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TELGRAF ı ANADOLU - ızMfil 
TELEFON ı 2778 
ADRES ı ikinci Beyler 10bfmda 
ANADOLU sa:ııeteal ldarehane.ı 

Istanbul mektepleri 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Şehri
miz mekteplerine bu sene ne lise me
zunlaırından ve ne de yüksek tahsile 
devam eden talebelerden yardımcı öğ
retmen alınmıyacaktır. (ANADOLU) MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

31 iNCi YIL Neıredilmiyen yaıı:ılar seri Yerilmeıı:•------~-------:--::----:;------------------------1 
1...~N~o.~8;,;;6.;.S8;_~~c;;;u::nu~s:;e;ı;m~· ~n.:::U•~h::;•l::ar:;,;2::,:5:.:lw=::ru::!!:ta::::r·;ı_----~;:_H:.:e:.:r:.....!i!g.:ü:;;n;...::s=a.::b.:a::h::.la=n::.:..~(l::z::.:m::i::ır) de çıkar siyasi gazetedir. 

Bundan başka htanbulda yeniden 
mektep açılmıyacak, yalnız Taksim li-
8esine bir orta kısım ilave edilecektir. 

~-~illet ~eclisinde -·~~~~~~~ 
25 Milyon Liralık Tasarruf Bonosu 

Kanunu Kabul Edildi 
Yüksek mühendis, teknik okulları Maarif Vekile 
tine devredildi. Maarif Vekili beyanatta bulundu 
Tür kiye -Alman ya ve Türkiye- Macaristan ticaret anlaşmaları - Evkafın 

Üsküdar tramvavlarındaki hissesi- Erzuru m ve Erzincan 

bel e diyelerine verilecek 3 milyon 300 bin lira 
-----.ı Ankara,2 2 (A.A) - B. :\L :\Iec- ile teknik okulunun maarif vekille- işletilmesi ve t:ısarruf bonoları ka-

lisi; bugilnkü toplantısında başve- tine devrine ait mazbatanın müza- nun Hiyihaları hakkında maliye ve
kil Dr. Refik Saydamın gelen ev- keresinde muhtelif hatipler tara- kili tarafından V6'1"ilen izahatı dinle
rak arasında bulunan ve encümen- fından söz alınmış ve mütalaalar miş ve müstaceliyet kaydiyle müza-
le~ tarafından tetkik edilerek hey"- deı·meyan edilmiştir. kere ve kabul eylemiştir. 

-
Şark cepheıinde Almanların eline 

Sovyetlere göre 
Leninarad cephesinde 

ti umumiyeye ge\'kolunan kanun Mecli8, bundan sonra devlet me- 1941 mail yılı düyunu umumive 
layihalarından bazıları.nın ru.z~ame- murları :ıylıklarınııı tevhit ve tea- biitçesinde 25 milyon sterling kretli- Alm an muhasara hattı 
ye alınması hakkındakı talebını tas- dülti kanununda bazı değişiklik nin faiz ve itfa mürettebatı mad-
vip eylemiş ve böylece ruznam7yc yapılması, Erzurum, Erzincan bele- desinden 1.252.539 lira tenzil edi- yarıldı 
alınlln maddelerin müzakeresıne diyelerine 3 milyon 300 bin liralık !erek maarif ve nafia vekaleti büt-
geçmlştir. Bu maddeler arasında ikrazda bulunulması, Ilıca - İskele c;.elerinin tertiplerine nakledilmiş- l\foskova, 22 (A.A) - Dün gece-

bulunan vilk•ek mühendis okulu ve Palamutluk hattının satın alını - Devamı 4 üncü aahifede _ ki Sovyet tebliği: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! DUn bütün gün krtalanmız, cep-

M.))"" ş f 1 1 henin heyeti umumiyesinde düşman-r- 1 ı e -, A k ~ l~ çarpışmışlardır. Günlerce süren 

S e.._.ı""' azı.yet çetin muharebelerden sonra Sovyet 
'7 kıtaları, Kıyefi tahliye etmişlerdir. 

Fuarın muvaffakıyetle - . .- 19 eylO!de 60 Alman tayyaresi 
kapanmasından mem- tahrip edilmiştir. 24 Sovyet tayya-

F 1 A d• k •• f • d resi kayıptır. 
nun kaldı lar in an ıya or ezın e- ~!ftn~:a~;nz~~h~LI!Iddafnasına 

On birinci İzmir fuannın kapa- tahsis edilen Ilnarinen zırhlısı, ge-

ııı~ı mUnasebetile Milli Şef İsmet kı· adalar Almanlarda ınilerimiz tarafından Fin körfezinde 
lnönü, belediye r~isi Dr. Behçet yııpılan bir hücum esnasında mayi-
Vz tarafından gönderilen tazim ne çarpa_rak batmıştır. 
telgrafına aşağıdaki cevabı ver- llfoskova, 22 (A.A.) - Leningrad 
inişi erdir. ı mıntakasında mahsur kalan Sovyet 

Bay Behçet uz Sovyet donanması da tayyareler - 0e ... aın. daPdunen ..ı.iled .. _ 
İzmir Belediye Reisi ff U J 

lzmirin güzel eseri olan Fuarın tarafından"'·agıv r hasara U;;,ratıldı r- s • apon - , 
ınuvaffakiyetle kapanm•sından ;ıı;; 
ınemnun oldum. İzmir Belediyesi- Bugünkü Sovyet tebliği, cephede Hududunda 
ni ve sizi sevgi ile tebrik ederim. muharebe lerın devam etmekte oldu- -

İsmet lNÖNÜ ğunıı, bir kaç gün devam eden çok müsademeler 
·-----------·---• ~ıddetli muharebelerden sonra Ki- \ 

Iranda 
yefın terk:dıldiğini bildirmektedir. 1 başladı 

Bu tebligde, her zamankı gıbı faz 
ta tafsilat verilmemektedi.r. 1 • 

Bir Alman tebliğinde ise cenup 
yeni k a bine teşkil e dildi cephesinde harekatın inkişaf etmek 

te olduğunu ve Don - Dinyeper ne

Eski Hükümdara Isfa
hana murahhaslar 

hirlHi arasında çevrilmiş olan R'us 
ordularının imhasına devanı edi l di-ı 
ğini bıldirmektedir. 

Almanlar 150.000 esir almış, 600 J 

top, 160 tank ve pek çok harp mal-
gönderildi zemesi iğtinam etmişlerdir: . Gerek 

T • . esir gerek harp malzemesının mık-
s ahrau, 22 (A.A.) - Röy,er aıan tarı' her an artmaktadır. Sovyetler ; 

Iki t a r af hududa tak

v iye kuvvetleri 

g önde riyor 
Nevyork, 22 (A.A.) - Naayo

n!'l ~~od Kaatin radyoaunun bil
dırdıgıne göre Sovyet ve japon 
kıtaları arasında Mançuko hudu 
1u? da çarpıtmalar olmaktadır: 
kı. t.ara f ~a hududdaki kuvvet· 

lermı takvıye etmektedir. 

geçen Dunaburg mıntakası ve cenup cephesinde tanklarla bir taarruı. ' ,, 
Almanlara göre l\lacarlar bildiriyor: 

Budiyeni 
Azledilmiş 

Hava kuvvetleri 

Mareşal Timoçenko ce

nup orduları kumandan

lığını da de~uhte etmiş 

Rusyada yeni, büyü k 

zaferler kazandılar 
Berlin, 22 (A.A.) - Alman res

mi tebliği: 
Kiyefın şarkındaki mıntakada u

fak bır sahada sıkıştırılmış olan dilş 
man kuvvetlerinin imhasına devam 
olunmµştur. Düşman, kurtulmak 
için yaptığı müteaddit ümitsiz te
şebbüsler de ağır ve kanlı zayiata 
uğratılmıştır. Örsel ve Aransburg 
adaları azimli ve süratli bir ha~eket 
netice,inde alınmıştır. 

Alman hava kuvvetleri, dün Sov
~ et vapurlarına, bilhassa tesirli ta
arruzlarda bulunmuştur. 

Karadenizde bir krovazör, 2 muh 
ı·ip, bır tayyare gemisi ve cenıan 25 
bin tonilatoluk 9 ticaret vanuru ba-

1 tırı!mıştır. Diğer 2 harp gemisı ile 2 
büyük ticaret gemisi ateşe verilmı~
t;r. Kronştadın garbinde açıkta ilk 
teşrin ihtilali saffı harp gemisile bi
rinci sınıf Kirof krovazörüne 2 şer 
bomba isabet etmiştir. Diğer bir 
krovazöre de 4 bomba isabeti ol
muştur. Bundan başka 3 muhrip, 
lıir mayin gemisi ve bir topçeker 
tam isabetlerle hasara uğratılmış
tır. 

- De•amt 4 nıü aahilede -
---000>----

Amerikan donan 
Mare,al Timoçenkof f , • 

. Budape~t~, 22 (A.A.) - lllacnr masının aaltyetı 
aıansının. ıyı kaynaklardan aldığı ha
~rle.re. göre Mareşal Budiyenııi, :ızle-
dılmıştı~. Bu h~beri, esir edilen Rus Donanma bütün Atlan-
askeorlerı vermışlerdir. Fakat verine • 
henüz ~im~e tayin edilmemiştir: tıkde himaye vazifesini 

Budıyen.ı orduları kumandanlığını d h . 
Mareşal T~mocenko deruhde etmiştir. eru te edıyor 

ının, hususi muhabıri .bıldirıyor: tarafından yapılan mukabil taarruz 
h l'.ıUstakbel İran sıyasetının ana 1 ağır zayiatla tardedilmiştir. 
b_:ıtlarının tesbiti iizerıne şımd: gar- arAlmanlar Azak denizina varmış
ıı: .ı\syadan, Rusya ortasından Mur- ıar ve Kırımı tecrit etmişlerdir. Stra 
ıı,:nska kadar uzanan Rus c:ph~.sı- tej ik ehemmiyeti bulunan Fin landı
k(! vazıyetını de tesbıt etmek mum ya körfezındeki Örsel ve Muon ada 
Pe~ olmaktadır. Almanların,. Rus !arı tamamen işgal olunmuştur . 

~aamafıh bu haber henüz teyid 

IGüınlUın M';~~D~~D 1 

Mektepler r krol!arına karşı muhtemel bır ha- Fın körfezinde Sovyet donanması
l~c etı k~rşısında .Kafkasyada yapı- nın üslerinden yeni Kronştadın gar- açılırken 
lık!:~ ~ü~afa\ıçınC şıu:ı~~denb:ı~~ı:: hında Rusların meşhur (18 Uk teş- Bir karıılaıma 
Cuk er emış ır. ep e d rın) bırınci sınıf harp gemısıle meş- ızm·ır . 1 . T ' lnıııı~ovyet ordularının k a~k:sın a~ hur Kirof krovazörü" 3 m.uhrıp, lıır manları, bu adaları. işgale sürükli- zenoın erı on Ork gencı·nı· okutamazlar mı? 
~·a z kıtalan b~lunaca ve . usy mayin arama gemısı, hır gambot y~n başlıca ıkı mühım sebep vardır. • 
lar .ı\;ıerıka, İngıltere ve .domıny~n- lavyarelerin bombardımanlarile tam 1 - Askeri nakliyatı emniyete al Her sene mekteplerin kapanma-, riız ki hem "h' . k d 
n ın an yardım olarak gıdecek er ·sabetlerle hasara uğratılmıştır. mak, sından başlıyarak açılış tarihine ka ın'ike ' .en mu ım bır ısmın :ı 
~~~· ına.lzeme sevkıyat yolları~\da . Karadenızde de Alman hava kuv 2 - Almanyaya bu adalardan ya dar olan zaman z.arfında nazan dik istıya~~r~l ıs~~a~lar, olgun ~k~nıa 
hanıyetını . t.emın .edecektırk. t•·a bat vetleri tarafından bir krovazör, 2 pılan hava taarruzlarına mani ol- kate çarpan tnühım bir hadise cere v'ern kafaİ/u sedmıy~ nka7ze uv
i>ıti ın dahılı vazıyetınde . a ı ır hri bir ta are gemisi, vt> mec- ınak. yan. edıp duruyor: kı r var ır. a. a . ne ç~re 
te(\tr:ı:rlazımdır. e~e~~u:a 1~~. ~faz~ ~~u /5.ooo to~Ytutan nakliye gemi- Çünkü Ruslar Berlin ve şarki Al- k;~seyi bitirmiş bi.r çok genç, kapı sek ~~h:~~ı~~t~~~~ık~~:~=~~~t:u;~ . 
\·e lrand almak, mikleri ~·1hakkak si br.tırılmıştır. manyaya bu adalardakı meydanlar- de~a dolaşıyor, Y.uksek mekteplere 1 kendılerıne nisbetle daha gerı, daha 
•ayılan a gızlend ·ı 4 t hlikelı ÖRSL ADALARI· darı kalkan tayyarelerle taarruz e- , m .edebılmek ıçın yardım ve ala kı.bilıyetsız ve hatta okumağı bir Vaşington, 22 (A.A) - Nevyork 
it 

1 
150 Alman 1 e e · dıyorlardı Ka ıstıyorlar Bunları b' - · p t t · ·ıları yazı)·or · nı\Yanı, Kudüs Başmüftüsü H~seyi- Bu adalar, Örsel, Da.gö ve l\Iooıı Şimdi Sovyellerin elinde Dagö c.dden fakirdirler Aile~ri ırbı~ogu, nevı us~I ve l~ks şeklınde telak~i o~!=~=~ı, J~~anması, nı~}jaripler 

e Irak isyanı faillerinden mutead adalarından mür~kkep:ı~ . Adaları~ adasile ve Fınlandiya cenubunda fedakarlıklar ve ~ahrumiyetler ~;a~ ~~~~e d~~~~e~:1ı;~kl~.0~~~~~l~~tk~~ı,e için mal;;em~ yüklü olarak nakliyatta 
~lnd ııahlled• - 100.000 kadar nilfus u unuyor. · - Devanu 4 ncU aahifede - hasına onları lise sonuna kadar okut Cınlar, oldukları yerde kalın'ak~~ ~~ kull~ııılan bü~ün ~emileıri ?imaye .?de-• b• muşlardır. Takatları olsa, ~üphesız bütün emellerini, bütün ümitlerini rektır. Bu hıma;e, A.mer.ı~ayı mudıı:-

1 • ı • ı 1 ır Akd • d çocuklarının üniversite tahsilı için boğarak küçük memuriyet k 1, 1 faa bakımından Ameı:ıka ı~ın ehemmı-

ngı iz er e yenı enJZ e daha da dişlerini sıkacak ve bunu na sığınmaktadırlar. Bu man:~:a~~ yetliolan~ul~rdatatbıkedılecek,f~kat 
temıne çalışacaklardır. Fakat buna acıklı olduğunu itıraf ed , F k' · I bu sular gızlı tutulacaktır. Bu gemı ka-

ld 
ımkan yoktur, çünkü mail kudret- lik vüzünden böyl e.ım. ha ;r- filelerinin yalnız. Izlan~aya kad~r de-

l apı ı 3 b
" •· k Jt 1 · · lerı müsait değildir. rin sönüp it~ l , e g.enç cev er~- ğil, büWn Atl.antı~te hımaye edılecek-a 0 aşma Y u y u a y an gemısı da ~~~en1 .db.u çocbukıarın bi.r k~ısmı zı cemiyet~ m~s~:ic:e~n~ıff~1:t~:r~~: ~~i;r!~~!t~~~f~~~~·ia~a~~fi ~~~i~~~~~~ 

batırıldı h •r 1 ır ve u sayededır ı, da- den mahrum etmektedir ltad Bahırı·,.e nazırı Knok · d' a az ma fi ı · bT · d ' 11 · ır. , sun •ım ı-

00 
Londra, 22 (A.A.) - İngiliz Amı Keza ı8ra a ıseyı 1 ırm:şle~. 1

'.· fotl:ıka ve mutlak~! daha esaslı den kafilelerin yola çıktığı hakk~ndaki 

10 000 ton l
•DCl•f 5 O ton rallık dairesinin tebliği : ' on arı tetkık edersenız, goru- ted~·rlerle bu mevzu uz.erınde ,dur- beyanatı, Asosiyeşin Press ajansına 

f f t Geçen perşembe günü merkezi 'maga mecburuz. Bu ce.mıyete hakım göre, kongre mahfilleırinde heyecsn 

d 
•• •• t lacaklar Akdenizde faaliyette bulunan İngi- .. ~ ""' ....... 0 \an ruh, okumak nasıp :ve .. gıdasını uyandıracaktır. 

8 UZUm sa tn a ı;z denizaıtııarı, kuvvetli surette hi- 1 s AR t.T ı.;.R a essevıye memıeketın bütun genç: ---ooııo---
ı .. .. . · · . :i;o lığıne teşmıl etmektedır. Yalnız vaı-

ltor la~r aldığımı~a göre, İngiliz ticari Bu fiatler mutedil .. gorulmekte~ 1 !" :naye edılmekte 01.~ ~ .gemı.ye rast- lıkhnın değil, bilhassa okumasınd:ı Zelzele 
inc·l>orasyoniyle son yapılan üzüm ve Piyasada 9 numara Uzum 42, lngıhz .amış, bunlardan. 1 ~sını d~thal ba- P e . k d t fayda ve isabet belirecek olanııı ye-
lt> lir RQ\ış müzakereleri, muvaffakıyet- cenevini neVİ incir de 20 " 21 kuruş tırmış!ardır. Üçüne~ gemı muhte- ~ a e n e ':1n Sa lŞı tıştiri!mesini istihdaf eden bugünkü 
va:el!celenmiş ve tnm bir anlaşmıya fiatle satılmaktadır. . . mel olarak hasara ugramıştır. . Mevaun münaaebetıyle halk kıı- maarıf davamız, tatbikatta daha ba-
ton ı~ınıştır. İngilizler, ~ZIT~irden 5000 Anlaşmıya göre İngilizler, İzmır pı- Bunlar. 2.4.000 er tonluk naklıye lık tarhanaamı, makar.?nyaaını .hazırlı zı ıslahata muhtaç gözüküyor. Fa-
cakı ZUtn ve 10.000 ton ıncır satın ala- yasasındaki ihracatçılaırdan derhal gei~e~t~~~ AYYARELERl DE yacaktır. Ramazan munaaebetıyle de kat, bunu da devletten beklemek 

ına:dır. . üzüm ve incir almıya başlıyacaklardır. ! evlerde bö~e~ ve tatlılar yapmak .içi!' hatalı olur. Maarif bütçemizın va-
Yan· ır satışının 5000 tonu olesıyonlu, T • . . t !ar birli"i umu-IFAALIYETTE. una fa zla ihtıyaç vardır. Halkın ıhtı- zıyeti nihayet meydandadır. Devlet, 
b •• ıı Vad~Ii yapılacaktır. Fiatler kilo ~vkz~tl~ste1 .ğs~, tahrafcatçd 1 hazırlganacak Kahıre, 22 (A.A.) - Hava teb- yacını nazan ltibare alarak, pera. ;mkimlarının fevkine çıkmıştır Par-

-., na ilıu . · 0 k mı " ıp ı ı ra ın an • Jig" i · k d ta ı il 'kt · · · lııci m ıçın 9 numara 5 uruş, . 'ld'kte · en e un aa n ara ver en un mı a- tı ve Halkevlerı bu sahada elden 
(bltr l~ln lngilfa cenevinl denilen nevi Ticaret VekAletince tasdık edı ı n İngiliz bombardıman tayyareleri, nnı arttırmak ı&zımdır. I ' 

kıloda 58 . 59 taue) 25.ku!'Uştur. sonrll muteber olacaktır. -0.•Plll lkiAcl Nlılf-4. - ** -D••ıuıu 1 ııcl Sahlfed-

Üç vilayetimizde dah a 

hissed ildi 

Ankara, 22 (A.A.) - Aldığımız 
haberler, bu sabah saat 0.50 de Es
k:şehir, Kütahya, Afyon, Uşak ve 
Emette bir yer sarsıntısı olduğu bil· 
dirilmektedir. Zarar fOktur, 
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davet 1 (Şehic e Memleket Habe,rl ri) -_ RADYO 
Toprakofis 

Hesap 
Veznedar 

• ven yor 
i:~7 liler ve bakavalar Jk• •• d •• b f çağırıJıyor., 1 gun ur se ze iat- 7,30 8~~g~~ı!:~.~:~~~~ Hafif 
t · b program (pi.), 7.45 Ajans haberla-i, 

denz:mır va ancı .askerlik şu besin- 1 • d t •• ı b 1 d 8.00 Müzik: Senfonik müzik (pi.), 

P d kt b. h ı· d } erın e enezzu aş a ) 8.30/ 8.45 Evin saati, 12.30 Program, 
arayı aşır 1 an Sonra ır av ı O aşmış Ve Şubemizde yoklama gören ve sı- . 12.33 Müzik: Türkçe plaklar, 12.45 

m.ühim kısmını arkadaşlan~a dag" ıtmış nıf alan 337 doğumlularla ve a3- Ajans haberleri, 13.00 Müzik: Türk-
1rnrlik kanununun 85 ve 86. cı mad- çe plaklar proj!'ramının ikinci kı'mı, 

Toj:!!'ak mahsulleri ofisi İzmir şube- yordum. Ne yaptığımın kat'iyyen far- delerine göre muamele gören yok- Mürakabe komisyonu dünlyü toplantısında 13.30 / 14.00 Müzik: Karışık prog•ram 
sinden on dört bin 283 lira küsur ku- kında değildim. Sonradan keııd!me ge- 1 (pi.), 18.00 program, ve memleket saat 

d M t f Re d 1 b 'ld. . . te . t• Ak ama kaçağı ve baka~·alardan .oı- f'ı· t i sb"tı" k 1· ruşu çalan vezne ar• usa a n eve e ı ım, amma ış ış n geçmış ı. - ., " a e ı ne araı· verl 1 ayarı, 18.03 Müzik: Radyo salon or-
kendı·s.ı·n1· "Vlerinde saklamakla maz- lımda kalabilen bu kadardır. Bnskn nıfları ayrılanların sevkedilmek v · ı kestrası (V. 1 · t N · A k ) 19 oo 

" 1 ayet fiat mürakabe komiı;yoııu, edilecek ve perakende satışlar, 0 ıo onıs ecıp ş ın ' · 
un beş arkadaşının muhakemelerine bir şey hatırlamıyorum. üzere 26.9.941 cuma gu"nı··ı ak,"a- d" ... 1 d · Müzik· Karışık sarkılar 1930 A' • ' un og e en :-ıonra vılayette vali Fu- •mretle her gün hanlardan alınacak · ' • · · Jans 

As.l!ye birinci ceza mahkemesinde baş- Hakimin; mına kadar şubemize müracaatla- at Tuksalın reı:0lığınde fevkali'ide haberleri, 19.45 Serbest 10 dakika, 
'Anmıştır. - Eskiden de bö.vl<> bir ha,;fnlıfrın h"l'f toptan fiatlar üzerinden tesbit olu- 19 5r,; l\Iu"zı'k· Fa 1 2015 R ı .,. rı ve ı ·ı ın" haı·ek t ı ı · bir toplaı1tı ."c'ıpmı .. tıı·. To~, ı·antıcl'ı · u • sı ·azı, · ac ~·o 

Mahkem"' :alonu ve koridorlar da- var mı dı? · • ·• e ecen erııı as- ·' · " · kt "'-[ · fi atla t b' o-.azetesi 20 45 M .. ·k S k f """ kerlik kanununun muaddel :nadde. .'ebze, meyve fiatlarının t.:ısbitı \•e naca ır. 1• ey~e rını e: ıc 0 • • • uzı : a ·so on so:c-
vayı dinlemiye gelenlerle dolu idi. Jan- Sualine maznun: .va" fi atlarının tenzili hu,;usunda ıçin de ayni şekilde harek~t edile- !arı - Şükrü Saırıpınar, 21.00 Ziraat 
darmalar nezaretinde getirilen maz- - Mektepte iken çok cıdışırdını. Sı- !erine göre şiddetle cezalandırıln- "' t k · · T 

ki müzakerelerde bulunulmus, karar- cektir. Halep ve Dıyarbakır ya<J. fi- a vımı ve oprak mahsulleri borsası. 
nunlardan evvela Mustafa dinlenmiş; nıfımı daima biırincilikle geçerdim. Bu en · arı ilfin olunur. · "' 2110 .,,,,. .. 'k Od · k f k d ı ı··~~--;;.;~,;,;;.:.;.___ !ar alınmı._tır. Toptan sebze satısı atlan bir miktar ucuzlatılacaktn·. · :.uuzı : a musikisi. (Piano: 14 bin lirayı bankaya yatırmak üzere vazıyet do uzuncu sını n ·a ar böv e ı . 
"'İderken voltla eskiden iyi tanı .. tığı Ve- devam etti. Esnaf k J d yapan hanlardan alınacak toptan Diin sebze fiatlarında bir miktar te- Ferhunde Erkin: Keman, Necdet Atak, 
.. J b b' d 1 l ~ c urunı arın a fiatlara "'Öre bır kar ni:-ıbetı ta'.·in TI.e"zu"l go'"ru"lmü,stür. vı·oıonsel.· Mesud Cemı·ı). 21.30 Konus-.fik oğlu Tevfik'e tesadüf ettiğini, Tev- Ondan sonra ana ır urgu•1 uK b -' " u 

flk'in ısrarı üzerine gezmeğe gittik le- arız oldu. İşte bu arıza o zamandan .hey' et seçimi ya oıldı ma (100 sene önce nasıl ayşıyorduk), 
rini, sonra otomobille Kaırşıyaka Ya- kalmıştır. Kahve satışına yarın Eşek çalarken danı altın- 21.45 l\lüzik: Klösik Türk müziği pro-
manlar gazinosunda bir müddet eğlen- Müteakiben diğer suçlulıır clınlen- ı,çi. ve esnaf kurumlarının Yeni • gramı. '(Şef: Mesud Cemil), 22.30 
diklerini, bilahare şehirde bir otomo- miş, bazısı maznunun pa!a çaldığını urnumı heyet seçimleri tamamlan- baslanıvor da can verdı Ajans haberleri, 22.45 Müzik: Caz-
bil gezintisi yaptıklarını, Kemerde ta- bilmiyerek ev.in~e .yat~rdıgını ve gez- ınıştır. Bu sebeple yeni kurumlar . ' "' .. .. 
nıdığı Hamdinin vine gittiklerini, bu- miye gittiklerını, hıç bıır şeyden haber- idare heyetlerı . . 1 Kılosu 268 kuruştan halka kahve sa- Çeşmede Ovacık koyunde Çat-alaz_ band (pi.), 22.55/23.00 Yarınki pro-
rada kendisinin bir kaç gün misafir leri olmadıklarmı, bazıları da nıaznu- mürekkep ısçı ' reı:-ı ~e ~z~sm; an tışına yarın tahmisler tarafından bas- mak mevkiinde 30 yaşlarında :Ş.ıd- gram ve kapanış. 
kaldığını, fakat zabıta tarafından ta- nun kendilerine e':: ve t~;lala:;~ı. , ata- birliği merk~z '~ ~s~.a r· ur~~ arı lanacaktır. Kaza ve nahiyelerle köyle- van, kayınvalidesi Mediha Çiftçiye ı-------------
kip <>dildiğini anlaması üz~rıne Eşref- rak parasını aldıgını soyledıgını, be- de Kordond b. l~k e ~- c un ~.ta l3 1 rin ihtiyacı da tesbit edilmiş ve vila- aid bağ damındaki eşekleri çalmak 
ptışada maznunlardan İbrahimin evi- yan .etmişi r ve suçlarını inkar etmiş- l:ınmı" dai : hır 1 

f ına~ırı~ a 1~0P- ,yetten göndedlen tamimlerle İzmfrtlen teşebbüsünde bulunduğu sırada alıı- ı 1gı ~ e::ııs a 
ne giderek tebdili kıyefet ettiğini, ~~- !erdir. ı'.ıntıv~ p~ 71 

k eye \j"eçm~tır. t' op- mutemedleır vasıtasiyle aldıracaklaı·ı rın dıvadarı çökmüş, altında kalarak 1!iiiiiiaJ 'W" U 
kınlıkla "ıkardıg"ı panta.lonunun arka Muhak. eme .. ' bazı. ahidlerin celbi için .:,ı T~hır B~~ rı~azasetı eatım·eı·n pmyeu·ı·ıakr~,P- kahtve .mdiktarı bildi.'.il?,1iştir. . . ölmüştür. --------------

-. k b b k ı · · ·~· ' zmır e 23 motorlu, 20 dıbekçı, 3 ·--- ÜZÜ t.-ebinde bin lira kaldıg~ını, bi.ıtün bun- baş a K" gune ıra ı mıııtır. o!nrnk da O T ı ı • ~1 ,' • ~man urgay rn unmuo;;. el değirmeni ile çalışan, 46 tahmis var- H ı· , b 
lan o anda geçirdiği bir buhran neti- - lt.ı. dır. Makinelilere şimdilik üç, dibekçi- an1n1a ıye '~ ara a 
~~~r;:~/~f:ı'ış olduğunu söylrmiş ve Iranda x !ere 2 şer çuval kahve verilecektir. tarifesi tesbıt edildi 

- Bu hadi enin na.<;ıl ua:ladığını - Baı tarafı biııinci aabifecle - Hayırsever vatandas_· ~~~~esl!~ıt-ıacl~tı~~.0 ·. r g•rnmlık kağı<l- Tıcaret. ve f\anayı oda~-n meclisı, 
Ye nasıl bittigy ini bilemiyorum. dıt. kımseleri bulmak, yakalamak Ja- ' d.. .. • ı d ra oda sal o d 

- zımdır .. ımdı Isfahanda bulunan es Kemalpaşa kazasının S>ırılar ko··- Şimdilik 1000 ~uval kahve satıR.ı ya- uıı og e en son c nun a O günlerde mlidhi~ bir kı·iz g-<>çiri- - · • ı h ı· v b t · ki hükümdara karşı yapılacak mua- yünde oturan Cafer kızı Avşc birik- pılaciıktır. cop anmış, ama ıye e ara a arı-

Günün meselesı 
mele, İngiltere ve Sovyetlerlc Tah- tirdiği 25 lira parasıııı Türk H;vn kıı- felerinin hayat pahalılığı sebebi!" 
nııı hükumeti arasında mlizakere rumuna tebeırrü etmiştir. Bit· koç, bir çocuO-u nrttı:ıldması hakkkıı~dadki hrnlüracaat 

- a.., tarafı 1 inci ıahifede - c·dilmektedir. Eski şahın muazzam Hayırsever vatandaşı bi7. ele tebrik ...., ılzcrın e müza ere er e u unmuş-
, kta l B - t · h"k' t t k d ederiz. o··Jdu .. ı·dı··ı tur. Tarifeye bir miktar zam yapıla-r,"rıc•nı yapma dır ar. un.1 rag- s rve ını u ume e er e ıp etmıye-

nıen, bir çok genç, kendi ·mı ihata ceğı hakkında görü mek üzere u - 000 Ödemişte Adagüme köyürıd'! bir raktır. 
l'dt-n çemberden sıyrılamamaktadır. zh1~ akrabasından biri ile diğer bir Hakı"nıJeı· aı·asında vaka olmultur. Mezarlık altı mevki- J . b l 

'u halde ne yapılmalıdır'! !jahsiyeti mümessil olarak İngıliz ve ~ Bir nıü tecı ogv u du . inde Şerif ~m-a.il oğlu 4 yaşında Ali 
rlize öyle gelıyor kı, her şehir, !:>ovyetler Isfahana göndermişlerdir. Y• 50 !ıra maaşlı Seferihisar hakirrJi- ahinin ceııedi bulunmuştur. Vücu - Çe me kazasının Köste mevkiinde 

ırnndılığınd n bu gayrete, bu ham- Murahhaslar cuma günü T"fahana gıne 1!v~nos Hukuk hakimi Şcm:i _Geı:- dunda müteaddid yaralar bult11rnn denizde bir kaz-a olmuştur. İçinde 
ltye ıştırak edebilır. Her kazada, üç g-elmi.,leı·se de eskı hükümdarın mu- ~k, 3o !ıra maaşlı Uırla Sorgu bakımlı- çocuğun cesedi, taşlarla örtiilü va_ gümrük muhafaza memuru Hasan 
··H,uğu kendı paraları ile okutabi- vafakat edip etmediği heni.iz ma- g;ne, B~rsa ~or~u ha~imi th nn Tüm- ziyetle görülmüş; yapılan tahkikat- Paydarla Sa~kızlı 3 Yunan miilteci-
; cek bır kaç zengınin bulunmadı- lilm değildir. kan ta~ ın edılmışlerdır. ta küçük Ali Şahinin, ayni kö~· hal- nin bulundugu sandal, Köste köyü _ 
irnı kim iddia edebilir? Faraza İz- YENt AH ÇOK SEVİLİYOR: 000 kından Halil oğlu 57 yaşında 11clı - nün Tok burunu açıklarında fırtına-
ınir zenginleri, 10 İzmirli çocuğun Henüz 22 yaşında bulunan yenı med Aka aid azğın bir koç tarafın- dan batmıştır. 2 mülteci ile gümrük 
ıinivt:rsite tahsılını kendi ceplerın- ı;ah Muhammed Rıza Pehlevi, lran- Bir aylık zabıta vukuatı dan süsülerek öldürüldüğü ve :Meh- muhafaza memuru yüzerek karaya 
dm toplanacak bır para ile yaptıra- !dar tarafından ç.ok sevilmektedir. med Akanın da çocuğun cesedini giz- çıkmışlarsa da Sakızın Hardele kö-
ru .,zlar mı ·.ı Bize kalırsa, n1t·ı· kem- Eski idarenin haksızlıklarını orta- Fuarın devam ettiği bir ar zar- İ ~ - f d h' !emek için taşlarla örttüğli anlaşıl- yünden 21 yaşında Kosta srıatır.ı 
melen vaptırabilırler. Bahı·emize elan kaldırmak için bir an evvel ka- m a ~e ırde vukubulan zabıta va!·-,, "' 1 h kk mıştıı-. Snçlu Mehmed Ak yakalan- bulunamamıştır. Boğulduğu tahmin 
·' ıktig· imiz bir tek gu" lu"n, ora"a kov- nımların ıslahını istiyen parlamcıı- a :ın a · ında bir 'statistık hazır-._. " " 1 t mrn, adliyeye \•erilmiştir. ediliyor. 
,;iuğumuz bir saksı karanfilinin kar- toda, yeni kanunların süratlP. çıka- anmış ır. Buna nazarnn Fuar müd-
.)lsında duyduğumuz zevk ıle vatana ı·ılma~n içın komi~yonlar, durmada_n detınce lmir<lc alelade 220 zabıta Birliklerdeki toplantı 
~enç ve taze bir kıymet hediye et- çahşmaktadırl~r. H~lk~n muh el~f \·!lkası olmu tur. Bunların •ks r inı Esra r.cılar nıahkftn1 ihraca çı birlikleri idare heyetle-
.nenin vereceği zevk ara~ ıncln mu- kazanç te ebbuslerını bılkuHe bog- oıçak taşımak Ye sarhoşluk gibi ha- oldular· rı. dün öğleden sonra birlikler bı-
h~.kkak ki fark vardır. mak derecelerine getiren inhisarlar, fıi vakalar teşkil etmektedir. (,eçen nasında birlikler umumi katihı Atıf 

Gündelik sigara ve saiı· mükey- Iranda en mühim şikayet ~ebebıdir- sene ayni müddet zarfında 2=52 za- İkincı Karantina Halay cadde:-ıin- İnanın rei~liğinde mü.,terek bir toıı-
. ı· efatından 20 kuruş ayıran bir zen- ler. Bunlar, eski şah tarafından ku- hıta Yakası olmuştur. ıl<' e:srar içmekten suçlu Arap Hıı- lar.tı yapmıslarc\ıı·. Geçen he aplar 
g-ıne, bir çocuk için sened~ 72 J:ra I rulmu!l, temin edilen yüksek kaı~ar Yalnız Fuar dahilindt> Kültür :-ıan ve berber Zekinin muhakemeie- tetkik edilerek tasdik olunmus, aynı 
vermiş olur. Bunu ıki misline de ib- da şah tarafından alınmıştır. Dıger parkta ise 2 sarhoııluk, 1 k<tlıı para ri Asliye üçüncü ceza mahkemesin- zamanda icabında muhtelif bıl'lik
.ag etmek pek ala mümkündür. El- mühım bir mesele de parlaıpentc- sürme, 3 bıçak taşıma hadi.:ıesi kayt rtc ı:ıona ermıştir. er namlanna Ankaray:ı veya ha:
•,erir ki böyle biı· fıkir etrafında ha- mm, memleket ıdaresınde V;! ner ış- eclilmıştir. Bunlarda da geçen sene- Bunlardan sabıkalı Araıı Ha .. l- ka bir vere lcma:ı \ e müza!:ere!eı· 
mıyetimizle, vatan ve memleket ~ev- te amıl oıma 'ıdır. Şımdt kanunların ye nazaran azalıs, .rarı yarıyadır. !ıın 2 a~· hapsine ve altı ay Konya- · ı:in heı: bırlıkfon ikişer kiş: :ıeçı 1-

•mizle, müstaıt gençlere kal'liı hüs- tıınzımıne çaıışılmaktadır. Şımdıye ~abıtanın gösterdiği muvaffakiyet nın Ilgın kazasına sürgiin edi:mc~i- miııtir. 
nü niyet ve endişelerımizle bir Jı:ı- Kadar yapuan nıleıı ıntınabat yerı- \ e faalıyet şayanı lakdırdıı" ııe "e Zekinin de ıki a\· müddeti, 
l'i'ktt vapahm.. ne seruest seçtm yapılmasını ı;;tıyen -- hapis ceza;ıilP. mahkfim;yetleriıw kn Pazar günkü n1açlar 

!zm;r şehrı on gencı okutama:tsa, ıer buıuncttıgu gıbı oır kısım meous Bayındır Asliye Hukuk Mehkeme- r~r Yerılmistır. Pazaı· günü A\,;ancak :<cadyu -
vl' kadar büyük masraf ve isler k:u- iar cta yıne mevıcılerınde kaımak. e- .~inden: • munda şild müsabakalarına basla- 1 
;ııında bulunan devletten de bir 8~y nıelııe ::ıeçım ıstememektectırıer .• vıa Tırenin Yeni mahallesinden şeyh yaralı öldü nacaktır. Futbol ajanlığı, maçlarm 
Mklemıye hakkımız olamaz. Halk- amatıh boyle diışunmek, ctıktatorıuıc Alı oğlu Mehmet tarafından eılı se- hakemlerini tesbit etmiştir. Pazar 
•\•ımizin böyle bir har~kete ön ayak l ıctaresıntte belkı ete ııerıde renaııga nedenberı nızasız ve fasılasız ta~ar- Bundan on gün evvel Kemerde günii saat 14 de Altın ordu - Karşıya-
ı!maııını temenni ederız. * * Clogru gıdıımesıne yarayacak on· nıturıda bulunan Ergenlı ve Omerde kumar yüzünden bir vaka olmuş, 8a- ka takımları araı:ıında yapılaca!i ma-

Akd 
·. d muKaı;ictemectır. re köyü tımarında kaın ıkı parça lih adında biri, Gakoyu bıçakla yara- çı Fehmi idare edecektir. Yan ha-
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717 S. Süleymano. 36 
463 Uzüm Tarım 38 
412 Jiro ve i.i. 39 50 
276 Albayrak 42 
302 K. Taner 39 
221 H. Karadavud 37 50 
168 F. Solari 37 
161 M. R. Nebi 49 
113 S. Erkin 25 

85 Hakkı Vera! 41 
62 Balcı Yerli ü. 43 46 
61 Esnaf Bank 48 50 
50 Cemal ·Sipahi 41 
47 Ş. Remzi 37 
46 lsmail Çakır o. 40 50 
45 Y. 1. Talat ku. 41 75 
41 Rıza ihracat 41 50 
40 Oztüırk Ltd. şir. 43 50 
39 Ş. Benciya 38 
30 inhisar ida. 36 
28 Ahmed Tabak 43 50 
28 P. Paci 38 
21 Necati Börekçi 51 10 
12 Anadolu inkişaf 40 
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1159 Tarım 20 
502 'u. Tarım 14 5U 
431 < H. Dündar 17 50 
401 « Albayrak 43 
331 c M. lzmir og. 14 
207 c M. H. Nazlı 12 50 
134 « • Remzi 17 25 

!J4 c Oztürk 13 
45 c i. S. Ergir 14 
6 « A.Ç. Kaptan 18 

enız e Tanran, ıı (A.A.) - Esk• şaha zeytınıığın hükmen namına te cılıne lamış ve İbrahim adında biı-ir.e de kemler Alaeddin ve Osman?ır. 
- Bat taralı t inci ~hilede --: aıt menkul ve gayrı menkul malla- daır ıkame olunup Aslıye hukuk saldırmıştı .. İbrahim, nefsini müdıı -l Saat 16 da yapılacak. Göz tepe - 2156 Yekün 

Akdenızde dü maıı gemılcrınc mu- rın nuırnmete a vrıne aıt re. mı be- mahkemesının 252 esasında kayıtlı fa~ mak~a~ı~!~ ~a~ancasını ateş et-, Ateşspor maçının hakemı d~ ~usta- 23583 Dünkü yekun 
h•m zayıat verdirmişlerdir. Bıı· ingı- yanııame, parıamentoda o.ıcunmu - davanın yapılan muhakeme ve keş- mış , Salıhı gogsunun sol tarafından fa Şenkaldır. Yan hakemler ı. e i\L 
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lız bombardıman tayyaresi, rastl~-ı rnr. l!.;sıcı şah zamanınaa zarar go- fınde Ergenlı köyünün Kaı·aagaçıı yaral~mıştı. Salih, yaı~anın tesiriyle • ecati ve Faruktur. 25739 U. yekün 
rtığı ıkı dırekli bır düşman yelkenlı- renlerın zıyanı tazının edılecektır. mevkimde şarkan muhaeır oğiu Hak ted~vı ~ltı!,lda bulundugu hastahanr~-' Zın1para ınadenİ ----------------
~ın; alev içinde bırakmıştır. l\Iüret- !'ahran, ıı (A.A.) - Par~ ajun- kı ve kısmen cebel ve kısmen dere de olmuştur. • . Bayındır A~lıye Hukuk Mehkeme-
tl't:ıt tahl.isıyelerle uzaklaşmıştı~. sı blidıı_:ıyor: . başından. Çoban Mehmet vereseleri 000 ıstenıyor ,.;l nden: 

Dığer hır gemı, 0 kadar büyük bır l< urugı hanın hastalığı dolayısıle ve Ebecıoğlu Musa ve Kırbasoğlu Ü Hayfada bulunan bir firma, mem- Tirenin Yeni mahallesınden eyb 
, ıcldetle infilak etmiştir ki, lngiliz Acıııye nazırı Ahi parıamentocıa ka- Veli vereselerı zeytınleri, şımalen rman yangını Jeketimizden zımpara madeni idhal Alı oğlu 11ehmet. tarafından elli se· 
ta . .-yıırelerınden biriııı, parçıılanmı:;ı- tıınenın aşagıdaki zevattan teşekkül Ergenlıden Kırbaçoğlu Velı verese- Torbalı kaza ının Dağkızılca na- etmek istemektedir. Ticaret odasııı _ n 'denberi nizfünz ve fas~lasız la.sar· 
ır. Tunus civarında bir düşman ge- enızını l.ıucıırmıştır: lcrınden Hasan zeytınlerı ve kısmen hiye ınde Kızılyol mevkiinde orman d zım-rv.ıra ihracatçı! . d rufunda bulunan muhielıf mevkı!er; 

1 T bl h k 1 F h an ,,.. arının re~ d k' · 5 · l'kl · ··•· mis: hatırı mış, ra_ u~garp açıkla- aşve ı . urugı an, Adlıye na- Osmanbeyoğlu Süleyman veresele- yangını çıkmış, civar köyler halkı !erini istemşitir. e aın parça zeytın 1 • erın lıuı'' 
rmda düşman gemılerıne muvaffa- z;n .n.ııı, ::>anayı ve .Maadin nazırı 1 rınden Hüseyin zeytınlerı, garben tarafından söndürülmüştür. Zara - B • . !Jlen namına teı-;ciline dair ikame 
!q·ctli bir hücum yapılmı~tır. _ llın-ı heknes., Ha,rıcıye nazırı Süheyıı N~-1 ~ Tecıp oğlu İsmail ve kısmen Hacı nn te~biti için tetkikat yapılıyor. enzın sarf ıyatı olunup Asliye hukuk mahkemesiniı~ 
pazıde mendıre~le.: .tahrı~ "<lıln~ış rad, ıuunakalat nazırı Dr. Saccadı, Mehmet zeytinleri, cenuben Ergen- -- Bundan böyle benzin sarfiyatı, an- 266 esasında kayıtlı davanın carı 
,." ıkı tayyaremız u~,;une donmenıış.1 lıctısat ve Tıcaret nazırı Golşayan, iıden Hacı oğlu Mehmet ve Yusuf- Fitrelerimizi; çelik kanatlarımı - cak valilerin emir ve tensibiyle yapıla- muhakem~ ve kısI!,le~ _,yapılan ke~ 
tı,·. ı Harbıye na~ırı general Ahmet Na~- ladan Hüseyin bey oğlu Molla zey- z~n! göklerden yağacak ölüme kartı bilecektir. Bir müddettenberi piyasada fınde __ Çenıkler koyunun v Kocadeı 

1z 
• b I d. . d . çavan, Dahılıye nazırı ge~eral .Lı- tinleri ile çevrili 22 hekt ar98 dekar bı~ı koruy~c~k genç kartallarımızın görülen benzin fıkdanı kısmen zail ol- mevkıınde şarkan Arap oglu Hasail· 

mır e e ıyesın en. nanbanı, Malıye nazırı ı>ı. Hafıkı, 255 metre murabbaı zemin üzerin- çogalmaaı ıçın hava kurumuna vere- muş, bir miktar benzin gelmiştiıı.·. şimalen sarı Ahmet oğlu O~maıı 
J _ tmetkaptan Mahallesi 1369 ıiaarıf nazırı Dr. Sadık, Posta, 'l'el- de 1000 zeytin ağacı ve yine Ömer ceğiz. • IH l t J ld Mert, garben tepe ve Hasan Alı, ce' 

uncu ,.;okakta 430 metre boyda ye- ısraf ve Telefon _naz1:':°ı Saygii.h, ~ıra dere köyünün Mağ.ara me·;kiinde { me <: ep er açı 1 nuben Arap oğlu Hasan zeytinleriıe 
'd k 

1
. t 1 at nazırı Hakımı. Muteakıben huku şarkan orman ve kıs_men Çeııikler- Teşekku··r Şehrimizdeki ilk okullar dün açıl •• ~evrıli (40) dönüm zemin iizerinde 

ııı en ana ızasvon yap ın ması t k . . . .ı ı b ı t o t k (166) zeytı'n ag· · ç ·klef . . .. " .. _.. . . • me ın programı o unmuştur. den Hatıce Bıldır, şımalen dere ve mış, ut!rs ere aş -anmış ır. r a o uı acı ve yıne enı 
F' n 1~1 rı l\Iüdur~ugund,,kı k~şıf _ve Ankara, 22 (Radyo gazetesın- orman, garben orman ve cenubeıı Anadolu gazete i müdit.düğüne: ve liselerde 25 eylülde derslere baş- köyünün Ünçam köyü me\•kıinde 

rtnam sı veçhıle açık eksıltmıye den) - lngılız radyosu, 1rarun işga Çenikleden Halit Teker zeytinlerile Cemiyetimızin 21 '22 günü Kültür 1 !anacaktır. şarkan dere, şimalen Halil İbrahiJ11• 
konulmuştur. Keşif bedeli 2323 !ıra lıJ(; Kafkasya ıçin tehlıkelı vaziye- çevrili dört hektar 59 dekar 561 park gazinosunda tertip ettiği gar- A S l l J garben tepe ve Hasan Ali, cenubeııl 

tın d d ı d - den partinin hazırlanmasında ve pi- rapçı - e ÇU { yo U Kabaağaçtan Tombul o<rlu 1sma1 
47 kuruştur. :Muvakkat teminatı 174 

1 
ur ur~ muş ol ugunu bildırmek metre murabbaı zemin !izcrinde 200 " 1 

Jıra 26 kuruatur. Taliplerin teminatı lı:: ranı~ ışgalındekı gayeyı göster- zeytin ağaçları üzerinde her hangi yango tertip işlerinde sebkat eden Arapçı - Selçuk Turistik yolunun in- ve Ergenliden Yetim oğlu MehJllC 
-g· Jed ~1• 1 

B k t nıı~tır. Fakat !randan gelen ı1aber- hir sebeple mülkiyet veya iddiayı Çı)k kıymetli ve liitufkar mesailerin- şasına muhtelif kısımlarda devam edil- zeytinleri le çevrili ( 40) dönüm ıe' 
c> en evve -~ a.n asına . ~a ıra- l~r, hadıselerin safhadan safhaya gı hak edenler varsa 10 teşrinievvel den dolayı Bayan Muazzez Özyiğit, mektedir. Kaleönü mevkiindeki beton min üzerinde (100) zeytin ağacı vr 
rak makbuzlarıyle ıhale tarıhı olan rıp halen yeni ve beklenmedik şe- :-Hl tarihine kadar Bayındır Asliye Ayşe Eğriboz, Cemile Çullu, Madam köprülerin inşaatı ilerlemiştir. yıne köy altında sarkan KabaağııC 
''6/9 '941 C ·· ·· t 16 d kıller go"st d. - · b ' ld. k d Whitall •, Madam Döver, Madmazel ki·,·yu"nden Mulla Hu··seyiıı offl~ı ... , uma gunu saa a en- er ıgını ı ırme te ır. hukuk mahkemesine müracaatları " 

Yenı şah k ' h b' t ı· et.el Whita.11, Madmazel Kırammer ZAYİ .Mı:!hmet, garben Sarı Ahmet oğl~ climene m!iracarıtları. . . • es ı şa ın ıi ün em a- Jan olunur. 3912 
2 

_ 
1444 

i.incli sokakta 
56 

ıncı kını h~kümete terkeden bir karar- ve Bay Sadı İplikçi, Muzaffer Uras, İzmir müstahkem mevki piyaue Osman, ı;imalen dere, cenuben 'fı1' 

d 
nameyı ımzalamıştır. Fakat eskı şa- Ace)e Sah)ık 3abrı Siileymanoviç, Nihat Eğrilıoz tugayı 233 üncü alay birincı tabur ı·:ıkçı Ahmet ıle çevrili (12) zeyt11~ 

{1 anın 133,25 metre murabbaında- hın İngiltere bankalarında mühım ile şehrimizde misafireten bulunan birincı bölüğünden 1.6.940 tarihin- ağacı ve yine Çenikler köyünde cıı 
kı 19 sayılı arsasının satışı, Yazı İş- miktarda parası vardır. Bu parala- Al • "C o gece bu hayırlı iş i(}in cidden de almış olduğum askerlık vesikamı kal mevkiinde şarkan Alan köyüı1' 
'erı Müdürlüğündeki şartnamesi veç rın da hükumet tarafından alınması man pıyanosu. çok fedakarane çalışan Madmazel kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan den Koca Yusuf, garben Hacı 1J~1 
• 1 k rt k Pehl • 'd d Carmen Padiye en hararetli teşek- eskisinin hükmü olmadığım ililn 8an oğlu Hasan, şimalen köy va~ 
' 11 e açı a ırmıya onulmuştur. "e evı ı aresın e zarar gören- ~olculuk dol-ayısiyle yeni bir ku"rlerı·mı' zı·11 ı"bla'g"ına tavassutuntızu d · ,. .. t f ·ı Al' zeytı·nıı·gvı·, cenuben dere ı'J· çevr11, 
:\luhammen bedeli 799 Jıra 50 ku- leı:e tazmınat olarak verılmesi !çin e erım. .uus a a og u ı , 

I::ıtahana murahhaslar gönderilmıR-. halde fevkaliide iyi sesli Stol mar- i<aygılarımızla rica ederiz. 334 doğumlu (56) zeytin ağacı ve yine Hisarlı~ 
ru~ muvakkat teminatı 59 lira 98 k 1 Al · ı t k d k d · ale - tır. Dığer mühım bır kararla !randa, 1 a ı man pıyanosu ace e sa ı- çu urun a şar an ere, i<ım ~ 
kuruştur. Taliplerin teminatı öğle- ıııhı~arJar tamamen kaldırılmakta- lıktır. Müracaat yeri 2 inci Kor- Verem Mücadele Cemiyeti ZAYİ Molla Mutafa, garben Lfituflardl\ 
.lt'n evvel İ~ Bankasına .ratırarak dıı·. Her maddenin tranda .:ıatılnıasıl don caddesi Maliye şubesi .kar- Gazi İlk okulunun beşinci sınıfın- '.\folla Halil, cenuben çamlik ile çe 
m:ı kbuzları ile ihnle tarıhi olau bundan böyle serbest olcaktır fran- şısında (247) numaraya her gün Bisiklet çalındı d~n almış olduğ~m l57 !1~ıı~aralı rih (30) zeytin ağaçları üzerinÔ' 
21i/9/!l41 Cuma günü saat 16 da da siy_a_si hürriyete büyük bir .Yer ve Telefoncu Ahmed Çağların sahip dı~lomamı ka_Y?e.ttım:. Ye.?ısını ala- her hangi bir sebeple mülkiyet ve' 

- öğleden evvel saat ond-.ı.n on ikiye bulundug" u 939993 esas ve 951 bele- r.• gımdan eskısının hukmu 'oklu· ·dd. h k o te .Encümene m!iracaatları rılecegınden bahsedilmekted;r. Fa- ·"' / ı. ya ı ıayı a edenler varsa 1 

11•1 
.. 

1023 
• 

37
r.

2 
kat !randa vazıyet henüz durulmus kadar müracaat edilebilir. diye numaralı bisikleti, kültürpark- Kahramanlar 1420 sokak 50 rinievvel 94l tarihine kadar BaYıJI 

- o- ., olmaktan uıaktır. 19, 20, 21, 22, 23 ta oyuncak paviyonları yanından ça- No. lı evde Mehmet Dürüster dır Asliye hukuk mahkeme ine ıııO, 
l'•""'----lliııııiıııi.iııııılııiıı.----.-'llınm1§tır. Hırsız aranıyor. .Mektep numarası 437 racaat etmeleri ilin olunur. 39J• 



o 

o 

o 
15 
50 

50 

50 

50 
75 
7fı 

23 ~;iiil 19'11 S~ı 

Tzmfr Defterdarheından: 
~lulıammen B, 

Lir:ı Kı·. 

863 (Kuruçay mahalle'i 1553 iincü Emin Bey so
(kak 1381 ııda 10 pa'!"ı<el 58,50 metre mu
(rabbaı 8 taj numaralı Arsa. 18 00 

864 (Hasan hoca mahallesi Osmaniye caddesi 
(Kadı oğlu hanında 364 adn 8parsel numara
(sında 180 M2. 31 1, 3L'2, 31/3 fevkani sa
(lon, tahtani iki mağaza 1 oda 4500 00 

865 (Kahramanlar 1396 ıncı Eski Selllnik •okak 
(1910 ada, 22 par•el 47 ,2;; M2. 17 taj nu
(maralı Hane. 

866 (Kuıruçay mahallesi 1544 üncü ikinci Sepetçi 
(sokağı 1382 ada 15 parsel 127,50 metre mu
(rabbaı 28 tajlı Ar•a 

867 (Hasan Hoca mahallesi Çuha bedesteninde 337 
(ada 39 parsel 23 M2. 92 taj numaralı Mağaza 

868 (Üçüncü Karataş hliihane sokak 666 <ıda l 
(parsel 166 1\12. 73 kapu numaralı Arsıı 

869 (Salhane Aralık sokak 678 adıı 5 par"<'! 207 
(M2. numaralı Arsıı 

870 (Karataş Mısıırlı caddesi 1740 ııd:ı 10 p:ır~el 
228,75 M2. 277/1 kııpu mımaralı Arsa 

271 (ikinci Karantina mahalle.qi 1763 ada 20 parsel 
(329 M2. numarasız Arsa 

872 (Göztepe G~rup sokak 841 adıı 22 par<el 225 
(l\12. numarasız Arsa 

873 (Göztepe Gurup sokak 841 :ıda 20 parsel 175 
(~12. No. suz Arsa 

874 {Göztepe Gurup sokak 8·11 ada 25 prursel 65 
(1112. No. suz Arsa 

875 (Bornova Gürbüz sokak 105 ~12. 21 tııj No.lu 

(Hane. 
876 (İkinci Karantina Hatay caddesi 1737 ada 43 

(parsel 300 M2. 30lt 1 taj numaralı Arsa 
877 (Üç kuyular Urla caddesi 1881 ada 7 parsel 

(2178 .M2. numarasız Ar:;:ı. 

R7R (Üç kuyular Urla caddesi 1881 ada 8 pa,rsel 
285 M2. numarasız Arsa 

879 (Üç kuyular Urla caddesi 1881 acl:ı 9 parsel 
(21:15 M2. numarasız Arsiı 

lc-:ı r 

( Karsıvaka Ala;· bey Seliımet "'kak !O ta.i 

IOO 00 

36 00 

250 00 

:ıo 00 

27 00 

57 00 

50 00 

68 00 

52 50 

65 00 

450 00 

70 00 

850 00 

110 00 

110 00 

( numa·r~lı Hane 
Yukarıda yazılı emvalin 

rimenkulün icarı 2319 941 

60 00 
pe~in para ile mülkiretlto·i ve bir parça gay
tarihinrien itihar~n 16 gün müddeti~ müza-

yedeye \·azedilmiştir. 
!haleleri 8 10 941 tarihine mü>ııılif Çarşamba günü saat 14 eledir. 
Taliplerin muhanınıen bedelleri üzerinden '( 7,5 teminat akçesi ~·atırıı

ı·ak yevmi mezkurda Milli Emlak mürlürlüğünde miit.eş<kkil satı~ komis-
;·onuna müracaatları ilan olunur. 23 5 (3921) 

Gü. Mu. Gn. K. lstanbul Lv. 
Amirlieinden: 
27 Ey!UJ 941 Cumartesi günü saat l l c~e ·16000 lira muhammcıı beclr·lk• 

•5000 ·rt . k ndurası kapalı zarf usulıyle alınacaktır. 
• çı eı u J ·· k · d ·· ·· lik teminatı 3450 liradır. Şartname nümune ıer gıın omısyoıı ıı ~CJ<"tı-

leb"I· 1 t-•·ı·ı · k ıuni ve~ikalariyle kapalı zarflarını en geç eksıltm~ 
ı ır. s = ı erın aı 1 h dd · -

" t d 'h b' ooat e\'\'eline kadar Galata - :1 ıım aııe ca esı ,,ı oaa ın an nı avet ır ~ . 
nu 1 lı' d- k' atııı alma kombyoııuna vermelerı. 

mara ı ,na a ı " 
9 14 19 23 (7831/3669) 

ızmir Lise ve Orta okullar sa
tın alma komisyonundan: 

İht· . ç · Fiatı l\luvakkat 
ı~ acın cinsi :fı~ K~Fou Kuruş teminatı Liıı:a -

Ekmek -- :iö8oôö 12.75 1033 
Sadeyağı 7450 9150 170 1167 
Toz şekeı· 50 17350 47 613 ,.,. 127 

0 0
• 6 651 

.n.oyun eli 12500 1550 390 
D O ~ ana eti 7500 1000 ö" tm B"J 

lzm~ Erkek ve Kız Liseleri p<ınsyonlariyle Kız gre en, o. ge 
San'at ve Buca Orta okullarının yukarıda cins ve miktarı yazılı 1941 ma
li Yılı ihtiyaçları 24/ Eylül/1941 Çarşamba günü saat -1~ de_ kapalı zarf 
U•uliyle, aşagıda cins ,.e miktarı yazılı ihtiya~ları da ~o, Eylfil/1941 Pe~~ 
Şerııbe günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektır. Şartn~mı;Ier heı 
!riln İzmir l\IaM"if Müdürlüğünde görülebilir. Yukarıda yazılı ıhtıyaçla~ı 
Vermek istiyenlerin, 2490 sayılı kamın mucibince hatırlıyacakları teklıf 
rtıektuplarını 24;Eylül/1941 Çarşamba günü saat 13 eirndar makbuz mu
kabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lıizımdır. Bu saatten son_ra 
VEıri!ecek veya postada gecikec;ıık mektuplar kabul olunmıyacaktır .. Aşagı
da Yazılı ihtiyaçları vermek istiyenlerin 1941 yılı Ticaret odası vesıkaları
ııı Ve muvakkat teminat makbuzlarını hamilen 25/Eylül/1941 Pert.em~ 
Riinu saat 14 de Gazi bulvarında Lise ve Orta okullar Satın alma komıs
Y<>nunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

Kilo Kilo 
Azı Çoğu İhtiyacın cinsi 

Zeytinyağı --
4300 5450 

Patates (Kelle) 10000 12500 
lCuru fosulya 4450 6100 
Canı~ır sabunu 3850 4050 
Zeytin danesi 1700 2300 
(Tirilya) 
Teneke peyniri 2900 3950 
lCaşar peyniri 1580 2850 
Pirinç (Tosya) 7200 9750 
lCuru soğan 6050 8250 
Nohud 1550 2150 
l.Jn 3250 4800 
Süt 8000 10000 
Yoğurt 6950 9200 
~canın Koyun eti 25(10 3000 

ZÖğ. c 2000 2500 
~canın Dana eti 2000 2500 

Zöğ. < 2000 2500 
9- 14-19- 28 

Fi atı 
Kuruş 

75 
9 

22 
48 
40 

60 
110 

48 
8 

14 
14 
16 
20 
56 
56 
52 
52 

Muvakkat 
Teminatı Lira 

306 
84 

100 
146 
69 

178 
194 
351 

50 
23 
50 

120 
138 
126 
105 
98 
98 
(8709) 

(ANAi>OLU) 
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lizmir Levazım Amirliği İlanlarıl 
-................................................................................................................ . 

Söke aakeri aatl.ll a lma komisyonu reisliiinden: 
1 - Ordu birlikleri hayvanatı ihtiyacı için 225 ton kuru ot kapalı 

zarf usuliyle satın alınacaktır. 

l! 

1 

2 - Teli müteahhide ait olmak üzer~ kuru otun beher kilosunun 
muhammen bedeli beş kuruş elli santim olup tutarı 12375 li
radır. Teli ciheti askeriyeden verilmek üzere balyalı kuru 
otun beher kilosunun muhammen bedeli beş kuruş 15 santim 
olup tutarı 11587 lira 50 kuruştur. Döküm halinde beher ki
losunun muhammen bedeli 3 kuruş 75 santim olup tutarı 8437 
lira 7 5 kuruştur. 

3 - Evsaf ve hususi: şartlar maltepesinde askeri satın alma ko -
misyonunda görülebilir. İhale•i 29-9-941 pazartesi günü saat 

· 11 de komisyonda yapılacaktır. 
4 - Teli kendliıine ait balyalı kuru ota talip olanların 928 lira teli 

ciheti askeriyeden verilmek üzere talip olanların 870 lira dö
küm halinde vermeye talip olanların 633 lira ilk teminat 
makbuzlarını teklif mektuplarını ibale saatinden bir saat ev-
vel komisyona vermeleri. 8 13 18 23 

Jzmir levazım amirliii aabn alma komis:ronuıadıuu 
1 - Beher kilosuna 35 kuruş fiat konulan 219 ton .sığır eti 25-9-

941 perşembe günii saat 16 da pazarlıkla satın alınacaktır 
Şaı::namesi ~er giin komisyonda görillebilir. Muhammen be: 
delı ~66~0 !ıra olup kat'i teminatı 10165 liradır. 

2 - 1steklılerın belli gUn ve ~aatte fındıklda satın alma komis -
_ __ yonuna gelmeleri. 21 23 

57 ~ci. tüme;-aatm-alnıa komiayonundan: 
Cınsı Miktarı umum tutarı Kat'i teminatı - -Odun 740000 kilo 12210 lira 916 lira 
Odun 375000 kilo 6625 Lira 422 lira 
Odun 475000 kilo 7125 lira 585 lira 
Odun 520000 kilo 7800 lira 585 lira 
Odun 95000 kilo 1425 lira 214 lira Odun 260000 kilo 3900 lira 585 lira 

Miktarı 2465000 kilo 
ıf:lJ.JLAllı. ıl•.---- ... -- ~-- .. • 

Mukavelenin şekli !hale tarihi 

KAP ALI ZARF 29 9 941 pazartesi saat 11 de 
KAPALI ZARF 29. 9.'941 pazartesi saat 11 de 
KAPALI ZARF. 29;9/941 pazartesi saat 11 de 
KAPALI ZARF. 29. 9/941 pazartesi saat 11 de 
AÇIK EKSİLTME 29 91 941 pazartesi saat 11 de 
AÇIK EKSİLTME 29ı 9 941 pazartesi saat 11 de 

1 - Ayrı ayrı şartnamelerle yukarıd-a cins ve miktarı yazılı dört 
kalem kapalı ~arf ve .. iki kalem açık eksiltmesine lüzum görülen odu

nun ıhale g\lnü 29-9-941 pazartesi saat 11 de. yap.ıla~aktır. 
Kapalı z-arflar K. nun tarifatı daireıunde tanzım edılmı~ ola
rak komisyona bir saat evvel verilmiş bulunacaktır. 

2 - İsteklilerin belli giln ve saatte vesika ve teminatlnriyle bir· 
lıkte komisyona müracaatları. 

3 - Şartııamesi komisyonda her giln görülebilir. 

-.-~~----:-~-.::1:::8~2.1 23 26 385 .. ::.5--- ---
lzmir levazım amirliğ i satın a~k~iayonund~: 
1 - Beher ~iftine 10 lira 25 kurus tahmiıı edilen 4800 çift erat foıini 

pazarlıkla satın alınacaktır · 
2 Hepsinin tahmin edilen tutarı 48000 liradır. 
3 - Pazarlık ve ih-alesi 26-9-941 cuma günü saat 16 da kışlada iz

mir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
~ - Muvakkat teminatı 3690 liradır. 
" - 1"teklilerin teminallariyle birlikte mezkür günde komisyona 

mürac-aatıarı. 23 25 

Çanakkale A a. P . No. 1578 EA. AL. KO. RS. den 
l - ~50 ton levamarın maden kömürü satın alınacaktır. İhalesi 

günü 25-9.941 perşembe guııiı saat 15 te Çanakkalede A8. 
ı'. ,:.,o. 1578 satın aıma komı.-yonunda yapılacaktır. 

2 - Talıplerın belli vakitte komisyona müracaatları ilan olunur. 

lzm.ır levazun amtrlıği aatın alma komıayonundan: 
l - l 7-!Hl41_ tarınma~ ıııaıesi yapılı111 20Ull ton ku.ru ota talip 

~ıkmadıgından ayni miktar otun tekrar pazarlıkla ihalesi ya
pııacaınır. Vtun '>l'ner kilosuna tahmııı edılen bedel 5,5 ku
nış olup tutan ıı ıo,,o;; li nıdır. 

:! - .t,vsa~ ve nususı .~an tar ropkapı maltcpe komisyonunda- ğöı·ü: 
lebılır. 

;ı - urun ıhıleoi toptan sapılacağı gibi 6228 8052 ve 5911 ton gi
~ı uç kısımdan her nangi bır kı•mına da teklif yapanlara 
ıhale"i yapıtacaktır. 

4 - ıhaıesı ilU-:J-:141 şatı günü .•aat 10 da kombyonda yapılacaktır 
5 - lsteklılerm taııp olacakları miktarın yüzde 15 kat'i tetmınat: 

larıyle müraC'aatları. 
~-:----::---,-~~~~~~~~~-

1 zm ir levazım amirliii aatın a lma komiayomı,ndan: 
1 - 1'skı~ehır hava okuluna nazari motöı· Ye teknoloji öğretmeni 

ile bir radiotör lehim,kayna k ve ıastıkçi öğretmeni atm<ıcaktıı 
Ucret her ikisi içııı de ıou.17u lıradır. Talip olacaklara ya· 
pııacak ımtınanaa gostereccklerı bilgi ve ııyakııt derecesi
ne göre imtihan hey etınce takdir ve tensip edilecek ücretler 
verilecektir. 

2 - Aşagıaakı. vasıfları haiz bulunan isteklilerin okulda teşkii 
edılecek bır hey'et taratından imtihanları, 10-10-941 tarıhin. 
de yapılacaktır. Talıpıerın 8-10-!.141 tarıhıne kadar Eskışehir 
hava okulu komutanııgına müraC'a_ıı.t etmeleri ve ımtihan gunü 
olan 10-10.941 tarıhınde Eskişehır hııva okulu komutanııgın
da bulunmaları ilim olunur. 
A. Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli olmamak 
B. Askerliğini bitirmiş olmak, 
C. Medeniyet haklarından mahrumiyet cezasiyle mahkiım 
veya devlet için muzır teşkilatlara mensup olmamak. 
D. Evi ·ahlak eshabından olm-ak hay.<iyet ve namusu nuhil fiil
lerle ve alelıtlak ağır hapis veya o derece cezayı müs'telzim 
bir fiil ile mahküm olmamak. 
E. Sıhhi: ahvali vazife görmeğe ıniisait olmak (raporla) 
F; Lise yeya ~uadili tahsil görmüş olmak veya devlet memu
rıyetlerınde hızmeti mezbuk olmak ve bunlara ait vesikalar 
ibraz etmek. 
H. En üç sene hizmet edeceğine dair noterlikçe musaddak ta-
ahhüt senedi vermek. 23 27 30 3 

lzmir levazım 
Cinsi 

amirliii aatın alma komisyonundan• 
Miktarı Muhammen bedeli 

Lira Krş. 
Kat'i te

natı 

'ı I, 
I• 
ıı 
iı 

Kilo Lira Krş 

Sığır eti 7000 3150 482 
1 - Yukarıda cins ve miktarı muhammen bedeli ve kat'i teminatı 

yazılı sığır eti 23-9-941 salı günü saat 15 de Ezine asker! sa
tın alma komisyonunda pazarlikla satın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin mezkur giln ve saatte teminatlariyle l>i.!"iikte ko -
misyona müracaat etmeler:;i._....., ___________ _ 

lzmir Levazım Amirliği S;,tı;-Alma Komisyonundan : 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 

Lira Krş 
Kilo 

Kat'i te
natı 
Lira Krş 

Sığır eti 12000 5400 810 
1 - Yukarıda cins ve miktarı muhammen bedeli ve kat'i teminatı 

· yazılı sığır eli 23-9-941 salı gilnü saat 15 te Ezine askeri satın 
a lma komisyonunda paza~lıkla satın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin mezkur giln ve saatte temlnatlar iyle birlikte ko
misyona mür acaatlan , 

ahıfe 3 J 

lzmir levaz1111 amirliği aabn alma komiı:ronundan: 
ı 17-9-941 tarihinde üıalesi yapılan 45 ton sıKu- etı e>u .ı .. k 

tan sıgıra t:dip çıkıııııdığırıdıın tekrar !J&Zarlıkla ıhale i ~ ;ıpı 
lacaktır. Beher kilo sıi{ır t•li veya ayaktan mğınn muh:ı!:'11wn 
bedi>li 35 kuru~ olup tııt:m 15700 liradır. 

2 - Evsaf ve husu'i ~artlar topkapı maltepesinde honıisyuntla 
görülebilir. 

!3 - İhalesi 30-9.941 'alı günü "'8at 15 de komi•yonda vııpıl:ıcn'k 
tır. 

4 - Muvakkat temin-atı 1181 lira 25 kuru tur. -------
lzm ir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

l - Dikilide bulunan birliklerin ihtiyacı olan a~ağıda yazılı Yİ} e
cek kapalı zarf ile ek>iltmeyp konulmuştur. Muhammen fi:ıt 
tutarı ile ilk teminat bedcllel'i ,.e ihale •aatleri hiz:ılanndu 
yazılmıştır. İhale<i 14.10-!lH sah g-ünü Dikilide alay ":ıtı:ı :ıl
ma komisyonunda yapılacaktır. En-af ve ~artnamesi her ı:ıüıı 
komisyonda görülebilir. Taliplerin kanuni vesikalariyle tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir "aat en·eJ komi•yoırn , . .,,._ 

• 

Cinsi 
meleri. 

Miktarı llfuhammen İlk 
Kilo Tutarı 

Lira 
Teminatı 

Lira 

İhale ihale 
~aati 

Patates 
Kuru ~oğnn 

100000 
36000 

14000 
·l:l20 

1050 
;124 

Saat 15 
Saat 16 

Kapalı Za. 
Acık paı:ıır

lık 
23 27 30 3 

fzm ir levazım amirliii satın alma ko!nİıyonundan: 
1 - Dikilide bulunan Jıirliklerin ihtiyacı olan -a~ağıda yazılı yem 

ve mahrukat ve yiyecek kapalı zarf ile eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen fiııt tutarı ile ilk "teminat bedelleri ,.e ihale 
saatleri hizalarında yazılmıştır. İhalesi 14-10-941 snlı gün O 
Dikilide satın almu komi<yonunda yapılacaktır. Evsaf w 
şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Taliplerin kanuni 
Yesikaları ile teklif mektuplarını ihale saatinden hir saı\t ev. 
Yel kombyona vermeleri. 

\insi Miktarı Muhammen İlk 
Kilo Tutarı Teminatı 

Lira Lira 
---

İhale 
~aati 

!hale 
<eklı 

Sığır eli 180000 72000 5400 8aat 10 Kapalı zaı'f 
Saman 440000 22000 1650 1 8aat 11 Kapalı zarf 
Odun 850000 17000 127:> Saat 12 Kapalı zarf 

23 27 30 ,, .. 
lstanbul sıhhi müesseseler ar
tırma ve eksiltme komisyonu 

riyasetinden.: 
Leyli Tıı, talebe yurdu taıebelerı içi" 1000 takını elbbe imıui i~i kap:ı,ı 

zarfla ek:;iltnıeye konulmu~tur. 
_ l - Eksiltme 8, 10 9·11 Çar~umba günü saat 15 de İstanbul Cağal

oglu Sıhhat ve İçtimai muavenet müdürlüğü biııasınrla kıl'rıılu komisvoıı-
da yapılaraktır. · 

' 2 - ;\luhammen fiyat beher takını elbise ıma.iyesi ıçin 1400 kuru<•ur 
)luvakkat teminatı 1050 liradır. · • 

3 - İstekliler nümune \'e ~artnamesini Yurcl müdürlüğüıııfo görl'
bilirler. 

4 - İstekliler 19.U yılı Ticu•·et oda:;ı vesika•İyle 2-1!l0 >ayılı kanun
da yazılı vesikalar ile bu işe yeter murnkkat teminat makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte teklifi havi z:ırflarını ihale saatinden bir su:ıt cwd 
makbuz mukabilind, komisyona ,·ermeleri ye resmi bir mües>esere yl,z
den fazla elbi•eyi iyi diktiğine dair bir ,·esika ibraz eyleme'i ~arttır. 

23 28 3 7 (~906 ~306) 

1 
lz~ir Emrazı Sariye hastaha

. nesı başhekimli2inden: 
1 Hastahanenin 1~41 mali yılı iht rncından a~ağıda tahmini fiyatı H' 

muvakkat teminatı yazılı 16 kakm ilacı açık eksiltmeye konmuştur. Şart
ı name ve liste İstanbulda Sıhhat Müdürlüğünde ,·e İzmirde has-
tahane başhekimJiğınde her gun görülebilir. Eksiltme 30 Eyıulı!Hl Saiı 
günü saat 10 da Tepecikli> Emrazı Sariy<' ha"tahanesinde toplanan komis-

i 
yon huzurunda yapılacaktır ~Jurnkkııt teminat olarak para wya par:ı 
mukabilinde :..ıymetli evrak komi ·yonca ıtlınanııyacağından isteklilerin 

I ihale gününden evvel teminatlarını mal sandıii;ın:ı) atırmalnırı lazımdır. 
1 Cinsi T,·hnıiııi bedeli :\Iuvakkat 

Kuruş Teminat 
Kuruş 

46 Kalem ilaç 137500 10313 
ı · ..... ______________________ 1_3 __ 1_8 __ 2_3 __ 2_n ____ <_31_1_6_ı __ __ 

M. M. V. Deniz levazım satın 
alma komisyonundan: 
l - Tahmin edilen mecmu bedeli 15200 lira olan 1 bın metre Prat 

kaputluk kumaşının 25 eyliıl ().Jl perşenbe günü saat on bc~te pazarlıkl:ı 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1140 lira olup ~d!rtnamesi her glin konıi,yondnn ıılına• 
bilir. 

3 - İsteklilerin belli gün ve saatta Kasımpa~ada bulunan konıi.yonrı.1 
hazır bulunmaları 21-23 390 '8266 

Vilayet daimi encümeninden: 
Çeşme Namık Kemal okıılunun 402 rr" 68 kuruş h~deli keşif/ı ta

miratı on beş gün müddetle açık ek<iltmey<> ırnııulmu~tur. Şa.rtna'.11e ,.~ 
keşif raporu her gün :\lnarif :\Iüdürlli,V[;ııde görülebilir. Talırk•·ın eh• 
liyet vesikaları \'e 30 lira 20 kıını•!ıık teminat m:\kbuzlariı·Je ihale gu
ııii olıın 2 Teşrinievvel !).l] tnrihiıı;lc Encümene nıiir:ırııııt arı ;Jıin olu-

( ',l-'",10) nuır. 17 2:ı 27 l u 

KAŞELERİ 
ROMATiZMA, BAŞ', DIŞ, SiNİR, 

airıları ve GRiP, NEZLE, SOCUK 

ALCINLIKLARI, DERMAN kaıe

leriyle derhal geçer. İcabında ır\il'· 
ı- 1-3 KAŞE almı.r. 
ırn E 2.AHANf.DE 8\ll lJNUR 



Sahife ·(4) (ANADOLU) 23 Eylüi 1941 Saiı • 

Bir Alman gazetesine B. Millet Meclisinde .. 
. __ - Telgraf:,' T·elefon .. ve Ajans Haberleri göre 

- B~ tarafı 1 inci aahifede - kanun, teşrini~ani de\'resinde gelebi· 
tir.. 'lecektir. Yalnız vekOlı>t teknik te kilat 

İstanbul yüksek miıhentlis okulu kadrosu, pc>k dardır. Onun teYsii lilzım 
ile teknik okulu bina vo milştı>milii.tı gelmektedir. Biı· Hlyiha geni letmf', 
eşya, makin(', alPt Ye her tiirl!i <lPl''l diğm•i kndro iJıtirnı•ı hakkındadır .. 
l.:>vazımı rlahil olmak ilzeı·,, lıütiin d!'rS 3 ilnrli knnıın layilıa ı. yiik de :nü· 
vcribeleriyl\• ıınfia \'ekilliğiııe YPı"ilrniş ])(ineli \'l' 1,•knil· ol·ullarının :\f:ıaril' 
olan vazife \'e ;;;nlllhiyetler mnarir \'!'- \ekfıl<.'Iİ!ll' el<' ri. ·I iintli l:iyiha mas 
killiğin dt>vredilmiştir. mfı ihti\'a (•tın°ktt>ılir .. :\lenılPketim.-

Ruslar, Balkan
ları zapte• 
deceklerdi 

Dakarı~ müda- Meslek ve teknik öğre-
faası oıanı tim müsteşarlığı 
hazırlandı . ' ~Iemleketimizin mııht;ıc olduğu <'11· ze ı;ok değerli fon adamları yeliştir

dfüıtri mamulatının mühim biı· kısmı- miş olan ~ ük •·k nıiihendi okulu. a~·ni 
nı Yurdumuzda istih,;nl Vl' imal t•tm''·' zamanda biı· terLi\'C \ e tedris müe . .;se· 
Iüiumu etrnfında geı;miş ı;eııeleriıı sesidir. · 

Bulgaristanın hattı ha-
reketi Krcn1lini inkisarı Fransada bir isyan çıka

cak olursa •• 

Endüstri faaliyetlerini inkişaf 
ettirmek maksadile kurulacak tc•r1·iibe•ine \' iı;inde bulundui.hıınnz \'ekil. mekteplerin nıcslt k ııuLell'l'i l J " t 

l • · ı ı · ı · ı ı · ı tı · ı 1ava c u.gra nuş h~l \"<' ,.a~·t nrı_n. ou k'_cni ll' eri tama· ıti 1an) <'. :t)'rı ayrı '"?.':ı? .l're aıt ~ı • .J • Yişi, 22 (A.A.) - Hiiklınwl t:ını-
mıylc teyıt edıcı mnhıyette hulunn~.a- maları lazım ~dnwclıKıı~ı ızal.~ etlık· u~\·liıı. 22 (A.A.) _ Ruslann Bul- fıntlan nef!rcdilen bir beyaııııame~e, Ankara ::!2 (Htıf>lli-\l muhabirimiz· mek maksadiyl ~fanrif V<'killetine 
gıı:ıa dnşan~l:~rak yurdumu:-un enılu,;- wn_ s_oııı·~ lctlrıs v~ terbıye ı:ıue:<~es~- garist:ıııa kaı·~ı hattı harekelintl_en işgnl altındaki sahada çıkacak bir ı~- den .. tel:İdnla_) - ~l~kfımet . y~rdun bağlı bir !_T'le~lek ve teknik ~ğretim 
trı faalıyetını pek yakın bır zaman· lern1111 bır elde toplanma ı ıc:ap ettı- bahsetmekle olan Doyçe Diplomatı ·e vunın Alman mitralyözleri ve :ı:ırhıı endustrı faalıyetlerıııı memleke_tııı_ ih- myüste~rlıgı ı?das!na ve bu musteşaı·
cla. bugünktinilll on misline çıkaı:m'.ık ğini. bu elin de :\foarif \'C.kaleti ?ldu- Politise Koresponclan~ gazetesi şöyle otomobilleri twrafından bastırılmak tiyacına kafi gelec.ek de~'ecyede ıııkışaf lıga baglı genış mıkyasta ve her dere
ve endüstri hn~·atının memlekdıınız- ğunu söylemi:;;, :ı:amnııı gelınce Zıraat yaznu;ktadır: üzere derhal funlivete geçilece~ini bil- ettirmeğe azmetmış . ~l~lug~ından bu- ce ve neviden mesleki ve tekni~ 
de ~eessiis.li. i!e b~raber bunun i'?letme e~stitülerin~n d~. l\!ııar!f !'ck'.tleti .. "1'.1" ,\filli Ru::;yanın an'anelerini reel ve dirmiştir. Paristel~i Alman kumandam nun i~letme ve idan':H ıçı~ la:-ıı;ı ı;rel~~ okull~r kurmı)~a ve. rnevcudları.nı tevsı 
ve ıdame,.,ı ıı:ın lazım g:le~ı tekııık el : rıne alıııab~_lecegı~ı .b~k!ırmı:\ butl~n keneli ihtilfılciliğini ileri ·ürmektc ola_n da, Alman a~kerlerine taarruza devaı:ı teknik elemanları da bıır,ıbeı ~etıştn- etmege karar \ermı'l bulunmaktadır. 
man~arı da. beı:aber yetıstı~·mı>k zanırı bunların YTurk ı~ullelı. ıçı.ıı hala.~ . da- ~Io~kov:ı idarecileri: beynelmil<>l nıiı-, edilecek olursa kur~una dizilecek ~elu· _, _____ _ 
oldugu netıce~ı~ıe .varılnıı!tır'.. \'a,:ı oldUl{llllU. ııylı>ml:-3" ka.ııu.r~ layılı:ı- ıı:ısebı•lledııd ' Çarlık de\Tinin ınii,.:lı~t llt>lf'riıı :ırttınlacağını ihln !'tınişlır. ş· .. Afr"ıka cepbeslnde' lnn·ııı·z tayyarelerı· 

.B. ~L ~r~.clı~ı: .nne hu~uıı.~u t~ı~;n_n- lan o~tınarn~ kalnıl Ptlılmıştıı.'l_ , . _ a:nillerinden .i;;tifode hu" u,.,ıında lııç .Mare'ial Peten, bugün.~:. radyoda ımall ~ 
tı~ıııc!.1 Turkı~e - Alm,ııı~,ı taaıet Ankara. 22 (Telefonla) -·J .nıl hT zaman gerı kalmamışlardır. hernnntt:ı. buluıuır:ık, bulun Fransız 
mübadelelerine ait anl:ı~maııııı C lıs- yon liralık ıa,~nıTuf bonosu dalı~.1 çık?· Gazet<', Rıısyanın Bulgar toprakla- nıllletinin kendi etrafında toplanması-
iesinrle ~leğişi~lik _Yapılm<:,.,ıııa. Tiirki- ı·ı2ıııası _hakkında)'.~ kaııuı;. bug,uı~ Dt'.- rıııdaki ihtilalc

0

i \'(' bilhas;;a Sovyet ı:nü- lll tav;.ıiye elmi::_;, Lir ı:ıkmazda l~ulu- 1 t 1 7 n oilotları benzin - Geçen haf t a Almany a 
ye - L-ıvı~re tıcarı ve tedıye aııhı · nrn- yuk Mıllet ~Icclı,_ınıle k.ıbul t'dılnı~~- mes:;illerinin Sofradaki muzir faalıye- ııulcluğunu bildirmiş ve lider oldugun · a ) a , - • k • 
. ının iki :ıy uzalılm:ısııuı, TürkiyP· tir. Kanun. Resmi gazetec_le ne:;; reeli· tine is:ıret etlikten ;;oııra diyor ki: dan kendisine> itnat edilmesini istemiş- sizl ikten sıkfı yet. uzerınde re or tesıs 
.\Iacari:-;tnn ticari anin masının ta,;di- lince Tiirkiycnin heı· tnı~aıı~cla lıoıı~ _ ·Balknnlarcla g rginliğin artnı1;-; tir. ' • 

1
· t • l d" 

kinı> ve Evkaiııı. Ü~klidar tr:ınwa~·la- .~atışına başlaıı::ca~lır. 'ı: eı~ı t:ısan~.ıl olduğu zam:ınlard:t Moskova, Bulgari,;- \'i~i. 22 (A.A.) _ Dnkarın miicla- edıyor ar C lTIIŞ er Ir 
rındaki his,;e,;inııı lstanbul lleledıye- Lıonol:ırı, be~. yırını be~. Y~ız, lıe~ .nız lana bir garanti vc~·crek mukabili nele raasına dair lıir plan hazırlanmıştı~-. y h.. 

22 
(A A ) _ Orta sark Londra, 22 (A.A.) - Geçen hafta 

sine devrine. ait _k~ıı~n l~yi_hal:~r;ııı ve biıwı· lira!ıktıı·. _\Tad_ele~:ı :1, G avlık Bulgıw w \'arııa üslerini ele geçireLi: Plan, garbi Afrika valii umumisi- l b~.1:. ~re, · · -· içinde İngiliz tayyarelerinin göster· 
k~b~I ~ylemı;ı v: ~k-~ncı t:;:r.ın~n bıı:ııı- ~·e. biı: .. sene<lll": Faı.ıdı•r'.. ~"\ . ayl.ı.~la~ lecegiııi zanııetmi:-;li. Baltık dede.'.ı~_rı nindir. Du müna?ebetle beya~att:ı bu- e T~g~ı:uk ve Libya hudud bölgeııin- diği faa~iyet ve al~ığı neticeler, __ re
cı gLiı:tü _toplannı.ık uzcı ıçtım,ııııa son ıçııı ) uzde 4, al~ı a.ı.lı.kl.ıı __ ıcın 'uzdı.: hadise;ıinden .'onra da Moskova butuıı luııan umumi valı, Dakarda hıç bır Al-

1 1 T d ... 1 r· faaliyette bu- kor teşkıl etmektedır. Almanya uze
vcrmı ·tır. 5, lıiı· sene ':ad~l ıler ıçın y~zde altıdır. Balkan memleketlerini, orduları ·a· man bulunmadığını, Fransız garbi Af- ~ e ngıl 1~d e> rı~ e e ı rine ve mihverin işgalindeki yerlere 

.Ankara, ~~ .<Telefonla~. - D~yıı:, Ff!izl~r. p~şı_ıı_ oılen_mek!~dı_r. Bon~la~·· ye::>iııdı> zaptedeceği zehabın~ k~p~I- rikn;ıının, yalnız Fransızlar ta.ra~·ın- uı~~ı~drıı;, ~~· (A.A.) _ Askerj mah- her gece şiddetli hücumlar _Y'll~ılmış • 
.\Iıllet }!eclısın111 buguııku celse,,ııırle hıç bır ,,;eıgı.ı e tabı deınldır \'e hamı- mıslı. Bulgari::;üının keııdh:;inı butua dan müd:ıf:ıa edileceğini ;;öylemıştır. f'll .. ..nlcrde Tobruk tır. Hamburga 'Yapı l an 77 ıncı taar-
yük,;ek müh~ı~dis o~ul\ı ile tekı~ik oku· ~ine aitlirlr.ıı·. Kahul edilen lıir_ madcl~ me~·cucliydiyle Dol~evizmin ağına a~a- Ank[l~·a,· (Radyo gazele:.;inden) - 1 e~e _g~re t son ug~tesi fazladır. Ce- ruz, çok şiddetli olmuştur. 
l~nun }I~arıf vekal:tm_e _de~Tı, h.ak: ı_l_e ~a,;a~nıf ~oıı_olarıı~ın ıım_umı .. ~ııı ~~- cak yerde Anup~ mill~t}e1·iyle birlı~- Parisleıı gelen haberler, işgal ku:- ~~~n:~n g~ci~f~de de' devriye faal! _ 15 _ 16 ey_lü~ gecesi ~·a_pıla~ ak~n 
kındakı kanunun muz.ıkeıe,..ı e:;na:-1111 ,,ı ,,;e mulhak butcel 0 ıe dnhıl daııel .. ır le Avrupanın ,-enı te::;kılatmı kurmı,_ı.ı vetlerivle Fransız unsurunun kanlı bır . t· b' f · 1 1 tışsa da cepha ''a- 200 tayyare ı.~ttrak etmıştır. Dığer şıd 
d .. 1 b h t· 1 "'t IA 1 · 't lt k 'it 1 1 t 1 • • • • • .. ~ e 1 ıraz az a 0 m · ' • B l k d · · a besoz a ant ~zlı da. ıp e~·I~l1l~ a '.:da f;ı· nı ta~~ ır?1da \'ek eb·,;lı "ıı·eı er< ;kam "1ıy- yardım hu,-usunda gayrelleı· sarf el •• mücadeleye girişmis olduklarını go.>- ziyetinde bir değişiklik yoktur. Cep. detli bir taarruz da altı t emTzın-
nı yan e mış er ır. ., ı ı mu a :ı.ı me uzerın e ·a u ec ı mer;ı ·arnr aş- mesi Krl:mlini derin bir inkisar ha;\·n e termektedir. h . . İt· 1 , pilotları tarafın- de Stettine şehrine yapı mış ır. a • 

.. . , . K" S ··kt k' 1 ·a t 1 ' ı ld ki e gerısıne a 'an d . 1 f . h . eııcumeııı reısı azım evu · e ·ıı . s, ırı mısll ·. uğratmıştır. Almanların komünist o u · arını i b A • •• ler yapılmaktadır arruz esnasın n şıma ecrı , şe rı 
nat mekteplerinin yurdda arttırılması- Yen·d.cl~~larımızın, hıı tertip 1Jonrıh- İşle~· iyi gitmeyince ele tehdit ve iddia ettikleri bu Fransızla•r, Alman p~:1 tFec u~~ .~n~~kler.ine göre. İta!·- aydınlatıyordu . Karlzr uh e, ve Berli-
siyle harp sannyii için büyiik fayda- rı da bırıııti tertip .l!ibi ı;;Uratle :atın blöflere başlamıştır. askerlerini öldürmekte, Almanlar da . ı ~ ~rın .soy z~ığı vardır. ne de şiddetli hücumlar, muvaf~akı-
lar temin edilece~ini söylemiş, hükü- alııcııkları siiphesizdiı-. Bonolan satııı Bu gazete, Almanyada ve Avrupa- mukabilinde bazı Fransızları kurşuna ra a enzın a 

000 
yetli neticeler vermiştir. 17 eylülde 

m~te teı:ekki.irlerini bildirmi~tir. Feri· :ılmnkla vatan miidafaa~ına da .'>"ardım nın muhtelif memleketlerinde faali- dizmektedir. Alman kumandanı, bu bombardımanların hedefini Bethun 
dun Fik!·i, bu mütalaaya iştirak erle- etnıi~ olacağız ki, bu nınnevi kazanç. yette bulunan komüni:;t mahfilleri- suikasdlerin durmadığı takdirde daha JSV"-Ç Bacvekİ)İ civarındaki elektrik santralı teşkil 
rek bazı temennilerde bulunduktan ma<ldi kazançtan daha mühimdir. nin karanlık hareketlerine işaret et- fazla Fransızı kurşuna dizec<>ğini de ~ Y etmiş, o gün şimali Fransa il zer in-
sonra Nevzat Ayaz, Ciimhur·\·et reji- x mekte ve Amerikanın, Sofya elçi;;i bildiıt·miştir. H • de 300 tayyare uçmuştur. Gündüz 
minin bu mühim kararından dolayı SOVYETLERE GORE tarafından yapılan te::;ebbüsü de ı:ok :\Iareşal Petenin son nutkuna ve Al- ensın uçuşlarında demiryolları , gemi tez-
tebriklerini beyan ederek yüksek mii· · manalı bul~aktadır .. Gazete, Plotok- man makamlarının tehdidlerine ı·ağ- • k f ~ah ları, doklar tahrip edilmiştir. Bil-
hendis ve teknik okullarının maarif - Baı tarafı bi.,:nci ıahifede - rasinin Bolsevizmle diğer milletle~·~ men suikasdlerin devam edeceği anla- Gazetecıler on e r a n - tün bu h arekatta Almanların 54 
vekfüetine devrinin mühim bir hatve hıvvetleri, dtişmana muhtelif nok- karşı birleş~iş olduğunu, düşmanla- şılıyor. Çiinkil asıl suikasdçılar yaka- d b tt bulundu avcı tan"!lresi dtişürülmüştür. 14 i1 
teşkil ettiğini söylemiştir. talardan mukabil taarruzlar yapa- rın arzuları, Avrupa kıtasında bütün lanamamııkta, suçsuzlar ceza görmek· sın a e y ana a hombardımaıı ve 32 Sİ avcı olmak 

Müstakil gı-up reisi Rana Tarhan rıık yer _yer muhasara hattını yar- milletleri silahsız bırakarak Ruslar~ tedir. Stokholm, 22 (A.A.) - D. N. B. üzere 46 tay'Yaremiz kaybolmuştur, 
da şöyle demiştir: ınıs ve bır ç~k yerlerde Alman kuv- +eslim etmek olduğunu yıızıyor ve dı· ajansı bildiriyor: fakat 6 pilot kurtarılmıştır. 

Bu liiyiha ile mlizakere edilecek vetlerini gerı çekilmiye mecbur et- yor ki : B J • t d İsveç başvekili Hensin, gazeteciler lngiltere iizerinde: • 
diğer iki lô.~·ihadan anlaş~lı:>:or ki,_ ~ü: rnişlerd~r. ~!u.hareJ:>eler devam et- Harimann söylediği gibi Çcırçil ve u gar1s an a konferansı münasebetiyle VEırilen bir ~ondr~ , 22 (A.A.) -:- Hava ~~-da-
kilmet teknık eleman yetıştırme ı:ını mektedır. Muhım mıktarda tank, bu lluzvı>ltin, Rıısva.va nihai zafere kndm .. • • " • . ziyafette beyanatta bulunarak gazete- h ilı emnıyet nezaretlennin tebl ıgı : . 
ele almıştır. Bu $abada memlekette muharebelere ıştiril.k eylemektedir. ,-ıırtlım Nlecekleri ve etmek i;ıtivecek- Orfi 1da r e ılan edıldı cilik mesleğinin efkarı umumiyeyi ha- Dün gece düşman tayyareleri, İn -
mtihim boşluklar vardır. ~Ievcutları Londra, 22 (A.A) - Leningr&d 'eri tabiidir. Avrupa mi11Pt1Nine ıre-, • , / B , . t Kı zırlamak olduğunu ;ıöylemiş, Danimar- .,.iltere üzerinde küç ük mikyasta f a. 
ıslah etmek v.e olmıyanları da kurm~~ cephesindeki harp muhabirlerine gör< lince. bunlar Bolııevizmi Kızıl dal 1 .Fıı O ı u 'gar ıs anın o- ı' kalı ve Finlandiyalı iki gazetecinin de ~ıliyet gö•termişlerdir. Gecenin il~< 
için hUkümet yurd müdafaasıııa mu- çok mühim takviye kuv\·etJeri, bu ıırasında yok edeceklerdir. mün zmle mücadeleye bulunduğu sırada şunları ilave etmiş- ~aatinde lngilterenln doğu ve cenup 
him surette hizmet etmiıı olacaktır. cephedeki Sovyet kunetlerine iltihak ono tir: ~oğusu sahillerine bir kaç bomba ,. 

Köy e?stitul:rini kurmak ve .. b~nla- etmiştir. . . buşıadığını bildirdi ı - Harpte lsveçin aldığı vaziyet bi- t.ıl mış Ye bir kaç kişi hsfif yaralnn. 
rı Maarıf emrıne almakla hukuın"- Merkez cephesınde Tımoçenko or- R t Je 1• .. . taraflıktır. İsv.eçliler, Norveç ve Izlan- -nıstır. Az hasar vardır. / 
timiz muvaffak olmuş bulunuyor .. Bu, dularının taarruzları muvaffakıyetle US çe e f Londra, 22 (A.A.) - Royter aJan da ile berabe.ı-dir. İsveç, Norvecin şim- Londra, 22 (A.A.) - İngiliz hava 
hükilmet ve l\Iaarif vekaleti iı;in çok devam ediyor. Rus kuvvetleri, bu cep- ~ı b 1.!d.~rıyGr: . .. • . diki vaziyetinden btiyük teessür duy- kuvvetleri , d ün öğleden sonra $imali 
şayanı iftihardır. Grubumuz namına henin bir kısmını yararak 32 köy is- • 1 But~.ın Bulga~·ıst~nda .?rfı ıd~re-, maktadır. Fransadaki düşman tayyare meydan-
teşekk~r ederim. ? tirdat etmüılertlir. Mevzii hareki'ı.t_ta Beyaz Rusyada genış • ıı'.~ ı.l~~ edılmes~, Fılof hu~.ume~ının tsveçin mill i hayatında Norveci~ bil- larına iki muvaf!akıyetli taarru~ yap· 

Rasıh Kaplan (Antalya), Kanunun 71 inci Alman tümeni imha cdilmış, f r t .. t · } lltıştugu vazı~e~ aç_ıkça gosterıyor. yük ehemmiyeti vardır. Finlandıyalı- mışlardır. 24 duşman tayyare31 tah-
sanayiimizin inkişafına geniı;ı mikyas· bir mikdar top tahrip olunmuştur. aa ıye gos erıyor ar ı 'e Bulgar h~kumetı, ne de .. Bu_lgar !arın da hedeflerine varmak için yap- "İP edilmiştir. Hava muharebelerin-
ta hizmet edeceğini söylemiştir. Başka bir yerde de b!~· Alman pi- mılletı harp ıstıyor. Fakat hukume- tıkları fedakil.rlıklar malfimdur. Dani- de 13 İng iliz av tayyaresi kaybedil -

Kanunun maddeleri ilzn·inde mil- yade taburu, ağır zayiat verdirilerLk Aiman 'ara v e harp m al- tın sıy_asctı yüzünd~n Bulgarlar_ an- marka _ İsveç arasındaki bioı·lik daha mişse de 2 pilot, kurtarılmıştır. Ay
zakerelere geçilmiş, söz alan Damar 6 kilometre geri atılmıştır. anelerıne aykırı bır yol üzerınde sıklasmıştır. Biitnn dtinya bilmelidir rıca Almanyada elektrik ~an trnlla
Arkoğlu (Seyhun) ın sorduğu suale Almanlann Kiyefe taarruz için 250 zemes ine verdirdik/eri ı:ııı.unuyorlar. Yeni nizamda Bulgar ki bi;. harbe sürüklenmemek karariyle ,.ına ve demiryollannn taarruz edi!-
cevap veren maa~·lf vekili Hasan Ali bin kişi kullandıkları öğrenilmi~fa·. • lnr, o kadar ilerı . gitmişler_dir ki, h~rp haricinde kalıyoruz ve kalmak is- miştir. . 
Yiicel, demiştir kı : Ruslar, .'imdi tamamen tahrip ede- zay1af fazladır Romanya ve Macarıstan vazıyetıne tiyoruz. Büyük de\·letler aırasındaki 

- B~ ~anunlar, es~ s _için ha~nlan- rek bütnn yiyecekleri gülürmü~ , bir . . . ?-> _ Tas . • diiıımeıeri ve Almanlar hesabına h~rbe iş~ir~k etmeden dün~a sulhunu 
maya aıttır .. Nasıl kı, ılk tahgı) me· kı:;mını da yakmı~lardır. Sehrın so- . ~~o~kova, -- (A.A.) aJan,,ı . kııllanılmaktan kurtulmaları ıhtı- görmek ıstıyoruz. Komşu şımal mem-
ı;;elesini de hal için evvelce hazırladı- kak sokak ve e\' ev müdafaa ı::dilme- bıldırıyor: . t 'malı çok azdır. leketlere hususi: hisler besliyor uz. On-
ğım programı, huzuırunuza getirmiş- si, buradaki mühim Rus kuvvetlerinin Beyaz Rusya~ırı_, _Alma21 faşıst kı a- Ankara 22 (Radyo gazetesinden) ların halini anlıyoruz. Fakat su veya 
tim. Program, yakında huzurunuza Dinyeper neh~·inin öte tarafına nakli· !arı tarafından. ıst~lay~ı Uf?rı~:a~kkısı~- - Bulga~istanda vaziyet sakin de- bu idealin tahakkuku bizi alakadar et
gelecektir .. Umuyorum ki, buna ııit ni temin etmiştir. laamafih, Kiyefle l~~·ında çeteler'.~ Jnalıyetı gıttı çe ın-, giıtlir. ü~ler ve paraşütç~ler mcs~le mez. Bu hal, İsveçin hatlı hareketine 
· - ·-- ·- - -· - bir muknvemı;t. grubu tin bu.lnııclıığu- kışaf e~m<>ktc'.lıı. 

1 
h b _ ic•rınden Rusya vı> ~ulga~·ıstnnın bır- mani olarak bir şekil almamalıdır. 

A k A v • t mı Almanlar ıtıı·aJ etmelüerlır. , Ile~~z lam.ı~,l~n!~am_ış" ~ aı~. a e.~_ Lırini protesto ettıklerı unutulma- ALMANLARA GORE S erJ azıye Ocle. a CC'phe. inde Rumenlerin mu· k.rc g~:c :\lo~ıll~ \c ~l'.n"k b~)gel:ı_ı 1 mıştır. Rus hiikümeti, cevaben ver-
vaffakıyet gö terenıenıelcri üzerine 1~! 11 _n~uteacl~~uı_ ~ı?ımlanri!r '~5~) ~;: 1 dii:.'i notada, Rıısya ııarasütçiikrinin - Bqtarafı 1 inci aabifede -

- Battarafı 1 inci aah.ifede - Almanlar, burnyn tla tnkviı·!' ıründer· lun ılk b15 gunu ~:ın.tl~l<l<:;: e .. ' l? t~ıh 1 Bu lgaristana ındiğıni inkar ei.mış, Denizaltılarımız tarafından At-
. l ı· . ınan su ay ve a:-1,;erı ıı urmu" ~ , - ·11 t . . ~ 1 t.kt b t 1 ·ı ·n tonil t 

H .. 1 k 1 mı~ er( ı['. .. .. 1 . 1 1 .. . ... 2., ta k 1 Rl!lgar mı e ının arzu,;una ragmen an ı · e a ırı an gemı erı a o 
• aııgo_yarımacı~.sı a mı~tır. Alman Lonclrn 22 (A.A) - :\fo,:;ko\"t rad- takopı·u,.2ıerı:ı_ır~·o u_coı~.ru_su, ., n hi'k' t t· "f dan Alma I·" h. - 82 500 dür 
larııı şımdı Dago adfönna 1<arq da .. ' ., . : ' 204 kam\'on kullıydlı muhımmat, tcc-, --1 ume . ~~.ı. ın . . : n ,u :-'- ız f'il · • 
havadan ve merkezden hır ha;·eke'l 'yo:>u, __ dun ak~aınkı ıw~rı~:~t111tlr~ t?de- hizat ve. yi\:ecck maddeleriyle G top, met edıldıgını bıldırmıştır. İkı dev- Alman hava kuvvetleri, dün gece 
.. apmaları beklenebilir. l Ha mudafa'.:q.ın.ııı, _her .. g~ıı~. ~ıttıkçc 64 motosik.lct tahrip etmiş vey~t kul- ;rt arfü:nn?akı . mUnasebetler, son de İngilterenin cenubu şarki sahilinde 
:ı KİYEFİN EHEMMİYETi. kuvv"Uenclıgmı "\:C mu_cl,ıiıle_ıııı ml~- laıııhmı ·ac·ık h·ıle getirmis ve 2 mü- recE: gergın bır safhada bulunmak- askeri ehemmiyetteki müesseselere 

Almanlaı·ın iggal ettikler; Ki,·efe azzaın d~ldrı:ıkaln ı.aı.v\:b·~tlll~ıı·ıı1~ 1.ı~gıı.· zayı- hı'mm' ,•t' ~İep,osu berhava -e'·lemişlerdir. tadır. İngilizlere göre, Bulgariı:;tan- muvaffakıyetli taarruzlarda bulun-
' ·' at veı· ıı· ı erını ı < ı ·mıs il'. " . J • • d· .. ·f· · I· . ·ı · d·ı · l .. B ı · ttı · Maı1ş mıntakaL•ıııda ha"a "'"lince btırası 600.000 nu.·fu~ludıır . 1 .1• . t' · · Son gt'"ınlerde kuv\"etlı bır çete lıır ,ı oı ı ıc .ııe 1 an e ı mış ıı. u gaı muş 1 • • " • 

... ~ · · Spıkeı· "llll arı ı ave e mıstıı· · b k·ı· F'I f b .. .. 1 el·- · ı · h ebe! · ı 29 İngiliz ta"ya ,, Bu .. vtik bir 0 ana"i :ır.erkezıdiı· 460 . · " ·· · d ı· • :· II · t• Alman süv·u·i birlFfiııe devri\·e g-c1.- a~ve 1 ı ' 1 o , ugun soy e ıgı Jır mu ar erınc e · '·' r,-

ıstanbul vallsl 
Fener yangınını yerin

de tetkik etti 

lstanbul,2 2 (Telefonla) - Vali Dr . 
Lütfi KırdaT, pazar sabahı Fenerde 
çıkan yangının vukua getirdiği büyük 
fahribatı yerinde tetkik etmiştir . 

Kızılay, açıkta kalanlara bir ay ye
mek ve ayrıca mesken bedeli verecek
tir . 

Adliyece gösterilen lüzum üzerine 
bugün ehli vukuf tarafından da yan
gın yerinde keşif yapılmıştır. 

oocı 

Istanbulda Darülaceze-J " " • • • Dııı\'etlel' uzerın e ,;ıın or ı- · • "' · kt k .. · · u ı ·11 l ·~ au··ş .. r··1mu" keııdileri biı· tav fabrikası vardır Ru:n-anın lıeı· tara- - · . · ·1 1 ··. .· d· eliği bir sıraıla hlicum dmiş ve 50 fa- nııttı a ·omuııızmın "u gar mı e ı- ı.... · u u ş ve . -
' . . . ' ' vaz adasıııın ıs tına< ı ıızr.ı ıne a .l . . l t 1 "l h 1 ad • 1 ı A \'rU ) are kaybetmişlerdir. d .. t d"" v M nu-fı için büyük makinaJar ın~a Nlen : h ·}. · , } ·ı ·stı'r ht eden o\'\·et kı- Şısti öldürdiikleıı l\Olll"a bil' ÇO \. a C e nın l l un_a Uygun O m ıg n • .

1 
. e SUnne UgU 

"alırikala~ bu şehirde Lulunıı"ordıı '1 la ısı, ac al~ . ı. lL'. . tt .:ld.. .. geçirmhıl'.~·. Minskteıı Bozoviı:e kış p~ı.vı tehdıt eden bu iehlık.!re karşı Tayyare dafi topçusu ve 1 erı ka-
·• HAYAL.ARDA. J • tla akrı~a '·:ı ışıhyafı;ef l .ıı·tsılı':~ı'·et·oıb·ıukın~-ı teçhizat~ ve istihkam le\'azımı gü.tiir- bütün milletler gil.ıi Bulgari,;l. anın rakol gemileri de başkaca birer tay lstanbul, 22 (Telefonla).- BugUn 

· t're • uzerıne a ı ıa· ", .. " ' • '··' . · 1- .. d 1 t y . b ,·are düsürmüslerclır Dar ülacezede 54 fakir ve anasız baba-
Şark cephesinde iki taraf ar;ı,.,ın- ü;·tlilmüs bulunan üç Sovyet a;;keriy- mektfe ol:ııı Lır_ nak!iye ~olu, ı;ded!e_r d~. şındı'ı' mtdıca e e daç ı~ını '-~yleu J ~imali Afrikada "t ufra ta'"\.'are sız çocuk büyük dilğiin yapılarak sün· 

da ki hava muharebeleri hiç :ıdde- 1. 1 .• h' ·t· b k k 1 ın mii terek tara ından if'rlıp edıleıı bır pusuya u- muı.:a e eye evam e ecegını s~. • - ·r J nel ettirilm i şti r. 
tiııi kaybetmeden denı~ etmekte- c ıır. as '..ı.; .ıcı··ı .'~c.111 . şüıi.ilmii~. 40 Alman mıkeriyJe· 2 erbaş m;'}tir. Londra radyosu, Fılof huku- meydanı muvaffakıyetle bombalan- lı·--------------• 
dır. Gelen haberlere göre ikı taraf me~aıırı g~;> eı(~ 11;1 ~·R .. ·ter ajan- öldürülmiiş, techiz:ıt ve malzeme talı- metinin Bulgar ananesine ar kırı ha- mıştır. Düşman, Almanya üzerine ne A •N A D Q L u 
d:.ı. oldukça mu"him za-ı.·iat yermislir. ı b?lnd~ ır_a: ~. · 

0
·' ' ' rip edilmiştir. Vatan haini Spuni kur· reket ettiğini ve Almanya he::ıabına gündüz, ne de gece akın etmemiştir. 

J ' • ı ırıycr · r ·ı · t· , t y b ld. · f LENİNGRAD CEPHESİNDE: 
Sovyet ve Alman hava kuvvetlerinin İran ııahin~ahının tahtından fera- şuna c ızı mış ıı·. ı::aıış ıgını 1 ırmı~ ır. Bel'liıı, 

22 
(A.A.) _ Leııingradı 

mühim bir kısmı,_ devnm eden mey- gati son hadfoclerin en entereRanıclır. t 1. . B enzin ve p e t rol f iatleri çevirmiş olan kuvvet lerimıze karşı 
dan muharebelerıne vardım etmek- Ru:sların, bütiin motörize ve zırhlı ec 11 -. . ,. . .. • . . 

1 tedirler. Çünkü bu· muharebelt>r, kuvvetleri :-;liratle kullanıır:ık Iranda İng!~ı.zl_er, l\.ıyefın kul halınde terk An_kara, 22 (A.A.) Tıc:ır<'t \ e Rıı~laı·, muhtelıf nokta ardan ınuka-

Sahibi ve Ba§llluharriri 

HAYDAR R0ŞT0 ÖKTEM .. - .. --
1 

111 1• ldırmekt Iet·de Al k" I t d bıl taanuzlar yapmışlardır. Çok a-kat'i neticenin amiliclirler. kendilerine tahsis edilen vazifeleri ta· ec 1 'ıgını " 1 
•• e . ıse - ·a e ın en: . . 

Garp cephe:sine gelince, iııgılız mamiylc> ve ;.ıfü·atle i>!gal etmeleri ::;a- man Ye Ruıılar boyle bır haber VN- . ~aJcn me.mleketın m:ıyı mahrukat nııdane cereyan eden muharebeler- Umumt Neşriyat MüdQrtı 
ta\·varelerinin bu cephedeki taarruz \'anı dikk·ıttir memekledırler. Almnnlar 4 Rus oı·- ıhtıyacının Iskenderun depolarından de ~us kuvve~ler~ ağır zayiat!a geri HAMDI NOZHET ,.._.NÇAR 

- • · · ' · · ' • · · · d ·d · · · h edifdig-in: · · . b b'l . - b ·n e çekılmıs ve hıç hır muvaffakıyet ka ~ 'arı çok sıddetlı olmaktadır lkı t'ı- Sovvetler Tahran cıvarıııa hır rok u:ıunun pe:> eı (ll'j ım a · · · temını se e ı e gaz j agı, eıızı v 
• · ·. d ~ · • .:tç .. · ı· .' 1 a· • ' · bi 1 dirmel·tediı·ler otorı·nı·n azam'ı ~atı~ fiatlar·ı Yiik z:ınamamışlardır. raf arasın a da za,·ıat f·ızl•ıc·ıdır. })arasu u ııu ırmıs er ır • ' · 'ın ' • " 'I • - • S t 
' · , ' • ' ' · ' · · · h · d · · k ı · · · 1 · 'ft ı ·· ··k Berlın 22 (A A ) - ·ı\·ao;ı ay-lngilizlerın garptakı hava faaliyelı, l Sovyctleriıı İrancla kullanclıkları C_enup e~p e,;ı!ı. e vazıyetın ç~ seltrlmıştır. zmırde gazı~ı .çı )Uyu · . .· ' . .. · · t • ' • ' .. ·t' h 

helki bu h;walıdeki Alman hava. her türlU harp malzeme ve va ıtaln- ııazık oldugu İngılızle tarafından ın-1tenekesi915 kuruşa, benzının 1125 ku- yareleıımı~, dun Kronş ad ~us~ -
J·uvvetlerinın sark c~phesıııe ll'ıkıl-1 ~·ından cenubi Ru,;yada lıu malzeme kar edilmemektedir. Bu esnada A- i ru~a. motorinin 695 kuruşa, gaz ya- kem mevkıe ve lıman~ taa ı ruz ıı:r 
l~rine mani olmak nrnksndıle ~·ap- ve vasıtalara bol mikyasta malik ol- rrerikan ve İni!iliz yardımları. mese- ğının dökme kilosu 27 kuruş 80 ııaıı- fapmışlardıı:: Ayrıca duşman mevzı-

.. -··----:-
Ah • Yıllıiı 1400 Kr. one. sA,.1ı1.soo 
Yabancı memleketlere 27 lira 

-- .. --maktadırlar. Bunlar belki ele bir ıh- dukl:mnı gö;;termekleclir. lesinden de hararetle bahsedılmek-1 time, dökme litresı 22 kuruş 80 gan .e~:ıne de ~gır bom.balar. atıl~ış, 
· · · D' · ş· d. R ) 1 ·ı· J ·I 1 · .. tcdı·ı· ı tıme berız"ın·ııı do··kn1e Iitı·e'i 31 ku- mu hım zayıat verdırılmıştır. Dıger idarehane: ikinci Beyler Sokak rnç hnreketı ıçın ıveıılıon taarruz- ım ı us ar, ngı ız er e ran uze- . . , . . . ".. . . . '. . . , . . 

!arıdır. 11uhakkak olan ıki fayda- dnden irtibatı temin et mi~ oldukla- 1\foskov:ı k?ııfern~,11nın yalnız yar· ruş 1 O santıme, motorının dokme kı- t~_:; yaı_ele~ımız, __ Dın.} ek~~ neh~ının 
ından birı tahrıbat yapmakta· rından cenubi Rusrada vazi\·et de- dım meselesıle alakadar olmayıp losu 20 klıru~ 25 sanlıme gatıl:ıcak- ıı~zı cıvaıındak_ı R3:~0\ en ayr_ılan GÜNDELiK TAKViM 

~ KIRI IDA v AZlYET: · J:(-i. mistir. · · Knfkasyanın müüafaa meselesini de tır. bır vapurla J:>~r kuçu gemıyı ve 1360 Ramazan 1 
• · · · R ı · t ·) Al k · ·l l 1 - ani· şılmaktadır y · S · 1 b " • 2000 tonluk dıger bır vapuru batır-.A lmanlar, ıleı·ı hareketııı Az<ık Ankara, ( acyo gaz~ esı - - .• aı.a~ aş ırı acagı .~ . , : enı urıye <:a 1nes1 ·l • 

denızine dayandığı ve Kırımın tec- mr.n - Rus harbının ınkışafı, bu haf Gerçı Almanlar, hen uz Kafkas~aı: . . mış.a~dıı. . 
rit edıldığini bildiriyorlar. Bu . u- tanıtı başında beynelmilel hadise le- dan uzak bulunuyorlar. !'ak::t. Ka~- . Şam, 22 (A.A.)_ -:--- Y ~nı_ ~.urıye ka B!"ı_lı~, 22 ~A.A.) - Dun .. l\I~nş s. D. s. D. 
retle Sovyet deniz naklıyaiının bu- rin ön planındadır. Almanlar, Kiyefi ~asya o derece ehem!11ı~et!'.clır kı, b~ne;.i. H~sa_n Ha kının reıslı.gınde te.s- de~ı~ı~ı aşaıa~ Alman.}!8 . 1:1zer ıne Sabah : 5,58 Akşam 18,16 
r:ılarda tehlikeye gireceği tabiidir. a!dıklarını ve 4 Rus ordusunu ııar- Ing.ılızler, mu~t~mel ~;r ılerı hare· k.ıl e~ıln:ıış.tır~ <?eneraı Katı~nun, S.ı- ~e.mıy~ teşebbus ed~n ngılız ta.y- Ac.)e :12,16 Yatlı 19,4~ 
Sivastopol da bu yüzden kolayca dıklarını bildirmişlerdir. 3--1 gün ketı önien:ı~k ı.çın katı surett~ te- rıyenın ıstıklalı ~~kkında bır beyan- y.nrelerı~~~~. 40 d.akık~d~ 20 . Spıt- Ve 
b 1 cmi ·ecektir. geçtikten sonra, bugtinkü Ru;; teb- şebbüse gırışmıye karar vermışler- name neşredecegı zannolunmakt a - fayer ~u şurultnilştür. Bız ım, bır tay ı;hdılıiiiiı·nriiıdriiııieı· ııi;liir5iir'iıı4iıri6.__ı.lliııriiııak ... _1111!'!11!11114111İ,ll2 .. 1 

e. en .} cRaclyo Gazetesi:o Jiği, Kiy~fin terkedildiğini bildirmek dir. dır. yaremız kayıptır. • 

EV KAT 


