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(ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

31 iNCi YIL Netredilmiyen yazılar ıerl yerilmez 

lstanbul, 24 (Hususi muhabirimizden telefon· 
la) - Alakadarların bildirdiklerine göre, hariçten 
memleketimize yakında mühim miktarda cam ;-e· 

' lecektir. Mersin limanına da külliyetli miktarda 
--------;:-:-·--::----:---:-:----;--------------------------1 m3.nifatura eşyası gelmiıtir. 
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Milli korunma kanu-
nunun tadili • 

Hükômetçe alı.nabilecek yeni ted 
birler Üzerivde tetkikler yaoılıyor 

İstanbul 24 (Hususi muhabirimiz- iaşe ve fiat mürakabe teşekkülleri. 
den telefo~la) _ Hükumetimizin, nin müştereken _çalışm!'ları .!'aklun~a 
milli korunma kanununun tadili hak- alakadarlara hır tamun gondermış· 
kında tetkı'lder yapmakta olduıi:u tir .• Bun~a~ ~aksad, ~emleke~te ih· 
buraya ırelen haberlerden anlaıılmış· ıikarm onunu <;~ cezrı tedbırlerl.e 
tır. Buna ıebep, bilhassa ihtikar ya· almak, da~a musbe~ ve fay~alı netı· 
panların cezalandırılmaları mesele- celer temın etmektır. Tamın1de ez
sidir Bu cezaların hafif olduğunu cümle ıöyle denilmektedir: 
aöyl~yenleT vardır. Ve milli korunma . •Ank~ra, latan~~! ve lzmirdeki 
kanunu hükümlerine aykırı olarak fıya~ mu~ak.abe burolaı:ı, bur~!n~d3. 
işlenebilecek suçlara mani olacak teıkıl edilmış bulunan ıaşe mudur· 
t db. 1 ı ası mevzuubahstir. lüklerine bağlanmıştır. Anknrada 
e ırer aınm b ı · "d'' · · · 

Bu hususta latanbul ia§e müdürlüğü u unadn ıaf~e mu ur .. mukavbını,b.!'ynı 
t f d t tkikler yapılmaktadır. zaman a ıyat mura a e uronı 
ara ın an e fi'•• . d kt 
MOŞTEREK ÇALIŞMA: • • • şe ıgını e y~p'.'ca ır:. .. . 
Ankara, 24 (Hususi muhabırımız_- I l.stdnbu~~":kil ı:'\ iut.ur mu~.vın· 

den telefonla) _ Ticaret Vekaletı, kerbın ~n1 .ırı. fi~.!'~ u ıyakt md~!'a: 
a e ıf erı 4e •r•nı yapaca , ıgerı 

G V l de ia'e i•lerini tedvir edecektir. İz. 

Merkez cephesinde • 

Başkumandan l, eyve mirde halen mevcud oıan fiyat mü· 
rakebe büro•u Jefi, doirudan doğ- Alman "a • t r 

Kafkasuanın mOdaf aa. 
sını bazıruuor 

ruya lzmir iaşe müdürünün emrinde .. yıa 1 
olarak fiyat mürakabe işlerini tedvir 2 

300 000 
• ' 

edece.l.< ve bıtra~aki !"Ud.ür muavini t t kıcidı•r 
de munhaoıran ıa~e l!lerıyle meşgul 'lC' 
olacaktır. Her üç vilayette de gerek 
iaşe, gerekse fiyat mürakabeıine ıRuslar k Od 
aid olmak üzere vilayetle veya diğer mer ez ve esa 
devair ve müeasesatl'.' cerer,a?. ?.de. cephelerinde mu,1aff -
cek olan muhaberat, ıaşe muduru ta· a 
rafından idare edilecektir. Diğer vi· kıyetler kazandılar 

Londrada Çörçil ve Gl. 
Dille görüşmelerde 

!ayetlerde tetkil edilmiı olan iaıe 1\1 k 
24 bulunmuş hey' etlerinin bilumum büro iıleri, fi. k. Sos. 0;~· hl'" .<_A.A.) - Bu sabah. 

ll' distanda yat mi1rakabe büroları tarafından 1 ovy e ,, !l ıgı · 
Londra, 2·1 (A.A. - ın d · görülecektir. Bu vilayetlere tayin edi- 23 Eylul gecesi kıtalarımız bUtün 

ki lngiliz orduları lxış kklm~? an'. len fiyat mürakabe şefi kontrolörü cephe bo_ytınc-a .muharebeye clevarrı,. 
general V e~vcl, o~a şı:; ne~:ıı Jkfı~- veya memuru, fiyat mürakabe büro- etmlşlerdır. Yenı teşekkül etmiş olan 
dular.ı ha~. ~umraenk ~;nd~stana avdet sunun şefliğini de yapacaktır.» -Devamı 4 nıü .,.h:fede _ yak ıle goı uşe . ----;;---_;.....;;. _________________ .::,:::_.:__ 
etmiştir. iki baş ~u?1an.danın ~üşte· 1 
rek mildafna işlerı üzeı;nd.e.~uzake- -r---~--::-----~~---------L'-
relerde bulundukl~rı bı~.dırılıyor. 1 A k A ~ • 1 
Diğer hir habere gore .general s e,,,_ı azıyet 

Ye\'vel. ııeçımle~de tayyare ıle Loıı- 7 
drıiya giderek ımp~rato~lu_k _genel -,----------------:. ___ ,;_

1
_ 

kurmay b:ı;ıkanı. ıle goru~muştur. 

r- Milli Şef -
Yeni Iran Şehinşahına 

iyi temennilerini 
bildirdi 

Ankara, 24 (A.A.) - Yeni lran 
şehinş:ıhı Muhammed Rıza Pehle· 
vi tahta cülusunu reiaicumhur it. 
met lnönüne b;r telgrafla iblağ 
eln1işlcr ve Reisicumhurumuz ver· 
dikleri cevapda lran milleti ve 
Şehin,ah hakkında besledikleri 

o=Z i!-tiOP.;m;;e;;;.no;no;iöOley,r;.i .;;h;;.:il.:;do;İr;.;;m:.:;ı.~ıe;,:.r.:;d;;,;ir,;,· -• • 

lngiliz ve Rus 
denizaltıları 

Sovyetlerİn eline geçen Alman top !arından bir kaçı 

.ı\k ve karadenizlerde 
bazı düşman vapurla

rını torpillediler 

Bulgar basvekillnin 
beganatı 

Komünizmle mücadele 
bir vazifedir 

Mahsur Ruslar 
imha ediliyor 

Londra, 2-1 (A.A.) - İngiliz de
nizaltıları Akdeııizde ü~ muvaffakıyet 
elde etmişleırdir. Amirallık daire•iniıı 
tebliğine göre, Kurtans mayin döken 
bir italyan gemisi, orta Akdenizde bir 
ingiliz denizaltısının attığı torpille ha-
sara uğramıştır. Batmış olmıısı muhte
meldir. 

Beş bin tonluk bir la~e gemisine de 
• ı Al tam bir i~abat temin olunmuştur. Ay· 

Paraşıilçüıerin üzerin- 1 man tayyareleri Bal- ırıca büyük bir düşman ıremisi bir de· 
deki bütün e "Ya Rus- tık filosuna llt··ı- nizaıtımız tarafından top atesine tutul-

"'- muştur. Gemi belki batmıştır. DUsma-
/ara aittir cun1 ettiler nın ı:ahil bataryalarının ateşine r.nğ -

. men· denizaltımızda ha•nr yoktur. 
Berlın, _24 (A.A.) - Almatı baş ku- Londra, 24 (A.A.) - Alınan bir 

man?an~ıgının resmi tebliği: habere göre eski bir Rumen gemisi 0 • 
Kıyefın ~ark mıntakasında dil•maıı 11 • Al l h · · · 

biırliklerinin imhası hareketi d~vam, an. 'e. ~an arın arp gem ısı halı ne 
etmektedir. Geri kalan sahada iki cep-ıgetıd'dıklerı Daçya vapuru, Karadeniz. 
hede sıkıştırılmış olan Sovyet kuvvetle d~ bir Rus denizaltısı tarafından tor • 

- Devamı 4 üncU sahifede - pillenerek ağır .hasara uğratılmıştır. 

IGöinlUın M~~®o~~n 1 
aleheve ahvehaneler 

VHVi'I. Çör~il ve ımparatorlu_k ge • Uk d .. dd I neı' kurmay brışkanı ~e.?er~.1 ~.ır Con rayn a a şı et ı· m -
D'lle bir kaç defa goruşmu~tur. .a · U • 1\lektepler açılmıştır; zabıta ve nlaarifin elbirli-

ı Nevvork, 24 (A.A.) - Un11yıed ·ı 
Pre~ ajnogı:uı göre general Vcyve~, harnb~ler devam edı•yor ğı e faaliyete geçn1esİ ve bu nıesele Üzerinde sene 
Kufkasyn müdafaasını h~zı~ lıımak '-' l d l . 
üzen:! Tifli•e h::ıreket etmıştır. lrnıı sonuna {a ar ısrarlı bir ta np göstern1esi lazımdır 
de'nıiryollnrı tamir edile~c.k, .. R_us Her sene, mektep1er açıldıktan kağıd oyunlarının icabettirdiği mas. 
petrol sahasını müdafaa ıçın muhım K d d k• d sonra daimi ıikayet mevzuu olan bir rafları karşılıyacak kadar para sar· 
tedbirler nhnncaktır. • Jrlm yarıma asın 8 J mey 80- mesele ile karşılatırız: Talebenin fetmesi hiç bir zaman doğru görüle· 

Şimali Afrika cepheaınde: kahvehanelere devamı meselesi.. m.,z. Bu vaziyet, ailesiyle çocuk a· 
Radyo gazetesinden: .•. . )arda 10 Rus tayyaresı· yakıldı Zaman zaman mektepler idarcle. ra11nda derin uçurumlar açılmasına 
Londra radyosunun verJıgı. ~ır ~ıa · riyle zabıta müşterek çalııma prog· - O,.yanı,ı dördüncü atiıif'eda _ 

bere göre Orta şarkdak! !~g~lız k? · Son Sovyettc bliği, bütün...Ji$phe • ğini bildirmektedir. B 1 b k' . . ramları haztrlarlar. Bidayette ga • 
mutanlnrı:. ::ırnl~rında bır ıçbmn ) ~- de muharebelerin devam ettiğini, şi- 2500 ölü veren bu Alman tümeninin u ırar aıve ılı Fılof yet sıkı ve müeı.sir tedbirler alırlar. 
parak muzaıkerelwrle bulunmu~ mal cephesinde bir Sovyet kıtasının, Divina nehrinin ötesine çekildiği bil· Sofy~, 24 (A.A.) - Esnaf teskila. Fakat aradan hır müddet geçince 
lard~·ı" . . . dört günlük bir muharebeden sonra ı diriliyor. tının bır top!•ntısında bey11 natt; b!l· her §ey gev~er ve ihmal baılar. Kah· 

Dun gele'! bazı lı~ber!eı.~e .Lıb; ~ Alman tümeninin iki alayını imha etti- Diğer bir cephede Sovyetler sün;{Ü: lunan başvekil Fil of, Bulgar milleti- vehaneler yı~.e t.alebe ile dolar .. c;:": 
hudud~n~ .b.ır Polonsa bırlıgının g~. hücumu ile on kilometre kadar ilerle· ni zaman zaman bolsevizm· t hd. culdar, en musaıd çalııma saatlerınıl 
diği bıldırılıyordu. ~u hab~rl.er, şı • L ·d Ç.. ·ı mişlerdir. ettiğini ve bu feliiket\ ın de B ıd boı yere tavla, kağıd ve bilardo gibi 
mali Afrika cephe-<ınde ~uhı~ tn • 01 orçı Bugünkü Alman tebliği ise Kiyef ,Jo garistanın da bütün A:::ı~~~n a .11u!- oyunlarla geçirirler. Bu hal, onların 
arruz h.azırhkları yapıldıgını goster- ğusun~~ ihata edilmiş olan Sovyet kuv- -Devamı' llrind aoohlfed: 1'.:'.'.. e,. ahl~kları üzt;_rind~ :'?e~~i b~kımdan 
mekteJır. ,. u ı · • d ld vetlerının bir kısmının daha imha edil- ooc tabu - azamı teaırını gosterır. 

~ahir_e, 24. (A.A.) - . Tehlıg 5 ıı·man 1 va ısı e O U diğini, diğerlerinin de yakında imha Bu ,Yerlerin müdavimi olan bir ln. 
Şırnalı Afrı~~ cephe_sınd~ su~ 2_~ olunacağını bildirmektedir. Iran hükumetı• lebenm konuşmalarında oturup kalk-

Raat zarfında ış :ıra deger hıç bır hu- Ukraynanın 937 senesine kadar Jir maoında, münakaıalarında daima 
di•e olmamıolır. M .. ttefikler konferansı senede istihsalatı Almanya Macaris· ı•tı•mad kazandı k~hv~hane lisanı ve tavrı hali ha· 

Buranın ehemmiyeti: , U .. • • • tan ve Romanyada sakin ı'ıo milyon kımdır: Baba ve dedeleri yaşın. 
Londra, 2~ (A.A.) - Deylı Tel. Londrada muhım zçtz- nüfuslu bir ülkenin senelik buğday :s- da kımselerle laübali olmakta!, 

graf gnzetesı yazıyor: b l d tihsaliitından fazla idi ve Rusyadaki .. .. onlara kartı hürmetsizlik göster-
Orta ş_ar.kta son zamanlarda ".ulm malarına aş a l istihsalatın yüzde yirmisi kadardı. Tek Eski Hukumdar, Hindis- mekte, en aiır küfürleri bili perva 

bulan h11dı~el~r, levazım. sevkıyatı mil Sovyetler birliği şeker istihsalil.tı· t d A . . ha~kırmakta mahzur görmez · 
icin artık bır on ka_pı h11lıne gelen nın üçte ikisi Ukraynada elde edili • an an r Jantıne Evın<{on ve mektebinden ziyade 
(BaRra)nın oynadı~ rolde ve ehem· yordu. Yine 1937 senesinde Ukravnn· O' 'd k kahvehaneye bağlanır .. Hocaların, 
miyetinde •ayanı dıkkat bir değ:;;ik. da fabrikalarda çalışan amele mikta'!'l ol ece ders saati biran evvel bitse de ka-
liği muc'.P o!muşt~r. Filistin, Suri,ye beş milyonu aşmıştı. Ve 17335 okul, Tahr~n, 24 (A.A.) _ İran istih _ ğıd veya bilardo o_Ynamak için kahve-
ve \ürkıve ıdh~.latla!Inı~. hemen 2038 ilmi müessese vardı. Talebe mik· barat a1aneı bildiriyor: haneye koı•~"! dıye .c~n atan ço • 
hep~ıni Basra korfezı yo,ıyle yapa. tarı da beş milyonu tutmakta idi ki Sabık İran Şehinşahı K . cııklndan ııkayetlerını her zaman 
bilmPktedir Basranın, Rusya;-a giin- bu rakamın geçen dört senede bir mik~ dan Benderi Abbasa har~keter~~~ · dinleriz. 
fleri!Pcek malzemeye de yardımı 00. tar dnlıa artmış olması muhtemeld'ır Hindistan ''Olivle Aı·J·~nt' e.d ış 'k'.· Kahvehnnelerde oyun oynamak de-
k b'l · B' ·ı· 1, · t' k · t' 0 

"' ~ ıne gı ece · • ·ı t k b'l b' f n· una ı ır. a' '.1 ıma11mın ıs •.aıı a- Ve o vakitten beri beş senelik bir de ır. ;;ıı ' o u~m'.' ~.e u· masra:~r. •r 
biliyrti halen ınren çıkan l!'emılerden program tatbik olunnıuştur ş· 1. Uk- Tahran 24 (AA ) 'l' h d talebcnın ue boyle tavla, bılardo ve 1 

1 f . 1 d s · k' fi . ımt ı • . . - _a ran ra . 
rok rlıı ııı az n ır. on ın ışn ar. 1raynanın beşte dördünün Almanların yosunun bilclirdig"inp .. T h 
" ti vuku bulmuştur Ve hüt"n r d 1 b · · T • d k. · gore a ran • sura e, _ ' k · u e ın e o ınası, u ıtıbar a büyük bir ]ca. a ·ı Japon elçiliği, handaki Alman 
m~nıleket .. gıtı; _ç~ aı:tan hamuleler- -Oovamı ikinci aahlfed .. _ \'e Rumen mcnfaatlarmın müdafaa. 
l~ başa rı~"'.nk ıçm !uzum ~asıl olan 31nı deruhte etmiştir. 
sa~.-ı~ız kım,eler.~ ~k~m.~tgah teşkıl Londro, 24 (A.A.) _ İngiliz n• 
eden ~adırlarln url~lu~.ur. : Rusyadakı· lngı· - Rus iktısadi teşekkülleri, !randa azal- Alman aleyhtarhğı 

- Devamı 4 uncu sahıfede - mış bulunan yiyecek madaelerini ço- <l 
D evan1 ediyor liz tayyareleri - evamı 4 neli ublfede - Sar.ciyago, 24 (A.A.) - Alman bü· 

... • ,,,,.. • 
0

•• yük elçiliği binası önünde nümayişler 
1 SAR ~T 1.E.R yapılmı tır. Binanın cephe•ine tnşl:ır 

I a üzerinde b' . ~ Alınanların 7 tavyare- - . atılmış, bir kaç cam kırıımıştır. • . 
spany n ll Lordltk payesi tevcih edilmiş olan • • .. .. .. J • Berlin, 24. <:'-·A·> - Yarı re"mı bır 

Alınan taarruzuna hazır çörçiı sını duşurmuşler ~Ieydan saatı menb~dan bı1dır11ıyor: . .. 
• .• lyı malnmat alan mahfılkore gore, 

Cebelüttarık 

Şlll ve ArJantinde 

Gl. Dögol 

Yeni bir milli 
komite kurdu 

Hitlcr ve n1areşal Pete
nin yakında konuşa
cakları bildiriliyor 

Loııdra, 2·1 (A.A.) - İspanyadan Londra, 24 (A.A.) - Kral ~ltı~cı J,ondra, 2"1 (A.A.) - Re~mı teblıg: Hükumet konağı önünde, i.iç ana Almanya ile Arjantin arasındaki mü· 
gelecı>k bir Alman taarruzuna karşı J oa-j, Çörçile !ııgiltereye yap~ıgı hız- Fen:ı. hay~ şartlarına ra~me!l Rı~s· cad~enin telaki noktaaında bütUn nnsebat, yeni hiç bir inkişaf kaydet • General Döırol 
Cebelüttarıkın müdafaası milhim su-ı metlerden dolayı şükran e~erı olarak yadakı ı!lgılız av tayyarelerı, hır mık· lzmırlilerin gelip geçerken saatlerini memiştir. Saburta komisyonunun bazı Londra, 24 (A.A.) - Genroral Dö-
rette ad'tıracak istihkamlar, tamamlan «beş liman umumiv aliRi • Lord> unva- tar devrıye uçu~l~rı yapmışlardır. Duş ayar ettikleri büyük bir saat vardır. hareketleri, bazı aksülameller yarat • gol taraftarları arasından yeni bir mil 
mak üzNedir. Kaleye karadan gelmeğe , nını tevcih eylemiştir. . mnn ta~yerelerı ıle y~pılan çarpış~«· Dört günden beri bu ıaatin bir tarafı maktan hali kalmamıştır. li komite teşkil ettiğini dün bildirmiş
tesebbüs edeceklere yalnız yerdeki çok) Loııdra, 24 (A.A.) - Sen Ceymıs lMda ~ır ~v tayynre.•ı kaybedilmesıı_ıe 12 yi, diğer tarafı 11,45 i göstermek· Boynes Ayres, 24 (A.A.) - Salı gü tir. Komitenin kimlerden mürekkep ol. 
ıre'niş mildafaa ~bekesi ile değil, ayni saray!nda İngiltere H~riciye Na.zırı m,~ka.bil bır.defas!ndan 3 l\1esseı:_Şmıt, tedir •. Halkın_ k~~fetle aeçtiii bir nil nk~amı,_ A_lm~n e!çiliği. binası önün- ' d~ğ~ b~iln ilıin_ edil:C~ktir: Komite, 
zamanda ;ilksekte kayal~r arasına yer Edenın reisliğinde .!ngılteı--e: Do!llın • ı dıgerın?e hıç znyı.at .verm,cd~!l -~ llles· ~ev~tde re.klam ~ın konmuı olsa. da- de ş-~rUltillu bır num_ayış olmuştur. bu tun dunyadakı ~alahıyetlı Fransız 
leştirilmiş topların atesi ıle de _m,ukabe Y?nla.r ve 9 müttefık devletın milm~s- ~r- Şmıt tayyaresı .d~şUru!~uştur. İn· hı ~ol'..le hır saa~ mun~azam ışle~ 1J6 kı~ı zab_~taca. ~vkı~ oluıımustıır. makam_ls.rını temsıl eden 8 ve 9 aza _ 
le edilecektir. Bundan bn.;ka büyilk A~ sılle~ı, büy!ik bk konferans. akde~ış- gılız a". tayyarelerı.nı İngıhz, Kan"Ja mesı lazımdır. Aksı takdırde bu eaatı 1 Tahkıkat, nuı;nayı~ın .3.ıır. te~ekkül. ta- daı_ı mürekkep olaca~t.ır. ~u mümessil. 
deniz filosu da bu müstahkem ınevkı· lerdır. Çörçil • Ruzvelt tarıhi dekin • ve Yenı Zelandah pılot subfl.Ylıu:Jwllan 1 buradan kaldırmak daha doiru olur. r~fından tertıp edıldıgını gostermış • lerın Fransızların fıkırlerıni serbtıstçe 
de bulunmalttadır. · - Devamı 4 ııcll ..ırlfede - makt•dırl&r. -- tt tır. Hidise, vahim a-örUlınemektedir. - DHamı 4 acil aahilade -



Sa uie l .2 ) --.----::•• (ANADOLU) 

Askeri Vaziyet Taksilere yüzde 1 HALK D!YOR Kİ 1 o . f!.~ir ve Mem.leket Hab .. rle171) 1 rr- ©>LP~ a 1 
- Bqtarafı 1 inci sahifede - 30 )d lo-_.._. ________ _ 

·.ıptır .. l:ıamııfih g;:niş SovyeL nrnzi- zam yapı 1 Bu çocuk okuyamı- s v v 1 s .. .h 
~ıne nazaran bu kayıp fazla ehemmi - agırog u u eyman 1 -
.retli sayılmamaktadır. p 1 ., k Ik y a cak n u ? · 

Ancak Done havzasiyle :\foskova azar ıga a lŞUn ŞO-
Adresi bizde mahfuz bulunan bir ek A • t k•f d•ıd• mınta~a;;ındaki en mühi.m sanayi me~ f ö rler hakkında takihatnkialır·.·i·ıo'mrikzdie:n aldığımız mektupta de - tı a suçı e ev 1 ı ı kezlrrının Almanların elıne geçmemesı , _ 

lilzımdır. Çiinkü bu sanayi merkezleri, yapılacak <°B€n garbi Trakya muhacirlerin-
Almanların eline geçsp hile ihtiyacı te- " ı k d'I 
min edebilir. Bazı şoförlerin, müşterilerin istedik deni~: Henüz muame em i mal e ı -
HılVALARDA: I !eri yere taksilerini götürmedikleri \'ü medıgınde!ı Yunan tebaasm.d:.ınım. G. ·dı· s ft Manı·sada yakalan-
s k h . rl h f r t• ş'd benzin azlığından şikavet ettikleri gö- Çocuğum Izmirde ilk mektelıı ıkına! ırı ı a er 
tin~ cep etın k~ /'.'°g aa ~ye i d~rt rülmektedir. . . etti. Orta mekteb~ kaydım yaptıı· - • • d Adi• • d• 

ele e ~va~ ~ı m~ e ~~. t o;, ~!~~!muş- Belediyece yapılan esaslı tetkikler ne mak üzere müracaat ettim. Maar.f dı Bı· r terlıkçı e ıyeye ve ı 1 
aattn 'ov~ e erın za~ ıa ı "u ı ticesinde taksi ücretine yüzde otuz Vekaletinden emir gelmesi icabedcr. • 

tur. . , . iki ünlere ait zam yapılmıştır. Bu kararın tatbikine miş, belki yirmi gün belki de biı· ~ı.r 1\1 imar Kemaleddin cadde·d:ı.de '17 1 lflaksadiyle s~kl~m.ak :'lncundan 
S~\ye~ler;., dah~ ~·~\e n ~3 oldu:u- başlanmış olduğu için pazarlığa kal- beklemek liiz~mm!i;1· }lekte~ler ~:a - numarada Alaşehirli manifatu~;ı 'r~ı- mahkemeye ve~.ılmı~t:_r. ~ , .. 

509 üzü m'tarım 
448 S. Süleymano. 
352 Rıza ihra. 
293 ... 'ebi Ö. )J. 
148 E!'lnaf ban 
213 jirn ve şü. 
176 Öztiirk 
172 İn. şir. 
155 Abeki han. 
141 Ş. Remzi 
110 • r. Be ikci 

!)!) •. Erkin 

· Alm,~ı\ ~ıy~~-~e zı?~ttn; .. k" za~at ku~an veya müsterinin istediği yere git rın açılıyor. Çocugnmnn emır gel.ın - ciri l\Iu. tafa oğlu Süleyman Sagll'Og- :Mahkeme, dun Sagıroglu Su.le~ -
nu M ı ( ırnıı; ı':r, tı ''. .t ı~n 1:1.;;J ı'.dir m~·en taksi soförleri hakkında inkibat ceye kadar mektebe devamını r;cn !unun, mağazasında mühim mikttır- m~mın tevkifine karar vermı~tır . 
ha ~ındSa ?~a urr:ıa \eım~.~ı, te arr~z yapılacaktır. ettim. Knbuliine imkan görmüyorlar. ela kumaş bulunduğu halde :::ıtm:ı- ~Iuhakemesi mevkufen devam ede - n K. Taner 

Dun O>)et, .. onanı_na:,ı~,ı n .. _ Bfr Türk yanusunun bit- ay ~ok:ık- rlığ'ı sikflyri edilmiştir. Fiyat müı-a - cektir. , . 6!'\ F . Solari 

84 R. Leblebici 
81 )[. j. tanınto 
80 Anadolu inh. 

eden ~!~an taH,!reı~:!'.ev;elc.e is~~~- , • b. k· , . !arda dolaşması ve cabfatiyle bu kahe memurları. Burdurlu .\1 ııhme<i Bir müddet .ev~el l\Iı?'laı· KemaI:l~- 57 j. taranto nıa. 
lıınmış .. h!r lııı:rp ge~ı,,ını b.ı:.ıı?1." d Fecı ,. ır c.lZc.l müddet zarfında da derslerincleıı A"C- Karagözü bu mağazaya göndererek din caddesindekı ma111[atura m:ıga- 4'1 Faik Soydan 
cbr. Bu~rük ~ır. ~O\')e_t ın_uhı~~ını~ e Tirede Boğaziçi nahi,·csiniıı Çiflli:, ı·i bırakılması doğru mudm? kumas satın almak ir.in müracaat et- zasıııda seten hulundugu h:ıld<:! sat- 40 Y. l. Talfıt ·n. 
~a~ı~dıf1. ~ıldTlr;,ıe ~dr .. ~r: 8 3~~ Kale köyünde ömerin ;.~mıncl;,n lJedel Alakadar makama bu şekilde mi~- tirmişİerdir. Bizzat ·suleymaıı Sn - mayan ,.e memurlara __550 lire rli~vet ·10 Anın Pal. 

unet. :rı ... ar~ 1 
•• ~ze.~ınc ~\:ı-e 1 

ov Halil oğlu 1bırahim Arslan, bindiği raca at edince, mülfthaz-a yüriitm:-rı- ğıroğlu: \'eı·eıı ve yakalanncagı: ~ra.tln, fmır ·12 Remzi Gün gör 
:~~tan aı,,elldwıuı ~u. ıeı~\\i Kın•n öküz araba:ıına ko;ıulu ölüizün ürkme,;i niz, cevabını aldım. Şimdi ben kıme _ Satacak malım yoktur. eyliyen manifaturacı Gırıd~ı Safler :17 Kaptan Ya. 

<mudt... 1 m~~ R :lHf .. e ' . t· h- yüzünden vere düşmiiş, tekerlekler al- miirac::ıat edeyim de, yavrumun nıek Demistir. ıtün zabıta tarafından • fanı;;ııda ya- 35 P. Kliirk 
y~rıma .ası~ a ·k f us t ~~ ~.ar~<ıı d,ı _ tında ezile.rek ölmüştür. ~elı~ alınmasını temin edeyim? Buııu;ı üzerine mürakabe memur- kalanmıs ve muhafaza altında iz - 17 Lmail Gal. 
.ı? ~tmı", aı .. 0 mın a ,a,,ı~ ~-a e 11 x Alilkadarların bir k~re de gazete- lr.rı tarafından mağazada yapıla:1 mire getirilmiştir. _ 14 S. Bencivrı 
m,ıı;; ~~\ar.ı~a ~u~u.ı:n e1er?~e;d~· go Z a hirec ile r h i rl ig'Vi nizle nazarı dikkatlerini rclhetme- tetkik.ıtta 15:13 metre çula ki kumaş Kececile:de Cu!lu~1lu .. hanında 8 .i. Kohe~ 
" · -

1
" _a:-;)

0
!.
1 

.. :1. np e m.i .. r· ._ hridir ·- . nizi rica ederim.> bulunmuştur. 50 Lop tutan bu ku- i.\Tehmet1 oglu tel'lıkçı g.m,uı. v~ Tah- 4 n. 8. Alazraki 
~ıı;~[ buylul~ ?ı~ e~\~0~t~i ·üz~ Zahire ihracatçılar birlıgi ıtlaı·e heye ----- maslar alınarak ayni caddede diğer ~in oğlu Eşref de, me-t ıın'.tlınc _m::h-•---

Fıı. a ı:ı~n aı ıjın ~ L' ıı . ~t '. ti, bugün toplanacak, satıslar hakkın- T dJ biı· tacire veddiemin sıfati.vlc veril- sus metre:ıi 4 lira kıymetın~lekı lwı- :153!) 
le~ce f~l,~ık:ın~~ ~ 1~~tı~: :,ön~~ri~P~ da müzakerede bulunacaktır. orgu U ve nıis, Süleyman Sağıroğlu ela maU.ıı. tiği 20 liraya satmak · ureiıyle ihti- •Hl5:~2 
Her şey c en evH~ . t~ o gey "' . , z·ısında külliveili miktard~ kumaı:ı kar \"aptıklarmdan tutulnnı\l vr ad- _ __. 
Sovvet kuvvetlerını durdurmak V' VJ.-

000 K J ·· ' · · · , · · · · · ı · G::OG7 .rucak!arı ;·erlere rnrmalarına mani 11]- Kar adenizdeki Rus ema paşa bııluncluğıı halde ı:ı:ıtmayaı·ak ıhtıkaı· lıye~·e YerılmışleH ır. • To. 
mak için Harkofu bombardıman etmf'-

7 rrw_~}i~~;~:.e~;·,. hab&ı ·: da ~4on(;'lAnm) asTı . ·~ cinayetleri i ki vedek s uhav davet Serbest kabhveı sdatışları 8 
f} - 19 evlfıl ara,;ında Almanlar ıı:- La~ r ' .. ' - a}mı". g~: ediliyor dün - aŞ a l g 

rad~ tufe'ğiyle Almany:ıda Si m:tii zat~~ı, Sovy.et fılol~rının vaz ı~c.ı • . 
1 

h lk l '>r< 1 O 
Fran. a \'e Afrilrncla 29 ta~·.vare clii~·.i.'- lıakkı.nda bır. tahm. ınde bulunmakta- Bir can ' l v·u·· emzi k l i hır Aşağıda isimleri yazılı yedek subay- Tahmisler va:{ıtns!~ (' . :1 .a. -') ve 11 

:rn 
51 5<1 

• 1:1 
47 :;o 
,;2 

K.S . 
ıı 50 

40 
45 
44 50 
40 75 
39 
39 
42 

K. s. 
48 
50 
49 
49 50 
4G 75 
44 
4~) 

48 
.ı~ 50 

:1!) 4!) 
40 :}O 48 
:rn 50 52 
44 50 ,15 7fi 
46 '1G 
:1!) 41 
:rn !JO ·11 llO 
44 4-1 
3!) 50 
47 :;2 
40 40 
40 50 40 ırn 
41 50 41 50 
42 42 50 
42 
.15 
42 
43 
3!l iiO 

4;) 
42 
4~ 
39 rıo 

ı Karad d k S t don·ınm~ ' ' ' brın 11emen subeve miiracaatları ile 250 gramlık ke.~e kagıtlaıı ıçınde Vf İNCİR 
düklerini hildiriyorlar. J\fakiıı"li ti! - ( ır. . . enı.z e ı ov.re. • . - kadına kocasını ö l d ü- kendileri bur~~da ı'nevcııt olmaıı.alar ela- kilmm 268 kuruştan hali~ ka.hve aiışı 
f .'klerle ynpılacak miicfafa· ııın lı:ıva ını!ı v~~ı~e.tı, Baltıkdakı do~anma . .. • hi bilen veya akı·abaları bu zatların nt;- na dün )laşlanmıştw. Tah~ısler vası- 1159 Tarım 20 25 
1· ın•ı>tl~ri icin bfı ·iik biı' tehlikt> t 'l!- gıbı degıldu. Done ve Kafkttsj a mm- r e r e k tecaV UZ ettı t . 1 k h t bu ~ekılıle de 2!J!)!I Ç. $erif Ri'mzi 12 25 
k;l N~er-rği ~ııla~ıı;11 aktaılır. takaların~.k~ ~ahrfıkat kaynaklaı::- c • l'ede hulundııklarını şubrye hahı>r ver- asıy e ·a ve sa ı~ı . · . varr .

180 
C. n. Yı>rli i.i. 

15 17 50 (Rncfyo ıırertı .oi) ııın kon.rol unu Almanlar elde ede.- Tuı·gutlu, (Hu::ıu~i) _ Kasaoaya meleri nıenfaaUe11.·i iktizasındandır. edeceği için halkın emlı.~esız ve .bu se-
296 

Ç. KaKkı Vera] 
18 50 18 50 · ]er~·' vazivet "Ok naziklesecek'cfr. Si- - d l - Nakliye teğmeni Hamit og~u heple fazla kah\'.e tedarık etme:ııne lü- · A F 

17 
.r<,

0 ----000--- ~ ~ " · cııı kilometre mesafede bir bag :ı, ,,. kt D.. ";J.Jedcıı evvel ·ı • 2·16 Ç. fzzi ve. . •. l}> 

Bulgar l~aşYekiliııin 
,·a~topol zaptoluns-a bile filo, • ·ara- ·ı Q :115 doğumlu Hasan Tahsin (.nen~· - zum yo ur. un o., ..• ':'ı a- ·~J ;,o frcı bir cinayet olmuştur. Katı ...,e- 0 .. 1 1 tt 1. F 1 Ttık~alın reıslıırınde 12·l Ç. R. S. Al. 11 -•iskiye çekilecek Ye mühim rolünıi • • men) 2105 '<ıcı numara ı, re e va ı 'na< : " " -

1 5 20 kt hıtler mahallesinden Sabit oğlu L·m 2 _ Levazım teğmeni Dcrvi~ o~lu fivat mürakabe komı:-ıyoııunun yaptığı 76 C. :\[. H. azı 1 
bevanatı (.\·nıyııca ır. I •• 'l . nıakttıl de bag· bekçisi Buldan- . h' b' ti c k' d k ·~ !'o.G ç·· • . M. ne~.ikçı· 12 17 

• • •' 
1 

'.. _ • . :ırn doğumlu Selim Gök<>r ( 44 8:~) . i- toplantıda ıç ır sure e _e ır e -, çıg " -
A bluka teşınıh lı Hu'eyin oglu. lz~ettır. K~tıl, gece cil nunıarıılı. kahve ~atılmaması k~rarlaştırılmıştır.1 40 C. S. Özclemir .17 75 17 7fı - Baş tarafı bir'.nci sahifede -

• . Yaktı kuleye gırmış, İzzetın başına Karışık veya cii(, çekll'dek kahve satanı 21 C. :'il. lz. oğlıı 12 75 1:1 
. Londıa, 24 (A.A.) - .~?nuıııy:ı ıl~ hir demirle vurarak öldürmüş, pa- ~ ~· • . • Jar hakkında milli korunma kanunu mu 2:1 Ç. M. Karni 14 18 ~1~'.i~~er~i~li~~i:t~ı~·e~~t Pdeet!ğini t.~caret ~ulaşması ak~ettıgı·n·~~~ ~ngı- rnlarını almış; sonra kulenın başka l ıcaret vekılının cevabı cibiııce takib::ıt yapılacak hır. 1' f) C. :N'. nö. 0 " 1n 1 !l ~;) 

. . lız abluk.ısı, bundan boyle İ8\1<;ıe,l'e ele hır odasında yavrusuna meme ver- .. ~ _ . ooo ı---
- Komünistliğe kar.~ı muc: dele, tatbik edilecektiır. nı~kte ~lan İzzetin genç karısına te ~uarıı~ ~apanışı ınun~seıı_e:ı.vle br- ı:no yekun 

1;uigar milleti için en miihim bir rn- ------ .. d. b 1 . bah'.l. karsı lcdı:ye reısı Dr. B~hçet Uz ~~ıa~~ndaıı K1ınler be,·annanv· ı:.!•i792 dünkü yckıin 
zifoclir. Komünist akideleri, Bulgar. cavuz e u unmuş' ::ıa - · çekılen telgıı-afa Tıcaret vekılı Mumtaz - ... 
!arın akidesine uygun değildir. Bi - ~açmıştır. Vakacla? hkabt.elrdak~ ~~a~ Ökmen tarafından a!5ağıclaki ceyap ve- vereceJ· :Ji l1G2 r. vekurı 
ı nen aleyh bütiin Bulgarlar, komii - .ıandarma, canavaı a 1 1 ı ' s.ta . rilmiıı.tir: ~ j ~ · 
mznıle mücadeleye istirak edecek - zarfında yakalamıştır. nr· Behçet Uz Beledive rei-ıi Ellerinde bugday, arpa, çav<lal' ve- 7.AHlnE 
lcrdir. KEMALPAŞA CİNAYETl: · ' · tzmfr . air hububat ile un bulunanlrırın beyan 

Sof ya, 24 ( A.A.) _ Ruı:; para (i•- Kemal~a~a kaz~sın.~n.. Parsa kö- Fuarın kapanı:ıı miiııa:-<ebetiyle hal.- 11ame ver~eğe m~cbur oI<l:ıklııırını .~·az 8 tıın .-u aııı 
K.S. K. s. 

çlilerinin Bulgari,.tana indirilwc~ı 7 .:rn :aa1 ayarı , 7.33 hafif progı·:un ·üııde ~!ıs çayı kupru:-ıu yakınında kımda izhar huvunılnn <ıaminıi his,.i-, mıştık. Bıze verılen m~lu~ata gore, 
000 mll. nsebetiyle Bulgar hükumetinin (Pi.). 7..15 ajan~ haberleri, 8.0ı) ha- müthı,; lıır cınayet ol mu. tur. c;er- vattan cuk mü •ha~:>i .. oldum. ' ı ·ı beyannam v rec kler, yuz kılo<lan faz- J j '} . 

10 

ııOL«. ından bah~edeıı Tas ajaııQı, fif programın devamı, .30-8.45 Evin eleme köyü halkından ... ab:t ağ' L1 16 erlip , . .:, tanzim eder:. arkad:daıln i~- la hu.?ukıt .v~ un bulu~anl~rdır. !3tm- p 1 • İe\'zıatı 
jJ:lrı\ilÜtçü indirildiği haberini tekzıp 1 :1.30 ~a.'.lt ayarı, 12.33 .fasıl sazı, y:~şında -o~m.~n.~ kansı 2<> yaşında tirak eden ebpozanlara trşekkfa• \'{' !ar dtınclen ıtı?a~·en :;ek~z gun zarfında. Şimdiye kadar inlik t~vzialı hakkın
etmcktedir. Bütün Bulgar s-azeteleri, 12 .. 15 ajans haberleri, 1:~ . 00 fasıl Cemıle ıle koyune gıtmektc ola'l selamlarımın iblağını rica Ye mnrnffa beyannamelerını vermıyecek okırlar- da tetkiklc>r vapmıs olan İktı::ıacl Veka-
SoYyet paraşüt".çülerinin re-;im !eri- ~azı programının devamı, 13.:JO- Buldanlı Hüseyin oğlu 38 .ı·aı:ında kıyetinizin devamını temenni cy!er.1 ~a haklarında tabi bat yapılacaktır. Jeti, ihtiyacı· daha iyi ve esa8lı surettP. 
ni busarak üzerlerinde bulunarı bii - 1 1.00 karışık program (Pi.). 18.00 Ali Fi.daı~ın önü~e .~ık~ış, t.~b~nca gözlerinizden öperim. . . . Bir zevtinlik vandı karşılam:ık için tedbi!·ler almıştır .. Ö-
tliıı ilah ve eşyanın üzerinde beş kli. >::ıat ayarı. 18.03 radyo caz oı·ke;:,tı-a ıl~ Alı Fı<lan ı oldurmmı, ... aıısıııı TıcareL Vekılı •. ,., tedenberı dokumacılıgı mc3lek edııw-
selı yıldız markasını taşımakta ol - ~ı (İbrahim Özgür) 18.30 faQıl sazı :ıı.arak zorla tecavüzde bulunmu~- Jf. Ölonrıı Urlada köy alanı mevkiiııcleki zey - rek çalışanlarla zati ihtiyaçlan için 
ı.luğunu, Ruııca yazı im- bulunduğl nu }!).00 konuşma (derdleşme :-.:.ı:ıti) , tur. İki başlı. cinayeti iı:liyere~ k_a - (' • rj c·ı}nıl , ti.?l~~te .. Ya!:igm çıkmrn, iki saat~e sön- <lokt~maclık )~apaıılıır ve kooperatif 
v:ızıııaktadırlar. Hl.15 radyo caz orke~trası rırn~ramı- r;t.n Q,;man, Jandarmalar tarnı ınoan .,..n ·' ·. durulmuştur. Yangına Hasan oglu İs- teşkılatına baglananlııır hakkında bir 

Utro gazetesi, Sovyet hükumetinin nın ikinci kNmı, 19.30 ajans haber- Turgutlu ka,aba. ı yakınında yaka- .J.tezarlıkbaşıncla E\·kaf hnnıııda Sa- mail Altıııın oğlu yerli yaşında Feri - nizamname hazırlanmıştır. Bu gibilı>r 
Sofyr,da re,-mi müme!<sili bulıınduf~u- ![ ··i. 19.45 yurtt-an s~ler, 20.l'l radyo I:mmı;; Ye Kemalpaşaya gföıdcril- lih oğ-lu Ahmet, lqmail oğlu kurnluracı dunun sebehiyet vercliği aıılaşılmı~trr. hakkında nizamnamede iplik tevziatııı
mı yazarak bu müme-. ilin Bulgar gazetesi, 20.45 kemençe k:ınun Vl! m.ştir. ::ifiitldeiumumilik. ..;uç!to hak- :N'urinin iki pak;!t kurnlu~·a civi,;ini t•ı>l- :100 dönüm arıızide z:rn Z"ytin :ığı.cı elan ne ı<uretle istifade edeceklerine 
µnli miicliidi.iği.ine giderek keyfi.n•tı tıınbıırla saz e"erleri, 21.00 ziraat kıııcla tt•vkif kal'arı vermiştir. dığından tutulmu. tur. tamamen yanmıştır. dair ayrı ayn hükümler \'ard ı r. 
t tı..' - edelıileceğini yazın:.ıktarlır. tıı k\·imi, 21.10 muhtelif ı;aı·kılaı-, 1--- - - - · 

Sofya, 24 (A.A.) - Kral 'Eori , 2ı.:ıo konuşma (şiir saati), ~l.l::> lzmı·r fı•at mu .. rakabe kom·ısyo- Çamaltı tÜzlası niôdürlüğün
den: 

I!ı.1lgarfat-anda bulunmak a •ılan :Jla- rndyo senfoni orkestra.:ıı, 22.!30 
ear ticaret .he,.r'eti rei<i ai diin ak~anı ajans ha.b_e;leri, 22.45 dan,; mliziği • ı· ..... 

1
• de • 

,rnb~l etmıştır. (Pi.), 2~.i>i>-23.00 k-apanı~. nu reıs 12 n IJ• 
lzmir Vakıflar müdürlü~ünden: 
)Iuhammen bedeli 
Lira Cinsi 

Ar.sa 
~(). ,,\Ievkii 

Delliil başı 
Vakfı 

Saçmacı zade hacı 
Ahmet ağa 

:~50 28 

Yukarıda cin,; ve mevkiı yazılı ar)<anın mi.ilkiyeti peşin para ile 350 
lirn;.-a Mu tafa ve Cemil Yeni yol üzerlerinde peyaltındadır. İhalesi 
6-1 ı).9 ıı pazartesi günü saat 10 dadır. Fazlasına talip olan!:lrm yüz
de 7,5 pey akçedle birlikte mezkur gün ve ~aatle vakıflar idııre<1inde 
hnluıımalan ve fazla tafsilat almak istiyenlerin de mesai !'la:ıtlerinde 
miidi.iriyet varicl'llt memurluğuna miiracaatları ilan olunur. 

25 3 (3943) 

lzmir Defterdarlıe:ından: 
ı - İnönü caddesinde tapu bina!lında yapılacak tamirat ılçık eksilt

meye konulmuştur. 
2 - .Muhammen bedeli 797 liı-a 2 kuruştur. 
:: - :\Iuvakkat teminat 59 lira 78 kuruştur. Bu teminat ihaleyı mü

teakip kat'i teminata iblağ edilecektir. 
·! - İhale 13-10-9·11 p-azartesi günü saat 14 de defterdarlık bina~ı 

yanındaki milli cmliik müzayede salonunda icra edilecektir. 
rı - Talipler keşifname ve şartnamel~ri mlli'em!ak müdürlüğünde 

görebilirler .. 
t\ - :\lünakasayn iştirak eclecek olanl-ar Nafıa müdürlügünden 

a lacakla~ı ve~aiki komirırona ibraz etmeğe mecburdurlar. 3970 
25 6 

lzmir Nafia müdürlüeünden: 
Cumhuriyet kız emıtitüsii binwn sıvaları ile y-ağmur olukları ve karo 

fa~·ans işleri ve diğer muhtelif noksanların ikmali inşaatı 13789 Jira 2 
kuru~ ke~if bedeli ile 19-9-941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
kapalı eksiltmeye konulmuştur. 

nu işe ait keşif ·il•ilei fiyat cedveli proje ve şartnameler nafm mii
clürli.lğüııe her gün müracaatla tetkik edilebilir. 

İ;ıteklilerin 2490 ı:ıayılı ya. :ı hükü'mlerine tevfikan hazırlıyacakları 
1035 liralık muvakkat temin-atla bfrlikte ticaret odası vesikası ve ihale 
gününden üç gün evvel nufıa miidi.irliiği.inden :ılacakları ehliyet vesi
ka~ını havi teklif meh.iuplarını ·1 lıirinci teşrin cumartesi günü saat 11 
t.le n, fıa miidürlüğündt' miıte.,ekkil komi~yon reisliğine tevdi ile mak
bllZ almal11rı lazımdır. 

Po tada nıki gecikmeler kabul cdilmirecektir, 
19-25 3861 

1 - İzmirde kahve satışı, tahmisler m-arifetiyle çekilmi':) olarak 
(250 ve 125) gramlık, üzerlerinde halis kııhve ibare~iyle tahmi~lerin 
firması yazılı paketler içinde yapılacaktır. 

2 - Bu suretle çekilmiş hali· kahvenin beker kiloı:ıunu (26 ) kunı
sa satılacttktır. 
• 3 - Çiğ ve kavrulmuş çekirdek kahvr satışı yapılmıyacaklır. 

•l - Gerek bu fiat haricine çıkanlar, gerek tesbit edilen sekillere 
aykırı hareket eyleyenler ve tağ~işe cür'et göstel'e11l~r haklarnıd-a mil
li korunma kanunu hükümleri tatbik edilecektiı'. 

5 - Keyfiyet ilan olunur. 394!) 

inhisarlar umum müdürlüeün
den: 
1 - !zmirde camaltı tuzhl!'ında kapalı zarf usuliyle tuz hangarı yap. . , 

tırı laca ktır. 
2 - Muhammen bedeli c20345» . 50 lira olup muvakkat teminatı 

c1525> . 91 liradır. 

3 - Eksiltme 10-10-9.U cuma günü saat 1 O da levazım şubesinde 
müte,ekkil alım komi~yonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname proje ve keşfi mezkur idareden ve Ankara ile İzmir 
basmüdürlüklerinden 102 kurus mukabilinde verilir. 

, 5 - İsteklilerin 15000 liral;k bu kabil inşaatı yapmış olduklarına 
dair vesika ibraz ederek ihale gününden 8 gün .. evveline kadar umum 
miidürlük inş-aat şubesinden ayrıca eksiltmı>ye i!)lirak ve.~ikası alm.aları 
lazımdır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mühürlü teklif mektutplarını kanuni 
ve. ikalarını ve münakasaya iştirak vesikasını havi kapalı zarflarını 
ihale saatinden bir 5a-at evveline kadar adı geçen kom isyon başkan. 
lığıııa makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

25 27 30 1 3963-8431 • 

lzmir Vilayetinden : 
23·Eylül-941 tarihinden itibaren İzmir şehrinde petrol müştakları 

.azami satış fiatları gaz yağının çift tenek.esi dokuz yüz beş, benzinin 
çift tenekesi ôin yiiz yirmi beş, motorinin çift tenekesi altı yüz doksoan 
beş, gazyağının dökme kilosu yirmiyedi kuruş seksen santim, benzinin 

Tuzlamız ihtiyacı il;in 12!) mefre mikabı muhtelif eb'adda Kızılağaç 
kerestesi pazarlıkla satın alınacııktır. l\Ietre mikabınm muhammen bede
li 45 lira muvakkat teminatı 436 liradır. Ebat li:ıtesi her gün müdürlüğü
müzde ve izmiır b:ış müdürlüğünde görülebilir. isteklilerin 1-10-941 çar
şanba günü saat on dörtte nıi.iclürliiğiimi.izcle toplanacak komisyonda ha7 
zır bulunmalan. 16-25--30 3804 

Menemen belediyesinden: 
1 - Belediyemiz depo"unda mevcut -NBU- üçlü ve dörtlü klemens. 

!eriyle beraber 100 adt -BUAT- :atılacaktır. beherinin •kıymeti iki liru 
elli kuruştur. 22.9-941 tarihinden itibaren 1 fi giin müddetle açık art
tımaya .çıkarılmıştır. 

2 - Arttırma 7-10-941 tarihine müsadif :alı günii sa-at 15 te beledi
ye dairedinde icra kıılınaca·ktır. 

3 - Bu işe ait şartname belediye dairesinden alınabilir. Talipleriıı 
tayin edilen gün ve :-;atte belediyeye mürac-aatları iliin olunur. :rn6:l 

P. T. T. müdürlüğünden: 
1 - İdarnmizde münh'lll maaşlı ve ücretli memuriyetlerle ücretli 

sta.iiyerliklere orta mektep mezunları müsabaka ile alınacaklardır. 
2 - :\fiiı:ıahakada 10-9-8-7 numara -almak suretiyle pek iyi, iyi de· 

recede kazanlanlar 1 !5 lira maaşlı veya 60 lira ücretli m emuriyetlere 
G,5 mımaıa -almak • uretiyle orta derecede muvaffak olanlarda takdil' 
hakkı idareye ait olmak iizerı> 20.25,30 lira aylık ücretli .~tajiyerlikle· 
re tayin edileceklerdir. 

3 -- Staj derece. inde muvaffak olanlar maaşlı veya ücretli memur. 
luklara geçirilebilirler. 

4 - Mü. abakada muvaffak olanların id-arenin t klif e deceği yeı·dp 
vazife kabul etme ei şarttır. 

5 - Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü maddesindeki· 
şartları h-aiz olmakla beraber devlet memuriy.etine gireceklerin 30 ya
şını geçmemiş olması ıazımdır. 

6 - Müsabakaya girmek istiyenler 18-10-941 cumartesi saat 13 çe 
kadar dilekçe veya evrakı müsbiteleriyle beraber vilayet P. T. T. mii -
dürliiğüne müraca-at etmelidirler. 

7 - Müsabaka 20-Birinci 'teşrin-941 hazartesi yünü saatt 10 da ya. 
pılacaktır. 25 2 9 16 3966 

dökme Jitrc.,i otuzbir kuruş on santim, motorinin dökme kilosu yirmi ku- •1••-ımıams:r.ımııa- •••••••••-••••••••-ı 
ruş yirmi beş santim gaz yağının dökme litresi yirmi iki kuruş sek- 81.0. Bı·rı·ncı· Gece 
ı;er: santim olarak tesbit edilmiş olduğu ticar et vekaletinden 
alınan telgrafnamede tebliğ buyurulmuş ol duğundan keyfiyet ilan ı 

olunur. im•••••••11•••••••••••••••••••••••••.-................ ... 



(A.NADOUJ) 

1 BİN BİRİN C i GECE 1 f f;·;i; .... ·t~;~·;~; .... A.;i;iiği ..... lii~i;;~·I 
l .. lılll•••••••••••••••••••••••••••••ııİİlf;;;d·;:t.;;;;:;uA;;i;iiji'S;t;••A.b;;·i{~;;;;:;;;:;;d~';"'"'''''" ............... ": 

1 • d ft d J "" d 1 - Kapalı zarf usuliyle. 1000 ton kuru fasulya satın alınacaktır. 
zmır e e ar IP'ln an: Fa~ulyanın beher kı!osunun tal!min edilen fiatı 25 kuruş ol-

dugu tutarı 25000 lı radır. Teminatı 3750 liradır. 
;\det ;\fuhammen B. 

Lira 
1200.00 

2 - Evsaf ve ~usus; şartlar topkı1Jo>ı maltepesinde askeri satın 

9 
alma ~omısyonund-a gör ülebilir. 

150 yatak) 
150 yorgan) 

• 150 yastık) 
Karşıyaka kız öğretmen okulunda mt·vcut yukarıda cins ve miktarı YH· 

zıh yatak, yorgan ve yastıkların kılıflaırı dahil tahminen 3000 kilo pa-. 
muğun beher kilo<una tahminen 40 kuruş üzerinden ~atışları 12-9-941 tarı 

" - lha lesı 8-10-9~ 1 7arş.amba günii saat 16 da komisyonumuz. 
da yapı lacaktı r. İsteklılerın mezkur günde ihale tarihinden bir saat 

evvel muvakkat teminafüırının makbuzu ile teklif yaptık -
!arını ~aat 15 kadar ko'lli•yona vermeleri. 20 25 30 5 

lzmir levazım ~liği ~bn alma komiayonundan: 

hinden itibaren müzayedeye vazedilm;ş tir. . 
Taliplerin milli emlak miidiirlüğüne müracııatla yüzde yedı buçuk te

minat akçe<i yatırarak ihale günü olnn 29-9-!l41 tarihinde mezkur okul 
binasında teşekkül <'decrk satıs komisyonuna müracaatları ilii.n olunur. 

1 - . 3948 ton sıgır _etı vı: ayaktan sığır kapalı zarf usulü ile satın 
alınacaktır. Sıgır etı ve ayaktan sığırın beher k ilosunu mu
hamme~ bcd~lı 36 kurnş olup tutar 1,421,280 l iradır. 

2 Evsaf kve ·:u"udı şartlar Topk-apı maltepesinde askeri satın al 
ma omısyonunda görülebilir -

3 - İha l esi 7-10-941 salı günü sa;t on birde komisyo l>" d 
. 12 25 3729 Lapılacaktır. n ınasın a 

• 4 - stc~li.\~in mpkfir günde ihale saatından bir saat evvel ks -

ViJayet daimi encümeninden: ~~~~ kom~~~~~:\:~e~~:lannı ve teklif mektuplannı saat 

1220 lira 38 kurus hif bedelli Beı gama merkez Gazipaşa okulu 5 - :\fovakkat teminat 56388 Üra 40 kuruştur. 
' ' K .. 1 tamiratı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. eşı.ı raporu 1 5-20- 25-30 

ı b·r İ t krl · h zmir Levazım Amirliği Satın Alma K · undaru 
ve şartname her gün maarif müdürlüğünde görü e ' ır. s ~ 1

• erın e . ." 1 - Kapalı zarf usu lü ile 600 t omı~yon . k 
li.Yet vesikaları ve 91 lira 50 kuruşl uk teminat mektupları ılc ıhale gıı_ tır Beher kilosu muh on yeşı l mercıme satın alınacak-
nü olan 9 bidnci teşrin 1941 perşembe günü saat 11 de encümene mü- bu{ lira dır. ammen bedeli 20 kuruş olup tutan 120 

racaatıarı ilan olunur. 3923 2 - Evsaf ve hususi şerait Toı)k d lt k • 
- ~ k

1 
omisyonunda görülebilir apı a ma epe as erı satın alma 

Yüksek zıraat ennstıtusü veterıner fakültesi u - halesi 8-10-941 çar"anba .. .. b" d 

askerAı kısmının kayt ve kabul şartları 4 - İsteklilerin mezkur günde g~n~ saattıond ır bı: yapılacaktır. 
vakkat +,,mimıt 1 6 ll ı a e saa n an ır saat eve! mu-

l Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri kısmı- komfay~na ve-~e~ner· 75 lira makbuz ile teklif mektuplannı 
d 1 ' '· 15-20-25---30 

na bu yıl sivil t.~m devreli liselerden iyi ve pek iyi derece e m~un ° ~n lsmir levazım amirK:.· t _,_ . d 
Ve olgunluk 1·mtihıınlannı vermiş olmak şartiyle t!llebe kabul edilecektır. 1 K ı ·~.1 .aa ın .....,a komıayon- anı 
ls - ki~~~u~-ar!uu~ulu ılc 250 ton nohut satın !l!ınac!lktır. Beher 

t.ek!ilerin aşağıdaki şartları haiz olma:ı lazımdır. liradır. ammen bedeli 17,5 kuruş olup tutarı 43750 
A) - Türkiye Cumhuriyeti tebaasıııdan ,bulunm!lk. 
B) _ Yaşı 18 - 22 olmak (22 dahildir) . • . 

2 
- :s~fo~~sh~~~~ şart~.a~. Top~apı maltepesinde asekri tatın al-

C) _ Beden teşekkülleri ve sıhhatı orduda ve her iklımde faal hızmele 16 d k Y . .db.goru lebılır. lhalesi 7-10-941 salı günü saat 
lllUsait olmak (Dil rekaketi olanlar alınmaz) 3 - !stektle~iı;:•:;;~:ıc. ına~ınd-a .Yapılacaktır. . . 

D ) - Tavır ve hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlam ol~~k. vakknt temlrıntı ~r g~~de ı~a!e saatıı;dan bır saat evvel mu-
E) _ A"ılesinin hir bir fena hal ve ~öhreti olmamak (Bunun ıçın de mektuplarını saa~ an b 

81 !ıra 2~ kuruşu makb~zu ile teklif ~ 
15 

on eşte komısyon a vermelerı. 
Zabıta vesikım ibraz etmek) 20 25-30 

2 - İsteklilerin mür:ıcaat islidaların:ı şu vesikaları bağlamaları lzmir levazım amirliği aatın alma ko • d • 
1 - Kapalı zarf ı - .1 ınoayonun an. 

lfizımc!ır tır BehP k .1usu u ' e 600 'ton yeşil mercimek satın alın!lcak-
A) _· Nüfus cüzdanı veya ıııusaddak sureti. bi~ lirad~. 1 

osu muhammen bedeli 20 kuru~ olup tutan 120 
B) - Sıhhatı hakkında tam te~ek1.i i!lu a,z,ed hastahane raporu ve 2 - Evsaf ve husus· şera"t t k • 

aşı kağıdı . . . . ~ da gör ülebilir. ı ' op apı asken saun alma komiı>yonun-
c) L. . .,1 ,.e '"' ıılu'< <•ıh~ detnaınc<ı veya tasdıklı suretı da görülebilecek. 

- ıs~ mczunıJ c •n · ·• • . . 3 1 
D) _ Ok 1 1 dığı takdiı·de a"kcrı kanunun, nızam ve talımatları - ha lesi 8-10-941 çarşanb .. . b" d 

kabul ett··. hu kaka ıdn ··el"<iııin ye kendi nin ''oterlikten tasdikli taıı.hhüd 4 - İstekliler mezkur günd a.hg~nti saat on 17 e yapılacaktır. ıııı a ııı a • •· . ,_ , • . . . _ vakkat tem· "t 1 e 1 a e saatındsn bır saat evvel mu-
llenedi \alete oı<u.ctan istifa ctııwk ı<\c ı se o,.ulca tahak~~k ettırileoek mas- komisyona.ı~;r o fn .6750 lira makbuz ile teklif mektuplarını 
rafın b

. d . 1 ,, d ·ı ·, ı·ıhltdu' ıc <l ıııl' k:ıyd~dılır. me erı . 15---20- 25-30 
rı ır en vcrır 'e 1 • • • As. Po. 1578 Sa. Al. Ko. Rr. den 

EJ _ i:iaı .. alı ıınırkeıı geıeıı. s;diklı . .. :ı~ · ıınlil vo çırpıııma müptela ol- 1 _ Numunesi komi<\·ond .... 1 Illadığı hakkında v.elileriııin ;\oterlikte" w"dik!' taahhildııamesi (bu gibi yaptnılscaktır. • a goru mek üzere iki bin çift kundura 
hastalık!· d birı ile okula girmezden evvel malul oldukları sonradan 2 - İhale günü 27-9-941 cumarte . .. .. t b" 

.ır an 1.1 1.1 . ..d .1. teminatı 1200 lı"ı·adır. sı gunu saa on ırde muvakkat 
llnlıışılaıılar okıuıtan çıkarılır ve okı?l ma rıı n rı ve ı erıııe o etı ır. 

h 11 d k. k ı·k bel · ~ - İsteklilerin muayven g·· 3) _ 1 ·tekliler bulundukları nıa a ~r e ·ı as ·er ı şu erme istida · • un ve 'antta komi,yona müracaatları. 
ile milracıı:t edecekler ve şubelerince • 2 nci maddede - bildirilen evrakı 13 17 21 25 
"· ka d ük k · at ·w ü te · f k · ·ıt lzmiı- levazım amirlifi satın alına ko · ~ "'inal ettikten sonro An ra a y se zıra ensı · s ve rıner a ·u e· 1 _ Behe . ç ·ff 10 1. mıayonun.an: 

• • 
1

1 
kı l ıne ıra 25 kuruş t ahmin edil en 4800 ç ift era t fociri 

81 askeri talebe 11mir!iğiııe göndcrilecektır . ;\föracaat müddeti eylülün ~G pazn~ ı. a satın alınacaktır. 
§in kadardır. Bu tarihten ,.onra mür:ıca:ıt kabul edilmez. 2 Hepsınııı ta h.min edilen tutarı 48000 l iradır. 

.J) _ Ok 111 h-ayıt r~ kabul şahadet me dercci:'ieriııe \e müracr<at sı- 3 P~znrlık ve ıh-a~ es.i_ ~G-9-941 cuma g ilnü saa t 16 da kışlada İz-
rasına gc>reduı·. l<te:-!! adedi ıaıı::ın ı oluııca !,ayıt işleri kapanır ve ırnbul mır levazım am.ırlıgı satın a lma komisyonund a yapılacaktır 

" ~ - ;\luva.kk~t temınatı 3690 liradır. · 
edilenler .. acaat ettikleri askerlik şubeleriyle tebliğat yapılır. " - lsteklılerın teminatlaıiyle bir likte k" 

e mur 13 lT 20 23 27 30 ;; 7 10 13 17 20 23 25 (3237) milracaatl arı. 23 25 mez ur giinde komisyona 

-AKSEKİ TİCARET Ba~kası.nın ~0 .. -6-941 senesi mali vaziyetini 

AKTİF 
ÖDEN;-.nnıtş SER'.\IA YE 
KAi:iA 
Banknot 
Gümüş 
Ufaklık 

1<ANUNf KAR:;;JLIKLAR 
ileride vukuu muhtemel zara~·lar kar:ıılıgı 
'l'ahvilut 
İhtiyat akçıı.<ı mu!-abili tahviliıt Ye ıl.•v!~t 
bankası hisse senedi 
ESHAM \'E TAHViLAT CÜZDANI 
llleı·cut e•ham 
SENEDAT CÜZDANI 
BORÇLU CARİ HESAPLAR 
J~;\lTI,;A J:;>LERİ. ·n_ı.;,. )fÜ n; \" ELLIT 
ALACAKLARDIIZ 
Ecnebi müRterilerimize satılan mal bedelleri 
J.•:mteııdan ~iitevellit alacaklarımız ve mevcut 
Pmteıı. 

SAlR :.ıu11TF.L1F BORÇLULAR 
~tB lT KI YMETLER DE:\1İRBAŞ EŞYA 
K 

RO MAKiNELERİ • 
nsah:n· 

Mefruşat 
Sair menkuller 

GA YRl '.lfI. .. NKULLER 
Bankanın kendi · 1 • 
B k 1 k 

ış erme muhasse• binalar 
an a ar anunu mu .b. k 

. k il'·- cı mce elden çıkarılaca 
gayrı men u "-..,. BİNALAR 
A raıi \"<' e. çar 

NAZI:\l HESAPLAR 
Teminat mektupları 
Tahq' Je mevdu Sf'nednt ciiıılanı 

Gani menkuller 32800 liraya sigortalıdır 
}/Ienkuller demirhnş eşya 10400 liraya 
Rl~ortalıdır. 

~rnrnkıp 

fmza okunamadı 

• 

.. 

gosterır BiLANÇODUR . 

62490 
M35:J,19 

82320 
1960 

73 19 

---
22300 

5680 

16620 
---

13860 . 

113444,43 
2882,61 

112617,11 

62187,07 
50430,07 

L ··-·-

95493,3:S 
13225,27 

1234,50 
3203,67 
2300 
6487,10 

--
43448,90 

:J2048,69 

309,56 
11090,65 

--·-
564114,87 
198270 21 

197335,71 
934 50 

------

Mürakıp 

Taşradadır 

762385,08 

PASİF 
SER:\!A YE 
lhtir:ıt akçe•i 
İleride vukuu muhtemel zaradar 
karşılığı 

1935 den evvelki seneler için 
1935 ve müteakıp •eneler için 
ayrılmış olanlar 

SAİR '.\lUHTELİF ALACAKLJLAR 
HENÜZ TALEP EDİLMİYEN 
D"K\'RE1 SABIKA TEMETTÜLERİ • 1940 SENESt KARI 

28822 
11536 

NAZ'.11\l HESAPLAR 
Teminat mektupları 

Tahsile mevdu senedat cüzdanı 
197335,71 

934 50 

AKSEKi T İCARET BANKASI 
lZMIR MERKEZİ 

S. Gllndoğdıı 

;;673 

40358 

• 

·-

H. Serter 

500000 
46031 

6440,89 

6077,08 
5565,90 

• 564114,87 
.198270,21 

762358,08 

l:ıımir levazım amirliii ıatın alma komiayonundanı 

• Sahife (3) 

1 - Su geçmez b!'2 deıı ,.~ krnarl urı ı<ııraçlı külliyeılı mı,,:ırd· 
tahkim edevatı "ıhfı y~ptırılacağmdan ısteklilerın ııüınune
lerile birlikte '< kiıflerını :ııı cylfil !141 farıhine lrnd;ll" . t \ ' .. 
<atın alın:ı komı.<yonana bıldirmelerı. 25-26 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - 2050 adet bır numara 1025 adet iki numar arn 1025 adet 

üç numara demir .-oba ı:lınacaktır. Pazarlıkla eltsilımo:1ı 
30.9.941 ~alı günü >Vat 14.30 da lstanbulda Tophanede lel 
vazını :imirliğı ~atın ~Jm akomisyonunda yapılacaktır. 

2 Ta lipler ihaleden bir giin evvel verecekleri sobaların ııümu. 
nerlerln birer -adedini komisyona verecekler ve işbu ıılimnne 
!erden beğenılmf'k >ııre,t;ı,. pazarlığı yapılacaktır. Tabr
rür edecek fiat üzerinden yüzd yedi buçuk teminat r.lıııa-
caktır. 25-27 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
Cinsi Miktarı ;>.Iuhammen bedeli Kat'i temııı:?tı 

Kilo Lira Lira 
Sığır etı 70000 Ezıne 31500 47-25 
Sığır eti 30000 Bayram ı~ 13500 2025 

1 - Yukarıda cins ve miktarı muhammen ve kat"i teminatı yazılı 
sığır eti 29.9.941 rı:.zar~esı günü saat 16 da Ezinedeki askeri 
satın -alma kom1>yonuııda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İstek l ilerin ihale gimii teminatlarılc birlikte komiRyoıı ba s
kanlığına müracaat etmeleri ilfın oulnur. 

lzmir levazım amirliği Atın alma komiıyonundan: 
Cinsi '.fıkt:uı .\hıhammen bedeli Kat'i teınınaiı 

Kilo Lira Lira 
Sadeyağı LOOOO 18000 2700 
1 - Yuk!lrıda yazılı cin< \"r mıktan ile muhammen ve kat'i te

minat bedelleri yı:z!lı 'ade yağı 27.9.941 cıtmart~si günü 
saat 11 de pazarlıkla Ezinedekı askeri >atın alma 1'omi<\·o
mında satın alınacaktı~. 

2 - hteklilerin ihale günii tem•nallarıle birlikte satın alma ko
mi<yon başkanlığına mar:ıcaat etmeleri ilan olunur. 

lzmir levazım amirlii i aatın a lma kom iayonundan ı 
1 - Kapalı zarf usulile 30 ton yeşil mercimek satın alınacaktır. 

Beh~r kilosunun mtıh f, mmen bedelı 20 kurus olup tutarı 
6000 liraclu·. · 

2 - E\·saf ve şeraiti htaııLı:: Topkapı ~fallepe askeri •atın a l
ma komisyonunda :<l'r;:leb'lir. 

n - ihalesi 15.10.\!4 I - rar;~mba ııünii 'aat 16 da komi;;yonda 
yapılacaktır. ' 

1 - lsleklilerin mezkur gftııclc ihale saatınden bır <aat e\'\" Cı te
minat makbuzile tekiif mektuplarını komisyonu vermeleri. 

25-30 5-10 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 - 250 ton !ev<. marın maden kömürü satın alınacakhr. Beher 

.ahının Lecleli 20 lira w muvakkat temınatı 375 Iirad:r. 
2 - İhalesi 27.!l.941 cıımaıte ,;' ıiinü ~ant 11 de Çanakkale ,,g. 

keri posta numarası 157~ ,atın alma kom" yonunda yapıla
caktır. Taliplerin me~kur komisyona müracaatları. 

lzmir levazım aınirliği aatın alma komisyonundan: 
l - 250 ton leva marlen kömürü satın alınacaktır. Behe;· tonun 

tahmin bedelı 20 lıra muvııkknt teminatı ~75 ! iradı. 
2 - Eksiltmesı 26.!l.!141 ttırr.r. günü saat 15 te Çanakkale ~.-keri 

posta numarası ] 578 ,r.tııı alm!I komis:.·onunda yapılacaktır. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan : 
('in<ı \Iıktarı ~f· hıımmen bedelı Kat'i : ~m i naıı 

Kilo Lilr:ı Lira 
Zeytin yağı <lOOO 2250 337 

1 - Yukarıda cins ve ' " ,ı,. ı., muhammen bedeli kat'i teminatı 
ı·azılı zeytin yrığı 2G.9.!'~ 1 cuma glinü ;aat 16 da Ezine as
keri satın alnu, · oııı:syoırnnda pazarlıkla satın alıııac!lktır. 

2 İstekMerın belli gün ·e s: .. tte temiuatlaı·ile birlikte l:~m ' <· 
yona nı iir:ıc ::ı nt ·•t m t.;C'l' 

lzmir Lev~zıın Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l - .Kupa!ı zarı u,uı . ı , l ll.~• !l ·l 1 tarıhınde uılıp çıkmadıgınd.ın 

ıhalesı yapılamıyan 520 ton sadernğı pazarlıkla ek>iltmeve 
konmıı~ttır. · · 

2 - Beher kilosunun ııı ~ı!ır.nıııwn bedeli 160 kuruş olup tu t a,·ı 
834600 liradır. 

~ -- E\·saf ve husu~i .,artlar fr.ta.ııbul Topkn1ıı ~Jaletepe askeri 
<atın alma kom i:: . .-onuııcta ;>:örülebilir. 

·I lhaleiıi ~'..l0.().11 ,•nı;a gılnfi "aat 10 da nı e ıkfır k'lm ı."· ,, r
da yapılacaktır. 

5 - 1Jm·akkr.t tem.ıwtı '"il~ l•ra. 

lzmir Le!'azım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Kapalı zarf u'ulde !l5 ton kuru fasulya satın alınacak. be

her k. ]o,unuıı mtıh 'm nıen iıNl e l i 25 kuruş olup tutqı-. Si50 
l ıradır. 

2 ~r . - ~ ııv:ıkkat tt-nıPıatı fi5G l•ra 25 kuruştur. 
.ı -- 1-.Ys:,ı Ye husu>i ~attlar komisyondan öğrenill!cektir. 
ı - lhal"' ' 15.111.!'11 ~' · r> mba giinü saat 11, İstanbul Topkapı 

;\laltepe "atın alma komısyonundo yapılacaktır. 
5 fateklılerın mezkur günde ihale saatinden bir saat e\·vcl 

muvakkat teminat makbuzlariyle teklif mektuplarını komi'· 
yona 'ermeleri. 25-30 5-10 ... 

lzmir levazım amirliii satın a lma komiıyonundan : - ---·-
1 - 20 ilin '<·lo patateze ·hale günü verılen fıat pahalı gôrüldtİ· 
., gi.~nrlf'n. tekrar pazarlıkla ~~tı~ alınacnktı.r . 
~ - lh.ılesı 29.~l . 941 pa:ı.aıte<ı .ı; u nıı saat 15 te Kışlada İzmir Je• 

::azım fımirliği <atın almıı. komısyonunda yapılacakt,r-. .. 
3 - lalıplerın ))eJlı vakıtta temıııatlarıle l)ırlikte komisyona mu

racaat etnıelerı. 
lıtarıl.111 komutanlı.:k.::..:..:H::.t_ı_ıı_a_l_m_a __ k-;-o-m---:iı-y-o-n-u-n-d-a-n-: ------

1 - Beher kıloouırn 38 kuruş fiat tnhmın edılen 250 ton sığ11· 
etı 30.9.U4.1 salı günü baa1. 1 de pazarlıkla satın alınacak
tır. :\Iııhamnıeıı t>ecieli [17500 lira olup knt'i teminatı 122"0 
liradır. 

2 - Şartname•• her ı;:iin komı~yonda görülebılır. 
3 - htek l i l erııı iıeıli giin ve saatte Fındıklıda "atın alma konııs-

yoııtına gelmelerı. 25-27 

lıtanbul levazım amirlii i ıalın al ına komisyonundan: 
ı - Beher kılorn:ıa ·100 kt•ru, tahmın edilen 15 ton kunduralı~ 

vnkatn nlıııacal;tır. l'arnı'.lıkln ek~ıltmesi 29.9.941 pa~artes' 
günv gaal 15 (,! Trıııhanecı,, İstanbul levnzım anıirliğı ><atın 
ıı.lnıa ~?mı:ıyonur.da y9 ;Hlacaktır. A:.-rı ayrı ~ayi!erden de 
alınabılır. İsteklileriıı verebilecekleri miktar uzernıc!Pn lrn
nuni kat'i temınatlari;·le belli vnkittl' komi,;)·ona ~elmeleri. 

İatanbul Topkapı ınaltepe askeri sa tın alma komisyonundan: . 
1 - Kapalı zarf usnlıle :}5 ton nohut alınacaktır. Beher kı!osu

nurı muhammen bedeli l7 n 17.5 kuruş olup tutarı .;12:; l'· 
radır. :11uvakkat .. emınat• 459 tını :ıs kuruştur. 

2 Evs!lf ve hu,;ud .<artlar Topkapı :\Inltepe askeri >atın a lnw 
komısyonunda g~d'. elıılır. 

3 - İhalesi 16.10.\141 per~et"be giinü saat 11 de mezkür kom'~-
yonda yapılacakt ı r. . 

4 - Talıplerın belli giinde muvakkat .temınat makbuzu ılı; tek
lif mektuplarn ı -.ı:ıt ıo <la komısyona vermeleri. 

25-30 5-1 o 

Devlet Deniz Yolları lzmir Şube
sinden: • 

26 eylUI cuma gününden itib!lren limanımızdan İstanbuln hare kel• 
edecek yolcu vapurları sabahları çok <'I ken hareket edeceklerinden 
kamara ve güverte yolcularının bir gün ewelden biletlerinı acenıalık
tan almaları ve gece yarısında gemi ye girmış bulunma lan ilan olunur. 

1 25 26 27 3963 

• 



.w~ (4) .(ANADOLU)" 

İran hükun1eti itimat Polonya ord la-
kazandı - Baı tarafı bil'linci aahifede -• 

SOVYETLERE GORE 

- Baı tarafı 1 inci sahifede - rl manevra 1~ iincii ve 1!:> inci Rumen piyııde 
i{altıııa~a çıılrnıyorlnr. Rıısl:ır. hana tiiıneıİl<'rine nğır zayiat verdirilmi~ 
ıdr<likleriııden beri 1770 ton şeker, yapıyor Ur. 2 n -,ıı. toı;ıı;n bataryası tahrip e -
fl680 tı.nhıı -,dfı}" ve bir milyon metre dilmiş ye 100 mitralyöz va bir çok 
·nmns P.'ıindı"rnıişl<'rdir. T.onclrn, 24 <A.A.) - Polon_;a hurıı nınlzC'mezi zaptedilmi~t ir., 
T~,hranın clışmn yerle!)"li lngiiiz lın Yl'kili Ye lngilten•ıh·ki Pıılonyn l\lo.kova, 23 (A.A.) - Lrmingr:ııl 

kıt:ıl:n., halk tnr:ıfındnn çok i . .d kar- ordıılaıı b:ı kıım:ınrl:ını grner:ıl ceplıe.·i ııiıı bir hrilgc:'lincle cılingü hii-
,•!la 1makfadır. Skor;;ki. Polonya kıı\'\ «'llt>riıııa tlüıı cuınu yapnıı lıir Sovyet kıbr;ı 10 kilo· 

Radyo. gazete~inıleıı: ~:ırki lskocyad:ı yaptığı ııı:ıııe\ r::l:ır- mefre ill•rlemüılir. 
Yeni Iran kalıine i. p:ıl'l:ııııl'nto - da buluıımu,tıır. llir Yugoslav geni'- Odesa cephe.sinde 9 tümende. mü 

Şark cephesinde 
kış hazırlıiı 

lngiltcre hüktin1eti Fin
ltı ndi w 1aya bir nota verdi elan itim-:ı<l re.\ i alnu~tır. Parlamen- ral ile yiıhek r"ütlıeli 1ngiliz sub:.~·- rekkep Alnıaıı - Rumen ·km etleri 

tada hükümetin programı mü?.a - !arı ela m:ıııevralnnla lınzırılı. JlarP- So\·~·<'L müdafaa,;ını yaramamış]: r -
kere edildiği sırrııla Dc.:ıti hmimle kata Polonva t:ıv •:ırelcri de i tiı·aJ.: dır. Bıır:ıda 2 Rumen talıııru imha e-
bir mebus, eski şalım hıııln•l dışımı e mi. lertliı": · · dilrııi§tir. Lonılrn, 2.1 (A.A.) So ·yet yiihc-k 
çıktığını söyliycrek : x ,\Iogkonı, 24 (A.A.) - ov:et teb- ktım:ındanmın m •rk{Z lıiil~{.esiııdı>ki 

- Memleket dışında yatırdığı pa- GJ D.. J !iği: ınünıe;.:sili ,ı:renertd Sorovski Alınan kın· 
ralal"la ve kaçırdığı elm:.ısları nıclıu,;- .ı. • ogo 2:ı El'ILilıle kı'L::ılarımız, hiitiin cep V•!tleriııin. km hazırlıklarına 1ıa.,.larl 1 !;--
lar kontrol etmeğe> vakit bulamaılnn - Ba.etarafı l inci sahifede - he lıoyunc:ı düsmanla çarpışmalara !arını, yüzlerce kilomefrl'lik c phe izc-
geçinmeğe gidiyor. Demiş ve yeni ifade edebilın !eri me~ruttur. Yeni ko- tlevmıı t>tmi~Jenlir. rinde -:iperler kıtzmakta oltluJ..lan;ıı 
>tah tarafından halka cbV,ıtılma~ı mite, kanunu esa~i mucibince milleti Evvelki gün 28 i hava muharelıele- ~ö\'J'miştir. Gııö':ctccilerc hPyaııatta 'Jll

emredilen 24 mil:;on riyalin nıenşei:ıi temı-;il hakkın:ı malik hir Fran,.ız hü- rinde ve 21 i mevdanlarda olmıık ü- Jıı;ıan !{eııcr:ıl demiştir J;i: . . 
• ormnşt ır. kumeti tp.,is cdinci~·e kadar Fraııoıa zerp !)H düşman t;ıyyarr"i tahrip celil- _ Alman ihtirntlnrınııı Nıye..: ';.P ---oo için idari hPyet yeı·ine> kaim olacaktır. 1i~tır. 16 tayy:ıremiz kayıptır. zaman y:ıkln~ıyor. A1maııl:ınıı Sm-ı -

L.otd Çörçil General ı >ögol, Hür Fran ızların :Jefi Londra, 2·1 (A.A.) - Rnsla , cep- l•·n.kten Jıir yol açnrrık .\Io ·korn.\':ı ilrr 
olmakta clernm eclecel.tir. Yeni komite. henjıı m rkez mıııtak~sında.!·enj hir IPnıek i-ıtenıeyi.~l~ri sebelıini aııla!~m 

- Ba. tarafı 1 inci aahifed,. - Afrika, vııkııı ,;ark \'O: Pasifik d<' ıl:ıhil venle ıııu\·affakıyetli mevzıı nıuka- ınilınessil, şimdi burnda 10 - 4:, kılo-
r:ı~yonu hakkııııla lıiı· karar ;;ul'c·ti ka- ollluğu halde Fran,.::ınııı husn:<ı bir ı\tfı- 1 ıil hücı;nılarcla bulunnrnı;I:ıı·<lır. lhı nı •trrlik lıir sahanın Rus un etleri 
bul edilmiştiı·. ku ıö:.ıtprcli~l ıııuhit•lif biilg-elerdc \':ızi- m'ukabil taarruz, Smoleııskiıı 121) ki. taı·afıııdan gc~·i alındığını Ye Alma;ı-

Konfcrnıı::>ta Sovyellcr lıidiğini tem fe=-iııc dt'\'anı cdPcek olan miiclafııt! kon lometre ~imali ıı:ırki~inclP Glukop !arın ıo 1.ünıeıı hıybcttiklcriııi, . ovyet 
sil eden Lon<lra elçi~i J\laiski. l>cyanat- :-e,·iııin \·pı·iııe k:ıim olac1ık değ-iltlir. mıntalrnsıııclan yapılmıştır. Lonclı-a- haı·p siliihlarmın, Almnıı silahlarınd~tn 
ta lıulunn.t·ak So\'Y<>t hiikılmetiııiıı, dek ·Hiir ı:'r:ın,.17.larııı parola ·ı rndm·: nın ~skt•rı mahfillerinde .şu cilıcL de iistiiıı olt..luğu sabit olduğ'mıu siiylemı-ı. 
Iiir:ısycıııda ifade edilen pren~ibler{' ta _ Fran. ız to('rnkl:•rıııın kurtarıl- t:ı~rilı ediliyor ki; Ruslar, l.11.'ningrad _ Jlah:iki kı~ soıukl: n IJ:u;ılayıııca 
ınamiyle riayetkaı· oldıığuııu lıildirmi~· m::ı::-ı. milli hlikiimranlığ'ı kurt::ır::ıcaı, l'l1ı:ıtuka~ında çok iyi tutunuyoı-l:a·. gece·w günduz :-;ıfır altında 50 der,.ce 
tir. Çörçil, harpten sonraki i~leriıı ele rnrıııki teskilatı hazwlumak. :ııı'!ak Bİ.ırada , Almanlar, bilhas~a . ubay iti. soğukta Ruslar kalabilirler, foknt Al
müştl'rekeıı görülme. ini temin m:ık - İfür Fı·:ınsa kannlınrlnn miinıküıı<lüı·. 'ıariyle çok ağır znyiata uğrnmı:;tıı·. m:ııılar buıı:ı J,ati:en t:ıh:ımmiil ede-
. adiyle çalışm~k üzere kom is onl:ır Loııdra. 21 (A.A.) - General Dıi- Bazı Alman alayları subay ml'Wud- mezler. 

2S ~ylüi l 94i. P.el';emlie 

stanbuldaki yangın fe
la <:etzedeleri vaziyeti 
Kızılay kurumu, felaketzedelere 

her türlü yardımı yapıyor 
isüınlıııl, ~ 1 (Tt•lrfoıılıı) - Kızılayıç:ırıw~ır vı ı .. lın<' i iı:in emir g.•lmiş, 

unıumi merkezi. Ft•neı·deki büyuk yan- clNhal tc\·zi:ıt:ı bn~laıımı.~tır. 200 ta
gında M evin yaıım:ı;;'. ile ~ıçı~ta kal~ııı kım da yatak teyzi eclilmiştir. Yangııı-
456 vatandaşı ~aın:ınııy.Ie ı~kaıı etnıı~- dan ·17 aile hiı; Liı· e<1rn kurtaramamıı~
tir. Kızılay Fatıh :ıub~s.ı, a.l~tkudar ola- . , , ') :: ... . .. ~ . 

8 1 .. _ 
r-ak Dari.il. efakada pı ırttıgi :ııcak ye· tır. Buı~laı ~a L!l bu~ uk ııufu .. 1 ,ı~ 

kı" "71 ı\ı1:1Ketz•<lt>ııiıı ia~e,;ini te - çlik ııııJus, ;>l kadın ,-ardır. Y:ıngın t 
lllt! ·' •) . • . v l 1 . 1 li: . b 
ınin etmekkılir. li\kctıne uırrıyan ara ~ır as.~ ·._ı:ışe <'-
Yangın Jıakkıııcla Aıık:ıracl:ıki Kızıl- deli olar:ık ~n b~~e~· l!r::ı .• ~ucnkler~ o

.. mcı·koziııe h:ıbı•ı· W'l".iliııcı• istaııbul- nar Iir::ı te\·zı ılılmı._tır. il.ıra Lerlelı de 

.n · · F' l' I tz d 1 .. 
l: k' d "JO(\ıtıı 500 baıtaııi\'t• aOO la- \'erilmektN!ır. t' lL ce .C e er ıçın ayrı-t :.ı ı \!1 • ' k ı ·ı . t" 
l-ım mııhklif bn) ıl:ı <''bisl'. 300 i:ıkım c:ı birer yat::ık ta ·ımı c a wı·ı mıs ır. . ••-----........ 00--,-----

0rta tedrisat muallimlerinin maaş zamları 
Bu zanıların verilmiyeceği hakkında çıkarılan 

savialar asılsızdır, Cedyel 1'1aarif ' ' ekale-
• J ~ 

teşkilini teklif etmiş ve lıu ·omis_von- gol hırnfındaıı lıir Hür Fransız komi- 'arının :J de ikisini kaybetm .. _lerdfr. Demiştir. 
lııır seçilmistir. te~i i. ti ari l>ii· kpıre\· tesi,; eclilnı · iııi Bu 11 un haricinde kaydedill>el'k ha· Rurl yo mı::ri csiilllnı: t ·tanlıul ~ ı (liusu i muhabirimiz •

1 
verilnıiyeceği söyleniyordu. Zam göre-

l~inc!· içti!tl!.ı~. . . . lıı~ ~ab~hki gıızeteleı: grni~ bir ülcii'.lc •ı ey yok~~r. ~av::ıl::ır da feıı-nln;~mak: Leningrn<l c,-cphcsiııck Rusl::ır Al - den- t~lefoı;ln) - Son günlerde çıkan cek olan orta tedri;ıat öğretmenlerinin 
Eclenın rcıslıgınde ıkıııcı toplnııtı"ını mıllı Lır tNllıir olarak gö<ıt('rmektcılır. Laclır. Kıyef ınıntakasıntla Şıddl'tlı maıılara \'e Fiıılere kaı·şı mulrnvemct bazı şııyialara ı:öı:e, guya orta tedri-1 cedveli, :\faari.f Vekaletince hnzırlan-

tince hazırlanmaktadır 

y:.ıpan müttefikler konferaıısıııd:ı Lir Tnymi · gazetesi diyor ki: muharelıc•ler devam etmekta<lir. O- etmekteılirler. lııgiltere hükumeti, Fin- sat i.igretmeıılcrının m:ı.a;:. zamlarının maktadır. Şayıah.r, :ml;nzdır. 
nutuk ı;öyliyen Sovyet lıiiyük elcisi :.\[:ı- «Bu, bir nevi muvakkal hiiklııııetin rnda, çevrilıniıı olan Budiyeni ordu!>u Jamlirn kuvYetleriııin dnha fazla :ı 0 ~·i 
iski ezcümle demiştir ki: teşkil edilme i denıpktir. Bu suretle ka- askerlerinin cenberi kırm;lk için gitm~meleri \'C 1939 hucluduııu ge:;ip AK/KA J l b J 

- ~ 'azi .~iiriilerinirı taşkın biı· ~e - biııe. lıilkUYVe 1es~kki.il etnıekte>dit·.> vaptıkları teşelıbüsler h:ıkkı:ıda ma- de Rusyaya ait topraklara girdiği t:.ı'.(- SON D : ta yan su ay arının 
kilde Rus.ruyı i;ıtilfi har ketiıır ge:çmc- Derli Ilerald y:;'zırc•ı·: lı1mat yoktur. Ilununla beı·abcr Ki. dinle ingilterenin, Finlfındiyayı müte- · -- bir suali 
]erinden beri üç :ı~· ge:çmi ·tiı-. Hürriyet d{nrar. demokratik inaııın bir ifa- yefi müdafaa Pden kıtalard:ın bir kıs arrız • ayacağım Ye ileride ımlh ma,;ı::ı - AJ ) • . 
ve memleketlerini tclılike<le güren Rus- ıle"icliı· ve Hür Fran ·ızlarla müttefik- ınının ricat edebilecekleri muhnk - ~ında hiç bir yardımda bulunmıyacağı maD arın yenıı Rady~ go:cte.~ı;~dcn: . 
l:ır mücadele yükünü üzerlerine alarak l<'rin davac ıııa sempati gü,;teren, fakat 'rnktır. );Jaamafih bu mıntak:ıdn va- hakkında bir nota vermiştir. Taymı:l gazetesı, 1talyada ycnı b:ızı 
calı:ımışlardır. Hitler, tlün)'ayı çöle Ct!- siımliye kadnr Dögol hareketini tanı- ~iyet karanlık ır. Bu nota ile, İngiltere tnrafından Fin T k ı· ole • t~dbirle~· alındığını ''.~ bu.m~n faşistlc-
virmeğe, yiiz binlerce iıısuııı üldü1·m>Jğ.- rnıy:ın yabancı hüküıııetleı· aırasıncl::ı Moskovaya taarruz: Jı1ndi.nıya yapılan tazyik artırılmıştır. e Z rJ rın yenı bazıte ~ebbw:lerının 3aş!:ın • 
çalışıyor. Buna hakkı yo ·tur .• liitcca- re,;mi müna,;ebctler te3isini koladaşiı- Mo~kov:ı, 2.:1 (A.A.) - Tas ajan- Taymis gazetesi, e;:ki Finlandiya top- Tı .. k. d n bir ·sf ki gıcı olması muht~mel bulundugunu ya-
vizi kat'i suı ette mağlub:yetc uğratn- ralıilece'ktir.> . <ıı 23-24 eylül gecesi, Alman t. yya. raklarındnn ileri atılacak adımm ta - ur zye e t e e zıyor. Gazete, ıtalyan . ubaylarrn:.ı, 
cağız. Kaynııklaırımız bir :araya koilul- Diğer taraftan Devli Skec de, Berli- ~e!erinden mürekkep bir grubun • los arruz ;:ayılacnğını yazmaktııdır. b [unu/duğu imaları Li~y~cla ~~phe varken it~b·an k~\-vt1.~-
mıılı, icabında hepsi lıiılikte clüşma - nin bitaraf diplomatik kaynaklamıdun ··ova üzerine bir akın yapmak t,'-'eb- Alman zayiatı: U lerının nıçın ~ark ce-plıesıne sevk t-d:l· 
na hücum etmeliyiz. . aldığı haberlere istinaden Hitlerle ma- 'ıüsüncle bulunduğmıu Lildiı·mekt - Almanların cenubi Rusyada kazan- yalanmış diklerini sc.rduklarını da ilave ediyor. 

I:ondra, 24 (A.A.) - Elenler k.raıı re~al Petenin, yakında Pa;rfa veya Ber- 'lir. Dafi bataryalarının ateşi ve gece dıklıırı zafer ve bu zafc~·iıı muhtemel 1 B r "4 (A A.) _ Yarı resmi 
J.on, c~ün akşa!fl radyodıı .. Y~nan mı!le- Jinde konuşacaklal'ını haber vermek- •vcılaı·ınııı faaliyeti neticesinde clüs- neticeleri, dünya gazeteleriyle radyola-, b. ~r ın~kta bÜdirilivor: · · 
tıı.ıe .hı~ben hır nutuk soylıyerek de - tedir. Bu mülfıkatta Fran:ıız Afrika - ..,an tayyarelerj d-ağıtılmış, yalnız 2 rını i~gal etmektedir. Çevrilen Rtt!-! .Or- ırAl~a11; srl~hlvetli ·mahfilleriııce 
mıştır kı =. . sıııda Almanlarla iş birliği esa.,;larının •ı;smaıı 'tayyaresi şehir üzerinde u- dularından 400 bin kişinin imha eclıldi oktava bir kere daha i~aret !il_ 

-. İngıl_!.e~-e ye ~n:ıerıka tıwa~ında~ hazırlanacağı söylenmektedir. Anla!)ıl- 1 bilmiştir. Şehre ·küçük capta tah- J ği hakkıııdaki mihver haberi, Alman- şu n h ·:.edilmektedir ki dokteır Klocl
d~n.ız!er hakı~nıyetının nası! tesıs edıl dığına göre Darlan, h€.lr ne kadar bu ;n bombaları v.e az miktarda ya•ı. yada çok büyük bir ::evinç uyandırmış- z.u~m n:~~ire ile münha~ıran iktısaui 
d~~ı~ı Atlantıkten ~eçenlerın. h?meıııbahiste epey ileri gitmişse ele Hitlıır, 1 11 bombası atılmıştır. Hasar ehem- tır. ~~'>~akerel~rde bulunmağa memur 
gozüne .~rp~r. Bugun medenıyetı.n bu bütün i. tedikleriııi ancak Fran3ız dev- "ivet•iz<lir. 1 Almaıılaır, artık Kafka~ yolların~n eclil,mistir. mııaenalevh. kcndisbe 
kuvv~tlı ılerı karakolun?a.!- tpte~lılmcz Jet r .. i!;inılen elde <'ıl<'bileceğini tıılıınin O<leaa mmlakasında: \nçılclığını ve önlerin<lek~ .. kt~we~b,.ııı güya ;i\·asi lıir vazife tevdi edilm:· 
kalesın<le bulunanlar Buyuk Bı·ıt:.ıııi a etmektedir. l\loskova, 24 (A.A.) O<les:ı h- Bu<li ·c.ni ordularmın clokuntul rmd n b l l · r d . . . ·! d " 
ve milttefiklere ait kuvvetlerin denım- Londra, 24 ( .A.) - Dün H;ir ~'ni:l nhranı:ınca mtidııfaası Jııık _ ,ibaret olduğunu bildirmişl~rdil". u ~ınc uguna :ııı ısraı ad oıa,an 
lı surette nrthğım ve Brit. n.ra mille· Frııasız kunetleı·iııe men;;up bir SLl- '<ın da 'raıı niansın:ı bir raııoı·Ja tııf-1 Şimdi Harkof. ikinci lwdef Rostoi _a~.ııl~ı· tam~~rı1ı es~~ız ır. k .• 
tinin kıyas .kabul etmez ces2ıı:eti~ıi l!Ö- bay, bütün JI ı:ır Fraıı ızların tamamir- , ·ı:ı L verilmektedir. Rumenleı 111 mil - ve Sonra da Kafkasya.. 

1 
ur • ~~·a~ı~ınc 1!1'.

1 
n;:ın.. ns d eı. ~ 

rerek zaferın muhııkkak oldugunda le teçhiz edilmiş 100 bin asker ve ta- ''eıTer hücumları, Sovyet kıtaları ta- _ İşte Alman hedefleri buıılanlır. ~::ı ~em~sının 1.~e~ı·r\ mcs~rrnsa~.1 ~ı~~-şüphe ede~.ezler. . !im görmüı;; ve görmekte o!::ın 1000 pi- ~nfınclan nğır z1yiat verdirilerek trıı·. Almanların O:>h°aYa taraflarında ~1 
•• ~~a 

1 
mt~~a. Y :t bz:;~;;'d~[<lı 

• Kral, nıuteakıben yakında tam bıı· lota malik bulunduklarım söylemistir. ·1olunmuşiur. Düşman, ilerleme!;: için mukabil Rus taarruzlarınclaıı bahset - h u~kı:ı;.e~ en. ı\. ı::; ~ ~ . dah'- Edr _ 
luan tümeninin orta şarkta muharebe Diğer taraftnn .llüı· Fransız harp -!J tümeni ileri sürmüştür. Rus mev- 1meleri de mukavemetin şiddetli olduğu 

1
.ad 11b1 •

1
ah yapıt,ııkı· ı.ma mdı"Jn.ınkı 'edı·~ 

bati .. d ·1 - ·ı · ·ı · ı · · ·ı · ı · ·r ·· 1<t ·ı · 1 r: k·ı k ı .. •- kt <l' ın e ı assa e zıp R , ' •• . ın::ı. gcııı erı ecegı 11 ı avr ey emı~,- genıı erı, At antıkk vazı e gormc e· ·~ı erı.ııe ,o ı ometreye adnı· ı-o - ve olacağım gusv.;rme · c ır. B 
1 1 

, . . "fo::ıd etmek iç"ıı ııçu. 
tır. dir. Fı:·an atlan ve temcrktiz kampla - 'rnla,1 clüşman, tam muvaffa k•yet ct'-1 Ruslar ve ingilizler, hrt· adımın Al- . u

1
n a~ bı:nl a~lı ı·dı.ı· 1.l.irki ·e 1.'ıe Bul-

d k F ı h . . LL"~. . 1 d ·-. l S ı - . •· 1 1 - b ·1 ru muş a on aı . nıı an :ıçnn • rıınsız ar, er ~dn "lllll e ı~ını zannev e ııo ~ırar .n ov-Jınan.ar::ı :ıg'll' zayıa .. a ma o ac:ıgını ı .. ·t . "!lsmda !llkı lıiı· "'ergır 1 k 
Başkumandan Veyvel Hür Fransızlaıa ilti~nk et_nı~ktedir - vet touc;u unun ~id<l~tJi ateşiyle Jrnr- dirmekt~dirler. lngilizk•re güre Alman fc~;~:ıni ·~~ mul~a~ım tarafın ";1~·-ler. Fransanın ruhu olnıenııştır. Gelen 'ııa~ntı • ~-:ıralı ve oluler bırakar:ık hamelesı duracnktır. . . 1 v::ı~t ığı gayretler de bu cüm 

- Baıtarafı 1 inci aahjf,.,~~ - mektupl:ıırdaıı, Frnnsa halkının yLizd~ geri çekilmiştir. Faknt Almanlar lıun:ı cevnp olar.ık .rıyd; ·:
1
. -

1 k 1 . . il ·u· . . ·ı· f B" R t lı t · d"kl · h b 1 d . d" k !· w ~n H ı. Irak i::>yanı psna::ıında liman faalı. t o-. :ııı ıcşıııın mı ınııı ıngı ız za c- ır umen a uru, amnmen ıın- ver ı · erı a rır er <' sım ıye :ıc ~r Almanya lırıriciye ııeznrdin'n fi'_ 

Sigaralardaki ay-yıldız 
Ankara, 21 (Hususi muhabirimiz -

den telefonla) - Sigaıralardaki ay -
yıldızın, izmarit halinde yere ::ıtılması 
münmıebetiyle başvekalete şikayet edil 
miştir. Sigaraların ucundaki ay - yıl
dızların k:ılclırılnınsı dü.,rmülm<'kte<lir. 

000 

Sebze ve meyve ihtikarı 
İstanbul, 2·1 (Hususi mulıabiı'imiz

den telefonla) - Sebze ve meyve ih
tikarma sebebiyet veren 25 kabzimal 
mahkem.eye verilmiş ve 25 şer lir~ 
pnra ceza~ın:ı. mahkum olmuslaıdır. 

000 

Sıhhat vekili Istanbulda 
İstanbul, 24 (Huım!1i muhabirimiz

den tPlefonla) - Sıhhat ve içtimai 
muavenet Vekili Hulı1si Alntaş, bu
gün Ank:ır:ıdan trenle buraya gei -

yetine devnm rttiğinclen bitiken m. 1- rine bağlamış olduğunu gö termekt:e- ha olumııusiur. Açılan ceb kaidesin- 725 tayyare kaybettiklerini ve 8·1 hın ··ııfl go~r<:' Lu ınnıı vr·~ı~ı· T .. ık' ·e",,. 
ların hacmi. normnl hncmiıı Le· mi:ı- ılir. lngiliz zaferine yardım ederek deıı <lüzeltilmitı \"{! bütün dü, mun ü!U verdiklrrini bildirmişlerılir. ~~ı~ ne r;I'~' tle ol~r :a ~İ" 

1 
u.r c1~ü ~ hk ld 

!ini bulmustur. Fransayı kuı·[arnıal· müıııli:iin olacak- kuwetlt(?·j tardedi!mi:$lir. Akşam Ru,; ve iııgilizlcr be Alrnaıılaı ~!1 rüklem~kte~ı ilını·et'"01 · uı~k.ıagı ~·eleri- 30 seneye illa UUl O U 

mi:> ve garda kaışılanmıştır. 

JI ··ı· B. 1 ·· · ct·· · d lı 1 · 00 t ı b tt'I 1 • · 384 ııııı · ' aıı es ı ıı., 1staııbt 1 24 (H A hab' · u a a, a~ra, ııgiliz impaı·at.or!u- t.ır. ınerı, uşmnn yenı ar e er ı:ıdiı· - 85 ayyare rny e 11. erını \C • _ ni tahakkuk ettirme!· ·ç ·n ingiÜzlc!·in · ı , · ususı mu ırı-
Yunan tümeninin orta !-larkta muhare- Günün nıcsclesi mek için yeni kuvvetler yığmağ-a b:ıı;- ölünün pek gülünç bi!· ı:akam.oltlurınu her careve lnş vurar~l ~aolıkhrı mu- mizden telefonla) - Geçenlerde, 
!arının ha·yatj ehemmi\·l'[i haiz bir l~mı?,»':l da Sovye! kıialarının şiddet- iddi.a etmektedirlc.r. I.kı .. ~ı~r'.t~ı.~ ~ ~~,n tad oyuıiun 'ı;)r ev~::ıiıh~ <lahilrll~. Fatilıde metresi Binnazı öldüren Ha-
cüzü olmuştur. • - Bıı.a tarafı birıinci 'ahifede J, hucumJ,.vle clagıtılnıışlardır. zn.rıatı hakkında ılerı ::;uHlu~ı~ ı .tl-.1~1- ç ç • cı İbrahim adıhdaki ş-ahsın mu hake. 

sebep olmaktadır. Her zaman iste • Cephenin Kura<lenizdeki ~nhiII0r:- l:.>.ı· birbirine çok zıcldır ve ıkı tar:ıfıı~ Batırılan bzr Kanada me:ı:ne bugün de şehrimiz aji;ırceza 

1 L .AA N diği kadar parayı vermek kudretinde ne tlayaııan hatıiyle bir at n:ılı ~ekli ela pl'upagancla Lakımınılaıı .lwr ~~yı mahkemesinde devam edilmiş ve ne-
bulunmayan ana ve babasına karııı arzedeıı nıüdnfaar;ınd-a temaJ•ii 2 p - c::ıiz gtirılliğllııli gö.~tA·rm kt. dır. vapuru ticccle Hacı lbralıim, 30 seneye mab.-

' çocuğu isyankar yapmaktadır. Ve (\eıı \'e herkes tarafından t::ık<lirl~ İngiliz gazetel<'l"İ, kız ı~el.ınc!' Alm:ın :Nc\-yoık. 2J (A.A.) _ J\'.anadnmn kum olmu-tur. 
Kilidi lıarflerlt• acılır (ŞİFRE) nihayet bu para me elesiniiı, çocuk- btıh. edilen l ':tn Petrof lı:ıkkında orclularının çaımırlarııı ıçıııcle kala - 9950 tonilütoluk Bircdcl:.ıl nıpm·u .-,a- 1 ·ı· Al d" 1 
jyi bir halde bir para ka~ası 'arı daha fena yollara da sürükleme- raponla tla üıkclirlcr lıl·y~ııı olımmnk. caklamu ynznıaktadırl:ıl'. · Londrndaki hildcn ':ıoo mil mesafede bir denizaltı ngı iZ ye man ıp 0-
ar:ınmakt:ıılır. Atatiirk cadde- si ihtimali daima ıncvcuddur. tadır. . Sovyct büyük elı:isi _:'I:ıiski,_<lünkii be- tnrafından torpillenmiştir. Vaput mıl- mat)arının iadesi 
Rees ve Şsi Ltd. miirac:uıtl. rı mıştır. Bu sene, ders yılının biday~- dafilcl'i, 13 - H üııcU .Rumen tünıen- yo.da lınırbin devam edeceğ'ini söylemış- ~ Loncka, 24 (A.A,) - Resmen bildi-

• in.de 1 ıH numarad:ı 'l'. JlO\\ en i Mektepler bugünden itibaren açıl. Loııdıa, 2·1 A.A.) - Odc. a mil· yanntıııd:ı kı:i ve sogng:ı rngmen Rus- retebtaı kurtarılmrn1ır. 

rica olunur. 21) 27 2fl tinde zabıta ve maarif bu işi esaslı · "riııe miilıinı zayiat verclirmi5lercıı;·. tiı". Bu özlere sebep, İngiliz yarclımı - G" riliyor: 
iıııı••il&l• ... •-•-'ılllıiiİıİllİİİİı- bir surette ele alır ve sene sonuna kn- Evvelce de hıl'pa]anan bu tümenle!", nın hnfiflcmeınesidir. l\Ia~mafih ingi- ALMANLARA ORE Bir "eneıfonberi e~ir bulunan lngiliz 

İzmiı· Bırinci :.\Iıııtukn Tapu Sic J dar da en küçük bir ihmal gösterme- ~imdi .}·ine Lakvire oluıftnakiadır. Jiz gazetelerini fazla hayale kapılm:ık- _ Bastarafı 1 inci sahifede _ rn Alman diplomatik mümessillerinin 
)fuhafızlığmdan: den takip ederlerse, belki de mese- Ru,;lar Odega mıntakı\'mıcla iki ağ·ır tan menetmek i;;tcdiği zannolunm~ld:ı~ rine havaclmı bakılınca kıırrrxıkarışık mülıaclclesi kararlaştırılmıştır. Bunlar 

lzmirde Giiz.elyalı mnhalle:;in<le leyi kökünden halletmeğe muvaffak top tahrip etmi~, 100 kadar nıakineL dır. :\imanların K:ıfkasyay~ gel~lık!erı halde oldukları.görülmektedir. Bir kaç a:.a~:nda .ı~~ilterenin sabık Brtiksel 
Akgöz :Mesire sokağında kain . ar- olurlar. Her sene olduğu gibi mu- tüfenk iğtinam eylemişlerdir. Har_ takclınle husule gelE·cek telılıkeııın aza- gün zarfmda biiiün mahsur knV\'etlcr b~yuk clçısı ıle Almanyanın Izlandada-
1rnn Fani Kazım işgalindeki llazıne vakkat tedbirl~re müracaat ile ..v - '<of önündeki muhare?eler pek çoJ· nıeti.~le kaydoluıım!lkt:ı~lır. . .· imha edilecektir. Savaş ta~·yarek•rirniz kı ~~bık .b~ş konsolosu da. Yaır?ır .. Hk 
tarla. ı şimalen dere, garlıen rne. ire veli ııiddet !Onra da i'1mal gösteri. :etın devam etmektedır. Bu mu hare. Dı~er taraftan ,ngılız gnze~eleı ı, I\'.rnnştad önünde Rus saffı harp g~ _ pa~tıde ıkı. !araftaı~. 12 .d!~lom_:ıt ıad~ 
Akgöz sokağı, cenuben Petro Koki- lirse, kahvehaneler şimdi olduğ~. ıti- 'leler, inıtli.re kad'!lr Rusların lehin- gaı bı Almaııyaya ihraç harcketıııclen milerine t. arruz etmişlerdir. Bir de~t-1 edılc~ek, bılah~rc yu7: kış ılık lıır kafı-
ne bahçesi ile sınırlı 3016 metre mu bi talebe ile dolar, boşalır ve boyle ele ce!·eyaıı eylemiştir. bahsetmişlcırcfü. Fıık:ıt ~u h~ıstrnt:'l. g.~- royer batmlmıştır. Beyaz deniz sahi- le n;uba.dele edıleeıekiır. . 
rabbaı ar:ıa Hazinece tz;1cili isten- mücadelenin tesiri de hiç bir zaman Pe:-ıkop şehrine Rumen ve Alman ne! kurmay« ders Ycrıltm11yecegı ele !inde bir av tavva·remiz, hüyiik bir elek hıı d~plomatla~ 1~panya ve Lızbona 
miş ve ı-enet~izliğinden dolayı 4.10. görülemez. lcuvvetlcı inin rnr<lıkları ha1ckıııdaki ooyan edilmiştir. 1 rik santralın~ 'taınamiyle vakmıl;!tır. sevk cdılerl!k :ıynı zamanda serbe:ıt bı-
941 tarihinde keşif ve tahki ·at ya- Zabıta kahvehaneleri daima kon- habeı· ele teey.viit etmemiştir. }lerır!Z --- J;eningrad ve i\Joskovada askeri te;1isa- 1r,,.:ı..,k,.ıl.a .. c •• ::ık,.·I .. :ı..,r.cı.ıı..,·. _________ _ 
pılmak üzere mahalline memur gôn trol etmeli, buralarda görülen talebe •ephesiııde 4 ~·ün sfüen şidddli mu- e?.e~:ck Almaulnrın. 1 e~·ıü;c k:ıcl~·: ta ela. mtıVitliakıyetli taarruzlar yapıl-• A N A D Q L u 
derilecektir. l\liilkiyet iddia. ınrla bu de mektep idarelerince nğır cezalara ııar?lıe!.~r netıce,-iıı<lc dllsman, geri ~utun ~ark cep.hesı~de ;J9o000 .kı.;ı,- nııştır. 
lıınanla rvarsa 0 güu mahallinde lıu çarı:>tırılmalıdır. ·ekılmege. n:ıecbuı· olmuştur. lı'.' zayıat v~r.~hklerı h_akkında.kı. ıd- llerlin, 2·1 (A.A.) _Savaş tayy:ırc-
lunaniür varsa 0 gün mahallinde 1.ıu . Bir de sinemalara devam mese?c- Lozovskımn beyanatı: ılıalarını.n. guluı~ç oldu~uııu bdcl.ırc ~ lnrimiz, dün g cc ingilt€1rede Sen jorj Sahibi ve Başmuharriri 
lunacak keşif meınurunn ve:a sı vard~r. Mektep saatlerini si?e.ma- Mosk?va, 2.ı (A.A.) - Lo:1.ov•ki, rek h~kıkı zayıaıın 2,vO~:O~_D kı ·ı):ı Iimnnı tesisatıı::ı, cenup sahillerinrleki, 

............... "" 
!erı ilan olunur. fa. gec;ıren çocuklardan da şıkayet 'razetecıler t~plantı:;ında 4 Sov.vet lıuldtıgL~nu ve ?.unun. 7_ü guııluk z:ıyı- şehirlere t:ıanuz ctıni~lerdir. Büyük ı HAYDAR R O Ş T O Ö K TEM 

~d lmekledir. Sinemacıların, mektep- ~rdu:ıunun Kı~·ef civanııda çevrildi- nt oltlugunu so:l'.lu~1.ı~tır. yangııılar, !Jll taarruzln;rın nıu\·affa .1 --: :--zaui şehadetname l~r açık olduğu saatlerde talebeyi ''İ hakkındakı haberleri yalanlamı;;, Almanların hır ıtırafı: kl\"etle n icLlcndiğini güstermistir. Umumi Neşriyat Müdürü 
sınemalarına kabul etmP.leri mene - \lmanlımn öteden beri bu şekilde Berliı!, 24 ~A.A.) -.. Doyçl.and 

0

Leningrad üııiiıulc: · HAMDI NOZHET ÇANÇAR 
928-929 yılında Armutlu ilk aktı- ~ildiıH ve müsamaha .eösteren sirıe. h~b~rlc~· . vcırmekle oynlaııclıklarıııı g~z~tesı, ~enıngra.~I ı:mıdnfaa ~ı. Le- Berlin, 21 (A.A.) _ D. N. B. Ajan-

lıından aldii{ım şehadetnamerı kayp macılar hakkında takibat yapıldıP.ı hıldmnış, ılı':lta hareketinin ıııtıv:\f- mınııı nıaJınodan usiıın oldugunu . ı, Alman kıtnl:wıııın L uiııgrad öııi.in
ettim. Yeni:iini alacağımdnn hük- takdirde bu mesele de halledilebil;ı· fak olıımndı.ğıııı sijyleyerek lnıilterc _ ynzmakta \'e şöyle de~ektedir: deki muvaffakıyetlerini bilclirmekt<?, 
mü olmadığını ilan edt•rım. . kanaatındayız. de Rusya içı.ı tnnk imal edilmek iizcı. Fran. ızlar, -ananelerıne uy~rak ,c;iddetli muharelıekrclen goıwa bir nıik 

• ,•• ... \•Ie•h•m•e•t•oıiğiııl•u•H•u•·"•'eıiy•in•l•i•k•ı"•·oıiğİll•ulllıll••••••••mmtı1*&*Iİll••ı re hııft tahsis edilmesinin ehemmi- kahramanca c;alı~tılar, fakat Ruslar tar ilerledikleri, bir müfrezenin, isi.ih

--::--
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yet ve işUrakcleki kıymedni aniat - öyle deği~dir. Onlar, <;~k miikt!m~el kamları g~çerek ııehriıı sokaklarına 
nıı .. Kiye~ mıntakasıncla Alııı:ıııl~J· ve ~edakarane har~~clıy?rlal". Şıcl- giıı:diğini, diğer bir ıni.ifre1,enin gö,f.ia 
ı·m hava ü:>tünlüğii elde edmnedik - d.etlı mukavemet gu:-terıyol'lar .. Le .. göğü. e nıuhar<!belcr Ycren~k bir ~ok idarehane: ikinci Beyler Sokak 
!erini, tank cihetinden Almanların nıııgrad mıntaknsında 16- 18 kılo - Sonet me\·zilerini muharebe har i e~
iisilin oldukl:ırını ve bütün Avrupa metre derinliğinde tank tuzakların- tiğ'ini bildirmektedir. Bütün bu mun ,_ 
falırikalarırnn Alınan.ranı tıınk yo- dıln müteşe~kil bir saha. h.az.ırl::_n - rebelercle düşmana ıığır zayiat \"erdi • 
l tiı'mclde meşgul bulunclnklnrını mıştır. Şehrm etıafındakı ı.-ıtıhkam- rilmişt!n·. Piyade haıekatı da muvaf -

Perşembe günü akşamı 

~övlenıiıf!ir. Sovyet istihbarat daiı'e3i !ar da lıiter bitmez, g:ırnizon efradı fakıvetli olmuştur. 
reis muavi•ıi, g-erıeral Kutzofun m:ı- derh::ıl yerleşmiş ve müdafaaya. ba~- · x:---
re11 ı Budiveninin verine tayin edil. lamı§tıı·. Ağır obüsler hariç olmak V l· "t , t • ] d 
liğini ve Baltık R·us donanm~smm üzere bu islilıkamlar, diğer hücumla- a \.l gaze esı (apan l 
28 cüziHamının hveç limanlarına il- ra mütehanıınildir ve bu bölg-elerde İstanbul, 24 (Tele.fonla) -Va-
fica ettiği hakkındaki ecnebi kaynak- hav-a hücıımları da bir netice verme· kit gazete'si, on gün müddetle kapa-
ardıın vel'ilen haberleri de t'ekzip mektedir. tılmı~tır. 

Masalar yemeklidir. Evvelden masalarınızı tedarik etmeniz 
rica olunur. Telefon: 4007 

Mac Allan ve Praf Gearg 
Darvaş, Komponist Fritz Kerten caz orkestrası 

GÜNDELiK TAKViM 

1360 Ramazan 3 

S. D. 
Sabah: 6,01 
Öğle :12,16 
ikindi ;15,44 

EV KAT 

Akşam 
Yatlı 

İm.sak 

S. D. 
18,14 
19,44 

4,23 


