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Türk Dıilletinin şevk ıle ;~od·;;~:: .. ;·; 
sarıldığı her işte mu- yenibücum 

\1affakıyet muhakkaktır 6~:n1::~~~~on -· :h.spozanlar serefine Fuar gaz_inosunda verilen ziyafette Dr. Behçet tankı tahrip edildi 
~, 8. Eftrem Oran ve B. Muhip özyi;jit birer nutulı irat ettiler •• Milli Şe

'---- fe, Ba,vehile ve 'l'! aret Ve ·J·ne tc1zim teltJrafları çehild! 

Rus ordusu 
'1iithiş bir FnM· 
danı tehlikesini 

•• 
onliyebileck 

midir? 
Şt."VKET BiLGİN 

~~ta sonunun en heyecanla hadisesi, 
~Şehrinin nihayet Almanlar tara
~d laptedilmiş olmasıdır. Ayni za
l'ot•- a ccrıuptan ilerli .. •en • kuv,·etlcrin 

"'''ay . " "lll ltı 1 1şgal ederek şarki Ukrn\•na-
~ıı:kezi olan llarkofu tehdit aİtına 
~ bi bu muvaff a1ayetin ehemmi~ c~ 
~her knt daha arttırnuştJr. Bununla 
~ r, , Alınan bn~lrumandımlsğınca 
'- "ıı edden imha harbinin, hiç olmaz
~1lp cephesinde, knt'i netice verip 
~ u~İni söylemek için henüz va
~lll] dir, Kiyeften Kınma kadar 
~ dCePbe üzerinde, cehennemi bo
~ Y1l C\>aın ediyor. Sayısız mukave
~ \ralannda Ruslar nevmidane dö
~r!ar. Şimdi her şeyden evvel bi-

l 1~p cd~n şey şunlardır : 
'~0vyctler ne mikdar kuv,·cti Al-
~ kaçından kurtarabilmişlerdir?. 
~ l\füthiş bir inhidam telılikcsiııi 
~ ,..'_k İ~in ne mikdar ihtivat lnwve-
a ··~liktirlcr" · ...... b . 
ht~ . u. vaziyette İngilterenin So\'-
~ ~rlığlne yapabileceği yardımlar 

au arettir? 
S Stıallerin kanaatbahş cevabı alınS' A:lmanlann şu imha harbi tab
ii ~dekı munfCnkıvetlcrinin dcrcce-

(l·· rileınez. · 
""-Orijll•• 
.._....._~ uşe, göre, Almanlar, Ruslann 
~le ~?~esini tarumar etmek maksa
~ ~l'indeki bütün vasıtalan. bü-

a11 etleri kullanıyorlar. 

Dr. B€hçet Uz nutkunu irat ediyor ve ziyafetten bir intiba 
Türk milletinin enerji ve başarı sem- ı Milli Şefimizin fuar günlerinde şeh

bollerinden biri olan, mcmeleket dahi- rimizi şereflendirmeleri fuarın en müs
linde turistik hareketlerin inkişafında tesna mazhariyetini t~kil etmiştir. 
büyük rol oynıy:ı.n, 1zmirin bilhassa ik- Bu sene yeni bir fuar ziyaretçi rekoru 
tisadi kalkınmasında mühim hizmetler da tesis edilmiş, memleket içinden ve dı
görcn ve her geçen yıl zarfında bir kat şındnn gelenlerle tzmir ticaret alemi 
daha güzelleşip olgunlaşan 1 1 nci lz- maddi bakımdan büyük faydalar temin 
mir enternasyonal fuarı, geçen seneler- etmiştir. 
dekinden üstün muvaffakıyetler kazan- 20 Ağustostan 19 eylül gece yansı
dıktan sonra dün merasimle kapanmış- na kadar fuarı, geçen l!lenekinden 71 
tır. bin 256 fazlasiyle, 802, 184 kişi gezmiş 

1941 lzmir fuarının kn:t.andığı muvaf- bu müddet zarfında lzmire 180,607 tu
fakıyet Türk milletinin Büyük Şefi in- rist gelmiştir. Bu rakam da geçen sene
önüyc cümhuriyet hükümetine tam inan dekine nazaran 25,404 fazlalık arzet
ve güveninin de bariz bir misalini ver- mektedir. 
miş bulunmaktadır. • SONU 2 İNCi SAHİFEDE -

Afrikada ln~·ıizJ 
taarruzu ya

kın mı? 

Rul~ari§tana 

paraşütçüler 

inmiş! 

İngilizlere göre mihver Parıqütçiiler öldürül· 
ltalJU olduğu lıadar mu· mUş ve esir dllm1$, lftl 
lıavemete hazırlanıyor.. Bulqar aslıerl de ölmü.$ .. 

Londra, 20 (A.A) - Royter ajan- Sofya 20 (AA) - Sofya radyosuna 

MOSKOVAYA 1 Al~1AN TAY· 
YARESI VARABiLDi 

Mask.ova, 20 (A.A) - So,ryet istihba
rat dairesi tarafından gece neşrolunan 
resmi tebliğ: 19 Eylıll günü kıtalanmız 
bütün cephe boyunca çarpışmağa devam 
etmişlerdir. Çarpı~malar bilhassa Kiyef 
istiknmeünde şiddetli olmuştur. 

Hava kuvvetler:niz 45 düşman tayya
resi düşürmüştür Bizim kayıbımız 23 
tayyaredir. 

Moskova, 20 (A.A) - Sovyet istihba
rat dairesinin sabahki teblii!i: 

19 - 20 EylUI gecesi kıtalanmız bütün 
cephe boyunca çarpışmalarına devam et
mişlerdir. Kiycfte bilhassa şiddetli çar
pışmalar olmuştur. 

Şimali Garbi bölgesinde bir Sovyet 
birliği 16 top, 20 otomobil. 10 mitralyöz 
almıştır. 

- ~ONU 4 1)NCÜ SAHİFEDE -

Rusyada dövü§enlcrden iki tip 

Ordusıı tchlikC'dc qörülcn Mareşal 
BUDYENI 

Hava hücumları 

Alrnan tayyareleri 
ePıthede ve Karade

h izde~ f:ıa Hyett~ 
-<>-

A.f:m:%n ajansı bir çok 
muvaffakıyetler 

bildiriyor •• 
Berlin, 20 (A.A) - D. N. B. ajansı 

Alman l!lavaş tayyareleri Karadenizde 
askeri kaynaktan bildiriyor: 18 eylülde 
ticaret ve harp gemilerine karşı muvaf
fakıyetli hücumlarına devam etmişler
dir. Küçük bir harp gemisi ve ceman on 
bin tonilato hacminde üç ticaret gemi
sine ciddi İl!labetlcr kaydedilmiştir. Ce
nubi Ukrnynada Alınan savaş tayyare
leri Sovyet trenlerini muvaffakıyetle 
bombnlamışlnrdır. 

Bir zırhlı uene tam isabet kaydedil
miştir. Diğer trenler bomba ve mitral
yöz ate .. ine tutulmuş ve yoldan çıkanl
m~tır. Başka bombardıman tayyareleri 
bir treni takip ederek bombalamışlar
dır. 

Dalgalar halinde tayyareler düşma
nın dnfi batnryalanna, motörlü kollan· 
na hücum etmişlerdir. tki dafi batarya· 
sı ve 60 kamyon tahrip edilmiştir. Bol
§eviklere ağır kayıplar verdirilmiştir. 

Şimal cephesinde Alman hava kuv
vetleri Sovyetlerin alelacele in§& ettik
leri mcV7JJere, il!ltihkamlara hücum ede

I rek tahribat yapmışlardır. Ezcümle bir 
topçu mevzii tamamiyle tahrip edilmit-
tir. 
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~ Almanlara rı;ijre ~ 
; 111111111111111ilillllllllll111il1111il1111il11111111 r: 

-igakoy 
da iki ada 
işgal edild. 
Kiye! teki Rus asker

leri teslim oldu 

ODESA iLE MOSKOVA YEN\· 
DEN BOMBALANDI 

Berlin, 20 (A.A) - Alman başku
mandanlığının tebüği: Fevkalade bir teb
liğ ile de bildirilmiş olduğu veçhile hava 
ordusunun yardımiyle hareket eden Al
man piyade kuvvetleri günlerce devnm 
eden bir mücndekden sonra Kiyef şeh
rinin Dinyeper nehrinin garp kıyısında 
fevkaH1dc kuvvetli olarak tahkim edil
miş çemberini yarmağa muvaffak olmuş
lardır. Bu kıtalar cüretkar hücumlariy
le, geri çekilen düşmanla beraber şehre 
girmişler ve kaleye Alman harp bayrafıı
nı germişlerdir. Şehirdeki Sovyet kıta
lan, en büyük kumandanlan kaçtıktan 
sonra, .işgal kıtalarına mukavemetten 
vazgeçerek silahlarını bırakmışlardır. 

Yine fevkalade bir tebli~de bildirildi
ği veçhile Harkofun 120 ki!ometre cenu

- SONU 3 "ÜNCÜ SAHİFEDE -

Şarkta heyecanlı bir ·muharebe sahnesi 

hakkında 
. 

yenı harar Çimento sc tısları .. 
~ lon giinJerdcki yazılarımızda, bi
'- ~eri nıiincklôtlerin mütalaalan
~eı· t ederek Rusya harbinin siklet 
~"lu 1 cenupta tekasiif etmek iiıcre 
~dnu kaydetmiş, Almanların kış 
~p an evvel kat'i netkeyi bilhassa 
~il ce~hesinde arıyacaklannı yaz· 
~ ll~discler ileri sürdüğiimiiz tah
~ dahki isabeti teyit etmiştir. Filha
ııı.:..~ a bir knç hafta e"'·cl Almanlar, 
~ • Roslav taarruzunu yaptıktan 
~ İıi bu ınanevranın yaratacağı teh
~ ssetnıiş gibi, Rus başkumandan
~ 1'1erkez cephesinde bir mukabil 
~ hazırladığından bahsedilmişti. 
~ t.!_~olensk çıkıntısını keserek Al
~ ~~ini büyük mikyasta hafifiet
~I olaca~ timit ediyorlardı. 
'ıh....~ bu bölgesinde mühim Sovyet 
~~ tahaşşüt edince, Almanlar & istifade ederek 1ruvvf'tli taar
~l n birini daha yapmışlar ve 

sının batı çölündeki muhabiri bildiri- göre B~lgaristan hUkUmetinin Dobrica· 
yor: da Dobrik mmtakasına inen paraşütçü-

Bir kaç haftadanberi Britanya impa- ler hakkındaki notasında paraşütçülerin 
ratorluğu ve yabancı memleketler fab- 15 eylülde Bulgar topraklarına indikleri 
rikalan tarafından İmparatorluk için ve üzerlerinde mükerrer ateşli tabanca
gönderilen külliyetli miktarda tank, fop 1arı, radyo verici cihazlar ve Bulgar pa· 
v tayyare batı çölüne gelmiıtir. rası bulunduğu tasrih edilmektedir. Bir 

Rus ya harbı en mü
him aaf haaına girdi 

Alman hedefi: Yarından itibaren satış
Rus:vanın Kaf- lar yeni fiate tibi 

• ~ni zaptetmlşlerdi. 
~ 2 İNCi SAHİFEDE -

Britanya kuvvetlerinin taamız edip Bulgar müfrezes:yle paraşütçüler ara
etmiyeceklerini veya taarruzun ne za- smda müsademe olmuştur. Bir Bulgar 
man bqlıyac:ağını bilmek istiyen düşman subayı ile bir çok asker lSlmüştür. Pa· 
kabil olduğu kadar mukavemete hazır- ra.şütçülerin bir kısmı öldürülmüş, bir 
!anmaktadır. Her ne kadar tiddetli sı- kısmı da esir edilmiştir. 
cak1ar devam etmekte ise de harekata BULGAR NAZIRLARININ 
müsait mevsim yaklqmlfbr. BiR iÇTiMAI 

Bu hafta zarfında iki Alman kolu ta- Sofya, 20 (A.A) - Nazırlar heyeti 
rafından yapılan taarruz keıfi, Alman dün akşam bir toplantı yapmıştır. İçti· 
baş komutanlığının hududun öte tarafın- ma saat 17 den 23 e kadar sürmüştür. 
daki vaziyeti öğrenmeği ıiddetle arzu _ SONU 4 ÖNCt) SAHiFEDE -
ettiğini gÖl!ltermektedir. Her ne kadar 

bu teşekküller ateş mevzilerimize kadar ~;~;~~~~~-~~~~-~-~·~·~-~3d 
sokulmağa muvaffak olmuılarsa da ara- ! -· , r- -· nrı!'f_ -·-·- .. 
daki boş aahayı geçmelerine müsaade 
edilmediğinden kefille iatihdaf ettikle- SON DAKiKA 
ri makl!ladı istihsal edememit ve ateıi- • • • • • • • • • • • • 
miz altında geri dönmüılerdir. 

- SONU 3 ÖNC"O SARIF'EDE - Harhın AkdenizP, Is· 
panya ve Afrikaya 
geçmesi muhtemel 
Nevyork, 20 (AA) -Amerika har

biye müsteşan Mak Klay beyanatta 
bulunarak demiştir ki: 

c- Almanyanın J 00 taze tümeni 
vardır. Umum Alman kuvveti ise 300 
tümen tahmin edilmektedir. Alman ha
va kuvvetleri bugünkü Amerikan ordu
sundnki kadar müh1m, tank kuvvetleri 
de büyüktür. 

Gelecek harbın bilhassa ispanya, Ak
deniz ve Afrikada olacağım aanıyo-
rum.> 

fjov_yet I ilosu lsveçe 
iltica etmedi 

Stokholm, 20 (AA) - Ruslann 
Baltık filosunun lsveç limanlarına ilti
casına dair haberler yalandır 

'lcu1talyan başkm. andanı Genero.I Kavclycro Libyada Alman 
tnandonı General' Romelle cepheJli telti6 ednkeıı 

- .. ·-·-··-·- -·-· ·-·- ·- --·· -. 

kasla irtibatı
nı kesmek 

lngilizlerin atik dav
ranıp Kal kası müda· 
laa etmesi muhtemel 

Radyo gazetesine göre dünkü Sovyet 
tebliğinde Ukrayna cephesindeki hare
Ut hakkında hemen hemen hiç tafsillt 
yoktur, yalnız Kiyef etrafında şiddetli 
muharebeler olduğu bildirilmektedir. 

- SONU 3 ()Net) SAHİFEDE -

Toptan ve perakende satışlara, torba veya ~·· 
valların iadesine dair hükümler .. 

Ankara, 20 (A.A) - Ticaret vekAJe- 1 suslara karar verilmiştir ~ 
tinden tebliğ edilmiştir : Koordinasyon 2 - Fabrikalarca tesbit edilen eb'at 
heyetinin 198 sayılı kararnamesi ile çi- ve mukavemette torba veya çuvallar 
mento fiaUeri, torba veya çuvalları bi- müşteri tarafından fabrikaya gönderil
Jahare iade edilmek şartiyle pamuk ve diği takdirde 198 numaralı karann bi
jüt torbalar içinde Portland çimentosu rinci maddesiyle her iki nevi çimento 
için 20.70, çabuk sertleşen Portland sil- için tesbit edilen fiatlerden 3 lira tenzil 
persiman için 23. 70 lira olarak tesblt edilir. 
edilmiştir. 3 - Ticaret maksadiyle kendi hasa~ 

Bu karar 22/9,1941 tarihinden itiba- lanna fabrikalardan çimento alan ticari 
ren mer'idir. Ayni kararnamenin 3 Un- müesseseler Portland nevi için 21. 70, 
cli maddesine istinaden aşağıdaki hu- - SONU 3 0NC0 SAHİFEDE -
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ŞEHİR HABERLERİ: 
11 ıncı 

Fuarı 

Tzmir Enternasyonal 
dün kapandı 

• BAŞTABAFI 1 INct SAHİFEDE • 
EKSPOZANLAR ŞEREFiNE 
VERlLEN ZIY AFET 

HOKOMETE TE.ŞEKKOR 
Memleket ölçüsünde büyük fayclalar 

yaratan ve lzmirde kurulmut olmaa do
layuıiyle bu güzel ,ehrin çahflcan halkı

Sebze fiatlerin
de düıı nisti bir 
ucuzlJık vardı 

Belediye reisi dı>ldor Behçet Uz. fu- na aynca menfaatler temin eden enter· 
arm kapanmaa münasebetiyle ekspo- nasyonal fuan, yüksek himaye ve yar
zanlar terefine fuar gazinolUllda dün dunlan ile kuvvetlendiren pek muhte
... t 1 .3 te bir öi}e ziyafeti vermiftir. rem Bqvekilimiz Dr. Refik Saydamı 
Ziyafette vali. B. Fuad Tubal. general- ve bütün kıymetli vekillerimizi bu top
Jer. fehrimtzde bulunan mebuslar. YilA- lanbda aygı ve minnetle anmaiı bir 
"'Ye tehir mecliG azua, c. H. P. vill- nzife bilirim. Yal'lll sebzelere azami 
J'et idare heyeti azalan. mGlkt Ye ukerf Umumt milnakallt nziyetinin doiur-
erkln bankalar. mll1t m&er Heler mü- duiu pçliiklere rainıen fuara geçen Rat konulacak 

Yeni ders yılı başlıyor 

ilk okullar 22, Orta okul
lar 25 Eylôlde açılacak 

Rusord 
Müthiş bir i 
dam tehlike 

önliyebile 
midir? 

dUr ve tefleri, fuara 1ttirlk eden devlet- aenelerdekinden fazla zfTaretçl şrelme- Dün sebze fiatlerinin biraz ucuzladılı 
lerin bm1r kouoloelan ft konsoloeluk alnl temin için mümkün olan tedbirleri &örülmUştUr. Fiat mUrabbe komlsyo- Mazereti nmkbal ~öl'illen talebenin .... aylak o gtindea heri Klyefia ---
-- faua lttblk edea miJeeeeeelerin alan devlet demiryollan ve deniz yolla- ftUDlm bu ıneftUU tetkike karar vermiş tlddet ı..a-d ka ve L-ballerl ·D-umg bfttün ~laşnıq bulanUJ'ordG. 
mOmeeellled Ye nwtbuat miimeailleri n amam m&dürlUklerine ve genif milt- olması ucuzluitt.ın bir sebebi olarak ile- m ~· e YJt aa _.. TiınO(enkonun mahdut tealrli 
hazır bulunmUf)ardır. yuta fuar propqandua yapılma91 hu- riye sürillmektedir. vekAletten bUdlrlldL n Kiyeft kurtaramamıştır, 

BEi EDlYE REiSiMiZiN NUTKU wda Jınymetll yardımlannı gördüğü- Yann feYkalide bir toplanb yapacak oı..---... ..a ha 
L-ed b d 1 .. il A İlk okullarda .. _..ı...:.. __ ta 22 eyi"' pa- kayıt ve L-bul muameleler:".ni •'--al - ....., ... ,...r sana,.,. newnm Ziyafetin .onlanna doira -ı iye mDz mat uat umum mü ür üğü e na- olan mUrabbe komisyonu, dün w bu- ~ uı .au1 ı.un """ lmnu Almanlar eliM ~ 

reW doktor Behçet Uz ilk aık alkıtla· dola ajansına. radyo idaresine, matbu- gUn sebze satıc:lan üzerinde yapılan ve zartesi gUnü. orta okullarda da 25 eyl(U intaç ettiremiyen çocuklann mazeret- te l'lerin b dan raJd 
b d "" n.nosembe gu""nü bn~lanacaktır ıen· makbul göriildu"'ıw' takdirde tedrisa- v 1 an. son 

Ma p aatku irat etmlttlr: atmma ve a sene de fuar zamanın a yanılacak olan tetkikatın neticesini mü- -· ....,, · 6"" Ukra u nd ki hikimi 
_ Muhtetem mhafidertm, en.W l:mıirde cazip IJ>Or müsabakalan tertip zakere edecek ve sebze flatlerine azamt Maarif veklletinden şehrimiz maarif ta başlanıldıktan bir ay aonraya kadar yna zen e Y 

ed L-~ b 1 d k ı mildürlilğün" e gelen bir emirde,· m•.,,.u da t..-·-ı ve kabullennın· · icra edilmesi" mamlayarak Don havzumm llemtehriler. en oeaen ter iyesi gene ire törü- satıs fiati tayin edecektir. ....,. _,., dU9tri kederini Derin 
Yurdumuzun ber tarafından gelen on iiine bu sevile ile de tetekkiir etmek be- Komısy" on bu hususta belediyen!n de sebepler dolayıslyle muayyen vakitte bildirilmlftir. mer e e 

binlerce ziyaretçi ile bir arada, hepimize nim için bir borçtur. miltalAasım almıştır. r:ıı::ıı:ıaar:ıaaaı::ı;r:ıı;r:ır:ıı:ıı::ıac:ır:ıaı::ır:ıı::ıar:ıaı::ır:ır:ıauoaar:ıauaar:ıaaaaı::ıı::ıı::ıcıı:ınaaaıa~•aaaı bilhasu petrol bühnJyetlne 
-L -·eli ,,. ı.tıfadeli ,,.kitler rıeçlr- GELECEK SENELERDE RJAR - ·'on bahar La up • . . d ·~ Kafkasyayı lstill etmek ....- ..._ nal fua b - ,.. Zlg aergısın e Ba azametli taarrm pllnınm 
!k;.!!4.!.:1'ecai:muyo nnı u lan'!.ubterem ekapozanlar, aziz yurddq- Bir muhtekir mah- im Rm ordusunun lmhnma 

lzmlr entemuyonal fuannm bilhuu Cüınharlyet hOkümetlmlzin himaye T •• k e b •• •• k General Von Ruştet " 
bu eene yaratmağa muvaffak olduiu ettiği,,. Türk mffietinln ~vk ile eanl- kum oldu, bir ihti- ur ıye pavyonu uyu Bark ordu ınntlarmm Wr 
pnlf .. faydah hareket çok pyam dıiı her itte ye her eahada olduiu gibi bi eekliade tatbik ettikleri ı 
memnuniyet bir dereceyi balda. lzmk enternuyonal fuan da gelecek ka"'r maznunu tutuldu relMısl Alınanlann 8mlt etti 

FUh•klk•, harici prtlann müsaade- MDeler içln daha büyük marufakıyet- b. v b t kazandı muanam neticeyi vereeek 
elzliiine raimen bu •ne dört l'>iiyük ec- ler vld etmektedir. ır rag e Kmlordu «nJPlan ~ 
nebi deTletin geçen aenelerdeldnden da- Bu hUMUta bizim. fuann daimi ı.c;i- İhtikAr suç!yle adliveve verilditfni edilerek eeftlqt ~inin 
ha aqln bir tarzda fuara lttirlk etmiş \eri olan lzmlrlilerin. size bu müessese- dünkü nüshamızda yazdı~mız İkiçeş- knnhna bir mahiyet alacak 
olm.... deTlet mile•e.elerfmlzin. husu- vi 1942 senesinde daha cazip ve müte- melikte manifaturacı Bohor oğlu Bilnya- - Yoksa Sov.,etler Kafbs 7 
at bir çok sanay1 Ye tiıcaret ftrmalanmı- k&mll bir halde takdim için, nazik Ye minin suçu mahkemece sabit görülmiiş- Jlal ve mallsaOerilnlzln gttze1U11ne payYon• manlara tıkamak i(in DUweı.-
an g&sterdlkleri m&tezayit allb bld lütGfUr allkalannıza llyık bir şekilde tnr. Bünyamin 50 Ura alır ı>ara cer.ası- glzelllll de inzimam etti.. teNikleri Mnldane 
mDtefeklm buakb. çalıucaiımıza emin olabllirsintz. na. on gQn mUddetle dUkkArunın b- havasnıa intikal ettirebll«elder 

UNt.mJLMAZ MAZHARiYET Size hayn-lı yolculuklar, sdıhatler ve patılmasına mahkQm olmuıtur. Fazla fi. Gelen maMmata 1U11U8D, 31 aimto.- eınu..a ttlt8nlerimbe llanohma la· Smasa mahü:bk ki nauo 
Fakat bu --. manar olduiumuz fCiizel ı..Ier dilerken, l(elecek sene de bu- atle sattılı mallar da mtısadere edile- tan 4 .,.ı&le kadar deıvma eden Lan 111111 ba mahsalthntbln ve 11pra1arıa. deki ma ... uebeler ~ 1llr 

- mu.tema llt&f ft taD eeerL aziz cüm- rada fuann güzellikleri ve eilencelerl ktir ar 8el'llslndeld T8rk llllY7GDU .ı,.nt. .... laymet Ye blffellni cet ..... ı•· halar daha akı.mut.dır. y ... 
•mnWmts 8eTadl lnBnlala lzmirlmlzi ilera::!b'u 1.::7.d:°~'!:' v~ ~=~ ce 30 KURUSLUK MALI 8' (Beria ltilhasla nmn dikkati ve ala- tenniştlr. ta llOD IÖS .a,._.. .._...,. 
.-eflendlrmlt ~~· bul •- bul•1f'""'"l7.1 ternennl ederim.-. KURUSA SATMIS bsmı celbetmiştir. Bu Miyftk manffa.. Memaeat ,,......._ elde ettllbnb Rmya71 en hay.ti 

Kendilerine muwua.r anan .._ B. EKREM ORANIN NUTKU İkic:esmelik caddesinde Bohor oA}u la-yetin mn, serıi18 ~ edenlerin yflbek meftL dJ'aret(ller lberlade çok mahrum ebnetl. Kanclenizdekl 
mlrliled ,,. fuar mBnuebetiyle tehrlml- Bundan ecmra C. H. P. villyet idare Penas 30 kuruşa satılması icap eden pa- mahsullerlmbl en __. bir seklide •-. iyi bir intiha lnaale ptlnnlştir, nanmasmı fevbllde mlıddll 
• geJmlt olan binlerce yurdd811mm ae- --' -ı.... etreslni 80 kuru 58u.A. -'- ".._.. .._ sokmayı ve nihayet Bak6 
_._1 __ _._ eden tqrifleri ile bnyük heyetinden avukat Ekrem Oran fU nut- zeıuenn m ~ ""'6" .... bir :yolmHla ~bir noktayı ihmal etme· ~bla sencinUk 'ft ._in· lanaa. batta lrana ve lrab 
,,.....,.,.... s-• ku .CSyl-'-""r: kivet edfldl&inden tutulmustur. melen olm_..._, a--a -b-mda Türk LL.-n- _._ --• -ı-nı: a...-w-...• .. ...._._. ~- •tr uvap R eGmharret.lmlz. enternaqonal fuara,,. 'C'"U9U BÖREK,.~ UN VEREN ...... iNCi _ ...... , ~ ~·llilr9 - ....,_ ~ -.-- - ııı:ucn c- Saym büyüklerim, aziz misafir ..,n ıı. r ... llmsadJ bayatmm anlı!:!: da mtlkem- .ll-
bmire çok deierll ,,. unutulmaz bir h h..JI r1· Gaziler caddesinde Hasan oır.tu anı- up 1941 IMthahar La~ serılıdn-- mtltteffkleri lberinde 
---'- ..ı- L-L- _ ..... .__ ve emte nıe m. l"' mel su-u- t_ .... _ _. ... -u.1..:1-ı..tir •• Kuru '-h1-. --'il 1 L-n......1-ı....ı ' le • '---'-- ...___... L ı-1.e 
~a .. ,. .. t IHlU9 llRUUJI", BütG dG ·n ti ri l ..ı • t", ·l l bek fınnında ekmek imali icin bulunan ... uııı:ı ""'uanı• •cn1&aunq - ır "" en ma v~ m&lll!lu ıcnmG•D gr r nuuauıan uunaunnaa l'lli'~ 

Burada yapbklan tetkik gezintilerin- n nya mı e e n n tçırı, 1
" er İbrahime meyvelerimizden üzUmlerhniz. incirle- güzelliifne, pavyonmnmun rerek mf· -avretlerhı sarfedHmeslnl ica'P 

ele bt-' dd b" ••guW•• bu biaman mevcudiyet harbinde dün- undan on kilosunu börekçi n· ... ;,. fındık ve -.:-.ı.-..s-:.. kuru ka- mari -e -rek d..,Lo--oa .... _kım _ _. __ .._-':.. Daha _.___..dea wr.aftaıısytG! 
on ıuerce yar qm. en uyu • t 1 r i,.ı· de yandı;;., kanlara sattı.ır.. iddiasiyle adl:yeye veri1-:...:r. ..._... oı::ıı::vıu"'"nuuAt " "'"" ... ~ ·-07 D1I •- ~ııı:u .. ., anuw '" 

m6z etrafında içten gelen sevgi tezahür- nnın a etJ e ... n ,.,., 61 mu;ıw yası ve çam fastıklannn'& ziyaretçilerin ihtiva ettiii ıüzellik ve incelik te kabl· dafaa rnabadlyle General V 
Jerl,,. hqecan içinde toplanlfl. Kültür- 'hı•landıiı bu fevkalAde zamanda da, - hakb hayranlıklannı celbetmiştir. nuştır. mnnclasmdald ordunun sllntle 
_...._ - faann -'-di•e kadar --Lit ol- 20 ağustosta büyült bir emnivet Ye hu- Vf:REll MiıJCAOf:l E CEMIYJ:TI IC'! ~ ~-":l ....... ı::ıı::ıı::ı 1 __ _._. ;;.d~• çok al:i:"" mnheyyi~ bk levha zur içinde açhğımız on birinci lzmir en- il ~,~ ,u01·~ •z' caı::ıııa r:ıı::ıc:ıc:ır:ıa=~q-.,,....-,"'~=D,~!!O=ı::ıaaaaı::ıDaaı::ıDIDI edilerek randan ftostofa ıııevııu 
tetkil etti. lnnirin tarihine nak, olan bu tema11Vonal fuannı ltapRTken güzel bir GIROENPARTISI BU AKŞAM rr ı...ıı Flf/l1/I. G'f!CE rer bulundu!u haber verilme 
canh 1-ha a·-• zamanda.. 11 milyon seveiliden ayrılmanın ha!n'erint duy- -- Bil• .. llı el.ad trfttl SEFERLERi ICA.LK!'I e~da 9iiyle bir sual batın 

aıı::,. ,.,... le B • 1 'l f 1 hlt t ---.,..--- Y• ~e - fa..ııtere Rusya harblnht Türkün. Şefe olan .onsuz sevgi ve bai· ma tayız. u v~sıv e 1 es zere ap e - Fuar milnasebetiyle şehrimize gelen ... 
Lhimdan yeni bir örnek nrdiii için te- mek fmatmı buldmn. tzmir fuannın ka~~e!!1ı:.~7eı:a~t;m" alqama İngi]rore büyük elcisi eksellns Knatch- Fuar münasebetiyle gece vnnsmdan fher1ade telr yanabiJecek fiil 
relll ,,. manahdır. memlekette uyandırdığı büyijk hareke- yetinin ha- bul H fi''·-- k . . 1 sonra saat üçe kadar ihdas edilen tram- dnnda bulumnala maktedir 

ti. ı•Ltisadt ye ı-ımat ceph ... de yarat~ ... ....._. faaliyetine sahne olacaktır. ugessen, re llUl3I ve enmesıy c b f ı b ...n.. 8öyle bk _ _.._ -lnnı V IMllnhk aJeadnln kan ,,. •tef içinde l't ., .. , "' "&' 07 ~~·-· her be dil hr.mim , __ _.. vay, oto üs ve vapur se er eri Uır;wu· 7a.rn.uu 07 -

bldıiw bir mada, bizi ba badireden biiyük menfaatlMf lnymetll belediye re- Kültflıı>ark giselerlnde, parka girecek a r n şe · en aynum~~ır. den itibaren kaldınlacaktır. dusuna mfhahamr bhna _..._. 
-.kta bduak aGsıe1 ~-W...ta• lslmiz yeclz,,. belit U.de.t,,le çok aQ.. vatand..ıara neslimizin en büyük düt- Büyük elc:iyl vali ve refikası. belediye Vaour .eferleri ıııece tar.lelerinde de- I& mi! ralwla .__ Y• mdetla hWin olma- .e1 '"'"'" t..ı,uıc1't""~ 8b· ~edMI- l ca: ftNlllle dlı•i•I• 1lllllllın -- = ui!~=~~ kon.Joeha llşl1dl1der ~. - T.._ ta ...,, .. tt 1Mr 
- temin eden aziz cGmlaur reisimize. yük ehemmiyetini a a ir cep en tı a . · rw ... - damma mlnl olmaJJ haya 
~le .a-1 bir fnDttaa ela t.tlfacle ede- tel:Htnlz ettirmek laterim. Bu pullarm bOyOk a1Aka ~ ,._ _ __ , •ikld ederek Brlbm)a ... 
nk 4 11 ft tlknmlanmm blaar ede- 19 yıl ince hmhm htlnlacllyle ean1ı .Uphesiz ~ Bu alqam Fuar : - - - -- - - - 1 Ballıf!lllnln ........,,.. ftflerlal .... ller '-el Wr 
lııildllhn'- .............. ..m. hıayraltmıza UTUfbıfamman bUyGk pz!nosunda Verem 116cade1e eemiyeti. "----'..:. : Kıc:. saatı· du·· D 1 I -'I ·--- .___ bllanaak ..... , IDcDterecle al SENEKi RIAR heyecanlariyle meeut olduiumaz ma- Din bllyOk prdenpmilsl vardır U111UC11 ~ ... 8ii&iii __ ..,.-.-... tlyen1er meft".lt ile .te "'1fe 

, larda lzmhm • ......_. b1lyGk hlr it.. partinin palak bir m~ b- 1 
: 1 İzmJr Ba1kevl tanfmdm baJCfba .. ı ...ut cftlşftelbe _... 

Ad=dat .,... mmm harabe.me eehep olan lmılr yan- :ıramrNlll k!ln hiç 1:ıir pyret ellrtıenme- 1 b J d 15.30 da Alsancalı: stm)'Olllunda yapıl- 11116'. 
1941 bmlr .....,,. ................. mlteeDbn o1m--. B8ylk hlr ım.ttr. lluhtellf el)eDodw ~ ırece a, a 1 ı• mak &zere bUyUk bir atleti:rm bayramı M-'lh - ~ 

...... ,...... •• .-ıt oWulw• slW. 1c19llU haraheye d&nen bu slzel yurdun tir ı - -•• 1
1 tertiı» edllmletlr. ._,.. Hrhlnt1m ............ 

~ ...ı.rdeklaclee tok daU el- eJlni manzarua hlr mGddet bOtGn iz. ~ ~ ~ DD 8aatlll._I __. • 1 ... .._ ı 1 Halkm relsliAl hmlr ha11nm bu baı'· malt ---- -..&. llnlliJl-mı 
'-il ft hanbtll o1aNwluı. Sizi ba la• mll'lllerln " lzmlre ..ı- .ır ,.mdd... s!ndlr Ceee JUISIDdmı ya w.; ı ,urr Rsa-• --...... ı ' rama daft& etmelctedlr. llhllrler • ._. ;;k...n. A :: ~ ~ • ._. • :,:,.:~ladicÜ. ~~t~';: tnm~ ._ otDMlllw .. ;. ıc..- . -lma:yanz! 1 .ı •··· •lr lda lasBte•n• 

Ceo--. ...... ..ı. bwlııllıar" daYW nrdL lnlallptaa alchlı ~ ... ,.bhJarm prdenplllt1,. ~ ' Din IW mt 14 tea ffftmea ... jı GBl.BJll.BR ~ fe+blWe flnaıt ta--~ 
ı-. •=• .. _,_ • ~ c1ance- ,. ~ w..n 1>----ı- ..-.. ehem- temin 1c1n de Mr ..,_ ftPUl'U .. ı , -tinin tathlklne ••" _ _,__ j ı ea1mr. a. _._. 8 _,.,. 
rl .,..,........,. Fuarm açmk buhmclaiu ..;:tll ddlarta-.O:;;;:• bir ntand_.. 2.30 da JCaıwabya bJr ..ter ,.,.cak· '• ._..,.,mh:ln ._ ...,..._ ..t- Sefer!hı.r K.aymabmhllna ~ olaa .....ı ,....__.. ,.... .. 
s&nlerde bmlre ylz blnclen fazla turlat mm abidı. lanlnl iftiharla. .uriirla ar- br. ~ llr tw I& • Wr -* .....,. ..... 11 edlJen B. Cndet Baron ıca,.eılden. Na- .......... 
pbnlf ft faan 7.30.928 ziyaretçi ...- zedehtleuilm &t!h4;et Uz. partlmlzln de ..... - ... .ag, .a ~ -=· lls .... IW Datbdd Mr mt ı slOi bymHamı ~Akkor N.al· bd Wbıf " 11111 Sottel 
mlttL Sa eene ı.. fuar amaamda bml- h~lyle kendlslnin partiye 'ft ,,artl- .. _._...__ • ~ __.__. .ıı- I•• _ .. a.a L-- ı tiden f8hrlmke • _._. 
n plenler ~ ...deldnclen 25.404 nla halka Terdiil ddı en ]1.yakatlı bir 8fp ~,, ..___ ,. ..... ..,. • 1 ... - J tinde Mr .af. Mr 7-..--
fazlasiyle 180.607, faan ziyaret ed~ tanda ifa etmls. yaqm yeri daftSlftl •~ • ..,,...... , ,..... 1 '-eıınm.tJr. A......._. .. --
Ltr de 71,256 fuJuı,.t. 802.18.f tllr. w etm-., 0 Khko harabe Uzertnde ~ mallsaldtanaza tClllD "---=--- _ - -:. -:. -:. -:. -:. _ - -:. - 1 D j K K AI' 1. E 8 tlfadpye ~. -
a. ..ı.htaa pce yarmaa kadar fun ~.n eayslarl)ole. ter temiz .tutvle. Amerlbda bulunan bJr Tl1rk firma- • • • • • • • • • • • • • • .......... ........... ·-· 
...,.._ eclıaeldn bbaaltl '- nbmdu dlCJ"ell °" hlnletee a~e buganldl •~ticaret odama g8nderd!lt ZABfl'ADA rm ...,_ ...... ._. ._ ... 
laariçtlt. 25rdüffn"lz Kültürparkı meydana Re- bir mektupta İmılrdeld flrmalarla ahı e· t ,.._. ......... emMrl 

Şu mtle bariz bir tekilde miitahe- tirmittfr Bu liyakatinden dolayw kenclbıl- veriş yapmak istedl .. ni. bllhassa Wem KAME• J r zarore ahim Wr ..... ~ aplleıd 
de edilecektir ld. etrafmuza bmut ko- n1 hara~tle tel>rlk PC!erlm. tiftik ve mıMDll 07.erlDde lf yapaeap lene ba J'elsaver clmamda W. 
kalan yayıldaia blrtik•racU:_~ -~: HOKoMmMt7E b!J~. Y.........,ıll ...,de kar11ısında JerJn11mrtuaM11r1er. StnM11 
nuyonal fuan git • çe g ..... eyen mr MiNNETi' ARLIK Mektup allbılar ticarethanelere ti- lkiçeşmelfkte Kavaklıpmarda Ali ol- "C' aaerfllerln _.... mflıaıt!Hı.-. 
allka toplayabilmektedir. 86y6k bir emniyet Ye huzurla fuann caret odaa tarafından hildirilmiştir. lu '°far Recep meçhul bir kimse tara- olmakfa.ya. Elen. ma1a..-. 

MUV AFF AKIYETlN SIRLARI eilenu1erinl idrak edel>ilmemlzl ha.ıa fından cerhedildiğinl iddia ederek illi- iw1mnda koru:tan. brtann 
Bu m~etla alkledndea bat- büyiik Milli Şef lnönünün Ye onun uza- fzmir enternuyonal fuan hepsinden da- yette bulunmuştur. Valfmfzhı. İzmir villyetfnde bir ek- ihtlpe varclır. Kaslar h b 

bcaaı. Şefine Ye onGll' hUldlmetine de- ;, «Ören kıymetli hnlı:Gmetinln mert •e ha ziyade muvaffak olmut bir eserdir. Karakolca yapılan tahkl1cat net!eesin- mek sıkıntısı asla varit olmadığını tey!t fer1r1ene yddmm hubl daha 
rln bir inalllf Ye g6yenifle haih balu- dllr&et .tyuetine medyan olduiumuzu Fuarunızın mahtelif bakımlardan te- de, Recebin. son derece sarho$ olarak eden beyanatı vilayet halkı fizerind.? 1Mı mahiyetini kaybedeeek w 
nan milletimizin tam bir emniyet .. ho- ,,. handan dolayı hepinize tercüman min ettiil faydalan anladık~ her sene kendi kendini böğründen bir kaza net.i· gayet mOsbet bir tesir yapmışbr. Ha- ;Jel taraf ~ ain' Wr ~1'9~ 
sur içinde bulunmuıdır. olanak mlnnettaTlıfnnm aleaen anet• bütGn mu,kül Ye manilere raimen eb- cesinde yaraladı~ anlqı]mıp, kikaten ihtiyaca tekabQJ edecek nisbet- ollllakfa t1eft1111 edeeeldlr. 

Bu haleti nahiyenin tesirleclir kL kiiy- nwlt fnsatlyle mübahlyim. pozanlann kemmiyet ,,. keyfiyet ltiba- BiR GEN" te buğday lstlhsal eden memleketimiz-
lerinde. kuabalannda tehirlerinde her Sizlerime nihayet Tertrken 1942 iz· riyle artacaiı fÜpheslzdir. ~ de bugOn de, yamı da bayle bır şeyin SBYICft 8 
tllrlii enditeden bade, neı'e içinde gGn- mir entema.,.onal faannı bUt&n dünya- Bu miinuebetle faanmmn ticari ha• BAl.KONDAN' DfJS'J'V mevzuubahis olmaması icap etmekted:r. 
1Gk lelerine denm eden yuTddaşlan- nın emniyet. huzur ,,. sulhu içinde aç- reketlerin milletler ara91 ticarete tetml- lCarıınkada Sellmlye d•i'Ma Ah· Arada sırada ~lan şiklyetlerin 
mız. kendileri için olduiu kadar memle- mele m1•VRff,.fnyetimi7' 11nııhtan ~ilf'Tlm. linde ve fuanmmn muvaffak olmasında met otlu 18 yaşlannda $a'-n. evlerinin ve arızi akıntıların (Buhran) olarak 
ket için de fayclah çabşmalanmn tevlit B. MUHiP öZVF.OIOtN NUTKU hizmeti olan yabancı ekspozanlara Ye balkonunun demirleri Uzariııde oturur- tavsifi yanlıştır. Bunlar. olsa olsa lstlh· 
•tdii J'Ol'SUftlaiu sldermek Ozere. akın Bunu müteakip elı::spozanlar namma mleafirlerimize teşekkürler eder ve ge- ken müvazene-sini kaybederek 8 metre lAki kısmak için aıumu. bazı kolay ted-
akm tehrimlze ,,. hanı gehyorlar. bir natuk s5yliyen tamn 8Aiq koope- lecelc sene 20 aiustoeta yine bu güzel yüksekten düşmüş ve alır surette ya- birlerle buğday tevziatiyle u~n mO-

Şüphesiz. fuarın her eene deiiten ca- ratiAeri umum müdürü Muhip Özveflt, yeTde 12 nc1 lzmir enternasyonal fu· ra1anmıştır. essesenln un ve buğday tesl:minde bir 
:dbesL hazırlanan yeni yeni eilenc:eler belediye nlsimlz doktor Behcet Uzun anm daha muvaffakıyetli. daha zengin Yaralı genç memleket bastanesfne kaç saatlik gecikmesinin zarw1 netice-
Ye Kültürparkm bir tlir hlleai gibi fuan fuarın tanziminde ve muvaffakıvet ita- tirinlikler Ye ferahlıklar içinde açmak kaldınlmıştır. }eridir. Yoksa. hUkUmetimiz kmek ve 
çerçeveleyen ve günden süne inkişaf zanma91nda en büyük Amil olduğunu üzere toplanmayı dü,ünürken bu g6- 0191ABVS _..az· •Sf buğday bahsinde her tnrlG tedbirleri 
eden pellikJeri. ziyaretçi adedinin an- lteyderek kendisini tf'brik ettikten eon- zel esere daha kuTTetli bir tarzda 1'ti- • V AA A vaktind alın 
maııına Ü-inci bir &mil tetkil ediyor. ta ac:Gntle demi~lr ki: rlk için hatti yanndan itibaren hazırlı- Abdullah oğlu Hamit. idare ettijtl oto- Dün ~~ matbaamıza ge-

Biltün bu hareketin neticesi olarak c- S.ym arkada"lar. ia bqlayacağımm bütün arkadqlanm bUsil Gaziler caddesinde 6 yaşında Ve- len BerJramanın inkılap mahallesinde 
ta memnuniyetle sörüyoruz iti. lzmlr KadlT tlnas olan Tib·lc mmetl her lyl namma vaad ederim. dada çarptırdı~ ve çocuğun yaralanma· mukim B. Abdullah Altıı>armak adında 
entemaayonal fuan, memleket dahilin- ve ,.UUl nen takdir eder Ye ona ya..- Buradaki samimi toplantmıtz Ye•lle- sına sebep olduju iddia.siyle yakalan- ~ ddl 
de Ye haricinde ticari münuebetlere hız tu'. Hllthnlyet mlDette olan ba multad- siyle bize sulh Ye sültOn içinde bu fe- mışbr. : ~~unduğundan ~ 
Yermek. l~timat Ye kültürel sahalarda des yurdumazcla dmharfyet hGklimetl- rahb günleri yaptan kudretli ve kuVTet· 
faydalar getirmek hU8U8U11dakl gaye- ,,,ız tabladTle ba td'bl eserleri himaye li hükümetimlze Ye onun bUtGn aziz Ye lOCIGGODl:IOC•IOODOl:IOCIOGIODl•:ıacı•t!! setml$tir. Bu zatm iddiasına f(öre, Ber-
lerine het sene daha tümullG, daha mu- •der Ye onlann lnldpft için yaTdım Hvgill b&yük]erine bir daha tazimleri- H A gamada ekmek tevzii qı belediye me-
n~etli bir tarzda nsıl olmaktadw. eder. Ancak o e.erlerln ~a ba1u- mlzi sunmalanm .e,,.Ul reisim!:ıden rl- llSUSI mra~~ı.::=-j(eÇit 

Enteın-.onal faann ba ..... elde l'an kiımelerdlr ki ha himaye ,,. yar- ca ederim. y f R .uıı:T nm&AIU 

ettiil ~rdan biri de. y6z binler- dnnlardan azami istifadeyi elde etme- Sevslll relmmz .. r1v1e her yenle ye usu ı·za memlştlr. Yine bu vatandaş. bOtiln d~-
ce ziyaretçi arumda ilk defa olarak. ~ini bOdiil zaman eseT aheser om. her zaman öiGnebillr. Biz de onan Rfl- dlnmelerlne ralmen Berpmada i'kl ~ 
memleketimizin en mllmtaz matl:Mat 1.- muhterem ar1cadaf]ar. Behc;et zel Ye muvaffak eeeriyle dalma lftl- ekmek temin edemedllhü 16ylernqür. 
erlcamnı lzmirln •mimi muhitinde ~ Ua biz buna medyunuz. har edebiliriz. Ne mutlu Behçet Uz gibi Okulu Eler bu iddia dolru be vtlAyet ma-
lamıt otma.dD'. Arkada.tar. Anupanın bir çok T6rk çocula. bmlr çocaia olahllene.:t bmmıp İzmlrde oldulu .r.bl 'kaular ve 
K~tll pzetedJ.tmldn yakm mi- 99 en mflterakld memleketlerinde Ye * k&.vlerlmizde de @kmek bahsinde daha 

pheclelerlne mUetenlden, tam hlr "ftlbf ntahteBf eenelnde m6teaddit fuar- TAZIM TEl..CRAFLARI dddl ft pratik tedblr1eır a1masa leaı> et-
Te allhlyetle bu mena etrafmda yaz- tar ,.. eeTgiler 83rdlm. lzmlr en- CEKILDI Ana ve ilk lmunlarma ,eni talebe tlllne lunmak lkunchr. fzmir Tlllye-
cLldan Ye yaacaklan yazdu. lftlrlk '" ternMyona) faan bunlann pek ~ Fuanmınn kapanm.. mUnuehetiyle kaydına 8 eylUJ. derslere 22 eylUl tinde bir ekmek sıkmtısınm meveudiye-
zlyaNt lcla heniz ~en J"Udd~ ~an sBzel 'ft leTlmlldlr. Hattl dün belediye relsl doktor Behçet Uz ta- tarihinde bashyacaktır. Uzak 1emt- tin! kabul etıuemek mısıl bir hakikatin 
]anınıza k4R bir flklr ......Ü. faann se- Ca,,, Aleminde kendi muhltlerlnln 'ftll- rafından CUmhur reisimiz lsmet ln3nG· ler fçfn otobaslerf vardır- lfadell l9e. Anzt mlmıtılan ır.ar.aJamü 
lectlt -.nelenlekl ~ hl- dlll lmlr.lnJan ,,. o milletlerin ellerin- :re ,,. Bapekd Doktor Refik Se.7danı ....,. • Kestelll adW.. ta mi telebhOmlerln &ıtlne ~ '-· 
ı9' ~ imli ol.,..._ ...,._ ........ deki bdret,,. bblllyed maby ... ede- ile Ticaret nldB Milmtaz Okmeae ta- No. Ti TELEFON : znt , .... ...,, .. bir wmettlr. 

- d ...... , .... -tılaillrlm ld ........ pd)mtp, AD. BiL 

Okutmak ve 
mak için t~er 
~dilmiş usull 
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lkisiniıJ de Jl-&fasını kes! 
~~~~~~--~~~------~~~~~~~~~-

Pfldrs h ceııat Kara Alille ana.~J., b bn""ı o ~utu· 
hq IJHrnediği dnneneıerln eıcr1·irı~ıme~ini emretti 
~ık orada yapılacak bir iş kalmadı- ve eşsiz bir taşı nereden ele gecirimis? .. 

!ı lçın Baştnr da yakaladığı çekdiriyi de Kuyumcu başıya söy1eyin. bunu ovnrak 
)'ede~ine alarak gerive dö!'mUştU. bir ho!;af kfu;esi irnal etsin Bundan ar-

tkindi vaktine doğru Sarnyburnuna tacak parçalorla da kullandığımız uhı
l'ararak Topkapı sarayının iskelesine ya- mızı tezyin ettiririz ... 
llaştılar. Bir bakıcı parçasmda bu kadar alhn 
1t l\.ltın torba!anru ve Memo ile Pembeyi bulunma.sına l!Özilmle g<lrsem yine ihti-

lltaya çıkardılar. ma1 vermez.dim. 
ritıız bey de olan biten işleri dördün- Megerse ncuzede bizim hnzined;ki1'.-

cU ıturacJa bildirmek üzere hemen sara- den dahıı çok altın ~armış ta ben sımdı-
Ja koştu ye kadar bundan hıç haberdar olmamı-

···· sım. Hoş. kan sun'i altın imaline mu-
Jf. ~affak oldukt:ın sonrn icıted'Ni kadıır !=ik

b Bakıcı ile kocasını:ı yakıllanması. ba
~ içi altın dolu bir çok torbıının ele 
rırınlş bulunması Firuz bey J?ibi dör
ttı ilncü Muradın (lzerinde de derin bir 
le ernnuniyet uyandırmıştı. büyük bir 
l'i •Ince tutular.ık Padişah gülümseyerek 
~ beye dedi ki: 

old Bu hizmetinden ötilrU çok mahzuz 
um .. Aşkolsun saM Firuz. 

\e~tışallah biz de elirr.izden geldiği mer
t Lede seni müklifatlandırmal!a muvaf-
aıt oltıruz. Vay k!lfir sehirbaz kan vay!. 

~rnek bu altın dolu torb:ılann hepsini 
h~ına alarak bizden kaçırmağa teseb
b:J. Us ettiği bir sırada o:m bastınp vakala-
ağa :muvaffak oldunuz övle mi? . 

~arı bu torbalann muhtı?vfyatını say
~dız nıı? Bunlann hepsinin içinde ne 
~ ar alhn bulunuyor? •. 
~itan Murat eliyle divgnhanenin or
tl... Ylğılan altın torbalarını işaret ct-

t...ıı ru.u:ı bey saygılı bir tavur takmdık-
80nra cevap verip dedi ki: dk Torbalardan birinin icindekini sav-

131 Padişahım. Beş bin altın zuhur etti. 
d Una naznran bütün torbalardaki mt>V<.'U
ca~ altı milyon duka altınına bailğ ola-

l.:'I tahmin edilebilir. 
'tla A..Ynı zamanda torbalardan birinde 
h dıde bir zi.\mrilt te 2uhur etti. Pacll<:ah 
d~~lnelerinde bile bir misline aik tesa
Cevh~luııacak derecede gayet iri bir mü-

r .•• 

ta '1~ riruz bey elinde tuttuğu taşı Sul-
~ ~rada takdim etti.. 

ke darbcdcbilir ... Bu kıvmetli mı\Qı>ni 
voktan var etmeğ~ m·ıvaffak olnn acuze. 
de bundan daha fazla altın :zuhur etme
si rle umulurdu ... 

Her ne hal ise .. Şimdi hu paralar ha
zinemizin mü1.ayakasını izale ctmeğe kil
fi f'ibi geliyor bana ... 

Tiz bu altınlar defterdara teslim olun
sun ... Revan üzerine yaptıö-ımız seferin 
ma.omıflnn kftrnilen bu nara ile ödPnecek
tir. Simdi Tiz bnna CelH\t Kara Aliyi ça 
ğırın ..•. 

Bes dnkika sonra ıçeriye giren Kara .,. . . 
Aliye Padisah hemen şu emn vermış. 
ti: 

- Sihirbaz makulesi iki melun tutul
du ... Bunlar en habis ruhlu kirrı<-ı>lı:ırden 
mnhduttuur .. Hemen bunlrın Yedikult" 
zındanına naklettires.n. Avnı :ıamanda 
her ikisinin de en siddetli bir iskPnceve 
ducar edildikten so~r;, kntl )1unmalan la
zımdır. Zinhar bu hususta zerre kadar 
gevseklik istemem. O müthiş kı!=kaclnr 
yeni. kelpetenler yenı. deri yilzen keskin 
bıcaldannı hep lrulJana..c:ın Gi.irevim se
ni:. Bunlara en müthi~ ncı~an tattırdık
tan sonra ikisinin de knfol<trını kesip la
şeJc>rini denize ilkR c:icsin .. 

Cellatlık sınıfındaki m~haretini bir 
iyice göstermrlic:in dediklerime güzelce 
kulRk verdin mi? ... 

Simdi tiz var git. .. Snna verdiğim bu 
emri harfiven iM"a eyle ... 
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KARŞIYAKA 
MAKBULE KEBARE 
s·çki. iki$ ve Şapka 

Çiçek yurdu 
Birbuçuk aydanberi lstanbulda moda 

üzerinde tetkiklerini yapıp bir çok ye
nilikler elde eden yurd müdürü lzmire 
avdet etmiştir. Sanat aleminde sonsuz 
bir zevk ile çnlışan MAKBULE KEBA
RE ralebeslni bUyük bir itina ile yetiş
tirmekte beş ay gibi kısa bir zamanda 
maarif müdürlüğünden musaddak dip
loma vererek mezun etmektedir. Kış 
devresi için kayıt muamelesi her giln 
sabahleyin saat 10 - 12 ye kadar yurtta 
yapılmaktadtr. Alınacak talebe adedi 
az olduf!undan ilk müracaatlar tercih 
edilecektir. 

ADRES : Knrşıyaka Yemişçi paşa 
sokak No. 5 

16, 21, 28 ey 5, 12, 19 teş 

I
N·r.ro:;;~n:;;;:;;:CMı 

r1e /·k Okulu 1 
Talebe kaydına başlanmıştır. S 

~ Bu ders yılında açılacak üçüncü 

~ 
o:ınıfa da yeni tslebe alınacaktır. Her 
iki kısma yatılı talebe kabul olu-

~ nur. Okulun otobüsü vardır 22 Ey-
:§ lillde derslere başlanacaktır. ' 
~ 2 inci ko .. don No. 204 
8 1 - 6 (2020) 

s~J"~~~~ 

HP.M~İR~ VE HAS'J'A 
RaJııcı Arnnayor

nemşire, hasta bakıcı, aşçı, kadın 
\'C erkek hademeler aranıyor. 

fsti~·enlcrin lzmir Gazi bulvannd:ı 
SAl:LIK EVİ (Hmmsi hastane) miidiir-
liiğiine müracruıtlnrL 1 - 6 (2050) 

Birinci sınıf ıniite-hassıs Ooktor 
Demir AH Kamrıoğlu 

Cilt ve Tenasfıl hast11lıklan ve 
El.t:KTRfK TtmA VİLERf 

Birinci Beyler Snkairı No. Si> •• lzmiT 
Elhnmra Sineması arl'.asnda sabatı
tım akşama kadar h:ıstalannı kabul 

Rus va harbı en mü- .,_, eöer_ TEl.Et•'ON: :t479 (469) 

h;m sal has n<ı l!İrdi .. , 
- BA~TARAFI 1 mel SAHİFEDE - ~ - - - - - - - ~ 
Almanlar ise çevrilen dört Rus ordu- - -r?o'1t-or ~e-1a" -1-Y~r -,~,~ -

sunu imha etmek işinin ikmal edilmek U .\ Nr 1 (lJi !!\ jl , 

üzere ol.:iuğunu bildiriyorlar. Ve Smo- J. tzMfR l\-ffil\11.EIUIT HASTANESi } 
lensk. Biynlistok, Gomel çevirme hare- ~ DAHİi.iV•: MÜTEHASSISI \(' 
ketlerinin bu son çevirme hareketi ya- ',/ MUA VENF.IIANE : ikinci Beyler~' 
mnda küçük kaldığını da ilan ediyorlar. ~".akak No. 25 

Diğer kaynaklar Harkofun 120 kilo- TELEFON 3956-
metre kadar cenup batısında bulunan ~ ,... .,.c.. "Y'o. -..<..v-.~ 

SAHiFE 1 

İZMİRDE MEŞHUR ŞEKERCi (ALİ GALiP) in 

Nefis LOKUMLARINI ve ŞEKERLEMELERiNi 
er yer e daima nra31ınız-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ali Galip Şekerleme fabrikası 
§ Türkiyenin ve bütiin Balkanlann en asri ve en muntaT.am Şekerleme fab
§ riknsıdır. l\famuliitı temiz ve nerıs mevaddı iptidaiye ile fenni bir surette 

ve asri makinelerle imal edilmektedir., TESİS TAltİHİ : 1 9 O 1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TOPTAN SATIŞ YERİ: fzmirde GüzeJyurd Şan Sokak No. 24 .. Fabrika. 
PERAKENDE SATIŞ MACAZALARI : İzmirdc Şekerciler içi No. 14 - 16 

ve Hükümet karşısında Se\im pastahanesi .• 

voX:CCCCCCCCCOCCCCCOCca:ccc:cacıccıCCQOCr..COO:OCOC'-'CCCOOCOı:oı:o~~:R 

DEVLE'J' ORMAN IŞl.E'J'MESI ÇORVB REVİR 
AMiRLiCiHDEN : 

İhalesinin 4/Eylul/941 gününde yapılacağı Ulus ve Sonposta gazetele
rinin 22, 25, 26. 30 Ağustos Yeni Asır gazetesinin 23, 26, 28. 30 
Ağustos 941 tarihli nüshalarında ilan olunan 733 adede muadil 123 met• 
reküp 5 7 6 desimetreküp ladin kalfurına mezkur günde talip z.uhur etmedi
ğinden ihale aym §erait tahtında 30/Eylul/941 Salı gününe bıralulmı§tır. 
Uan olunur. 12, 15, 18, 21 3732 (2001) 

DEVLE'.I' ORMAN f Şl.E'J'MESİ f;ORUH REVİR 
AMIRLlt:INDEN : 

ihalesinin 4/EylUl/941 gününde yapılacağı Ulus ve Sonposta gazetele
rinin 22, 25, 28. 30 Ağustos Yeni Asır gazetesinin 23, 26, 28, 30 
Ağustos 941 tarihli nüsha)annda ilan olunan 3316 adede muadil 364 met• 
reküp 059 desimetreküp lidin kalisına mezkur günde talip zuhur etme
ğinden ihale aynı §erait tahtında 30/EylU.l/941 Salı gününe bırakılmışur, 
Jlan olunur. 12, 15, 16, 21 3734 (1999) 

iz mirden 

E·czacı 
gidecek kı ymetli hedi vemiz 

Kemal K. Aktaşın 
Kolonya ve Esansları olacaktır 

Altın ru ya Dalya 
Bahar çiçeği 
Yasemın 

Gönül Amber 
Zümrüd damlası 
teylak 
Limon çiçeği 
Son hatıra 
Ful ya Menehfe 

941 Kolonyası 
ta •dtşab zümrütU evirip çevirdi ve ışı
etti~ bir kaç dakika kadar munvene 
ti&i de aonra artan neses~nin tevlit et
ij! rin bir cot1runluk arasında dedi-

O ela kikada Fiı-uz beyin dııd" ldnnn
da biiyük bir neş1= ve sevinç ifade eden 
manalı bir tcbessUm brlirmi<:ti. Fıı ltat 
gerek Padişah ve gerek C .. Jlfidın zihin
leri b::ı kn şevlerle mesıtul olduğu için 
bunun hiç farkına varmadılar ..• 

Ve Kara Ali de!"in bir tPvazu hareke
tiyle yer öptrkten sonra Padişahın hu
zurundan ayrıldı. 

Boltavı işgal eden motörlü Alman kuv- Depo.· 
1 kad il _ SEFrn tHtSAR BELEDİYE RtYASE-vetlerinin Harkofun '?İma ine ar er 

ed l TtNDEN: 
lediklcrine işaret iyor ar. Su yollannda kulhmılmağa elverişll ---------------••••••••••••••-~ 

Hilla Eczanesi 
- BITMKOt-_ .\caba kMir sihirbaz böyle kıymet1i 

.............._----~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Çimento 
da 

satışları hakkın
J·eni karar 

Diğer hıraftan Almanlann D!nveper metresi 150 kuruş muhammen kıymetli 2 
nehrinin 120 kilometre doğusuna ilerle- incelik 1250 metre demir su bonıSlL 
dikleri ve harekatın gerek Kiyefte ve 2 _ Metresi 100 kuruş muhammen 
"'erek cenupta günde vasati olarak 80 L tli k' 1 5 · ]"k d ir 500 t 
1<ilometre bir süratle inki§af ettiği söy- ~ıyme es ı • ınce 1 em me -

re su borusu delik, çürük. yank, dahil-
leniyor. dir. 19/91941 tarihinden itibaren on be, 

Bu halin devamı Mareşaı Budyeni or- ~Un mUddetle ayn ayn iki müzayede 
dusunun heyeti umumiyesinde büyük bir kaimesiyle açık arttırmaya çıkanlmı~
çöküntü husule geilreceği anlaşılıyor. tır. İsteklilerin ihale masrafı kendileri-

.. BAşTARAFI 1 INCf SABİFF'DE - ı miyecek ve bu gibi torbalar getirenlere Almanlann vereceklı>rl ~ayiata bakını- ne ait olmak ve Seferihisarda tesellüm 
~ geri verilecektir. yarak ilk hedef olarak Rostufa ve R~h etmek Uzere muhammen bedelinin yilz-
cb)e1-~ an nevi I~ 23.70 flatine, bele- 7 _Geri verilen (3) numaralı torba- tuftan Moskovaya kadar uzanan. ~1 de 7,5 gu nisbetinde teminat akçMını 
'-hı~ ~b!t edılecek. fabrikalardan lar her ne halde olursa olsun kabul ed:- hatlı §imenaifere kadar yürümelerı ih belediye veznesine depo ederek ihale 
" Yerlenne kadar masraf yek<ın1:111u lerek deoozitolan iade edilecektir. timal dahilindedir. günü olan 3/10/941 Cuma günil saat 
~~ca ma~aza ve depo ma..vaflanyle 8 - Eshas ve husus! mües.o:eselere ait Rusların buraya gönderecekleri kuv- 15 te Seferihisar belediyesinde hazır bu-
de 8 ve kir k~lıjb ol~ azam! yilz- jilt ve pamuk torbalann sevk mahalle· vetler ve bu kuvvetlerin mukavemet de- lunmalan lüzumu illn olunur. 

ilAve edebilcceklerdır. ri İstanbul ve Kocaeli vilfivetleri dahi- recesi vaziyet üzerindt müessir olacak- 3905 (2072) ~ - Mllşterilerce iade edilecek pamuk Jinde ise bir bucuk ayda, Samsun. Niğ· tır. 
il iUt torbalara fabrikalarca de, Seyhan ve garp vilayetleri ise (İs- Rus başkumandanlığı bu kuvvetleri ·'=ı-QCQCQCoı:ıoı:ıoı:ıooooı:ıoı:ıoı:ıo~ı::a:ıırg 
:-Birinci istiınallerinde (1) tanbul ve Kocael! vilayetleri hariç) ile zamanında toplayamll7.Sa, Almanların 

- İk!ncl istimallerinde (2) aydır. Bu vilayetlerin şarkındaki vilA- ikinci hedef olarak Tim~enko ordusunu 
L_~ - ÜçUncll veya daha fazla istimal- yetlcrde altı aydır. Sinarişler resmt clai- imale doğru atarak Rusyanın Kafkas
i;'1nde (3) rakamı damga olarak vuru- reler veya müteahhitleri tarafından ve- ş ile irtibatını kesmek isteyecekleri an-

eaktuo rilınişse vukarıki maddene yazılı müd- ia 
1 8 .. 1 

b" h k tt vaffak 
4 ·s· . . 1 "Ut detler yllzde 50 uzatılabilir. alşı ıyord. oy e ır Aal re el eK munfkas ttı 1_ - ıpan.şı veren er, J veya pa- 0 masın an sonra, man ar ya 

6 i11; torbalarla sevkiyatta ton başına 9 - Sevkivat kağıt torba ile ya?ıl~- üzerine hareket imkanını bulabilirler. 
(2) ita depozito vereceklerdir. Sevkiyat ğı takdirde fabr!kn veya tadrl~ hiç bU: Fakat tngilizlerin Almanlardan evvel 
•- "eya (3) numaralı pamuk veya jüt suretle depozito talen edemıyeceklerı d k Kafk . 

1 
kaf"C:ı 

"Qtbaı 1 d .b. d h 1 ·ı . d "tolar avranara asyanın şıma e ·-ı t:>o ar a yapılırsa 6 liradan üç lira e- gı ı a a cvve verı. mıs . epou ilk mUdafaa hattı olnn Don nehrini tut-
tı tlto muhafaza edilecek. acrf kalan Uç varsa onlar da inde cdılccektır. 

1 
t•• 1.. k 1 l i andan 

"ll'a " . .1 d ·ıol .. ma an ve mo or u uvvet er e r baı torbalar geri verJdiği zaman der- 10 - Fafbrıdkaladra v~_rı cn·ı c.padzı taru Sovyet topraklarına gırmeleri muhtemel-
S iade olunacaktır. tüccnr tara ın an a muşten erın en • d" 

ttıu - İade olunan torbaların istimalden lep ed:lcbilir. Bunların iadesi de fahri- ır. . .. af ada 
te"eıı· d l" kalnrca depozitoların iadesine ait hü- Odesn ve Lenı.ngrad elan mud a ttıaı ıt e ınme, yıpranma ve aşın· k.. 1 dairesinde \'apılır. devam etmektedır. Kırım yarım adası-

""-\_ atı fabrikalarca şayanı kabul görüle- um er ~ k d · dild··· · Al nlar 
'.:0111: " d d 1 11 - Jüt ve pamuk torbaların fahri- nın ııra an tecrıt e ıgını ma taktır~ ePOzitolnn aynen ia e o una- kalara iadesi ve faiz ~ibi avnca mas- bilclinnektedirler. 

ltt~ - Tekrar istimal cdilemiyecek şe- raflar mal bedellerine ilfıve edilmiye- --------------
'al~ Yırtılma sebebiyle istimale gayri cek. nakliye ve mağaza masrafları me· KİRALIK ODALAR 
~tbaların depozitoları iade edil- yanında madut olacaktır. 

Alrrkada lngilız 
foorruzu vahın mı? 

, 1~AŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE -

Almanlara göre 
- BA~TARAFI 1 iNCf SAJJlFF.OE -

bu garbisinde bulunan Poltava 18 Eyliil
de kuvvetlerimiz tarafından zaptedilmiş
tir. 

Birinci Kordonda kain bir evin b:r 
veya iki odası kiralıktır. Taliplerin bi.
bayan veyahut ana kız o!ması şarttır. 
İstek1i1crin Tayyare sineması sırasınJa 
Bakkal Haydara müracaatleri. 

ı_2 (2068) 

MOBILYELİ 

Kiralık Ev 
S Bomovada ağaçlarla müzeyyen 
S siislü büyük bir ~hçe • iç~risin~.e 

I
s konforlu mobilyelenyle bırlikte gu-

7CI bir ev kiralıktır. 
istiyenlerin : Bornova İsmet İnö· ı 

i 
nü bulvanndn No. 15 hanede 
A. LA VSONA müracaatleri_ 8 

1 - 3 (2059) 8 
§ıoooco:=cı===~~~J.)Cs 

!LAN 
Kış gelmeden ihtiyacınız olan sömikok 

veya havagazı kok kömürlerinizi alma
nız menfaatiniz i~abıdır. Belediye eucü
meninin tarifesi muc:bince semtlere sa
tış finti bedeliyle zam yapılmak~ızın 
müşterilerin evlerine kadar tıı_hmıl ~:e 
tahliye dahil olmak üzere .aynı fıatl? ~~
milr gönderilmektedir. Şı~ahen kikuk 
Kardıçalı han 30 No da Kam~ Eri.m ndr.e
sine telefonla 2301 No. ya sıparış venl-
mesi rica olunur. 21, 28 (2069) 

S AL YANLAR TAKViYE EDiLDi 
~lı 0 n aylar zarfında mühim ltalyan 
ki;."ctleriyle düşmanır: takviye edildi
li't. 1d'tan ettirecek sebepler vardır. f ngi
?tıa]• 0nanmnsı tardından halya ile şi
l'ıakJ· Afrika arıısınclaki mihver deniz 
tın bYatına verdirilen zayiat italyanla
tct) ~ hususta sarfettikleri mühim gny
!\arb!ın bir delilirdir. Hitlerin Sovyet 
l-'a 1ne iştirake çok hevesli olmıyan ltal 
l-'c ";'1 şimali Afrikadaki kuvvetlP.rini 
lcr~ ~en ihya etmek üzere bütün gayret-

StMAL CEPHESt:NDE 
Kara ordusuna rnc>nsup kıtalarımız. 

donanma ve hava tec;ekkiolleriylE" işbir
liği halinde, 15 Eylülde R;ga koyu ağ
zında bulun::ın Vomıs ve Moon adalannı 
işgal c-tmic;lcrdir. 16 Eylülde zati teşeb
büsivle hareket eden yUzbac:ı Bonkof 
kendi böliiğüyle Moon adasından. düş
manın kısmen tahrip ettiği menderek 

DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÇORVH REVİR 
AMiRJLiCiNDEN : 

~ topladığı anlaşılmaktadır. 
1rı1n~cak simdiki ltalyan kuvvetlerinin 
~-~ 17:. ordusu Bingaziyeye ilerlediği 
~it an .karşılanna çıkan ve biner biner 
tıl cdılcn kuvvetlerden, yani Grazya
ttı. Ordusundan daha mükemmel bir 

""'ev• d b 1 1 rııı_ 1 urumda olmadığı un ar a ya-
l~ temaslardan anlaşılmıştır. 
N·~1LIZLER ÇOK KUVVETLi 
~ .. ord111u, harbın bıışındanb,.ri bu

u it.dar hiç bir zaman kuvvetli ol-

volivle Ösel adasının ~ark kı~mına iler
lemlştir. Bu bnskın ile Ösel ada<:ınm 
zantı yolunda rnuvııffakı.>•etle devam 
eden harek5t için lnzımge]en vaziyet ya
ratılmıştır. 

Hava kuvvetlerimiz dün de Od~a ve 
Moskovayı bombardımnn etm~lerdir. 

mamı tır. Hareket emri verildiği zaman 
ilk Libya seferinden daha azimkar dar
beler indirmeğe muvaffak olacağı em
niyetle söylenebilir. 

ihalesinin 4/Eylul/941 gününde yapılacağı Ulus ve Sonposta gazetele
rinin 22, 2S, 28. 30 Ağustos Yeni Asır gazetesinin 23. 26. 28. 30 
Ağustos 941 tarihli nüshalarında ilan olunan 188 7 adede muadil 66 met
reküp 900 desımetreküp ince kalas 2402 adede muadil 5 7 metreküp 424 
desimetreküp kadronki cem'an 124 - 324 metreküp lüdin kerestesine mez
kur günde talip zuhur etmediğinden ihale aynı şerait tahtında 30/Eylul/94 I 
Salı gününe bırakılmıştır. Jlan olunur. 12, 15, 18, 21 3733 (2002) 

Jzmir Muhasebei Hususiye MüdiirliUjünden : 
Melek ve Hasan kızı Mürüvvetin yan yarıya mütas:ı.mf olduklan ve tapu 

kaydına nazaran Me3udiye mahallesinin Bornova caddesinde 1266 ndanın 
15 parselinde mukayyet 49 kapı numaralı ve 60 lira gayri safi iradı 480 
lira kıymetindeki dükkanın müterakim vergi borcundan dolayı mülkiyeti 
haciz edilerek idare heyeti lcarariylc 2 1 cün müddetle icra kılınan müzayc-
dei evveliyesinde talip zuhur etmediğinden müz.ayede 1 O gün müddetle tem
dit edilmiştir. 29 /9 /94 1 günü ihalei lcatiycsi icra edileceğinden taliplerin 
yevmi mezkUrde idare heyetine müracaatlan ilan olunur. 3885 (2070) 

İzmir Manisa 1111ayetlerı Orman Çe11ıroe HU· 
dürlüf)ünden : 

Çeşme kar.asinm Zeytiıiler köyU civannda bulunan Lil~n deresi devlet or
manında 304 metreküp çam eşcan 14/9/941 tarihinden itibaren 15 gf1n mOd
detle milzayedeye çıkarılmıştır. 

lhale 29/9/941 tarihinde saat 15 de !zmirde Orman mUdUriyeU binasında ya
pılacaktır. Bedeli muhammen 505 kuruştur. Teminatı muvak~ate 115 lira 14 ku
ruştur. Taliplerin yatıracaklan teminatı muvakkate makbuzlariyle beraber ko
misyona müracaatları. şartname tzmirorman müdilriyetinden ve Ceşme orman 
idaresinden parasız verilir. 14, 18, 2l 27 3800 (2015) 

DEVLE'.I' ORMAN IŞLE'l'MESt ÇORllB REVİR 
AMfRLi~tNDEH : 

ihalesinin '4/Eylul/941 gününde yapılacağı Ulus ve Sonposta gazetele
rinin 22, 25, 28, 30 Ağustoı Yeni Asır gazetesinin 23. 26, ~8, 30 
Ağustos 94' tarihli nüshalannda ilan olunan 1 1 ?8S _ adede .muadil 2 7S 
metreküp 494 desimetreküp ladin tahtasına mezkur gunde talıp zuhur elı
medlğinden ihale aynı ıerait tahtında 30/Eylul/941 Salı gününe bırakU-
mıştır. ilan olunur. 12, 15, 16 21 37.35 (2000) 

DEVLE'l' ORMAN İŞLE'l'MESI ÇORUR REVJR 
AMİRLf f;f NDEH : 

ihalesinin 4/Eylul/941 gününde yapılacağı Ulus ve Sonposta gazetele
rinin 22, 25, 28, .30 Ağustos Yeni Asır gazete!İnin 23. 26, 28. 30 
Ağustos 941 tarihli nüshalannda ilan olunan 308 adede muadil 139 
metreküp 181 desimetreküp ladin tomruğuna mezkur gÜnde talip zuhur et
medieinden ihale aynı §Crait tahtında 30 !Eylül /941 Salı gÜnüne bırakılmıt-
tır •uın olunur. 12, 15, 18, 21 3i31 (1996) 

Orman isl~tmesi Corulı Revir timirl!ciinden : 
ihalesinin 4 /Eylul/941 gününde. yapılacağı Ulus, Sonposta gazetelerinin 

22, 25, 26, 30 Ağustos Yeni Asır gazetesinin 23 •. 26, 28, 30 .A:~ustos 941 
tarihli nüshalarında ilan olunan 1816 adede muadıl 31 3 metrekup 244 de
simctreküp ladin kalasına ~ezkur günde_ t~lip zuhur etmedi~inden ihale 
aynı §crait tahtında 30/Eylul/941 Salı gunune bırakılmıştır. ilan olunur. 

12. ıs. 18. 21. 3730 (1997) 

rVruciYE DEMİR VE C:ELİK 1l A. RİKALARI 
MUESSESESİMÜDÜRLVGVNDEN: 

MEMUR ALINACAK 
Müessesemiz memur münhalntında istihdam edilmek üzere 3659 numarah 

barem kanunu hükümleri dahilinde ve bir derece sinai işletme zammiyle 
müsabaka imtihaniyle memur alınacaktır. 

isteklilerin: 
1 - Asgari orta mektep mezunu olmalan 
2 - Askerliklerini ifa etmiş bulunmalan 
3 - Yaşlarının 35 ten faz.la olmaması ~rttı~ 

Verilecek ücret aliıkadnrlann intibak derecesıne gore 75 il& 140 liradır. 
imtihan 1/10/941 tarihinde Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğün

de lstnnhulda Sümcrhank lstanbul şub~inde bmirde Yerli Mallar pazann
da ve Karabükte müessese müdürlüğünde yapılacaktır. 

isteklilerin Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğünden ve 1stanbulda 
Sümerbank lstanbul şubesinden ve Karahükte müessese müdürlüğünden te
darik edebilecekleri i~ talepnamelerine aşağıda yazılı veşaiki bağlıyaralc en 
geç 2 7 /9 /941 cumaretsi gününe kadar imtihan mahallerine müracaatlarl 
ilan olunur. 

1 - Tahsil vesıkası asıl veya sureti 
2 - Nüfus kağıdı ve askerlik vesikası 

941 askerlik yoklamasını havi 
3 - Sıhhat raporu 
4 - Polis iyi hal kağıdı 
5 - 3 boy 7 vesika fotoğrafı 

21 24 27 3890 (2071) 
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Radyo gazetesine göre, hafta sonunda, 
Rusyadaki asken harekat elan cihan 
efkarı umumiyesini nH'lkadar eden en 
ehemmiyetli bir mevzu olmakta devam 
ediyor. 

Bütün alfıkadarlar, Rus - Alınan har
binin en hararetli safhasına girmiş oldu
ğunda müttefiktirler. 

Her iki taraftan verilen haberler birA 
birine uymamaktadır : Almanlar, Kiye· 
li zaptettiklerini, dört Rus ordusunun 
füata edildiğini ve Poltavavı aldıktan 
sonra Harkofa doi;'TU ilerlediklerini bii
diriyorlar. Buna mukabil Ruslar, h.nla 
Kivdin sukutundan bahc;etmemektl?, 
yalnız bir Rus tebliit:nde Kiyefin kapı
larına kadar Almanların vardıkları bil
dirilmekte, fakat Almanların Kiyefin 
han~i yanında bulundukları söylenme
mektedir. 

İngilizler, Kiycfin düştül:<ünU kabule 
mütemayil görünmektedirler. Bazı Rus 
kıtalarının çevrilmiş o1mnsını da muhtc 
mel görmekted=rlcr. Fakat İngilizler<.' 
göre Ruslan çeviren kuvvetler hafif 
motörlü kuvvetlerdir ve böyle halleı 
çok defo tekerrür etmiştir. 

Dii!er taraftan İngilizler, Rusların bu 
kıtaları bililtizam arkada bırakmış ol
malarını ihtimal dahilinde görüyorlar. 

Yine İngil!zler Almanların Rusya hn
,rekatında ancak 84 bin zayiat verdikle
ri iddiasını asla kabul etmiyorlar ve Rus 
zayiatı hakkındaki Alman iddialarını da 
mühaU'ıgalı görüyorlar. Maamafih İngi
lizler vaziyette vehamet görmekte ve 
t!z elden her yardımı yapmak istemek
tedirler. 

RUSLARA iNGİL1Z VE AMERİ
KAN YARDil\R 
Haber verildiğine göre Vladivostok 

yoluyle Ameriknlılar cepheye tank gön
dermişlerdir. İngilizler de, evvelce gön
dermiş oldukları tayyarelerden başka 
mtihim mikdarda tank ta gömlerecek
lerdir. 

Azalarının toplanmağa ba lamış olma
sına göre Moskova konferansının ancak 
gelecek hafta toplanabileceği anlaşıl
maktadır. 

Rusyada Alman tazyiki arttıkça İngi
lizler daha tiz yardım düsünmekteclir
ler. General Vavcl kuvvetlerinin Kaf
kas yoluyle Rusyaya yardım gönderil
mec;i de ciddi surette mevzuubahis ol
maktadır. 

General Vavelin kumandasında yedi 
yüz elli bin kişilik b!r kuvvet olduğunu 
Cörçil bir nutkunda söylemiştir .. Fakat 
Uç çeyrek milyonluk bir kuvvetin nakli 
mühim bir meseledir. 
İRA~'DA VAZİYET 
İran artık tamamiyle İngilizlerin ve 

Rusların işgali altına alınmış demektir .. 
İngilizlerle Rusların alelAcele Bcndcr
şah ile Benderşahpur arasında çalıştık
ları tesbit edilmektedir. İran artık işgal 
altında bulunan bir memleket durumu
nu yaşamaktadır. 

İstitlaat gazetesinde çıkan bir makale
de ezcümle şöyle deniliyor : 

·B~z bugün yeise düşmemeJiyiz. Yei
se düştüğümüz andn her şey mahvol
muş demektir. Çok müşkül ~nlar geçiri · 
yoruz; fakat maziden ibret alarak ener-
ji ile çalışalım.. · 

Bu vaziyetten kurtulmnk için birbiri
mi7J sevelim. elele çalışalım, elbet bu
günler geçecektir.• 

Yeni $ahın başvekili kabul ettiği bil
dirili:vor şah bundan sonra meclis rei
sini de kabul etmiştir. Bu, kabinede de
ğisiklik olacnjtını göstermektedir. . . _ 

Evvelce, eski şahın İsfahane gıttıg: 
bildirilmişti. Eski şahın İran haricinde 
bir ye~ gönderileceği söylenmişse de 
nereye gönderileceği belli edilmemiştir 

İngilizler. bunu, eski şahın şahsi em· 
niyeti ile aH\kndar gibi ~östermektedir
Jcr .. 
HULGAUİSTANDA HUZURSUZLUK 

Bulı?nrisfancJn hir h uzursuzluk oldu· 
ğu l!elen hnbcrlerden n~lasıhyor.: Sofya 
rndyosun:t ı:!'Öre. Bıılıtnrı'.lifana bır tnkım 
p:ırn.,ütciilcr indirilmiştir. Emniyet .. na
zın Draı::onop hu husustn şunlan soylc
mi.,ti r: 

• - 13/14 eyl(ıl gecesi cenup bölge
sinde dolasan bir tayyarenin para ütçii
lrr ._ tt·~ı ı?iirül.rıHş ve hunlar derhal po
li.<ı. Mker ve milis kuv\'ctler tarafındnn 
('.C\'rilmic;, hepsi de imha ed:lmiştir. Mü· 
sndemcd" bir subay ''e bir kaç polis ile 
ve bir k~w n hr ölmii für. Bu paraşüt 
dilcrin ~illıh ve sabotaj malzemesinin 
Sovyct mamnlfıtı olduğu maalesef anla
şılmıştır. 

A vııi zaımıncla aıolis kuvvetleri kaıı
ı:uk knv•1rhrla Bulgaristnn sahillerin<' 
rıhn hir lmc; ki.,iyi tutmushır. Bunlar
d~ dfl .;nlırı•oi .;iJiılı ve vasıtalnn \•ardı. 

İnl'n pnrnçfüriilnin c:ayısı 80 dir.• 
ruı.,. .. r Jıiikiimcti Rusyanın hunlara 

n:J:l'"'r1 diltkl'+ini <'e1hf'lmis ve memleket
te ıı llarp hn 1i n ilan ctmistir. 

·~!ova• gazetesi hükümetçe alınan bu 
kdbirlerin devletin ertın!yeti ic;in ve· 
rindP vt> lüzumlu olduğunu, bu h are-

Rus!ar ve Finler ı:ı:~· 
~ aleytarlığı artıyor 
§ . ' 

• 
ı 

• mah-e '' e 1 Arjan inde 
r i '' a Alman 

Yorla.r sefarethane- 1 
Fi lERlr ~nuı. BEYAZ § ~ ı, ~ n ~· .. \ı· aı.~a u t ~~ 

KiTABi A VERiLEN CEVAP l\ 
----<>- § e~mre ~ ane e yan- 8 

Mo kova, 20 (AA) - FinJandıyanın h 2llı fı B,:r•ı Ve .Y8• ~ 
Amerika dçilif'.i tarafından Deşrolunan \\ CI ev·P clu s 
~avi - Be~.az kitab? cevnb~n. Sovyct ıs: ~ $İL ~ er W!1tt ti ~ 
dcmistir ki . N oynes yrcs. . - a t 
tihbarat burosu rcıs munvını Lozovski ~ B A 20 (A A) H il ı· 

• ..:. So~:et Rusyaya karşı Alman te- i diin Alm::ın hiiyük elc!liği binasını 
cavüzü başlar başlamnz Leningradın ele. fa'ja tutmuc;tur. ltcs~ı .. mak~~l:ır ~ 
niz üssü olan Kronştada karşı ilk hava H araşiırma esn::ısuıdn buyuk clçı~ıkte H 
akınları Finlandiya toprağından uçan § yıınt?"m l>~mbalnn ve yakıcı nıayıler-§ 
Alman hava kuvvetleri tarafından ya- § le dolu şışeler bulmuşlardır. ~ 
pılmıştır. Alman kıtaları ve malzemesi !•o--.r/.r.r~~.17..,.e~~~.r/.,,...r..r~R 
mayıs ayınd3n beri Finlandiyaya gönde
rilmiş ve Finlancliva, Alman harbi baş
lamadan evvel, seferbcrl:k ilan etmişti. 
Sovyetler birliğinin Finlandiyaya teca. 
vüz ettiği iddiası bu itibarla gülünçtür.• 

B. Lozovski geçen Sovyet - Fin har
bi esnasında İngiltere ve Amerikada 
Finlcre karsı sempati beslendiğini ka
bul etmekle beraber sözlerine şöyle de
vam etmistir : 

• - Fakat İngiltere ve Amerika, Sov
yetler birliğinin Finlandiya tarafındaki 
hudutlannı vaktinde emnivet altına al
makta ne kadar hAklı olduğunu anln
mışlardır. Sovyet Rusya şayet o zaman 
bu tedbiri almasaydı harbin ilk günü 
Alınan ve Fin kıtnları Leninp.radın 30 
kilometre yakınında bulunacaktı. Sov· 
yctler birliği Fin istiklalini mahvetmek 
istememistir. Bunu yapan H!tle r ve Fin 
hükümctidir .. • 
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Londra, 20 (A.A) - Hava nezare
tinin tebliği: 

Dün gece lngiliz tayyareleı:i Baltık 
limam olan Pctbinde dokforn, antrepo
lnnna, cşyn istnsyonlnrınn hücum ct
mislerdir. 

Jki tayynrcmiz dönmemiştir. 
Sahil muhafnza tayvareleri ise hiç bir 

kayıp kaydetmeden dün gece Tant ci
vanndaki hcdeOeri bombalamışlardır. 

MALT ADA 
Londra, 20 (A.A) - Beş günden

beri hava hücumlarına maruz kahnıyan 
Mnltndn dün tekrar alarm işareti veril
miştir. Bu, senenin en uzun fasılasıdır. 

Az miktarda düşman tayyaresi görül
düğü haber verilmişse de tayyareler sa
hili nııamnmıslardır. 

ALMAN RESMi TEBLICI 
Bcrlin. 20 (A.A) - Alman baş ku

mandanlığının resmi tebliği : 
lngiliz iaşe nakliyatiyle mücadelede 

hava kuvvetlı-rimiz, 20 evlül gecesi Hu
lun şarkında bir gemi kafilesinden cem
an 1 7 bin tonluk bir sarnıç gemi .. iyle bir 
ticaret gemisi batırmışlardır. Giindüz, 
lngiltcrcnin cenubu şarki snhiUerinde 
diğer bir şilep bombalnrla ağır hasara 
uğratılmıştır. 

AFRiKADA 
Smali Afrikada Alman savaş tayya

rel~ri 19 r.vlül gecesi Siivr.yş petrol de
polariyle Port Sait ve 1!kenderiye li
man tesisatına çok müessir hücumlar 
ynpmı'llardır. 

tNGILIZ HOCUMI..ARI 
Düşmanın hafif kuvvetleri dün gece 

.. imali Almnnyava akın yapmıc;Jardır. 
Bir kaç tayyare Berline kadar ilerlemiş
tir. Ştetivde sivil halk arasında az mik
tarda ölü ve yaralı vardır. Alman tay
yare dafi topçusu 2 lnciliz l>ombardı
man tayyaresi düşürmüştür. 

- - --
A vustural va gelecek 
sene sonuna kadar 
50 zırhlı vaoacak 

Mclburn, 20 (A.A) - AvusturnJyada 
gemi inşaat programının taciline çalışıl
maktadır. Programın tatbiki tahminlerin 
fevkinde i1erlemekted:r. Bu programa 
göre destroyerler de dahil olmak 'üzere 
50 harp gemisi 1942 senesinin bitmesin
den evvel inşa edilecektir. 

ketlerin münferit sahada kalamıyacağı
m ve bu tedbirlerin bilerek veya bilmi
yerek memleketin emnivetini ihlal ede
ceklere karşı müessir olacağını yazmak
tadır. 

D:ğcr Bulgar gazeteleri de milleti hü
kümct etrafında birleşmeğe davet et
mektedirler. 

RUS - BULGAR HARBİNE DOÔRU 

Rus - Bulgar münasebetlerinin pek 
gergin olduğu muhakkakbr. İki memle
ket arasında bir harp ilunı muhakkak 
görülmektedir. ve övle sanılıyor ki lıarp 
tescbbiisU daha ziyade Rusya tarafından 
r!clecektir.. Bulgarlann harp vaziyeti 
ilanı da belki Rusların iş!ne daha uygu."l 
gelecektir. 

f.' us vada harp vaz.i ye

tine dair haberleı· 
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Londra. 20 (A.A) - Tnynıis gazete
sinin nskeri muharriri Almanların Ki
ycftcki çevirme hareketlerini mübalıi
galı bulmakta ve ağ-\ıstostn dn Almıınla
nn füyefc kadar ilerlediklerini ve neti
cede perişan oldukhnnı hahrlatmnlda
dır. 

Muharrire göre Ruslar burndaki vazİ· 
yeti ıslfılı için ku"'•etli ihtiyatlara ma
liktir. 
KİYEFİN İŞGALİ TEYİT EDİLMEDi 
lAndra. 20 ( A.A) - Almanlann l{İ· 

ye!e girdiklerini teyit edecek bir haber 
heniiz l..ondraya geJmemMir. Keyfiyet 
Ruslnnn bir mrmevrasmdnn bilistifudc 
Almanlar t:ırafındnn izam edilmiş ola
bilir. 

J..ENf rG~ADDA VE CEJ\TUPTA 
VAZİYET 
Londra. 20 (A.A) - Gelen haberlere 

göre Lenineraddaki Rus mukabil taar
ruzu bu cephede vaziyeti i~•ice ıslah et
miştir. Fakat cenupta Almanlann ileri 
hareketleri h:lhassa Rusların sanayi ve 
maden istihsalfıtı bakımından endişe ve
ricidir. Maamafih memleketin pek ge
niş olan gerideki sanayii ve maden is
tihsalatiyl~ kaybed=Jenleri nisbcten te
lôfi etmek mümktindür. 

Petrol kuvulannı ele ~eçirmek için 
Hitler büyük fedakarlıklara katlanma-
ğı rröze almıstır. .. 
İSVEÇ l\IBNBALARINA GORE 
Stokholm, 2.0 (A.A) - Askeri müşa

hitlerin ifadesine göre Budyeni ordusu 
nazik bir vaziyettedir. Rusların mer
k<':zdcki mukab=l taarruzları bu ordu
nun vaziyetini ıslah edemez. 

Finlandiyalılar da şimalde mühim le
rakkiler kaydetmektedir. Leningradın 
vaziyeti ise ~ittikçe müşkii1leşmektedir. 
Alman tnyyare ve batarynlan sehri tnh
r:n etmektedir. Mlihim binalar birer ka
le haline soku-lmuştur. Şehirdeki radyo
lar mütemadiyen imdat istemektedir. 
İTALYANJ,ARA GÖRE 
Roma, 20 (A.A) - Bükreşten bildi

rildiüine ~öre Rumen kıtalan Kırıma 
girmişler ve Simforepol ve Dimetopol 
şirnend=fcr hattı üzerinde mühim bir 
yer olan Cankoya yerleşmişlerdir. 

- -- --
Sov ve tlere RÖre 

• BASTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE • 
Karadeniz hava kuvvetleri Odesa civa

rında 15 düşman tayvaresi!li düşürmüş
tür. 

Moskova, 20 (A.A) - O desaya doğru 
ile-rleycn ve refakatinde yedi tank niyade 
tesekkülü btılunan bir Alman - R umen 
7.ırhlı kolu Karadeniz Sovyet hava kuv
\•etlerinin hücumuna uğrayarak bomba
lanmış ve tayyareler alçaktan uçarak bu 
kolu mitralyöz ate~ine tutmuşlardır. 
60 tan fazla 7.ırhlı otomobil tahrip edil
miş, iki günde 300 den fazla asker öldü
rülerek 2 avcı tayyaresi düşürülmliş
tür. 

Moskovn, 20 (A.A) - Burada beyan 
edildii!ine göre Alman tayyareleri dün 
gece Moskovaya hücum tesebbüsünde 
bulunmuşlarsa da Rus hava dafi topları 
ve gece avcı tayyareleri düşman tayya
relerini dağıtmışlardır. Şehre kadar an
cak bir Alman tayynresi varmıştır. Bir 
kaç bombn atmıssn da zayiat olmamıştır. 
FİNLER GERt PüSKt"RTüLDü 
Moskova, 20 (AA) - Finlerin iki 

alayı Karelide bir nehri g'.!cmeğe teseb
büs etmiş ise de ağır zayiatıa püskürtül
müştür. 

KtYEF ctv AR'NDA Ş!DDETLt 
MUHAREBELER 
Moskova, 20 (A.A)-Karamey Svesda 

gazetesine göre Almanlar Kiyefe yap
tıkları hücumda on tayyare ve yüzlerce 
tank kaybetmh;lerdir. Kivef civarındn 
şiddetli muharebder olmaktadır. 

Iranda on durum 

E 1 Ira -
k a ı ar m 

·s e di~i an
laşılıyor 

CE UP ŞIRETLERI INTI· 
LMAf( ISTİYORr~uş KA~1 
-o-

Tahran, 20 (A.A) - Royterin husus
si muhabiri bilditiyor: Burün 130 Al
manın daha memleketten cıkanlmasiyle 
İran en tehlikeli saputajcılnrdan besin
ci kol mensuplarındrn kurtanlmıs olu
yor. Şimdi çoğu tehlikesiz olarak 250 
kadar Almanın toplanması işi kalmıstır. 
Alman tabiiyetinden bulunan bir knç 
yahudi ile bir knç Avusturyalının Tah
randa kalmalarına müsaade edilmi~tir. 
Bundan mada Sovyetler Birliğine. yapı
lacak sevkiyattn hizmetlerinden istifade 
edilebilecek olnn 200 kadar Çek te 
1randn kalacaktır. 

FSKt ŞAHIN VAZlYETl 
Londra, 20 (A.A) - Royter Ajansının 

handaki muhabiri bildiriyor : Eski Şa
hın lsfahan civarında bulunduğu 7.anne
dilmektedir. Polis eski sahtan intikam 
almak teşebbüsiyle pus';..da bekleyen 
cenup aı;iretlerine karşı tedbirler almak
tadır. Söylendiğine göre eski Şahın ya
kında İranın dışında şarkta bir yere gön
derilerek orada serbest bırakılması muh
temeldir. 

TAHRANDA 
Britanya kuvvetleri umumi karar~ahı 

Britanya elC'ili~inin Tahranın sekiz kilo
metre şimalinde bulumın yazlık iknmet
r.rtıhında yerleşmiştir. Talının şimdi Bri
tanya ve Sovyet kıtalan tarafından he
men hemen tamamiyle kuşablmıştır. 

----
s i Şa ın mal-
ları 

t 
ük··me-

verildi ---Yeni lıabilne lıurulul}or .. 
~tl'ugl il! :vı e ba ue· 

idi olacaıı •• 
Londra, 20 (AA) - Thran radyo

sunun verdiği bir hnbcre göre yeni şah 
Furugi hanı ba~ekil olarak alıkoy

mnktndır. Yeni knbine teşekkül etmek 
üzeredir. 

Şah umumi af ilan ettiği için bazı si
yasi mcvkuflnr cuma günü serbest bıra
kılmıştır. 

Hanedana ait mücevherleri görmek
üzere mebuslardan mürekkep bir heyet 
teşkil edilmiştir. Eski §ahın bu elmas
lardan bazılarını harice göndermiş ol
masından korkulmaktadır. 

lttil&a gazetesi, cVadetli islahat yap
malıyız, eski halin devamına müsaade 
etmemeliyiu demektedir. 

f.SKI ŞAHIN MALLARI 

Tahran, 20 (A.A) - Yeni §ah eski 
şahın bütün mallarının hükümete dev
rini emretmiştir. 

21 E 

e i lisele e 
tepler e tale 

mek 
e alın

rildi s oa a 
o teş .. ·saniye k a 2skerlik ...... 

.. e müracaa e ele i azım .. 
Ankara, 20 (Yeni Asır) - Askeri li- mek için de 17 - 20 yaş arasında b 

selere sivil mekteplerden de talebe alı- mak şarttır. 
nacaktır. 

Bu liselerin birinci sınıfına girebilmek Taliplerin 10 Te§I"inisaniye kadar 
için 15 - 19, ikinci sınıfına girebilmek kerlik şubelerine müracaat etmeleri 
için 16 - 20, üçüncü sınıfına kabul edil- zım gelmektedir. 
t:-J""J"'~.r.r..r-:~~:ı--.,,...rJ"'J.r..ar~..r~-:~.r..r.a~_-~~~o~~~=~oo~,.. 

•• • t•yacı t ·n edildi 
~-------~-----~~~--------~--~ 

ANKARA, (Hususi) - Alınruı ma-1 Kükilrtlerin fiati, 
ICımata göre, BnğcJlık bakımından maliyet fiatini arttırmıyacak de 
ihtiyacımız olan kükürt şimdiden tc- ~utedil olacak ve icabı takdirinde -
mi~ . ve icap eden mikdnrı ~~ .. ithal tm:ı hakkında yapıldığı gibi _ 
cdılmış bulunmnktadır. Bu kukürtler, = . . 
Ziraat ve İktısat vckruetleri tarafından bankasındnkı fonlardan telafi 
tesbit edilecek fiatle müstahsile s:ıtıla- üzere hariç piyasasından da ucuza 
caktır. rilecektir. 
~.r~7.r.r.:--o-~~~~~~~~~~~--... 

Muğla civarında Belanya mıntakasındd 
şiddetli bir zelzele oldu, zarar yok 

Muğla, 20 (Hususi) - Kavakdere nahiyesinin Belanya mıntakasında şid 
bir yer sarsıntısı olmuştur. Zarar yoktur .. 

ta b lda 
İstanbul, 20 (Yeni Asır) - İktısat vekili Bay Sırrı Day şehrimi7.e 

miştir. Bir kaç gün kalacak, vekfilcte bağlı müesseselerde tetkikatta b 
caktır. 

Yerli nal ta/inler bii vük rağbet görüyor 
İstanbul, 20 (Yeni Asır) - Karabük fabrikasında istihsal edilen yerli 

talinler büyük rağbet görmektedir. Şimdilik toptan satışlarda beş tondan 
verilmemektedir. 

Çrf tçi mallarının korunması işi 
Kastamonu, 20 (Hususi) - Çiftçi mallarının korunması kanununun ~ 

mcvkiine girmesi münasebetiyle merkez kaza köy muhtarlan ve konuna h 
ti l\zalan bir toplantı yapmışlardır. Vali kendilerine icap eden izahatı ve 
~~~~~.r.--:~...7JQ-J".r.cl"'.r.r..-.r..c.~~J"'.r.r..cr..-:r..r.r~J"'.,,..~..OOC:OC•-...., 

··re D~us h~r ı 
va et ir r? 

Bcrlin, 20 (A.A) - D. N. B. nin öğ
rendiğine göre Dinyeper kavsi içinde 
muhasara edilmiş olan Sovyet teşekktil
Ieri 19 eylülde Alman kıtalarının demir 
çenberini kurmak için bir çok şaşırma 
teşebbüslerinde bulunmuşlardır. Bir 
noktada bir çok Sovycl süvari taburla
rı Alınan çenberine yeniden hücumlar 
yapmıştır. Almanlann teksif edilmiş 
ateşi ile bu teşebblisler akamete uf,rra
tılmış ve Sovyet stivarisine çok ağır ve 
kanlı zayiat verdirilmiştir. 
Bolşevikler geçrr.eğe çalıştıkları bütün 

noktalarda büyük zayiatla geri püskür
tülmüştür. Alman ştuka tayyareleri ka
ra ordusunun hücumuna müessir suret
te yardım etmiştir. Kiycfin şarkında 

ra s da hers 
ak köşesi 

aktell • 
ır 

Londra, 20 (A.A) - Vışi rady 
göre Alman ordusu tarafından dUn 
riste neşredilen bir beyannamede 
civarında Argeutunilde komünist 
pagandası yapmak suretiyle d 
yardım ettiğinden dolayı iki "1:'-.. ttJlll"' 

kurşuna dizildiği b:Jclirilmektedir. 
Vişi radyoswmn spikeri Alman'9 

iş birliği yapmıyanlara karşı tedb!r 
masını mareşal Petenden istemiş ve 
halk kütleleri arasında Fransanın 
den imar ve ihyasına çalışan bir 
karşı aksi istikamette calışan on 
bulunduğunu söylemiştir. Spiker 
n ilave etmiştir : 

- Her sokak köşesinde cinayetlt' 
maktadır. Yeraltı trenleri bir tuzd 
ri olmuştur. 

----- ---muhasara edilmiş bulunan Sovyet kıta-

1
~~~..ıOO'.r~l ları 19 eylill gecesi çenberi kırmak te-

R 1 Ü 
şebbüsünde bulunmuşlardır. Alman kı-

0 S a r paraşütç talannın teyakkuzu v.! teksif edilmiş 
• d • d •k d · [ ateşi sayesinde bu teşebbüs akim kal-
r n tr me l l yor 0 1 mıştır. Bolşevikler büyük z:ıyiatla geri 

B~~~a~i~;na paı:a- 1 PJ~;:~=~~ a tkeri m u-

Bulgaristana paraf 
cüler inmiş! 

- RAŞTARAFI 1 İNCl SAutFF.o' 
Sofya, 20 (A.A) _ Hükümet 

memurlara gönderdiği bir em!rde 
murların sadakatine mürac.aat 
!sayişsizliğc sebebiyet verebilecek 
tün unsurların kabil olduğu kadar 
ratle ortadan kaldırılmasını talep 

şutc;ü gönderildıRJ 1 harririnin mütalaası .. 
t ekzi11 olunuyor 

Moskova, 20 (A.A) _ Sovyet tay
yareleri tarafından Bulgaristana altı 
pnra!?iitçü atıldığını iddia eden İtal
yan radyosunun nesriya~ Tas 
ajansı gülünç propaganda diye tav
sif etmektedir. 

~=caaaccccoocıx:ıccaacD? 

Japonya Rusya.ya 
malzeme verilmesine 
aeyirci kalmıyacak 

Tokyo, 20 (A.A) - Dahiliye neza
reti namına beyanatta bulunmağa me-
zun bir şahsiyet yabancı gazetecilere de
miştir ki: 

- Jnponya Vladivostoka yapılan 
petrol ve harp malzemesi nakliyatına, 
bu gemilerin tahliyeli ne olursa olsun 
bigane kalamaz. 

J npon sularında dolaşan serseri mayn
ler hakkında Japon hükümeti tara
fından Moskovaya yapılan protestoyu 
da bnhis mevzuu eden sözcü Tokyoda
ki Sovyet büyük elçisisine verilen notn-
ya Moskovnnın henüz evap vermediği
ni söy leıniştir. 

HOLLANDA HINDiST ANI 
T AARRU7..A UôRARSA 

Batavya, 20 (A.A) - Duf Kuper 
gnzectcilere şunları söylemiştir: 

«- Jnponya §İmdi sakindir. Fakat 
bu, tehlikenin p.eçtiği manasına gelmez
Holland3 Hindistanı taarruza uğradığı 
tekdirde Singnpurdnk) kıtalar derhal 
vnrdon:ı kopcektır. tnr.ilte:rcnin süratle 

d-ete geçebileceğine lıaniim.» 

LONDRA, 20 (A.A) -
Gazeteler Ukraynada askeri vaziyetin 

vahim olduğunu bildiren haberlerden 
bahsetmektedirler. Times gazetesinin as
keri muharriri şöyle yazıyor : Son Al
man iddialan doğru çıktığı takdirde ge
çen haftalar esnasında cereyan etmiş 
olan muharebelerin neticesi Almanya
nın Rus seferinde bugüne kadar elde et
tiği en büyük muvaffakıyeti teşkil ede
cektir. Ukraynada husule gelen ve şüp
hesiz pek ciddi olan vaziyet hakkında 
tefsirlerde bulunmak kat'iyen isabetli 
değildir. Rus kuvvetlerinin imhası hafif
letilmediği takdirde harekatın vukubul
duğu cevrenin takviyesine imkan kal
mıyacaktır. Kıskaç haricinde bulunan 
Rus ihtiyatlarınm hnrekete geçip cevre
nin takviyesini kolaylaştırmak için kAfi 
derecede kuvvetli olduğu ümit edilebi
lir. 

'iref te soka 
"' 

miştir. 

Sofya. 20 (A.A) - Maliye 
tarafından neşredilen bir tebliğe 
1941 scnes!nin ilk altı ayında bUtce 
ridatı 6.571.500.000 levayı buhn~· 

Bu itibarla biltçede 360.311.'1'13 
lık bir açık var demektir. 
Sofya 20 (A.A) - DUn neşredileO 

tebliğde deniliyor ki 13/14 eylOl 
bir yabancı tayyare Dobrica mm 
da uçarak bir çok paraşütçü tnd. 
Paraşiltçüler imha edilmiştir. Bit 
gar subayı ve polisi' ölmüştür. 11_:_11 
re· edilen mab:emenin Sovyet melMP"' 
duğu tesbit edilmiştir. 

Gerek bu ve gerek geçenlerde 
çuk sandallarla snh1le çıkanlaıılard? 
deleri Rusların Bulgaristanda ,. 
yapmak ve normal hayatı ~ 
diklerini anlatmıştır. 

Hükümet, Sovyet elçisi 
Sovyet hükümetinin nazarı 
çekmiştir. 

------~--------B len he im tayyareleri Hazebro~) 
Abbeville'dc demiryolu merk 

Stokholm, 20 (A.A) - Tidningen ga- Rouen civarındn deniz yanı tezııAhl ... 
zctcsinin muhabir:ne göre Kiyefte so- ı E d de P" 

ıeri d 
kak muharebclCTi devam etmektedir. Şnrburgda havuz ara ve • !n en _, .. 

telif · hedeflere hilcumlar yapmJSA&" 

fJlliZ ~v~ ~t ~nıarı Al a ı~r 3 ınollfZ 
Londra, 20 (AA) - Hava nezareti- " ıJ 

nin tebliği: Bugür. Manş dC'nizi ve dUş- t~J~5·~resi .. '· ürmUlll'_i 
man işgali nltındaki arazi üzerinde çok 'I'~ 
bUyük hava faaliyeti olmuştur. Bu hu- Berlin, 20 (A.A) - D. N. B. Y~ 
susta tafsiltıt hcnilz alınmamıştır. Fakat Jen haberlere ı:?Öre Alman avcı ~ 
iptidni bir rapor öğleden sonra Hollan- releri bugtin öMeden sonra :Marı~ 2 
da sahili nçıklanndo bir düsman gemi i.izerinde 31 tn~iliz tayyaresi· ~ 
kafilesine muvaffakıyetli bir hücum ya- milc:t.ür. Yalnız iki Aiman tayY8 
pılmış olduğunu bildirmektedir. AsgarJ yıptır. !nrrilizlerin bUtiin bücu1'11 ti 
dört gemide yanv,ınlar çıkarılmıştır. bii l<'ri şiddetli hava muharebele 

Londra, 20 (A.A) - Bugün gündüz cesinde tamamiyle aklın k 


