeğc temayül etmemekte- mıtecısı ıdama mnhkum edılmıştır. 
dir. Fakat mesajda Nn:ıiler lehinde hiç Macar gazetelerin~ ~kseden ha~erlere 
b" .. kt göre Alman askerlerını tagıyan hır oto-
ır soz yo . ur. büse bir bomba atılmıştır. iki Alman 

b. h 1 1 C d •ubayı agv ır yaralanmı§tır. Süikastlerin memize müsait ır a a mıştır. on a" ., 
rın şimalinde devrivelcrimiz derin inki- komi.inist unsurlar tarafından yapılmış 
~aflara başlamı§lardır. olmasına ihtimal verilmektedir. Katille-

18 EYLUL PERSEMRE 

Yeni ta•arruf bonoları 

Milli nıüdaf aa için 8 
nıilyon liralık fevkali 

ahs·sat is e ecek 
--~~-~~------~~--~~~---

Ankara, 17 (Telefonla) - Tasarruf müzdeki günlerde meslicte 
bonolarının gördüğü rağbet üzerine 25 muhtemeldir. 
milyon liralık ikinci 

0

bir kısım tasarruf Milli Müdafaa hizmetlerine 
edilmek üzere 80 milyon liralık bir 

bonosunun ihracınn salahiyet verilmesi kalfıde tahsisat kanun layihasının 
hakkında maliye vekaleti bir kanun zırlnnmnkta olduğu hnher v • 
pro1esı hazırlamıştır. Layihanın önü- dir. 
O:":f.rJ"J"J'.l"~~..r..r.#"J"JJ".r.OO-J'"..o"'~~..e.~~~:ıoı::ıoı::ıoc:ıoı:xıc::ıeılll!J 

Büyük Mil et Meclitıi diin m 
konustu tel"f meseleleri 

Ankara, 1 7 (AA) - Büyük Millet 
MecHsi bugün (dün) Şemsettin Cünal
tayın riyasetinde toplanmış, askeri ceza 
kanununda mevcut atıfların mana ve şu" 
mulünü tayin hnkkındaki müzakerenin 

,, 
smı ve Büyük Millet Meclisini& 
194 1 hesaplan hakkında hesapl-

kik encümeninin mazbatasını ka 
miş ve Cuma günü toplanmak Ü 

g~ri verilmesine dair başvekalet tezkere- timan nihayet vermiştir. 
~J"J"..o:l'""J"'J".rJ'"..Q'Jr~..rJ~~O-.#"~.r~ıo::ıo::ıo=ıo=:ıoı::ıoı:)llll!'! 

Gü rük!er eki sahips·z n~all 
iya aya çıkarılacak 

İstanbul, 17 (Yeni Asır) - Gümrüklerdeki sahipsiz mallnrın tesbitine 
lanılm1ştır. Bunların piynsayn çıkanlmalnn yakındn temin olunacaktır. 

Karaburunda kurtuluŞ bayramı 
Karaburun, 17 (A.A) - Karaburunun kurtuluş günü bugün hararetle 

lanmıştır • 
o:rJ"".rJ"~..-7/A"".J!)Ol"~~:ıco-..o""..rJ"".r~~occcococıoc~~ 

a a 
A 

tez""a arı 

ho balan ı 

Almanlar siv·ııer ara· 
sında çok zayiat 

olduğunu söyliyorlar. 
Londra, 17 (AA) - İngiliz havn 

nezaretinin tebliği: 
Bombardıman servisine mensup tay

yarelerimiz dün gece Alınan bahriye 
doklarına hücum etmişlerdir. Hücum 
mc.\'kilcrindcn aynlnn bir tayyaremiz 
bir çok yangınlnr çıktığını görmüşler
dir. 

Dö Havr doklarına da hücum edil
miştir. 

Bu hareketlerine iştirak eden tayya" 
relerimi7İn hepsi de üslerine dönmüş
tür. 

ALMANLARA GöRE 
Berlin, 17 (A.A) - 16 - 17 Eylul 

gecesi lngiliz bombardıman tayyarele
ri Almanyanın cenubu garbi mıntakası 
üzerinde muhtelif mahallere bombalar 
atmışlardır. Sivil halk arru.wda bir çok 
ölü ve yralı vardır. 

-------
Amerika Atlantik 

muharebesine girdi 
- BAŞTARAFI 1 INCt SAHİFEDE -

şekilde yayılmıştır. B. Ruzvelt böyle bir 
tedbiri yalanlamamış olduğundan, kru" 
vnzörler, torpidolar, denizaltı avcıl~ı, 
hava dafi bataryaları ve saire vasıtasıy
le böyle bir çel!k koridor tesisi imkan 
dahilinde görülmektedir. . 

Fakat bazı salahiyetli kaynaklar mü" 
tearnzlann devriye ınmtakasına nüfu
zuna mfıni olmak :için böyle bir korido
run kufi dere~ede müessir olmıyacağı 
kanaatine mütemayildirler. ----Sovyetlere yardım 

• BASTARAFl l tNCİ SAHİFEDE -
Fovski istikametinde Finlandiya ve Sov
yet hava kuvvetleri arasında vuku bu
lan iki hava muharebesinde Sovyetlerin 
üç bombardıman ve bir avcı tayyaresi 
düşilrülınüştür. Diğer üç bombardıman 
tayyarcsiyle bir avcı tayyaresi ?asar.a 
uğratılmıştır. Fin hava kuvvetlerı 7.ayı
at vermemişlerdir. 

Kareli bera\hı ve şarki Karelide beş 
düşman tayyaresi Fin hava dafi bata~" 
yalnrı tnrafından düşürülmüştür. Fın 
kıtaları iki Sovyet deniz tayyaresi iğ
tinam etmişlerdir. 

~~-----------
rin bulunmnsı için mühim bir mükafat 
vadedilmiştir. • • 

Budapeşte, 17 (A.A) - ~jzakı P" 
zctesinin muhabiri Belgratta bır AJman 
askerinin öldürülmesine mukabil 57 ko
miinist idam edildiğini bildirmektedir. 

Londrn, 1 7 (A.A) - Bütün gazete
ler bu snbah Alman askerine karşı ya" 
pılan tecavüzlere mukabelei hilmisil ola" 
rnk on Fransız rehinesinin Alınanlar ta
rnfından kurşuna dizilmiş olması habc" 
rinden nefretle bahsetmektedirler. 

Pariste Fransız rehineleri kurşuna di
zilirken hemen hemen aynı zamanda iki 
Almnn erbaşına karşı yeni bir suikast 
yapılmıştır. 

Pnris, 17 (A.A) - Fransız muha
ripleri lejyonunun reısı Albay Heur" 
teaux"un oğlu 8/9 tarihinde meçhul 
kimseler tarafından otomobille kaldın]" 
mıştır. Albay Heurteau umumi harbin 
hava kahramanlarındandır. 

akineye 
erilirken 

us tebli2i 
Moskova, 17 (A.A) - Resmi 

kıtalarımız Ladogn gölünd~ Ra 
adasım geri almışlardır. Bu ada i 
pılan muharebede 800 Fin subayı 
keri ölmüştür. Düşmanın di:lrt 
ve iki motorbotu batınlmıştır. A 
garnizonun bakiyesi esir edilmiştir. 

italyan tebliği 
Roma 17 (A.A) - İtalyan um 

rnrgtıhı~ın 470 numarah tebliği: 
Şimali Afrikada ve Gondar 

sında ileri kollarımızın yaphkları 
.şaf harckcllermd~ ibaret mahalS 
Jiyetler olmuştur. Bu harcketlcrO. 
man müfrezeleri püskürtülmüştür. 
manın Tobruktnki müdafaa mc 
karsı tesirli topçu ateşi faaliyeti 
tur.~ İngiliz tayynrcleri yeniden • 
garba ve Bingaziye hücum etm • 
İnsanca zayiat olmamıştır. Maddi 
çok hafiftir. Almnn ve İtalyan ta 
leri Carabub - Siva mıntakasm 
manın motörlü latalannı bomb 
etmişlerdir. Düşmanın motörlU 
larının bir çoğuna isa?>et olmuş v• 
lar ağır hasara uğrablmıştır. - . Alman resmi tebl 

Berlin, 17 (A.A) - Alman 
karargahının resmi tebliği: 

Şarkta taarruzlanmız büyük 
ta bir hareket yolunda inkişaf 
dir. Atlantiğin şimalinde denizaltı 
düşmanın cem'an 27 bin ton ha 
altı ticaret gemisini batırmtşıır. 
ce Savaş tayyarelerimiz !ngilte:e 
lannda iki büyük nakliye gem 
çaktan hücum etmiş ve bunları ci 
rette hasara uğratmıştır. BritanY• 

' sının cenubi şarkisindelti liman 
tına ve adanın muhtelif yerle · 
çok tayyare meydanmnna da ha• 
cum]an yapılmıştır. Alman ta 
şimali Afrikada Libya. Mısır cep 
bütün harp vasıtalarını kulların 
cum etmişler ve bu tecemmüleri 
mışlardır. Alman Savaş ta 
15 - 16 gecesi Kahire yakınında 
lis tayyare meydanını bombalrun 
tayyare meydanınm hangar ve 
rında infilakler olduğu ve yangınlid' 
tığı görülmüştür dün gece pek az 
tayyaresi Almanyanın şimali gnr 
bir çok mahallere yangın ve infilak 
baları atmışlardır. İkametgah rıı 
rinde hasarlar olmuştur. Donann19 
çularımız iki ve hava dafi bataTY 
bir İngiliz bombardıman ttıyya 
şünnüşlerdir. -------

fneilız tebliği 
Kahire, 17 (A.A) - Oıtı şark 

hava kuvvetleri krırargahı'1ın ~ 
14 - 15 gecesi ve onu takip <' 

Britnnya hava kuvvetlerine ınens. 
bombardıman tawarelcri Bingoz 
eum etmişlerdir. Bu iki hüc? 
yrııır;ınlar çıkarılmı~tır. ı!a:dıY 
gece hücumları yapılm~ş v_e !ı.rn;. 
sarlanı sebebiyet verilmı<:t~. b 
garpta İspanyol rıhtımına ~a<•lı 
gemiler bombalanmış ve bunl~ 
çok infilaklnr olduf,'1.ı görülm!ı~lı 
man nrazisi üzerinde avcı tayY~ 
z.in müteafldit istikşaf ve çle:1~yc 
olmuştur. Bütün tayyare~~r~~) 
rekattan sağlam olarak doıunuŞ 


