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Buğday, hububat mevcu Atlantikte 
du vilayete bildirilecek Bir Amerikan 

Fiat mürakabe komisyonu, bazı mad
delerin fiatlerini tesbit etti 

Yihiyet fiyat mürakabe komisyonu kundura imalatına soğuk damga il~ fi
dün vilayette ~·ali ~ııad Tuksahn reis- yat yaz~l::ıcaktır~apılan tctkikatta Urfa 
liğinde fevkalade. 1;>ır ~'.l~bnt~ Y.apmış, . ~omji~):ı~~~n \ok yükııek olduğu an
ve bııgday •tok~ ıçın .g.?ruşmuş~u.r. Ve: ) ag · l80 kuruşa satılması 1<arar-
rilı>n karnra giıre vılayet dahılındekı l::ışılmış, . b k -
h k·k-' h"km.' ahı•laır eller;nde laştırılmışlır. Dıy::ır a ır y::ıgı d::ı aza-

n ı ı ve u ı ş · • _ · . 170 kıırıı<a satılrıcaktı ... veya depolnrında bulunan bugd:ıy ve _m_ı ____ ' ---- -::-- ----
hububnt ve un miktarını sekiz gün zar 
rındn buıundukıarı yerlerdeki en bü- Sulh teklifi mi? 
vilk millkh·e memurluklarına birer be
;·annııme ;:ererek bildireceklerdir. ~u 
gibile<re, beyanname verdiklerine d~ır 
resmi makbuz verilecektir. Vermı -
!er hakkında milli korunma kanunları 
ı~r hakkında milli korunma kanunu 
h!ikümleri tatbik edilecektir. _ 

. " Almanya sıyası 
teşebbüste bu
lunacakmış Bundan maksad da yalnız .ih<aı ma

lfımat toplamaktır. Netice, tıcaret ve
klllNine bildirilecektir. . . 

Vilayet firnt mUTakabe ko~ı,;yo.nı.- k d 
nun ~ntıgmniarı hakkında aa ıstenııen Ruslar, Slova ya or u-

vauuru daha 
batırıldı 

An1erikan gemiler inin 
harp mıntakalarına o-ir
mesi için bitaraflık ka

nunu kaldırıl ıyor 

ı- ı' . müdürHiğü tarafından -h • b • k 
~~i~::::st':r:t~~~fık görUlmüştilr. sunun mu ım ır ıs- l Al a la k d H 

Yaş meyve \"? sebze fiyatla~ı hak. - mını imha etmişler m D rın ya ın zaman a ar-
kında görilş!ilmil• hanlardan er gun 

::ılınacak toptan. "fi~t!~r~ _perake~d~: Londra, 23 (A.A.) - Mil~noda çı- kof Üzerine yürümeleri muhtemel 
ciler için kıır nısbetı ılnve"ı karar a~ kan tanınmış akşam gazetelerınden La . 
tırılmıştır. Yapılaca.k kontrollerde mu- Serra Almanların son muvaffakıyet- Alman - Rus harbı hakkında gelen ordulardan 380 bin esir alınmış, 570 

-. 

. Sovyetlere göre 

Merkez cephe
sinde Genye 
şehri istirdat 

edildi 
Sn1olenskte 18 Alman 

tümeni hezimete 
uğratıldı 

ayyen kar nisbetlerınden fazlaya satış )erinden sonra, Rusyada kışın başlama haberlere göre, .K_ıyef şehri de bun tank, 2100 top iğtinam edilmiştir. Esir 
yapanlar, ihllkiir. sucundan mahkeme- sını nazara alarak ve şimdiye k~daı; r\an evvelkiler gı.bı t_ahrıp edilmiştır. ı lerın ve ganaimin miktarı mütema- Rumenler ordularının 
ye sevk edilecektır.. . .. kazanılan zaferlere dayanarak sıyası Almanların bıldırdıgıne nazaran şe diyen ıırtmaktadır. 50 Sovyet tümeni 

Peynir fiyatları ıçın yapıla~ mura- bi-r teşebbüste bulunmalarının muhte- Aınerika ha . . K hirde tahrıbat muazzamdır. Fakat imha edilmiş, beşinci Sovyet ordusu yarısını kaybetmiş/er 
caat ta tetkik edilmiş, esas fıyatlara mel olduğunu yazmaktadır. . rıcıye nazın ordel Hu! bu vaziyet harekata mani olamamış, kumandanı esir edilmiştir. Bu tebliğe 
halel getirilmemek şartiyle mutavassıt Gazete diyor ki: Vaşıngton, 23 (A.A.) - Haicıye sadece halkın kırılmasına s~bebiyet göıı·e, çevrilmiş olan Rus ordularından Odesada düşman ge-
lar için müstaka~ bir fiyat bulunması !l41 de Alman ileri hareketi, Harkof lelzaretı, hükumete ait bir gemınin vermistir. mühim bir kısmının kurtulamıyacağı ri/ere atılmıştır 
muvafık görülmüştür. ı ile Rostov - Moskova demiryolunun ke- dz an.da sularında batırıldığını bil- Bugün neşredilen Alman tebliğiııcle anlaşılmaktadır. 

Bazı kund_uracıların, ı~mar~ama kıı~ silmesine ve Leninırra~a mil!eveccih b ırm~ştır. Batırılan gemi P~nama Kiyef doğusunda çevrilmiş bulunan Bu hadisenin, Sov~etleı: .için mühim Moskova, 23 (A.A.) - ovyet 
duralara soguk ~amga 1le ~ıy~t ) nzk olacak ve buralara ınhısar ey!ıyecek - T~ndırasını taşıy~n 6859 tonılatoluk I tehlıkeler doğurabılec~gı. endışesı tebliğ•: 
madıkları görülmüştUır. Bu gıbıler .h~ tir. ngstar gemısıdır. mevcuttur. Evvelce çevrılmış bulunan ı 22 eylOlde kıtalanmız cephe bo-
kında da takibat yapılacaktır. Bütün Popolo Ditalyanın cephe muhabiri, . ,Yaşıngton, 23 (A.A.) - Bildiri!- kuvvetler 25 - 30 tümen kadar tahmin yunca düşmanla çarpışmışlardır. 20 

-DHamı 2 nci Sahifed- dıgıne göre Tink.star vapuru! Sesa ediliy~rdu. Gelen .h~berler ~~e .bu kuv- ı eylülde 28 i hava muharebelerinde 

B v ) b k vapurunun son gunlerde battıgı nok vetlerın bu Uıhmının çok ustunde ol- ve 72 si tayyare meydanlarında ol-Ogaz ar a - • • tanı~ 45 mil ilerisinJ!e batmıştır. Bu duğunu göstermektedior. Şimdi Sovyet- mak üzere ceman 100 Alman tayya 

J S b gemı, bahriye komisyonunun bir C ta 50 SOV !erin bu açığı nasıl kapatacakları me- resi tahrip edilmiştir .25 Sovyet tay kında Çıkarılan aponya, •• 1 Jr• hafta evvel el koyduğu eski bır Da. t:nup -o.__, bclnd ...ı.tf•da - :__ De•amı dördüncO aahifede -
nın:ıarka. ~apurudu r. Bahriye I?ezn. •• • 

Şayı·aıar yaya hucum retı J:Iarıcıye .nezaretine gönderdiğı yet tumenı ta-

Berlin bütün haberleri 
tekzip ediyor 

mesnJda ge?'ının nası l battığı hak-

edecekmı•Ş kında tafsılat vermektedir. Gemide- •ı • h 
kı 6 lnfl'ılız, 8 Kana~alı ve bir İzli\n mamJ e ım a 
dalı murettebatın akıbetleri meç- • • 

Bulgaristan 
harbe girhuldür. d•lmıştır hududunda Vaşington, 23 (A.A.) - Hariciye e ) 

nazırı Kordel Hulün beyanatı, bita- ------
Rus-J apon 
iki taraf orduları da 
karşılıklı mevzi aldılar 

- -
:380 bin esir, 570 tank 

~.ıoo top alındı 

raflık kanununun ka ldırılması hu
susunda yapılacak teşebbü~ün bır 
mukaddemesi telakki edilmektedır. 
Bitaraflık kanununun i!gası!e yal
nız Amerikan ticaret vapurlarının 

silahlandırılmasiyle kalınmıyacak, Şimalde Finler, 5 Sov-
Amerikan gemileri harp mıntakası-

mek •• uzere 
Rusya, Bulgar notasını 

reddetti na da gönderilebilecektir. Filvaki yet taburunu tamamile 
Amerikan fılosu şimdi diğer gemı-
leri himaye ederken bu sularda düş imha ettiler. Leningrad v. l d . .r. • • 
man gemilerine ateş edebilirlerse de mıntakasıncla yenı· n.ra ' or uyu teı t ış ettı 
Amerikan gemilerine refakat ede- h • 
mezler. mevziler alınd şe ırlerde ışıklar 
Amerikalılar da bitaraflık knnu- l k l d" 

nuna muhaliftir. Halk, Amerikan Berlin, 23 (A.A.) - Alman teb- mas e en l 
vapurl arının Panama bayrağı altın- !iği: 

Rusyaya geniş 
mikyasta yar
dım edilecek 

Son nlağlübiyet An1e
rikada endişe uyandırdı 

lngilterede Rusya için 
tank haftası açıldı. /n
gilizlerin ikinci cephe 

açması isteniyor 
Ankara, 23 (Radyo gazetesı) 

İngiliz ve Amerikan murahhasları 
Ru.yaya varmışlardır. Yakında Mos
kovaya gelecekler ve Moskovn kon
feransı da bugünlerde topl·anacak -

da gönderilmesini de manasız ırör- Kiyefin şark bölgesinde sıkıştırılan 
mektedi r. Bu gemilere Amerikan düşman kuvvetlerinin inhilali, gittik
bayrağı çekilmesi istenilmektedir. ç~ daha ziyade müşahede <'d.ıimekte-1 
Korde! Hul!in beyanatı her tarafta dır. Bu meydan muharf'besınde Al-\ 
cok müsaıt bir akis bulmuş parHI- man kuvvetleri tarafından alınan e-

1 
tır. 

Londra, 23 (A.A.) - Afi ajansı, 
Vaşington muhabiri Pertinaksdaıı şu - 0..•amı 4 ncü aahifede '- - Devamı 4 Üncü sahifed e -
telgrafı almıştır: . 

- Devamı 4 üncü aahıfede -

Ati antik harbi 



~ahıte (2) 

MÜSAHABE .... 

(A AOOLU) 

Bulgaristan harbe gir

mek üzere (Şehir e Memleket Haberleri) 

1 V H ı -Bat tarafı 1 inci sahifede -e aya - Baıtarafı 1 inci ııahlfede - K • .. •• b• p• f ı karar vermişlerdir. Vaka gecesi Ha-ş Bulgar ııehirlerinin bombardıman e- iZ enstıtusu ı- ıyasaya az a san, Çatalazmak mevkiinde btılıınan 
dilmesi olarak gösterilmektedır. Rıdvanın evi altındaki dereye g-iz-

r * * * ~ Halbuki bu tedbirlerin Almanyad-nn nası hazırlandı un verilecek lenmiş , Rıdvan, karısı Vecihe w üç 

1 b.1 k 1 . ilham alınarak ittihaz edi lmiş olma- çocukları yatıp uyuduktan .onr~ Vc-yapaca "'gımız bir İ'd8 muıaff ak o a 1 me çın <;ı; Bulgarüıt-an mukadderatının ;la cihe kalkarak evden çıkmış ve d~re 
y Alman şefi ve Bulgar şefleri arasın- 1.., d • 'J . . k" d Mu''lhakata : da , bugv da\.' içine giderek Hasanı çağırmıştır. . h 1. b" bl . d ı· ımdır da şimdiden tayin edilmiş bulunması e rısata l oncı rantın a Sonra Vecihe. ınrt üstü yatakta yah-11 ve aga 1 ır rın en auırmamız az ~ou~y~~:~te~~;~~ı~n~ü~:~rn~~m:i~~ı;_ burada <levanı edilecek sevkıyatı arttırılacak 1 ak ilk u):k1;1Üa b~lnı:an ı~;~a;;ınn• 

- h" B ı k ·· b t· 1 h lk bovnuna lıır ıp geçırmış ve ıKı ucunıı den filen sa ıptirler. u :.rar ralı Vasıf Çınar bulvarındaki cumhuri- l\.Ie\·~im munase e ıy <' a ·ın · 
1 

k h 1 t Ha an 
.Muztarip beşeri-r- YAZAN: ;::ı lencesi ~e hoş göri~l- Boris orduları teftişten dönmü;ıti.ir. yet k~z e nstitüsü bi~ası. lki~ci kfınun- makaronytı Ye ~arhana .i~tiyaç- ~~~~~<ı\ı~. ai~;iyat~~~~~r 0~~rnk< ~a _ 

yetin iniltilerini ha-ı D N,' • Kt" mek lazım g~lı'r. Bulgar başvekili Filof da Bulgm·;sta da tedrisata açılacaktır. pı~anın ah- Jarmı kar!;:ıla~ak ma~sadıyle .~e- nıı;mamak mak·mdiyle üzerind(' y:ıl-
kiki çehresiyle .. ?.r- r. ıgazı ogmen Maalesef .... e~kıde~ nı~ı ı:nihve~ cle~letleriylJ. t.ı>ş~~iki m.e- sap ahamı ve camları kamılen ı.akıl- rakende. u_n. satışı ) apılaıı ~ .,r- nız bir iç donu olduğu halde odaya 
taya koyarak butun . kalma kotu bır hu sa ı ;;ıya,.;etı takıp edeceg!nı <.;oylemı~- mıatır Dıs sıvası 24 bin lira\'a ıhale !erde ı-ıımdıkınden daha fazla un sa- . . b. t ft T . d·-,e

1
,. 

. l d G d ı·k 1 1 t· ., . " . . ··ı . 'ı A 1 r·• hakkın lak· nesri gırmış, ır ara an sevgı ısı, ıg dünyaya tanıtan ve nurlu mesaisıy e y~muz va~ .ır. . e~ç .. e ı ·an ı a~·ın ır. ,., , . edilmil;!tir. Binanın bütün mobı .\' ·sı ve tılması azım ge. t.ı~ı .. ' l' 1, ' .:- taraftan kendisi ipi bütün kuvvetlc> _ 
muvaffakı"etli tedavi metodlarına eglencelerını bır ~urlu çekem~yız. .l\~os~ova, 23 (A.A} - ~O\) ~t p,ı_ sıraları bölge sanat okulunda .rnıııla- yatımız nazn~ı ıtıb,n.ı ~lınmış 'ie ala- ri,·Jc cekerek ve üzerine çullanarak 
yol açan bLiyük alim fiziyoloğ Claud Eğleneceğine ders~ne _ç~lış:ıın c~ıyo - raşutçu kıtalarının guya B:.ıl~:ıı a'"a- cnktır kadarla~· tarfınclan pernkende un sa- · . ·il R"d b • ··ıd·· m .. slC' r-
Her.ıard maiyetinde çalı~anlara <la- ruz. Bu y-anlış telakkı ıle ÇOCUKiarı- zisine indikleri hakkında Dulgar hi.i- ' · r>oo tıslarının iki misline c;ıkarılması için z'.n"l ~ ı vanı ogup 0 ur , u, ev-

d 1 t .k l c· eden ku· mn•ı· tn1 .. ıfınd·ı11 ~ .. o8ko·"ı ... ·a veı·i_ te· ıb· J 1 ~tıı· Belcclı"·enı·n tensip dır. Cınayetten sonra Hasan 'c 8 
ima şu öğütte bulmıurmus: mız a ça ışmayı eşvı V? eş·~ . "' " • , .ı · · · J • .. , .... t ·· f. 1 ·ı l , c ır a ınm ~ · , -' · .

1 
. . V "h .. t d 1 •· Rı ıvanl::ı 

d,aburatuvara girerken hayalinizi en kıymetli unsuru kendı P.llerımızle len ))l"Ote:1to notası Sovvei' hükfıme- ll un a )rl nısınc. a eline- u·-. muhtelif verlertle simdi ve lrnclar \l' l :sı ecı e, o c en WIJ u '. ı' 
paltonuzla birlik ele elbise ~engeline hırpaladığımızm farkında bile d<>- tince kat'i surette ı:ed etlilmistr. SoY- } k k ~ü~~ıe 1? çuval un satılırken · hu mik- aralan açık bulunan kayın ]Jed~rı ?-

ı. 1 - ·ı· ' 'etlnr bı.rlig·ı·ııı·n Sofya el,,isi Lavri. ef eye sıca r yen1e • l· . 24 ~ 1 '"lknrı!mıstıı· ·ahimle Kayın Yalidesi Dclııycnın :ı::;inız. Fakat çıkarı\en onu amayı gı ız. ·' ' ., . · · - ,u çuva a '· " ~ · v el d' ·T· ·· h"'d' "evr 
t taı afıncla:ı Bulgar hükun;ıerıne tc.,·- verilecek Kaza, nahiye ve köylere gönderil- ıı:ı~. ~~11~:U .~e;"<' 1 g~ urur. ,ı ı::; ._ _ 

unu mayın~.z·~. . . Tabii olan (iş başarmak muvaffak eli edilen notada şöyle denılnı~.kt~c\ır mekte olan buğday ve uıılarm rakınıla l ı~ı kaz<l suslu \der·mRe~dlı.usu,,und~'l tl~d Fırsat dustukçe daıma tekrar. ett~- olmak) arzusu vanında hayalin sii- S t h .. k. t· B 1 ar lıukume İnhi,;arlar idare8iniıı Alsanc:ıktak i l b 1 t B ıJ' ı·lcr :dmı!'; ar ıı ı 'anın ce:rec .ne 
ğim .. K_~aud ~erı.rnr?ın bu tavsıyes: rüklevici ve destekleyici rolü v'lrclır. • ovve u ume ı u g, - ()ırtırılacağı Hl er a ınmı~ ır. u sn- . . '. . ' : ·I . ·d· . 1 b \"-
bugun~1'.. telakkılerıne ne ~a~ar uy.- Bu a;ıa ihmal edilemez. Hayallerin tinin 1\1 eyli.il tarihli prot.c;;lo' nota- sigara fabrika~ında bulunan ameleye retle mülhakat buğdar ve un ihtiyaçla- •lbı. · esı.ıı tamamı~ e f1.} ırc~c ·~ ~){r 
"'tın dus.u.vor. İs hayatı harıcınd'? zı- ·dı .· . sa"mag·a ıu··zıım ,·oktuı·. ;.anı kat'iyyen reddeder. Yc> hulgaı· ay başından itibaren idarece sıcak .\ e- ı·ı bol biı· !';ekilcle temin edilecektir. ııe el~ .ta~anc~sın.ık:ob .. ~.~ık: ~ı \t b -. 
"h. 1 . • . k • h .. 1 t çeşı eıını .• · nota~ındtı zikredilen vakalarııı a. i- mek tevziine basla nacaktır. Bu .\·emek ~ıl'ygırın uzerıne ı ı u.~ u ... ,e-ı;ıc ~~-
ın erımızı ·a Agun. e.rce ma em~ Hepsi hoştur güzeldir. Fakat daha zi- kar su. rette polis tarafından uydu - için para alınmıyacaklı!'. 1 I' ., (Ô) B:=I ~ l lıyarak ce .. e<li sepetlrrın uz~rını:; yuı<_: 

huklankdırlacak, ]-ahb?ızı h?ppa .Y~pda- yade yorgun bedeninize hoşluk vere- rulmus ol<luğıınu beyan -eykr. Bu va- c::) C U ~ !emişler, ~ .. kil~~ıctrc. uzakt-akı bag 
c~~ .. acar az.gın Aır. sevınç ıçı,n e cekleri ;;eçiniz. Melal v~ matem hi:- kalarni tahrik maksacliylc ııydunıl- 1· ) ılamııı:ı go~uı·muşlerdır. Oraıla r~se-
yuzdurecek nıce hadıselel'le kar~ıla- 1 .. tahı·ik edeceklerin üzerine ka- A 1 k' Ha1nn1a ıyc ve çuva ı· 1 l lı"a ·ının altına k0vnıu~ 

M kt t . 1.. k erını , < mu:;; olduğu o kadar aşiJ:an ıı·f · ı, - ÜZÜM: , ı uımın nr t , " ı . . ', ··. :.-
. ıyor.u~. e ep e.~ e.:~~.e 'oncı: ·e_n ıın bir ıwrde çekiniz. Fakat hepsinden bunların tekzibine de !Uzıı!11 ''<' duı·. İs,·leri ıar. :;onra Ha-an Sa~ an, dn ar U;leı_ı-
\· aktını soka~f.a gorclugu kı~ın ıp~k '!vvel dikkatinizi yapm".lğa mecbur ol-

000 
K. S. K. S. ne çıkarak ç·apa ile dıvarı ceseclın 

,,açları!_la b.aglıy~~ .:R°er;ç delıka~ılı ıle rJuğunuz iş üzerinde teksif etmek "'i Ticaret oda8ı nıecfo;i, hammaliye Ye L~ZÜM: üzerine nkmıştır. Beygiri de yakm-
perde uze~·ın.de goru~ aşık oldugu en- melekesini uyandırmağa c;alı~ınız. Sulh teklif İ mı. nakliye tarife,;ini yeniden tetkik ede- G58 Üzüm Tarını 40 49 ela buluı;an bir incir ağacına bafrlıyrııı 
damlı artıstın haya~ıyle meşbu o~a~ Bundan gayrisi hep hakkınızdır :;a_ - Baı tarafı 1 inci aalıifede - rek yüz kilocta~1 .aşağı olmamak ~art.i~· - 44G Rıjo ihracat ~{; 42 50 katil kadın Ye seY~ilisi sepctlrri alıp 
hoppa Bayanm cebır muadelelerını \'I:l okunıculaıım,, ~ark cephesinde haırp eden Slovak or- le beher. çuv.~l ıçı!115 kurus ha~~ı~lı~ e 291 S. Süleym. :'8 49 50 '<ö\·e dönmiislerdir. 
h!Ialletmheğle tab~atl vde. iktBi~-arı olur ın~ı:! . Dr. Niyazi KÖYMEN dusuna dair yeni maliimat alınama - ve naklıyc ucretı alı~masını karnı la!S- 203 Ş. Remzi ' 48 Cinayetin bütiin e;;rarı hu ~ekil ele 

er ~a ac a oy e ır. ır memur. a- masının ebeplerini şn suretle anlat - tırmı_ştır .• I?a~a az kılolu çunıllar 11a- 183 F. Solur :rn 50 45 50 me.ı' d:ıııa çıkınca suçlul:ır :ıılliyı·\· 
hııratuvarcı, hakı ' hekim hülasa 1 1 maktadır. zarlıga tabıdır. . .. 179 Fesçı Abclul. 40 50 ı4• 25 erilmi Ye tevkif rdilmiştir. 
~Prbest ve.ra devlet makanizma~ındr. HALK DİYOR Kİ Yirmi temmuzda Kirefin iki yiiz ki- Mecliste çuvallı~r mesele:-;ı de muza- 173 J. Koh en .n 48 50 
rnzife alan herkes bu formüle dahil Jometre cenubi garbisi~de Rus orclula- kere edilmişti.ı. Ihacatçı ~arafı~clan 127 M. Ragıp N'. 46 50 17 50 A k A V • t 
olıır. Yapac'ağl işi engin ve rPllg'U- rı Slovak ordusunu sarmışlar ve rnağ- i.izüm veya incır s:~tı.n al~rıdıgı ~akıl_ Çll 12:1 M. İzmir (), 40 14~ 1 s erı azıye 
re•1k hayalleri içinde ba~armağa ça- Bir sokakta elektrik yanmıyormuş ](ip etmişlerdi~-. Mühim Alman kuvvet- v~llaı· ~.üratıe. s~hıbıne .. ıad~ e?.ıle?~ 1:. - 123 Jıra ve Şü. :rn v r;o 
lışan C'VVela Kendini aldatmı~ ve far- Aldığımız mektupta, Karataş :;em- !erinin derhal . evki ve gayretiyle, Slo- lır. Üzumler ıçın 15 s;un, ı.ncı.ıle.ı JGl11 114 Remzi Güngör 1:: 45 - Battarafı 1 inci aahifede -
kına varmayarak hedefi il e keı1lfoi tinde :rn4 ve 305 inci sokakların bi•·- vak ordusunun ancak bir kısmı kurta- !'ekiz gün müddet ta~·ııı edılmı~tı_r. Bu 119 Hfümü Ru hı o. 4:~ 41, rakla beklenmektedir. Bazı kimseler 
ara~ıncla derin bir ucurum ac;mı:ıtır. Jeştiği yerdeki elektrik lamba~ır.ı :1 nlabilmiştir. Slovak ordusu, ~on gün- müddet geçti~ten sonra h~ı· ay ıqın çu- 105 K. Taner 39 41 lrnnun ımkansız olduğunu ilerı :İür-
:\luvaffak olamaz. ::\lektep talebesi b. h ft l d - b k l l !erde tensı'k edı·ımı·!': \'e h~rı...- ~·cnirlen v.a. 1 ba'iına ellı8er kurıış kıra vM·ılccek- R5 İnan sirketi ıs 50 50 mekleclirler. ı·"~ dersı·ne çaJıutı<rını zanneder Fil ır a acır yanma ıgı, ozu 0 c ıı- 'I fi lft" t · · 48 PoJt,·ıvad,,ıı Haı·kof istikametinde 
·" . ., " . - - b · ı l" ·ı kt d' 1· 0 •• tı'ı·ak ettı'ı·ı"lmı·.a_t,.·... ır. 71 S. Erkin 52 :;o " hakika sahifeler cevrilmi. tir; kitap gu 

1 c ırı me e ır. ~ ~ ., 48 50 ilerliven Alman ku\"vetle-rinin, bura -
ı)ı.tmı·0• tı·r. Fakat de. r.•e k.·ılkıııc,·ı du- - ' 6l .:\1. Ileşikçı 0 · ' d'kl · \ 

-~ " E f k • l - - Al • l ·· d ·· l ·· v " r:n P. pn\· ·ı 41 50 4.ı dan daha do<•tl'·a ge•·me ı · el'I, ge <'11 R:-ıcl.vo gazetesine göre. manyanın ·ıse 111U ur ugtı a., fi " ' " ılakları kilitlenir. Hatta okuduğu sna urumu J( are , .. .. • akkıııch < " I 46 ,17 habcırlerden anlaşılmaktadır. Bu iki 
ıııev:ı:uu bile hatırlayamaz. 1~ adamı- h , t• ~ul~ tr .e~busunt bulu~~~~ı;1k~·ırıııthı; iase müdürliiğü için birinci kordon- ~~ ~eı:ı;~nS;~. ı. ;rn 50 49 f ebebe atfolunabilir. Birincisi, ç.evrıl 
ııın i,;e, hataları birbirini takip eder. ey e 1 ·ı. a ı~rlın . mdı .kvker 'ı·~ "k. t' ".' ela pasaport karşı,;ında bir bina kira- . 46 48 50 mis orduları kurtarmak maksadiy:' 
ım·1.· · t kdı·rı·n m· rıı· k·ılıı· Yla İ cıkmış o ma~ı ı ate a\ ı ır. ~ .ıpı t t .. 1 .. 1 .. - .. • k 1., 50 Hasaı1 Çolak o. • 
.~ ı mın e e a ;: ' . · '- • şçi ve esnaf kurumları birliği heye- ·, . - b · ı · 1 .· ... • • bb · ~ il"" ı lanmış ıır. aşe mucur ugu, ya ınc" 9 Turi Çolak o. 48 50 48 50 Sovyetlerin Harkoftan batıya doğru 
ıırl Bemardın da çok ı<iizel oir tar.:.:. tı'ne tütüncu"Jer bı.rlig·i rehd Cemal (h- 1 :'.c~?° 1 1 dırı rn s.ı~ ası teşe u '

1 
jbu binada calışmıya başlıyacaktır. :

7
· " ·l,·ı. B. B. t,·ı. 46 48 5tl ilerlemek i:-ıtemelerine mani olmak \'e · · · tt"'· 1.· · , h .· · d h· • ' ' tıu·lu tefsır edılebılır. . · . . ., .., ll,ı ışa.ret e ıg. t gıuı ış aııcın •} .ı- bek, sanayi isçileri reisi Hüsnü, me- 1 . . . lh l k- Benzın, petrol ve motorın tevzıatı- 42 P. Kl·,ırk :38 25 52 bu kuvve ieltrg,nın(d(; mı mı nunu 

\ · llerımı· zıe '-·a 0 "mn,·ı "Ok lt·ı·~ıı·nlıı 1 - Almanva ngılteıeye su e ·· ·· ·· l k. 1 ·· 1·· 1 n°Jnnc"I< b ti · h b le t nl· ttıt 
• '

1 
, J_< ~" '· ". "' • murlar ve müstahdemler cemiyeti ırebi . . . · 1 na onumuzc e ı s-a ı guı u ı .. ~" " - 40 Hilmı Uyar 42 50 42 50 u uvve en mu are ec n ız, -

oıııuyorum. :t,ıra ~er hakıkı.t hayalle Remzi Zeytin kahveciler cemiyeti rei~i l lıf edebılır. . l . . . . ' 1 tır. :'" Hakkı Birlik 42 25 42 501 mak için Alman kuvvetleırini' -ıimdilik 
uaslar. Hayallerımiz hayatımızın ·- · ' · ·. · . · 2 - Alman} a, ngıltcıı:e ıle me::ıını "' 

42 50 
müdafaada alıkoymaktır. İkinci;;i de, 

.. : rl .. · · ki ·d·. \' ı · b ~asan Yıgıt, Ekmekçıl~r c~mı~~tı reı- olmak i. temez görünerek. işgal etliği 38 Ah Haydar 1~ 
t ı:- 1 '<eşıd <:H:e erı ır · P • ıız n -;ı Etem, berberler cemıvetı reıgı Hak-, .. 1 . . . . . . • 1 , hesaolar dairesi 21 c 1 8 h. 4o . ıo Sovyet orılularıııın son ümit olarak , 

"Ülıi ·tan içinde o dakikad·ıkı arzu- K. · · ı r ·).1 k h t· bolgelerc e )enı bır nız.ım kuıc uguııu ema ıpa 1 Harkof veya Harkof şimal btikametin-" . . h • ·k.t 'k1 ıper seçılmı~ ere :r .. er ez eye ı •ilan edebilir l h b . h . t h kkuk 17 l\>Iuammemr C. •Hl ·!O 
mııza göre birini ><eçer, ogç~ va ı ı·eisi Lokantacılur cemiyeti rei~i :\fak- 'A . k b':t.. b 1. R ". · . zmir mu .a~e ~ı. usu~ıy.e a a de yapacakları çekilme teşebbüsünü a-
g çırirız. Başımızı dınlendirirız. ,;ııt tclikuttur. nca •• u u~ ~nar: ~" ~ tanı.~- :" ı 1 ri teşkıla ı ı ın Fevzıya~a. bulv~ kamete uğratmak için, Harkof eiva -

~airin hakkı vardır: Z-aman oluc ~ıen maglup o.duktan soma ,\ ,ı pıl alıı- rıncla Bahçeliler hanında b ı r daıre kı- :.> 57l rınclaki Almaıı kuvvetlerinin me~«lıın 
l..i hayali cihan değer. Yalnız haya. 

000 lır. ralanmıştır. Bütün tahakkuk ~ubeleri 4596! muharebei'\ine istirakine lüzum ~örU:-
lin zemin ve zamanını bulmalı. Ben- Soygunculuk burada toplanacak ve tahakkuk memur müş olması .. 
ce hayal iz hayat man'!lsız bir külfet Ruzveltin rni.inıessili laırı, hep bir arada çalışacaktır. Baka- 495:32 Harkofta ikırlemenin durmus olm:ı:-;ı 
t ·~kil eder. Fakat -anlatmak i tedi- Odemişle Ba~ ındır arasında Yaz!~ - . ya vergiler tahakkuk kayıtlan da .re- hangi ,;ebepten ileri gelir;;e gelsin, buı: • F. l • 

ğim şey sadece iş ve hayali bi~·birin- köy .civarında bir vaka olmus~ur. 
1 
Ö- ~izb?n, 23. ~A.~.) - Ruzveıtı.~ hu- · nicten tanzim olunacaktır. !arın muvakkat olduğu kanaatınctayı1.. 

ı1en ayırmaktır. ı\fuvaffak olmak içiıı demış pa~~ı~da~ B_ayındı.ra gıtme.n:te ı susı mume.~sısı M.ır~y T~ylor, dun ;tk ~ Almanların Harkofu almak için ikin-
2 :{8 50 
8 41 

. · apmağa mecbur olduğumu;: İŞ iize- ?la.~ Denızlılı Alı oglu Alı Canba:-ı~ ş~m buraya gelmı')tır. Lızbonclan \ a- Emnİ)'Cİİ suiistin1al ci defa kurtulmağa muvaffak olnn Bıı· 
rinde bütün dikkatimizi tekeif etmek onune çıkan, sabıkalılardan Öctemışlı sıngtona hareket edecek olan Ta~·Jor. diyeni orduları üzerine bir hamle y;,. 
nıecburiyeti1'.deyiz. Bütün dü.siince Veli oğlu ~~lil Ören para istemiş, mü-ı ~apa, taraf~ndan .~~~velt.in ~:ktııhuna Ziraat bankasında mobilyacı 'ev- pacağı hüyük bir ihtimal dahilinôe t:\'Ö· 

. 9 4~fi0 

10 47 
11 :)2 

'"" kalplerimızL•anki başkaca yapıla- manea~ ~or:ınce tabancasını kullana - ~ azıl.ın cernbı gotuı mektectıı. ket, :n O lira banka tediyatına kar<ıı L 'CİR rülebilir. Yalnız ikinci hamle için Al-
cak bir iş yokmuş gibi biri· melekesı rak Alıyı agır surette yaıralıyarak kaç ooo banka veznedarından 1200 lira 111 - 1159 Tarım 20 25 manlann meydan muhaıı:ebe.~ini netic<'-
yaratmak muv-affakıyetlerimiziıı en mı~tır. Yaralı ha~~haneye kaldırıl - otoınobil l·lstigv i ı:ı.:'1.k .suretiyle emniyeti suii~timal et- 2!!8 ç. Rıta~ 17 ~2 ~o0 ıendirmeleri Jfızımdır ki, bm·act:ı c:ok 
-<agıam teminatıdır. Dikkatini dağı _

1
. mıs, suçlunun takıbıne c:ıkılmı .. tır. c ' tıgınden yakalanmıştır. 39:>. c A. Karadm·. 18 18 v fazla esir alınclıjbııa göre, bunun d.ı 

ıa:ılar bütün ömürlerince a:ağı bir :ıı: lstanbııla gelmi>$ olan kamyon ve oto- K h , t b· ·l ror 120 < .\1. Izmır o. 12 50 L:: kı~a bir zamanda tamamlanacağını 
vaziyette kalmağa mahkum olduk la- ç· t f l _. mobil lilstiklerinclen İzmir ihtivacııııı a \ e - Sa ışı clŞ ı) 8l' c Izzi. Alı Fes. 1 :~ 14 tahmin edenler pek coktur. 
rı gıbi fabir caizse bir baltaya ,;ap lffien O tat Cl l ayrılanlar yakında getirilecekti;·. Bun Bugünden itibaren .ehrimizde rc 80 c R. ,J. Franko 12 l:l Kiyef doğusundaki meydan muhar'-
olmak şansını da kaçırmış olurlar. izmirde çimento satış fiyatları ~öv- lar, ihtiyac. sahiplerinden miiıı:·acaat e- Karşıyakadaki tahmi>;ler, halka hali" 7G c .\1. Beııikçi 12 14 besi, !jimdi bütiin şiddetiyle devam et-

Icabında kendini kitaplarına vere- le tesbit edilmiştir: · · ldip ~ıraya girmis olanlara tevzi edile- kahve satmıya başlıyacaklardır. ;Hı < Albayı-ak ı:~ ı;~ ;:.o mckte, Alman hava kuvvetlerı dt' hıı 
1 ·ıeıı b. m kt ı· · h ı· ı - E ı cektır Kahve bol oldug· u için biittin tahmis- :>n ı · E 1 ~, 50 ı-1 -o h b · t· k ı k'~ ı· ı 11 · ır e ep ının aya ı c t!, eg- vve ce motörde teslim sartiyle 50 · -" < . ınası ,r. • ;ı mu are eve ıs ıra· ev eme ı..-c !ır er. 

kiloluk torbada çimento 132,5 kurusa ler muntazaman ve devamlı surette >;a- ;!fi « Şakır Oz. 18 i>O l~-! !>O Odesada ~aziyet değişm~miştir. Ancak 
satıJıuordu. "imdı· 137,5 kt'."'U"a ~atıla- T ff'· · - · · - · tış yapacaklardır. Bu sebeple halkın 4 < ~ıI. Ataman 23 23 Oclesanın bundan . onra deniz yoliylc 

,, >V .. ., ~ ene .. u~ ett~g~mız saf ".e temız ha~ fazla kahve almalarına lüzum yoktt;~·. 
caktır. Dükkanda 137,o~ ktıruQa satılan ''anın "Untın b ct h ı --- ikmal yapması çok güçleşmiştir . ., . . . ~ . !ı·ın ~ ze ır eıımeı:1esı Fiyatlarda da değişiklik olmıyacaktır. 

1 053 çimento da 144,5 kuruşa satılacak ve ıçın f~trelerımızı sı;oklere arma!{an İzmirde çiğ çekirdek kahve ::;atışı ya ,,,..
7

:,;, (Rayı/o gu::dt:Jİ) 
perakende satışlarda bu artış nisbetin edt!cegız. lJllmıyacaktır. Yalnız köylere ,,ekirdek ,.;, "· 

BUG0NK0 PROGRAM 
de zam yapılcakatır. " 

7.:rn Saat ayarı, 7.33 Hafif parça- tır. Kazalarda tahmıı:;ler, yoksa bu i~i 
!ar (Pi.)· 7.45 Ajans haberleri, 8 gören bakkallar kahve satacaklardır. K.S. K. s. 

Diş Tabibi 
CevadıDağlı 

lT inci Beyltr sokak N'o. 67> 1 
kahve verilecektir. Bunlaırın satışını "C792 rı:ahalli iase müdiirli~ğii kontrol edecek - 'zA rı iRE 

1 Cafıf parçalar, 8.30/8.45 gıvn sa- • Tahrnislere her hafta muntazaman kah :5 Ton Susam 
atı, 12.30 Saat ayarı, 12.33 Ajans ·11•••••••••••••••••• .. ••••••••••llıİİ \·e verilecektir. 25 B. Pamuk 

:ıD 50 ••·----T.E.• _,LliiBiıiiiF.iOiiıiNiııiı'ııiı:ıııii3iıiiiO•!i,;,5---· 75 ,-
.'ıaberleri, 13 Şarkılar, 13.30/14 Ka- ----------ı 
nsık program, 18 Saat ayarı, 18.3 Dışarı~la büyük bir g~riiltii ~· ıttık. 1 _,, ....... Ni POL YON Ordularının""""'""""'"""'"'"'"""""'- Y.?l almakta devam. e_diyo~duk . 
. \leydan faslı, 18.~5 Konuşma (Dış Ne oldugunıı ııraştırmaga vııkıt kal· ! : Bo.vlece ne kadar gıttık, bılmem? 
politika hadıselerı), 18.4!l Radyo ~adan nöbPtçı hölük emini 'çerı p;ir E MOSKOVA BOZGUNU ~Birden arkamızd~n; dolu dizgin, bir 
cocuk kulübü, 19.30 Ajans haberle- dı; ve harekete hazırlık emrının : : ~uvari müfrezc.~ınııı tozu dumana 
;,, 19.45 Serbest 10 dakika. rn.55 derhal yerine getirilebilir bir vazi- ;..._ ~ katarak ilerledig-ini gördük. 11üfre-. . . 1 1 d v l ............................ ......................................................................................... . ..... 
karışık sarkılar, 20.15 ııadyo gaze- yete getırılmış o up o ma ıgının et- YAZAN N 1 p d 

1 
. zenin başında bulunan bır mulazım, 

tı·~ı, 20.45 Bir halk türkü8ü öğreni- kik edileceği haberini verdi. BencP, Ça : 
8

apo.yonun er e ÇEVRE~: ~~kır Hazım i!erliyerek kumandana yaklaştı ve 
·oruz (Haftanın türküı1ü), 21. Zi- ortada tetkik edilecek bir Sc,\· yok- vuşu urgınyon rgo men onunla al üstünde konuşarak, bir-

;·aat takvımr, 21.l O Tak imler ve tu. Herkes neye mal olursa olsun - rn - likte yürümiye devam ettiler. Çok 
,;az e.,erleri, 21.30 Konuşma (Pos- memlekete dönmek iştiyakile yanı- Şehrin dışında olduğumuz zaman, müyorum. geçmeden bize cltır» emri verildi. 

ızmir Ticaret lisesi 
müdürlüğünden: 
Akşam ticaret okulunda memur 

ve, müstahdemler ıçin açılan akşam 
kurslarında .l\luha. ebe, .:\Iatematik, 
i\1uhaberat, Dak.tilografi, ~tenografı 
Fran:ızca ve lngilizce deı·sleı-ınr 
~•ıı..Yıi \·e kabul devam etmektediı. 

Fazla ma!Umat ve kavıt icin her 
gi.in okul müdürlüğüne. müracaat 
edilmeı-ıi bildirilil'. :rnaı 

ta kutusu), 21.45 Müzik: Riyaı;eti- yordu ve harekete hazırlık emrı ve- hemen hemen bır anda, kendımizi Bir müddet Kaluga yolu üzerinde Bunu diğer emirler takip etti. Bir 
ctimhur bandosu, 22.30 Aian;ı ha- rilir verilmez bir kaç saat içinde ha- bir araba ııeli içinde bulduk. ~1uhte- ilerledikten sonra konaklamak emri kaç saniye sonra, yüzümüz yolun dı 
herleri, 22.45 Dans müziğı, 22.!)5 1 23 ~ekete hazır bir vaziyete gelivernıiş lif milliyette askerler tarafından kul verıl<li. Gece oldukça ilerlem'ı:: ol- ğer kenarına müteveccih .olmak. i.i. -
Kapani~. ıcıı. !anılan bu arabalar, üç dört sıra ii- tluğ'u için sabah erken tekrar hare- zere ardarda ikı sıra halınde dızıl-

19 Birinciteşrin sabahı, daha ka- zerinde açıklara doğru uzaıııp gidi- ket edılecek ana kadar yapacağımız dık. Kumandan vp maiyeti bölüğü Ayvalık a:;Jire hııkuk mahkeme-
000 r~nlıkla beraber, bütün şehri, yahu- yordu. ı~tirahatın pek krna olduğunu kolay gözden geçirdiler. Aralarında kıs:ı sinden: · 

Çivi ihtikarı 
Anafartalar caddesinde Halil oğlu 

kö•eleci İbrahim, kundura çivisinin 
kılosunu 300 kurus-a satarak ihtikıir 
yaptıjl:ıııdan tutulmuştur. 

clılerle. Rus köylüsü doldurmuştu. Fransızca, almanca, ispanyolca, ca takdir edersiniz. Çantalarımıza bir müşavereden sonra, ba~Lan bı~ Ayvalığın Vehbibey mahalles•ndeıı 
Yahuctıler ordunun götürenıiyeceği italvanca, portekizce ve daha da bir ya~lanarak bir kaç saat ke~tirdik rınci takımlarm a,\Tılarak il~rlemesı ilfehmet kızı ve Hasan kan ·ı Fit
eşyayı satın almak, ötekiler atıla- çok. dillerde konu')ulduğu işıtılıyor- hepı-.i bu kadar!.. kumandası verildı. Çark edeı·ek, ö- nat Kafadar tarafından koca~ı alc\·
cak şeyleri toplamak arzusunda idi- du. Rus köylüleri .ve Yahudiler haJa Fakat buna pek uyku demek de ne doğru ilerledik ve geriye döndük. hine açılan boşanma davasının müd
ler. Gerçek, ordu, daha bir gün ev- bu kalabalığın arasında ichlcr; fır- mümkün değildi. Çünkü gecenin Buna neden lüzum göri.ilmüştü"! N'e dcialeyhin ikametgahının meçhul 
velden götüremiyeceği şeyleri, so- "attan istifade kaygusunda idileı-. ses~ızliği içınde, daldıktan sonra, reye gidecektik, ne yapacaktık. hıl- lıulunma~ı ha,c>bile gıyaben yapılan 
kağa atmağa başlamıştı. Sabahleyin Kantinciler, aıleleri ve çocukları kalk emrı verildi. Güçlükle kalkabıl mıyorduk. Sadece .vol almakla de- muhakeme sonunda 15.9.9c11 tarıh 

lzmir· belediyesinden: Mareşal Mortier'nin on bin kişi ile ıle beraber, talan mallarla ağırca dık. Göz kapaklarımız üstündeki vam ediyorduk. \'e 106-202 numaralı ililmla tarnfla-
Kremlinde kalmak ve icap eder:ıe yüklü arabalarını yürütmiy.ı çalışı- kurşun ağırlığı henüz azalmamış Geldıg~ imiz yolu kı:ımen terk et- rın boşanmalarına karar vcrilmi · ol-/z111fr belediyesinden: k ~ ı · 
burayı müdafaa etmek emrini ala- yor. daha şimdiden c;ocu ların ag a- belki de artmış olan uykusuzluk, sa tikten sonra, solda oı·manın ıc;inde duğundan ıliın tarihinden ıtibaren 

Karşıyaka 1717 sokakta 96 !'ayılı rak Moskovada kalacağını öğren- yı"?ları, kadınların vaveylalar! yürek hahm bu erken saatinde bizi lüzu- bir patikaya daldık. Bu yol, süratle 15 gün içinde müddeialeyh tarafııı
Yamanlar su idaresi zemin katındaki dik. !eri parçalıyacak bir dereceye rnr- mumlan fazla da üşütmekteydı.. i!erlememize tabiatile mfmi oluyor- tl:ın lli'ltılen ilam, sureti alınarak tenı 
dükkanın bir sene müddetle kiraya ve- lkındıye doğru biz de yola koyul- mıs bulunuyordu. Yolda geçırilmiye Çaresız hazırlıklarımızı tamamlı- ctu. Fakat yol kestirme olduqu için yiz yoluna müracaat olunmadığı 
rilme.'ii yazı işleri müdürlüğündeki şart duk. Fakat kantinci Dubois ananın ba~lanan ilu ilk saatlerde bile kırık yarak yola diizüldük. s;iratten kaybettiğimizi me~·ıfeden takdirde hükmün kesbi kat'iyet e· 
namesi veçhile açık wrtırmaya konul- arııba:ıına, muktedir olabildiğimiz arabalara, arabalarını tamırlc uğra- Yol arkadaşım Serjan Renouvrıer kazanmakta gecikmedik. deccği tebliğ makamına kaim olmak 
mıı~tur. ~fuhammen bedeli 144 lira kadar içecek yerleştirmeği ihmal et şr.nlara rastlanıyordu. Bu hale bir önce hatırımı, sonra da yolun ne ka- ( Arkası var ) üzere ililn olunur. :rn2G 
muvakkat teminatı 10 lira seksen medik. Arabanın üzerine yerleşti!'- ana baba p;ünü denemezdi, amm.ı dar uzayabileceğini sordu. Hiç bir 1 _. ••••••••••••••••••••ı 
kurustur. Taliplerin teminatı iş banka- diğimiz ikinci mühim nesne bütün yarınların kötülüğünü anlatmak ba· şey bılmeme tabii imkan yoktu. Fa-
,•;ına yatırarak makbuzları ile ihale ta- iılemimızin etrafında yapıldığı nl<.'l;!- kımından yüreklerimizi sızlatıyordu. kat. onun mukavemetini arttırmıs 81. 0 81. rı· ncı· Gece 
rihi olan &-10-941 pazartesi günü saat hur gümüş semavcrimizdi. Bu teı·- Ordunun ağırlığını teşkil t'den bu olmak ıçin, mızrağımın ucuyla öte: 
on altıda encümene müracaatları. t;ple koca şehrın dışına varnoildii'ı- kafilelerı geçmek içın ne kadar zah- !erde bir yeri gösterdim. Sadece inan 

20-24-28 3888 miz zama11 gece olmuştu bile. met çektiğimizi söylemıye lıiznm gör madığını gösteren bir gülüşle güldu. 
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Milli-Müdafaa Vekaletinden: 
Konvada K.uleli, 1\kschirde ~1ahepc ve Bursa

cl~ askeri liselerinin her üç sınıfına talebe 
alınacaktır 

ı - Kuleli, :\Ialtepe, Bur•a a"keri Ji,;elerinin h~· 3 sınıfına 1, 1 kiinu_n 
!J41 dı> başlıyacak olan ,·eni ders devresi için maarif liselerinden ve ma~rı.f 
orta mektebini ikmal ederek devlet olgunluk imtihanlarını muvaffakı}et-
le vermiş olanlardan talebe alınacaktır. _ 

2 _ Ahnacakt alebenin Türk ırkından olmtı<ı, sıhhi muayenede sag
jam çıkması ve istekli aded: ihtiyaçtan fazla olduğu takdi .. de yapılacak 
~eçmt> sınavında kazanması ~arttır. b .... t .. 

3 _ Tah"ili terk edenler her ne "ebeple olursa olsun yıışını ~yku muş 
· ·· ı ı navlarında ıp a ve-veya küçültmuş o an ar, bulundukları okulların son •ı • 

1
. 

1 
t 

1
• 

k ı l - 1 karı a"kcrı ı•e er a ı-yn bütünlemeye n :ın a~·. :;aşları, boyları ve :ıgır ı • · 
matındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul olunm:tzlar. 

Buhad !er ~unlardır. 
Lise 1 sınıf; 15 - l!J) 
Lise JT sınıf; 16 - 20) dahil 

Lise III sınıf: 17 - 21) . . d kları yerlerin askerlik 
ı B ti t · ·steklılerın bulun u · - u şar arı aşıyan 1

• • .. • t yollarını öğrenme-
subelerindeıı diğer kaydi kabul şa .. tıarı ıle mhuı acalı~·a~k 1 1 tesrin 941 
;ı; • •• • k"'- t1 rını azır ., .1.1<• • • 'l! • 
lerı ve buna gore <le kaydı kabul ııgı 8 

• - tl ı girmek istedikleri okul-
·t·b k ı·k '·"! . ·olivle bu kagı ar 

den ı ı aren as er ı •u.."' erı Y • kları-y<>rlerde oturan isteklilerin de 
!ara gönderm~leri ve okuıı.a:ın bulundu 10 II teşrin 941 tarihine kadar 
yine ı. 1 ~rın 941 den ıtıbaren en. geç .. acaatları ilan olunur. 
doğrudan doğruya okul müdürlüklerın<' mur. 

16 
;
8 

20, 22. 2.1, 26, 2s. 30, 2 .. ı, 6, s, ıo, 12• 14 ' · 

- l~ta~~~I a~e!~k~!~~'~!r~~:D;elediye hudu-
Bcyoglu, Emınonu, F 'tr t varhrda açılacak bacaların kapatılması 

du dahilindeki yollarda ve 
1 

e u .~. k'.ıp"h zarf ırnuliyle eksiltmeye konul 
1 yapı ma~ı l-]I c .. ~ • • .- k 1 k 

ve ü't revetmsn arı!'~" ·b. 1. · ,.e ı lk teminatı 2250 liradır. !hu ave e e -
t K ·r bedeh .~o ın ıra ı · · k ·f h .. ~uş ur. eşı . . . ene! husu<i ye fenni şartname erı proıe ~şı u-

sıltme bayındırlı~ ışler_ı ~d-- evrak 150 kuruş mukabilinde bele<lıye fen 
IA • 1 buna mu tef er rı ıger .. " . .. .. t 
"sa~ıy e • .1 kt· İh·ıle 6-10-941 pazaı .,.,sı gunu saa on . . .. . w-.. den verı ece ır. • 
ışlerı mt~<l~r gt'.n de _

3 
ılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veyıL 

lıeste daımı encumen > p · l · .. d ·· 1 .. - .. 
' . 'hale tarihinden 8 gün et•vel belediye fen .ış erı mu ur ugu -

mektuplaı ı 1 
• 1 kl fenni ehlivet 9.n yılına ait tıcaıret odası vesıka-

ünıcaııtla 3 aca arı · ' ·- 'k ·ık 2490 
ne m. h artname ve kanunen ibrazı lazım gelen clıger vesaı ı 
Jarı ~~:ı~ k!nunun tarifatı çeşre. inde hazırlıyae-.ıkları tekli~ ı_:ıektupları-
numa .. . " .. mene vermel&·ı lazımdır. 
ııı ihale günü <aat on dorclr kadar daımı encu 

20-24-2!1-:l 821413847 

ızmir fiat mürakabe komisyo
nu reislu?inden: .. 

1 · ı h·ı· leki hububat ~tok ve mevcutlarının bılın-1 - zmır vılayetı c a ı ınr . 
· ·· ld - d·ııı elıerincle vevn kenclı malı olup ta her han-me'1ne !uzum hasıl o ugun • · .. 

· · · . . h t Jzmir viliıyeti hududu harıcınde otı.ıranlara gı dıger bır yerele ,.e la u · . _ 
· . h f zasında yüz kilodan fazla bugday, arpa, çavdar, 

aıt olup kendı mu a a · ' · , h .. k - h 
• . . et rı ve tıunıao·ııı unları bulunan hakıkı ve u mı er 

m.ıhtut, yu,at, mı"ı.r, t~rının ncvıni, menşeini, (hangi mahallin mahsulü 
şahıs, stok ve mevcu . b 

1 
· - h.b. · · · 

1 , . .. • , h· ııgi seııcnın mahsuıu u undugunu, sa ı ının ısım 
~ c.ııgu), mı"tar.n1 ık, a kazası nuhiye,ı, mahalıesi veya köyünü, doldurııl-
'Ve soy adını mes e ını, · ' . . . . 

1 d , . ' h.b. ·n imzasını ıhlıva eden bır beyanname ıle zmir şeh 
ugu tarıh ve sa ı ını ·ı· t · .. d .. ı··-u k .· • . · · de oturanların vı aye ınşe mu ur ug ne, ~aza 

'.' lıeledıye hududlan ıçın tuıanı::rın mahallin en büyük mülkiye amiri:ıe 
'C. nuhıt·e mi!!·kezt<?rın<'e 0 

• ihtiyar meclislerine mahallerınde ılan 
koyıerde oturanların muht~r ~e. 

1 
b'ldirmelrei. 

• ··h 1 .. b " kız gun ıçınc e ı ,nı ı ını en ıtı anm · e · . . 1 1 •. k her hangi diğer bir yerde ve-
2 - Ellerinde veva kendı ma ı 0 .ıı a . · 

. . • · d ı haricinde oturanlara aıt olup kendı muhafa 
Yahut lzmır vılayet hu ucu ' . t t k bulunup da tavin edilen 
. 1 , 'kt ·dan fazh me\Cll ve" o u . 
zasıııı a mezkur mı _ M • .' , .• i'tenilen berannameleri vermiyen-
müddet zarfında alakadar makaml.u .ı . . 
1 • t . enlorle bu hususta ıhma! w terahıde bulunan
er veya yanlış maluma Hr • . . . . .· •f'k· . k' 

1 h . . . k rnınuııuıı .n ıncı nuıdd"ıne te' ı ,ın t.ı ı· ar akkında mıllı korunm« ,ı :ı94R bat yapılacagı ilan olunıır. 

Vilayet daimi encümeninden: 
. ooo in ıı:ı kııı-uş ke•if bed~llı 

~'esme ı<azası 16 •ylul okulu hına,ının "" · · . • . . 
' . o ,·· tı7.'llılm1'tır. talıplerın 66 lı-

t•ım;rııtına is'•kli ç•km~rh;l'ınd:ın ıh~le. ı gun. :• 
1
. .,~ evlül \IH pazarte-

r:ı 21 kııı ıı~ltık teminat makbuzları.de ıhaıe gunıı 0 ,ıı~ ~ · ~922 :'İ v:iinii l.'nat on birde encünıene mr.,·acnatl:trı 

Spor e:azete ve mecmuaları kol· 
leksiyonu satın ah~~~ak 

Beden teröıgesi umum müdürlugunden: . . 
. · · T .. k. ~ •1.mdive kadar ıntışar 

t:nıum müdürlük kütiiphane'ı ıçııı ur ıye.. , · 
· · · ı . . t ·e mecmualarının kollek-eden ve nei .. ıyatıııı tatıl dmış o an "POl g.ıze e \ 

siyonları ~atın alınacaktır. 

Ratmak istiyenlerin bir mektupla 
müze müracaatlan. 

nı,.riyal ve propagaıııla müdiirlüğü· 
2t-27-30 6938.'3926 

Kültür lisesi müdürlüğünden: .. 
· ı ı· · ·h • t le-be ta•d ıknamelerını 

I - Okula kayıtlı bıltımıım .eY. 1 ve.ı:ı 8~1 
-
11 

·· ···! .. :üne tastik et-
alacnklar ve bıı ta•dıknamelerını lzmıı ma.ırıf mudur ug 
lireceklerdir . • h • 

II · . k l zdan ayrılmış talebe ıle resmı ve ususı 
- Bu şekılde o u umu • · h t b l r 

lise ve ortn ~ekteplerden tasdiknameli ve diplomalı ve 38 u ege ı 
l-.ıl ebenin k ·t · ı .· ba,lanmıstır. 

IU -:--- ôn~m~~:~~~e der; yılında intizam. inzibat ve der~ bakımları 
ems:ıiıne faik bir sekil arzedecektir. • 

Lıseye her gün müracaat olunalı!!.'.ı-. 18-20-22-24-26 

Devlet Demir Yollarından: . . 
:\fohamm n bedeli 55250 Elr be bin iki yüz elli lira olan tulum elbıac 

imaline elverişli 65.ooo metre ~uı:aş 2/l0/941 Perşembe günü saat 16 
da kapalı z~rf usuliyle Ankarad:ı. idare binasında satın alınacak~ır. 

Bıı işe gırmek istiyenlerin 1012_50 _ döırt bin on iki lira ellı kur~ş -
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalar'. ~e teklıfle
rini ayni gün saat 15 'Je kadar komisyon reisliğine vermelerı lazımdır'. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ve İzmir veznelerııı-
ue satılmaktadır. 17 l9 22 24 (3832) 

DE.'VLET DEMIRYOLI .• lRINIJA,\': . 
..\fuhammen bedeli - 75000 - lirn olan 11000 adedi tulum 1500 adedı 

cakd ve pantalondan ibaret takım olmak ilzere cem'an 12500 adet işçi el
lıise~i 2110/ 941 perşembe günü saat 15.45 de kapalı zarf usuliyl~ Anka
racla idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenle.-ın ~000 
liralık muvakkat temi.natiyle kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklıfle
r ini ayni gün saat 14.45 şe kadar komisyon reisliğine vermeleri l~zımdır . 

Şartnameler 200 kuruşa Anka.-a Haydarpaşa ve !zmir veznelerınde 3'1-

tı l ınaktııdır. 17 19 22 24 (3831) 

(ANADOLU) 
............................................................................................................... :. 
: . . : 

f Izmir Levazım Amirliği ilanları! 
: ............................................................................................................... . 

lzmir levazım amirliii aatın alma komityonundan: 
Cinsi :Miktarı 

Adet 

Büyük kazan 24 
Küçük kazan 42 
ı - Yan bakırları ciheti a~keriyeden verilmek ve dip bakırla-

riyle diğer işçiliği müteahhide ait olmak üzere yukarıdn 
miktarı yazılı 66 ad~t kazan pazarlık l a yaptırılacaktır. 

2 - Evsaf ve hususi ~artlar her gün öğleye kadar komi.syonda 
görillebilir. 

:ı - Taliplerin 30-9-941 salı günü saat 14 de kışlada izmir leva
zım amirliği satın alma komisyonuna müracaatları 

21 24 27 30 
Afyon A t. mıntaka Sa. Al. Ko. baı'kanlığından: 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konulan 15000 çüt çizmeye 
ihale günü talip zuhur etmediğinden 10-9-941 tarihinden iti
baren kanunun 40 ncı maddesi hükmüne tevfikan yine kapalı 
zarf usuliyle Yeniden münakasaya vaz olunmuştur. Yevmi 
ihaı~ 30 _Eyl~l-941 salı günü öğleden sonra saat 16,,30 dadır. 

2 - Talıplerın yuzde 7 ,5 teminat akçası olan 12500 lira ile teklif 
mektuplarının ihale saatinden bir S11at evvel komisyona ver-
meleri ilan olunur. 16 20 24 28 

Edremit A t. Satın alma komityonundan: 
Beher kilosunun- tahmin 

Cinsi Miktarı bedeli 
Kilo Krş. Sm. 

Saman 360.000 3 50 
Odun 840.000 1 25 
Sı~ır eti 150.000 40 00 
Sogan 24.000 10 00 
Kuru ot . 600.000 3 50 

1 - Komısyonumuzdan 1 ı. teşrin 941 cuma günü saat dokuzda 
~aman, saat 14 de odun, saat 15 de sığır eti ve saat 17 de so
gan ve kuru otun ihalesi yapılacaktır. 

2 - il~ temınatları samanın 945, odunun 787 /5, sığır etinin 4500 
soganın 180, ve kuru otun 2475 li rad ır. Evsaf ve şartnameleri 
A?kara, Iz?Iir, İstanbul levazım amirlikler i satın -a lma ko
mısyonları ıle komisyonumuzda her gün görülebilir . Bir saat 
evvel. 

3 - Taliplerin kati teminatları ile birlikte mezkur gün ve s-aat-
larda komisyonu muza müracaatları. 13 _ıs 24 29 

Jzmir Levazım Amırliği Satın Alma .Konııtyonundan: 
1 - Ortan saner 15 ton sabunlu kösele alınacaktır. Pazarlılka 

eksiltmesi 26-9-941 cuma günü saat 15 te tophanede levazım 
amirliği satın alma komi.syonunda yapılacaktır. 

2 - Beher kılosuna tahmin edilen fiat 390 kuruştur. 
3 - Taliplerin teklif edecekleri mikdar üzerinden kanuni kan 

teminatlariyle birlikte belli vakitte komisyona müracaatları 
l:nnir Levazım Amırliği Satın Alma Komttyonundan: 

1 - 18-9.941 tarıhinde pazarlıkla ihalesi yapılan 200 ton makarna 
imaliyesinin fiatı makamca gali görüldüğünden tekrar pazar
lıkla ıhaleye konulmuştur. 

2 - Makarnanın beher kııo.fünun muhammen bedeli imaliyesi 1 O 
kuruş olup tutarı 20000 liradır. 

:1 - Evsaf ve hususi şartlar topkapı mnltepe askeri satın alnın 
komisyonunda görillebilir. 

·1 - T.altpıerın ihal.:ı gilnU 100 kilo undan ne kadar makarna vere 
bıleceklerini ve kılosunu kaç kuruşa yapabileceklerıni bıldi
receklerdir. 

5 - İhalesi 25-9-941 perşembe günü snnL 15 de komisyonda ya -
pılacaktır. 

6 - Kat'i teminatı 3000 liradır. 

lzmir Le~azım An_ıirliği Satın Alma K,omi.tyonundan: _ 
1 - Pazarlık gunu talibi çıkmıyan 25 ton sadeyagı 26-9-941 cu

ma günü saat 11,30 da pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 Muhammen bedeli 41250 lira olup knt'i teminatı 6187 lira 50 

kanıştur. I.teklilerin belli gün ve saatte fındıklıda satın al -
ma komisyonuna gelmeleri. 

3 - Şaıinamesi her gun i<tanbulda fındıklıda askeri satın alma 
komisyonunda görülebilir. 

l2mır levazım auıırii&"i ••tın alma komiayonundanı 
ı l~, ~ ~41 ae pazarııktct xatın alınacak ~;o ton kırmızı mcırci _ 

mek talip çıkmadıgıııctan tekrar pazarlıkla ihaleye konulmus
ııır. Heher kilosunun muhammen lıecleli 15 kuruş olup tuta;ı 
~500 lıradır. Ev,.af ve hıı'!ısi şartlar ,opkapı maltepe .t~keri 
satın alma komisyomında görülebilir. 

2 - ihalesi 26-9-941 cuma günü 8aat 15 te komisyonda yapıla
caktır. 

3 - Kat'i tetminatı 675 liradır. 

lzmi.r Levazım Amirlii i Satın Alma Komi11onundau: -
l l'/.!l,\141 tarıhıııde ııııııesı yapılan 4 parça 50 şer bi'l l•ıalı.< 

<ıgır etındeı: üç pare ,;ıııe tatıp çıkmadıgıııdan tekrar pazar
ııkta ıhaıes• ~apılac.tktır. lıunıarctan oır partıye ve yahut 
nepsıne bırden temı.1:ııları yatırılmak suretııe taıip çıkabılır. 

2 - !!Jalesı 1.10.\141 çar~amba günü saat 10 da komısyonda ya
pılacaktır. 

:ı ısteklılerııı .hale günü ı:yaktan veya sahra mezbahasından 
teslim ortaklarıı\ı her birıne ayrı ayrı teklif edeceklerin uygun 
görüleni ihale edilecektir. 

-.....,l_z_m~ir levazım-amirliği--;111:.:.ı:..;n-a:"lm-a-:-k-o-m-:i-ıy_o_n_ıı_n_d":"an--1 -----

1 - Pazarlık günli talibı çıkmıran ve 650 ila 700 safi gramlık 
beher kutusuna 53 kuruş fıat tahmırı edilen 25 bin kutu tür
lü, 20 bın kutu ayşekadın fasıılya l<0nservesi 26.9.!J4 l cuma 
günü saat 11 de pazariıkl:ı satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelı 23850 lira, kat'i teminatı 3577 firn :;o 
kuruştur. 

:ı - Şartnamesi her gün lstıınhulda Fındıklıda komutanlık as
keri satın alma komi~yonıında gör ülebili r. 

4 - İsteklilerin bellı gün ve >~atte mezkur komisyona müraca
atları. 

-l::-z·mır~'~l-ev-azım---am~ir~lii'!.":"i-aa~bn-a~l:"m•a""':'k'."'.o•mıa•.:--y•on-un~d~an-ı ______ _ 

1 - Unu ciheti askeriyedtn verilmek şartiyle kapalı zarf usulü 
ile 500 ton makarna :mal ettirilecektir. Makarnanın beher 
kilosuıl'Jn muhammen ımaliye bedeli 10 kuruş olup tutan 
50.001) ;ıradır. Ye :Ik tcmiPatı 3750 !ıradır. 

2 - İsteklilerin ihale günü 1 OCı kilo makarnadan ne kadar ihnle 

" " 4 

günü, 2ıl0 kilodan ne kadar makarna verebilecek lerini ve 
Kilosunun kaç kuı ıışa yapabileceğini bıldiecekledir. 
İhale8i 14.10.941 salı ,3at 11 de komisyonda yapılacaktır. 
İsteklilerın mezkur günde ıhale saatinden bir saat evvel ka
nuni ilk teminatları makbuziyle U>klif ~·aptıkların ı sa:>.t . on -
da İstanbıılda Topkapı Maltepe askeri satın alma komısyo-
nunn vermeleri. 24129.9.941 

lzmir levazım amirliği ta tın alma komityonundan ı 
ı - Kapalı zarf usuliyle 65 ton kuru fasu lye satııı alınacaktır. 

Beher kilosunun muhaır.men bedeli 25 kuruş olup tutnrı 
162SO lıradır. 

2 - Evsaf ve şeraiti 1'taııhu 1 Tt-pkapı :Maltepe askeri satın a lnın 
komi;;yonund:ı görülelıılir. 

:ı - İhalesi 14.10.941 ~ah günü saat 16 da komisyonda yapıla
caktır. 

4 _ İsteklilerin mezkur giinde iha.le saatinden bi r saat evvel te
minat 1218 Jfra 75 kuruş makbuzıyle teklıf mektup l arını 
saat 15 de komisyona vermeleri. 24--29-4--9 

l:ıı:mir !nazım 
('in~i 

amirliği aabn 
1tiktan 
Kilo 

alma komityonundan ı 
~lııhammen ht>cl~lı 

1.ıira Krş. 

Saliife (3) 

Kat'i tenıin:ı ı 
Lira Kr . 

Kurıı soğ-.ın 30000 2400 260 
1 - Yukarıda cins ve miktarı muhammen bedeli kat'i t"minatı 

yazılı kuru soğan 26-9.941 cuma günü saat 15 te Ezinedekı 
askeri satın alma komisyonunda pazarlıkla satın alınncakt>r. 

2 - İsteklilerin ihale günü tayin edilen saatte teminatlnriyl~ bir. 
lirkte komi•yon başkanlığınn mUracaatları. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komityonundanı 
Cinsi Miktın., Muhammen bedeli 

Kilo Lira Krş. 
Kat'i temi'.1at1 

Lita f{r~. 

Bulgur 20000 5000 750 
1 - Yukaı·ıda cins ve miktarı muhammen bedeli kat'i teminatı 

yazılı bulgur 26-9-941 cuma günü saat 15 de Ezinedeki '"keri 
satın alma komisyonunda pazarhkln satın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin ihale günü tayin edilen saatte teminatlari~·le bir
lirkte komisyon başkanlığına müracaatları. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komityonundan: 
Cin•i ~liktarı ~1uhammen fiati 

Kilo Lira Krş. 
Kat'i teminn!ı 

Lira Krs. 

Patates 30000 4500 675 
1 - Yukarıda cins ve miktarı muhammen bedeli \'e kat'i t~minatı 

yazılı patates 26-9-941 cuma günü saat 15 de Ezinedeki snke
ri satın alnın komiHyonunda pazarlıkla satın alınacnktır. 

2 - İsteklilerin ihale günü tayin edilen saatte teminatlari>·lc bir
lirkte komisyon başkanlığına müracaatları. 

lzmir levazııa amirliği talın alma komityonundan: 
1 - 18.9.941 tarıhinde ıhleei yapılan 600 ton samana talip çık

madığından tekrar pazarlıkla ihale"i yapılacaktır. Samanın 
döküm halinde beher kılosıınun muhammen bedeli üç kurııs 
ve tutnrı 18.000 h·ad•r. Samanın balya halinde beher kilo
sunun muhammen tedelı üç kuruş 75 •antim olup tutarı 
22,500 liradır. Samanın balya teli ciheti ask€11'iyeden veril
mek ~artiyle beher Liiosunuıı muhammen bedeli üç kuru• 
40 santim olup tutarı 20.000 liradır. 

2 - Evsaf ve hususi şartlar Tııpkapı ..\foltepesinde satın nlma 
komisyonunda görülebilir. 

3 - İhalesı 30.9.~4 t ~alı giinii saat 11 ıle komisyonda yapıb
caktır. 

4 - !steklılerin talip olar:ıkları kı•ımlara aıt aşağıdaki temınal
larından birisıyle mür:·radları. 2700 lira ve,·a :ı:ı75 lira v~ 
yahut 3060 ftrn il~. 

lzmir mıntaka Ticaret müdür
lü2ünden: 

Çekirdeksiz kuru üzüm ihracat 
çılarının dikkat nazanna: 

1941 ağartılmış ve natürel çek: .. ııeksiz kuru üzüm stanuardları. Ç. K. 
üzüm ihracatının mürakabe<ine dair nizamn<ıml'nin on sekizinci madck
sine tevfikan, heyetçe tesbit edilmiştir. 

Aliikadarların, 29-9-!JU tarihinden itibaren meriyet mevkiine girecek 
olan mezkür standardlar hakkında malumat almak üzu·e ihracat baş koı•-
trolörlüğüne müracaatları. 39ao 

Istanbul Belediyesinden: 
Temizlik amelesi için yaptıl'llacak ceket, pantalon, kask"' ve toziukt:ııı 

ibaret bin takım elbise kapalı zarf u•ulü ile ek,iJtmeye konulmuştur. ~foc
muunun tahmin bedeli 17,500 lira ve ilk t.eminatı 1312 lira 50 kuruştur. 
Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kıdeminde görülebilir. İhale 2-10-
41 perşeııbe günü saat li\ de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk 
teminat makbuz veya mektupları ve U4 l yılına ait ticaret odası vesikaları 
ve kanunen ibrazı lazım gelen diğer ,·esaik ile 2490 numaralı kanunun tn
ırifatı çevresinde haznlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü •ııat on 
dörcle kadar daio1i encümene vermelı:ri lazımdır. 

16-20-24-29 3794 R069 

\' Üksek :ı.:ıraat ennstıtusu veterıner fakuıtesı 
askeri kısmının kayt ve kabul şartları 

l - Ankara YuKsek :t.ıraat enstıtusıı veı.erıner fakuJtesı askeri kısmı• 
na bu yıl sıvil tam devreli liselerden ıyi ve pek 1yi derecede nıezun ol~n 
ve olgunluk imtihanlarını vermış olmak şartıyle talebe kabul edıtecektır. 
lsteklilerin aşağıdaY.i şartları haız olması lazımdır. 

A) - Tllrkıye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak. 
B) - Yaşı ıs - 22 olmak (22 dahıldir) • . 
C) - Beden teşekkülleri ve sıhhatı orduda ve her ikı;mde faal hızmete 

müsait olmak (Dil rekaketı olanıar ıılınmaz) 
D) - Tavır ve hareketi ahlakı kusursuz ve s.eciyesi sağlam olmak. 
E) - Ailesinin hiç bir fena hal ve şöhreti olmamak (Bunun ıçın de 

zabıta vesikası ibraz etmek) 
·kaları bag· ıamaları 2 - İsteklilerin müracaat istidalarına şu vesı 

Ulzımdır. 
.. _ _ .. _-.-..1 

A) - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti. . 
B) _ Sıhhatı hakkında tam t('şekkilllü askerı hastahane raporu ve 

aşı kağıdı. . l d'kl. t· 
C) L . . t 1 lıık <ahndetnamesı veya as ı ı sure ı - ı~ mezunıye ve <· gnn ,.,~ . . 

- . n .. keri kununun, nızam ve talımatları 
D) -· Okula alındıgı takdırde • · . . . ~· t ı·kt ta d'kl· t hh .. d .... . . . . . keıulısının .ı." o er ı en s ı ı aa u 

kabul ettıgı hakkında velısının 'c •. 1 t hakk k tt ·1ecek mas-
:ıenedi talebe okuldan ietifa etmek i.ile<'e 0 •t c~ ad ct·ı~ e n 
rafları birden verir ve bu d:• wahhüd '"m' ıne ·ay e ı ır. .. • 

E) S , 1 k n gezen sidikli, lı:ıyılma ve çırpınma muptela ol- ara ı uyur e · • ·b· 
d - h kk d rıerinin Noterlikten tasdikli tnahhiidnamesi (bu gı ı 

mh a taıgıl ki ad ın ba.rvı·e 1•
1

ıe okula girmezden evvel malul oldukları sonradan 
as ı ar an ı . . .. ·1· 
nl 1 ı k ldan " t karılır ve okııl masrafları velılerıne odetı ır. 

a aşı an ar o u ' · · r d 
a ) _ İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şu_ııe~erıne ıs 1 a 

ile müracaat edecekler ve şubelerince - 2 nci mad.dede - bıld:rılen ev.'.akı 
ikmal ettikten sonra Ankarada yüksek ziraat ensıtusü veterı_ner ~a~ulte
si askeri talebe amirliğine gönderilecektir. Müracaat müddetı eylulun 25 
şine kadardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilm.ez. .. 

4) _ Okula k-ayıt ve kabul şahadetname derec~lerı~e ve muracaat sı
rasına göredir. İstekli adedi tamam olunca ka),t ışlerı kapanır ve kabul 
edilenlere müracaat ettikler i askerlik şubeleriyle tebliğat yapılır. 

ıs ı'll 20 2s 27 30 a 1 10 ıs 11 20 23 2s cs2s1) 



Sahife '(4) (ANADOLU) 24 Eyi üi 1941 ÇartamLa 

Fransadan sandalla In- Bir ~1acar hev'eti An-
~ôltereve kaçan beş genç karaya gelİ)'Or 
'-' .J - Baş tarafı bininci sahifede -

Londra, 23 (A.A.) - Geçen h:!fta Dudapcşle, 2:l (A.A.) - :'IT.'.ıc:ır mentoda bu kanunun ilga ı Jehıne 

Atlan tikte . Telgraf·, . ·Telefon ve Ajans Haberleri 
küçük bır sand!!lla Fr::ınsncbn kaç - aj::ın ı bilılıriyoı·: bir hareket bıışlamıştır. 
maj{a muvaffak olan beş genç Fraıı- :\Tac::ır - Tıirk tjcıırı> t arılaşma ·ııHla .!.:ıralama ve ödünç verme kanu-
sı~ ~ün <..:?rçil tarafından kabul edil- tes!Jıt edill'l_liŞ ~ıulun~ıı ham ma.~lde - mı mucibince açılacak yeni kredile
~nı~tır. Ço:c;il genç Frnırnzlara ıı;;ki lem'. tedarıkını ~eı:ıın •tmC\k u.z e • r e nıl tnh ı sai iciıı hazırlmıan pro-
ıkrnııı etnıı~ ve: rr lıı_r fac:il' lı •y rtı A.n"n.ı·a y a gı<l.c - jı i ı' ı·ııı ~iırallı> la. llık Pdileceğ. Ruz 

- Yaşnsın Frıın "a ! cektır. Tıcnı~ı·t ne~:ıl'(·lı tl_:ııre ~1:ıdu~- \'l'itp lıılclıı·ılınişlır. ltuz,·elt, V::ı!':ing-
Dıyerek kadehıııı knlılırnıı~ın-. knııdrn Alto~. ~ olıoclkı hej Ne ı·ı- lol'a diiııı•r düıınıez d~ ·Jet 'Hl ıruhrı 
.:\Iüteakibeı~ gc.nç_ Fraıı . ızlar ]Jii. ya:et e~l~ccktıı.'. :\~'1ı_i za~ın.ııcla. ilia. ıl ~ görlit>meler yapmıştır. ' ' ' 

gol kuvvetlerıne ıllıhak t·tmı~ler<lır. c~ı rr_ıeı,;;ucat. 'e .ı){ıı san.ı\ ı mume,;;- \'aşıngtoıı, 2!J (A.A.) _ Bahrıyc 

Bu ay içinde lngiltereden 58 loko
motifle 300 vagon gelecektir 

;;l· ıllelrı de Ankıırnya h:ırekr.t cüeccK- nazırı albay Knoks bevanatta ı;u. 
en ır. 1 k 1 · t · l · • Linartı - t emı;; ır ,:ı: 

x - Ruzwlt mütecaviz genıiler gö-
- Baı tarafı birıinci ıahifede - R S • • ı i u yaya gcnıs n11 \:yas a r:iliiııı·t· a!P~ rılılınt'. illi Amerıkan 

y:ıresı kayıptır. d I haı·p gpıııilt·rıııe rınır edelııleııberi 
.:\loskova, 2:l (A.A.) _ S:-ıv_ret ı,.;- yar ın1 cdİ ecek bu kalııl Lıır hfı<li;;enın cerey m balı 

SOVYETLERE GORE Yapılan anlaşmaya göre ikinci Parti olarak 650 
vagonla 24 lokomotifte bunları takip edecektir 
Ank'!lra, 2:1 (Hırnusi mnhrıbiri:ııiz - maktadır. Bunlardan birinci kısmını üzere /Ola çıkarılacaktır. 

tihbarat servisinin !nı ~abah nesı·et- - Baı tarafı l inci sahifede - rı:: e nezarctıııe bıldırılmıştır. 
tıği teblığ: 22 eylül gece,.;i kıtaiarı- Rus - Alman harbinin aldığı son Kııoks, donanma hava kunct!cri 
mız bütün cephe boyunca dü~manl:ı vaziyet, halkı büyük bir ;1-·eise uğrat- nın arttırılma;ıına plan muciuınce 
muharebeye dl'\"ıtm etmi,;tir. mıştır. Bidayette çok ııikbin olan clt·vaın e<lildığini söylemiştir. 

Londra, 2:~ (A.A.) _· .:\Io;;korn h:ı.lk, kızılordunun parlak mukave - Va ington, 2:3 (A.A.) - Ofi: 

den trlefonla) - İngiltere ile Tür- teşkil eden !100 vagonla 58 lokomo- .'ip:ı.riş edilmiş olan bu demlryolu 
kiye arasıııda mevcud ticaret muahe. tif öniimüzdeki ay içiıııle memleketi- malzemesiyle vagon ve lokomotifle. 
<lesi hükümlerine göre, Tlirkiye, ln- mize gelecektir. İkinci kı:sıın olan 650 rin gelmesini müteakip devlet demir
giltereden bir miktar demiryolu mal- V!lgonla 24 lokomotif de birinci kıH~ yollarında hissedilmekte olan vagon 
zrmc>ıi, vagon \'e Jokomotıf satın :ıl- mı müteakip mPmleketimize gelmek buhranının önü alınmış olacaktır. 

raclyo~unun bildirdiğıne giırP, limen metini devamlı cılacrık gibi görmeğe Atlantik dı·vriye kuvvct!C' -
~ölii civarındıı devam C'cl~n en sorr alısmı;;:lı. V:ıfü·r Bitman ıı;Jp düııkii rine mensup Am erika muh- R p hJ A 
Oll günlük muharebelerde 45-50 hın makalPsiııdl•, Amerikaııııı ~imdiki ripleri, kruvaziirlcri, zırhfıJ[ıJ"I ve ıza e evı 
Alman tilnıii~ veya e;;ıı· edılmı;ı, , in- halde büyük biı- oı·cluya ihtiyacı bu. t:ıyyureleri Tinkstar şilebiııi !Ja- d• 
l'l tank tlinıenı hezınıetr uğT:ıtılmıs- luıım:ıdığıııı n· orclu mevcuclıı rn a- tıran kor.~:ııı ı,rcmi;;ini, Bay Knoksmı Hin ıstana 

Za~reote 
idamlar 

tır. · zaltnıak lazım geldiği iddi::ısına ka - enıirlcriııe ,.;, Bay RuZ\':!ltin deniz-
d }[ l'· k" ı. · b l'·ı lı · · . h . . •d• Zağrep, 2!3 (A.A.) - Trkfon 

Alınaııl.·ıı· J'-"i.\·ı·ı· cı'\'f'ı·ıııtl - ıl: ı lı "ı ı· ar \':ırmıs.·tı. a un ·ı uu yrıs aca a ..! ·ııı ser rstı,.;ıııı mu afaza s ıya~e- "k d" d 1 . " . . k gı ıyor santralın:ı yapılan ımı a. uan o a~·ı 
ormanda :rn hın olü ve \'aralı bırak hazırlıkların !ki ~-at_:_ı ı:ı :arılmasııı.::ı, tine. te\·fikaıı tahrip etmek . lizerı• 50 yahudi \'e komünist 19 e:;li.ildr 
ıııı;:lardır. Ru; kılaları cİ:ı ~ıddi za- yok.;a hazıl'lıgn buyuk bır hız vrnl- faalıyelle :mıştırırlarken Va:-ıını,rton- kursun~ dizilmi;ılerdir. Sırpları sov-
yiat::ı uğramı.'tıı·. me;::ine mi :;ebep olacaktır. Çalı~ına da hükunıel, mihver devletleriyle I l - d. 1 b' .. 1.. · 

~aha,.;ınclaki fa~ıliycte bakılıı·..;a ikinci mücadele hali:ıde Lulunaıı ınemle- ran. Ron1any·a A man- mak . uçundan o ayı ır mus uma~n 
l\Ioskova, 2:3 (A.A.) - .:\lcrkcz 1 ' ' ködü ile biı· Hırvat m::ırangoz çıragı 

nııntaka,;ında taanuzda bulunan ihtimal dah:ı bariz görli mPktcclir. ketlere Birleşik Amerikanın yardı - it 1 d k. r· d . 1 

Polonya kuvvet 
leri Libya ceo

hesinde 
Dün Leros adası bom

balandı 
1, k Çör"iile sıkı bir SUl'l'he birJe~nıı·~ 'lllllı aıittrmak üzere )Jitaı·aflık ka- ya Ve a ya a 1 SC tr- a ası mıştır. 

0 0 ımoçeıı ·o ord··1an, Sıııoleıısk cıv, - " " " - d 1 rıııdrı Genre .:ehriııi ıstinhıL etını;::. olaıı Ruz\·elt. Sovyet Jı[ikum etinin nuııunun imzasını veya hiç olmaz~a lerini geri çağırdı ısvaçın en l'BS Kahire, 23 (A.A.) - Bu akşam-
ler, 8 Alman tümenıni hezımetr, uğ- darbeyr> mukavemet edebilmesi için tadilini temin çarelerini ara~tırmak- V' ki k3ra ve hava tebliğlerinde ezcüm-
ı·atml'lardır. Smolen;;kin 60 kilomet kendi elinde olaııı yapncahır. tadır. Tinkstar hfıdisesi, Birleşik Tahran, 23 (A.A.) - Salıık şah, S t f'losunun iltica ıe deniliyor ki: 
re cenubunda bır menlan muhare- Rus.raya J· ardımlarııı geçiktirilme- Amerikanın denizlerin seı·be,tisini ~.ark i. tik~metinde Kerm:ı!la gitmek ovye ı Tobruk cepsehinde deuiye faali-
be~i olmu'i. 10 Alman· tümeni rıcat!' , inin Rusyada tr.vlid etti~i vaziyet muhafaza zaı·uretinde olıluğ-una ve uzere ailesiyle birlikte r~fahandnn etmesi istenmiyor yeti olmuştur. Hududda taarruz ha-

<likkate <lcğeı" LiıYinofuı; ti" •·uıns Birleşi'k Amerikanın miidaf-.ıas• l.ıa· ayrılmıştır. Sabık hlikümda!." Tahran l . rekatı devam etmektedir. 
mecbur edilmiş ve ağır za;:iat \·er- -ı·b · 1 h " · b k d" d k • h b St kh l 2" (AA) lt c d . nıag u ıye i akkındaki makulesi de kımıııdan hayati ehemmiyeti haiz an ·ası nez ın c ·i hususı esa ııı- o o !11• :' • • ~- ı 3 e en lngiliz tayyareleri Leros adasının 
nııştıı-. burada göze çarpmaktadır. Srnline •elilkki edilen sulanla te,.;adüf ediie- elan 25 hin sterlinglik bir meblağı, R_us b.ahrıyelıler romorkorlerl~ gel- Portalago koyunda bir iaşe gemisini, 

Mo~kO\'a, 2~ (A.A.) - Oıle~ayı bu uzun harpte Amerih.nm ve Ru;;~ nek denizaltılarla korsan p:emilerine bir kaç gün evvel Delhi~·e m~klettiı'- dı~lerınde~.' bunların bataı: hır ge: kışlaları, bir havuzu isabetle bomba
ilıata eden dlişman kun·etleri, Sov- lamı yanı başmd~ bulunduğu kann- ıte~ açmaları için harp gemilerine mi ·tir. mıden degıl, Alma~larc~ ışgal edı- lamışlardır. Şimall Afrikada bara
·'·etlerın mukabil hücumları le kılo- atını kat'i olarak vermek i<;ln hic lıir ' mir verildiğine dair Bar Ruzvelt ta- . Yeni şalı, babasının bütün emvali len ad-ala~dan geldıkleı;ı k~naatını kalar, depolar, kıtaat toplulukları 
m!'trelerce geriye atılmıştır. Rumen- <>eyden çekinilmiyecektir. ·afından <ıöylenen nutkun akabinde :ı.,ı devlete temlik etmiştir. Şah dün verme~tedır. İsveç ma~fılle~·ı, yab~n- bombalanmıs, mitralyöz ateşine tu. 
l<'r, hnrbın bidayetiııdenlıerı orclula- Londra, 23 (A.A.) - Rü\·lel'in ·ukua gelmiş olması, mihver devle.:- 1 ahrandaki sarayında ecnebi mem- cı gemıl~rin İsveçe sıgınabılmelerın- tulmuştur. l\İerkezi Akdenizde bü. 
rının yarısıııı kaybetmi~lerdır. parlamento muhabiri hildiri,·oı:: ·erinin Amerikan noktai nazarını ka- leketlerin siyasi mümessilleı·ıni ka- d:n .. çekıngen davranmakt._'.i, b~nun yük bir ~·olcu vapuruna 8 isabet kay-

I ondra, 23 (A.A.) - Salahıyetli Hafta sonunda verilen n~tukları:ı \ulda:ı imtina ettiklerini ve Biiyük '>ul etmiştir. Yeni hükümdarın bil- buyuk ~orluklar _çıkaracagını soy le- dedilmiş; bir kafile ile diğer bir gemi 
ını hfillere gör:ı Budyeııi ordusu Kı- ·oğu, Sovyetlere yardıma ~enıa,; edi. "lrirnnyaya harp malzemesi götüren tin ecnebi hükumetler tarafından ~ekt~d~rle_r .. Aynı ~ama~~~ İsveç sa- bombalanmıştır. 
yeften çekilmiştir. Kiyefte muhare- yordu. Simdi Sovyeller içi!'! tank h'.lf- -emileri her imkan buldukc".1 yaka- tanındığını İran milletine ;,bat ve hıllerının ıyı mayıı~le~d~gı, .9 tem- Londra, 23 (A.A.) _ General 
he devam etmektedir. Budyeni ordu ta~ı ba~lamıştır. Bu ı:;ekilclt' hareket 'ımajCa karar verdiklerini gü,.teren Yemin resmini i~·a ettiği giin parla - muz~a Alman gemılerının~ bıle .. -~u Skorskinin bildirdiğine göre Mısır
sn dümdar harbi yapmaktadır. Ki- edıl1!1:esı, fabrikaların neler yapabi- -avet sarih bir emmaredir. Wııaen- ~e?toda ecnebı devlet miimessille- may!nle!e çarpar~k battıgı, buyuk daki Polonya kuvvetlerinden bir kıs
ycfin 100 kilometre şarkında Plo- lecegıııı gö;>terecektir. Hükümet , l<>vh. Birleşik Amerika ile bu dev- rınm hazır bulıınmamı;ı <'lmalaruı- gemılerın bu torpıl tarlalarını geçe. mı Libya cephesinin ileri hatlarına 
kofta Ruslar muvaffakiyetle muka- ameli olabilmeQi için Rmıyaya yapı: Jetler arasında ılılnı harnsiz bir ~~n 11'..ütevelli~ endişe~i. iz'.lle etmek miyecekleri. hatırlatıl~ak~~dır .. Sov- verle miş bulunuyorlar. 
bil hilcumlar yapmışlardır. Lenigrad lan .r".lrdımlar hakkında tafsilat ver- · . ., 1.n baslamıs demektir. Da ha ılnı(. ıc~ın dun kor dıplomatıgı kabul eyle- yet Baltık fılosunun Fın korfezınden Kahire, 23 (A.A.) -Orta şarkta-
da Almanların bilhassa subay bakı me ·ten içtinap eylemektedir. Bri 1• •ıqıı ~iv asi mehafil, bu gibi deniz diği zannolunnıaktadır. 1 kaçmağa teJebbUs etti~i, Kronşta~~- ki Britanya kuvvetleri bafS kumıında-
mından kayıpları ağırdır. ,anya Sovyetler birliğine tank ve tay. hadisesini ıımıımiyetle bu şeki'de tef Tahran, 23 (A.A.) - Prrs: , d~n -ayrıldıgı haberlerı doğru de~ıl- nı general Avçinlek ve orta şarkt-aki 

)foskova, 23 (A.A.) - Röyter: yareden başk11; ham maddeler de .:,. etmektedirler. İran hükilme~i, Almanya, İtalya 1 d~_r. Sosy~I Demo~raten gaze~~ıne hava kuvvetleri baş kumandanı ha. 
Almanlar Kiyefo karşı 350 bin ki ;öndermektedır. _ _ ""'° ve Romanyadakı mümessillerini g't'ri 1 q"ore Lenıngrad müdafaa3ındn r.ıutiln va mare§alı Teder geçen pazar gil-

şilik bir kuvvet toplamışlar, sonra ~:loskova.ra, gidecek İngiliz ve A- Londrada müttefikler -:ı.ğırmıştır. 'vasıtalar kullanılacaktır. ~u.s .d?nan- nü batı çölünde yapılan harekat mij-
t!ıarruza geçmişlerdir. Rus kuvvet- merikan hey etleri, bütün teferrua- *Radyo gazetesine göre Rıza Han 1 ması bu vasıtahrdan en ı:;ısıdır. . nasebetiyle batı çölündeki ordu ve 
!eri, kendilerinden Ustun miktarda •iyle derpiş edilmiş bir yardım plil- konferansı toplanıyor P€hlev!. l_lindistana nakledilmiştir. St?kholm, 2.~. (A.A) - İsveç amı- hava kuvvetleri kumandanlarına bi-
~!an Alman kuvvetlerini toplu taar- -ıını • Ioskov~ya bildireceklerdir. He,. Sah, butün servetini oğluna tcrJ•.:y- rallıgının teblıgıne gore 60 Rus balı- rer tebrik mesajı göndermişl · • b 
ruzlarda buhınmalarınn raı:tmen tu- •ey burada ~ararlaşacak ve fakat - . Bu .'"r"f' 1 ln.ci ·~~~f .. ~ .. -::- leı:ni~ ' oğlu da bun} arı millete ve_r· :iyelisi, St?kholm yarı~ adası civa. harekat esnasında Britanya ~a~~ v~ 
tabilmişlerdir. Meydan muharcbe~i 'rnnferaııs muddetiııce de hareketsiz ' mı, \e ~a-ıp s?nrası .ımaı ı~len muz:ı- !llış rır. Rız~ Pehlevı yalııız 25 bın ' ında denızden kurtanlrnıştır. hava kuvvetlerinin müessir bir ·iş bir-
bır taraftan öbür tnrafa kadar slir- '<alınmıyacaktır. Kömür istihsalatın- ker~ edılecek.tıı:. 1.ngıltere namına b~ş •ıırili~ .lirası ::ılmıştır. . . lstanbula 150 ton !iği yaptığını beyan etmişlerdir. 
mekte olduğundan Sovyet kuv\'etlc- •la rnndımanı çoğaltacak tedb'rler n:uıahh~s Co~çıl?ı~., ~l~sya namına ~u- İngılızler Tahrana gınnernış: 
rı nehrin arkasına geçirilmişti!'. Din -ılıııacald:ır. Harp kabine ·i bu husu:m Yt!k. elçı .. Maı.skı ıştırak _edecektır. Simin, 23 (A.A.) - Resmı teb. çivi Q'eldi l talyan iddiaları tekzip 
yeper Sovyet fiJo!;unun ve DinyepPr müzakere etmi tir Bıitün muttlfık devletlerın murah- 'ğ: '-' 
grri indeki topların ateşi, So\·yet kı- Avam kamara!'n. toplanınca, tahsi- hasları, konferansta bulunacaklar- Fena hava şariları yüziinden son İstanbul, 23 (Hususi muhabiriı~iz ediliyor 
talannın nehri aşmalarına yaramış- liıt hakkında müz-akercler başlıya_ dır. . . . .,.!ini.erde İran ve Irakla .tel?raf ve I den telefonla) - .B~gün şeht"imıze Londra, 23 (A.A.) _ Haber :ı-
tır. Kıyeften Kerm:mçofa kadar ara- caktır. :\Iebuslar hlikümetin s;ddet- Harp sonrası proJelerı, harp sıyase- telefon muhaberatı kesılmu;tfr. Bu harıçten 150 ton çıvı gelmı~tır. Yol lındığına göre, cumartesi günü ce: 
zi sarp olduğundan Almanlar Ru~- li da\'ranmasını istemektedir " tinin sulh Hiyasetine çevrilmesi, imar sebeple Tahran üzerine yilrüyen kuv 1 da 600 ton çivi daha vardır. Bazı it be!üttarıkta gemil::!re bir taarruz va 
!arı takip edememişlerdir. Orduların Lonclra, 23 (A.A.) _ Rus~;a hesa- i:;;leri için her ~emlek~iin vazifesi, kon .,, tJerden haber alınmamış!!. Şimdi h.aHitçı firmalar, 400 ton tel si.pari- pılmıştır. Depo olarak kullanılan bir 
Şimdi ise toplu bir halde bulunma la bına hazırlanan ilk tanklardan bir feransta halle<lılecektır. İmar işini her ~ 'ınan haberlere göre müttefik kuv- Ş!nde bulunmuşlardır. Bu tellerın de gemi teknesi batmıştır. Düşmanın 
p, Kermeniçoftan gelecek tehlikeyi arti Sovyetlerin Londra elçisi M:ais- meJ?leket kendi kendine halledemiy~ - ''etler, hala şehrin dışında hulunmak- yakında gelmesi muhtemeldir. diğer iddiaları müba!ağalıdır .• 1t::ıl
bertaraf etmelerinı mtlmkün kılrı- kiye teslim edilmiştir. 1\Iadam l\fois- ~~tur. Bu mesele, k~rşılıklı iş birl:ği ~nırla.r. Memlek~t!mize gele~ ve g~lecr.k yan başkumandanlığı dün bazı !tal 
caktır. Sovyet ordularının içine alın ki bu tanklara Stalin ismini vermis- ıçın enternasyonal hır dava olarak ele Berlın, 23 (A.A.) - [randan çıka olan bu çıvılerin tevzı ışı, Tıcaret yan deniz kollarının Cebelüttarıka 
<lığı bildirılen kıskaç hareke i hak- tir. ' alınacııktıl'. l'ılan Almanların akibeti hükkmda Vekaletine yazılmış ve Vekiiletten girdiğini bildiriyordu. 
kmcla mah1mat gelmemistir. Yalnız Londr-a, 23 (A.A.) _ Britnnya ta. ooo buırüne kadar bir lıaber alıııama!11ış- talimatname istenmiştir. Vekaletin Ankara, 23 (Radyo gazetesi) _ 
şu ciijeti bildirmektedir ki, Ukrayna rafından Rusyaya yapılacak vardım ALMANLARA GORE tır. Bunlardan bazılarının Türk -Iran göndereceği talimatname üzerine Uulgar sözcüsüne göre İtalyan filo-
nın merkezi, üç aylık bir harpten hakkındaki plan, l\Ioskovay~ gön_ ı.ııdudunda görüldüğü söylenmekte. bıı çiviler yurdun her tarafına bir su Cebelüttarık limanının içine gir-
Mnra i;;tila edılebilmistir. derilmiştir. Bu Plfın, Sovvet endii eri- - Baı tarafı birı'.nci aahifede - rlir. ııisbet dahilmde taksim edilecektir. mı~ ve 3 gemiyi batırmış, 3 gemiyi 

Londra, 23 (A.A.) ·_ oıiyterın ·i. he~u~b.a kat!laı71k yapİlmrntır. 'ey- ~ir miktarı 380 bine çıkmıştır. Şim- Ayrıca demir_ i~halat~ iç~n .de 600 bin de hasara uğratmıştır . 
.;\lo$kova muhabiri bildiriyo. 1 kıy at ışınde ııı·ıye \'e İran demir - diye kadar 570 fank, 2100 trıp iğti - y . T r b I !ıralık akredıtıf verılm~ştır. . 

Bir kaç gündenberi Almanlar Le yo~larıııd~ıı Y(' • o. cleriııden i tifadr nanı veya tahrip edilmiştir. Ru ra - enı asarru ono arı Suriye kabinesi 
ııinp;rad istikametinde hiç bir trr.~k' edılecektır. kamlar ~~urm~daıı aı'tm~kt:ı?ır. !iO 1 va kında piyasa)ra i\1aden kömürü istihsa- Ankara, 23 (Radvo gazetesi) 
kı kaydetmemişlerdır. Halbuki Re- . Londra. 2!1 ~A.A.) - :\Ioskova::a SoYyet tumenı:ıc tamamıvle ımha e- ., 1 d 1 } J !ıir tehdit edileliberi bir a\• "'e"m·ı~- gı?ecek Aı~ıenkaıı hey'<'tinin JPİ:Sl di~mi~ nazarlylde h'.lkl~ü~ilir. Alınan çıkarılacak atın a yü ese is va r Suriye reisicumhuru Tacettin, Su -

t
. S h l>eı·lnı· b h··ı dJ ~ " i\Iı ·ter Herııı:rn, cumartesı· "ı·ı· nü ıra- esırler :ıı asrncla beşıncı ::-ıovyet ordu- A k . 23 (II . d• h b" . . r:yenın ıstiklaline kavuşması müna-
.r. on a " ıı o ge e C<'reyaıı t ·ı lı l · 0 h sunun has kum·ındaııı da bulunu .. or Ankara, 2!1 (liusu ,·ı muhabirimiz- n aı a, · ususı u ~ ır~.mı.~- sebetıle general Dögole bır mesaj 
d h b · b' . b. ze ecı ere P\'fülnt a bulunaı·al· A · '" ' ' ) · 1 ı f ı ) den telefonla) ZonguldaK komur ,. en mu arc enın ır sıpeı· hal' ı ·i'k 1. R · . .. • .. ' '• - Son·eUeriıı deniz kuvvetlerine ve ren 'te e on a - Milli müdafaa ih- . ' - . .. göndermış Surıvenin ve Arap il.Jemi-

o!duğ~nu. gö:stermekte~ir. Harp et- me_ı~a;~ .ın öı~~l~~'.fı:cJ:~~l~·rl'c ~ı,ı~k .v 2 naklı):e gemilerine karşı Alman ııa,·:ı tiyaçl~ırı:ıı k~rşılamak Uz ere 25 mil- ma.~e:ıleı:ı _oca~hrında hır ~udd~tten ııin minnet ve Şukranlarını bildirmiş 
mek ımkanı olan Lenıngracl cıvarı- ta):. k k~I m 1 ,~g.ını, tı.::ılım,ııı ku\'vetleri parlak muvaffakn·etler el- yon lıralık tasarruf bonosu çıkarıl - beı.ı t~tbık edılmektc olan .. ış muke~- tir. 
nın bataklık kısımları, topc;unun ba t~ılc~ • ı:n. 1 

,. • • r~iet~ 111}·ıhcl_ıtl ede- de etmi§lerdir. Alma:ı pik~ bomba mak selahiyetinin 50 milyon liraya lefıyetı kara~ınd.aı~ çlk _mu~~et netı- Şam, 23 (A.A.) - Yeni Suriye 
raj ateşi ve hava bombardıman lan Rı ~~~~ını ".?t r . ş \ı. <lmen~ada'.~ tayyareleri Ode>-ıanın cenubunda düş 'blağı hakkındaki kanun layihası ce.le~ .eld~. ed~lmıştır. stıhsalatın h~er kabinesi Hasan Elhaşımi tarafından 
neticesinde miitemadıyen altü. t cdıl 

1 
u"t~: .a mu e ı.ı~ 1 ar L gondeıı- manııı bir kruvazömii yakmışlar , ~·arın veya öbürgün neşredilerek me- a} .. bn mıktar. daha aı~makta old~fu şu suretle teşkil edilmiştir: 

mektedir. Tali kıymeti haiz Lır cok ec~ ~ · 9 ., ( A A ) 1 1 
bir desLroverini bir devrive gemisi riyete girecektir. 25 milyon liralık muşah~de edılmekt~dı~l B~ı . oc: da- Reisilkübra ve maliye nazırı 1Ia

kıRımlarda İRe Sovyet kıtal arı teşeb zeLe~~r/ aso~~·etlere. vartlı;.0%iı~'l ·~~~- ile ceman l 9 biı{ tonilatoluk fi ticaret "kinci kısım tasarruf bonoları bu t-:1- r~.m: ~~ ~.;~~n tdıred .. ;rı~~rdi;i ~~ san Elhaşimi, Adliye nazırı Zeki 
biisü ellerinde uuluııdıırmaktadıı·. lan tank h·ıftasını s'el·"tmlı~·orı."ır • - gemisini de ağır hasara uğratmışlar. : ihten itibaren . atı~a arzolunacak- ~1 ın ~ k.~1\ u ~ a .. esaf u t~~k ·ç· Bey Elhatıp, Harıcıye nazın Faik 
Ct!nupta küçük bir kasabaya Alınan • , . '. '· .·. · ' · ' · dır. tır. u muş . u a ı . enar~ . e 1 ın Bey El huri, Dahiliye nazırı Bedi Bey 
1. t t . , 1 S .. 11 • d· 1aymı.~ dıyor kı. K. . . . maden dıreklerıtedarıkınde çalışmak Elh 1 .ır ~-a~~uz e mış.~e c e ~v~ e . e.ı <t Azami :sürat gösterilecek zaman - . ı oıı.şt~ıHl acıkl~~ınd-a .Alman ta:-ı- ooo üzere yeni bir iş miikellefiyeü ihdas , a is, Maliye nazırı Sudi Bey E l-
l~a buyuk _kuvvetlerle ~a~.t~a) '. :~- dır. E,;ki dünyada Ru~yaya benzer J are~erı bır kruv~zorl~ ~ır dem·o~:cr ] 5 bin Japon ölmü . edilmesi hususunda tetkikler yapıl- Aüışi, Mım müdafaa nazırı Abdüz-
tırdat etmışler, burada . oka.- h.ıı n- bir müttefik daha çıkamaz. Kızı lor- lıat~ı ~ıışlardır. Dıger ıkı l\ı·uvazore • . ~ makta olduğu bildirilmektedir. zafer yaşa, lktiRat nazırı Mehmet 
leri olmu tur. . . . du mağ-Jüp olurııa, Alman kll\"\'e:tlcri. ve. ı~ı de~troyere bombalar i~abet et- Ankara, lo (R'.ldyo gazetesı) - • Bey Elazi, Nafıa ve posta telgraf 
~enup~a ~~ın_ \:e B remzıle ıfnde ııiıı karsı. mda durabilecek Avrupa- m'.~tır. Ilır petrol gemisi ıle yakıl:nış- Çung: Ringden ~elen bir ~abere gö. Hıtler neler yanacakmış nazırı_ Münir Bey Elabbas, !aşe na-

edılen hır koy ıçın de Almanlar t~ da ba ·ka ordu yoktur Ru~v·ı nıağ-- hı. . re, Unan eyaletı merkezıııe kar~ı . N' .. , ıırı Hıkmet Bey Elkuyuki. 
şcbbiisler yapmı~lar;;a da ağır zayı Jıip edil:'IC bile ;ine za.fer ;İı~ıabilir Leıııngrad askeri tesisatın.ı, Pri. yapılan bir taarruzda, beş günliik . Lonclıa, ~3 (~.A·? - ıyuz Kıo • •·--------------• 
atla pfüıkürtülmüşlerdir. Bir Alman Fak'.ıt b'u diiıl'-~anın b'tk" • ·ıkac:ıiY~ pe~ ve Harhof tarafında ve Kırım- muharebeler neticesi olarak japoıı- hnı~~ glazk~te, ı, Hfıftlekrın t~ışı·n. 1 şakrk cep- A N A O Q L LJ 
tıııık taburu imh~ edilmiştir. uzun bir ;oldu/ Bunda~ ~~r~ be~eı1- d·aki düşman demiryolu miinakaJatı- !ar 15 bin kişi zayiat vermişlerdir. d e~ınc e 1

• ı:ıuv~ ~ ıye e~y e azan.~ 
Cenuba gelince, Kiyef miidafıle- yel, acınacak bi.r hale' dUsP,: ., na da tesirli hava hilcum!an yapıl. dıgfı arazıyıl mu ~ aza:.B•a,t vruptayıllmu 

· d b. tik b ' k D' . • ·· - · t . .: 2 t 1 d" S k t 1 . a aaya ça ışacagını, a um pe ro e -
rın en uy ır . ~L-;mının ınyep~- Deylı Telgraf diyor ki: mıs ıı,-

9 
"' • • <> • o!ı ~k ye ı ov.ret tıın ·ı a ırıp rini ele geçirmeğe çalışacağını, bunu 

rın şarkına çekıldıgı anlaşılmakb- «Ruslar için tank haftam Britan- Beııı, ~3 (A.A.) - ;:;te1 <mı: edılmıştır. yaptıkt· n k ndi tahtelb h" .1 · 
d~r .. A~manlar . burada ilerlediklerı- yada ~azırlanan yardım plil~ınııı -an- O<le;;ad~ cerey~~ eden büj'ük bir . ~erl~n, 23 ~.A.A) - Sovye~ cephe- v~ ltaly~-ın ~f1~~~ il: ingiliz don:n::ıa~~: 
n: bıldırmekte ı~e de Ruslar bunu te cı~k _Lm kısmını teşkil etmektedir. lı_a~a haı.?ıne .tng.ılız yay_rare ye ta.r- sının şı~al bolgesınde harekatta bu- m Ak<lenizden atmağa çalışaca. ını yaz 
:nt etmemektedı:Ier. Yal~ız Alman- hukunı~tler, yardım için tedbirler al- ~rııecıleıı de ıştııak etmderqır. lunan _Fın kıfal~rı be~ Sovyet tabu- maktadır. g 
larıı: har_nbe halıne gclınış btı· ~ehn' maktu. ıseler de, :ısıl yardım atölye. Ber!ın, 23 (_A.A.) - D. N. B. : runu ımha ~~mış_lerdır. l\~.u~a-~·ebe • • 
t(ırdıklerınde ıkı taraf mutabıktır· Jer.dekı .m?R~iye. ve vaidin yerine ge- L.enıngra<l. cn•'.lrında Alma.nlar 22 meyd~nın~~ _uç bıı:v ~ovyet o~us~ s.a- ~lacarıstanın yenı An-
Jar. tirılme,.;ı ı~c;ıJerın ellerine bağlıdır. .,ylulcl;? yenı zaferler kazanmıslıı.1· - .vılmışlır. Sıhıhlar ıgtıııam edılmıştır. k f. . 

Daha cenurıla Almanlar Anık de Maııçester Gaı·diyan divor ki: lır. Düşmanın topçusu ve tanklarla Karelide 7 Sovyet tayyare;ıi dü:;;ürüL ara Se Irl 
nizine varmı~lardıı·. « Umumi kanaat, karad~ı ikinci bir ·aotıi.!ı te:,;ebbüsler akim kalmıştır. mü~tür. Budapeşte, 23 (A.A.) _ l\Iacar a-

l\Ierkezde Ru:;ların Smolen~ke cephe tesisi doğru olup olmadığ-ı jamnndan: 

....... ,...,.. 
Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR R0ŞT0 OK TEM .. --.. --
Umumt Neşriyat Mfldflrtı 

HAMDI NOZHET ÇANÇAR .. .----.. - -
Ah Yıllıtı 1400 Kr. one : s A,.ıaı. soo 
Yabancı memleketlere 27 Ura .. - - .. -doğru bir kıskaç yaparak ileriedık merkezindedir. İkinci bir cepheden, Denı·z Gazı·nosunda Hariciye müsteşarı orta elçi Jan 

!erı göriilmektedır. İngiliz kuvvetlerinin Avrupnya ihra- Vönle Mactıristanın Ankara elçiliği- idarehane: ikinci Beyler Sokak 
cı, Almanların da r::arktan kuvvetler ne tayin edilmiştir. Hariciye ııeza-

Halia Ze,.tnnyafmdan mam•l 

Ömer Muharrem 

çekmesi mecburiyeti manasını çık:ı- reti sıyasi daireler mıidürlerindeıı or-
rıyorlar. Yetişmil5 askerlerin ve ha - ' Perşembe günü akşamı ta elçi Ojen Ditti, hariciye müste. 
zırlanmış malzemenin ne zaman Av şalığına getirilmiştir. Vörnle, Bük-

GONDELIK T AKVIM 
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rupaya ihracıııın lüzumlu Ye faideli Mac Allan ve Praf Gearg reş tarikiyle vazifesi başına gitmek EVKAT. 

Çamaşır Sabunu olabileceğini ancak Britanya hükı1. üzere dün buradan hareket etmiştir. 
TOPTAN KiLOSU m~ti bil~r .. }~-al.k, ~lmanyanın mağlı1r Darvaş, l{omponist Fritz Kerten caz orkestrası Elçiyi istasyonda teşyi edenler -ara- s. D. s. D. 

edılmesını ı:ı'lıyebılır. Rusyaya ma. sında Türkiyenin Budapeşte elçisi Sabah : 5,59 Akşam : 18,15 45 Kuruc:tur..1 kul surette yardım için hükumeti sı. Ma1alar yemek lidir. Evvelden masalarınızı tedarik etmeniz Ünaydın, Alman elç iliği müsteşarı, ô;ı. :12,16 Yaba 19,4~ 
9' kıştırmak doğrudur. Fakat muayyen . rica olunur. Telefon: 4007 Macar hariciye müsteşarı ve ha riciye İ'ki-..ıl •• 15145 l•ıak . 

iş yapmasını istemek yersizdir. eı·kinı vardı. ı•iıiiiiiiiiaaliiiiiıııııiiı•ıiiiim-•iiiıiiiiiiıt111•-.ılİ4"ı.2İİ!~i' 


