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Şark 

Almanlara göre 

' 

cephesinde Alman askeri faaliyetinden intibalar 

Jurnal dö Deha gazetesi 
Sovyetlere göre 

Bulgar hududun 
da Alman tahşi

datı mı? 
Haber, kat'i surette 

tekzip ediliyor 
Berlin, 12 (A.A.) - Alman hari-ı 

ciye nezaretinin sözcüsü, Türk - Bul 
gar hududunda sözde Alman asker 
tahşidııtı yapıldığı hakkındaki ha
beı !er! resmen ve katiyen tekzip ey
lemi~tır. 

Bu ~ayialar Türk - Alman miina
;;ebctlerini bozmak Ye nazarı c.likk:.ti 
ni Iran ve Suı·iyede cereyan eden ha
diselPrd<'n Çe\•irmek gayesine matuf 
şiddetlı propaganda neşriy:ıtır.dan 
dır. 

Ruzvelt Moskova müza-
"Türkiyeyi mağlup et- Kıtaıarımız, bütün cep. keresi için Mihvercilere 
· Bizim için ne digor? 

Amerikan mü
dafaa suları 

sahası 

~1ihverciler nereye girer
lerse tehlike patlar? 
Londıa, 12 (A.A.) - Ruzveltin 

nutkundaki deklarasyona tevfikan 
mihy~r harp gemilerinin doğacak teh 
likeler k~ndilerine raci olmtık üzere, 
girecekleri Amerikan müdafaa sula
rı hir ka~ zaman evvel Amerika sa
hillerinden 480 kilometre uzaklara 
kadar giden deniz mıntakasını ihti
va etmek üzere tayin ve tesbit olun
mustur. Ruz\·eltin nutkun11 göre, A
merika Birle~ik Devletlerinin Izlan
dada, Glro!:lrtlandda, Labradorda, 
Ternö\·de tesis ettiği ileri karakollar 
etrafına kadar yayılmaktadır. Lon
drad~ki ilk l<anaate göre, Amerikan 
müdafaa mıntakası Amerikan kara 
kuvvetlerinin :tlaalCYe11te bulunduğu 
bütün mıntnkayı ihtiva eylemektedir. 

Şark ıpheslnde 
ıazıucet tuidir mek zor bir iştir,, hede çarpışmaktadır k .h 

Vişi, 12 (A.A.) - Bugün .Tuınnl An1erıkan hey'eti bugün açı ı tarda Vekiller heyeti toplandı 
Denizlerde yapılan mü- ~o~· ~~~n da çıkan bir makalede denili- Lcningrad civarındaki hareket ediyor bulundu Ankara, 12 (A.A.) - lcra Vekilleri 

cadelede 20 bin tonluk Türki,·e kendini harbe sü\·ükli.vecek Aln1an ta,_ryare meydanı V:ışington, 12 (A.A.) - Kordel hey'eti bugün saat 16 da Başvekil Dr. • b J t J Hull, Sovyetler Birliğinin Vaşington Refik Saydamın riyaseti altında 
gemı atırı mış ır ~~~b~l:J;~~~~~7şa~~f~~~;~,.~amaıı- tanıamen tahrip edildi b~y~k el~isi .umanski ile ya!'tığı bir Amerika himayesindeki :nutad haftalık içtimaını akdetmiş.. 

goruşmeyı muteakıp gazetecılere de- ti. 
f l . ş· Türkiye kendi üzerinde helki de taz- miştir ki: . . . . sularda mihver genlile-
ıngi/iz taggare erı, ı- yik yapıldığı sayialarına rağmen şim- 9 Eylül J!Ünü hava mu- - Amerıka bırleşık devletlerı he- • 

'

A Al k , di endişeli gözükmüyor. Bazılarına gJ- yetinin cuma veya cumartesi günü rıne karşı harekete Alman mehafı·-ma ı mangaya a ınıar re İngiltere, Türki\.·enin harbe giı·me- harebe/erı"nJe du"şman k U' M oskovaya hare et edeceğini sanı- • • 
Yaptılar sini arzu etmektedir. Diğer bazı kim- 81 tayyar k b t . ,·orum. Umanski ile umumiyet itiba- 2'eçılecektır lı•ne •• 

. . seler de ileride Türkiyeyi tazyik etmek e ag e tı J ~ go e 
Berlın, -~~ (A.A.) - Alman oıdula- için Alman kıtalarının Türk_ Bulgar l\Io"kova, 12 (A.A .) _ Soy ·et. ride Amerika ve Sovyetler Birliği r 

rının teblıgı: . - hududunda toplandığını söylüyorlar. t~bliği: J lrasında muallakttı bulunan bütün "eı·z sı·ıa· h atmıg ... 
~arkt~ hav.a .'·~ a~·azı şartların~ .rag- Herşey olabili•". Ancak Türkiyenin meseleleri göüştüm. • acaaız. Amerika hadiseler Çi-

men vazıyet ı;fl ınkışaf .etm:ktedııı.. tehdide boyun eğmiyeceği aşikardır. Leningrad civarındakı Alın t • Ja k 
Alman denızaltıları şımalı Atlantık- .. . . . . . an as- 1 Almanga bunu araı k k . . te zırhlı ve destroyerlerin kuvvetli hi- . Turkı~·e. vazıyetını g~~·et ~çık~a ~a- .rnre meydanı tahrıp edilmiştir. Sov- 1 d \1 arma ıstıyormuş 

mayesi altında giden büyük bir düş- Y!ll et~ı~tı~·· !f~rke~ bılır kı Tu~.kıy.c ret tayyarecılerı yerde buluıı:ın r an a t kt d t f Berlin, 12 (A.A.) - Yarı resmi 
man gemi kafilesine hücum etmiş- sıyasetı, ıstıklalıne ve toprak butunlu- y k )\< . ·ı t ' . ırma a evam e mos.n, bir menb. adan bi.ldiriliyor: 
1 d' ğüne tecavüz edilmesine karşı koya- un ers ve Leseışmı ıpındekı 52 . U Amerıka, lngılteredekı' Amerı'kan 
er ır. ı kt 1 ayvareden 22 ni tahrıp t · ı 

Bu çetin muharebelerden ~onra AJ_ .ca · ır. · . . e mış er • Va~ıngton, 12 (A.A.) - Ruzvelt. tebaasının, bitraflık kanunu ahkiimı-
man denizaltıları 136 tonilatoluk 22 Binaenaleyh onu evvela mağlup et- ve bazı bınalarla benzın depolarını Almanlar teslım bu gece büyük bir sabırsızlıkla bek- na ~uhali~ oı:ır.ak bundan böyle ~u-
ıremi batırmışla!' ve 11 tonluk 2 gemiyi - 0..Yamı dördllnrll aahif·d· - -O·••tnt ilrinrl .. hiF • .ı. -- !enen nutkunu söylemiştir. Amer!ka harıp gemılen ıle de seyahatıenne 
de t-0rpillemi•lerdir. 1 d•ı• . . . . . müsaade etmiştir. Salahi~ettarlar bu 
DUşman iaŞe gemilerine karşı yapı- G na an ~ n· İl ~ M IS\ ta ta\ o IS\ ta a . . . . ' emırnameyı, yem hadıseler çıkarmak • 1 e 1 ıyor Bırle"'k devletlerı reı~ı radyolarla . . . • . J 

lan mücadelede Alman hava kuvvetleri ~ U U ~ U U ~ iii3) ~ ~ iii3) O Londra, 12 (A.A.) _ Röyter A- neşredılen bu nutkunda, mıhyere istiyen temayüllerin bir neticesi ola-
dlln gece bir gemi kafilesine mensup ---------,,_...________________ jansının Tahrandaki hususi muhabi- - De•aını 4 neli aahlfede - rak telakki etmektedirler. 
ceman 20 bin tonilatoluk 3 ticaret ge- N •• f d • • d k · d ------

bir İngiliz gemisine bombalar isabet mutabık kalındığı şartlar dahilinde 
misini batırmışlardır. Ayni mıntakada u us aıresın e Si 1 rınE:;e:lki gUn ÜÇ hiikiımet arasında Makı·ne ya g"' ları 

- De•amı dördlbıctı. aabifede - lngiltere ve Rusyaya teslimi )fızım 

l h t ı " d gelen 250 Almanın ilk grubu bu sa-

8 1 b k·ı· ıs a a azım ır bah kuvvetli muhafaza altında, tren 
U gar aşve 1 1 le Tahrandan hareket etmişlerdir. 

Bu ~50 Alman, cenubi lrandıı Ahvaz 

diyor ki: Kadro genı·şıetı·ımelı·, teşkı·ıaAtı şehrındeki kampl:ıra yerleştirilecek- Ankara, 12 (Telefonla) - htan- kadar hükumete beyanname vere-

d tı·~· ds~ry~tlerııı ısım tasrihi suretiyle bul vilayeti sınırları içinde ellerinde ceklerdir. Petrol ofisi müdürliig" ü, "Bulg lar yorulma an ı" e 1 erı 50 Alman da Kazvine doğ 1 . . -" ar ' b k ki k 1 d ru yola çık-acaktır Bu ü d ıer nevı makına yagı bulunan muh-

Hükumetin yeni bir emri 

çahşmaJı, vatan müda- aş a şe e oyma ı ır her gün yeni gr~p.lar !h~a~~ ~~~r~ telif müesseseler, mevcut yağları 16 hükumete lüzum gösterildiği tak-

faasına hazır l 1 d r )) Ötedenberi tzmirde hükumet daire- Tapu hercümercinin üzerinden, cum- derılecek Ye netıced~. bu~lar Hindis kılodan fazla olduğu takdırde 13 dırde bu yağlan değer fiatile n:il-
- O ma 1 1 !eri içinde, muamelatının karışıkhi;ı. huriyetiıı mode>rn bir usulü, silindi_r - Devamı 4 ncu sa.hıfede - eylül 941 cumartesi günü saat üçe bayaa edecektir. 

içinden çıkılmazlığı bakımından ilç dai- gibi geçti. Şimdi tapu, mükemmel işlı-
re vardı; Tapu, İskan ve Nilfus.. -De•amı lkind aabifede -

J Askeri Vaziyet I_ 
1 1 

Leningradda irili ufak-
lı yangınlar çıktı 
Alnıan ve Fin kuvvetleri el ele verdiler, 

Dinyeperde bir köprübaşı tutuldu 

- • 

Sağda bir planör uçufu, ıolda askeri ta !imler 

•n • '4~• w ...,. u 

i $AR i.Tl.tR 

Fuar kapanınca 

lnönü kampında: 1 

lnönü, ikinci Bir Za-
fer Meydanı Oluyor 

kampında bir gün - Ana
sıyla uçan kadın tayyarecimiz-

lnönü şehitliiinde ' 



-- -~~--Sahıf (2) (ANADOLU) U EYLÜL 19 

lnönü kampın a IHALK DİYOR Ki 1 (~ehir ve Memleket Haberleri) l,_B_o_ır_s_a_I 
Bornovada 

Gaz tevziatından şi
kayetler var 

Bomovada Aşağı çay mahallesinde 

Viliyetimize tayin .. ~:::' .. ,u. 

edilen muallimler ~!~ f:z~~~~~lm 
54 numarada Mehmet Hepşen bildi- Bu yıl muhtelif vilayetler öğret · - lı kövüne, Lütfiye Yavaş Seferihisa- 229 s .. Erkin 

K. S. K. S 
32 48 
:n 
35 
28 50 
32 50 

49 
43 
46 

, . 

riyor: , . . men okullarından mezun olan ve İz- rın Ürkmez köyüne, Muazzez Ece 217 Vıtel 
Bomovada gaz tevzıatı. çok ıntı- mir vilaseti emrine verilen öğretmen Torbalının Özbey köyüne, Münevver rno M. J. Taranto 29 38 

zamsızdır. Gaz mı az verilıyor, yok- leri:ı isi~leri ile tayin edildikleri ·yer- Yurddinç Kuşadaıunın Bele\'i köyü- 182 Remzi Güngör 34 50 45 50 

34 
42 
47 

sa tevziatın tatbiki mi bozuktur; Bu !eri yazıyoruz: ne, Ay~e Balkan Dikilinin Hatıralanı 
91 

Rize ihracat 
cihet de tetkike muhtaçtır. Yalnız şu- . . . köy4ne, Nejjahat Can Tirenin Ço-
nu kaydedeyim ki, tevziatta muayyen Edırne muallım n_ı~ktebın~en .. N~- ban köyüne, Bursa mezunu Hacer 87 Albayrak 
bir meaul memur yoktur. Her eve, bahat Özmen Ödemışın G~dık koyu- Unat Tirenin Sarılar köyüne, İzmir 72 P. Paji 
mahalle mahalle dolaşılarak belli ol- ne, İshnbul mezunu Nadıde ?ngan mezunlarından Remziye Akalınlı 63 N. üzümcü 
mıyan bir müddet için 250 gram gaz Ödemiş Karaman köyüne, İzmır me- Bergamanın Kadıköyüne, Pakize Ak 

57 
S. Remzi 

40 50 44 
47 
40 
-14 
40 

47 
46 
44 
42 verilmektedir. Fakat tevziattan isti- zunlarından B~d~'.'1 Manas Kemalpa- alınlı Bergamanın Yeni köyüne, Kon

'ade edemeyenler de vardU:: Ben ve şa Çamlıbel koyune, Melek Işıklar ya mezunlarından Edibe Babac-an 108 Anadolu ihracat 43 50 45 
. . . benim gibi bazı vatandaşlar uç aydan Dikilinin Çağlıyan köyüne, Zafer Ök Ödemişin Doğancılar köyüne, 1stan _ 29 Barki Amado 35 43 

K~m~ta y~tışmekte olan gençlerımı~ . . . . .. b~ri g8:z .almadık. ~~çenlerd~ bir tev- tem Dikilinin Kocaoba köyüne, bul mezunlarından N Parlak~üngü 24 İnan şirketi 43 50 33 50 
- Ba,tarafı 1 mcı. ·~ifede -. 1 fakıyet ~l.e el~e ~d.ılmıştır .. ~.uncl.ınr bı~~- z~d~, hızım evden dort ev aş~gıda gaz Behiye Savul"3n Tirenin Karatekeli Ödemişin Çayağzı köyüne, Güzide 34 ı;. Bene uza 33 50 33 50 

be.~ bekled_iği. kapıdan gırıy?ruz. Önu-1 le ı;:ara.~utlenmızı ~; harn;ten get ı ı - b'.ttı. B~ defa. o evden tevzıat. ba§la.r köyüne, Muzaffer Ta barın Ödemişin Arıner Ödemişin S~rısu köyüne, 15 M. H. Nazlı 42 50 42 50 
muzde serılmış bulunan gemş ~eydan, mege !uzum ~a.'.mı)_a.ca.ktı:: ..... · d lıye mutesellı oldum .• Fakat bır.n~tı- Karaburç köyüne, Necmiye Özçavır Bedia Uıüalar Ödemişın Mcndegüme 14 Öztürk Ltd. 
planörler, tayyareler ve tertemız, yek-j Kampın kuçuk bu t'.~mı~ ,ıtol .\esı e ce çıkmayınca beledıyeye gıttım. Öd . . y . k.. .. Ed"b Al<T kövüne CaMın Subol Ödemisin Boz- ~ 3 
nasak eJbi;ıeler giymi.', yarının genç vardır. Asıl büyük a~oır~· merkezde- Memur (olur, olur) dedi. Fakat hala em~şııı e~ı. oyune, .. .. ' e . da~ kö;·üne Hidayet Baseğm'ez Öde- ~580 
havacıları !'le doltı .. Uçuslar inişler ve dir. Ve burada Türk ı c;ısı tarafından, yine bir w.ey olmadı. Bu ne haldir? tılubay Ödemışın Ören koyune, Saı- .. S k' k' .. u"ne Kad·m' c··ı k Ö o300•· 

' ' k t" · d h · ı ,,. "'- Öd · . ç ki k" .. mışın e ı oy , ı e u e - .... o v paraşütle atlamalaı· tekrarlanıp duru- her şeyi memle e ımı:ı: e azır anan Çalışkan memur me .:x:V~ll <ın_ıışın oma ar ·oyu- demişin l\Ie;citli köyüne, Muattar 
vor planörler yapılmakt::ıdır. ne, Sabıha Şenızel Bayındırın Kızıl- S . B ·<>'<imanın Ko 

1 
, k.. .. 26386 

• .. . d. hu. tölH .· la İ S At l . 1 b. mekt l b k .. .. G .. · ı Ö B oJseven eı.,,- z uca oyu-
::.\luallim ark:ıdaşa ,;onıyorum. Hava ku~umtu, .ıı.ımta! . "! ,ı -~ , .1\ ı cd - 1 k. K ... a. a;ı.b·. ımza ıh tı~· ·ntib~Pla a - od a Lo~utnfel, uk~. ıc .~ zzpınhaı· Nayım- ne Mehmet Büke Menemenin Boza-
- Acaba gec: mi k·ıldık· gösteriler ha ela tevsı e mı'?, ,,), re ı .ı e e- c ı . anımız ıı· seya a ın ı rın ırın u u ar oyune, e ra acı-

1 
k.. .. Semiha Sarıg··l M 

' ' , . .. f ar . te geç ·sc. T· . d b h d' D . rd Kızılca].. . an oyune, u • eneme ba..Jadımı? bılmek ut~~~. a l:Je b' Hmıt, ~bı:t.h,ı~ - .~n ah_se ~yor,v ednı:ı eb. ' . .. l?- er Menemenın Türke!li köyüne, Se- nin Harmandalı köyüne, Ali Gönen 
_Hayır. ha;ı.:ır .. . ~Ier:.ısim ~ a.nndır. yare mo o.ru ıma ı v~ ıı: ..,p ~s. ı. ı . u- ltık ~a ıyesıne ~gra .ı~ın.ı, ır ışı ıçın h~r Oğan~erdi Bayınd:r~n. ~lan k~- Bayındırın Keçi köyüne, Mu:>tafa Yıl 

Çocuklar her gilnku talınılerıııı yapı- swmncla ;ı.apılan etudlcı ha)lı ılerle- telgıaf çekmek ıstedıgını, faka~ ge~e- 1·u:ıe, Nefıse Aluc:llı Dıkılının Demır a K burunun Yaylak ... ·· S _ 
ycırlar. miştir. Yakın bir zamanda hava kuru- nin saat iki buçuğımda bunun If!!~a~- tas kö\·üne Emine Uygaç Kemalpa- ~ zö a~~ m Karaburunu oyu;e, .

1 
ırk 

2 
8 
9 

10 
11 

33 
36 
41 
46 

Yok 
Kamp müdiirü, Hava kurumu erkaııı mu memleketimizde en modem tayyn- sı:ı:lığını düşünürrken, han sahıbının şa~m Yuka'rı Kızılca köyün ., Hikmet ~ıö ,·· ~.~ıre~menliklerine tan.. d~~ a. 

VP bizden bir kac ;;aat evvel gelmiş bu - re fabrika,.:ını vücuda getirmi~ !Julıı- verdiği cesaretle telgrafhaneye .baş Büke Kuşadasının Kirazlı"'• köyüne ı·eı:d~ _o 1 .. uvaffakıvetler te;ı:ın e. ı mdış K. S. 
· kt d ~ h··ı·saten dıyor • 11 · " l ' • mennı e e-

8 luııan Ankaralı meslekda~lar, karıı.ı:- naca .. ı~. . . . v~r ugunu yazıyor ve u a.' Meliha Paskan Seferihirnrııı Orhan- riz. 767 Tarım 1 

t.•ctR 

Kiıhın önünde bu faaliyeti takip edı- İnonu kampında modelcılık ~fı. ola-

1 

kı: 
227 

Fümuge 
11 vorlar. Bi:ı: de onların arıı--ına karı:-:ı- rnk çalışan iki bayan tayyarecımız de - Bu saatta, memurun ba~a kapıyı 

~·oruz. vaırdır. Edibe Sub:ı~ı ve Naciye Toro~. açmağa hiç bir mecbnri.vetı yoktu. B • t •ki t k 212 M. H. Nazlı 12 
. Bu güzel günü mı.iz it bo" ııec,rmem~k Her ikisi de motörlü tayyare kullanı- Meğer burada şef (Bay Ali Şener) gü- 1 r m o os 1 e aza Si 177 $. Remzi 13 
ve çalışmalaırı daha ~·akından tak ı p yorlar. Konuşuyorduk. Edibe 'roro;;, nün her hangi bir saatında vaki mü:a- 110 İzzi ve Ali Fesli 17 
Pdebilmek için muallim arkada,;l ar la annesini na;;ıJ uçurduğunu anlattı. caatlaırı hiç bir zaman reel etme_zmı.~.. 

97 
Ali Hö Al bayrak 18 

kampı gezmiye gidiyoruz. - __ Annem, dedi; uçuşl~rı!11ı ;;eyret~ Ni~kim ~y~u~a~ k~.lk~rak ve gulerek 1'.loto··ru··n sahı.bı· Jo"rt kı·şı·yı· yaraladıktan 50 P. Paji mah. 17 50 Daha bir kac :ene evvel, be' on ça- nıek uzere meydana gelmıştı. Berabf'ı benım de ışı mı gordu. vatandaş olmak IY.l 1 Uı 
dırclan ba~ka bir şev bulunmıyan l> • ı uçmayı teklif ettim. Belki de kızirle haysiyetiyle duyduğum ;;evin<: ve gu- sonra kendisi de yara/andı 27 M. İzmirlioğlu 12 
meydanın uir kenaı:ıııda, ~imdi muh- birlikte olduğunclanclır, t~ıı:e~~l~id_ ıö,.- nıru anlatamam.» . . . . 10 Taliit Taner 14 50 
tp ·em binalar yüksclmi~tir. Ortadd termecli. Uçtuk, dolaştık. Inclıgımız za- ANADOLU - Bız de bu hı;;. e ı:ıtı- Abdullah oğlu Mehmet Akın adın- met Akın bu kazadan sonra durma- 8 All ç. Kaptan 26 
idare binası vadır. Bunun .-,"Uğıııcla ve man, daha tayyareyi nasıl buldun an- rak ederiz. Varolsun.. • • d~ biri.' .e~ve!ki gece ?ir motosikletle mış, yoluna devam etmiş ve birinci 

168
!i 

. olunda yatakhanelrr, mükemmel bir ne, derneğe vakit kalmadan, o bana, Tirede kahve tevzız clort kı ~Y• agıı: . . ~ureti.e yaraladıkta~ Kordondan geçerken Mehmet oğlu 
yemekha e, bir ba:ka genis hir koı!- daha ucsaydık kızım; uçmak: hav~lar: ,. .. • . . 'Onı a ~ır otobuse çarpmış ve keııdı- on iki yaşında Orhan Erdeme de çarp 68Hl 
fl•rans ve .-,iııenıa salonu : aı·kad:ı İnö- da dolaşmak ne güzel şeymıs .. Şım ,lı 1 ırede Karamu_lazım. cad_desınde !:'• de agır .'lurette yaralanmıştır. mış onu da yaralamış, bu ';,;ırada mo- 8504 
nü kö\·üne ele ceryaıı \'eren lıir elektrik :;ana hak veriyorum, ne iyi etmişsin de ükrii Hattatoğlu ı?11A1s1yle bır me~- Vak'a şöyle olmuştur. tosikletın müvazenesi kaybolduğu i- ZATilRE 
~ıntr;lı, daha ıreri<lt! lıiiyük bir han- tayyar ci olmuş un; eledi. tuıı aldık. Bunda~ Tır~d~ ~al_ıve tevw- Mehmet Akın, idaresindeki moto- çin belediyeye aıt 484 sayılı otobü~ 
gar ve tam;ır atölyesi , C. tepes i i,;mi ·- Annem ile birlikte yaptığıı:ı uçuş, nin yen_i baslaılıgı_ bıldırıldıkten son- sfkletle KızılÇ'ulludan lzmil'e gelir- ç-arpmış, ol.obüsün camları kırılmış 30 ioıı Susam 
le anılan .-.üksek lıir te p ele diğe r Jıi r diyebilirim ki benim en ZP\'kl: ve en ra, tevzıatta bazı aıleleıre 200 ~ra~: ba ken · yol üzerinde Mustafa kızı otuz ve bazı aksamı harap olmuştur. Bu 
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hangar }Jtılunu.rnr. Rurns ı tıpkı hir heyecanlı uçusumdur. zılarıı:a ~ daha fazla kahve ve~ıldıgın - y-aşında Azize İşsevere çarpmış, hem müsademe neticesinde Mehmet A-
~arnizondur. Kampta tanı lıir a" ·eri lXÖ.\'Ü ME'YDANINDA.:. den :'ıkayet olu.~m~k~~tdır.-. Tıre. kay - kadını, hem de kadını:1 elinden tut- kın da başından ve muhtelif yeı·leriıı 
disiplin vardır. Kanıp nıi.ictürü fhy Hava kuı·umu umumi katıbı Servet, makamı Bay Ruşd~nun ~?oy le bır ~~le tuğu 3 yaşında oğlu İhsanı ve kuca- den ağır ;;urette yaralanmıstır. Ya
'<ıvmi, büyük hı. ırbe i ·tirnk et mi,.; ilk ne ·riyat müdür muavini Sabri .ve.:~ıı: asla müsaade :tmıyece~ınclen ~mıııı:ı:. ğında bulunan bir buçuk yaşındaki rahlaı-, hastahane.re kaldır~lmış ve 
Türk tayyan.>eilerimizclcnclir. On yeıli karalı meslekdaşlarla İnönü şehıdlıgıııı Bu mevzula alakasını rıca edenz. oğlu Demirin ağır surette yaralan- dhkikata müddeiumumilikçe el kon-
muallinı, havacılığa giinül vermiş Tiiı·k ziyaret ettik. Abide bir t~pe üzerinde Açık muhabere malarına ~l'bebi.vet vermiştir. Meh- muştur. 
<;ucukhırını bran~larıııa göre ~·eti;;tir- yükseliyor; etrafı bu şehıd mezarlık- ------

Ziraat kongresi 15 Eu
lülde toplanıgor 

mektedir. Kampın bu seneki nı vcutlu lariyle çevrili.. Önümüzde uzıy~n ovıı~ ~e menin Kermeyan köyü ınuh arı {öv le re Fia t İsleri 
bin beş yüz kadardır. Fakat biz bun- ya baktıkça, dün kadar yakın bı r mazı Bay Hüseyin Kayaya; • 

!ardan ancak biır kı~mını burada bul&- gözümün önünde canlanıyor. Orada, Alaçatı nahiye müdürünün size ı'btı·gaçları nı·sbetı•nda Du" kka" nıarda rı·aı levha. biliyoruz. Ra ·ıd, bombardımaııcı. t" l- koşan, çarpışan, ölen ~1ehmedçiği gö- karşı olan muamelesine aid mektu- U 
sizci, fotoğrafçılık branşlarına a~· rıl- rür gibi oluyorum. Tepelerde, daha bunuzu vilayet makamına \'erdik. ..., ..., 
ınış bulunanlar stajlarını tamamlamı~- siperler bile öylece duruyor .. Garp CE'.,P- ~1esele adliyeye intikal ettiğine gö- bugdau dagıtılacak ıarı bulundurulacak 
lar muvaffakıyetle yetif)tirilmi~lcr ve hesi kumandanı İnönünün harekatı re, bu mevzuda, ancak davanın hita-
Tü~k hava ordusunu Gedikli olar:ık sevk ve idare ve takip ettikleri tepe, mından sonra neşriyat yapılabilir. izmire, kazalara ve nahiye mt'!r- Vıiayet fıat mürakabe ko:n!syo-
w;rilmişlerdir. imdi çalışmalarını ik- biraz sağımızda kalıyoır. .. .. J,ezkrıne verılen unlara ilaveten ge- nu, gıda maddeleri satan diikkanlar-
mal etmekte olanlar para~ütçüler 'e cBözöyük yanıyor. Dusman, Gun- Nu" fUS(la la bütün bakkal dükkanlarında satı-

lil ey!Ulde Ankarııcla toplaııaca!{ 

Zirnat kongre ine iştirak etmek i.ize
!'e \ i lfıyet ziaat müdürü Refet Dı
ker, bugünkü trenle Ankaraya ha· 
reket edecektır. Kongrede Çiftçi 
mallarını koruma kanunu tatbikatı 

moto··rıu·· tayvare ktırs. una gidecek olan düzbe,·li istikametinde ric'a. t etmekte- 1<en .~ene olduğu gibi ihtiyacı olan 
. , ı,rn maddelerin fiatlarıııı gö~trren P!iinörcülertlir. Bunlar gelecek av Eti- dir. Dü maıı, binlerce ölüsıy.l~ doldur- Tetkı·kıer uapıldl köylc,re de buğday tevziatı yapıl- lüğü vazifesını vekaleten görecektir. 

- hı sahil fiyat le\'haları bulundunılma~ı-mesucldaki motörlü kampa gidecekler duğu muharebe meydanını sıla arımı- mu~ı hakkında vıliiyetçe Ticaret --'='B~o-r_n_O_\_'_a_s--u--tesı·satı __ _ · 1 · ·· nı kararlaştırmıştır. . ve altı ay da orada calıstıktan )'Onra zın hakimiyetine terketmiştır.:. nonu, h · · d b 1 .. f tını \'ekatetı nezdinde tesebbu··slerde b.. r. 
1 

f. t 
1 1 

ve ziraat teşkilatı üzerinde müza
kereler yapılacak, kararlar alına
caktır. Zıraat mektebı müdürü :Mu
zaffer Erden, vilayet ziraat müdür-

hır. . . • . d ·· • l'lmız e u unan nu us um 1 - · ' .. - -'az a ıa a an ar p:ı)iı;e ihbar hava ordumuzun ka aman pılotları bu tarıhı telgraflannı ışte ora an gon- .. - .. .. .. . . . lunulmustu Gelen ceva ta btı ibi Bornovaya getirilmiş olan içme ını-
•·ırasında Gecıı·kıı· olarak ver alacaklar- dermi..ıleır(li. muduru Sabrı Onat, nufus ışlerınııı I .. '. · .. . P g. edilecektir. Ayrıca sebze V!J et "atış 

· " k ı d b -d f" ı · yu borularının bir kısmı, Çamköyü ci-clır. . ı- Bir milletin, m~kü~ ta~.ii~i yencli.ği ı,;lahı ve halkın ışlerinin süratle gö- oy e~·~ e. ug ay tevzı ed'..l~esı~vın ıyat arı üzennde tetkikler yapıl - rındaki heyelan sahasından geçmckt<: 
Kamp hayatı çok muııtazamclır ve mukaclcles yer .. Şımdı, İnonunde, bı7., riilınesi noktalarından a. lınmaıu la-ı E::~a~ ıtıbarıyle muvafık goruldugı.i maktadır. • idi. Bornova nahiyesi belediye reisliği 

tam bir disiplin vardır. Sabahleyin havacılık aleminde yeni zaferler kıt· 1 t db' ·J h kk d k ' t bıldirilmiştir. Bu köylere derhal tev· Bır çocuk tarafından 2300 lira sarfedi!erek h~-
beşte kalkılıyor. İstiklal marsiyle bay- zanmaktayız. Milli Şef, tarihi nutuk- zım ge ~11 

• ~ 1
.
1 

er a ın a 
1 

.e - ziata baslanacaktır. • ·· ye!iin sahasından geçen borular, uzak 
rak mera imi yapılı.yor. Beden ~~~ek~- larında, hava. tehl!ke ini işaret e~er- kıklerını bıtır~ış ve valı ~~ıat tTu~-ı ~\levsi;;, münasa.betiyle pıde ve ,,,_ DENIZE:.DUŞTU, KURTAR iLDi bir me~afeden ve heyelan sahası dışııı-
tından sonra mesaı ba. !ıyor. g eyın !erken, on hın pılotumuz olmalı ır> :ıal'daıı da luzumlu ma uma ı .ı, - . k 

1 
. d f 

1 
Dün sabah saat 

9
.10 ela Konak dan geçirilmiştir. Bu suretle Bornova 

üç ~ıaatlık bir istirahat müddeti var. buyurmuşlardı. Türk gençliği, Milli mıatn·. l mıt çı arma aı;ı ~çın e ırın ara ay-

•\Iu""teakı.ben tekrar faali"et. Altıda ta- c:ı~finin bu emirleırini bu tarihi '·erde ., • • hk. rıca un verılmesı ve bakkallara hal- vapur iskelesinden hareketle İncir- suyu tesisatının artık heyelan tehlike· 
" -,;c " D l t .t kt 1 d b si yüzünden bozulması tehlikesi kai-lim bitiyor. Akşam .11aat dokuzda tale- yerine getirmektedir. c- O ısı a ır kın böreklik ve sair hamur işleri ih- altımı gı me e o an vapur a ıı· mamıştır. 

be yataklarına çekilmiş bulunuyor. Yarın, kamp sonu merıı:;ımı var.. Dolaplıkuyuda Rifat oğlu Yaşar; ti~·açlarını karşılamak üzere pera. lıadi;-1e geçmiştir. Su kumpanyası 
Aralarında nöbet taksimi ele yapılmış .. ~eg a~danberi burada ça~.ışan genı:le: b .. h k· t s "Undan karakola celbe- kentle satıs yapmaları içi t ' . miidüü Bay Bolgenin 9 yaşındakı 
Buırada, asker ocağının sıcak havasını rın, bı7.e pek çok şeyler gostereceklerı ıı a are · u,. .·- . . • n un e\ zı 
buluvorsunuz. Bütün talebe muallim- muhakkak .. Sabiha Gökçeni ele yarın dilmiş ve polise ağır sözler sarfe~mış- eclılm!:'sı muvafık görülmüştür, oğlu vapurun kenarında oynarken 
Jerin.i saygı ile seviyorlar. için An karadan bekliyoruz. tir .. Y~ş~ll', her iki suçundan Adlıyeyc ,fon ize düşmiişlür. Bunun iizerıne 

Planör uçuşları, A., B., C .. diye üç Süh« S. Tiirr. verılmıştır. SOVYETLERE GORE va;rnr tayfaları derhal.sandalları ııı-
kısma ayrılmı. · clirerek büyük bir stiratle denize dü-

A. kısmı ilk uçuşlardır. Ve bunu t - ' •• •• ELESJ• - Baı tarafı 1 inci aahifede -
mamlıyan havacılığın ilk bas_a~ağııu GUNUN MES ,va1<mıslardır. ~en çocuğa doğnı atılmıs ve çocuğu 
çıkını. oluyor. B. kıı:ımında planor ha- • . . . . .. v. . . . . • kurtaı·mışlarrlır. 
valanıyor. Uzun bir telin bir ucu pla- - Bq tarafı buııncı sahifede - rakum edecegı gayet tabııdıı. .J1oskova, 12 (A.A.) - 1stihba· İa müste arı 
ııöıre diğeri meydanın aksi i tikame- yen bir makanizma haline gelmiştir. Biz, nüfus dairesi önünün mahşer rat clairesinin tebliği : 
tind; olarak çekici bir makineye ıner-1 Iskan dairesi_ni, zaman te~iz~ecli. Onun haline geldiğini, kadınların baygınlık- 11-12 eylul gece i kıtalarımız bil- Du" n tahrı·mı·za geldl 
but. :\leydanda yer alan bir öğretme- da şikayetlerınden, tezebzubunden kur- Iar geçiırdiğini çok gördük. v Haftala~·c~ tiln cephe boyunca düşmanla car- 9U U 

İhtikar 
Ödı~ıniştc İsmetpaşa caddesinde 

manıfaturacı Rıza oğlu Mehmet 
Davran, metre»i 147 kuruştan satıl
ması icap eden Sümer Bank mamu· 
lıitından bir kumaşın metresini 237 
buçuk kuru ·tan Mehmet karısı Hıı· 

tice Çevik'e ııatarken yakalanmış ve 
ihtıka suçundan evrakiyle adlıyeyc 

verilmiştir. 

nin iı:ıaretiyle makine harekete geliyor.! tulduk .. Fakat nüfus dairesi, şehri- da_ irenin kapısını aşınd_ı r~ıgı hal.de_ ışı- pı ·m,·ıg· a devam etm ·ı.aJerdı·ı· ' ı ·· t Şef k s 
Planör yürüyor ve havalanıyor. Bu 1 mizde bulunan • • üfus umum müdürü- nı yaptıramıyanların şıkayetlerını çok ~ ., .'. aşe mus eşarı i o yer, dün 1 _L 
uçuş mahduddur. Me~dan üzc~·i:ıd.e bir nün de teslim ve itiraf edecekleri veç- dinledik .. Eskidenberi tzmirde hükü- .M:oskova, 12 (A.A.) - Dun gece akşam vapurla 1stanbuldan şehrimi. 1 K H b l 1 
tur yapılıyor. ~Iuallım! uc;us, ınış ve tıılc tamamen cezri ıslahata, kadro met konağı içinde ıztwap ve usanç ve- neııredilen tebliğ: ze gelmiş, rıhtımda vali Fuat Tuk- JSa a er er 
kalkışları dikkati~ takıp ederek nok- ve teski!atının mutlaka takviyesiııe rici bir manzara arzeden bu nüfus 11 f:,rlUlde kıtalarımız bütün cep. ~al, ticaret müdürü Ekrem Ediz, iaşe -=-~----------,-~
;;a~~ı~r~~~~~ı:~~·~da son merhakrlir. ihtiyaç bulunan bır daıre halinde dairesi. ke~mekeş, bize ayni zamanda he üzerinde düşmana karşı anudan~ müdürü Turgut Türkoğlu, tıcaret * Palamut ihracatçılar birliğl 

d . k 1 d k d G 1 d ca şu hakıkatı de hatırlatıyor: h b 1 . 1 d. K odası ve borı:ıa reisleri Hakkı Balcı· idare heyeti dün toplanmış ve pala. Kampın hemen arkasın a yiı se en yet· nrmıı ta ır. ,erçe son ay ar a _ -
1 

. mu :ıre e er vermış er ır. ara 
C. tepesine çıkarılan planörler burn_ı Iı~mıya ve muame!ata dikkat edil- . ~a~ro da~dır, m~ı:ıur .azd~ı'. z~ır kuvvetlerimizle birlikte hareket oğlu ve Cevdet Alanyalı tarafların- mut rntışları üzerinde görüşmüştür. 
dan havalanıyorlar ve boşlukta aat- d v 1• 1 F k t b la nıe gıbı bır şehırın ve vılayetın nufus ıda- k 1 . . d dan kaı·sılanmıstır. Müsteşar, "ehri- * Vilayet veteriner müdürü Na· · .gı ma umc ur. a a unun , - · d b k d 1 • eden hava uvvet erımız üşmanın • • ., 
!erce kalıyorlar. Bu uçuşlar da tamam- . . . . resın e, u a ar memura serı ve rn•zde üç, dört gün kadar kalarak zım Uygura Ziraat Vekaletince yır· 
!andıktan sonra, muvaffakıyet göste- sele halledılmıyoı ve edılemez. muntazam iş görülmesine ve esasatın zırh!: kuvvetlerine, piyadesine ve k· ı· mi gtin mezuniyet verilmiştir. 

1 b t !. k l B k d · · k tlar def d ı h · k~ b h l topçusuna da beler indirmiş ve ta,·- iaşe ışlerinı tetkik edecek, teş ı at ren er uradan mo öır ı.i ampa ayr ı-, ,,. ·ere, aırenın ayı ı ve - a ısa ına ım an mevzuu a so amaz.. ,, *Belediyece yapılan kontroldıı 
yorlar. Planörlerin havada süzi.iliişleri terleri, akla sığmaz bir peri anlık ve Saniyen hükumet konağının bir nok- yare meydanlarında düşman hava ı.izerinde çalışacak ve lüzumlu ted-

b . ı · ı ·· · d 11 yük arabası, 13binek arabası, 6 o kadar zevkli oluyor ki, bunu seyre- karga alık içindedfa'. Senelerce devam tasında, dar bir mahalde olan bu dai- kuvvetlerini imha etmiştir. 9 eylülde ır erın a ınması mevzuu uzerın e 
elen her~es~ ~çmak. arzust~ beliriyor. ed.en lilk~~dı, bilgi~izlik ve ?ikka_tsi.zli~ reyi genişletmek, hatta bir kaç şubeye hava muharebelerinde düşman tay- meşgul olacakta-. Şefik Soyer, İz- taksi, dükkanlarının önüne çöp dö-

Pa~·aşütçulukte bıraz sogukkanlı ol- nufııs gıbı medenı, hukukı ve ıçtımaı ay·ırmak ve vatandaşları bu izdihamın d 1 d h , dafı· mirıJalasa misafir olmuştur. ken S esnaf da para cezasına çıırp· k 1- s·· ı d"kl · ·· b.T. ı b' · t· d ı· b.l v. • yar<' mey an arın a ve ava ma azım. oy e ı erme gore, u uı ır mevzu un ıs ına ey ıye ı ecegı ve- cefasından kurtaırmak icap eder. . B" h f. . tınlmıştır. 
mesele tayyareden atlayıncaya kadar- saik ve defterin bir kısmını elle tutu- .. .. .. .. .. . bataryalarıyle havada 81 Alman ır tu a ıyecı 
mış ! Planörcü, pilot, ra. ıd, fotoğrafçı Jacak rnziyetten uzaklaştırmıştır. Her ~ufus um.um .~u~urumuzden rı~.a tayyaresi tahrip edilmiştir, Bizim * İstanbula dönenler: 
olarak yetişenler de paraşütle atlama hangi bir kaydı bulabilmek, o dairede edıyor~z. ~zn_ıı: gıJ:>ı hır ,merkezde, nu- 41 tavvare zaviatımız vardır. Dün mahkOm Oldu Fuarı ziyaret eden Ve şehrimizd;? 
talimleri görüyorlar. Yere indikten uzun müddet çalışmış olmakla müm- fus daıresı gıbı, bır çok ış ve meselele- · · · mesleki tetkikler yapan İstanbul ilk 
sonıra atlıyan kimse, paraşütünü bera- kündi.ir. Defterlerin bir kısmı parça- rin vatandaşları sık sık kendisine sü- K-adın çoraplarını 170 kuruşa sa- tedrisat müfettişlerinden on kişı!ik 
berinde getiriyor. Bunlar büyük han- Janmıştırr. Bazılarında bir yığın yap- riikledi~i bir daire, bu kadaır bozukluk, Panamadaki Alman tarak ihtikar yapma.ktar_ı maznu~ grup, dün İstanbula dönmüştür. 
!{arın bir mahallinde tekrar dikkatle rağın · parçalanıp dağılıp gittiği söylen- bu kadar iptidailik, bu kadar kifayet- konsoloslukları Odunpazarında tuhafıyecı Osman Do * K d.f k 

1 
. 

1 
. 

katlanıyor. Elli iki metre murabbaı mektedir. Memurlar, bu yüzden eri sizlik içinde bırakılamaz. ** !ekin muhakemesine dün meşhut suç .a 1 e a _esı s~r arı· • 
·athı bulunan, ipekten mamul o muaz- ve emniyetli iş çıkaramamaktadırlar. Panama, 12 (A.A.) _Alman hükı1- !ar kanununa göre, birinci asliye ceza Kadıfe kalesındekı surlar~n re:.· 
zam para. üt, katlanınca küçücük bir Bunda da haklıdırlar. Beritarafta ise Yahudi aJeyhtarlıgv İ metinin talebi üzerine Panama hükı1- mahkemesinde bakılmı. ve geç va- turasyonu devamdadır. Beledıye re· 
torba oluvor. Bizde şimdi kullanılun bu dairede işi olanlaır, uzun müddet meti, Alman işgali altındaki bütün kit intaç .edilmiştir. isi Dr. Behçet Uz, dün faaliyeti tef· 
P'.1-':asütler. hariçten g~tirilrr_ıiştir. Her giclip gelmek mecbu_riyetinde kalmak- . Prag, 12 (A.A.). - ~lovakyad~ k~ns.oloslukları kapamak emrini ver- . Mahk.eme,_ maznun Osman Döle- tiş etmiş ve muhtelif yerlerdeki ka-
bın 800 !ıra. kı.rmetındedır. Fakat tadırlar. EsaLlar boyle bozuk ve gay- ımdiye kadar tasfıye edılen Yahudı mış_tır. kın 25 lıra agır para cezasına ve ye- . d 
Ti.Irk paraşütü imaline çalısılmaktadır. ri muntazam olunca, elden iş çıkmıya- müesseselerinin adedi 7832 yi bul - Oğrenildiğine göre Panamadaki AI- di gün müddetle dükkanının kapatıl- nalızasyon ve beton inşaatını 9 

Y ilk Türk pa.mfütli yapılmış, muvaf- cakı ve muamelelerin hiç durmadan tc- muştu.ı.-. man konsoloslukları da kapatılacaktı'l". masına k-arar vermi~tir. gözden geçirmiştir. 
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13 BYL .• l\JH · ı... un.~ıı (ANADOLU) 

................................................................................................................ 
Çine kazası Muhasebei husu

siye memurlueundan: 
1 İzmir Levazım Amirliği İlanları\ 
. . ................................................................................................................ 

1 - Çine kaza81 ı Numaralı Kahraman köyler bırliğı tarafından 
100 X 63 eb'adında 105 derecei harareti temin eden tazyik•iz 'Fyar b;r 
adet yerli malı etüv makinası mübayaa edilecektir. 

2 - 3. Teşrinie\•vel 941 tarihinde Çine kaymakamlık makamıııda öha
iesi yapılacaktıır. 

3 - İhale açık eksiltmeye tabidir. . 
4 - Etüv makinası sağlam olduğu hey'eti fenni)'e tarafından bılmua

yeııe anlaşılılıktan sonra alınacaktır. 
5 - Etüv makina.<ı Çinede teslinı edilect'ktir. 
6 - İhaleyi müteakip satın alınan etüv makin:ısı hir hafla zarfında 

teslim edilmesi şarttır. . 
7 - Satın alınacak etÜ\' makinası !Jt'deli p<'~ın tediye cdilecektır. 
8 - Etüv makinasına tahmin ecllen fiat be~ yüz yirmi liradır. 
9 - İhaleye istior~k 'c 7 5 teminat akçası Çine Ziraat Bankasıııa yatı

rılmak veya l\Iilll bir Bank;dan teminat mektubu ibraz eylemek suretiy-
le olacaktır. . 

10 - İhaleyi müteakip teminat akçası c 15 şe iblağ edilecektır. 
!) 13 J 7 21 (:l692) 

ızmir gümrük muhafaza alayı 
satın alma komisyonundan: 
1 _ .1 Eylıil 941 günü kapalı zarfla ek•iltmesi ~":ııılm:'.k üı~re ilan 

d ·1 ı h men bedeli 79ı;o lira olan 8400 kılo Sıgır ctı kanır· e ı mış o an ve mu anı . . . · ·l - b 
t 1• h etmedig"inden ek•iltme işı bır ay ıçıııde pazaı ıga ı-

mMına a ıp zu ur · 

rakılmıştır. · l k te · t k 
2 _ Evvelki sartlar dahilinde t.ıli1ı olanlann 600 !ıra ı · 1:'.1ına ma 

b • · t ·ı • ve•aikle birlikte komi,.ronumuzun bulundugu mahall~ 
uzu ,e '" enı en · (n~F) 

gelerek pazarlığa iştirak etmeleri ~liın o~nur. ·• 1 
" 

Tire su işler i 20 nci şube müdürlüğünden: . 
1 B det vagonetle lıeş yüz metre çift l'[i\", Iluloıı tırnak w;aır 

k - 1 eş a "rekkep Dekovil malzen'ıe~i muhammen bedeli beher kilo"u a ~amınt un mu · 
kırk kuruştan olmak üzere ~atın alın:ıcaktıır. . . . 

1 l'n mncmuun·ı tııhmiıı edilen lıedel Tırenın l\IahnıtıCI 2 _ Bu ma zemen ' ' . . .. . . 
1 k.. .. · ·arınclakı' 1·n,a:ıt verin<lı• teslinı edilmek ~artıyıe clort lıııı lı· ar oyu c1\ ' ·.. ~ 

ra~ır~ Şartnameleri Tir de i::iu i~kl'İ 20 ine. ~ubP mürlüırlüğünden al· 

dırılubilir. 

4 _ Eksiltme 19;9 941 Cuma güuli "alil 1 t ıl<· Tirede 20 inci ~ube 

müdürlüğünde yapılacaktır. 
5 _ Ek•iltme pazarlıkladır. 
6 - Muvakkat teminat 300 üç yüz liradır. . . .. 
7 _ ihale gününden itibaren üç gün zarfında malzemenın teslım cclı.-

n1esi liizımdıır. 10 1:3 16 (3714) 
~:::..::=:::::.::.:....~~~-:~-:-~ ~~ 

lstanbul belediyesinden: 
Haseki, Cerrnhpaşa, Beyoğlu Ye Zıihrevi ha,ıalıklat· ha,tanelerı ile Z.ty 

nep Kamil ıloğum evinin yıllık ihti~·acı i~in alınacak 71994 kilo beyaz Ka
raman etı pazarlık -uretiyle ,;atın a.ınac:ıktır. Beher kilosunun tahmin 
bedeli 56 kuruş ve ilk teminatı :n 1n !ıra 75 kuruştur. Şartname zabıt ve 
muıımelf•t mu<turlüğü kalemine! gıinılelıilir. İhnie ln.!l.941 cuma güııii 
t:uat on dörtte daımi encümende yapıl·lcuktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektupları \'C 941 yılına aıt ticııret odası ve ·ikaları ile ilıule gu
n(ı muayyen saattu daimi enciimenck bulunmaları. 

12 ı:~ 1:=> 17 37;~7 7970 

Müzayede ile 
fevkalade satış 

Yolculuk dotayısıle 14 eylül ~ı-ıl 
pazar gunu ,;abalı saat l O buçukta 
lnönü caclde;ı Salhane vapur ı,;kek
sı kurşl"ında 29;l • 'o.lu evde Sarn•f 
lJay Sabetay Bcncuaya ve dıger lı•r 
a leye ıı t mobilyalar bılmüzayecl~ 
>atıl:ıcaktır. Satılacak nıobılyalıır 

meyanında: 

Krıstul camlı ,·ıtrınlı Büfe, ayı!ı 

dalın otomatık kare açılır yemeı< 

nııısası, 6 adet maruken ~ıındalye, 
uynalı şemşiyeliklel', Vıyanıı mam11-
latı muhteııf yemek ıskemlelerı, 6 
ııdet hasır takımı, !J parçadan ılıa
ret kadıfelı koltuk takımı, mıt'ıf ce
V•zden mamul kabartma Büfe, kare 
'1Çllır cevızden mamul yemek ma,a
•ı, etajerler, modern yatak odası ta
kımı, 3 kapılı dolap, tuvalet ikı ko

Zayi 
J!JJ JJ • .ı1lay1 [Jeı·a:ını .lJiid. dı11 
XTI Kor. Komutanlığı ,;atııı alnı:ı I 

komisyonunun 50 ,;ayılı 31 7 !J t 1 ta-
1 rihli karnriı·le müteahhid Remzi Gtiıı· 

gürden mübayaa •dilen .'iO ton odun 
için müteahhid namına tanzim erlilmi' 
bulunan :{ :ıı ,;ayı 18 ~ 9·11 tarih': 
ayniyat tesellüm makbuzu zayi olup 
veni"i tıı.ıızim edilmi~ olılui(unclan z.ı
)·i olan n hüknıü o1n1acl1){\ ilan ohıııar 

, Dikkat·-
ı~ir nıot.ür satılıktır 
Kırk lıe~ be~·grr kuv,·etıııdc in

gıl :-:: marka mazot \'e gazla n1Gto .. 
l:,l'T•k hır adet İngiJız motonı \'C 

hıı adet (220) volt İngılız marka 
Jrnamo, (2:30) volt Alman marka 

ı.Iı;ıamo, brı· adet vinç ve tablo ak
,amı ıle bırlıkte satılıktır. Taııp 
olanların tzmircle Toros otelı mil-

modıno, ve ıkı kı~ilik bır karyola lr.n ilan olunur. 
maa sumy a, kadife şezlong, pe~k ı r. !:~~:.:;.,:;;;;;;.~~:':'"--:-7'"--

dtirü ~lehmet ôztürke müracaat
D. 1:i 

l ık, açık çocuk arabası, ceviz ıki Izmir belediyesinden: 
kapalı kristal aynalı dolap, ıki k·- 1 _ Otobüs işletme idaresine 4 
şılık cevız karyola maa sumya, ~·- kalem yedek Jl".ırça sa~ın alınma<ı. yazı 
fonıyernlı atnalı dolap, komedi- işleri müdürlüğündekı şartnamesı veç-

hile açık eksiltmeye konulmuştur. :ı.ıu
nolar, dıvan ve ıkı koltuğu, ikı eli- hammen bedeli 1465 lira muvakkat te-
reklt ıkı kışilık nikeliljlı İngilız kar- minatı lO!J lira 90 kwruştur. Taliplerin 
yola"', aynalı tuvalet, iyı bır halde teminatı öğleden ev,·el İş Bankasıııa 
emaye banyo ve bakırdan termo~ı- yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
fonu, despene, ıkı direkli liıke kar- ~lan 19.9.9-11 Cuma günü saat 16 da 

• Encümene müracaatları . 
yola ve üzerının ~atag·ı, mermer!ı 

t ' 2 - ıı6:3 üncü sokakta 2,1 numaralı 
ora masası, kurşunlu buz dolabı, dükkanın bir sene müddetle kiraya ve
kristal ayna, sıgara sehpaları, Ame- rilmesi, Yazı işleri müdürlüğündeki 
rıkan dıvar saati ve ıki kışilik nike- şartnamesi \'eçhile açık artıorı:nıya ~o
lüjlı kesme İngiliz karyolası, ceviz nulmuştur. Muhammen bedelı 36 !ıra 
bır kanape, iki koltuk, Alman mar- muvakkat teminatı 2 lira 70 kuru~tur. 

Taliplerin teminatı öğleden evvel. iş 
kalı piyano, güzel bir kütüphane, Bankasına yatırarak mak~uzları:vle 
çocuk karyolası, •ki salıncaklı san- ihale tarihi olan .. l!J.9.941 _ Cuma gu .. 
d:ılye, mermerlı orta masası, şemine nü ,aııt l6 da Encumene miiracaı.tlan. 
ayna;;ı, iki kadifeli koltuk, beş be- 3 _ lsmetpa~a bulvan 928 ineı 
bek sandalyesi, tahta l·! ı.e dolap. sokakta 14 sayılı ~e 4 metn:e mura~
ları, saksılarile bır çok çıçekler, ik; baındaki arsanın bır se~e ~uclcl~tle ~ı
çul, hparta halısı, kilim ve seccade- raya verilmesi, Yazı ışl~rı l\ludilrlu-

ğüııtleki şartnamesi veçhıle acık artı!': 
'er ve .~air bir çok mobilyalar lııl- ınıyn konulmuştur . .Mu.hammen .bedelı 
müzayede satılacaktır. Fırsatı kaçır- 80 lira muvııkkat temınatı 6 lıl'adı;. 
mayınız. 

F ıraat arttırma salonu 
AZIZ ŞiNiK 

TELEFO.' 2056 

Taliplerin teminatı öğleden evve~ ,ş 
Bankasına yatır.ıırak maklıuzlarıyle 
ihale tarihi Öl:ın 19.9.941 Cuma günü 
saııt 16 da Encümene müracaatları. 

5 9 13 17 (3650) 

Söke aaker-i satın alma komisyonu reisliğinden: 
l - Ordu birlikleri hayvanatı ihtiyacı i~in 225 ton kum ot kapalı 

zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 - Teli müteahhide ait olmak üzere kuru otun beher kilosunun 

muhammen bedeli beş kuruş elli .«mtim olup tutarı 12375 li· 
radır. Teli ciheti a•keriyedeıı verilmek üzere balyalı kuru 
otun lıeher kilosunun muhammen bedeli beş kuruş 15 •antim 
olup tutan 11587 lirn 50 kıını*tur. Döküm halinde beher ki
ıo,unun muhammen lıNleli :ı kUl'll< 75 "antim olup tutarı 84:ı7 
lira 75 kuru~tur. 

3 Evsaf ve hususi ~artlar maltepe,inde askeri satın alma ko -
mı.yonunda görülebilir. İhale;i 29-9-941 ııazartegi giinii saat 
11 de komi,yonda yapılacaktır. 

-1 - Teli kendisine :ıit b<ılyalı kuru ota talip olanların 928 lira teli 
ciheti a•keriyedeıı verilmek üzere talip olanların 870 lira dö
küm halinde vermeye talip olanların 633 lira ilk teminat 
makbuzlarını teklif mektuplarını ihale •aatinden bir saat e\'· 
,·el komisyona vermeleri. s 13 18 23 

Çanakkale Mst. Mv. Sa. Al. komiayonundan: 

1 - Çanakkale birlikleri ihtiyacı için 200-70-70-70-70-50-80 ton 
•aman ki ceman 610 ton saman 15-9-941 pazarte.•i günü sııat 
10 da pazarlılka satın alıııacaktır. Ileher kilosunun muham
men fiatı dürt buçuk kuıuştur. 

2 - Ev"af ve ~artııames her giiıı konıi;yonda görülebilir 

Söke satın _alma. komisyonu reisliğinden: 
8 13 

1 - 496030 kılo kuru ot satın alınacaktır. 
2 - ~,·saf ,.e şartname. i Sökecle asker! satın alma komi.iyonunda 

btanbulda Ankara ve izmirde levazım amirliklerinde her za
ma'! parasız olarak görülebilir. 

3 - Eksıltme 1_9-9-941 cuma günü saat 11 de Sökede askeri satın 
alma komısyonunda yapılacaktır. 

. 4 - Eksıltme kapalı _zarf usuliyle yapılacaktır. 
" - :lluhamn~en _bedelı 3227 4 J;ra ~5 kuruş olup muvakkat t~miııntı 

2420 lıra 08 kıırustıır 
6 ·~alip.lerin teminat; al;çrleriyle şartnamede yazılı vesııiki hıı

vı teklif,.mektuplanııı 19-9-!Hl cuma günü en geç saat 10 na 
kad'.1: Sok~de n•hri ~atııı almıı komi"yonuna makbuz mu. • 
kabılındr \erm:s rılmaları vr bu saatten sonra verilecek veya 
gelceel, me'<t ıp an~ kalıul edilnu•yecrği ilan olunur. 

28 ;ı 8 13 
Afyon mı~taka sat?' alma komisyonu baıkanlığından: 

l - .Af~ ?n garnızonundaki hastahanelerin senelik ihtiyacı olan 
2~-~ın kılo _koyun etine kapalı zarf usuliyle talip zuhur etme
dıgıııdcn bır ay miiddetle kapalı zarf usuliyle ihalesi uzatıl-

mıştır. 

2 - Afyon~aki a;keri hastahanelerin ihtiyacı içiıi 20 bin kilo ko-
n yun etı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur, 
" - Kapalı zarf eksiltmesi 15 eylül 941 pazaıiesi günü öğleden 

soıııa saat 16 da aRkeri mıntaka bina<ıııdn satın alma komis
yonunda yapılacaktır 

·I - ~aı::namesini görmek' isti yenler her gün kombyona ve Aııka
ı.ı ısta_nbul ızmır levazım amirlikleri satın alma komisyonları
na muracaat ed€bliirler 

5) - K,?yun e.tinin muh_amm~n bedeli 11000 liradır 
yuzde 7,o d~ıı .temınat muvakkatası 825 liradır. 

6 -,Ehıltmeye ıştırnk edecek olanlar kanunun icap ettirdiği ve
saık ıle_ bı_dı~te ,·erecekleri teklif mektuplarını 1:; eylül 941 

ııazarte<ı gu1.1~ ılıale sa:ıtinclen J saat ünce yani saat 15 te mak 
buz mukabılınde komısyonunıuza vermi.~ bulunmalıdırlar. 

28 :ı 8 ı:ı 

İzmir levazım amirJiii aatın alma ko.!11.İ•yonundan: 
l - 648 bin kilo odun satın alınacaktır. 
2 f<~v<a:.af ~·e ~artnanıPsi Sökede :nskrri ~atın alma kon1isyonunda 

,.~ ı.~mı~ ~eva:r.·n1 ünıirliklerinde hı1 r zaman parasız olarak 
gorıılebılır. 

:: - Ek.siltme 22-!Hl il ı•.azartesi günü saat on birde Sökedc as· 
keıı_ sııtın nlma konu~~tuı\uııda y•apılacaktır. 

1 - Eksıltme kapalı zaı f usu,jyle yııı1llacaktır. 
r; ~\luhnmmen lıeclrli 12!l60 lira olup muvakkat teminaıı n. 79_ 

1 ıradır. 
ı; - Taliplerin tenıııı:ıt .1l<cal:m ile snrtııamede \"ızıl . 'k' h 

· ki" k ı · . • · ı ve,aı ı a-vı t.e - ıı n1e tup arının 22-~).!)41 cumartesi "Ünü . t ' 
k d s··k d k , ~ saa en gee 

~ıı~·ı a _aı. o e 
1
e ""ı·· rrı 'atın alma onıisyonıına makbuz mu' 

a ı , 'eı mış o ma an ,. uu •anttan sonra veril c k ve_n; 
gelecek 1"1ekrnp1Hııı kabul E'ılilmıyeceği... e e 

:l-8 13 18 
İzmir l~vazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 .>1840 kılo p<ıtates satııı alınacaktır 
2 - Evsaf ve şartn-arnei<i Sökrdı•askeri satın alma k · 

İ ·omıs.ı·on unclıı 
\'e zmirde lenızını amirliklerinde her zaman para ·ız ol . k 
görülebilir. '- :-; ar.-ı 

:ı - ı.;ks~ltme 20-!H.141 cumartesi günü saat on biı·de Söker! • 
ke ·t 1 k . l e as ı ı sa ın a ına omı<yonun< a yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - )1uhammen lırdeli 5184 lırn oluıı muvakkat teminatı ;ıss !'. 

80 kuruştur. 11 a 
6 - T_nliple.rin teminat akçaları ile .;artnamede y-azılı vesaiki ha

\'ı teklıf me~tuplı\rıııı 2~-!.Hl41 cumartesi günü en geç saat 
ona ka_d,ar Sokede '1Skerı 'ntııı alma komisyonuna makbuz 
mukabılı vermış olmaları ve bu 'aattan sonra verilecek veya 
gekcek mektupların kabul eclilmiyeceği. 

3-8-13 18 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

l - Çanakk~le birlikleri ihtiyncı için beher çifti on liradan 
21000 çıft kundura 20-9-!>41 cumarte"i günü "aat ıı de ııa
zıırlıkln satın alınacaktır. 

2 - )Iuhammen lıedeli 20000 lira olu:J kat'i teminatı 3000 J' ... 
dır, ,E,·saf ve ~artnamesi her gün komisvonda görill b'J' .11 

'
1 

:ı ~ Talıpleı ın ihale günü çnnnkkııle As Sit AI kom· e ı ıı. 
1 , · . "· 1syonunc a. 

bulunmaları. !J 13 17 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Çanakkale. birlikleri ihtiy·:ıcı için beher çifti on Jiradaıı 2000 

ift kundura 20-!l-!J4 l cıımaı te•i gün il saat 11 de pazıırlıklıı 
satın alınacaktır. 

2 - ::lluhammen bedeli 20000 liradır. Kat'i teminatı 3000 lirıı. 
rlıı·-. E\·s~f ve şartnnme'i her gün komisyonda görülebilir. 

3 - Talıplerın ıhale günü Çanakkale A;, SA. AI,. komisyonunda 
lıuluıımalan. 9 la 17 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l - 9-9-!l ıı tarihinde kapalı zarfla tıılip çıkmadığından ihııle"I 

liradır. yapılamıyı1>ı 45 ton sığıı· eti paz:ırlıklu "atın ıılına
caktır. 

2 - Sığır etinin ~eher kilosun& tııhmiıı edilen fiyat ;{5 kıırıış o
lup tutarı LJ700 llraılır. 

;ı - Evsaf ve hu•u•i sartları Toııkapı mııltepPsinde As. Sa. alma 
komisyonund.1 giiriil bilır. 

4 - ihalesi 17-9-911 <0 aı·~ ııba günü saaL on be~te komisvonrla 
,ı ııpılacaktır. · 

5 - :11urnkknt tem:ı,ııt 1 tRJ lirıı 2:; kuruştur. 

lzmir levazım amirliği ıatın alma komisyonundan: 
l O bin kilo patatese verilen fiy"lt ııalıaiı görüldüğünden yeniden pa

zarlığı 15-!l-!l41 pazarfosi güııii saat on be~te kışlada izmir levazım 
amirliği satın alm'l komi yonuııda yapılacaktır. Talipleron verecekleri 
fipt üzerinden temi:ıatı katiye eri ile lıirlikt~ belli gün ve saatta ko
mi~yona mürncaatlaı ı, 

Sah1fe t3) 

İzmir levazım amirliği aatm alma komiıyonundan: 
ı - 8-9-941 gün ihale"i yap1lacağı ilan edilen 2191 ton ~;,ıru ot:ı 

talip çıkmadığından ayni miktar ot pazarlıkla satın alınacak 
tır. Beher kilosuna tahmin olunan bedel 5.5 kuru: olup tuta
rı 1.110,505 liradır. 

2 - Evsaf ve hususj şartlar Topkapı maltepe askeri satın alma 
komisyonunda görülebilir. 

:ı - Ot 6228 8052 ve 5911 ton gibi üç kısımdan her hangi bir kıs 
mına teklif yapanlarıı da ihale edilebilir. 

4 - Muvakkat teminatı 48170 liradır. 
5 İhalesi 17-9-941 carsmıba günü saat ll de yapılac11ktır. 

fzmir Levazun Amiı-liii Satın Alma Komisyonundan: 
Miktarı 

Kilo 
2000 Sabun 
1000 kilo zeytinyağı 
5000 Pahıtes 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı üç kalem iaşe maddeleri pazar
lıkla satın alınacaktır. Pazarlık 15 eylüı 941 pazartesi günü s11at 15 
bu~ukta kışlada izmir levazım amirliği "atın alma komisyonunda ya
pılac;ıklır. 

Taliplerin verecekleri fiyat üzerinden teminat katiyeleri ile birlik· 
te belli gün ve saatta komisyona müracaatları 

lzmlr l.e•azım Amirliği Satın Alma Komiıyonundanı 
1 - Numunesi komi<yoncla görülmek üzere iki bin çift kundura 

yaptırılacaktır. . 
2 - !hale günü 27-9-941 cumarfosi günü saat on bırde muvakkat 

teminatı 1200 liradır. 
:ı - İsteklilerin muayyen gün \'e snatta komisyona müracaatları. 

13 17 21 25 
lzmir levazım amirliği aatın •ima komisyonundan: 

ı - Beher kilosuna 165 kuruş fiyat tahmin edilen 25 ton sadeya
ğı 19-9-941 cuma günü •aat on birde pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Şartnamesi her gün komi>:vonda görülebilir. Muhammen be
deli 41250 lira kati teminatı 6187 lira 50 kuruştur. 

:ı - İsteklilerin belli gün ve "aatta Fındı'klıda satın alma komi•· 
\·onuna gelmeleri. 13 15 17 

Edremit As. Satın alma komisyonundan: 
Beher kilosunun tahmin 

Cinsi Miktarı bedeli 
Kilo Krş. Sm. 

Saman :160.000 3 50 
Odun 840.000 1 25 
Sığır eti 160.000 40 00 
Soğan 24.000 10 00 
Kuru ot 600.000 3 50 

Komisyonumuzdan 1 l. teşrin OH cuma günü ;aat dokuzda 
;aman, saat 14 de odun, •aat 15 de sığır eti ve <ant 17 de so
ğan ve kuru otun ihalesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatları samanın 945, odunun 787, 5, "ığır etinin 4500 
<oğanın 180, ve kuru otun 2475 liradır. Evsaf ve sartnameleri 
Ankara, İzmir, İstanbul levazım amirlikleri satın ~lma ko
misyonları ile komisyo:rnmuzda her gün görülebilir. Bir saat 
evvel. 

:ı - Taliplerin kati teminatları ile birlikte mezkür gün ve s<ıal-
larda komisyonumuza müracaatları. 13 18 24 29 

57 inci tümen satın alma komisyonundan: 
Cinsi Kilo miktarı umum tutarı Kafi temınatı 

Pirinç 10.000 4550 liru 683 lira 
• lhalenin tarih ve gün saau 

Mukavelenin 
Şekli 

pazarlık şartnamesi 

1!lı9 941 cuma günü saat 10 da 1 
J - Yukarıda cins ve miktarı yazılı bir kalem pirinç birliklerimiz 

ihiiyacıııı kaı "ılamak üzere ş-ıırtnanıedeki evsaf dahilinde 
Çanakkalede tumeıı aııbanna te,;lim etmek şartiyle 46 ıncı 
maddenin ::iL fıkrası mucibince pazarlıkla usulen satııı alı
nacaktır. 

2 - İhalesi 19-9-941 cuma günü saat onda yapılacaktır. 
:ı - İsteklilerin belli giln ve saatta ve vesika ve teminatları ile 

birlikte komi•yonumuza müracaatları. 
1 - Şartname her gün komi,yonda görülebilir. :{780 

Yüksek ziraat ennstitüsü veteriner fakültesi 
askeri kısmının kayt ve kabul şartları 

l - Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi aslreri kısmı
na bu yıl sivil tam de\'"eli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan 
ve olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. 
İsteklilerin aşağıdal:i şartları haiz olması lazımdır. 

A) - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından l;ıulunmak. 
B) - Yaşı 18 - 22 olmak (22 dahildir) 
C) - Beden teı;ekkülleri ve sıhhatı orduda ve heı· iklimde faal hizmete 

müsait olmak (Dil rekaketi olan!ar alınmaz) 
D) - Tavır ve hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak. 
E) - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (Bunun için de 

zabıta \'esikası ibraz etmek) 
2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesikaları bağlamaları 

lazımdır, 

A) - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. 
B) - Sıhhatı hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve 

a§ı kağıdı. • • _.._ 
C) - Lise mezuniyet ve c,lgunluk §ahadetnamesi veya tasdikli sureti 
D) - Okula alındığı takdirde a'kerl kanunun, nizam ve talimatları 

kabul ettiği hakkında veli:;inin ve kendisinin Noterlikten tasdikli taahhüd 
senedi talebe okuldan Mifa etmek isterse ol:ulcn tahakkuk ettirilecek mas• 
rafları birden vtrır \e lıu da t:::ahhüd scntctı. e kaydedilir. 

E) - Sar'ah uyurken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınma ~üptela ~!: 
madığı hakkında velilerinin Noterlikten tasdikli taahhüdnamesı (bu gıbı 
hastalıklardan biri ile okula girmezden evrnl malıll oldu~ları. ~onradan 
nl 1 1 Okuldan çıkarılır \'e okı•l masrafları yeJilerine odetılır. a aşı an ar · . · · 'd 

3) _ İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlık şubelerıne ıstı a 
ile miiracaat edecekler ve şubelerince • 2 nci maddede • bild~rilenfakevillratekı 

T' ü vet.erıner • ikmal ettikten sonra Ankarada yüksek zirast ensı us . . !Ql 
2

• 
si askeri talebe amirliğine gönderilecektir. Müracaat müddetı ey ün ° 
şine kadardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. .. 

d !erine ve muracaat sı-4) - Okula kayıt ve kabul şahadetname erece 
· İ · ' 1 k ·ıt işleri kapanır ve kabul rasına göredır. steklı adeui tamam o unca ny .. 

1 .. . . . l'k beleriyle teblıgat yapı ır. 
~dilenlere muracaat ettıklerı asker ı su 

10 13 17 20 23 25 (3237) 
13 17 20 23 27 30 3 7 

ızmir Emrazı Sariye hastaha-

nesi b_a1~4hl ~~~~~~!~ı~a?;a~;a tahmini fiyatı ve 
Ha~tahıınenın , m.ı , . . . t ş t-

. t lı 46 kalem ılııcı açık ek:ııltmeye konmuş ur. ar 
muvakkat temına ı yazı Sıhhat Müdürlüğünde ve lzmfrde ha•
name ve liste _İ,t~!1.b~ld~ gün görülebilir. Eksiltme 30 Eylül/941 s .. ıı 
tahane ba<h0 kımlıgııı e er 

1 
k · 

. . ~ \ 0" ela Tepecikle Emrazı Sariye hastahanesinde top anan omıs-
gümlhsan nd·• ,·apılncaktll'. Muvakkat teminat olaı·ak para veya par!l 
yon uzuru . . • . tekl'l . 

· · kı ·metli evrak komisvoncn alınamıyacagıııdan ıs 1 erııı 
mukabılınde Y • • • .. tı . al~ırı lazımdır. 
;hale gününden evvel temınatlarını mal oandıgınn ) a ı m · , . 
. . . T hmin' bedeli Muvakkat 

Cınsı e ı Teminat 
Kuru~ 

46 Kalem ililç 137500 
13 18 2~ 29 

Kuruş 

10313 
(3776) 



Sahife- (4) (ANADOLU) 13 EYLÜL 1941 Cumıırte i 

Jurnal dö Deha gazetesi 

Bizim için 
ne diyor? 

Süveyş kanalı 
mıntakası 

Aln1an 'e ltalyan ta ·-

Ruzveltin nutkunun akis· (! 
Jerivemühim~rkarar ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ 
So':yetler, Bul- Arnavud- Yunan Şa:rk viliyetlerimizdeki -Bat tarafı b~ci sahifede - yare} rİnİn hücumuna 

m<>k liizımdır. Bu da zor bir iştior. Tiiı·k 
zi~aıml~rlarım.n ~encliled ic:in se<:tik- uğradı 
lt>rı zeının d, ~ukun~tl, clurmalaı·ı ga- ı'-· · ılı'ıı· .. l" (' \) J)"ı • ıı • ıı t · ı· -

2arıstan~ nota vatanperverleri A • 

verdıJer Selanikt.el{i lt.alyan nak- zelzele f elaketl t t b .. 1. R 1.. 1 A • 1 1 • '. - ..... . l Si .ı .ı :re a ııı ıı·. ·~zeıı uzum u ta~·ız er<•' yaı·cl ·ı·i ılliıı gc•cc· Süı·erfl kanalı h:ıv:ı -
b:ıiunuyorlar. I• akıt memlekctın ~e1·~- li~indeki mıııt:ıkalara t;ı~rnızlarcla lııı
Iıne dokunulması.~ı . aslı~ kabul elmı- lunmu~lardır. Bombaların "<'milenle 
yorlar: Hers~y, Turkıyenın n;~v.af~~k veya :ı~keri mahivetteki yerlerde ha
olan sıyas~tınde devam edeceınnı gos- san·ata sebebiyet \:ermecliii anlasılmb-

Amiral Horti, Alman
yada Hitlerle görüştü 

tı:rmektedır. tır. · · - ' 
---000 .. . nrıılyo f/(l.?f'fr.~ iııde11: 

Duşmaı~. tanuı lcrı, gece av~ıla r ı- Ruz\'elt, giinlt'!'den beri beklenen 

Ruzvt:lt 

liyc gemilerini ateşe 
veriyorlarmış 

- Bq tarafı 1 inci sahifede -
hitapla: Amerika Birle~ik devleti -
rınin denizlerin .~erbe:<tisi siya ·etine 
devam eyliyeceğin ı kal'i .· urette t·>-

nıız ,ve duiı bataryalarımız taratınıl n nutkunu dün sövlemistir. , \ıtuki.an 
k.~r;ıılanmı~ \'l' bir tane i cliisüriilnıüı-ı- lıir kaç gün {.'Y\'C.I tahı~iıı eclılenleı', 
tııı'. süvlenmemistir. Mesel[ı Ruzveltin devamlı ve anudane bir ::ıurette mu-

ALMANLARA GÖRE , bitaraflık k;ınununun ilgasını istiye-

)lo~kova, 12 (A.A.) - Arnavut 
ve Yunan vatanperverleri faaliye ı:

leriııe dı•vam etmehletlırler. Bmıla r 

ıncnı!ekPtlerinı ist ı lii. eden düşmuıı:ı 

y.t ctmi~ır. 
Ruzvelt evvela Amcl'ikaıı gemııt>

rıne v bilha~;;a Grir de;;troyerine 
yapıian hücumdan bahsetmiş \'e bil
hassa Grir destroyerine hiç bır ih
tarda bulunmadan hücum edildiğiı,i 
temin eylemiııtir. 

- Grire yapılan bu hücum - cle
mi .Jir • ,;imali Atlantikte mahalli 
bir ı:.skeri harC'ket ve yahut iki mı!-
Jet armıındaki mücadelede basit bir 
vaka değıldir. Bu, kuvvete, tedlıışe 
ve lıiyanete dayanan devamlı bir 
dünn: sısteminin ,raratılmn . ıııa doğ

ru kat'i bir merhaledir. 
Ruzvel • ;ıözlerine söyle devam et

:niştir: 

"ızlerın ve benim kılıcımla diiıı
yaııın fethi emellerine hiç lıir hudut 
tanımıyaıı bu mahlüklara hıtap et. 
mek kat'i mecburiyetınde bulıı'ııcııı-

. . . . ceği, Almanl3rııı kaybettikleri kuv-
-:- Bas tarafı .bırnncı ıahife_de - vetlerin mikrnrını soracağı haber 

etmı') ve bu. ge_mı de ha. ~ı~·.a ugramı~- verilmi:-ıti. Ruzvclt bunlardan hiç bi
tı~·· Gene bır tıcaret gemı ı ele ha:ıara rini . ·apmamı>1, valnız çok mühim bir 
ug~·atılı:ııştır .. Alınan ~~":aş t~y~·are- karardan bah.se.tmiştir. Buırıi .1 Ame
Ier~ lngılterenın sark sahılındekı lıman rikayı en çok alfıkadaı• eden me>ıele, 
tesı,;at.ına bombalall" atmışlardır. ingiltereve vardım me:-ıele<ıiclir. Fa-

Sahıl batarya topçumuz muhareb ~- k· t. A · ·'k ·d· · 1 d'len haı·p ı 
ı ı k r · 1.. J meı 1 a el ıma e ı ' ma 

re. m\id~ha e ec eı::· c ıger l. uşmaı~ f'.e- zeme>'i, ingiltereye ve harp mıntaka-
mıle.rm~ k~~çrnı).L n~ec~uı. etmıştıı·.lıarına nakledilmedik e hiç bir fa·-
Kafılenın bu tun gcınılerı lımuıılarına d t · t B ç b ple Am ·'}, 
d.. .. 1 ı· a emın e. mez. u se e erı -
uıımus ere ır. k ki ' · · ı · ·ıt ı·e,· e · ı 

D .. 1 'gece İngiliz üıvrnr ı .· .· 1• ·a, na· ıyar ısı~H .e ıngı e. . ~anı
uı . . .. · · e eı 1 şıma 1 ma karar vermıstır Ameııka, hır mın 

Almaıwa .·ahılıııe hucuınlar nıpını:;;lar- t k t " h'. · altı.... ı · h " t· · . .. . a ·a,· ı amameıı ım'.lye~ı , .• a a -
dır. Bu ucum ar arasında bu- kaç olU t' B t k d Amerikan har 
ve ı·aralı olmu ·tur Al . t . .. . mış ır. u mın a a a . p 

: . ..' . · man an.~ı: gemileri dolaşıyor ve Alman denız-
dafı toplaı ı dusm.ının 2 tavnıre~ıııı it 1 .. .. · Tzlere hab 
diisiirmüstür. · · · a ~arını gorunce ~~ıgı ı . er 

Ilr.rlin "1 '> (A A ) · D N n . verıyorlar, onlara hucum etmıy.oı lar-
, · - • ~ · · - · · " nın dı Simd· Ruzvelt Alman denızaıtı-

a>1kerı karnak!M·dan ... ·e j'- 'n g"rt> . .., 1 
' '· . '· ' ' ~gı ne ıgı. e 0 . • hırıııa ve gemilerine tesadüf edildiği 

ka\'emet edıyorlar. 
Sun :~ gün içinde Selaıııkte İta l

yaya hareket elmiye hazır bulunan 
nakl iye gemıleri ara ında iki büyük 
yangın çıkmıştır. 

ltalyan jandarmaları 100 kadar 
hamal tevkif etmişlel'Se de grev i!ıi

nı tehdidi karşrnında bunları tahli
yeye mecbur kalmı_,Jardır. 

Bu :-ıabolajlartlan gemileri muha
fazaya memur olan ltalyaıı :;ubay
J:ırı ı:remilerden yal111z birini kurtar
mağa muvaffak olmuşlarsa da Yu
nan vatanpeverleri bunu da tekrar 
batırmı~tır. 

1 ve 2 eylülde bu kuvvete ait ce
bel bataryası da t:.ılırip edilmiştir. 

000 ~olşe:·ıkler. ~moleı~skın 60 kılometre takdirde Amerikan harp gemileri ta
~~~rnlı .. , arkısıı:tl~kı mıııtakada t.ank.l:ı- rafından batırılmasını emretmiştir. 

.. muzahe~·etı ıl. Alt?~~l mevzıler~ı~e Bu mıııtaka evelce dardı, sonra ge- Norveçte 
hucum etmışler~ır. Butun Soyyet. hu- ni"!lecli, imdi 20 dereceye, yani Ame 
c.uıııları ku\·\·etlı Alman ınudafun~ı r ikadan Izlaııda\•a kadar uzanmak- Almanya aleyhine 
ka~şı~ıııda ~ırıl~n~tır. .. , .. · . tadır. •utkun dlğer kısımları, daha 

~\~etlere ka.nlı za~ ı.at .\ eı:dıı ılmış evl'elce i>ıittii(imiz siva i edebiyattan hareketler fl1i Var? 
ve hır çok tank ıınha eclılmı~tır. ibarettir.· · N B 

A k 
A O::ılo, 12 (A.A.) - D. . . 

ğur.ıuz zaman, gelmi~tir. Oıılarn s erı Vaziyet Bütün mesele, şimdi Almanyanın Oslo gazeteleri Oslo şehri Ye ci-
oyle hitap edeceğiz: buna 71a~ıl ınukab{!Je edeceğidir. Al- varındaki ilan edilen fevkalfıde ah-

Kaza ve köylerde 21 ev kısmen 
harao olmuş, 10 ev yıkılmıştır. 

2 ölü v e bir yaralı vardır 
l{ızılay felciketzede n1ınt.akasına derhal beş 

yüz çadır gönderdi 
Van 12 (A.A.) - Dün mıntakamız- derilmiştir. Başlamış olan yardım ihti

da vuku bulan yer sarsıııtı8ında Erci- yaç nisbetinde tahakkuk etmektedir. 
yi mıntakasının dahilinde büyük za-j Ağn, 12 (A.A.) - Dün sabah vilii
rarlara ı;C'bebiyet V€ırdiği anlaşılmış- yetimiz içinde vukun gelen yer sarsın
tır. Alınan ilk malumata göre, Erceyi-ı tısının sebeb olduğu insan ve bina za
sin merkez nahiyesiyle Kocapınar na- yiatı ve tahribatına dair alınan malü
hil'e::ıinin :rn köyünde ·imdiye kadar mata göre , biı· kazada 7 ev kısmen ha-
te~bit edilen zarar miktarı fazladır. sara uğramı!J ve yıkılmıştır. 

Yaralıla~·a mahallinde ilk yardımlar Hükumet dairesi de yer sarsın -
yapılmış ve ağır yaralılar ela merkez- tısıııdaıı mü~ssir olmuştur. Merkez 
den ha~tahaneye nakledilmişlerdir. Bir nahiye;ıinde 11 ve köylerinde 10 ev 
nahivede bir kaç ev yıkılmış \'e bazı kısmen harap olmuş ve nahiye merke
binaİar hasara uğramıştır. zinde bir vatandaşımız enkaz altında 

Ankara, 12 (A.A.) - Kızılay umu- k:ılaırak ölmüştür. 
mi mo·kezinden bildirilmiştir. Ayr1Ca 1 yaralı 2 ölü vardır. 10 ev 

Zelzele felaketzedelerine merkezi yıkılmı'itır. Bazı evler hasara uğra
umumiclen şimendiferle 500 çadır gön- mıştır. 

Bir vasiyetnameden 
doğan dava 

Profesör Akil Muhtarla Orhan 
Abdi şahit olarak dinlendiler -ı:- Çocuklanmızı ve ı;ocuhl rı- - Baı tarafı 1 inci sahifede - manya bir çıkmaz içinde bulunmak- val vaziyeti ile meşgul olm'<tkta ve 

kısmından geçen Alman kıtalarının tadır. 1917 de de böyle olmtrntu. O halkı sükuna ve itidale davet etmek İstanbul, 12 (Hususi muhabiı:i!Jliz- Mahkemede, profesör Akıl Muhtar mızın çocuklarını sizin teclhiş \'e H k' h t h I O h Abd' h't I k d' J d. Fin kıtaları ile biı· noktada birleştik zaman Almanlar, münakalfı.ta mani tedir d{!n) - ase ı as. a anesinde ö- i e r an ı şa ı o ara ın en ı-
esaret sisteminize ram etmek i . .;te- leri ve harekMı müşterek~n devam olmak için Amerika ile harbi göze Aften Posten gazetesi diyor ki: len İzmirli zengini.erden Bn. N~ci- ter. Bu za~lar, Naci~e~in ameliya~tan 
ıniyonız. Şimdi bizim, kendimizin attirdikleri bildirilmektedir. almışlardı. Bugün nasıl hareket ede- _ Eğer fevkalade ahval vaziyeti venin vasiyetnamesı bugün Beyoglu e~y.el. vasıyetn~mesını yazmak. ıs~e-
emniyetimize hücum ediyorsunuz. Sovyet cephesinin bu kısmında bun cekleri mühim bir me eledir. ·ıanına kadar gidildi ise bunun sebe- dördüncü hukuk J?ahkemesinde açıl-ıdıgını ve bu müı:as~betl:}ce.ııdılerın-
Daha ileri gidemiyeceksiniz.> dan sonra büyük ölçüde bir inkişafa İngilterede bu nutuk, büyük .lüı' se bi, son zamanlarda Norveç halkı a- ıh. Merhume,. v.asıyetn~mesi!lde Be~- d~~ kalem ve kagıt ~s!edıgını ye ken: 

!iıotalar yazmak gibi diploması htim3l verilmemektedir. vinçle karşılanmıştır. Bir i:'ıgilız ga- rasında entrikalar çevirmiş olan dil- oğlundaki evını Hasekı hastahanesı- dısıne kalem V{! kagıt verdıklerinı 
Cephenin merkez kısmındaki ha- ~etesi diyor ki: süncesiz unsurdur. ne, İzmirdeki yalı~ını Cocuk sirgeme ,öylediler. . . 

usullerin gemilerimizi batıran ve va- . ekata gelince, Sovyet ve İııgiltz kay _ Izlandaya kadar Amerikan Morgen Bladet diyor ki: Kurumuna, Harbı~ede~i evini d~- Bundan ~onra Bn. ~~cıyenı:ı. koc~-
tandaşlarımızı öldüren kanun harici naklarrnın bildirdiklerine göre üç harp gemil~ri oradan İngiltereve Al t db' 1 t h 'k .1 . "ülacezeye, İzmırdekı hanı lzmıı· • Hamamızade Zekının vekılı vesı-
ınsaııiar karşısında mümklin hiç bir ,·üz kilometrelik bir cephe üzerinde <adar da ingiİiz harp gemileri n~k- . )." f \ı;ıantl e. ır :r a 1 rı çı e.ı~'1 memleket hastahanesine, eşyaları vetnamenin usulsüz, k-anunsuz oldu-

. 1 1 S t f ivatı temin edecek Alman denizal- ",· ~z 1 aba. ıyhe 1erınet· evkamt. arını ı - ile kıymetli bir yüzüğünü ve Büyük- ğunu söyliyerek iptalini istedi. Mah-faydası yoktur. Nazi tehlikesini giir- ')aş amış o an ovyet aarruzu muva ıİarını temizliyecektir. . ·an;ız ır a e ge ırece. ır. • • adadaki köşkünün yarısını küçükten lceme de üç ay içinde bu vasiyetna-
mekten imtina ett:klen içi'.~ ~.ulhper- f::ı;:i~t~~a d~~~~m e~~~~~~e~!r1~ı'.~~m- Berlinde ise, şu mütalea v:-rdır: Hıtler bazı yenı elçılcrı beri okutup büyüttüğü Raşideye, Sa- 'Tleye itirazı olanların dava açabilme 
ver milletler felakete ::ıuruklendı. Almanlar ise, Sovyetler tarafından Denizlerin serbesti i ileri sUrUlerek 1 b l tt rıyerdeki evini yine bü/üttüğü Bir- !eri için muhakemey_i 3 ay sonray-a 
Amerika Birleşik devletleri bu öl- ?azla zayiat verilmiş olduğunu, mu- rnrbe girmek için Amerika bahane <a U e 1 ~ene terk eylediğini bildiriyordu. bıraktı. 
dilrücü hatayı irtikap yapmıyacak- abil taarruzlarla püskürtüldükleri- aramaktadır. Berlin, 12 (A.A.) - Resmi teb- p • b 1 
tır. Hiç bir cebir ve korkutma har~- . ı. :ye vaz.iy~t~n kendi 1ehleıinde ol- Bir ~lman gazeteili diyor ki: ~ Jiğ: artı gru u top anıyo· r 
keti müdafaanın iki seddini tam \'<.' ugunu bıldırıyorlar. - Eger Ruzvelt, kollarımızı bag- Alman Hariciye nazırı hazır bu- · · 

Yine Almanhıra göre, meıkez cep- 1 a:,·ıp harp malzemesi nakliyatıııa 
sı.ğlam olarak idameden bizi men esinde mühim bir Sovyet kuvveti ;iöz yumacağımızı sanıyoısa aldanı- .unduğu halde Hitler, umumi ka- 9•• k A t b• J k • A ha• d• 
edemıyecektir. Bu iki sed ~unlartlıı·: ~vrilerek imha ~dilmiştir. yor. Amcrikada infiradcılar, endişe- rargf•hında İspanya, Portekiz ve ye- 0 Ume Jr ay l Siyası JSe• 

ı _ Açık denizlerde gemilerımi- Gomel cephesinde Almanlar. ce- 'erini izhar etmektedir. İnfiradcıla- nı Danimarka elçilerini kabul et- f • 
zın .!'erbesfüıi, -ı~p doğuda yeni bir taarruz için.~ü ''111 b~şı sayılan ~ayya~~e.ci .Lindberg, miştır. Elçiler, Alman devlet reisine )er etra Jnda JZahat verecek 

hım hazırlıklar yapmakta ve dıger 1u munasebetle soyledıgı bır nutukta ·t· t 1 · · t kd t · 1 d 
2 - Malzeme tedariki yolumuzun ';ephe~eırden tasa1ruf ettikleri mü- 'iç zümreden bah~-etmiş, bunların bi-ı ı ıına name erını a ım e mış er ı,-. 

serbestisi. '1im kuvvetleri burada toplamakta- ·i İngiltere, ikinci Yahudiler, üçüncü-
Hitlerle hiç bir harbi araştırmü- dırlar. Mevsuk bir k-aynaktan veri - ü de Ruzvelt ve -arkadaşları oldu- in rrilizlerin Palermoyu 

dık. Şimdi d{! öyle bir harbi araştır- len bu haber Kiy{!f-Harkoi -arasın- '{unu, bunların Amerikayı harbe sok c. 
ia 500 kilometrelik biı· sahada yenı· mak için çalıştığını be<-an etmi.,tir. bom bardınıanlarının mıyoruz. Fakat sulhu da Hitlerin , ~ 
.,e mühim muharebelerin cereyan ede Lindberg, Ruzveltin harp ilanına 

neticesi harp ve ticaret gemilerimize hiicıım ceğini göstermektedir. l<arar vermiş olduğunu, fakat ingil-
i!tmesine müsaade eyliyecek kadar A~ağı Dinyeper boyunclaki muha- erenin mağlt1p olacağım V{! Ameri- Roma, 12 (A.A.) _ Resmen bıl. 
pahnliya satın nlmağa hazır olacak robelerde ele Almanlaım nehrin do- ·anııı onu mağlübiyetten kurtaramı-
c1erecede şiddetle arzu etmiyoruz. ·ı tarafına aştıkhrı ve bir noktada yacağı :ıı iddia etmiştir. 

Hız, Amerikalılaı· ıçin bu cıhc>' '{öprü başı kurdukları bildirilmek- Günün diğer mühim meselesi, Rus-

dıriliyor: 

• tedır. Bu haber, 'onetler tnrafından va tarafından Bulgaristana verilen 
:-;arihtir ki, bizzat ıki Amerıkanın da itiraf edilmiştir.· notaclır. Molotof, Mo::ıkovadaki Bul- ve 56 kişi yaralanmıştır. 
müdafaa edilmesi ıcap ettıği ::ı:~at Atlantik muharebesi: g r elçisini kabul etmiş, Bulgarista-

7-8 eylıi.1 gecesi Palermoya yapı
lan hava hücumunda 41 kişi ölmüş 

gelmiştir. Bu ,;aat müsbet müdafan Harbin neticesini, Atlanlik muh~- nı;ı, Sovyetlere karşı altlığı vaziyeti 
---X'.---

ıranda saatidir. Ru saat hücuma mani o!- rebe~i tayin edecektir. Almanlar şim- ·ıeri sürerek Bulgaristanın Rusyaya 
mnk saatidır. )lüdafaamız için lü- diye kadar ı;~ milyon ton ingiliz ve kar~ı bir iis halinde bulunduğunu 

müttefi~le~'i_ ticaret gemisi batırdık- bildirmiı;; ve Almanların, Rusyada _ Baf tar~fı 1 D:ıci sahifede -
zumlu olduğuna hükmedeceğimiz !arını bılclırıyorlar. İngilizler i::ıe ha- Odesa, Kmm ve Kafka8yaya karşı ha- tana se\·k edılecektır 
sularda Amerıka harp gemilC'ri ve ziran sonuna kadar batırılnm olan rekat için Bnlgarhıtanın bir iis ha- Diplomatik imtiyazlı Almanlara 
tayyareleri su altında tetikle dnı·a.1 gemill'ı iıı tonajının 7 milyon' oldu- ]inde kullanılmasına mü-".lade edile- ·~elince, kadın ve çocuklar hariç bun 
mill\'er denizaltılarının ve yahut d•' - ğunu habeı· vernıişle>rdir. Temmuz ve miyeceğiııi beyan etmiştir. Dulgaris- ar 14 kişidir. Almanya, İtalya, Da
niz üstündeki mihver kursanlarrnın Ağustos ·aylarındaki gemi zayiatının tana verile:ı notada Bulg::ristanın nimarka, Macar elçilikleri resmi me-

da şayanı ehemmiyet olmadığını bil- bir üs olarak kullanıldığına dair şu murları Irak hududuadan Bağdada 
ilk olarak öldürücü darbelerıni ııı- diriyorlar. İııgilterenin harbe girdi- yedi delil ileri sürülmektedir. geçecek ve Türkiy{! yolu ile trenle 
dirmelerinı artık beklemiyeceklir. ği sırada ticaret ~~mi~i yekunu yir- 1 _ Bugün Bulgar topraklarında memleketlerine döneceklerdir. Dün 
Denizlerin serbesti. i Amerikan , ı- mi bir milyon tonıl~to hacminde idi. külliyetli Bulgar, Alman ve İtalyan Rus elçisi ile İran mümes:-ıili ve İngi
yasetini idame etmek vazifesi ~imdı ;\fülcefiklerinin ingıliz ticaret gemi- kuvveti vardır. !iz elçi~i arasında yapıhn bir top e. 
Atlantikte geniş mesafeler üzerinde !erine ilha ettikleri gemi tonajı da 2 - Bulgar hava meydanları, Al - lantıda bu meseler hakkında ka-

Ankara, 12 (Hususi muhabirimiz- larına bildirmeğe mecburdurlar. Bu 
den telefonla) - Hükumet önümüzde- mecburiyeti yapmıyanlar hakkında ce
ki sah günü Parti grubu içtimaında bir za verilmektedir. 
aylık siyasi hadisele:r hakkında izahat Bununla het-aber muayyen müşküla-
verecektir. ta maruz kalmış ve nakil vasıtalarını 

Milll müdafaa mükellefiyeti kanu- satanları.1.1 veya elden çıkaran~~ı:n ?.~ 
nunun 27 inci maddesinin tadili hak- k~d~r m~~det zarfında bu degışıklıgı 
kıııda hükumet meclise bir kanun pro- ?ıl~ı~·ecegı.kanunda mukayyed olmadı
jesi takdim etmiştir. Mezkur madıle gı ıçın takıbat.yapılm~mıştır. .. .. 

· . . . . tah Bu maddenın tatbıkatında gorulen 
mucıbrnce tahrıre tabı nakıl vası ' - mahzuru önlemek için bu mecburi-
rnu başkalanna satanlar veya herhan- t· 1 t hd·d· 

1
.. l .. .. ye 111 zaman a a ı ı uzum u go-

!l'İ bir sebeble elclen çıkaranlaır koyl!'r- . .. .. • . .. 
de ihtiyar mecliı.ılerine ~a~ab~larda r~lmuştuı'. Layı.hada. bu mud.det on 
milli müdafaa mükellefiyetı komısyon- gun olarak t.ayın edı lmek~dır. 

Resmi ve hususi müesseseler 
müstahdemlerinin elbiseleri 

mahzurlar tevlit edebileceği düşü

nülerek ordudan gayri teşekkül ve 

müesseseler mensupları kıyafetleri

nin bu benzerliği bertaraf edecek 

~ekilde tesbit ve tanzimi maksadile 

yeni bir kanun projesi hazırlanarak 

vedi milyondur. Şu hale görp İngiliz manlar farafmdan tayyarelerle dol - rarlar verilmi~tir. 
faaliyette bulunan denız ve hava ve ve mültefikleri;ıin ticaret ıremileri durulmuştur ve Almanların kontrolü Mühim Alman ajaıılarınııı kaç - ı b ı d" • 
kara kuvvetlerimize dü~mektedır. zayıatı dörtte bfr ııisbe'iirıdedir. At- altındadır. mak teşebbüsünde bulunup bulun - ıstanbu e e ıgesı 
Bu çok basit olarak şu demektir ki: lantıkte nakliy-atı temin eden gemi- 3 - Karadenizde Varna ve Bur- madıkları maliim değildir. T-ahran, 

Ankara, 12 (Hususi muhabirimiz
den telefonla) - Resmi ve husus~ 
daie ve müeı:ıseseler müstahdemleri
nin kıyafetleri ordu mensuplarının 
kıyafetlerine benzemekt olduğu 

Milli Müdafaa Vkaletince yapılan 
Letkiklerden anlaşılmış ve bu ben
zerl i ği ordu disiplın bakımından Meclise sevkolunmuştur. 

Almanyada yeni harfler 
Berlin, 12 (A.A.) - Almanyıı 

Dahiliye Nazırı yeni tedrisat yılının 
başlaması münasebetiyle yaptığı be-

bizim karakol gemilerımiz ve lar- ler ekserisi 5 bin tonluk ve seri şilep gaz limanları, Alman harp gemileri I~fahan ve diğer yerlerdeki Alma!1- Müşteriden fazla para 
l . . b'T' f ·et gemi! !er olduğundan şimdi Atlaııtikte faz- ve denizaltılar için bir üs halinde Jar vaki teşebbüse rağmen henüz ge- 1.stı·yen şofo"rlere benzı·n yare erımız ~ un ıcaı . . e~ım la i~ görecek ticaret gemileri, İngiliz bulunmaktadır. tirilmemi:;;tir 

yalnız Amerıkan geınılerını degı,, !erde azalmı~ demektir. Bazı Ameıi- 4 - Varna, Burgaz ve Rusçuk li- Almanlar· her vagonda müselliih • k 
:fakat müdafaa sularımıza girmiş kan mütehassısları, ingilterenin ay- manlarına Alman harp gemileri, de- fran polislerinin nezareti altında bu vermıyece 
olan her hangi bayrağı taşırsa ta;ı· da 500 bin tonilato hacminde gemi nizaltıları ve d{!niz kıtaları tahşid Junaca'klar, hat üzerinde her islas- İstanbul, 12 (Hususi muhabirimiz-
sın bütün gemileri himaye edecek- ~aybet'.ikleri_ takd!:·de ı:ıüşkü.l vazi- edilmiştir. . . yonda da müselliih bir İran polis den telefonla) - Belediye, müşteri
tır A ··k B. 1 k d 1 tleri reiqi Y ette . kabcagını ~oyfomışlerdır. 5 - Am~ral Retler, Bulgarıstanda müfrezesi olacaktır. Almanlar Ah- ferden fazla para istiyen ve müşteri-

. . meıı a ır eşı ev e_ İn.gılızler, naklıyat hususunda A- Bulgar demzaltılarını ve harp gemi- vaz ve Kazvinde müttefiklere teslim nin istediği yere gitmiyen şoförlere 
sıfatıle karşısında bulundugum vaz:_ merıkuya güvenmektedirler. Ameri- !erini Sovyetlere tarruza hazırlamak edilecek ve lranlılar bundan sonra benzın vermemeğe karar vermiştic. 
fem, tarihidir. Bu vazife sarihtır ve kalı amiral .Laı;ı 1 teı:ımuz 1941 den la meşguldür. bunlarla me~gul olmıyacaktır. lstanbul Sıhhat mu~ düru·· 
önüne geçilmez mahiyettedir. Bu 1 ~43 'enesı nıhayelınc kadar 12,5 6 - Bulgar demiryolları, durma- --------------
bızim tarafımızdan bir harp hare- mı~~·o!ı tonluk 1073. gemi in,a edile- dan Karadeniz limanlarına harp mal him bir meseledir. Bu seyahatin Ma-

~ .1 . .. . cegrn~ fakat fazla ın~aatın 1943 de zemesi taı;;ımaktadır. car genel kurmay başkanının islifa-
ketı degı ~ır ... Tecav~z bızden gt'I- ol:ıcagını, 1943 senesinin ilk üç ayı 7 - Rusçukta Tuna üzerinde ku- ından sonra oluşu ehemmiyetli gö
mıyor. Bızım ıçın bahıs mevzuu olan zarfında 1918 de inşa edildiği kadar rulan köprüden Bulg.'.lri tana müte- rülmektedir. Ziyaretin, Rus cephe
cıhet müdafaadır. Fakat ihtarımız fazla gemi inşa edileceğini söylemil$- madiyen kılvv~tler geçirilmektedir. sine fazla Macar kuvveti gönderil -
sarih olmalıdır. Halen ve istikbalde tiı · Yine ~mira) Lan beyanatında: Bulgar radyosu ve matbuatı, nota mesi meselesiyle alakadar olduğu 
eğer Alman ve İtalyan harp gemıleri Vazıyet tasavvur ettiğimizden muhteviyatına şiddetle mukabele e- tahmin ediliyor. 

d~h~ feııalsşmadığı takdirde şimdi rlerek bunun İngiliz ve Amerikan Macaı·istamn 500 bin kişllik bir 

İstanbul, 12 (Hususi muhabirimiz 
den telefonla) - Tekaüde sevk edi
len İstanbul sıhhat müdürü Ali Ri
zanın yerine tayin edilen Ankara sıh 
h·:ıt müdürü Şuayip, bugün Ankara
!.lan vazifesine başlamak üzere şeh
rimize gelmiştir. 

Dakarda Almanlar 

yanatta, mekteplerde normal yazı· 
nın öğrenilmesıne başlanacağını bil
dirmiştır. Bu yazının harfleri, Latin 
harflerine benzemektedir. 

Yunanistanda bazı 
tedbirler 

Atina, 12 (A.A.) - Yunan hil· 
kfımeti, tanzim ettiği bir kanunia 
harp malfilleri ve ailelerine bir ge· 

çim vasıtası olmak üzere tarlalar 

tahsis edecektir. Hasta olan asker 
ailelerinin geçimleri için de ayni şey 
yapılacaktır. 

himayesi Amerikan müdafaası için elımızde bulunan ve ı:ıefere çıkacak hükumetlerinin eseri olduğunu bil- ordusu olduğu halde harbe 50 - 60 
lüzumlu sulara girerlerse bundan gemilerle biz de ihtiyacımızı karşılı- diriyorlar. bin kişi ile iştirak etm{!ktedir. Al -
doğacak her türlü rizk ve tehlike, yacağız. Bulgar hükumeti, halkın ingiliz ~e manlar, bunun artırılmasını istemiş
kendilerine ait olacaktır. Bu suretle Demi~tir. Bu sözlerle ingilizlerin Rus radyolarını dinlenıi>lerini yasak !erdir. Şimdi Amiral Hortinin bu me
mesuliyet Almanyava racidir B!ı 194~ ~enesi sonuna kadar Amerikan etmiştir. seleyi görüşmek için Almanyaya git 

yokmuş niden dolaştırılmaktadır. Binaena -
Vişi, 12 (A.A.) _ İngiltere kay- leyh, hedefi memlekette ikilik doğur 

nakları, Dakarda Almanların bulun- mağa matuf olan bu şayia karşısında. 
':luğu şayiasını yaymaktadır. Resmi umumi vali, bunları yaymakla suçlu 
mehafilde şu cihet kaydediliyor ki, olanların yakalanarak mahkemeye 
aksi isbat edildij'i halde bu şayia ye. verileceklerini beyan etmigtir, 

T h ~ · . · gemı ını:;aatına bel bağlamamaları lü Macar Kral Naibi Amiral Horti- tiği ve Macarların Şark cephesine bir 
sı a atmıyacagız. Ta kı Alma~ya zumu hatırlatılmış olmaktadır. nin Hitler tarafından kabulü her ta- kaç kolordu daha göndermeğe razı 
bunu araştırmakta devam etmesın... (Radyo Gazeteıi) raftıı. büyük bir alaka uyandıran mü- olacaklarJ bildirilmektedir. 


