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Asker Ailelerine Yardım 
Belediye meclisi dün f evka· 

iade bir toplantı yaptı 
r *** ' 'f ran1vay, otobüs, tren ve vapurda birinci n1evki biletlere, havagazının 

nıetre n1ik'abına, elektriğin kilovatına birer kuruş, bazı belediye resım
lerine de yüzde elli zan1 yapıldı 

'-----------------------------...:....-------------Belediye meclisi, asker ailelerine Jediye tetkilatı da dahil olmak üze-ığı için on bin liralık münakale de ka-
Yardım kanunu tatbikatı ve belediye re belediye memurları tekaüd sandı- kabul edilmiştir. 
tnemurları için tekaüd sandığına ve-
rilmesi icabeden hisse hakkında ka- v ı • • k k 1 
l"ar almak üzere dün öğledeıı son- a ının e me mese e 
ra belediyede toplanmıştır. Celseyi J • 

;.;;~ik~:'.e:;~~r.ı:;i:~ ~;kl~~:çe!ku~:: sı· hakkındakı· beyan t 
cagını bıldırmıtlır. . . a 1 

Teklif üzerine bır kısım beledıye 
resimlerine yüzde 50, tramvay v~ ~a 
pur otobüs ve banliyö trenlerının 
biri~ci mevki biletlerine birer kuruf, 
havagazının metre mik&hına, elek
trik kilovatın& birer kurut zam ya -
Pılmaıı ve bu varidatın, asker aiJe -
lerine yardım hiııeıi tahsisatın.~ ili
Yesi muvafık görülmüttür. Mulhak 
bütçeler tarafından idare edilen be-

Alınan tedbirlerle fırınlarda izdihan1ın önüne;ge

çilnıiştir. Çiftçiye tevzi edilmek Üzere tohumluk 

buğday ve arpa istenmiştir 

Japonya, Rusya
yı protesto etti 

Askeri Vaziyet 1 
-~,-~:;.:..:.,.--__:;.--ıı-

Ki yef büyük meydan 
muharebesi başladı 

kiyefteki Sovyet ordularının ge-
ri alınmaması hatalı olmuştur 
Gelen haberlerden anla~ıldığına 

~öre, şark cephesinde Sovyet ordu
ları müşkli! duruma düşmüşlerdır. 
Alman taarruzları lıilhas.~a cenupta 
1_.ıkışar. gö,lcrmiş, bir Sovyct teblı
ıııre gorc de Alman kuvvetleri daı-
111i takvi_yc nlıırak, zayiata rağmen 
Kıyef mut\afaa hattını ~·l\.l'mışlar ve 
~chrın dış mahallelerıne kadar gel
lnişlerdır. Bıı ııün neRredilen fevka
lıide bir Alman telılıi\'inde de, ce
nupta Almanların iki koldan büvük 
lıir ilerleme ynptıklnrı \'e dört Sov-
:Vet ordusunu ihata. ef-ikleri, şımdi 
hunların ımha cdılmekte oldukları 
hı ld irı IQ'liştır. 

mesi liızım geldiğini: Kiyef.i tahliye 
etınderı ıcaıı e~· lcdigını duşunmuş
tük. Her nedense SovyeUeı· H~zı 
tc·rketnıektcıı çekinmişlerdır. Bugun 
muhasara edıldiği bildirılen orclula
rııı mevcudu yarım milrondur. Eğer 
bu ordular ımha edilir,e, ~unun me
•ul i vetiııin kime aıt olacagının tayı
~ ı n; tarıhe bırakalım. Maamafih çcv 
.- \,lığ ı bılc! ı rılen ordulardan lıenttz 11 -Devamı 2 nci Sahifed-

Bundan yırnlİ, yirmi beş gün ka
tlar evvel, cenuptaki harekattan 
bnhsecterken, Almanların Ki;vcf ve 
liat·kof arasında iki grup halinde 
1lcrlemiye çalışacaklarını, mii;terck 
bır hareket yapacaklarını _tahmın e1.-

nu~ Ve burada büyük bır meydanlı~~~~~~~~ 11111harelıesıne intizar edilmesi lfızım 
Ye!diğını sövlemistik Bır müddet 
~V\· \ • ' • lar ~ bıı hareket başlamış v~ _Alman 

Fuar buı:rece 
kapanıyor 

Dün akşan1a kadar Fu

arı 780315 kişi gezdi 

31 gündenbeıri İzmirin iktısadi bay
ramı şeklinde neşe ve eğlence içinde 
devam eden fuar, bu gece saat 2,30 da 
kapanacaktır. Bu münasebetle beledi
ye tarafından bugün saat on üçoo Fuar 
gazinosunda 300 kişilik bir ziyafet ve
rilerek fuarın kapanış mera"imi yapıla 
caktır. 

Belediye reisi Dr. Beh~et Uz, fua1·ın 
me,ai'i hakkıııda bir nutuk irad ede
cek, fuarın gelecek sene açılmak üzere 
kapandığını bildirecektir. Parti adına 
vilayet idare heyeti azasından avukat 
Ekrem Oran, ekspozanlar namına da 
İstanbul ticaret odası neşriyat müdüQ·ü 
•raib Servet te birer nutuk veırecekler
dir. 

Evvelki giin fuarı 13566 kişi ziya
ret etmiştir. Umumi ziyaretçilerin ye
kunu 780315 kişidia-. 

l•rd buırun bıldirdikleri gıbı dort Rus 
Ve! u~unu Rarmıştır. Bir müddet. ev
So~ .bu harekat inkişaf halinde ık~n 

) et ordularının derhal gerı çekil fanaıı bir Soı:vetköıtiiııilıı hali. Almanlar Desııa neh;·ine 

llrri lwtlardo lıoı-p rdc ıı Srıl'l/rf ~skrrlPri biı · orıııo ,ı irindi' 

Almanla~~ göre 
Alman kıtaları 

dün Kiefi 
zaotettiler 

Dört Sovvet ordusu iha--
ta edildi 

ıtalgan donanması 
boğazlardan geçmek 

istigecekmiş 

Haberi veren lngi
lizler, Türkiyenin bu
na müsaade etmiye-
ceği kanaatindedirler 

Londra, 19 (A.A.) - lngiliz 
hükumeti, Bulgaristanın, lıalyan 
gemilerini boğazlardan Bulgar 
bayrağı altında geçirmek ıçın 

ürkiye nezdinde tetebbüote bu
lunacağını haber almıştır. Bu 
mahiyetteki her hangi bir te
ıebbüs, Montrö mukavelesi hü -
kümlerinden kaçamak suretiyle 
istifade maksadiyle yapılacağın

dan Türkiyenin muvafakat et
miyeceği tabiidir. Bulgaristan, 
halen lngilteı-enin iki müttefi
kiyle, Yugoslavya ve Yunanis -
tanla muhasama halindedir. Bul
garistanın böyle yapmacık bir 
hareketi, Türk hükumetinin mu
halefetiyle kaqılaşacaktır. Ha -
tırlardadır ki, bir lıalyan petrol 
sarnıç gemisine bu ıekilde bo
gazlardan geçmek için Türkiye 
geçenlerde müsaade etmemişti. 

1 

- 1 

~:=.ı:ıı::.cı 1 Sovyetlere göre 
Kiyef mıntaka
sında muharebe 
cereyan ediyor 
Aln1anlar cenupta yıl
dırım harbine başladılar 

Sovyetler bir günde 112 
Alman tayyaresi 

düşürmüşler 
Vişi, 19 (A.A.) - Ofi: 
Geceki Sovyet oobliği: 
18 eylülde kıtalarımız bütün cephe 

üzerinde düşmanla muharebeye devam 
etmişlerdir. Hava kuvvetlerimiz düş
man zırhlı birliklerine, piyadesine, top 
çu•una ve yeırde tayyarelerine h!icum 
etmiştir. 16 eyliılde hava kuvvetlerimiz 
112 düşman tayyaresi düşürmüş ve 29 
tayyarl! kaybetmişlerdir. 

Son günlerde Kiyef önünde şiddetli 

!
muharebeler olmuştur. Yeni birliklH 
getiren düşman, hatlaırımızı bir bölge

I ngiliz gazeteleri, ada- de delıneğe muvaffak olmuş ve şehrin 
• 

1 
kapılarına kadar nüfuz etmiştir. Mu-

dakı kuvvetlerin Rusya /hart-be devam etmektedir. . 

1 l 
Moskova, 19 (A.A.) - Bu sabahkı 

yı n n1adan harekete ge- Sovyet tebliği: 
Çirilnıes' • • t' 1 Gece bütün cephe boyunca muhare-

ını IS ıyor beler olmuştur. Kiyef mıntakasındaki 
Nevyork, 19 (A.A.) - Amerikan muharebeler bütün şiddetiyle devam et 

muharrırlerinden Stil, İngiliz kıta- mektedir. 
lunnın yakında Ruslarla yan yana ı Londra, 19 (A.A.) - Röyter: 
ıiöfrüşeceklerini yazıyor. Bu mevzu- Rusyadan gelen son habeırlere göre, 
da hassaseooıı salahiyetli olan bir şah- Almanlar Harkof istikametinde bir 

- Devamı 4 ncü aahifede - - Devamı dördüncü aabiff.lld• -

fGlUırnlUıını M~~eO<®~ö 1 

lzmirde et fiatleri 
• • 

nıçın yüksektir? 
Di2er yiyecek maddeleri arasın

da etin de tetkiki lazımdır 
Dünkü npshamızda sebze fıatları durmağı bir zaruret olarak ırörüyo

üzerınde Ankara ıle İzm ır arasıııda ruz. Nıhayet, ekmek meselesının 
!ıır mukayese .vaptık ve a1'1kadarla- hııllı ile ış bitmiş olıımaz. Çünkü ek
ran mutlaka, lzmır hayat u cuzluğu nıcJ.., bir parça etle, bır kap y~mek
ve kolaylığı bakımından buna bir le mi!talita edilir. Bınaenale;•h ek
çare aramak nıecburiyetiııd ~ bulun- ır.~k gıbı, et ve sebzeler de halkın 
cluklarını bildırdik. crı i!Pri gıda ıhti;·açları arasında bu 

Bugün de et fiatları üzerinde lunuvor dernektir. Eğer ekmejre mü 

.. --~ . "' . 
1 $AR tTl.E.R 

v:. zı ·olarak et ve sebze satışlarını 
da bir hal şekline bağlarsak, müb
ı·ern maddeler üzerınde esaslı bir 
adım attııtımıza kendimiz de ınana
bilirız. 

R 
• • tımirde et fiyatları şöyledir: 

aınazan pıdesı Kuzu ve koyun 70, dana 55. 
R .. mazan ıreldi. Bittabi fırınlarımız- Aııkaraya gelince, dana 50, kuzu 

da eskiden olduğu gibi, pide imali ve koyun 45. 
batlıyacaktır. Pide deyip geı;miye- Ankarada dana etınin beş kuruş 
lim. Çünkü pide s~rfiyatı bir hayli farkla yüksek oluşu ilk bakışta in
fazladır. Fakat her nedenae, pide sa- sanı düşündürebilir ve hayrete sevk 
lıtlarında fiat kontrolü yapılmamak- e~ebilir. Fakat hakıkatta bu, An
tadır. karaya sığır cevkiyatının ve bu ha-

Şehrimizde pide fiati, hemen he- valıde büyük baş hayvan yelişmesi
men kilo batına 40 kuruta yaklaı- 11'.ı azlığındandır. Eğer bu hal de 
maktadır. Ekmek 12,30 kuruşa aatı- olmasaydı, muhakkak kı Ankarada 
lırken, ekmek yerine kullanılan ve d!lna eti de (25-:lO) kuruş arasında 
ayni zamanda ekmek unundan imal fiat tutardı. 
edilmif bulunan pidenin bu kadar Ş i mdi koyun \'e kuzu etine geçe
yüksek fiatle aatılması asla doğru !im; 
deiildir. lzmır \'e civarında koyun ve ku-

Hangi makam alakadarsa, pide zıı etinın bu kadar yüksek olmasına 
fiatini de lütfen tetkik ve teıbit etsin. sebep nedır?. Eskıden Yunanistana ** -D•T&ı111 4 nıll aabifeık -



Sahife (2) • 

lnönü Kampında: 4 

Memleketin başka 
yerlerinde de kamp· 

lar kurmalıyız 
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Yakalanan muhtekirler Valinin beyanatı 
" Gn7.iler raddesinde Osman oğlu (Şehit.Ve Memleket Haberleri) - Baıtarafı ı inci sahifede -

:Mehmed ve İbrahim oğlu ha.mmkar memesi ieiıı itaµ tıclenlen• direktifler 
:Mustafa, fırında. ekmek imal edilen s b f 1 verilmiştir. Vazi.vet her zamanki gibi 
unlardan 15 kilosunu börekçi Meh- •at erı• normaldir. 
metle satarak ihtikar yaptıklarından e ze 1 Kaza ve köylerde: 
tutulmuşlardır. Kaza merkezlerine, belediyesi olan 

Karşıyakada Barbaros sokağında. nahiyelet"e ve bazı büyükçe köylere top-
Salih oğlu bakkal Mustafa, u:ıun ki- f• t •• k b k • b rak mahsulleri ofisince İzmir gibi esa-
losunu 27 buçuk kuruşa satarak ih- ıa mura a e omısyonu, se ze sen muayyen ve kafi miktarlarda un 
tikar yaptığından tutulmuş ve unları • • • • d verilmekte ve oralarda da ekmekler ay-
fırıncı Yusuf ve Hakk~dan. ~iiosunu fıatlerlDI her hafta tesbıt e ecek ~~i .~vsafta ~ıkarılmaktadır. t~ti~sall~r~ 
25 kunıştan satın aldıgını ıtıraf et - uzum, zeytın, pamuk ve tütun gıbı 
miştir. Gazetemizde sebze fiatlan hak- bahlan şeht·e git·iş ~·erlerinde, top- maddelere inhisar edeırek ötedenberi 

Ha''a kurumunun nıuvaffak eserı·, lno .. nünde İkiçe:Şmelik caddesinde Hüseyin k!ndaki neşriyatımızı nazarı dikka- !andıkları sırada satış fiatlan için hububat zeriyatını itiyat etmiyen köyle 
" oğlu Mustafanın fırınında bir çuval tt~ alan aliikadar makamlar, bu hu- siiz birliği yaptıkları anlaşılmıştır. rimiz için de ahiren ticaret vekaletin-

zaf eri kazanmıştır. Şimdi onun tohumlarını un bulunmuş ve bunu, fırıncı İsmail- euııta tetkiklere başlamışlardır. H~ Son günlerde domates fıatları da da den vilayetçe alınan salahiyete istina-
- den evvelce ödünç verdiği bir çuval her aldığımıza göre sebze fiatları, hil olmak üzere sebze fiatlnrı yük- den geçen seneki gibi buğday verilme-

vurdun her bölgesine saçmaJıdır un yerine aldığını söylemiş, her iki her hafta için ayrı ayrı olmak üzere selmiştir. Alakadarlar, bu gayri ta- sine 18 eylül 1941 den itibaren başlmı-

ı "'.. .. · ı b'.vük suclu tutulmuştur. Fi~t mürakabe komisyonunca ie::ıbit bii yüksefü ıçiıı bir sebep göreme- 1 mıştır. 
Ben, nonundekı vacıların en u. İkiçeşmelik caddesinde 13!> numa- . . . . . . ' Bu buğdaylar, mahalli iaşe heyetle-

Havacılık yuvasına y AZAN: kısmı,. Türkku~una rada manifaturacı Bohor oğlu Bin - ertılecektıı. Seyyar sebzecılerın ı-;a- mektedırler. rinin tanzim ve kontrolü altında mute-

ilk defa gittim. Fa- Süha Sükuti Tükel müş.:.bıh mahallı ~- yamin Pense, metresi 44 kuruşa sa- • Kuma' hırsızları metler maırifetiy1e ve talimat dairesin-
kat burasını bir kaç şekkullerden yetış- tılması icabeden düz pazeni 85 ku - TUrlS1İk yollar y de toprak mahsulleri ofisinden alın -
defa ziyaret etmiş olan arkadaşlardan miştir. Bugün tngilte~·e. imparatorl_u- ruşa sattığından, ihtikar yaptığın - makt~clı_r. Bütün bu noktal~rd~ her 
kampın eski halini dinledikten sonra, ğu Gedikli yuvasındakı ıdare ve yetı~- dan yakalanmıştır. ·n aatı gakaıandı hangı bır sıkıntının her hnngı hır za-
kısa zamanda basarılan işleri muvaf~ m~ usullerini geniş mikyasta tatbık Bayındırın Çırpı köyündeki pazar- 1 Ş manda mevzuu bahis ola.mıyacağmı ka-
fakıyet hamleleri~i, büyük terakkiyi ederek dünya hava hakimiyetini almak da manifatura satan Tireli Ali oğlu tiyetle tekrar etmek isterim. 
gururla müşahede ettim. Kampın tari- yoluna girmiştir. ~'fustafa Düzen, 60 kuruşa satması B' l k . b. l. Vilayet ve alaka?.ar teşkilat, gerek 
hl pek yenidir. Türkkuşu kurulduktan Havacılık aıeminde, memleketi1:1.i~ie ıca,beden bası:ıa~ı1! metres~ni 110 ku- Beton yol için çİnıcnto ır Je Çl ve ır po ıs merkezd.e,_~eıı.·:k mulhakatt~ b_u m~vz~ 
;;onra, burası havacılığa hevesli genç- bu devıetıeri mukayese edecek aegılız. r.u:;a satar~k ıhtıkar y-aptıgından ad- tedaı·ı'I< edı.lecek nıemuruna işden el ı~rı hak~kı ıh~~~acıara ve huk:umetı_mı-
ıerin toplanma meydanı olmuş; çadır- Onlar başka gayeler pe~inde koşmak- lıyeye Yerılmiştir. zın .tesbıt ~.ttıgı esaslar veç~ıle daıma 
!ar içinde cTürkkuşları~ nın havalan- tadırlar. Bizim hedefimiz ise sadece Vali Fuad Tuksal dün sabah er- çektirildi takıp ve muraka~ etmektedır. 
dırılmasına başlanmış; aıı·tan rağbet. vatan müdafaasıdır. Fakat onların Bir hırsız kaçtı k d Mersini" - Ba raklı turistik . . T?l~ııınlıık t~~zıatı: ~ . . 
azimli bir çalışma neticesinde bu in- havacılığa verdiği ehemmiyetten ve ye- • . . en en. . ı Y . .fl b Kem~raltı cadd~sın.?e :erzı ~foh- . .Vılayet dahılı_n?e _tohumluga ıhtıyaç 
kişaf temin edilmiştir. Bugün ise inö- t•st·rme tarzlarından istifade etmek, Hır::nzlık suçundan dolayı yakala- k 01 p~ı t~ .ınşa~tınıb~eftış etmıl'b·t~ met Etımanın terzı dukkanından üç gosteren yerler ıçm ıcap eden malüma-
nü kampı, artık uçan kuşlar için bir z;r~rlı bir şey olmasa geırektir. ~an ve. parmak izi tetkik edilm~~ .ısım .a. ı. ınşa~ ın ~ ~n ~~~e . ı ı- aycanberi mühi~ mıktarda kumaş tı mülhaka.~tan. topla~ış b~lu:ıuyoruz. 
yuva değil, Türk kartalları için kanacl . . . . . . uzere Jandarma muhafazasınd-a mu- rılme~ı _ıçın ala~a~aı lam dıı e~tıfl.e~ çalınmakta oldugu zabıtaya bildıril Her kaza uzerıne verılmesı lazım ge-
t.'.lkma mahalli haline getirilmistir. Ge~ıklı yuvasına. y~zılan bu genç! teferrika polis merkezi üzerindeki vermıştır. Mersınlıde sabahleyın ışı mıı; ve yapılan devamlı takip netice len tohumlukların cedvellerini zwaat 

fnönündeki Gedikli yetiştirme yuva- sıkı bır. ç_alışma netıcesınde beş, a~~m.~ parmak izi dairesine gönderilen f;a- basında bulunmayan turistik •yollar .:. nı'de nihayet hırsızlığın failleri ve ticaret vekaletlerine takdim ettik. 
sında iki bariz hu!!usiyet göze çaı-p- altı ay ıçın~e hava ordusun~n, :no~orlu bıkalı Süleyman oğlu Osmıın Nuri Sürveyyanının vilayetçe vazifesine meydana çıkarılmıştır. Bu h.u·sızlık Muhite ve iklime intibak edebilecek ne-
mak~a~ır. Tiilrk ha~a ~urum~ı~un ~ü- tayyar: n:fustesn~, herhad~~ı bır ran- kaçmıştır. Suçlu aranmaktadır. nihayet verilmiştir. işinde mallımailaı:ı olduğu ~alde va- vilerden tohumluk buğday, arpa v~ ~~v 
rültüsüz, fakat verımlı mesaısı; Turk şında \iazı e alabılmekte 11 

• 1 1 Karşıyakada Bostanlı istikametin- zifelerini ıfa etmıyen polısın şeref darm muayyen mahallerden celbı ıçın 
gençliğ!~in ~avacılığa. kars.~ ?!an aşkı İkinci bir altı aylık de~r~e ise, pilot B IR\ ~~ a den başl~nan beton yol }nşaa~ı için ve haysiyetine muğayir harekette teş~bb~s~ geçilmiştir. Toprak mah:-ıul-
\" kabılıyetı.. Evet, bız f ııonundc bu- olarak ayrılanlar motorlü tayyare ~ U S1 müteahhıd tarafından kafi mıklar - hnlundukları anlaşılan Kemeraltı lerı ofısı, bu tohumlukları lzmırde 
mı gördük. uçuşları yapa~ilmektediı:. Bu çalışma da çimento tedarik edilemediği ve mevkii polıs memurlarından Süley- kendi anba;larınd~n veır~ce~ ve isti -

Hava kurumu, memleket davasında esası kabul edıiı:ne~ şar~ıy.le, ha\:a k~- ÜZÜM: bu yüzden inşaatın yavaş gittiği an - nrnn ve bekçi Mehmedin, dün Emni- Y_enlere ~şın.para ıle,,:re ıstıyenl_ere de 
li7.erine aldığı vazifeyi muvaffakıyetle nımunun. ~~ıklı yetış~ır~ Y uv~sı K. S. K. S. !aşılmıştır. vet müdürlüğü tarafından gösteri- zıraat bank~sı vası~sıyle. zencırleme 
haşarma yolundadır. Büyük bir zafer memleketı~ dıg~: n:uhtelı~ _bolgelez:ı'.~- 294 S. Erkin 36 46 Bu yolu da tetkik eden vali, lazım İen lüzum üzerıne vilayetçe derhal kefalet usulıyle ~erılece~tı.r. . . 
meydanında, ikinci bir zafer peşinde- ~e de teşkkıl edb:Iır '<e fa~lıJhete geç~u- 206 M. j. Taran. 37 !Ş 25 gelen çimentoların doğrudan doğru- vazifelerine nihayet verılmıştir. Bu Bu \ohu~~~~\ar:n z~~ıyat m~.~sım~ 
dir. Bu yuvadan her yıl yekunu bini lır1'C, en ısa l u- zakmb~n .~k b~va okr_ u- 177 P. Klark 36 50 va fabrikalarından getirilme~i h miihim hırsızlık vaka.sı tahkikatına ?~çmeclenl çı kçtı edrı.n e ıne vara ı mc.sı 

Tt' k · · k dl dı makta muzun mevcuc u ço uyu ır ve una 153 A. Kadrünel 38 , ' · u,;u- d'I kl d ' Ter i !I"' h t ıçın ça ışı ma a ır. 
aşan ır gencını ana an r , b r- 1 • • 157 B 1 y r Ü 38 47 ,..0 ınd·ı teşebbüse geçmiştir d •vam e ı me e ır. z ıe me 
havacılığın muhtelif branslarında ye- a ıg 0 ur. acı er ı · iJ ' • E;;imanın söylediğıne nazaran şim-
ti~tirmekte ve Tiirk hava ordu~una Hava kuıı-umunun muvaffak ese~· ~. 149 Millet pazarı 41 :~ 50 diye kadar 2500 liralık kuma~ı ça- Atletizn1 bayranu 
\'{'rmektedir. İnönünde zaferi kazanmıştır. Şimdı, 139 K. Taner 41 

41 lngı'}ı'z elçı'sı· do·· nu·· yor lınmıştır Hırsızlığı yapanların, ma- 1 . H lk . k' 
b ··ı · l "6 S Süle\'ma 39 - · zmır a evı yarın ı pazar gü "-n,,lik vatan sevgisini havacıJıiYa onun tohumlarını yurdun her o ge:;ı- "' · · '· · 47 fraza kapısına anahtar uydurduklrırı .. Al k t 'd d b' -

""' " • ' ' 
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• - • ı t 135 Vitel 43 Şehrimizde bulunan İngiliz bil- ' · .. • nu sanca s a yumun a il' atle-hrşı olan aşkını gönül bağlılığını İnö- ne ııaçmalı, teşkılatı daha genış e me- 126 J .. Kohen 36 50 40 50 .. k 1 .. s· K t hb 1 H ve gece yarısından sonra dııkkana t· b t t· t . t• 
nüne koşmakla ~östermektedir. lidir. dy~ e fç~ksı ır kna c .

1 
ub. 

1
.kutgeçsson gı-r;p .seçtikleri kumaşları çaldık:arı ızm ayramı er ıp e mış ır. 

Bir kaç sene evvel kamp mevcudu Bu üzerinde ehemmiyetle durulacak, 118 Akseki ban. 41 12 un .re_~ a ı ve ız_~ ı .. e ır.ı ~ eş- Vf! s~ttıkları anla~ılmıştır. Vaka fa-
l>ir kaç yiiıti dolduıramaz iken, son ÜÇ tedkike değer bir mevzudur. i~~ s~~~c~~~:~~- 38 !~ 25 me P.~aJ ~e ılıc.a _koyur~e ı:~tn~_ış, ak- illerinın evlerinde 50 elbiselik nıuh- A k A 

sene içinde havacılığa yazılmak isti- • Tü_rk ~a~a _ku:umunun hava.cılık ~~ şnm uzen şehr~mıze. ~on muştur. Ge- telif kumaş, ve fazlaca miktarrla S eri vaziyet 
yenler bir kaç misli artmıştır. fkın- alemınde _ık~ncı hır muvaffakıyetı .'.le! ~~ ı;:t~~ıı.·Lafont 46 40 ce Bucn?a. İzmır 1~.gı!.ız ba~ konso.lo- para bulunmuştur. 
ci dünya haırbinde en mühim ro- memleketımızde havacılık Ranayıını 

40 50 
46 ,.. s~nu~ vıllasın~a ~uyuk el\ı şerefı:ne - Bqtarafı 1 inci aabifede -

!ün tayyareciliğe bağlı bulunduğu kunnak yolundaki teşebbfü-1lerl ve faa- 80 Alp Karada. 41 <lO hır zıyafet verılmıştır. r \ tamamıle emnıyet kcsılmiş değildir. 
hakikati kabul edildikten >;<>nra lse, liyetidir. ~undan evvel de kı ac~ :ruz- 74 B. S. Alazraki 37 37 75 Büyük elçi, refikası ve kızı bugün R •d R İyı bır manevra yapmak ve zeka 
vatan semalarının kahraman müdafi- dığım gibı, Hava kurum~ınun F~t~mı>: ~~ j1·~~=tş~~·ol ~~ 50 51 trenle Ankaraya hareket edecek - 8ŞJ JZ8 kullanmak ~uretile bu orduları çen-
leri arasındaki saflaıt"da yerlerini al- 1!.dda kü_c:ük,. f~.ka~ verım kabılıyetı 53 Esnaf bank. 46 :i !erdir. herden kurtarmak mümkündür. Her 
mak istiyen gençlerin miktarı, ~ir de- y~ksek_.bır ~lanor ımaJ. ve tayyare !a- 35 y E B 3 42 Yarın ~1anisada halde Kiyef ve Harkof arasındakı 
ğil,.bir kaç kampın istiap edemıyeceği m~.r at?lyesı _var?ır. ~ı.r. taraftan ~~ı 34 Rizıı'ih:~~ııt B~ 41 fiO Bu ak am "Bob•til,, meydan muharebesı, tarihin en bü-
kadar fazlalaşmıştır. Ve bugiln İnönü atoly~:ıın genışletılmesı ıçın çalıı~~ln:a"'- 30 Ahmet tabak 46 50 ~ yük muharebelerinden biri olacak 
kampı bUtUn miiracaatlara cevap ve- ta, dıger ta_ raftan da. me~le~e~ımı~~e Ak 43 47 tekrarlanıyor tır. Smolen,;k meydan muharebes•-

ta l d b 1 S ,. 1• 24 şehir T. E. b d .. "k k ı -remiyeoek vaziyet~dir. yyare ım.a e e ı me ı ı:.ın . . ·Jı 22 Betino Gabay 88 41 nın unun yanın a ;;onu a aı:agt~ 
lnönilndeki hocalardan dinledik. tayyare fabrıkası kurulması uzerınde 37 50 42 Günlerden beri Fuar açık hava nı şimdiden tahmin etmek kabildil. 

v 1 ak 51 Remzi Güngör O O Gedikli yuvasına. gelen gençlik, Türk ugraşı m tadı~. .. 19 Lehi · · R 42 50 42 50 BUG NK PROGRAM tiyatrosunda büyük bir muvaffa- Bakalım, önümüzdeki günlerde ne-
::ızminin, iradesinin, kudretinin ve ka- Çok yakın hır zam~n~a, 1:urk ha~a ı 12 Neec~~ıc~ö. eşat 40 45 7,30 pırngrarn, 7,33 hafif program, kiyede temsillerini vermekte ve ler göreceğiz. 
biliyetinin bir timsali olarak gösterile- k~~~umunun meı:nleketımızcle ıma~ ettır- 7,45 Ajans haberleri, 8 senfonik prog- bütün seyircilerin bol takdir ve al- Kıyefin şarkında böyle büyük lıır 
bilecek kimselerdir. Vatan sevgisi, on- dıgı ta_yyarel.~ı·ı, Ayyıldızlı Gelık k!.t- 2776 ram, 13,30 saat yarı, 13,33 Türkçe muharebe cereyan ederken, aşağı 
l:ırda sonsuzdur. Onlar, müdafaa mev- nadlarıy!e T~ırk ~malaı·ının muhafızı 37487 plaklar, 13,45 Ajans haberleri, 14 kııların ı toplamakta olan değerli Dinyeperde harekat yapan Alm~H 
ziini ölmeden terketmeyi diişünmiyen olarak gorebılecegız. Türkçe plaklar, 14,30 riyaseti cumhur artistimiz Ra§id Rıza ve .ukadaş- kıtalarınm da Harkofun 120 kilo. 
~Iehmedçiğin i kanadlamnış, uçan nes- . . S. S. T. 4026:~ bandosu, 15,15 dans muziği, 18 saat ları, bu akşam da umumi arzu üze- metre cenubunda Poltavayı işgal et-
lirlir. 7 38 ayarı, 18,03 karışık şaırkılar, ı~,40 racl rine bobstili !temsil edeceklerdir. tiı-lerı bıldirilmiştir. Şımdi Almanla~· 

liösterilen herşeyi kolaylıkla öğren- • • No. Fiyat yo ooz ve tango orkestrası, 19 konuşma Güzide san'atkar ve idaresindeki cenupta yıldırım harbine ba.şlamış-
meKte ve tatJ:>ık erme!<temr. .bn .ı.ruç Bulgarların hıddetı 8 40 (kahramanlar saati), 19,15 radyo ve temsil hey'eti, yarın sabah Mani- lardır. Bu kıtalar Kiyefi geride bı-
meselelEr, ışlek zekası, ı-.:uvvetıı azmı Sofya, 19 (A.A.) - Ultro gazetesi, 9 42 tango orkestrası, 19,30 Ajan!; haberle saya hareket edecek ve saat 16 da rakarak Haırkofa doğru ilerledikleri 
k:arşısında basıtleşmektectır . .Beyneımı- Bulgari:;tanın Sovyetler notasına ver- 10 46,50 ri, 19,45 konuşma (iaşe saati), 19,55 Manisa şehir sinemasında ilk tem- bildirilmektedir. 
ıeı ıst-atıstilcıer, hav oıcuıJ_arıncta aıı- diği cevabı tetkik ile, Moskovanın, Bul ıı 52 İstanbul mesire !larkıları, 20,15 Raci- C'enupta vaziyet bu iken, şat' ceı~ 
nan. randımanın .ruzde eJh uçu geç- garistanın tecavüz! emellet· beslediği 1XC1R yo gazetesi, 20,45 karışık şaıı·kılar, •• s.il•i•n•i .v.e.re•c•e•k•t-ir •. ______ he,.;ının diğer bazı noktalarıllda mu .. 
medıgını gostermektedı~;. b~rada ıse hakkındaki iddiasının s.ebebsiz olduğu- 1159 Tarım 20 25 21 ziraat takvimi, 21,10 dinleyici istek - harebe bir yıpranma harbi halinı 
randıman yüzde seksen ıkıdır. Ve bu, nu, Rusların Bulga.ristanın dahili iş- 928 Şerif Remzi 13 24 leri, 21,45 konuşma (günün meselele- almıştır. 
ner ·ı.urk ıçın göğüs kabartıcı bır ha- !erine karıştığını, harp harekatında 190 M. Beşikçi 12 15 50 ri), 22 radyo salon orkestrası, 22 30 lzıniı- belediyesi1ulen: -:--------------
dısedır. Bulgar toprakla.rına dokunduğunu, bi- 69 M. İzmirli oğlu 12 50 15 25 Ajan,.; haberleri, 22,45 radyo saİon Karşıyaka 1717 sokakta 96 sayılı Uşak A:Lııre Hukuk :;\lahk.emesın. 

Teşkilat iyi ktvrulmuştur. Kuvvetli naenale~h yapılan protestoda haklı bu- 82 Ritaş 18 50 22 orkestrası, 22,55 kapanış. Yamanlar su irlaresi zemin katındaki elen; 
elle~ verilmıştir ve iyi yürümektedir. lunuldugunu yazmaktadır. 24 Öztürk 15 i6
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liençlik iyi çalışmaktadır, kabiliyetli- 7 B. Palambo 16 50 " Filistin nıüf tı'l· SÜ rilmesi yazı işleri müdürlüğündeki sart 934 503/67 
cıir, muvaffak oımaktadır. Ancak, bil- Mançuride karışıklıklar 

2459 
namesi veçhile açık 114'tırma.ya konul· Uşak Terakki ziraat şırktı namı-

tün bunlar, bence biraz sembolik !>ir _ Rııdyo gazetesine göre, Tahıaııa muştur. Muhammen bedeli 144 lira n!l. vekilleri tarafından Ala1-1ehirin 
mahiyet almakta ve dar bir çerçeve ile . Ka.n~on, rn .. (A.~.) - Mançuri ha- 19191 girmiş olan İngiliz kuvvetleri, bu- muvakkat teminatı lO lira seksen Dereköyünden Hacı Himm~t a ~ a 
tahdid olunmuş bulunmaktadır. Aırtık dısesınm ~ıldon~m~ ı:nünasebetiyle vu kuruştur. Taliplerin teminatı iş banka- zad~ Esat ve Hacı !l~usa zade Resat 
bu hududun dışına çıkmak, yurdun her ku~ulan .. şı~~etlı h.a?ıseler. Y.üz~nde~ 22450 raya iltica etmiş bulunan Filistin ma yatırarak makbuzları ile ihale ta- aleynlerıne Uşak aslı ye hukuk mah-
kısmında. böyle yuvalar kurmak, tay- şehı_rde .o:fı ıdare ılan edılmıştır. ~kı ZAHİRE mliflüsü Hüseyin efendiyi aramak- rihi olan 6·10-941 pazartesi günü saat kemı>sinde ikame ediln !:)~8 snesi ve-
yareciliğe heveı;ıi gençliği bu sahada dakıka ıçınde 4 bomba patlamış, 2 Ja- 15 ton haşhaş 43 tadır. Müftü heniiz bulunamamı~- on altıda encümene müracaatları. rilen pancar tohumu hafriyat amor-
·üratle yetiştirmek zamanı gelmiştir. pon ölmüştüır. 125 balya Pamuk 75 tır. 20_ 24_ 28 3888 

tisman alatı ziraiye ve avans bede-
BugünUn makine harbi karşısında .. .. . . . !inden alacak dava ının icra kıh-

u husus kabul edilmiştir ki, artık za·I Ruı; koylule~ı, pıs, mıde bulandı- r ·":"'" NAPOLYON Ordularının"""""'""'"""'"""''"" ' """' kovada bir de tiyatro kurulmuştu. nan muhakemesi ntıticesinde: ah:-
f r sadece süngünün ucunda değil-, racak kadar kırlı Ynhudı kadınları : : Bu tiyatroda Fransız ve İtalyan ar- ren affa uğradığı anlaşılan tohum 
dir. ~irilen tec:übelerle; b~ harpt -v~. bunlar ayarında ba~kalar:, .ordu ~ MOSKOV A BOZGUNU E ti~tlerınin komediler oynadığını ba- bedelleri 468 lira müddeabihten bit-
zaferın, tayyarenın kanadlarıyle siin-' en adı arası~a karışmış bu araştır- • : na temin ettiler. Fakat göremedim. tenzil müddeialeyhlerin borçları ol-
g" ·· b·rıeştiği zaman temin ed··' malarda fıılı olarak calışı ·orlardı. '## ~ T. • t h kk k d 1857 r 9 k unun ucu ı 1 ı 'Ş k .b. • 1 d b ' """'"'"'"""""'"" ' " ' " '""""" " ' " """111111 1111 1111 11 11111111111111 11111111111111 ....... .,, ıyatro oynansın oynanmasın bu o dugu a a u e en ıra u 
Jebi~eceği neticesine VMt mıştır. Bu ı l'l'ap ve şe er gı ı şey ~r .en ~ş- YAZAN : Napolyonun Perde ÇEVJREN: Şakir Hazım kadar mühim değildir; mühim olan ru;:un dava tarihinden tediyeye de-
hakıkat anlaşıl~ı~_tan ~nra he~en her1kaca bura~.ar~a kıymet~ı ktlrklere, Çavutu Burginyon Ergökmen bu artistlerin muntazaman ve altı ği~ ~~' 5 faiz ve icrada in1drdan do-
devlet tayyarecılıge dort elle sarı~~ı.ş, 1 a~tın_ ve gu~uşle ışlenmış eşy~lara,, . . _ 10 a~ için paralarını almış oldukları, layı % 10 hesabile tazminat ve 100 
ordusu'.1un. bu branşına en bü)' tik' gümüfl sofra takım.~a:ına da ıas~la-ı kdıselerın kulelerıne rastlanıyordu. elan nefes almadan içiliyordu. Herif VP bununla Ruslara kışı burada ge- lira ücreti çekalet ve masarıfi mu
ehemmıyetı vermeğe ?,aşlamıştır. Al- 1 nıyor, buralarda gorillef1: Yahudı.!e- .\loı:ıkova deresinin _ yahut Mhrinin mahvolmuştu; şu anda elinde bir <;ıı-mek kararında olduğumuzun an- hP.keme ile birlikte müddaaleyhler
manyadab h~va~~lık,_ Tdurk .. h~vd~ğük_uru- rlüın, kka~ınlan ve kızları ıle her tur- de diyebilirsiniz - olunda göze ça··- d ' lim ekmeği bile yoktu. Kendısine, lııtılmak ıstenmesidir. den tahsiline dair sadır olan 20 te~-
munun ugün uzenn e yuru u se- te lıflerde bulunarak askerler- b • h . • 27 v·ızıfe bakımından işi mı ta r·ı· ıı ·ı evvel 934 tarih ve 67: 503 sa~,ıh 
k·ıa d d · · ·ı te krtı . p.an u umumı arap vazıyete mu- benimle beraber bir pirinç "Orbası · ' - ~ ı e, or u an gayırı sıvı ş ı a arın den bulunan eşyanın hır kısmını al- . . " mrımlamadıgım bir sırada beni zi- hüküm üzerine bu baptaki a.l cali.'. 
verimiyle genişlemiştir. Rusyada ha- mıy'a çalıştıkları da oluvordu. Fa- kabı! sol .kıyısınd~, tek. tük te o~11a, teklifinde bulıındum; memnuniyetle ynrete "el •n iki hemserim'ıe karşı >ılacaklı şirketin tasfiyesile Sumer 

k . • bahçeler ıçınde milnferıt evler goze kabul ttı "' c ' - · --------------- at şu var kı, buradan aldıklarıııı, · Jıı .• tım. Bundan ne kadar çok mem- Banka devir ve temlik edilmi~ ol-
öte tarafta başka bir asker ellerın- çıırpıyordu. Pek yakında tahakkuk edece~i nun olduğumu söylemıye lüzum ol- duğu anlaşılarak Banka namına ve-lnfiradcılar, Ruzvelte 
dı.m geri almakta gecikmiyordu. Vazife aldığım yerin pek yakının- sanılan sulh devrine intizaren impa- nıasa gerek. Bunlardan birinin adı kili avukat Şakir Ya1çınere ilam aslı 

a leyhtar Bugün akşam üzeri, Ruslar karşı- da, yangınd~~ kurtulm~ş bu güzel rator Moskovayı, bilhassa kışı bu- Flnment, ötekinin adı Melet idi. İki- verilmiş ve mahkümünaleyhlerden 
. . mızdaki kiliseye ateş verdiler. o <ıvlerden bırının bulun.~~~un~ hayret rada geçirecekmış gibi, tanzim içın sı muhafız kıtaatınm. Dr~g?n a:ay- Reşada usuleıı ııam su~eti t~bl!_ğ ~d\ 

Vaşıngton, 1~ (A.A.) -. İnfıradçı- gilne kadar, her türlü eşyasile oldu- le. ~akat her halde buyuk hır mem- emırler vermekte devam ediyordu. la.~·ına mens~.pt~. Vaztyetımız eglen ıerek tarafında~ temyız edılmı~ ~:;e
lardan '!ey~er bı.ıı: ~utuk _ırad _ederek, ğu gibi muhafaza edilebilmiş olan nunıyetle gördüm. Yürüyüş esnasın- Yaralılar için hastahaneler meyda- nııye çok !1:1u.saıttı. Dragon~arı ak- dP diğer müddeıaleyh Esadın vefab 
Ruzveltın sıyasetını tenkıt etmış ve ez- bu kilise hiç denecek kadar k•sa bir da büyük bir tesadüf eseri olarak t' .1. b 1 d b' . sam yemegını beraber yemıye, ge- ve veresesinden olan karısı Saıme Üıt' .1 le d ·st· k. • · • - • Il'I. ge ırı ıyor ve ura ar a ızım va • . d . . . 1 . d . 
cı m emı.,. ır ~: . . zamanda yanıp kül oluvermişti. frunsızca konuşan bir adamla kar- ralılar gibi, Rus yaralıları da ted~vi c,r:yı e beraber geçırmıye davet et- Hı dahı hale~ . zmırd~ otur ugu ve 
.. - Ruzvelt, Hı.~er~. ek_allı~~lere zu- 26 eylıilde, imparatora ait ağıdı- şılaştmt. Bu adam Strazburglu bir ediliyordu. tık. . fakat }l!.a~allı ıkam~!1 ~e~hu~ b~: 
ıüm et~ekle ve .soz hurrıyetını k~ldır- ğ'ııı muhafazası vazifesi le şehrin bır ~ara.~ ~Uccarı olduğunu ve. Mo~kova Şehrin muhtelif yerlerinde bulu. Askerler :Yaptıkları . muht.el ıf ça- lun~dugu cıhetle teblıg .edılmemış o. 
rnakla ıtham edıyor. Fakat Amerıkada ·ıcunn gittim Bu ag~ırlıklar <ıehir ke- Ya hızım ordudan ancak hırka" gün h . .k 1 k d 1 pullardan bıze, muhtelıf m.ıııetlere dugundan muhakemenın 6.9.941 ta--
, . · ,· L. db . ı' · ı . " nan er cıns ı ma ve erza epo arı •t k d k k k t·· ı · r 'hl' k b. E t i-,ı~ nı ~ ı yapanları aramıyor. ın eı- ı.arında vangından kurtulmuş ve P.V\·el geldiğinı söylüyordu Bu a _ b , . f . 1 kt . d y aı a ın ve er e os um erı ge ır rı ı ararına ınae11 sa voreses ~ 
gin ilöz hür riyeti kaldırılmıiltır. ' .•. . - · d d h 1 .. d d.:. ' ır araya ge ırı me e 1 1

• angın- mislerdi ve bunların arasında mese- ııin tarihi ilandan itibaren kanunı 
M. Ruzvelt, e~r ı:-ıiz Amerikan mil- k:sı:nen bırıncı kolordu .~ı~aatıı:: 11 _ 1 ~I a~, a n .~vve gon er ıgı şarap dan ~u~tulm~ş birka~ ~ilise ull'.u- la ·ıs ıncı Louis devrine ait Fransız müddet zarfında mezkftr hilkiill'l 

!etini harbe sürüklemeğe karar verdi- g .. ~ı altın.da buluı:a.n bu~.uk bır ~I!?- Y!': 1$~mpan:ı alarm p_ar~sını almak mun ıstıfade~ı~e, ~abıı ıbadet ıçın, kostüm1eri vardı. Hepsi de kıymetli hakkında kanun yoluna müracaat 
-nizse, hunu me ru bir şekilde yapınız. laı .ın kaışısında . 1 ~ 1 • Mufrezemızle, ıçıı Moskovaya gelm.'.ştı. ~akat mu- açılmıştı. Bızım cıvarımızda, Mos- şeylerdi. İşte, bu akşam, bu kostüm edebilecekleri malüm olmak ve ilfiırı 
Sizin hareketiniz de Hitlerinki ve l\Ius- buraya ~armak ıçın en az t.:>tr. fer- v.~ffak o lamadığını s?ylemıye de hıç kovada rastlanan bir Fransız papas !eri giyerek kendi kendimize bir ba !'mr.eti mahkeme divanhanesine asıl-
olinininki glbl olmasın .. Bırakm bunu sahlı.k hır mesafe katetmek l a.zım !uzum olmasa ger~ktı:. Şarapları ya tarafından idare edilen bir katolik lo vermeği kararlaştırdık. mak :uretıle tebliğ di l diği ililn olu-
. 1 · sıill · ı. geldı. Harabeleı· arasında, yanmış yanmıştı, yahut şımdı ordu tarafın- kilisesi meydana getirilmişti. Mos- (Arkası var) nur. 38'Z8 
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1 İzmir Levazım Amirliği İlanları\ 
....... "·····················-················································································-= lznıir levazım amirlijj'i aatın alma komiayonundan : 

l - P.azarlıkla eksiltmeye konulan ıın ton zeytin yağının beher 
kilosuna talibi tarafından verilen 88 kuruş 99 santim komu
tanlıkça pahalı görülmüş olduğundan tekrar pazarlığı 22-9-
941 pazartesi günü saat 11-30 da Ç.anakkale Mst. Mv. SA. 
AL. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Zeytinyağı kimyevi muayene ile ıılınacak ve defaten anbara 
teRlim olunac'l'lktır. 

3 - lsteklilerin 1335 liralık teminat katiyeleriyle birlikte komi"YO· 
nıı gelmeleri. 12 20 

lznıir levazım amirliii aatın alma komiayonundan: 
1 - Gösterilecek yerlere teslim şartiyle 191 ton, 1007 ton, 164 

ton, 212 ton, 284 ton ki ceman 1858 ton dökme hasırlı veya 
balyalı •aman ayrı ayrı p'l'lzarlıkla satın alınacakbr. . 

2 - Dökme samanın muhammen bedeli 92900 lira, ılk temınatı 
5895 liradır. balyalı veya hasırlı umum samanın muh'3mmen 
bedeli 120770 lira olup ilk teminatı 7288 liradı.r. 

3 - Pazarlık 22-9-941 pazarte"i günü sa:ıt on bırde Bolııyırda 
= As. Al. komisyonunda yap ılacııktır. 10 20 

Söke aakeri aatın alma komiayonundan : 
l - 46800 kilo kuru soğan satın alınacaktır. . 
2 - Evsaf ve şartnamesi Sökede askeri satın almıı komLqyonund:l 

ve izmirde levazım amirliklerinde her zaman parasız olarak 

görülebilir. .. .. b' d S"k'd. k 3 - Eksiltme 26-eylfil-941 cuma gunu •:ıat on ır e o - e as e-
ri satın alma komisyonunda yapılacaktır .. 

4 - Eksiltme açık z:ırf usulü i.le yapılacaktır. 
5 - Muhammen bedeli 4680 Ju·a olup muvakkat teminatı 351 

liradır. . d l -·k· h 6 - Taliplerin teminat akçaları ıle şartname e yazı ı vesuı ı a-
vi teklif mektuplarını 26-9-941 cum~ günü en geç s-:ıat ona 
kadar Sökede askeri satın almıı komısyonuna makbuz muka
bili vermiş olmaları ve bu ~:ıatan 50nra verilecek veya gele
cek mektupların kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

5 10 15 20 

Söke aakeri aatın a lma komiayonundan: 
1 - 600530 kilo saman satın alınacaktır. . 
2 _ Evsaf ve şartnamesi Sökede askeri satın alma komısyonu.~d.a 

ve izmir levazım amirliğinde her z'l'lman parasız olarak goru· 

lebilir. · d S"l d 3 _ Eksiltme 24-9-941 çarşanba günü saat on bır e o <e c as-
keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 _ Ek.>iltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
'5 _ Muhammen bedeli 16010 lira 60 kuruştur. 
6 _ Muvakkat teminatı 750 lira 80 kuruştur. . . 
7 _ Taliplerin teminat akçaları ile şartnamede Y.azılı vesaıkı ha· 

vı teklü mektuplarını 24-9· .n çarşanba gilnu saat ona kadar 
Sökede askeri Ratın alma kombyonuna makbuz mukabili var 
miş olmaları ve bu saattan sonra verilecek veya gelecek mek 

___ ..:t~upların kabul edilmiy~ği ilan olunur. 5 10 15 20 

lzmir levazım amirliii'i aatın a lma komiayonundan ı 
1 _ Kapalı zarf usulü ılc 600 con yeşil mercimek satın al1nacak

tır. BehPr kiloou muhammen bedeli 20 kuruş olup tutarı 120 
bin liradır. 

2 _ Evsaf ve husu•i şerait topkapı askeri <atm alma komi~yonun-
da görülebilir. 
da görülebilecek. 

:! - !halesi 8-10-!ı41 çarşanba ııünü saat on birde yapılacaktır. 
4 - İstekliler mezkur günde ihale <aatından bir saat evvel mu

vakkat temin:ıl olan 6750 lira makbuz ile teklif mektuplarını 
komisyona vı:rmeleri. 15-20-25-30 

lzmir Levazım Amirliji Satın Alma Komiayonundaııı 
ı - Kapalı zarf usulü ıle 600 lon yeşil mercimek satın alınacak

tır. Beher kilosu muhammen bed<!li 20 kuruş olup tutarı 120 
bin liradır. • 

2 - Evsaf ve hususi şerait Topkapıda maltepe a<kerı satın alma 
komisyonunda görülebilir. . 

:ı _ ihalesi 8-10-941 çarşanba günü saat on bırde yapılacaktır. 
4 _ tsteklil~rin mezkur günde ıhale saatından bir. saat eve! mu

vakkat t~min'l'lt olan ti750 lira makbuz ile teklıf mektuplarını 
____ komisyona_ ve. nıe~er:. __ 15-20-25-30 _____ _ 

lzmir levazım amirliii ıatın alma komiayonundanı 
l - Kapalı zan' usulü ilL 250 ton nohut ~atın alınacaktır. Beher 

kilosunun muhammen bedel 1'7,5 kuruş olup tutarı 43750 

liradır. . d k • t ı 2 - Evsaf v~ husuei şartlar Top kapı ınaltepesın e ase rı .'a _m a · 
ma komisyonunda görülebılir. lhalesı 7-10-~41 salı gunu saat 
16 da komisyon binasında yapılacaktır. . 

:ı - isteklilerin mezkur günde inale saatından bır saat e\'Vel mu
vakkat teminatı olan 3281 lira 25 kuruşu makb~zu ılc teklif 
mektuplarını saat on beşte komi"yona vermelerı. 

~~~~~--~~~1~5=-~2:.:0-25-30~~~~~~~~~~ 
lzmir levazım amirliği satın ~alm;k°o~iayonundan: ... 
l - 3948 ton sığır eti ve ayaktan sığır kapalı zarf us~lu ıle satın 

alınacaktır. Sığır eti ve ayaktan sıgırın beher ~ılosıınu mu
hammen bedeli 36 kuruş olup tutar 1,421,280 lıra?ır. 

2 Evsaf ve hususi şartlar Topkapı maltepesınde askerı satın al-
ma komisyonunda görülebilir. . . 

3 - ihalesi 7-10-941 salı günü saat on birde komısyoıı bmasında 
yapılacaktır. 

.4 - isteklilerin mezkur günde ihale saatından .bir saat evvel ka
nuni ilk teminat makbuzlarını ve teklif mektuplarını saat 
onda komisyona vermeleri. 

.5 - ~1uvakkat teminat 56388 lira 40 kuruştur. 
15 20 25-30 

Afyon Aı. mıntaka Sa, Al. Ko. batkanhiından : . ,. , 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konulan 15000 çift. çızm~~ .e 

ihale günü talip zuhur etmedığinden 10-9-941 tarihınden ıtı· 
baren kanunun 40 ncı maddesi hükmüne tevfikan yıııe kapa]~ 
zarf usuliyle yeniden münak'l'lsayıı vaz olunmuştur. Yevmı 
ihaie 30 Eylül-941 salı günü. öğleden sonra saat ~~~O dadı:· 

2 - Taliplerin yüzde 7 ,5 teminııt akçası olan 12500 lıra ıle teklıf 
mektuplarının ihale saatinden bir ::;'l'lat evvel komısyona ver-
meleri ilan olunur. 16 20 24 28 

1 I~;,. le•azım amirliği aatın alma komiayonundan •. 
~anakkale - Balıkesir şosası üzerinde askerı pavyonun 

2 
_ 

1 
analiza.syonunun inşası pazarlıkla eksiltmeğe k_onulmuştur. 

3 
_ K~aıe gunü 24-9-941 perşembe günü sa'l'lt 15 tedır .. 

4 
L ş f bedeli 12545 ve muvakkat teminatı da 944 lıradır. 

- <tekl~lerin komisyonda mevcut keşif ve şartnamesini her gün 

J~slkerı Posta 1578 sayılı satın alma komisyonunda görebi-
ır er. • 

6 - İsteklilerin k • . · d'I .. · tt k · anunı vesikalarıyle tayın e ı en gun ve saa e 
omısyona müracaatları. 18 20 

lzmir Levazım Amirliii Sabn Al K . da • 
1 Kapa! rf ma omıayonun n - kt 

- ı za usuliyle 1000 ton kuru fosulya satın almaca ır. 
Fa~ulyanın beher kilosunun tahmin edilen fiatı 25 kuruş ol
dugu tutarı 25000 liradır T . t 3750 l iradır. 

2 - Evsaf ve hu • · emına ı k • t . sus, şartlar topkapı maltepesinde as erı sa ın 
alma komısyonunda görüleb'J' 

d 3 - İhalesi 8-10-941 çarşamba ;üı~:. t 16 da komisyonumuz-
a yapılacaktır. bteklilerin mezkur gü~d!a~hale tarihinden bir saat 

evvel muvakkat teminatlarının ma~buzu ile teklif yaptık -
• . lannı saat 15 kadar komi,yona vermeleri. 20 25 30 5 
I~ levazım amirl.iii aatın alma komiayonundan: 

2 
- 9100 kilo kuııı soğan pazarlıkla satın alınacaktır. 
- ihalesi 22-9-941 pazartesi günü saat l5 te kışlada izmir le· 

3 
_ vaz~m amirliği. sa~ın alma komisyonunda yapılacaktır. . 

Talıplerın bellı gün ve sa'l'ltte teminatlariyle birlikte komı.s-
yona müracaatları. · 

(ANADOLU) 

lzmir levazım amirliii aatın alma komiayonwıdanı 
ı - Pazıırlıkb 100 ton kuru fa~ulya satın alınacaktır. Fasulyıının 

beher kilosunun tahmin e.dilen fiatı 25 kuruş olup tut'3rı 
25000 liradır . 

2 - Evsaf ve hususi şartları topkapı maltepesinde askeri satın 
alma komisyonunda görülebilir. 

3 - İhalesi 26-9-941 cuma günü saat 11 de komisyonda yapıla
C'l'lktır. 

4- Kat'i teminatı 3750 liradır. 

lzmir levazım amirliği aatın a lma k omiayonundan: 
1 - Pazarlıkla 100 ton kuru fasulya satı nalınacaktır. Fasulya

nın beher kilosunun tahmin edilen fiatı 25 kurup olup tu -
tarı 25000 liradır. 

2 - Evsaf ve hususi şartl'l'lr topkapı m:ıltepesi SA. AL. komis
komisyonunda g~rülebilir. 

3 - !halesi 24-9-941 çarşamba günü saat 16 da komisyonda ya
pılacaktır. 

4 - Kat'i teminatı 3750 liradır. 

lzmir levazım amirl~i. ıatın alma komisyonundan: 
1 - 15-9-941 gilnu ı_h,alesi yapılan 800 adet eğer takımına evsaf 

ve şartlar .d.ahilınde talip çıkmadığındıın ayni evsaf ve 
şeraıt .. dahılı_n?e tekrar pazariıkla münakasaya konmuş
tuı_-. Dortte bırınden aşağı olmamak üzere daha az miktarda 
ta!ıp olanları da kısım kısım ihalesi yapılacaktır. Beher 
~ger takımının muh'l'lmmen bedeli 95 lira olup tutarı 76000 
lıradır. 

2 - N~munesi ve hu~.usi şartları topkapı maltepesinde Sa. Al. ko
mısyonunda gorulebilir. 

3 - İhalesi 25-9-941 perşembe günü saat 11 de komisyonda ya
pılacaktır. 

4 - Kat'i teminatı 9580 liradır. 

lzmir Lev~ım ~liii Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Aşagıda mıktar ve muhammen bedeJleri yazılı üç kalem 

kuru ot 23-9-941 salı günü hizalarınd-a yazılı saatlerde pa
z~rl.~kla. ~atın alınacaktır. Şartnameleri her gün komisyonda 
garulebılır. 

2 - hteklilerin belli gün ve saatlerde fındıklıda satın alma ko. 
mL~yonuna gelmeleri. 

Cinsi Miktarı Muhammen 
Ton bedeli 

Li. Kr. 
- -

Kat'i 
teminatı 
Lira Krş. --Kuru ot 1340 77050 10205 

Kurn ot 500 27500 4125 
Kuru ot 450 25875 3881 25 
l~m~ Levazım Amirliğ i Satın Alma Komiayonundanı 
C'ııı•ı Miktarı 

Kilo 

Bey'l'lz peynir 9000 
Ayva reçeli 16000 
Şehriye 5000 
Zeytintanesi 7000 
Sadeyağı 5000 

Saat 

10,SO 
11 
11,30 

1 - Yukarıd'l'l cinse ve miktarı yazılı 5 kalem yiyecek maddesi 
tıazarlıkla satııı alınacaktır. 

2 - ihalesi 22:9~~41 pazartesi günü ~ant 15 te kışlada izmir le
vaz.ım ":mırlıgı_ sa_tın alma komisyonund'l'l yapılacaktır. 

3 - Talıplerın bellı gun ve saatte teminatlariyle birlikte komis
yona müracaatları. 

l zmir levazım amirlii i 
Cinsi 

Pirinç 
Seker 
l\Iakarna 
Bulgur 
Patate" 

aatın alma 
Miktarı 

Kilo 

12000 
7000 

14000 
8000 

20000 

komiayonundan ı 

1 - Yukarıda ciM ve miktarı yazılı 5 k'l'llem yiyecek maddesi 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 ihalesi 23-9-941 salı günü saat 15 le kışlada izmir levazım 
amirliği ,-atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

a - Taliplerin belli gün ve saatte teminatlariyle birlikte komis
yona müracaatJarı. 

lzmir l evazım amirliii aatın alma komisyonundan: 
Cin>i Miktarı 

Kilo 

Zeytinyağı 4000 
Zeytinyağı 6000 
Sığıı· eti 4000 
ı - Yukanda cins \'e miktarı yazılı üç kalem yiyecek maddesi 

pazarlıkl'l'l satın alınacaktır. 
2 - İhale'i 22-9-941 pazartesi günü saat 15 te kışlada izmir le

vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Taliplerin belli vakitte teminatlariyle birlikte komisyona 

müracaatları. 

lzmir levazım amirliii 
Cinsi 

aatın e.lma 
;\liktarı 

Kilo 

Mercimek 3000 
Mercimek 4000 
Zeytinyağı 3000 
Zeytinyağı 3000 
Zeytinyağı 1000 

komiıyonundan: 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı ti kalem yiyecek maddesi 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 22-9-941 pazartesi günü saat 16 da kışlada İzmir le
vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - T'l'lliplerin belli gün ve saatte teminatlariyle birlikte komis· 
yona müracaatları. 

lstanbul belediyesinden: 
Beyoğlu, Eminönü, Fatih, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy belediye hudu

du dahilindeki yollarda ve bretuvarlarda açılacak bacaların kapatı l ması 
ve üst revetmanlarının :1 apılması işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. Keşif bedeli 30 bin lira ve ilk teminatı 2250 liradır. Mukavele ek· 
siltme bayındırlık işleri genel hususi \'e fenni şartnameleri proje keşif hii· 
Jiisasiyle buna müteferri diğV!' evrak 150 kuruş mukabili nde belediye fen 
işleri müdürlüğünden verilecektir. İhale 6-10-941 pazartesi günü saat on 
beşte daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplaıı ihale tarihinden 8 gün evvel belediye fen işleri müdürlüğü -
ne müracaatla alacakları fenni ehliyet, 941 yılına ait tic84'et odası vesika
ları imzalı şartname ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer vesaik ilk 2490 
numaralı kanunun tarifatı çeşresinde hazırlıyacakları teklif mektupları
nı ihale günü saat on dörde kadar daimi encümene vermelV!'i l azımdır. 

20-24-29--3 8214/3847 

Kültür lisesi müdürlüğünden: 
I _ Okula kayıtlı bilumum leyli ve nihari t-alebe tasdiknamelerini 

alacaklar ve bu tasdiknamelerini Izmir maarif müdürlüğüne tastik et
tireceklerdir. 

ır - Bu şekilde okulumuzdan ayrılmış talebe ile r esmi ve hususi 
lise ve orta mekteplerden tasdiknameli ve diplomalı ve yahut belgeli 
t'l'llebenin kayt işlerine başlanmıştır. 

III _ önümüzdeki ders yılında intizam, inzibat ve ders bakımları 
emsaline faik bir şekil arzedecektir. 

Liseye her gün müracaat olunabilir. 
Liseye her gün müracaat olunabilir. 18-20-22-24-26 

Sahife (3) 

Devlet Demir Yollarından: 
Alaşehir istasyonund'J yapılacak yatakhane 

binası inşaatı 
Devlet demir yolları umum müdürlüğünden: 
Kapalı şarf usulü ile ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. 

Bu inşaata döşeme ve lentolar için muktezi demirler idarece verilecektir. 
1 - Bu işin muhammen bedeli 42.700 liradır. 
2 - İstekliler bu işe ait şartname vesair evrakı D. D. yolları Anka

ra ve İzmir veznesinden 215 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 29/ 9/ 941 tarihinde pazartesi günü saat on altıda An· 

karada D. D. yolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisvonun-
da yapılacaktır. · 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile bir· 
likte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat on be~e kadar komiti
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

A - 3202.5 liralık mm·akkat teminat 
' B - 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikalar ile bu i•e mahsus ol-

mak ?ı:er: Münakalat Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası: ehliyet ve;ıi
kası ıçı~ ıhale tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile Münakalat 
Vekiiletıne müracaat olunması. 12 15 17 20 6472/3756 

DEVLET DEMIRYOLLARINDAN: 
Aşağıda miktar, muhammen bedel, teminat miktarı ile istihsal m:ı

halli gösterilmiş olan bir kakm taş kapalı zarf usulü ile satın alına
caktır. 

Münakasa 29-9-941 pazartesi günü saat on birde Sirkecide doku
zuncu ışletme binasıııda A. E. komi•yonu tarafından yapılacaktır. 

İstekillerin teminat ve h.nuni vesikalarını ihtiva edecek kapalı zarf 
!arını ayni gün saat on~ kadar komisyona vermeleri lilzımdır 

Şartnameler par:lf,ız olıırak konıi~yondan verilmektedir. . 
Ocak Miktarı .\luhammen bedeli Temınat 

Saraykör 8500 1113 23375 Lira 1753.13 L. 
14 16 18 20 379218036 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
l(onyada Kuleli, Akşelıirde Maltepe ve Bursa

da askeri liselerinin her üç sınıfına talebe 
alınacaktır 

l - Kuleli, Maltepe, Bursa a•keri liselerinin heır 3 .ınıfına 1, 1 kanun 
941 de başlıyacak olan yeni ders devresi için maarif liselerinden ve maarif 
orta mektebini ikmal ederek devlet olgunluk imtihanlarını muvaffakıyet-
le vermiş olanlardan talebe alınacaktır. . 

2 - Alınacakt alebenin Türk ırkından olması, sıhhi muayenede sağ
lam çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan füzla olduğu takdit·de yapılacak 
seçme sınavında kazanması şarttır. 

3 - Tahsili terk edenler her ıw Hebeple olursa ol,un yaşını büyütmü• 
veya küçültmüş olanlar, bulundukları okulların Hon •ınavlarında ipka ve~ 
ya bütünlemeye kalanlaır, yaşları, boyları ve ağırlıkarı a;:keri füeler tali
matındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul olunmazlar. 

Buhad !er şunlardır. 
Lise 1 sınıf: 15 - 19) 
Lise II sınıf: 16 - 20) dahil 
Lise l!I sınıf: 17 • 21) 

4 - Bu şartları taşıyan i~teklilerin bulundukları yerlerin askerlik 
şubelerinden diğer kaydi kabul şa'l'lları ile müracaat yollarını öğrenm<
Jeri ve buna göre de kaydi kabul kağıtlarını hazırlıyarak 1. l.teşrin !Hl 
elen itibaren a'kerlik şubeleri yoliyle bu kağıtları girmek istedikleri okul
l~ra göndet·m~leri ve okulların bulundukları yerlerde oturan isteklilerin de 
yın_e 1. l teşrın 941 den itibaren en geç 10 II teşrin 941 tarihine kadar 
dogruclan doğruyu okul müdürlüklerine müracaatları ilan olunur. 

20, 22, 24, 26, 28, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 

Yüksek ziraat ennstıtiısü veteriner fakültesi 
askeri kısmının kayt ve kabul şarÜarı 

1 Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri kısmı-
na bu yıl sivil tam de\'reli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan 
ve olgunluk imtihanlarını \'ermiş olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. 
İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz olması lazımdır. 

A) - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak. 
B} - Yaşı 18 - 22 olmak (22 dahildir) 
.~>. - Beden teşekkülleri ve sıhhatı orduda ve her iklimde faal hizmete 

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

zabıta vesikası 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 

aıı kağıdı. , 
C) - Lise mezuniyet ve c,Jgunluk şahadetııamesi veya tasdikli sureti 
D) - Okula alındığı takdirde a•keri kanunun, nizam ve talimatları 

kabul ettiği hakkında velit<inin \'e kendisinin Noterlikten tasdikli taahhüd 
senedi talebe okuldan istifa etmek isterse o!:ulca tahakkuk ettirilecek mas
rafları birden verır ve bu da taahhüd senedine kaydedilir. 

E) - Sar'alı uyurken gezen, sidikli, bayılma \'e çırpınma müptela ol
madığı hakkında velilerinin NoterlikU;n tasdikli taahhürlııamesi (bu gibi 
hastalıklardan biri ile okula girmezden evvel malül oldukları sonradan 
anlaşılanlar okuldan çıkarılır \'e oknl masrafları \'tllilerine ödeti~ir. . . 

3) - İstekliler bulundukları mahallerdeld askerlik şubelerıne ıstıda 
ile mUracaat edecekler ve şubelerince _ 2 nci maddede - bildirilen evrakı 
ikmal ettikten Mnra Ankarada yüks.!k ziraat ensitüsü veteriner fakülte

si askert talebe amirliğine gönderilecektir. Müracaat müddeti eylülün 25 
şine kadardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

4) - Okula kayıt ve kabul şahadetname derecelerine ve müracaat sı
rasına göredir. htekli adedi tamam olunca kayıt işleri kapanır ve kabul 
edilenlere müracaat ettikleri askerlik şubeleriyle tebliğat yapılır. 

ıs tT 20 23 27 30 :~ 1 10 rn 11 20 23 25 C3237l 

lzmir Gümrükleri Başmüdürlü
ğünden: 

Tesbit No. adet Cinsi Kilo G~·. Kıvmeti Lr. K. 
30 1 sandık ipekli pamuklu 

yünlü masa örtülsü 16 200 72 55 
32 4 balya pamukb alık ağı 401 000 :ıoo 00 
32 1 sandık Motör 412 000 200 00 
Yukarıda cins ve miktarı yazılı e~ya ile levazım ve •alış servisi iliin tah 

tasında yazılı sahipsiz eşyaların 6-10-941 pazarte:<i günü saat 15 de acık 
artırma ile levazım ve satış servisinde satış yapılacağından talip olanlarııı 
kıymetlerinin yüzde yedi buçuk nisbetinde depozito akçelerini ~atış günü 
saat on ikiye kadar baş müd!kiyet vezneRine yatırmalan yatırmıyanlarııı 
müzayedeye iştirak ettirilmiyecekleri ilan olunur 

20-29 3887 



-~-----------

Sahile "(4) (ANADOLU) 20 EYLÜL 1941 CU:\IARTli:St 

Akdenizde batırılan ü Fransız generali teka-
gemiler üde sevkedildi 

Londra, 19 (A.A.) - Hollanda hah- Vişi, 19 (A.A.) - Farma<;onlukla 

Kansas Sitide 
amele grevi . Telgraf, ·. Telefon ve Ajans Haberleri 

riye neza.retin.in ~~lıliği: . . yakın alfikal:wı lıulunaıı dokuz general 
Akdcnı:ı:de ıngılız donrııırna :-ı ıylt· hır- tekalide ı;rvk rdilnıi:tir. " 

o 
likte ~a)ışan Jlol~anda clı>nizaltıları~- Visi, Hl (A.A.) - Fı·:ııı anın .\fad· Koca ~elıir dört saat ka- - B k·ı........... z· t t•t .. .. d M 
dan .lı~rı top. fıtf'şıyle 1.200 tonlıık.~ır l'iıl lıü.\tik r-Jcisi l'i.ıı·tıi lııı s:ılııılı Vişi· • l ki J } l r asve ) "' ıraa ens ) usu e a-
ır~m!yı, toı-µ~11~· de 6 Lın tCJnlıık dıv.,'r .I'<• K foıi;ıtiı·. , lan l a <:a ( l 
hır ıa~· grmısını hatırnıı~!ır. . . . K·ııı~·ı · ST ın (A " ) 1 ı ki .;k 

Vı:ıı. l!l (A.A.) - G:nlıı Fı·aıı<;ız Al' •. • ~ , .ı ı,. . ·:~· -- ~ e ı. Alınan hcy'et[ rcısı 

l{lodyusu kabul etti Iranda siyasi n1ahküm
lar affedildi 

Londra, 19 (A.A.) - Loıvlrn rad 
yo~u, Tahranda umumi hayalı İngi
liz - Sov\'et kuvvetlerinin idare et
tiğini bi!clirmiştir. 

- ANKARA -
Radyo gazetesinden: , 
Yeni lran şahı neşrettiği bir cm ir 

name ile baba~ının zamanında tev
kif edilmiş bulunan siyasi m:ıhkiim 
lan seı·bcst bırakmı:tır. Bunlar ara 
~ında eski harici ve nazın , 'P\"civa
nın da lıuluncluğ~ı :-:öylenilnırkteclır. 

rikası ıınıuıııi ı·ali~i nuıısoıı. man• al :-:aııtr:ılı ışı;ıl<>rıııd~ı! hır kı. mının diiıı 
Peten tarafıııclan tekrar kabul edilmiş- glel'~elı. ?ıısı:;ıf!ı glrrlv{ılan etSrr~<t·!;ı~i tbe.-ı ~·_i!z 
l" G .. ·· . e ı ın mı us u aıısa,.; ı ı rı am uır 
ı:ı~·~t·.?ruşme uzun ıntiddet devam et - karanlık içinde bırakmı~tır: Greı·ciler 

ı .. ı.. · saat on bire cloj!ru sankalı tahliı·e et- vı d At t •• k •• 
Visi, l!l (A.A.) - Dahiliye nazırı mişlerdir. Ynlııız miişevviklerd~n on! nı O yus, a ur un mu 

la*vı;dilmi~. ~ul_unnıasına ı:ağrnen ko- beş ki.şi santrnlc!a kalarak gece yarısın vakkat kabrine bir 
munı::;t ııartısınııı ralıancı bır devletten elan lı!r knç clakıka evvel cC'reyanı kes-
emir nlarak faaliyet gii'>tenliğini, ko· ıni~ler ve lıaşka iıı('ileı· tarafından C'{'l'- çelenk koydu 
rniiniznıle miicadcleııin artırıl~~ yanın açılmnsına muııi olmak iiz~re 

·· t J l k d Ankaı·a, IH (A.A) - Ha!3Yekıl 
\•e şiddetltmılirilcccğini söylemiştir. san _ra < a. uman ayı ele almı:ılarclır. 

Klorman Fermancl, l!l (A.A.) - A- ~ehırde mzamın m.uhafazası için mil- Dr. Refık Saydam, bugün ,.;aat 11 
mira! Daırlan ve dahilive nazırı l\Iin~i lı muhafız!a.rd:.:n hır tabur derhal ha- de Başvekalette Alman Tic ·ır<>t he-

b . · . . rckete geçırılmı,; ve 4 ~aat ~onr·n elPl·- · ı · · · t 1 · D Ki l .. .. uraya gelmışler vr venı teskıl olunan . . . • ,,, ' .. , .... · -:' ~ e ı reı,;ı or a c çı r. oc yu:-:u, 
t .. ·ı·· ı·. . ı:. t ft· . trık cere~ aııı kı,;men temın edılmıştır. Ti.irki)·e ıııt hh l t r·c is ı mo oı u po ıs gı up .u mı c ıs etmı,ş- Bıı~·ıcla ııol·. .. .kl . . t 11 ıra ası ıe. e ' 

]erdir. · ' ... . ıs~ nHışevvı · erı san r:ı c :ın 
ıızakl.ıştırmaga muvaffak olnıu .~tur. Numan ~frncm encioi\-lu ile lıirl i k 
:\lilli müdafaa için bir lıuc:uk nıiİyon tr kabul ctmıştir. 

ALMANLARA GÔRE SOVYETLERE GORE dolar tutan Lir siparişi ·ini yapmakta Ankara, 1 ~l (A.A.) - Almaıı 
- Baıtarafı 1 inci ıabifede - . _ Baı tarafı 

1 
ı'ncı· --Lifede _ olan çelik fabrika,.;ıncJaki mesai lıu C"- Tıcnret lwyrti reisi orta Plçı Dr. 

aan rc.rnnııı kesilmesi esnmnıHl:ı t:ınıanı~n T.· 

lı>r neticesinde bu nehri zorlamı_. l'.tr ha 
1 1 1 1 

K·\·efte K clurnnıştuı·. filoclyü~. lıugiin saa1; l 6 d:t rc>fa-
d t · t ·k 'm e Yapmış arc 1 •• 1• n ırıma katinde elc.·ı·ıı·k m· t.ı".··tes.nı·ı l{la•.' ·l.ıcı· \'(' sonnı. a aarruza cenup ıs ı ·a- kacl· . · 1 .. hncla ·ı·md· b .. ·· k l · ·' - " • ' · rl ' .ıı o an s.ı " ' ı u\·u · 11 r 

m~tın e devaı:ı. ederek cenupt~ı: meydan muharebesi ol maktaclı.r. Go _ Janon}ar gene sert. ko- olduğu halde Atatürkün mııv:ıkkat 
Dınyeper nehrını, Kremençofun ıkı melde durdurulan ve Snıolen k . • kabrinı zivaret ederek muhte~em 
tarafından .. 120. kılometre i!enı~li~te rında da mukabil taarnızlnıı.·J;"' pü~:~gr~ IlUŞillağa basJadıJar bir çelenk. koymll'~ Ye Ebedi Ş;fın 
hır cephe uzerınde fevkalade mu~- tülen Alman kuvvetleri 8 · c1· s . . ' 
kiil . saıilarla geçerek şimal istık~~- sanavi havzasına do. ru k~~~i .1 .·O'>~ et . ~okyo, l!l _<A.A.). -. Harbıye ııe- 1 ,.n.ıa.ı.ıe•v•i•h•t•ız •. t.ır.·u.n•d•a-e.~.ıl•m•ilıİı~t.-ir-_ 
mctıncle taarruz·ı hazır lıulunan ılı- · • . ı kt g Lııne )Ol znıetı matlıu,ıt servısı nıeırnupların· 
f•er grupla lıirl~smislerdir. Bu iki aç.may.a vc~~~frı;'.1 B·ıc~~·lar .. :Motörlü Al- d:ın lıiııbaşı T:.ınıinaji, «$arkta teh
vrı.1pun irtı batı 13 e;lfılde Kivefin mı·k'ı.ınceı'ıtaı hıııa edı ·ıı,ı·ı ul ıye!11 1 ?rd~l,arın.ın 1 ikc çanı çalıyor» başlığı altında ııe_$ 
, . · • ' • .Je rr llHWmısercl · •t · •· ı.ı · • • · 220 kılometre sarkında nıkubulmus Ruru<ln bli'"lik k . ti t 1 · ır. ıe. 1K1 ıı :ıazıda uzak sarkın lıu-

. · • • ·' m:ve er oµmımıstır 1-- 1 tur. Çember dört Sovyet orcbsunuıı Süratli Alman zırhlı kuv. ti .· ı('· . ~ un maz um m.ılletlrrine hitap ed<>-
etr•ı!ında kapanmışt~r. Bu rHirt or- fin yanından geçer k Soı~~t ~L~, ra~'ı~- r~k, kenclı!eı:ını Asya da yasıyan ıı_Li 
du ımha edılmektedır. rıııdan içerilere kad•ıt• girm _Pi • !". tım ı::tı!letlerın hak \'e menfaatlerı-

Fransada şid
detli tedbirler 

alındı 
.. Mareşal .ceselin ve Generııl Löl:- A:lmanl.ar şimdi buraı:ırda yıldıiı:~~1: ~: mud~faaya ve bir milyar yiiz nıil 

run ha•:a fıloları bu parlak h:ueka. bı usulü ile ilerlemektedirler Rt 'la. )_ oıı şaı klı_nı_n . kmtarılma<;ıııa wt!{-
tın inki.şafını_ı büyiik mikya3 t :ı ıştı- i:e nehiırlerin ve arazinin girint~s ~·~ fotmelerını ıst_ıy::ır. Zağrepte beş suikasdci 

arife devredilecek 
Teknik tedrisat kadrosu tevsi edi
lerek bir müsteşarllk kurulacak 
htanlıul, 19 (Tt.'lefoııl~) - .istan -ı:VIeclisiniıı bug-ünkli içtiınaıııtla kUr,;ii

bulda lıulunaıı yüksek muhe.ndı. m_ek- ye gelen l\Iaaırif Vekili, hükumetin tt•k
telıi teknik okulunun. l\laarıf Vckale· nik öğretim meselesini esaslı bir prog
tine devri kararlaştırılmı~, bu hususta. rama lıağlıyarak gerc:ekleştirmek kn
ki kanun Jayiha,.:ı da Meclı.se ~evk olun- rarında bulunduğunu ve asıl progra
mWJtu:r. Bu Jayihnlar~n alakadar encü- mın talik ettiği rapora ait maddelerin 
menlerde müzakere,;ıne ba~lanmı~tır. hlivük lıir kanunla biliıhaıı.·e 1\!eclise 
Bumm önümiizcleki haft~ içinde kamı- getirileceğini ve fakat hazırlığa taallfık 
niyPt kesbedrcrğ'i tahmın olunmnkta- eden kanunlarııı teşkil edilecek mu -
dır. . vakkat bir enc[imenıle hemen mlizake· 

Du iki mektepten h:t.~ka zıraat ı·elcft. resine imkan ,·erilmesini dilemiş ve 1Ju 
!etine lıağlı buluııa.n. zı~·aat, lıa~·t~r w dileği kabul eden .\1t>cli>1, ınüteakıb0n 
orman f:ıkültelerinı ıhtını edc~ı yuk~ek 3656 ve 3888 sanlı memur adıkhrının 
· t t•t·· ··nün de Maarıf \'ek·\ • · · • · · ' zıı·.an ens ! usu '.. . . • - tevhit ve ieadi.ili.ine dair kanunların 

letllle (levı·ı etrafında tC'tkıkleı \ UJ)ı!- . 1 d ~ · 'kl.l ı ' ·ı · . kadro ced\·e!lerın< e egısı · ı' \·apı ma 
makta olduğu lıalıer ve~·ı mcktedır. . .. · .. - . 
::\Iaarif Vekfıleti, nıerkcz te ·kilat ve va· ması. me"ele.~?·le yuksel~. muheııdıs .w 
'f ı .· haklnndnki kanunun tadiline teknık okull,u ııım 1\1:.ıaııf Vekuletıne 

zı e eıı d . 't ı· .h d kk t b. dair kanun !fıdhasınııı da encümende en·ıne aı ayı anın a rnuva a ır 
müzakeresine ·başlanmıştır. Bu layiha enciimene sevkini tasvip etmiştir. Bun 
ile de bilhagsa teknik tedrisat kadro u elan -;oııra ruznamede bulunan meı;ele~ 
tevsi etirilmekte ve yeni bir müsteşar- !eri müzakere eden Me~li~, pazartesı 
Jık ihdas olunmakladır. günü toplanmak üzere ıçtımaıııa '!On 

Anknrn, rn (A.A.) - Büyiik l\fillct vermistir. 

Milli müdafaaya 83 milyon lira 
tahsisat veriliyor 

rak etmıslerdır. çık~ntılarında muka\'emet gö~termek- Muharrır dıy~r kı: 1'd,·1n1 edı"ldı" 
tedırler. Japonya İngılterenin sadık müt. iı.:tanbul, 19 (Telefonla) - Mıili 

Berlin, (A.A.) - Alman ordul.ırı Lo~dra, Hl (A.A.) _ Annalist eli- tef~ki olduğu zaman da onun hoka~ Paris, 19 (A.A.) _ Ofi: Müdafaa Vekiiletinin 941 mali yılı 
kanun layihası iıleclise gelmiş ve 

aUıkadar encümenlere sevkolunmuş 
fevkalade tebliği: yor kı: ~etı_ne maruz kal_mıştı. Bunları unut Alman askerlerine karşt devam büt!(esine 83 milyon lir~hk fevkalii: 

Kremeçuh civarında Dinyeperi Kırım üzerine yapılacak bir taarrnz mı~ .a~aktır. lngıltere harpten son- eden suikastla~·a mani <>Im.ak mak- de bir tahsisat verı!mesı hakkındakı tur. 
geçen Alman kıtaları Harkofun l 20 kırıl~bi!ir. Meşhur Varangel cıı.·dusu d:ı r~ ~ttı~ak.~ yırttı, . altı. Ça_n _Kay Şek, ııadile Alman isgal ku-vve· tıeri ku- -• 
kilometre cenubu garbisindeki Tol- vaktıyle Kırımda mağ!ı1p edilmişti. Bu Çını ~omurgeleştı~·mek ıstıyen dev- ııı:mdanı yeni kararlar almıştır. Ya- k) JJ •h d•J k 
t:ıvayı zaptetmişlerdir. :ada_te~e.bbüc:ün daima Ruslarda oldu- :etlerın emellerını anl_:ımıştJL'. o, yo rından itibaren saat 21 den sabah Fındı ar çuva a 1 rac e ı ece 

Berlin, 19 (A.A.) - Alman ordu gu hıldırılmektedir. .ıınu şaşırmıştır, ıhtılaf da bundan be~e kadar sokağa çıkmak 'asak . . 
ıarı Başkumandanlıg"ının btı akc: .. anı- çıkmıştır r'· c kt L k t . ~ t Ankaıra 19 (Telefonla) - Çuval ı;ı-ı 21/2 ve 21/4 lıbrelık çuvallarda Ye gay 

· ,;ı a ır. o ana, gazıno. tıya ro ' '• ·~· '"dd t f dk 
kı ikinci fevkaliide tebliği: G ·· ·· «Uzak şark harpleri, sark millet- ve sinemalar saat 20 de kap.ınnac·ık · kmtısı devam ~t!_ıgıl ~u te çf~k ın. ı ri safi '70 kilogram ağırlığında olmak 

B ·· b.ld" ·1 h h unun meseJest 1 ·' · b l b ' - Al d . . • ' ~ .' · amesi hükum ·erme ev ı an ıh-1 ugun ı ırı en mu asara are- cı •Ilın eyaz arın oyunduruguıı- man evrıyelerı yasagıı.ı tatbıkı- • nızamı:ı 1 . - 1 1 f d ki , üzere ihracına müsaade edilmiştir. 
katı, Ukraynanın merkezi Kıyefe - Baa tarafı ı inci sahifede _ dan kurtulmak, istikliıllerini temin na nezaret edecektir. Y::>.sak hılfi_ raç edılecek 0 an sag am ç ın 1 aıın 
karşı hücumu da ihtiva etmekte idi. b · e mek için yaptıkları bir mücadele. fında hareket edenler cPz.aiandırı- ---~---:ıoı:ıı----~-= 
Dinyeperin garp kıyısında, kuvvetli Vt: azı cıvar ~·erlerp sevkıyat yapı- dır. İktisadi zorluklara rağmen Ja- lacaktır. . Avukatlık kanununda tad"ıla" t gapılacak 
surı:tte tanzim edilmiş istihkamları Jıı-dı_ ve bittabi bu yüzden fiat yiik- pon ~rdusu herhangi bir yerde harp Alman işgal kumandam ikinci bir· 
cüretkar bir tarzda varan kıtaları- ~Pt~!:[~r~luftet~·a, ~~~~ b~a~~ı;~~~~~ et:,n;J~ ~azırdır, bu~un için iptidai emirnamesn:ıde ş.ö:rle de~e kt.edir:. 1 Ankara l9 (Hususi) _Adliye vek:l- bilmeleri hakkındaki müddet birinci 
:ır.ız, Kiyef şehrine girmişlerdiı·. Bu den civar mıntakalara koyun ve ku- nı,. e ere de_ sahıptır. ı ~Mademkı suıknst ~aıll erı tevkıf lef avukatlık kanununda tadilat ya-ıkanunun nihayetinde sona ermektedir. 
ıw bahtanberi Alman harp bayı·ağı zu sevkedılmemektedir. Eğer edil- Cenuba gelınce, Hollanda Tiınd.s- · edılme~ı, _hususi tedbı:'"ler almak pa~ biıı.· kanun projesi hazırlamaktadır. Bu layiha ile bu müddei uzatılmakta
Kiyef kalesi üzerinde dalgalaıımnk- m.ııı olsaydı, An karada fiat, 1.zmırc t~nından sevkıJ:ata_ manı olmak ı s- mecburıy~tındeyım. R~h1ne.lerın kur 1 Hazine avukatlarının başkn vazife ala- dır. 
ta<lır. tıyen herhangı bır devlet bunun şuna dızılmesıne ragmen yeni suı 

n~r betle 20 kuruş aııağı değıl, 20 boşluğunu anlıyacaktır. Şarkta teh- ka<;tlar yapılmı!jtır. Alman askerle -
Berlin, 19 (A.A.) - Bugünkü Al- kıı~u~ fazla olmak ıkt{za ederdi. !ıke çanı çalıyor. Şarkta Japonyayı, rinın hayatlarının trhliked.e bulun- Al t ka mus·ıkı· Memleketimize gelecek 

man tebliği: u havali de koyun ve kuzunun rcarpte de Almanya ve İtalya gibi nıasına müsaade edemem ve etmiyc a Uf vardım tesekküJJerı' · 
18/19 gecesi Alman savas t:ıv\'a- Ankaraya nisbetle azlığı da iddi~ devletler, eski, köhne rejimler ve ceğim. Bu yasağın kaJdınlnıası veya " · 

releri Moskova ve Ode<;a ~ehı·i ile edılemez. Çünkii İzmir havalisi es- zihniyetlerle mücadele ediyor. A~·tık şiddetlendirilmesı sizin elinizdedir.» ı•mtihanları İstanbul, 19 (Telefonla) - Kı-
limanına muvaffakıyetli bir· taarruz kıdeııbcri hayvan ihracatı yapan bir ileri atılmak ve bütün maniaları kır Alman kumandanı, halkı yardı- zılny umumi cemiyeti_ ve 1Jir haı·p . ı:u· 
da bulunmuşlardır. Bir çok yangın ı"?'!ıııtak:.ı olarak tanınmıştır. Bınaen- mak zamanı gelmiştır.» ma davet etmiştir. • • • • kuunda kendısı_le bırlıkte çalışmak 
çıkmıştır. ale:yh, akla gelen şey, olsa o!sa, İz- ı, Zagrep, 19 (A.A.) _ Tu;da di • Saf ıye ımtıhana gırmem üzere hii_~u:,netııı. müs~ades!lc gel..!-

s t d · ı· mıre hayvan getirenlerin "ehırdeki C b k lı t lu sıhlıı - d ovye or usunun şımr ıyr kadar l t" "' enu i An1erı'lrada vanı harbi beş komünii'lti idama l" 1· h d ee u ur ve ınsanı yar ım 
esir olarak kayıbı 1.800.000 dır. 1 ! ıyacı ı·e alakadar teşekkü :lerin " 

1 
mahkum ~tmiş ve astır~'stır. Bir a zımge ırse sa ne en heyetleri ~am~_nn vürut. edecek olan 

T (lb b . .. t · t k" lakayclılrrını ıhma! etmekte oldıık- Al l ht l v """ ı· gumr k d f cer e ıze gos rrmış ır ·ı, ' ovyet l 1 1 man a ey ar ıgı 1 komünistın ölüm cezası, devlet reisı eı\.~ı·ı.·rı"m ( ıyor (;.Şy~nın .. u resmın en .m.~ıa ı-
oı-dusuııun ölii kayıhı da hıç cleğı!.~r h1rn ır. aşr meselesi, artık ı;adece t2rafından 20 '!eneyr indirilmiistir Ç jetıne dan olan kanun layıhası 
bu kadnı:dır, ve muhtemel olarak n!ı~ belediye n:.e"'.~uu olmaktan çık- BoJ:n~~ Ayre~. 19 (A.A) - Unay- --x " · İ::;t:mlıu}, ~9 (Telefonla) - _fa- l\leclis umum heyetıne sevkedilmiş-
claha fazladır. Buna muknlıil düşman ıı., tır. Onun ))Uruk devlet tedbır!erı tecl P~es. 17 arif Vekaletı, lstanbul konsrrvatu- tıı. 
ıır·opagandası artık inkar edemi ye- ve kararları ıçınde her lıir taraftan Arjantin hükumeti, Alman lıüyiik <>l· V eyvel kıta/arı Rus har- ::-.rında alaturka musiki öğrenilmesi Jstanbulda üç katlı bir 
ce~i Alman mm·affakıvetlerıııın te- ~1 " usıyet ııey?a etmiş, diğer taraf. çisi Fon Telmanın protestosunu red bıne iştirak edecekler ıçıı~ şubele_r açmış ve bununla bera-
sirıni azaltmak icin A.lmnn zayiatı an da umumıyet kazanmış iki halı etmiştir. Fon Telman, 1)u protestosuıı- ber umumı mahallerde şarkı oku- ev çöktü 
hakkında uvdurm·a rakamlar vere- ,.:,rdır. ela kendi hakkında söylenildiğini iddia - Baı tarafı biııinci •ahifede - ;ı.-an kadın ve erkeklerin de Esnaf 1 t • .. . 
rek yalnız Ölü miktarının biı· buçuk !lususiyet şur~dan geliyor: ettiği sözleri mevzu b~his etmekte ve sıyet mu~~rrire demiı:;tir ki: cı:miyetleri merkez binasında kursa s aııbul 19 (l_Iu~.usı) - J?un Be.~ık-
Vl•ya iki mılyon olduğunu iddia et-ı .~aman, ıaşe ışlerinin en ~ıkı bir hakarete maruz kaldıb"lnı lıeyan eyle- - İngılız yar. dı~1m~ın ~atlecc ~~n~ tabi tutulmalarına karar vermiştir. ta~ta)smal.le ~ı.t uç katlı lıır ev çok -
mpk·tedır. . mur:ıkabeyr tabi tutulaca"ı zamaı1 - mekte idi. Fon Telmana ArJ·antin ha- Yncılık sahasına ınhısar PdPcegıııı B.u"'u"ı ı· . eııl"rı·n ı·mt· muştur. Evın ıçınde bulunanlar sallan-d ,., o ı evve a muzısy " ı - t .1 • el h· 1 k t ki d b. 

22 haziran 1941 ile 31 ağusto::: ır. . riciye nazırı, hakkında .·öylenilmiş o- zannet~irccc~ hıç lıir ::ıebep :ı;oktur. h:rnına b 1 s v tanınmış _ ıuaıı U} aıııp er a cıs; ı arın an ır 
l!l4l arasındaki müddet ait yaııı- Umumıyet nwselr;-;i ise şu nokta- lan bütün sözlerin kanunun te·lıit etti- 1 Aynı ş:.ıh>;ıyet General Veyvrliıı ıı:ıtkarları~~z~~r::ı·. K!mençecl A~: .• f'Y olmnmışl~rdır . • 
l;n kat'i. rnfü;ahedel' e -~ . • h~ki- ya dayanmaktadır: ği hududu tccııvliz (•tnıccliğini beyan kumandası nltında franda bııhın:ın ko, Jıanrndı> Ağy:ızar, Suzan Yaknr J\<f uhtekırlerın baş VUr-
katte 'zayiatım'ız şudu~·r:e goı C' ' D:vlet', ?ü.t_iiıı .. gıcl:ı maclclelcri ara ctmi~ti~·· . . 1ııgılız -~ıtalarıııın tımunıiyptle zan- ve di,\'er yirmi kışi imtihana gırmis- d ki r • b' 

O d d ılılh altı d k" , . , sıııda yekdıgeı ı ıle ıltı~ak ııeycla Berlın, 19 (A.A.) - Y:m ı ·:mıı Lır nedıldı1gın.den da_ha_ kuvvetli olduk- tiı·. İmtihan, arleltın Ka~·ıı,·ık, taıı·- U arı ) enı Ir çare 
r u a, 8 . . . n a 1 na .. yona. eden iııtiznm t k' · h . , ı· lı· J· ıı·ıd· ·T · ·· hırını · t t sosyalist nıılıslerı de dahil olm ·ık . em mı u::;usuıH :ı men <it ,ın 1 111 1•1 oı · "f ~aı.e,. c n~ı~tır. .• . .. bur~ Dil.ı:~·ı,_ kanuni Artaki, kemani hianbu!, 19 (Te!efonla) - Burııd:ı 

ü~ere ölü 85354. yaralı 292690 · ·e şehır, kasa.ha ve köylere kadar te- Yab~n~ı b~ .. ın mümessilleri tarafıı.ı- ' . :' uh,~r: ~ı ın z,ınnet_tıgıııe gorc, İı~ Sadı, E.ıru bı _Alı Rız~ılan teşekkül zabıtaya ıhb:w edıleccklerini anlayıp 
kayıp 18921 dir.' • \ rıuFısııkıı tge:.ı.şlttmıj tır.k cl~ı; soıulan bı~ suale ceabcn Alman ha- gılız b.ı~kuman?anlıgı lıu kalelerı eden heyet tarafıııdan y;ıpılnıakta- diikkanlarınm kepenklerini kapava -

Hava kuvvetlerinde ölü 154 ~. ya. 'a a oy: . o ma la beraher ııi- ncıye ne:ar~tı'. . Al~a?y~ııın Boyncs t~arruz mııksadıy!e kullaıunak niye dır. rak kaçan muhtekirlere te:ıadüf edil _ 
ra!t 3980 ve kayıp 1378 dır. h.ayet mahallı ıcap_l,arı ve vazı yelle- Ayrest.ckı ?uyuk elçısı 11 on Telm31nın 1 t.rıde~ııı:- Ve !ran - Sovyet hududun- İmtihan iki hafta kadar devam mektedir. Bu gibi kimselere cürmü • 

Rusya harbinde Alman hava kuv- rı tetkık etmek, l~zum~u _tedbirler. hayıı: ışlerıne yatmlmış mebliigdan da Tıflıs: veya Kafkasyadan doğ- edecektir: meşhucl yapılamamakta olduğundan bıt 
Vl'tleri 31 ag" ustosa kadar bir a.ı·lık <:.Jmak hususundakı ~alahıyetl~r de kenclı hesabıııa para çekmiş olduğu hak rudan dognıya geçen Don ü2.erinden Tanın mu:; oku"u 1 . d n cllikkanların derhal miihiirJonmesi ted 

h 11 . ··1 . t· ıı··k' kıııd· k .. ·t·ı . 'th 1 t t R ·t t.k . ' ,, cu aıımız nn ıı . - . -tayyare istihsalatımızııı ancak bir y:nc ma a. erınet veıı mış ır. u. u- 1 •• ~ : ı~ı ı. ~e_mı~. ı am M'ı pro es o ~7 ov ısı a~etıne göndermeği Safiye _de imtihana gırmekt,m imti~ bıri dU .. iinülpıe)<tediı:. 
kısmını 725 tayvare kaybetmiştır. rr.:t, umu mı _ahk.ım vazetmekıc ışın eltıgını. lııldıı mıştu. dcıpış etmcktedır. n:ı. dmış ve: Dögole iltıhakla . 

Berli;l, 19 (A.A.) _Rus cephesinin Ç!ı!ır_ını ve nızamını ~~~~ı~.tır. ~nkat Berlın, rn. (~.(:-) - Yarı resmi bir . Londra, 1~ (A.A.) - Ni}roz kro- - Ben bu imtihana kati 'i'n ir 'l 
cenup mıntakasında hın-ekat muvaffıı ıı;lerın bu yoldan yurutulme-ıı de, menbadaıı bıldırılıyor: nıkl gazetesı, Avrupa kıtasmın Al- mem. 1cap eder-e s· h d } - &: 1• Va~ingtoıı, l!l (A.A,) - Yisiııin 
kıyetle devam etmektedir. 17 eylfilcle c~ ılevleti_n. sır_a ile köylcı:e. kadar . v~:zL ı:ı.~an ·. i?·asi. mahfillerinin kanaati- n:~nlardan ?e.rhal istirdadıııa teşeb- rım. :; · a ne en Çl'kı 1

- Vaşington elçiliği maliye ataşesi Alton 
reyan etlen muharebelerde bir Almaıı felendırılmış olan teşkılatına hıttır. n~ ~oı~~ Şılıdekı ~iman ~ebaa~ının te~·- lıu~ e<lılm~sını yazarak. ~ilyonlarca Demiştir. geı:ıer~l. ~.ögoliin hizmetine girdiğini 
piyade tümenine mensup teı-:ekküller, 1zmırdeki et me;;elesine, ckr•ıek, kıfı, .~lı~er cenubı Amerıka devletlerın kışı den .murekkep İngılız orduları- bihrmıstı~ · 
mühim bir mevzii zaptetmiş ve lıir de- ı<ebze, peynır, kömür ve sair ınese- ele gc~·u_ı_e~. Alman aleyhtarlığının bir n:n neyı ~ekledıklerini sormakt:t, lstanbul Beled· s· d • 
miryolu hattında münakalatı duırdur - lelerine bakacak olan kimdir? tezahuru<lur. Rusya mag!ı1p olursa Almaniar:n, Jye JD en. 
muştur. Cenupta harekatta bulunv.n . ~Iıç şüphesiz lıuradaki makamlar, . Boynez Ayres, 19 (A.A.) - Arjan- ~amamen İngıltereye dön_eceklerını Temizlik amel i için yaptırılacak ceket paııtalon kasket ' t 1 kt 
bir tümen nehri geçmeğe muvaffak ol- vılayet, belediyp, iaşe müdürlüğü, tın matbuatının Alman sefiri alı>yhin- "• 6 v_eya 9_ ay sonra İngılız ordusu- ibaret bin takı lb' ıra 1 . . ... ' . ' . \C oz u nıı 
muştur. fıat mürakabe komisyonu, şu ve bu deki neşriyatı şiddetlenmektedir. Ga- mm şımdıkıne nazaran daha zorluk _m e ıs~ pa 1 z~ıf u~u~u ıle eksıltmeye konulmuştur. :Mec-

Sovyetler mükerrer hücumlar yapa- te~ekkiil... zeteler hükumeti azimsizlik göstermek- Jarl_a kar:-;ıılaşacağmı kaydeylemek- muunun tahmın bedclı 17,500 Jıra Ye ılk teminatı 1312 lira 50 kuruştur. 
rak Alman kıtalarının ku~·dukları küp B\~ de_ işte onlara hitap ediyoruz: !e itham etmektedirler. tc;dır. V ~- İ~ıgiliz milletinin ~~e bekle Şıırtname zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde göıriilebilir. lhale 2_10_ 
rübaşlarını tahrip etmek teşebbüsün- Saır ~'ıyecek madcleleri arasında zı:ekle hukumetın ıyı etmedıgıne ka- 41 perşenbe günii saat 15 de daimi em:ümen<le yapılacaktır Tal"pl .· ·ık 
a: bulunmuşlarsa .. da.'. s_?vy~tl~~·in b~. e~. meselesini!1 de. es.agJı bir ~Pkilcle Run1en genel kurma Y nı b_ulunduğ~nu iliıve eylem~ktedir~ teminat mak.buz veya mektupları ve 94 l ;ı:ıhna ait ticaı:et odası ~es~~~~a~ı 
tun taarruzları puskurtulmuştur. Du~ ı.;ozden geçırı!meııı lazımdır. ıı: 1 ne. bu. gazete, Rusyadakı askerı ve kanunen ıbrazı lazım gelen diğer vesaik ·ı 2,,_90 1 k 
mana ağır zayiat verdirilmi~ ve köpr:ü f """" başkanı öldü vazıyetı cıddi bulmakta, Leningra- ırifatı çevre>ıinde hazırlı ·ac• ki . . 

1 
e nu~ara 1 

.. a~unun tA-
başları genişletilmiştir. Başka Alman " dın ani bır tehlike karşısında olma- d'· 'd k 

1 
. A , •• J '1 aıı teklıf mektuplarını ıhale guni.ı saat on 

· teşekkülleri de kamyonlarla getirilmiş Acele Satılık Bükreş, 19 (A.A.) - Rumen genel mhkla lıeralıer Ukraynadaki tehli- or e acar claımı eııcıımeııe vermeleri lazımdır. 
olan Sovyet kıtalarına taarruz edeı·ek kurmay reisi Niyorika lıir tana~·e ka- hnin daha büyük olduğunu, zengin 16-20-24-29 3794. 8069 
bunları imha etmişlerdir. • zası neticeı;inde ölmüş, cenazesi Biikre- Don havzasının tehlikede bulundu-

A'man pıyanosu şe getirilmiştir. Genel kurmay reisinin ğunu işaret etmektedir. lzmı·r Muhasebeı· Hususı·ye mü-
&ırlin, 19 (A.A.) - "Alman kıtalar·ı başı tayyarenin pervanesine çarpmı:ı G t A 1 l s · l 

ve kafası gövde. inden a'Tılm1>1.tw. aze e, man arın, ıva:'lopo 
18 ey!ı1lde Leningrad istihkamlarına Yolculuk dol-ayısiyle yeni bir J demiryoluııa hakim oldukları tak- d.. , .. y .. d 
karşı hücumlarına tam muvaffakıvet:e halde fevkalade iyi sesli Stol mar- Diş hel•1"111ı" dirde şarka doğru kolayca ilerlire- ur u2un en: 
devam etmişlerdir. Bir Alman 'Pi.ı•.ıde kalı Alman p 1·vano.~u acele satı- .. l;ileceklerinı ilave e"lemektetliı·. .. ... ı k H k 1\I ,, ., ,, .me e ve asan ·ızı ürüvvetin yarı yarıya mutasıırrJ{ oldukları ve 
tümeninin harekat sahası olan lıölged.:? hkiır. Müracaat '"eri 2 incı· Koı·- M. Sabih Ag" abeyog"'/u t k l " mühim lıir nokta zaptedilmiştir. " Z a y i apu ayc ma nazaran .ulesudiye mahallesinin Bornova caddesinde 1266 

Alman harekat kuvvetleri civar.la don caddesi Maliye şubesi kar- Merkez hmıtahanesi diş mütehassısı 1 . k 
1 

• • b. . . f 
1 1 

adanın 15 par-;elincle mukayret 49 numaralı ve 60 lira gayri Rafi i:rnt!J 
bulunan teş kk··ıı 1 · t'b t t · ' "lSında (247) numaraya her ·· Ha•talarını her gu··n o"g·leden zmır ·ız ıse.ı ırıncı sıııı ıncan a - 480 lı'ra kı\•metı·ııdek· d""kk" .. ,._ k' · • · e u ere ır ı a ı emın ~· .. - y • gun .. mış olduğum belgemi kaybettim. Yeni . . . · . . ı u an _mulA:"ra ım vergı borcundan dolayı mülki· 
müdeırdir. ög~leden ev\•el saat ond~n on ı"kı·ye ·k· · b ı k "etı hacız edılerek d h t k · " sonra ı ıncı ey er so ağında sini alacağımdan eskisinin hükmü vok " • 1 are eye ı arariyle 21 gün müddetle icra kılınan 

SovyetJ.eı-in hücumları tardedilmiş kadar müracaat edilebilir. N 25 k t · müza d . r · d ur h v~ düşmana kanlı zayiat verdirilmiş- o. de abul eder. ur. ye eı evvc ı.vesın e a ıp zu ur etmediğinden müzayede on gün müd 
tir. 19, 20, 21, 22, 23 TELEFON: 3680 Basmahane Bozkurd caddesi No. 30 det.le temdid edilmiştiır. 29-9-941 günü ihalei katiyesi icra edileceğindeıı 

Süheyld Giı:ay 1 talıpleı-in yevmi mezkurda idare heyetine müraeaatlıırı ilin olunuı-. 


