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Külliyetli otomobil lastiği geldi 

İstanbul, 29 (Telefonla) - Haydarpaşa gilmril
ğüne 3000 otomobil lastiği gelmiş Ye derhal muame
lesi başıamı~tır. Ayrıca 2 bin otomobil ıast!ği de 
İ~keııderun limanına gelmiştir. 1500 Jiistik t~ yol
dadır. Bun:ardan hariç ayrıca ticaret ofisi de Ame
rikaya 14 bin otomobil lastiği sipari~ etmiştir. 
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Şefimizin 1 
doğumlarının -, 

Askeri Vaziyet 1 ,-
yıldönümü Almanların Demiryollarına 

Ankıır:ı, 29 (A.A.) - Milll Şef h•• d k• k dl 
ve Hei•icumhurnmuz lnöııiinün UCUm a J ma Sa arı 
doğumlarının yıldönümü mlinasc-

Şark cephesinde harekat 

Moskovada 
~lüzakereler başladı 

3 Sovyet fırkası .. 
daha imha edildi Stalln, IDOlllZ YB Ame. 

rika heg'etleri reisleri 
Sovye!!~;d:~n~~ bin ile konuştu 

Bir Rus kızının 
fedakirlıeı 

Finlandiya 
Bir gazeteye göre, enı

niyet.i için çarpışıyor 

.. Sovyetlere göre 
Cenupta 2Ru

men tu2ayı 
imha edildi 

Sof yada 
Otuz casus muhakeme 

ediliyor 
Sovyetlere büyük bir 
muvaffakıyet getirdi Harbin büyük neticesi Suçluların ölümle tec-

elde edilmiştir zigesi istendi 
Helsinki, 29 (A.A.) - Bir Fin ga- Sofya, 29 (A.A.) - Dlin 

lıetiyle lngiltcre Kralı Altıncı 
.Jorj ve Danimarka Kralı tarafın
dan tebrik ve iyi dileklerı ihtıva 1 

eden telgraflar gelmiş, Milli Şef 
teşekkürle mukabelede bulunmuş
tur. 

Rusya da
vaziye t 

Kurşuna mı dizildi 

Leningrııda büyük Al
man hava filoları akın

la,rı başladı 

zetesi Finlfındiyanın emniyetini mıntakası mahkeme~inde 30 casus 
mevz~u bahseden bir makalesinde \•e bir sabotajcının muhakemesine 
diyor ki; başlanmıştır, Bunlar İngiltere ve es-

ki Yugoslavya hesabına çalışmışlar Sağda mareıal Voroıilof, 
l\Ioskova, 29 (A.A.) - Pravda- _ Harbin çok biiyilk netice3i şim- ve bu y• 1 ın başlarında Bulgaristan- aolda Budiyeni 

nın Leningraddan aldığı bir habere diden elde edilmiştir. Bu netice de, da de~ıete karşı bi!· suika•d hazırla-, R~dyo gazetesinden: 
göre, genç bir Rus kızı, Alman işgal d n za tedilmi olan mışlaıdır. Suçlular arasında beş ec- Bükreş radyosunun Trans Osean 
ftahasından kaçarak gelmiş, Rus baş. n.uslar tarafın a ~ ş nebi vardır. Başlıca suçlu kaçmış Aian3ına atfen bildirdiğine ve fakat 
kumandanlığına çok kıymetli ma!U- Fın topr.aklarının gerı alı?~asıdır. olan doktor !orgi _Dimitroftur .. s.~~- baş~a kaynaklardan teyit edilmiyen 
mat vermiştir. Kumandanlık bu ma- Buna ragmen savaş bıtmemıştır. Top lulıırdan İngılterenın Sofy:ı elçılıgı aynı zamanda ihtiyatla telakkisi mu

, !um.ata i~tinaden b.ir tank hücumu raklarımızdan kovulan. B.ol.şııvık o_r- b~sın ataşesi Narman Gavieg v.e. es- vafı~ ol~n bir habere göre, mareşal 
~eıi;p etmiştir. Anı baskın şeklınde dul arı, daima emnıyetım~zı tehdıd kı Yugoslavya tebaasınd~n 4. kışı de ~ud~ye.nı, 22 eylül sabahı kurşuna di
ınkışaf !'den bu hücum esnasında Al- etmektedirler. Fııı mılletı; emnıyet- kaçanlar arasındadır. Muddeıunıumi zılmıştlll'. 

Anıerikan ordusu kuvvetleniyor. Sovyet do
nannıası nazik şartlar içindedir 

ınan genel kurmay subayları kahv.e- sizlik içinde bırakı l amaz. Şimdi Rulh i~h.amnamesinde biltiln suçlul.arın ..... --..,,...,..., .• ._. . .., . ..,. ______ _ 
altı etmekte idiler. Hücumu takıp re emniyetimiz için harbe devam olün:ı cezasına çm-ptırılmasını ıste- 1 s A- R~ t!'~ I." .-... Dokuz devlet mümeui!lerinin toplan dığı Londradan bir 8'ÖrUni19 

- Devarnı 4 üncü aahifede - edilecektir. mıştır. 5i;; .. ·• -~ 

' Londrada 
Amerikan, Ingiliz dip

lomatları arasınd~ 
' 

Çek yada 
Fevkalade ahval mi 

cereyan edcyor? 

Sovyetler 
Kafkas petrollerini im

ha mı edecekler? 

Garaj santralda 
lzmir ile millhakat ara11nda ir ti

bat temin eden otobilılerin toplu 
olar ak muayyen bir yerde bulundu
rulmaaı gayeaiyle bir i'araj aantral 
teala edilmi§tir. Otobüsler ayrı ayrı 
hanlardan alırunıt ve bu gara jda 

. Avrupada 
isyan hazırlığı var 

Fakat işaret henüz 
verilmemiştir 

lngilizler 
Almanya ve Italyada ge

niş hava taarruzları 
yaptılar 

toplanmııtır. Bu derece genİJ b ir fa- Londra, 29 (A.A.) - Avrupanın 
Mühim müzakereler a~ıyet merkezi oıan garaj ••ntraıda içinde buıunduj/u rahatsızlık vaziye lı'alyada zarar büyüktür Alman valisi değişti Bıı nasıl yapılabilir? 

bır de telefon vardır. Ancak hu tele- tini mevzuubahs eden Ob•erver ga- · 
mi olacak? kll t klf dlld' Almanlar Kafkaslara fonun batında her nedense daimi bir zetesi, son zam-anlarda Lonclrada bu Londra, 29 (A.A.) - Rusyadan Ba'VB ev e 1 rnemur bulunmamaktadır. Mülhaka- mevzuda akdedilen içtimalara temas- gelen son raporlara göre, Rusyada 

Radyo gazete,•inden: Y ki 
1 

ta gitmek ilzere, otobüslerin k açta la, Avrupanın her tarafında, baş - ki İngiliz hava teşekkillleri, 27 ey-
Ruzveltin papa nezdindeki mü- Bern, 29 (A.A.) -.1:30.henı;:~ "'.e ua aımıs ar kalktığını, yer ?lup olmadığını tele- ron başa isyan hareketleri görU!dil. lüle kadar 12 düşman tayyaresi dil-

messili Taylor Londrada bulunmak- ::\foravynda Alman valısının degış~ı - Y . fonla sorunca aıze kat' i cevap vere- ğilnü, bundan istifade için, Sovyet şürmüşlerdir. Ancak biır avcı tayyn • 
tndır. İngiliz gazetelerine göre, bu- rilmiş olması, İsviçre gazetelerı~ - Paris~ 29 (A.A.) - Paris So,r ga. cek bir kimaeyi muhatap olank bula. Rusyaııın Londra büyük elçi.·i Mais- resi kaybetmişlerdir. 

de Alman tahakkümüne karşı gos- zetesi, Alman ordusunun artık Knf- mıyoraunuz. Ha lbuki bir taraftan ha- kinin son toplantıda yaptığı beya. * 
nunla beraber şimdi Londrada 4 te~ilen mukavemetin bir delili olarak kasya petrol kuyularına 300 kilomet- ..,ket aaatlerini intizarna bağlarnakla natta söylediği gibi, Alman ordusu- Radyo gazete3inden; 
Amerikan diplomatı bulunmaktadır telakki edilmekte ve bu vesile ile re yüklaşmalan dolayısiy!P. bu kuvu- beraber, di ğer taraftan garajda yol: nun muharebıı meydanında kııt'i he- Berlin radyosuna göre, ~ark cep_ 
Ve bunlarla İngiliz devlet ve sivn- Fransadaki idamların çoğaldığı ve !arın Ruslar tarafından tahrip .edll- culara tlfahen veya telefonla kat't zimete uğratılması ve bilt!ln tedbir- hesinde tek lngiliz tayyaresi yoktur. 
set adamları arasında ehemmiy~tli Yugoslavyada çete harbinin arttığı mesini mütalea ederek diyor kı : ceYap verecek bir memur bulundu- !erin gerçekleştirilmesi Jiizım geldi- Londra, 29 (A.A.) - Hava neza• 

_ De .. a,,,
1 
dnrdımMI aahifed .. _ işaret olunmaktadır. Nasyonal OaY· - Bolşevikler j eolojik bir afet rulmalıdır. ğlnl yazarak diyor ki: retlnln tebliği: 

.,....._ ... _, __ ;;~.;:~:;:;ııiiiı,1 1 - Devamı 4 Dci1 Mlüfeda - - ~-- ıllrclll Dl aülf.U - Ü _.,.,..., lkiDc:I ııahllatla - - Devamı 2 inci ..ıüfede _ 
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IHALK DİYOR Kl r (]. ehit e Memleke i) 

Buna çare lazım Tohumlu • t sucoNıio PaocRAM 

1 
Orucun favdalarllll takdir ediniz, iftar ve 1 Bir kariimiz yazıyor: ve zer ya 7,30 program, 7,33 hafif program, 

Halka perakende un satılan dük- 7,45 Ajans haberleri, 8 senfonik mu-
sahur yemeklerinizde ölçülü hareket ediniz künlnrın önlerinde pek biiyiik izdi - f b • • • zik, 8,30 Evin !'aati, 12,3Q prog-rnm. 

- Jıam göril'lmektedir. Hatta dün Baş_ e a 1 a ır ç ma 12,33 Türkçe plaklar, 12,4f> Ajans 
-------------- - ----- - ---.-.--. - turakta bir uncu dükkanının önilnde . haberleri, 13 Türkçe plaklar prog -
Ramazanı bu yıl y Az AN : ~ Emınım kı bu sa- bu yüzden ka'vga bile olmuştur. en ramının ikinci kısmı, 13,30 karışık 

ıl..'l. huzur v~ ;.;iikCı.!l 1 D AT• • v .. tırları oku:yanlnr ~- n la bilmek bir mesele olmuştur. Bu program, 18 program. 18,0:1 radyo 
ic.in;le, .büti.ln şeni!- r. ı vıgazı aogmen rasında endışeye du- hal. İzmirde perakende un satısla- V ı• • t• J t } d salon orkestrası, 19 fasıl sa7ı, 19,30 
i'!ı ıle ıdrak etmı.~ şecekler vardır. rındaki idaresizliği ~ootmnektediı. 8 J, Zlr88 memur 8rllll 0p 8 l Aans haberleri, 19,45 s rbest 10 d:ı-
ımlunuyoruz. Biz Türkler için Ra - Bu olmussa bu yazı da m'llksadına Buna seri bir tedbir ittihazı ve halka kikn, HJ,55 karışık şarkılar. 20.15 
maznnın husu.-i kıymet ve ehP.mmi- vasıl olmuş sayılır. .. . kolaylık gösterilmesi lfizımdır. dı·rektı·fıer verdı· R:ıd~:o gazetesi, 20,45 müzik, 21 zi-
yeti vardır: Bir ay adeta bayram Fakat lüzumundan fazla urkmeyı- mat takvimi, 21,10 saksafon sololn-
glinleıi yngıyonız. Bin bir eğlen~e niz. Ra!D~zan .a~ında bultmuy?r~z. SOVYETLERE GORE Vilayet taı afın~lan v-aki davet üze- arttırmak.. n, 2~,;~0 konuııma, 21,45 kl~sik türk 
Ramnzandıı m~Y?.~na. ç.ıkar. ~ü:z:luk Bahsettığım .büt~n z!ra,rl-arm onune rine şehrimize gelerek ziraat n1ilclü- Vali, tohumluk me ele. i üzerinde mnzıg! programı, 22,30 .~?ans ha.-
hayatımız d.eğıştıgı gıbı cvle~ımız<!_e ı,reçm~~· zeh~rl~rı bagır:s~~nn ~e.fet; . - Ba, tarafı birinci ahifedr - rü ile birlikte zirai vaziyeti tetkik €- V k.'J il ·l , aslarına de . ıl· - berlerı.' 22,45 dans muzıgı, 22,!>5 
her zaınnnkınden fazla bir :ııle bag- mek ıçın en ıyı çare aç Ka.mak } an. . . .. . den zir·ıat memurları dün v·ıli Dav e a e eı e ten:' . v.ım a vnrınkı program ve kapanıcı. 
lılığı hlwası hüküm sürmektedir De- biz Türklerin güzel adctleriııtlen o- za mensup gemıler bır kruvazor, hır u d,T, 'k 1 . ı'· d , . •. t·m· dır. Tesrinievvelın ılk haftasında to- · 000 · 

' ' · · · , k D'kl ı ,, . · . destroeer bltırmıs d 'ğ 2 düsman ,.,,ua u sa ın rı ·ase ın e oır ıç ı a · .. 
vamlı Jtiyadln.rımızda hoş clt~ğişik - lan oruç tutma tır. ı .. rn,. cuın.ı~. de t J •• ~ h ... 1 <':..r . 1 .. d' . \'npmısl11rdır \' ·ıli bu davet \'(' top- humun her kaza V<' koye getmiş, köy- z· AB/'7T ADA 
l ıı·ın olrır R . d k k oruç tııt"nların vüzlerınc bıı- S"Vım- s royerını asara ugıratmıq ar ıı. · ·· · · • 1 t . n 1. L"t. ·" "r · amnzan a:; ın a ara - " · . .' · . 6 b' t ·ı•t 1 k b' d" · t. ı lantıdaki maksadı anlatmıs \ ' il me - !ünün eline varmıs o ması emın edile- ,.... ........... ,....,,.,.,. 

~ı..-. ·m·z d h ·. d "t kk'I ı·ı·k creJ'r ı:ratta bir "okhrı kıl.) bıle ın onı a o u ır usman J>C ıo . . .. .. . . . ~ 1 . -·- - - ---. • --rı 1 e a ~ zı;ı: a e mu eve ı ı 1 r- ı · :ı ". . .. . • · · K · · " mu dam, vazıfclerı bnşlaı ına cloırnn- cektır. Vah zıraat memur aı·ınıı, bıl- .. .. 
oımak temavülü hakim olur Yardım almaktadırlar Bu vazüerı muslııl \ e gem ısı aradenızde batırılmı"tır. ki . 1 h kk l d. ek h k" l g'derek müstah ']' Kuyuya duşmuş: 
hi.~lerimiz ı;u avd; kamçıl;nıı Fa - mülayemet ve.rici ilaçlrla da yapalJi- ~Ioskova civarında 27 eyllıldc Y!rm! ~~tal?ı:ca .arı ış (/' 1! . ;mı ~ .. ı~ln·- ı: nsl~a. t:o~· ~r~ dan takip ~rm s; ı~ Uılndn Belaltı mahallesindP soför 
J(ı· fıknrn füımazanda ık "1ık. sıcak lirim derseniz büvük bir lıntaya kur- eylulde 2 Alman kesif tayyaresi, yırın: er 'ermı~ ır:.h. z~rı~~. \· c uı ~:~ ~a ~Y~·~.ı ) a. ın t ve ihtiyacı e ~T ::\Iehmccl Kara bulut oğlunun 1,5 rn-
c~rbaya kavusmaktadır. . . ban olursunuz. Z.ira müshillc>rin ek - ~ekiz eylülde de> <'l!~er iki tayynr" <'lü- mc\t'ızuuıı eı~. mut ımı, ·oy u~d·e :tırhu~ı ıl~ı.d a ~. ı valzı~e. bildirmistir ma a - ·andaki oğlu Erol K-ar:ı.bulut. ım kıı-

> -- • • ·h . ld w g'b' .. e 'rleri slirülmüstiiır snr arına go•re. nm znmmıın a o - ın e gorme erını · . · 1.. k b w 1 t 
ı.r.maznnın bu güzel tczahifrleri geri;i mu :ı.rrış o uı.ı;u ~ ı ' '"ı ' ' . :munu vermek bıı tohumun mu'llaka Toprak ofisivle de ayni mevzu vu~una 'uşere - ogıı muş ur. 

J :!" d d · . t ti b' h d · kk tt r Ve akabınde clerha • • . ' ' .. . ' · · ı · Bu nasıl i• 7 c. Lşısın a erm ve n ı ır l'yecan e mm a a 1 • • d' • ~r ·k n . b ık' ekilme' "ni temin e\'ll'mck ve zn a.ıtı uzerınde tema !-ar yapı maktadır. . "· . w 

ctııymamak kahil değildir. Fakat bu kabız ba~lar. Hekım Ramnz:ını ın! ~ ·'o,, ova!w~!) (A.A.) - ıı · ı 3 1 ı - Karmıtınadıı Beştepelerde. Alı OJ.!-\ 
hayırlı >e güzel an'·~'lllemizin asıl bir vecibe olduğu kadar ~.il kıymet lı -.;O\'yet teblıgı: . .. .. lu ::\lulıarrem, zabıtaya. mılı·acant. 
mlihim foideleri vardır ki manlesef Caidelerinden dolap da hurmNle ı;c·. 28 eylfil gecesı kıtalnrımız bu~un b • A d" ederek nafamam muallım mekte~ı 
!ıiçı dfiııilniilmn. Bu ~:azının gaye- tamlar. Fakat azız. oku.\·ucııJ~::ı:•', cep~<' ho~unca m.uhart>bcler .. dev~ an l ır a ıse !:ıinası önünden gecerk~n ta!u~adııp 
ı>,; açıkçn tıu faidl'lC'ri göı. öniin~ koy- <,ize oruc münasebwctıylP bır k~(' og•ıt- etmışle~dır. Ce~henın cen~p bolgcsın- ;ki ki~inin yolunu ke dıklerım ve ü-
makt:ın ibarettir: te daha bulunacagım: de 2 ncı ve 4 ncu Rumen pıyade tuga - zerindeki 555 kuruşla nynkkııpları-

Ramazan oruç ayıdır. Y. ni mnbd Oruc· tutmakla el~C' rtti~imi?. fn.i- farı imha ~dilmişti~. Di!.ş~an subn.r.~e -- nı aldıklarını şikayet etmiş.tir~ Ya-
~ünlük ihtiyaclnrımızdan iki öğiln deleri manlesef kendı fena ıtiya.dları- er OlJ?a~ uzere 2<>00 olu ve 300 c.~ır Sokakta bı·rı·nı· vurdular ,ılan tahkikatta l\-luharremın J\11,lllar 
y(·m~ği hazf edip peı hize -reçmek mızla hiçC' indiriyoruz. Oruç tutuyo- vernmıtır. / 1ynıyarak paralnrını ve kunduralnrı-
c\(·mektir. f'ilhakika. knba tn~lnk, vü- ·-uz diyC' iftar sofralanmızı \'C binne- i\I ·k . 

29 
(AA ) R . teb- Kenıeı•cfo KahramanlJnr mahalle- :;onra evinin üst katına çıkmı~ ye nı kayldtiği a.nbsılmıştır. Kumaırcı-

cudu, isliyt'n bir makineye ti~nzete- tice midelerimizi lüzumundan f-ızla 
1 
.• 1d o;ı.bo\~, b'l 

1
: :

1
d.-:-: e~r;: Ilnc; ~ıncle bir v-aka. olmuş Hasım oğlu pencerede durmuştur. Hasanın ma- 'arın i~imlerini f:öylememekte ısr'3r 

hlliriz. IIP!' nınkiıı niıı bir ta!rntı ve dolduru~·oruz. Tıka ba;ı.a vcmeğe hie ıg en. aşı..aca ı c ırı ıgıne go · • ; 1 . .. . . : w 7. kaldığı şiddetli muameleyi öğ- den :Muharremin ayakkaplnrı bu -
··ılıma ·:ıbilin>tı· ,.n binnntı·,.r 1·c;tı·- lüzum :roktuı-. E,;acpn bunun zarar- çeteleırı tarafından 70 Alman ;ı.uba~ı iti nu adında hırı, Osman oglu Rau- . H" .. d h ] evinden cık '•ınmı tur. Tahkikata cleY:ım edili-

• " ~~ ~ . "ld'l ·ıı .. b' k h 1 e f b ki k d hl'k l' t enen usnu, er a mış 
1 :ı hat iht.iyaçı oldugu gibi vücudu- ları da :ız değildir. Ramazun ayların- Ye e.rı o l rı muş ır ço arp nın ~ - u ıc;a , a arnın an te ı e ı sure - ıe ııençerede bekleyen Raufa: vor. 
mıızun durmada;ı çalıc;an b:ı-ırs:ı.k- da çok yemek yilziinden ani olar!lk me!'ı w. 20 kamyon, 10 pC'trol k.:rıl_l~.0- te ynral:ımıştır. Vaka şöyle olmu~- _Efelik etmek icıtersen a~:ıji:ı gei 000---

t:mna ela ara sıra bu inı kum ,·ermek ölenleri elbet de i~itmişsinizdir. Sı- mı tnhrıp '."e 200 . :ın~lık .koııscn·e, ıla\, tur: ie görüşelim. l • /" [ 
l:'z;:n ı:n•lir. Fakat bir ın- Rnnınzand!'t rası gclmh~ken söyliyeyim: Kalbi ye kışlık d~ıse zaptedıl;nış ve bu·~~lan Hasan admda bir genç, sık sık I>emis, Rauf: ngz lZ er 
r lrlı' ,. tifr,imiz mC'nfa:>t -sad"Cf' 1ın~;;·_ ~!deyi. h~re_kete getiren :>.~n~rlerin ~:'lşk:1~~ 8!.m~.1 :ep~es~.nde ele 60 .F.:::.e= Hü. nünün evine gelmekte ve oracl~ - Bekle ! Geli,\'orunı. Diye bağır - Devamı 4 üncü sahifede -
"'-.la: 'I' bu t·ı bii lhtiy-:ıcını ·ni:h. k~klerı .bı.rdır .. Çok y~mek .\~uzun den 1• 1~.dı) ~.ı oldurulmu~tur. Rn~ t~:'>.\ ~·hlı kaim aka imiş. Hüsnünün Gül ter (d;- mış ve derhal aşağı inerek. "'lkağa Rir kaç tayyar~ diln aksam gC'ce 
rrct•rm ·k•en ibaret kıılmn·:. Oru<; :nıde ınırlerı tazyıke ugrıyHrak h:ıı taı~fındnn lOO otomobıl. " ıı , ger namı Su'ltan) adında bir genç ka- fırlamıı<tır. Hii,nii, zaten clınde bu- yarısından evvel İngiltere ve Gal ~a-
ıl·::ıırı>'i;:le <·leli' f'ttii{inıiz e s;hhati- h.arekctten kahsa bu kalb sinirine in- oto~ohı!, 3: toJ?~U ba~nry:ıgı! 30 ta~t rı~ı vardır. Has:ının bu sekilcle eve lıındur~luğu hıçaj{ı, Raufnn karnı - hiller: üzerinde münferid uçuşla:· 
~.'.z bal.;ıınınrlı.ıı rıiihim olan :ı?ıl i-- tı.kal eden knlb de durur. Rl~ olmaı<:ı tn~,rı~ \C b:;r pı~ nele t:•.bun:, ı~~~. c.~1t' _ ı;-clme:ıiııi IHhmiinün dip komşusu na sap lamı tır. AJ!ır yaralanan \'e raıımı~lardır. İki FCr<le hn(;f ha~ar-
ıt:ıdı' 'ıiıinri ·iıııl •n M'J.: d:ıha biiyük- brle fazla yemek hazımsızhgı :ıave\ m:? '.~.on Alman t.'l} ~ nre"ı dn~un. Rauf hoş görmediğind<"Jı evvel.ki bağn·saklnrı pal'l'nltınan Rauf ~·"re tar k:ı_,·dedilmiştir. 

tılr. eder. 2\lutad ya,ayışlarında aıızla- musluı · • k~am yine Basanın eve geidiji'i <ıı- clüsmiis: Lonclra, 29 (A.A.) - Selfıhiyeth 
I!ilir.;iniz ki knr•:ı bo ııı;;.t•n-ı n in- rındaw koku duymayanlar Ra:ıı::.zan- - raıİa kendisini çağırmış; -· C aıı kurtaı·an yok mu? Yanıyo- bir menbadan öğrenildiğine göre. 

Ct' ,·e ·kalın bnf',;r:ı·::kı;ır · ,.;rdı;._' Ye- d-a, agızlarında fe~a. koku hbscder: 1 (Ç;5} 1 - Hasan bu eve sık sık giriyoı· - runı. !>iye b: ğırmağa .?a.~lamıştır. İngiliz bombardıman tan nreleri 
:nekl .rin b". lcyi!'i 11 r.ddPle-: i ıc" ~er.;;e b;ınun .sebebını ~ok ye•·.ıekdt lg) fi B=€::! ~nn. Doğru bir sey yapmıyor~ım. Bu- Etrnftan "·Ptj. C'nler. liil,ııuyu ~·akala- dün gı>ce ltal:r-anın ~imalinde Ye Ai-
ba:-..ırsaktan k:m~ ı,:-ccr'kten .ı.;onrn .. ram~l.dır_laı: • .. \\::il U ii;;Jil rnva gelme! mı~lardll'. ) aralı n:ı., taha~.e~ e .. kal. rnanyanın cenu bı garbi;;inde bulu -
·~"<ısı kalın hnğır.rnğ'a a. :.ır. ?.ama- Azız. oku)ucularını. Oru<;, tutma- Demiş, Hasan da: • dırılmı .• suclu knı.;akoln ?~turu!.miiş 1a~ı ·da-mnn herleflC'rine hüı:um et -

nı:ı <'n !](>:İ ıelitkl,. 'Tİll(' o«ire kalı yor;:;nıı.z hemen bnşl~y.ınız. <,0<:ukla- PZÜ:\I - Sen ne kawpyor::ıun? Di~·c bu- \'e miidllci uııııınıı muavını Ru~dü 'lli !erdir. . 
l.·ıfır,,:ık cidden iizf'l·i ııde'' ehemmi~ rııııza ~~ .?~1 h::.-ırh ıtıynd.~ as:~ar<n- K. S. K. S. ı{ı:.ıı ca aralarında münaknsa hiiyii- Uskent l: ı:~rıı::<lan tnhkikafa ~l kon Londra, 29 (A.A.) .- ın.ıdliz ~om. 
:rtlc durulacak cok mühim fakat ııız çok ı,\ ılık_:. apmış olur:"•mıı, .. Ra- 188 1. H. Vcrnı 46 50 48 50 ıııus, Rauf, Hasanı fckmel"~lı' \'e muştur. il u~n.u hnkkınrla tcvkıf kn- ıınrdımnn iayyarelerı, Torıno, Ceııo-
n nisbntt z:ırarh bir vücud vırrac;:- ı:ı:a~~~tla d?~to:,unuzuıı "ı~e veı:c.ce- 50 Y. 1. Talat .12 52 yt>re tlüsürmüştür. Hauf. Lundıın ı·aı·ı 'wl'ilmis!ır. vn ve diğ .r yerlerde tlüsmnn hed•;fle -
ı•ır. hırllizlerin (gübre <"ukurn~ ve ı~ı OKU ~u _ıkı Ct~rı:Iede ~op .. ı;a.bıiıı:,: 47 Salahittın .ıı_ 50 47 50 • •• r)ftmus rine taarruz etmişlerclir. CenoYa en-
Fr:msız profesörü Poehet'nin (k:üil Orucun faıdeler:nı tnkd.11. •llın~.z; .. 1 ·~ .ı~ Ş. Remzi 41 49 dil lri mıntaka;ı.ında doklarda yan -
l.'Jlün) din! vasıfinndırdığı kalın ba- tar ve s:ıh~1r. yemekkrınızdr- olcl'llı 33 .\1anı. a Ban. 45 47 Ihtikirdan bir 300 ton balını gınlaı- çıkmıştır. Diğer hava teşek -
t:·ır.qak dÜr~unluğa uğrayınc1. \'ÜC - hurcke edınız. . . .. ao Ismaıl ak1r 45 75 45 7 - külleri Almanyanın . batıınndnki he-
ıbmuz drrhal mlltees.sir olur. H'!ıl:-iz- Doktor Nıyazı Koymcn 24 s. Süley. •10 50 41 tev ı•f da ya~aJandı deflere ve Frankforta hücum etmiş -
tik \'e ne*~zlik baı;lar. nııntın S('bebi /" 24 1. Hakkı 45 45 !erdir. Reş tnyyar<'miz dönmemiştir. 
,..,;dlr? 8 :\'I. Kayhan :rn 39 Sahil tayyarelerimiz Sen Nazar petrol 

fştf' hu AAbcpl<'ri gözden geçirmek 
bağırsa;c hıfzı3.-;!hh:ısmın rhemmi::~
:ini anlamağa kii.f: gclil'. Yl:1,arıda 
ıl<>ctik i yemeklerin pos:ıl:m kalın 
b-o.:h~kta toplanır. V<> bıı volh dı~:ı.
rı ntılır. Fakat bu posalaı· dl\ nğı7. -
<~11 ı -alınan mikropbdn bc-mher bi
.... 1tihi bağır.i~klnrda mevcu<l ~ik -

EVienme 5 ,J. Kohen 45 45 .., , clepoldnrınba ,
1
-e tasfiyehanelerine ta-

Şamlı Nafizin itirazı Fakat balıklar hiç rag-l11rruz a u unmuşlardır. 2 tayyarı:-
Gördesin ileri gelenlerin<kn Bay 

Hüseyin Kadaifçinin kızı Bayan 
Fethiye Kadaifçi ile ViJayet mecli!ii 
uml'lmisi eski azasından halı ve bo

ya faci'l'i Bay Kazım Altuğ oglu 
Bay Nebil Altuğun akidleri dün İz
mir Belediyesi Evlenme dairesinde 
güzide bir davetli huzurunda icra 
kılınmıştır. Bunu müteakip, S3mi
miyet ve nezahet içinde geçen bir 
danslı çay verilmiştir. 

Genç evlileri tebrik eder; eb-:>fli 
s:ı :ı cletleri ni dil cır iz. 

----~----------------------
Izmir Sicil ticaret me
murluğundan: 

• c.r>lar birleşeı<'k p.ı:·:ılımn bnğı~.~ak 
n :>hammür'inil mümkün kıl:ıı-. Hu
·:ı;,, g-e}en nı u harıi.~ gazlar baı{ır,,:..k 
r.,.!annı zedeler. nlnn<·tiCt' bu zede
Jeıın ;.~ cidard n nıikroplarm zehri 
.<ana geçerek bütiin vücudumuı.u 
'. ()Ja.2~1aKa ~aş!ar. Encı•ji kayıınğı .o
ıan hucrelcrımız bu zchirl~rden mü
U'l'~-ir olarak vazifelerini ya hiç ya
µama~l-ar veya ancak noksan yapa
b1l.:- b_ır hale gelirler. Hele daimi ka
bızlık çekenlf'rde mutlaka bu ~ik:!.. -
yetıer v:ırdır: • 'eşesizdirler. K nın 
d...:v~. auı muntazam uim:ıdıgı idn 
.~oJ{u~tan. P.ek .?ok nıüteess.ir olurll\r. tzmirde AnafanaJar caddesinde 

462 
61550 

G2QO:! • 
INo. 

7 40 50 
~ ·12 
~ 44 

10 ·18 
11 52 

lNC!R 

362 Ş. Hemzı 
:361 ·. Siiley. 
197 :.\1. J. Ta. 
!82 ::\I. lzmirlioğ. 
126 Ritaş 
105 Ö:ı;türk 

80 .i.\1. H. Nazlı 
72 M. Beşikçi 
67 H. Avni 
32 R. Leblebici F.tl>'rı pörsılktur. Daimi bir baş ağ- hükumet karşısındaki mağazada 

• Lfüıdan muzt~rıpıırler. Cilet .kasıntı_ Şem.ıi Hakikat H. Remzi Özgecen un- :ı2 B. S. Alaz. 
!aı1:ıd~ erg;nlık ve ek:ı:_emalardn ka- yanı altında her nevi tuhafl:•e üze- 16 R. J. Fraıı. 
ı:'l bagır:;a.c durgunlugunıın büy!ik rine ticaret etmekte iken bundan ı 2 Hnlırı , ·:ıı.ı 
rol•ı vardır. Saçların zamanıııdan ev- hövle ayni unvan altında i · d, ___ _ '- ı .. ,. · zrnır e 
\'"! u .::~z nnm:ı<.ıı, ~uzun buru~acıı. y.mi kavaflar çnrıımnda 13 numa. 1644 
1 :~ı:n bagırs~ğın m!ınasPbetıizligidir. ralı mağ-azada baı,kaca top can ve 37723 
t-.r.rlııılar?akı . me_nıe knn.,ı:rlerinin perakende yünlü kumaş ve mnnifatu- ·--
o.ıda .,ekızi müz.1:!1.m. k~bız nla~!:ırcta ra vesair emtea ticaretiyle ;ştigal :rn:rnı 
mfı~>hed~ edıldıgı. ıddıa edıliyor. edeceği.rn miltedair beyanname ti- ZAHİRE 
atıla ahır çok has·ralıkl:mn zenıınini caret kanunu hükümlerine göre si- 40 t B ki 

, miz dönmemistir. 
reddedildi bet görn1edi Londra, 29· (A.A.) - Selahiyetli 

Keçecilerde Hayreddin paşa so - Cel!me havalisinde balıkçılar ta - bir. ~a~·naktan öğreni!di~inP göre. 
kağında Yako oğlu seyyar satıcı Ne- rafından tutulan 300 kada« ton lxı- !ngılız hava kuvvetlerı dun gec~ cc-
·m f"· t 75 k ı k' t b . ,. b h nuptaki hedeflere ve mesgul f ra:ı-sı , ı) .l ı uruş o an uıza e- lığı fzmıı·e getirilmi'? ve dun sa a . .. Al 

zinin metresini 100 kurusa satarek . . , . sa da clahıl olmak uzere mnny-a-
ihtikar yaptığı tesbit edildiğinden şatısa çıkarılmıştır. Her bırı ~~-18 ~:~ nın baı:sındaki hedeflere hlicum e't-
tutulmuş, adliyeye verilmiştir. !altık bu balıklar hal}<ın g~.ı medıgı '11i:;lerrlır. 

Avrupada 
Şamlı tuhafiye mağazasında ihti- ~yler olduğu için ragbet gormemi~ 

kar suçundan mağnza müdüı·ü Şam- ve bu ;;ebeple tanesi 50, çifti 80 ku
lı Nafız ve me~'ul muhasip Hayri - nı~a ~atılmıştır. Buna ıağmen ba _ 

K. S. K. S. ~~in muthakk~fnlıel~rincl dev~m,.e~roı?ldil~~~ lıklann bir kı3ml satıiamamıstıı·. Hal- --SB-. ttarl afı birıınb.,. c~daahifedeh --l 
uzere e\· · ı eı·mc .araı ı,,ını . . 1 w .. - • ovye er, s11 oıaJ a ma are 

22 v.: ı.ıtı kaı ara ai{ırreı.•~ ri.:.i· ·:emegi bukı ton Jı,l ıgı, en guzel ve mugad- ~ahibi olmuşlardır. İşgal edilmiş 16 75 
ıa 75 
18 
12 

• 18 25 
19 50 
14 50 
13 50 
12 
12 
22 
rn 
1 :; 

26 nezdin e itirazda bulunuldugunu di balıklardan satılmaktadır. Raş,a- memleketlerde isyan için hazırlıklar 
20 yazmıı;ıtık. Ağırceza "11ahkeınesi re- ın-ası ve fırında kızartması da nefis vardır. Londı·ada yapılan içtimalar. 
18 25 isliği, itirnın tetkikme. nıahai ol - olur. Dün pahalı balıklar arasında da, bu memleketlerden -ancak Dani-
23 50 nıaı.lıg-:na 1 ::ırtı.r vı; :·rnı~tır. en ucuza sat 1 t b 1 ki b' marka temsil edilmemektedir. Diğer 
23 50 ooo . ı an on a ı arı, ır d k 1 k t' .. ·ıı . L 

' ucuzluk k k'I t . 1 ·d· o uz mem e e ın mumessı erı on-
14 50 • · · re oru teş ı e mıı.ı eı ır. dradadırlar ve bunlar, memleketle-
16 25 Vilayetın bir kararı ooo rindeki isyan ocaklariyle her türlü 
~~ Hükfımet avlusundaki arzuhalci - Nüfus müdürlüi!ü vasıtalardan istifade ile temas et· 

50 !erle !'eyyar fotogrnfcılar Teşriniev- ._,. mektedirler. İsyanın başlam~,,;ı için 
2•i • velden itibaren başka ye~lerde çalı- Şehrimiz nüfus müdürü Cemil Te· henüz isaret ''.erilmemi tir. Zira .Al-
1!) ö>O s11caklar~ır. Hükumet avluı:ıunda kin Hatay nüfus müdürhiğ'ünc tayin ın:mların ellerınde daha ço~ re?ıne
ı r> :~rzuhalcı ve fotografcı buluumıya d'l . . if . b 1 k !er vardır. Ve Almanlar, hır ısyaa 

caktır. Vilayetin bu husustaki kara: ~ ı mış ve yenı vaz esme . ~s ama . halinde bunları öldürmekte te
l ı, dün kendilerine tebliğ edilmi tir. uzere Hataya hareket etmıştır. Yenı reddüd etmiyecC'kleı:clir. Avrupa i'-

ş nüfus müdUrü gelinceye kadar vi - yanını hedefe eriştirmek imkanl:ırı 

'ficaret odasında 
liiyet nüfus müdürIUğü vazifesini Londrnda takip eclilmektedir. 
vekaleten vilayet maiyet memurla

'ricaret odası idare hey'eti dün öğ- rınrlan Bay Muh-arrem görecektir. 
10 375 leden sonra odada toplanmıştır. ooo Teslim olan Italyanlar 

! ıı.ın bağır.,akt':'tn knnn geı:en zch:r- dlin 4026 num'.lrasma kayt vP te•cil on a a 

!t:r hıızırlamaktadır. edildiği Han olunur. 4046 lzmir Tramvay ve Elektrik Türk 
M. M. V. Deniz Müsteşarhğtndan 

Valinin tetkikleri Kudüs, 29 (A.A.) - Orta şark 
fog.illz kuvvetleri bnşkumandanlı -

Evvelki gün Seferihi81lra giden ğından: 

lı 11/941 tarihin<k> Aııkar~ıda Hur.p nkademisi emrinde açılacak olan 
~s:>p n: muamele :\I . okuluna d ııız hesabına muamele ve hesap me
::mıru :r ti~tirilmek ilrA:'r.'.! ydek subaylardan müsabaka ile 20 talebe alı
n:ıc:.ktır. 

isteklilerin şeraiti \'e imtih:ın tarihini öğı-enmek üzere en yakın deniz 
t-:.1e'•kül!erln(• \·e Ankarada bulunanların d:ı. Vekiilet deniz zat işleri sube-
Si nıildUrltiKüne en kısa bir zamand:ı müracaatları. ~ 

28 30 2 (7046/4029) 

Çamaltı tuzlası müdürlüğün
den: 
Tuzl:ımı:.: iht: •• ıı.C'ı için 129 metre mikabı muhtelif eb'adda Kızılağaç 

l <'rt'~t~si pazarlıkla satın alınacaktır. :\Ietre mikabının muhamm.,u bedt.'
lt 45 ı;ra muvakk:ıt teminmı 186 liradır. Ebat listeııi her gün müdürlüğii
ınh·cle \" iım1'.f: b.:ış müılürlüğlinc-€ ırörü!ebilir. İst~klili'rin 1-10-941 çar
.anb. giirıU saat on dıirlk miidiirlilği!m'izde toplanacak komisyonda ba-
;:ıı· lı:ıluıım::lıırı. l&--25--30 3804 

anonim şirketinden: 
11.kteşrin 1941 ayı zarfında Şebeke de yapılması icap eden 

Jayısıyle: 

1) 5 ve 19 İlkteşrin 1941 Pazar 
I Darağaç 

U Tepecik 
HI Alsancak 
IV Basmahane 
IX Eşrefpaşa 

2) 12 ve 26 İlkteşrin 1941 Pazar 
V Çarşı 
VI Bahribabn 

VIII Güzelyah 
VII Karantina 

X Konak 
Sektörlerinde cereyanın kesileceği 

olunur. 

ameliyat do-

günleri saat 9 dan 15 e kadwr: 
XV Kültürpark 

Karşıyaka 
Bornova 
Buca 
KızılçulJu 

günleri saat 9 dan 15 e kada.ır 
XI Gazi bulvarı 

XII Mezarlıkbaşı 
XIII Asansör 
XIV Gazi bulvarı 
XVI Gümrük 

sayın halkımızca bilinmek ü1..cre ilan 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
ilkokullar için yaptırılacnk olan 110 sıra ile 18 yazı tahtası 15 glln 

müddetle uçık eksiltmeye konulmuştur. Sıraların beheri için muhammen 
P~!lll•••••ııılıı•••••••••••••••••••- hede! 17, r:ızı fahtalM"ının beheri için' 12,5 liradır. Şartnameyi görmek 

B I• N 8 ı• R i N C ı• G E C E ve fazla izahat almak istiyenler her gün Maarif Müdüriyetine, eksiltme
ye iı:trr:ık edeceklerin ehliyet vesikaları ve 154 lira 15 kuruşluk teminat 

PEK YAKI NDA ELHAMRA SINEMASINDA makbuzlıırı ile ihaie g!in!i olan 13 Birinciteşrin 1941 Pazartesi günü saat 
.. -•llİMİİİlilllliiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiıiiıııiiiiiıiiiiiiİİll----ı ıı de Encümene müracaatları ilan plunlll'. 30 3 6 10 (4048) 

vali Fuad Tuksal, halk ve bilhas->a Şarki Habe~istanda teslim olan 
köylülerle görilşmiiş, dilekleri üze- İtalyan garnizonunda 3000 İtalyan. 
rind!' tetkiklerde bulunmuş ve to - 1000 müstemleke askeri bulunduğu 
humluk ihtiyaçlarını öğrenmiş'tir. anlaşılmaktadır. 

inhisarlar 
den: 

umum müdürlüeün-

1 - İzmirde çıımaltı tu:dasında kapalı zarf usuliyle tuz hang rı yap
tınl~caktır. 

2 - Muhammen bedeli 4203·15:. . 50 lira olup muvakkat temin~tı 
c1525> . 91 liradır. 

3 - Eksiltme 10-10-941 cuma günü saat 10 da levazım subesinde 
müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartn-ame proje ve keşfi mezkur idareden ve Ankara ile İzmir 
başmüdürlüklerinden 102 kuruş mukabilinde verilir. 

5 - İsteklilerin 15000 liralık bu kabil inşaatı yapmış olduklarına 
dair vesika ibraz ederek ihale gününden 8 gün evveline kadar umum 
müdürlük inş-.ıat şubeffinden ayrıca ek!'liltmeye iştirak ve.sikası almalan 
lazımdır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mühürlü teklif mektutplarını :kanuni 
vesikalarını ve münakasaya iştirak vesikasını havi kapalı zarflannı 
ihale saatinden bir saat evveline kadar adı geçen komisyon başkan
lığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

~6 ~7. 3~ 1 396~·8i81 - ...... 



-

.:;;ı ii:7iül 1941 Sal: 

~n•••••ı•••••••• •••• "' ••tt •••••u•Hfl•• o fft •• ,,,;ı•h•••••••ıoı•ıııaıa1J1f1a•ıonı•ron••••to•••••; 

l İzmir Levazım Amirliği İlanlarıi - -. . .................................................................................. ········· ...................... . 
lzmir leYazım "mirliği .atın ıJma komiayonundan: • 

l - Dikilide bulunan birliklerin ihtiyacı olan aşağıda yazılı yiye
cek kaJl'lllı zarf ile eksiltmeye konulmuştur. Muhammen fiat 
tutarı ile ilk teminnt bedelleri ve ihale saatleri hizalarında 
yazılmıştır. İhale"i 14-10-941 salı günü Dikilide alay satı:ı al
ma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. Taliplerin kanuni vesikalariyle tek
iıf mektuplaı mı i'.•alc ·aatinden bir ~ant evvel komigyona ver-

Cimı 

-
meleri. 

)liktarı 
Kilo 

• Iulıamnı en İlk 
Tutarı Temlnntı 
Lira Lira 

!hale 
aaati 

İhale 
şekli 

Patates 100000 1-1000 
4320 

1050 
:ı2.ı 

Saat 15 
Saat 16 

Kapalı Za. 
Kuru •ogan 36000 Açık pazar

lık 

lznür levazım amirliii aalın alına ko:niayonundan: • 
l - Dikilide bulunan birliklerin ihtiyacı olan aşagıda yazılı yem 

ve mahrukat ,.e viyecek kapalı znrf ile eksiltmeye konulmuş
tur. :\Iuh:ımmeıı ·fiat tutarı ile ilk teminat bedelleri ve ihale 
saatleri hizalarında yazılmı~tır. lhaleRi 14-10-!lH Ralı giinü 
Dikilide satın :ılma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf \"e 
~nrtnamesi her gün komi•yond:ı Körü le bilir .. Taliple~n kanuni 
vesikaları ile teklif mektuplarım ihnle •nntınden hır •nnt ev. 

Cinsi 
'\'el komisvonn \"ermeleri. 

. likfru.ı }luhammen llk 
Kilo Tutarı Teminnt 

Lira Urıı 

ihall' 
~aati 

İhale 
şekli 

-Sığır eti . 
Saınaıı 
Odun 

180000 
·140000 
850000 

72000 
22000 
17000 

;,400 
1650 
1275 

Saat 10 
Saat 11 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf • Saat 12 

2~ 27 30 
İatanbul Topkapı maltepe askeri salın alma komisyonundan: 

t - Karalı zarf :t<n 1 ı k ;;5 toıı nohut alınacaktır. Beher kı!osu
nıın rnuhamnı• ;ı lıede l 17 ' 17,:; ktırn~ olup tutarı "125 li-
radır. ;'ıfuva 'ı!".t ~rı n ~ t• 9 ı ra :ıs kuru~tur. 

2 g,-.:ı: ve hu ı i . :ı . llur T<• 1 .kapı :\Ialtepe askeıi •atın a•ma 
Kon1 ısyonunJ~. g{/ '."'Ü {:' bili r 

:.: _ lhale~i 16.10.~1-ll ;ıcı·te!"be gıinü ~aııt 11 de mezkılr kom s
vonda yapılac:ıktır. 

.J _ Taltplerin b llı l'İ• i:le ııım :ıkk:ıt teminat makbuzu J., tPk
l<f mcktaplan"Jı ~~ ;t l O 'n komi,:-·ona nrmelerı. 

25-30 5-10 
~-~~~~~--:-:-:-:-:---:----:--~-.....-
lzınir levazım amlrliii .atın alma koınİllyon\Uldan: • 

l - hdktşchır hava oı.uıuna nazan motör Ye teknoloji öğ~·etıııeni 
ile bir radiotör lehım,knyna k ve Jastıkçi öğretmeni aıınacaktıı 
ücret her ikbi içın de ıov. ı 10 tıradır. '!'alıp olacaklara ya
pııacak ımtıl!anaa gostencekleri bıtgi ve Jıyakat derecesi
ne gore imtuıan hey ctınce • akdir ve tensip edılecek ücretler 
verııecektir. 

2 - Aşagıaaki vasıfları hııiz bıılun:ın bteklilerin -okulda teşkii 
eaııecek bir hey et taraıınuan ımtihanları, 10-10-~41 tariııııı .. 
de yapılacaktır. 'l'alıpıenn i:i-lo-ııu tarıhıne kadar Eskışehir 
hava okulu komutanııgına mliracaat etmeleri ve ımtihnn gunü 
olan 10-10 .. !Hl tarlh•nae J<.,kışeıı:r hava okulu komutıınnğın
da bulunmaları iıan oıunur. 
A. '!'ürk oımak ve ecneııı k:ırlınlarla evli olmamak 
B. Askerııgını bıtu·mış oımu k, 
<: . .\tecıenıyet hakıarınaan mahnımiyet cez;ısiyle mahküm 
veya cıevıet ıçın muzır teşkııatıara mensup oımamak. 
U . .t!;vı aıııak esııaoın«an o ımak ıı ııysıyet ve namusu nuhil fiil
lerle ve aıe11tJak agır hapı.111 V('.)·a Q derece cPza,yı musreızim 
hır fıil ile mankum oımam:ık. 
.t;;. Mnhi anvaıı vazue gormPğc nıü ait olmak (raporla) 
F. Lı~e veya mu-aaııı tanSıl gol'muş oınıak veya aevlet memu
riyetıer•nae hızmeti mezbııK oımak ve bunıarn aıt ve"ıkaıar 
ibraz etmek. 
H . .l!.n uç sene hizmet ederegine dair noterlikçe mu<addak ta-
ahhut sen~dı vermek. :!:{ 27 30 3 

Söke aıkeri oatın alma komisyonundan: 
l ı::ı::oov kıı<, ııonut 'arııı aıır::ıcaKtır. 
~ - r .. ,•snı \e -..artııatılt°.'l ~oJ\L l' l' asKtHı :--o.llın alma koın ---~· onun

aa, 1zn1ırue 1c\·Jz1r..1 u.nııı ııgı saun :uma komı~yanuntta. h~r 
zaman pc-tra~lZ ( Ja ak .t;"•>rl'lllr. 

.; - .l!.k ııcme 1.).l.V.~'iı çnı jttnılJa günü saat 11 de Sôk€de as
ken atın aıma ı;om"yonuııua yapılacaktır. 

.J - .. -\çıK CK;;I tme U$Utıyıe .)'P.J>llHCa.Ktlr. 

., - .uunamıııe;ı beaeıı ::ı-ov ı ra oıııp mu,·akkat temıırnt ::!14 i ı
ra. au xu1 uştur. 

6 - •ı·aıı,ııerın tt•m nJl akçelcı ı ' ~artn:ımedc yazılı ve•aık< ha
,. tekııt nıL>ktupıarını Jo. o.t• ı! çar~amba gunü en geç ~a
ut ıo na kaoar ~oJ\ecıe ·.ıs ~l'rı ~atın aıma komı~yonuna mak
huz mukaoıJ verm;P. oım:ııan \'e iJU flaatten SO!)_ra verııecek 
veya geıecek mekt~p.arın kabul edıımıyeceğı ıliin olunur. 

26 30 4 8 

lzmir levazım amirliii .atın alma komiıyonımdanı 
1 - Kapalı z11ıf usulti · ıc ~50 ton nohut satın alınacaktır. Beher 

kiıosunun nuııammen uedelı 17,5 kuruş olup tutarı 43750 
liradır. 

2 J::vijat ve hu•rnfi şaıtlar Topkapı maltepesinde asekri satın al
ma komısyonun«a gorülebılir. ihalesi 7-10-941 salı günü saat 
16 da komisyon hına ınd-a yapılacaktır. 

. :ı - lsteklılerın mezkur gunde ihale saatından bir saat evvel mu
vakkat teminatı otan a.ıın !ıra: 2ö kuruşu makbuzu ile teklif 
moktuplannı saat on beşte komi.<yona vermeleri. 

15-20.:-25-30 

fzınir levazım amirliği ıabn alma koınİllyonundan: 
1 - Kapalı zarf ·usulü ile 600 ton yeşil mercimek satııı alınacak 

tır. Beher kilosu mu ha mm en bedeli 20 kuruş olup tutan 120 
bin liradır. 

~ - Evsaf ve husu~i şerait topkapı a•keri satın alma komisyonun-
da görüfebilir. 

• da gurülebilecek. 
. ı - lhalesı 8-10-!141 ~arş:ıııba günü sual on birde yapılacaktır. 
4 - ht<ıklibr mezkur gündEı ihale saatından bir saat evvel mu-

vakkat t~minın olan 6750 lira makbuz ile teklif mektuplarını 
komisyona v"rmeleri. 15 20 25 30 

l . . 
• zmu. levazun amirliii .atın alma komıayonundanı 
• - Kapalı zaı-r usulile 30 ton yeşil mercimek satın alınacaktır. 

B
6
cher .kılodunun muh~mmen bedeli 20 kuru~ olup tutarı 

2 
000 lıradır. 

EYsaf ve_ şeraitı istanbu: Topkapı ~laltepe a•keri 3atın al
ma komısyonund·ı oo· ··1 b·ı· !1 lh 1 . 

15 
c ,.,orc e • ır. 

- n esı .10.941 rare~mbn günü saat 16 da komı,;yonda 
. yapılacaktır. · 

4 - 1S:eklile?ın mezkur günd, ihale ,:ıatınden bır saat evvei te
mınat makbuzıle teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

25-30 5-10 
lzrnir Le!""'ım Amirliği Satın Alına Komiayonımdan: 

1 - Kapalı ;~arf tı><ı .e :;;, ton !suru fasulya satın alınacak, be
her kılo.;unun muhammen lıedeli 25 kuruş olup tutarı 8750 
.ıradıı·. 

2 [ k :ı - ', uva kat teını'.1atı fı!:.G l•ra .2;; kuruştur. 
- - lwRaf ve hu'u~ı ~artla:r komısyondan öğrenilecektir. 

1 - llıaJe,;ı 15.10.!'41 ~:ır : mba günü saat 11 İstanbul Topkapı 
Maltepe ~atın alma komisyonundo yapıl~caktır. 
İsteklilerin mezk(lr günde ihale saatinden bir ~ant evvel 

muvakkat teminat makbuzlariyle teklif mektuplarını komis-
7ona \·ermeleri 25·30 5-10 __ ... 

(ANADOLU) 

levazım amaliii aatın alma komia:ronundanı 
)iiktan 
Ad~t 

Büyük kazan 24 
Küçük kazan 42 

1 - Yan bakırları ciheti askeriyeden verilmek ve dip bakırla-
riyle diğer işçiliği müteahhide ait olmak üzere yukanda 
miktarı yazılı 66 adet kazan pazarlıkla yaptın.lacak'tır. 

2 - Evsaf ve hususi ~artlar her gün öğleye kadar komisyonda 
görülebilir. 

3 - Taliplerin 30-9-941 ~alı günü s:ıat 14 de kışlada izmir leva
zım amirliği >ıntın :ılrna komisyonuna miiracaııtlan 

21 24 27 30 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alrna Korniayonundanı 

1 - Kapalı zarf usulü ile 600 ton yeşil mercimek satın alınacak
tır. ~eher kilosu muhammen bedeli 20 kuruş olup tutarı 120 
bın lıradır. 

2 - Evs~f VP hususi }~rnit Topkapıda mal tepe askeri satın alma 
komısyonunda gorülebilir 

:ı - İhales.i 8-.10-941 ~arşanb~ günü saat on birde yapılacaktır. 
4 - İsteklılcrın. mezkur glinde ihale saatınd:ın bir saat eve! mu

vakk~t t~mımıt olan ~760 lira makbuz ile teklif ınektuplanm 
komısycn:ı ve:melerı. 15 20-2~0 

f zmir levazım amiı::liii •~tın alına koıniayonundan: 
1 - 3948 ton sıgır _etı ve. ayaktan sığır kapalı zarf usulü ile satın 

alınacaktır. Sıl.'.ır etı ve :ıyaktan sığırın behtır kilosunu mu-
" hammcn bcdclı 36 kuruş olup tutar 1,421,280 liradır 
- Evsı\f ve ~usudi şartlar Topkflpı maltepesinde a3keri ~tın al

ma komısyonundn görülebilir 
3 - İhalesi 7-10-941 dalı giinii •:ıİıt on birde komisyon b" d 

yapılacaktır. ınasın a 
4 - İsteklilerin mezkar günde ihal .aatından bir sa:ıt ı k - ·ık · e .. evve a-

nunı ı · ~emıııat makbuzlanm VP teklif mektuplarını saat 
onda komısyona >"ermeleri · 

5 - )lııv:ıkkat tem;n:ıt 56388 lira 40 kuruştur. 
15-20-25-30 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 - Kapalı zarf usulıyle 1000 ton kuru fasulya satın alınacaktır. 

F~ulyamn b.,eher kl!osunun ta.hmin edilen fiatı 25 /(urus ol
dugu tutarı -5000 lıradır. Teminatı 3750 liradır. 

2 - E~·saf kve ~ususj ~artlnr '!opkapı maltepesinde askeri s:ıtın 
a ma :omısyonund-a görülebilir. 

3 - İhalesı 8-10-941 çar~amba günü saat 16 da komisyonumuz
da yapılacaktır. hteklilerin mezkur günde ihale tarihinden bir sııat 

evvel muvakkat teminatı-arının makbuzu ile teklif yaptık. 
!arını saat 15 kadar komisyona vermeleri. 20 25 30 5 

Söke aakeri satın alma komiayonund . 
~ - 2,5000 kilo kuru fasuly:ı zctına:.lınacaktır. 
2 - Ev3:ıf ve ş:ırlnamesi Söke askeri satın alma komi:;;pnund:ı 

ve lzm•r Je\·a2ını !\mirliği satın alma komiyonunda her za
., .. 

6 

ı:naıı parası~ oltt~a!' görülebilır. 
I<.ksıltmc H.10.!i41 ealı gl!nii saat ıı de Sökede a•keri ~atın 
alına komısyoınınd:ı yapılr.caktır. 
Açık ek~ıltıne usu•iyle .raı,ılacaktu-. 
?ıluhammen bedelı 462() lira olup mun.kkat teminat :l27 
lıradır. 

Taliplerin leınina~ ukçekri~·le şartnamede yazılı ,-esaiki 
han teklıf mektuplarını 14.10.941 salı günü en geç ~aat 10 
na kadar Sökede ı:~keri sr.tııı alına komi3yonıına ınekbuz 
mukahılı nrmış olmaları ve bu saatten sonra verilecek ve
.Ya gelcıc c k ı 1 t~1 · 1 1?11:-ırın ı. :!btıJ c-dilmiyeceği ilRn olunur. 

26 :ıo 4 8 
lzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan: 

1 - Ue~~r. kı ; o:;una olıız .'?k z J..uruş fiyat tahmin edilen 100000 

., 

·; 

(yuz •lın) i{llo kesilm ~ ~ığır etı kapalı zarf usulü ile ek~ilt
nıPye konmuştur. 
l~~sıltme 15-JO-!l41 ~arşttnbn günü saat on beşte kı.~lnda JZ

n1ır !evazın1 nn1irlıği :;atın :.ılma komi!oıyonunda :rapılacnktır. 
llcp,inin tuhmın l'd ı~n tutnı"l (38000) otuz •ekiz bin ı;_ 
r:ıdır. 

1 - Temıııııtı nıU\uhl,:ı;::.sı <2~50) ıki oin sekiz yüz elli liradır. 
;, - Talip olanlar kanuni ve••kaları ile muvakkat teminat ve tek

ıf n1ektupların1 ıhn1:-ıd01• t·ıı nz bir snat evvel komi~yona \'e-
l'eceklNdir. 30 3 7 11 

lzmir levazım amirliii aatın alma koınisyonımdan: 
ı - Beht•r kilosuna 1_?2 klıru.~ t:• hmin edilen 50 bin kilo sadeyağı 

kıqıalı rnrf LHulu ıle 'k,:ıl!.n;eye komılmuştur. 
Ehıllme Hi·l 0-9-ll Pel'~L'nbe gün il saat on beşte izmirde kıs
? ada izn1ir ı~vnzırr1 :ınıır ğ'i ~nuın nlmn komisyonunda vapi
lacaktır. · ' · 
IJPJhiııiıı tahmin t•dıl~ıı tı;ları 81000 (sek~en bir h.n) !ıra 
f Pmıııatı mu,·akkatas, &::oo (be~ bın iiç yüz) liradır . 
~artnamesi komisyonca görülebılir . 

2 

., .. 
. J 

Eksıltmeye ı~tirak et\t>c('kler kanuni vesikaları ile ~emınat 
ınektuplnrıııı ih:ıl uıatıııda•: en az bir saat evvel komisyona 
vermi~ buluıınc:ıklrırdır. 30 3 7 11 

lzmir levazım amirliği satın alma komiıyonundanı 
Cin,;ı ;\liktarı Saati D. 

Ayva 
Elma 
Sadeyağı 
Çekirdeksiz kuru iizünı 
Kırmızı biber 
Soğan 

Kilo 
2600 14 
2500 · 14 15 
2000 14 30 
;;ooo 14 45 
J.000 15 

20000 15 30 
- Yubrıda :- :ızılı 

alınacaktır . 
nıtı kalem yırecek maddesi pazarlıkla satın 

2 - ihalesi 1-10-941 ç~ı·şuııb:ı ıriinü yukarıda hizalarında yazılı 
"ıatlarda kı~iada •znıır in azım amirliği satın alma komısyo
nundıı yapıiacaktır. 

:ı - Talipler:n belli guıı rn .. natlarda teminntlrn·ı ile birlikte k<1· 
misyona mliracaatları. 

lst•ııı/111/ 1-;,,ıııııl<oılık SA. ılL. Ko. drııı: 
l - Pıızarlık günii tn!ibi C!l·:nıı,·nn a~ağıda miktarı ve muham

men bc~.leı.ler~ ı azılı lir l_'.:ılem yem maddesi 1-10·9·11 car
~a.nba gunu h•zulaı-ıııd~ ı:ı-~tPrılen saatlarcla paz:ırlıkla s:iıın 
aııııacnktır. 

2 - $artııameleri her ~iin ko~ıı<yondn görülebilir . 
:: - f,ıeklılerııı lıellı l!Ün w s:ıntlardn Fındıklıdu ,atın alma ko

mısyonuna geln1C>lf:ri. 
:IIiktarı ~Iuh.Bc. Kati T. Pazarlık znmaııı 

Cinsi Ton I.r. Kr,. I.r. Kr•. Saat n. 
Kuru ot 1340 77050 1 Q205 ıı 30 
Kuru ot -150 2.587:. 3881 ıı 
Saman 1270 47625 7143 76 ıı :ıo 
J..tnıı/ıul TnıJk«pı .llaltepc AS. SA. AL. Ko. dan: 

l - l):apalı zarf u'ulıyle 19 ton kuru üzüm satın alınacaktır. Be
her kilosunun muhammen bedeli 51 kuruştur. 
~:-.«af ve hususi şartlar Topkapı maltepe askeri satın nlm:ı 
komisyonunda gbrUlebiliı". 

., -- İhale"i 20-10-941 pazartc•i gün~ saat on birde komi.;yoncla 
yapılacaktır. 

Talip olanlar muvakkat teminat mnkbuzlari.vle tekli~ mek
tuplarını ~ant rna l\r1cla:· kqmısyona vermPlcıri. 

;10 ı; 10 15 
~~~~~~....,,~~~~~~--------~--~;.;;.------------~ Jfani.•a AS. D. l/a.•lcaıılııiındnıı: 

ı :\Iamsa askeri hastnhaneAinin hir e.enelik ihtiyacı olan 20 hin 
kilo süt açık :•k,iltme!·e konulmuştur. 

2 ;\Iuhammeıı bedeır ~ırno lira olup mm·akkat teminatı 270 li
radır. ihalesi 15-10-!lH cumartesi gün!i saat onda :Manisa 
:t'kerlık dai.-esinde ı-ap.iac~ğnıdan o gUn ve saatta i•tt"kil
erııı teıninatlnn :le birlikte komi~yona müracaatları. 

30 G 11 14 
• 

Sahife (3) 

lmıir levazım amirliği .atın alma komiayonımdan: 
1 - Beher kilosuna 13 ( on iiç ) kuruş tahmin edılen 48,000 (kırk 

~ekiz bin) kilo nohut kapalı :ıerf ıısultt ile eksiltmeye konul 
• muştur. 

:l - Ehiltmesi 17-10-Ml c· ııma günfi s:ıut on dtırtte kışlada rzın ı 
le\·azım amıl'liğı !'.atın P.i1'1.3 komisyonunda yapıl a caktır. 
Hepsinin tahmin eclikn tutarı 6240 (altı b.in ik i yüz kıı·k) 

4 
liradır. 
Teminatı mm•akkntas ı »68 (dört y!lz altmış sekiz) 1 rndır. 
Eksiltmeye ıştirak"N!ecekler kanuni vesikaları ile tem<nn t n 
tekıif mktuplarmı ihale s~atından en az b ir saat eı·ve l ko
misyona \'ermi' buluııııcııkltrdll". 

~~6--;;;;;~Ş~a~r~t~n~n~m~e~s~i~h~e~ı~·~g~ü~n~k~o~m~i~•~~·o~n~d~a~~~u~· ı~·ü~l~ü~r.:--..;,;3~0~'-'...;l•'-ı~ı; 
lzmir Levaz1m Amirliii Satın Alma KomİAvonundAn • 

1 - Beher kilosuna 62 (:ıltmı~ ikı) kuru• tahm ın ed ilen 2;;111\il 
(yirmi beş b ı n) kilo k<»ilmiş korun etı kapalı zarf U>"lli ılr 

eksiltmeye konulm,ıştıır. 
'.! - Eksiltme 15-10-941 Grırşanba günü sant. 16 da 1zmirdt : . ış 

Jada ıevazım amir! i~ı 'atın alma komisyonunda yapılacak.ır 
:ı - Hepsinin tahmın edilr•ı tutarı 15500 (on beş bin be~ yüz) 

Jıradır. · 
4 - Teminatı muvakkntnsı 1162 lira 50 (bin yiiz altını~ iki lıra 

elli) kurustıır. 
;; - Eksiltmey~ ıştirak ,, decekler kanuni vesika l arı ile temın:ı! 

teklif mPktuplarını ihnlo saatındnn en az bir saat evvPl ko-
misyona wrmi~ huluırncaklardır. 30 4 8 12 

Spor e:azete ve mecmuaları kol
leksiyonu satın ahnacak 

Beden terbiyesi umum müdürlüğünden: 
Gmum müdürlük kiitüphane<i için Türkiyede şimdiye kadar intişar 

eden ve neı;ııriyatını tatil etmiş olan spor gazete w mecmua.arının kolle~
siyonları satın alınacaktır. 

Satmak istiyenlerin bir mektupla neşriyat ve propaganda müdürlüğli-
müze müracaatları. 24-27-30 6938/3926 

.. 
1 

GOO }l:e Fotin :ıstarı 95 Kuıruş 
7000 c Dibet 245 < 

1 -Yukarıda cins miktar ve behe1· metreleriniıı fiyat tahminleri ya
zılı iki kalem bezin 2. Te~riııieHel 941 Perşemlı<> günii sanl on 
dörtte pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Yedi bin metre Dibet için bin metreden ıız olmamak üzere yapıla
cak teklifler kabul edilrcektir. 

:ı Şartname ve nümıınrle.-i görm<>k istiyenld"in her gün ve pazarlığa 
istirak edeceklerin de teklif edecekleri miktara güre yüzde ,·erli 
lı~ı~uk ni,betincl~ki ilk teminat mektup wra wzııe makbuzu ile 
Ka"mpa~ad:ı bulunan Komisyona müracaatları iliın olunur 

29 30 ~ (~021 ,' 8653) 

Di'Z ı f, 1 .11 E: Diıııku ııü,hamızda neşrcdilnıi' olan yukarıdaki ilan fa 
Dih<'l b• z iı:in miktarı 7000 iken ,ehvrn 70000 clenmistir. Tavzih oluınır. 

lzmir Lise ve Orta okullar satın 
alma komisyonuncıan: 

Azı 

Kilo 
~, Ol(U 

hııo 

!" 1Ct Ll 

h.uru:; 
~\'1u\' akkat t enıina t ı 

Lıra 

Ekmek vıooo ımıooo ı~;ııi o::ı::ı 
!:'>aaeyağı 74ö0 ~Jl!)U l'ıo llo7 
Toz şe1<er 12'/bO l 7ünU •17 ı;ı:~ 
Koyun eti 12nOO l!)oVU iı6 bol 
Dana eti 7 500 ıovuo ıı2 a~o 

ıznllr Erkl.:k, l\.ız lı:::it:ıcr 1 puıı:-.ıyonları ııt• h>z Ugtt· tmcn, .bolge ,;:o,an'at 
ktıHarının \·e JH.ıca U1rıa üktıı pan ... ıJ fJllllllllfl, yuk.arıua <:ıns \'e nU.Klart y~I· 
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Sahife (4) '(ANADOLU) 30 i:yHU i94i Sah 

Çek yada 
- Bqtarafı t inci Sahifede _ - Ba.tarafı 1 İnci aabifed• -

. tung gnzew .• i, bıı yeni tayiıı ile Do- \l l l J 
ntmla ~lfikası yoktur. So\'J'. t~O'ın c~- hcmrn Y•' l\Ior:ıv.ı .ıda dnlıa ktl\"liet- j man ar i er iyemiyor 
ııt!ptn1kı rrı1 " Yl1

1
nn n1nıhaı·e1betını kaybet- ı: J,iı· rPjiın tesisi z. ruretinin hi e - ı.ondr, , 2!) (, .A.) _ G len ha-

~n~~·~ Tl!" ~rı ınkı mtı·n ,Lı. ıın cepheyi cJildiğ'ini y:ızmakt. dır. lwrlN•' gön', Almanhır, Kırını bbl-

Askeri Vaziyet Kırımda 

Teknik Tedrisat işleri · : ı .eıı Lır hale s~~:mıış~ıınal nnnta- .t:oıı~Jı·a, ~!l <.~.A.J -.- Cazefoler g<':;ind ı.arn yollamıa ye dcıniryol
k~. ının buı:tlan n!utce~ı:ııı . ol_m. ması Lıı ınl' ı rılııfelerınd ki ere kar;ıı lnı ma şiddet Ji ha\·a hücuınlnrı vapı
ıçın, ceplıenın tnshıh erlılm~ ı lıız~mdır. ba,tı~ :ııı "eni iman t€dlıis hareke- vorlar. Paknı Kırını Lerzahınclİı. biır 
~.l•Ill!n. 1ı•ın ıı,, Lu knn:·ılei'ılt crrrı:ı· e- tiııcleıı lıah,etınrktcılidı•r. . kya .lA..'l'HJ·J:l kaHIC>tmiş gibi görtinmü) or - Hazırlıklar yaoılıyor. San'at ve meslek 
kılıııı)e. ve lın_zı talılı.1der. yapmı:a cuınhurrei~i Ha,aye kar~ı dura:ı ,·a- hır. Hücu~lnr hep üıılenmcktcclir. Bü-
me~burı:etleı·ı vardı~-. Bclkı de dcmır- li Elyas tevkif edilmiş ir. Alman u-. tiiıı cephe bo\'Unca icldetli muh·ır<'lıe- • 
~·olıarınu .karı faalıyet btından ileri mu mi valisi ele ı.leğişmiş, Fon ~ •ôyra-

1 1 r olm:ıktallir. ' • o•• ~retmen okullarına alaA ka bu•• yu•• ktu•• r 
gdmektedır. tın yerine gcnernl IIavbı·iç taviıı e- ~ 

.. Bun.dan lıa~ka; 8ov) etlerin Harko~ dilmiştir. · · 
000 

• • Ankara, 29 (Telefonla) - Ankara varların daha modern cihazlarla tak- sanat okullarına memleketin muhtelif 
bolgesıne yenı J,uvvetler · e\' · etınelerı Dcv11· H"r.0 ldııı sı·,.,, ı· n1ıılı.•lıı'ı·ı 1-fttS'US'I" lt 11ly·ııı tcl1lıg;v 1 t k ·k t ı · t .. t 1 • t · · · · haz 1 kl J kt d ı · d b' k ü ti 1 'ht' 

1 
• 'c " ... • • ' < , e nı et rrna . mus eşar ıgına ayın vıyesi ıçın ır ı ar yapı nıa · a ır. yer erın en ır ço m racaa ar o -

ı ınıa i de Almnnları buna . evkr<lelıi- l>ir vazısııııl • · ·r l!r .. O takdi~·~e !m bölgeye, ~ a sıtt'kiaı~, _- Alınan' harp gayı·etinr harşı Rom , !W (A.A.) .. - İtalyan lıusu- e?ilen Riiştü Uzel, bu~~n Y_enı v~zı .. e- Kız ve erkek meslek öğretmen okulla- muştur. Yalnız lstanbuldakilerin sayısı 
. a • ro .. ". kov.a ıhtıyntlaı·ındaıı, yalıuıl şı- Pk h rekelı'ııı'ıı 

11
., llemek ı•lcltıgrtı •İ tebligi: s.~ne ba!;\la~ışt~.r._.Kız oır.et.ım. mudddu.r- . rının kadroları genişletiVtıi!'!tir. l\ıies- altı yüzü geçmistir. Bunların hepsinin 

1 b 1 ~ Ccb •l"tt• . kt . Akd ·z, l luğane e:>kı mudur muavını ı ure m k 1 · ' 
ı~a. u ge. ı taraflarından km vel gµle- artık anla ·ılmuktaı.lır t u. _.ıı ı u.ı eııı e acı Mış: , . t .· 1.1 •,t· D";. . ·· _ lt>k öğrl'tmen o u una bu sene yüz ka- de kabulü için df' t.edbirler alınmakta-
b 1 Al ı J.ı k ti · 1 · · olan İngılız do1tanma~ının bııluıHhı-1 Bo~ ı~1.uı . a) ın et ı ~ 1 ~ 1.r. ıgeı m~ , . • 

ı ır .. mnn ar, ll U\'\'e erııı c eınır- Demektedir. Uej li 'l'elı:rraf g:ıze- (:u yeri l:eşfedeıı tau••arclerimiz tor-1 dürlti!derın ele tayınlt'_rı y<ıpılmak t.ı- dar talebe ı.ıl_ınac~kt.ır. Sanat okullaıı- dır.·~ . 
j ?Ilarıyle ~e.nulıa k~ydırılm:ı.Iarııııı. ma- tPsi de, yeni Alman umu mı ·ali ·ir,i;ı pil it• mücehhez 

1 
J.: k Iıav·ııa zc~·edır. Yüks~k teknık okulnn:ı. aıl na kabul edılecek J atılı parasız ta le- Dıg&r taraftan bılumum sanat okııl-

n,ı olmak ıçın de şımal ,c!emıryollannıı tayininden l.ıahisle; lıınlır. · · 0 aı,ı • · ,ıımış- 1, binaların alanları hazırlan~ıaktadır. b?ni~ i~tihanla~ı ve kayı.t mu~meleleri ları kendilerin~ l~zım ~lan alıil ve ede-
tııar!'u~ı lıa.~Ja~ıış olnbıl:ı.ler.r . - İki num'9.ralı k:ı. il. ııazi lrnfr. 1'a"'.''tr"l"r·m· d 

1 
, I·ıı· h~ı· 

1 
!stanbuldaki yük>:ek müh;mdıs meklc- bıtmıştır. Nehau t~lebenın muracaatla vat patıkları gıbı,. yenı açılacak sanat 

Aıl.fkR/l\,.L\ ORDl .'iU.:\.4. BıR .,inden r.,ıkarılarak Çeklere k:n·~.ı . a- ', · · " " 1 ız a g,ı' ""1H e ·ıı· k ı d tınekted·or k llarına ait mal · · ı· ·ı d B 1KJS lııgiliz filosuna saldırmışlarclır. 'l'es-1 biyle teknik okuluııı.ın ne gı ı _no ,;nn a rı ev~m ~ · • : . o u umenm ıma ı ı e e 
1 ~on";:rı, rın \e hfılhl günlerin hnhn-

1 v~f~f1\:~~·;ııc1a hulunıı aktadır. bit ~dile.n ncUc.e:;e göre .. iki ağır kru- rı olduğu te~bit eclılmekte, laboratn - Vekaletın bu son ırr:ıatı dolayısıyle meşgul olm1ya başlamışlardır. 
lerı, Amerikayı tıclım adını fili el\ildc • * \'azor bır hafı! kruvazor muhakkak f • T 1 d T d •] A 
~~ıı-be giıml'kte gti,.,Lt'rnıe ·tedır. Bn. Ra<lyu gazete,,incleıı: 1 uretle ba~~ııştır. Dir zıı:~ı.~ Ye di~er zmir Emniyet ren er e a ı at 
ıtıb~rla .. meri~a onlıı. umııı bugıinkü Çek~a başvekili, vataıın ihanet. u_ h'.ırp genıısı "'; .cıa~a kuç~ık hacın~-
vazı~etını tedkık etııı~k fa) dalı olıır: •uıı<ln.1 tevkif eclilmistir. u ışa. Al - el~· ~ h~rıı 1,(enıı~ı, bı~ torpıto muhrı- mu··du·· ru·· 

. Bı~ :·~J ~ne<: A~H;rikan ordu,;ıı 2'10 'lıanlarla i lıidiğini kabııl etmi~ti . lıı cıddı surette ı~abe'tler alınış!nrdır: 
bın kı~ılıktı. Şımdı ı e 1,5 milyonu aş· <\lıııuıılnrııı yeni doı·a\Tll \'C Boh - Bll nınlıarebelcr e!;na,.,ınd~ sıddellı Grup biletleri ve lzmir - Ankara, Izmir - Ban-
~11 ·tıı:. ~unu,ıı 260 lıiııi m~llı muhafız, ·n , alisi de onnn rcısliğ'iııi J..alıııl ~,;- t~) ~:~ı:c ~aı'!! 1~ın.~sı _?lmu~. ,6• ~u~ır.~;ı p }' 
·>50 bıııı kura <,fradı, R"•'rıye kılanı ;ı ıedigiııi uildiı·mi;:tir. El'l'elce bum_ t.'ı)~<Lıb1ı .. du~uniştıl~ıu:ı.118 tk~iaı·"a'mız O IS mektebi müdür- dırma seferlerinden bazıları kalktı 
.,ene •müddt•tlc niz 1ırtc gir n gfüıiilliı- la dt•dct nazın Foıı r'ön t , ı· . r u,.;,.;uııe l oıımeın ır. :ıre a ı ı ar<' lüO-üne tavı·n edı.}dı" Ankara, 29 (Telefon!~ - Anka- 1zınir - Bandırma arasında işleven 
Jeırdir. lla~lalaıımıs cekilmi~ ve c .\n ı ı~ ı. eden h:ıva ku\'\'ctlerindcıı 3 ti tcsek. ~ .., l . arasında Af 1 . .. • 

.. Bu .kU\·vct :\O piy.ıd", 5 zırhlı. :1 - .J ı;ı 'll llayhriç tayin ~t!ilmi!;t~i~·'.ı" ge· k~llcı·i Laşıııda ?l~üşlcr<li:·· Kar;ı~ Ankara. 29 (Telefonla) - İzmir ~~ : ü~';:f;ıden her gü:~nl; .~ s~~= 4 ekspresten salı gilnku ebpres kal-
~uvarı. f rkııdan nıüte"ekkildiı·. :\fe\'· ı>oo • ıC'.ıııcle b~lunan bır tıcaret 'apunı Sı- emniyet müdüırlüğüne, emniyet umum ~ • Alsancak v Al ş ) k _ K _ dırılmıştır. Bandırma İstanbul de· 
c ıd pıyade tiimt'nlf'riııden ancak uı;ii R , d cıb a bogıızıııda La tırılmıştı!'. Dun - müdiil'liiı:tü üçi!ncü daire reisi Mithat r-a k uy. u -kısmı ve b:nı stnca il a nizyollarında da ona göre tadilat ya· 
motôıfodllr. 5 zırhlı tüm<>n i!ı!>' lıeııüz US)'a a 'aziyct ~lan ınaada, cemnn 23 bin tonluk di - Uyguç tayin edilmis ve lzmir emniyet bratdu. u d'~er hatlar ' far la ~ nlase. - pılmı.,tır Salı gilnkü muhtelit katar 
te kk ·· ı } r 1 d' B 1 el L k B . 'k· , . T ·larıııda b acJ·· .. S . ö . . l e ar ıg se er erı sa ı "e .. . şe . t.ı. ~w ırı~ e .. 1•r.,., uıı ar .aıı .. r. ·a - ••tardı 1 inci aahifede - gı.ı 1 1 : apuı unu açı ' ' a - ~ uru nı~ z?.ö~_Lin. ~e st:ınbul po- cumarte:>i günleri için kaldı;ılmıştır. da kaldırılmıştır. 15 günlük, bir ay. 
h r. bııı oOU kışılık " parast~tç~ı talın- kat buna imkan .voktur. Zaten JJu ··ar tıı ılrııı~lır. lı~ ~ektebı muduırlıigüne nakledil- Bu surtle Ankara - Afyon - lzmir se- !ık ve 2 aylık ticaret grup biletleri de 
ru ıl.e ka\·rı ·cılar n3 hu u~ı Lırlıkler <le • mıştır. . f d be " · · ·ı · · k ld ı t vardıı·. · clım, <:embolik hiyettC>dir. Le;ın- S l ferlerı ha ta a ş g-.ne ındırı mı~tır. a ın mış ır. 

Ayrıca GOO bin ki:>ilik ham glıZl de- grad, yakında düşerC>ktir. Alman Ol- ovvet er N . Aı· K - no 
rne ser\' isi de t.c~ek ·fıı hnlindedir. cltılan. So\'~·etlere ııazarun ino;an vıı - Baı t"rafı 1 inci aahifed .. - ecıp 1 üçükanın ce- 1 t•d A dd 1 t ·ı At 

ORDl'.\'[J;\" Sil.Hl DURU.lIU: malzC'me harcamakta gaj et kdlıirli teVIid t>decek olan böyle lıir hatel:ı>- • A k p 1 aı ma e er enzı a 1 
Birliklerin L: e kısmı geçen hın·pten \'e t~ "arnıflu ela \'raıınıaktaclırla r. t e te,·e:>sül ecl ecekler nı i? Şimali nazesı n ara ya h k 

kalma . ;Iahlarla miıcchhezdirle:·. Fa- . Hır lııgiliz a:kel'i m.ulıarrirı i:ıe. Kafkıt.)'adaki iki kuyudan biri gidecek • 8 kında yeni bir emir 
kat peyderpey bu ilfıhlnr, modern si- ·ım~ldeki Rtıt; bölgesinin ~ık ;;ık zik- (~laikof) .senede 2600000 t?n: diğ~- , 
]ahlara tahvil edilmekte ve Amerikan redılmekte olması, cenupta harbin rı (grodnı) 2,100,000 ton ıs.nhs'.l!at İstanbul, 29 (Telefonla) - Diin, Ankara, 29 (Telefonla) - İpti - Kundura cilası için yüzde 50, sun'i 
ordusu, dünyanın en modern orılu,ıu şidcJPtini kaybettiği manasına gel _ yapar .. Rusların bunlaı·ı t?.hrıp ec:le - Büyükıdada kalb sektesinden vefa- da! maddele~ ten~iliitı hakkında Ma- zamk için yüzde 69, tabu zamk içiil 
haline getirilnıektC>clir. PiraJe iı;in ye- ınez .. Almanlar Kırımda hiç bir te- eekl~ı ı _:ı~laşılı.~·oı:- Fa.~at.. :Y:nngın tını Qildirdiğim Denizli mebusu Ne- !iye Vekaletı!~ al~kadarlara gönder. yüzde 40, mürekkep için ytizde 49! 
ııiden ra~·ım otomotik bir s;Jahııı serl ı·akkı kaydedememi~!erdiı·. Lenin • usulu kafı d.egıldır. Çu~_k•ı. :ı.~ngın cip Ali Küçükamn cesedi tahnitlen. c!iği bir teblıgde şöyle demektedir: ispirtolu vernik için 'yl\zde 41, yerli 
halinde imaline ba~Janmıştır. gnıdın düşeceğine dair de hıç biı· <ınca~ hava ıle lemnsı yuz l.ıı:._mı ya- miştir. Cenaze, yarın (bugün) mera- İptidai maddeler tenzilat cedve- mamfil ktirklerden vücuda getirilen 

OrduJaki tank mevcudu 2000 ola- hlfimet yoktur. . . . kabılır. Petrol .kuyularının agızları- ~imle Hayd:ırpaşaya nakledilecek ve !ine, kundura cilası, sun'i zamk, mü - manto, kap ve manset için yüzde 3, 
rak tahı:ı~n edil~ekt:dir. Bu taıık~ar Ruslara göre de, ~areşal Timoçen_I .ı~n. berhava edı~er_e.k knpat.ı11ması ~a oradan trenle An karaya götürüle- rekkep, ispirtol~ vernik ve dahilde hariçten idhal olunan msmaı kürk· 
da 37 mılırnetrelık bırer topla 5 agır ko. merkez cephesıncte mukabii ta- k fı l."Plmez. Cu.n~u 4. a} c.a 4 hın "ektir. mamfil hale &"etırilen kürklerle ma- !erden vücuda getirilen manto, kaP 
makineli tufek vardır. zırhlı !Jmen- arruzlarına muvaffakıyetle devam Metre to.n~·ak /lıbme ınen bura-ular Ista .., b ld "ht ·k.'\ J M mfil olarak hariçten idh~J olunan ve manset için yüzde 54 nisbetinde 
!er umumiyelle hafif tank!ard:ın iba- '.fadır ve Almanların ele geçirdikleri_ kullanabılır. ~ılıayet n.e~rol r_nhab- • U a 1 1 ar a mu- kürklerden vücuda getirilen manto, tenzilat yapılması Vekiller Hey'e· 
rett'~ .. faamafih eri halin.de ağır, ra- nı bildırdikleri adalar Sovyetlerin onıın_ bomb:ıla'"la talınbı vaHlır. O cadele İşi şiddetleniyor kap ve mansetin ilave edilmiştir tince kararlaştırılmıştır. 
~i 28 tonluk tanklar ~maline başlandı· ·!!erindedir. , ' ;.~ hlırde petrol, ~o~r~k. v:_ ,811 t

1
a?a- İ 

gından pek yakında ağır tank tümenle. Almanlar Leningradı al l·J· • - ııl:ırı ııraı:.ında hakıkı bır -.tet c 0v.:ı- :;tanbul, 2!) (Telefonla) - R.ırada• v Ziraat Vekaleti rinin de orduya kahlmaları kuv,·etk 'ır Zira yüksek bir bedel ~~~c:;:ğe ;~ktır. Snva k_arı~~n netroı artılr hpl çarşanba günü sabahından itibarren ihı evvel 
muhtemeldir. azırlanmı~Iaı·dır. Fakat Rıı !ar mu .:· 

1
n<> muharrık bır madde . olara~ tikiirla ~idcletli bir mücadele başlıya-

Söylendiğine göre, günde bunlnrdııP zzıım bir mukavemet gö~lerır.ehc- . 11 lrınılıımaz.: Fıı.kat ~u "ek le.in ln cnktır. Bu mücadelede, fiyat mürakabe Tiflise gitmiyecek Zirai işler üzerinde bir 
15 t-ane imal edilmekted!r. Yani hi•· l•rl r. lki taı·af hava kuvvetlcrinın mh-ının tec,.ube'iı lı~nıız :vnmlpı~Tl"'Q işleri ile tılilkadar olanlarla belediye 
senede 5500 tnnk çık:mlabilecektir aı-ılıca hedefi kara ordul"r' 1·ıe ı'ş •, .. ;~ nr:ro~ılrıı ~üebbc.den .. 12t·r~ .. c1" polis te kilatı memurları elelc vererek icabında Iran ordusu çok mıntakalarda 

' ' n • · r1 1 " Pd im eC h j .1 rı devamlı SU rette kontrol 1.·apacak]al' Ve 
Amerika ordusu ise şimdilik 2600 iıır ı•rliği \'apmaktır. RUil\'anın her ta- , .

1 
'- • ıy egı me~ u uıı • 1

'"
11

• " J k [{ l k f f' t · riş vermiştir. 942 y1lıııın ba:;ında ] r afınd • go"rd "kl . .k ' . t • ·fı netrnl ve suyun ag-ırlıkları ı>yrı ihtikilır yapanları vakit• gecirmeden 1 ua u anı aca aa ıye e geçtı 
. . y. t h . a u erım ço ce,,aı e \ e- ~,,..ı.>,,. 7.·ımanla bunlaı·ı • ılıp nı• derhal adliveye vereceklerdir L d 2 ( A) t T h A k 2 1 zırhlı fırkanın te.~kıl erlı eceg: a mıı icidı. H . ·d k"tl ı h .1. d " ·• " n ayr <' .• - , • • on ra, 9 A. . - Röy erin a n ara, 9 (Te cfonla) - Zira• 

• 
1

• er yeı e u e er a ın e "'lmı«acakları kest·· ·ıeme 1 t b J b J d" • A dak. h b' · de at V k·ı t· d 1 t l' l · olunmaktadır. U<; ihtiyat kuvvetlerine rast "idim , < ll'ı Z. S an U e e ıyeSI, ffie ran ı mu a ırın n: .. e a e ı, eV e e ıy e ziraat İÇ!ll 
Anıerikalıbr 60-70 tonluk en n- r g~ . _ __,.., 1 G€neral Veyvel, Kafkasya muıhfaa- hazırlıklarını ilerletmiştir. Bu münıt• 

ğır tankbr imalini de diişüıımekte ' A1oskovada rikaya otobüs sı ve diğer meseleler hakk!.nda Rus ku sebetle bir çok mıntakalarda faali· 
dirler. Tf'crülıe mahiyetinde olmak l.Jondrada l mandanları ile görüşmüş!ur. G€neral, yete geçilmi.ş ve Niğdenin Aksaraf 
üzere, bir fabrikaya 50 air,ır aıık . i- - Baatarafı 1 inci aah~ff'd'" ısmar adı Iran ve Irak petrolleri m. u.dafaasmdan taraflarında boş :ırazi işlenme<Ye b1\Ş-

- Ba, tarafı 1 İnci aahifedt" - b 1·- 1 R l "' pariş~ ~eril~işlir. J?.iğe~ bir fob!. ikı müzakc'J'{'}eı· olacaktır. Amerikan lord Biverburgu ve Amerikan heyeti İstanbul, 29 (Telefonla) - $ehri- aşl\.a. ngiliz. malzemesın.ın. .u.syaya amıştır. ' . 
da k~çuk bır tank uzerınde tec~'.u~e.. diplomatlar Başvekil ('örçille kıı- 'l'eisi Harimanı diin kabul etmiştir. ~i~ . belediyesi, Amerikaya, kırkar tra~sıt suretıyle ~~~~~s~ ıngıl_ı~ su-
ı.~r. ~ apmıştır. Bu tankt:ı:ı buJ uk Sovyet heyeti reisi Molotof ve ayni za- j kısılık 23 otobüs ısmarlamıştır. Bu b~J1~rının ~azırlık bek . a. tetkı~ et- Boynos Ayrest b' 
umıdler bcklenmektedır. Bunun nuşmu~lardır. Bugün dl' Hariciye manda heyet az·mnrfan J itvinof da bu otobü!>ler ancak 4 ay sonra gelebi _ mıştır. Demıryolu şe . ~sının Yenıden e ır 
m~rettebatı iki kişiliktir. füabında nazırı Eden tarafından kabul edil- ·müFi.katta hazı; lıul~ınm~ı~" rdır Jecektir ' l alelacele hazırlan:;ıası ıç~~ Projeler ha hadise 
dört kişi binebilecektir. Ye o lrnda: miş olacaklardır. ::\losk~~·a 29 (A ·\)_··Ta· A':msı Al l v h• zırlanmıştn:. Lon ra munakalatı da . 
hafiftir ki, iki kişi inerek bu tankı b'l·l .. : . • ' .• . '" J man arın .na ıreye tetkik olunmuştur. General beyanatın- Ber!ın, 29 (A.A.) - D. N. B. A-
· k t.ıı k b'lf]>· B ~ Lonclra,29(A.A.)-Ruzvellin ıtııı~oı. h'" k. . 'da· janıııBoynesAyrest b'ld'' • ~ 0 U>;> n "1• ara .. 1 1 t:I" una r~gmen Papa ııezcliııclrki t>lçisi Taylornn 1 i\lo~kova koııfeı·ansına istirnk ecle- ucumlarının a ısler ı · ı . K fkns. "~- . . . r-~n \.-ft k. . en 

1 1!'1~0~· 
arızalı arazıd~ ur::ıtll' ılerli~·ebılınek· L 1 1 1 ·, r"k ol,"'n ı·ııgı·ıı·z V" Ameı"ı~kan he.-et- . . . - ... f!. · sa.mu~fa::ısı ıçın lüzum- . """'en ~ a ı acıkeri hiidıseıerde 
te ve düz ,·ol!arcln antte fl6 kilomet· onc r::ıt n ıulıınıııa~ını me\'ZUU 

1 
,- .· d"" b .. . ,.. "1 .. 

1 1
.. ~ I\ahıre, 29 (A.A.) - Suudı Ara- lu g~rülur~ So\yet başkumandanı ile bır kaç yuksek tayyare subayına kat 

• 1.ıah~ednl>e~liTelgrafgaı:etcine leıı un uı,ı\'1,.,emı~ercıı. b't h"k- t' l\I h"k 'görtismeküzereT'fr 'd -· ı tdb'I tb h ı e Jrntetınektedil'. Bu tsıık lıir agır göre, bu h .. fta lnglliz \'c Ameri- Heyetler ~fo~İrn"arla aşağıdaki ze- ı~ an u ume ı, ~ ~sır u ·umetine, k t . dTk b" ı ıse gı ecegım. Fa- şı a ınan e ır er, ma uatta e eın· 
n:ıakineli ile mücehhezdiı·. Forcl fab- kan cliplomatlan -ıra. ıntla mühim vat tar:ıfın~laıı ı~ti,;lıaı edilmişieırdil': Alma~ tayy~r~l?~ını~ ~ahiı eyE} t~- adışım 1 1 oyle bir seyahat ihtimali ırl_!Y~tle. yer t_utmaktadır. Gazeteler, 
rıka ı lrnıılardaıı gi.iııde 1000 tane müzakereler g ç ce!üir. Ta;ı•lor ge- ı Halk komiserlPı'ı rt>İs muav:ni ve ha a~rı~.zlct:ı ?ola)- ı~ı) le ınfı.a] ve teess.u- az B r. . hadıseyı ~nkıt ederek tayyare ku ' 
çıkarabileceğini bilc!irnıistir. I.'•· ,",f•lm"z., Ameı·ı·ı·ııııııı Lon(lr."' el- ·'c'. h"'lk konı', .· \ •· "n·kı· So"\·et runu bıldıren bır mesaJ göndermış- d beş sene evvel Rusyada manevrlllar- mandanlıgının tam ve esaslı tensikatıı 

9-19 • •• • • • ., " • " 1 ı ı)e " ı~eıı 1 ~ 1 s ' •. : t'r a nlundum O· · d be · · t"b' t t l l" d t • ~ m aı~ında Aınerı aı~ın şı~ ktı'i- çi•i Loııclı-akl ekiz mülteci d>vlet 1..,r birliğinin Va:iııg'toıı büyük elçisı 1 
• • • • • d' · zaman an rı gıtme- a ı u .u ınası uzumun an bahse 

vet!N'e mal ık• olarağı tnhının edılmek- ııezclindeki Amerikan mi.imessiı( Umanski, harp do:ııınması konfrıeri a- Ilu meqa.r~a _K~hıre şe~rı, <hazıne- ı~ . . . . . . mektedırler. 
tedır. . • il" kuıııı : ı....'1kfıı'. ıııirnl Kııtıw ttof, tnryıwe sanayii ko- l~rle c~olu lıır ısla~ ~ehr~) d~?~. ta.~- . . e!Ilış ,..ve hır ıngılı~ kuv;·~ı sefe<ri- ---J:.---

45 - ;.o )11\•,ıde, 10 zırhıı, 6 ııııv~ri • - misi.!ı·i Şakurin, hal'ic!yc komi f'l' mu- s;f e~ıl~ı~k~e ve hadısenın bt~t~ın ı - )esı!lın Kafkaıı:yaya gı~e.cegı hakkın- s • • • 
fırka .• ı.. Bır ]{us l"'ızının nvini Krutikof, gPneral \'olikof, Mos- ~f-~1 ·f.1,,_nııııı pek ziyade rencıde et - ıakı r:ı~ro ~eşrı~·atıa~ı .ıçın, .radyo ~pi- anayı sergısı 

Sovyet donanmaaı: · • ko\ a nwrkez kumandanı genPrn] Re- g ı U\ e olunmaktacJır. erlerının soylediklerının daınıa dogr11 
Alm.ıııla:ın Pin ahili rindekı lıu- i g .f e<lak<irlı ğı. liakuıı. hariciye. müdnfaa harp donan- }=>ortel İz başvekili Ha- çıkntıadığını ve Iranın istilası takdirin lstanbıul, 29 (Telef~nln) .- .. ~~ 

günkü vazı. ·etleri, Bnltık <lona;ıma:<ı . r f • . • " • mnsı ve h~rici ticarı>t komi~er!eri er- • ' de rım_ ordusunun ~ullanıl~P. kullanıl- ~ne .. açı a.~ıyan sanayı sergısı~ın O 

dolayı~iyle ~ovyetlcri duşfindlit'mPk- ,- BAJ t~ ~ j bırcnc.~ ~hifede -;--- k-1nı lııgiltereniıı :\fo ko\'a büyük d- Iıf aksla kon ustu mıyacagı hakkındakı sual ıçın de bu tü·m~zdek.ı ılk?aharda Taksımde 
tedir. Çiinkiı Lu donannı., ileri ve rnen mu.haı.e e erde lıutun Almanı~r :,. K .P ve elçilik. men.-upl<irı llirl·'- 1 . b p'l , . meseleyi tetkik için de henüz vakit bul nonu g~z~ yerınde kurulması takat· 

- hk nı . ahill<'rden mah ıın kal- ımha edılmı.,lerdır. Ru. tank kuvvet- C:!:;ı rı ~· .. .. ,.. . . :. ; .. ~~ on, 29 (A.A.) - .. o.:LeKız baş mııdığıııı iJf\ve etmiştir. rur etmıştır. , 
mmuııtLıa Retı · fı'lo~u Kron tadcirat btıluıı- irri, civıırdakı kıtal:ıra da hücum et- şık Al ~ı:ekııka bu~ ul k dçı"ı Ste.nhaızt vekılı doktor Lalazar, buyuk Britan- Ü Ş k h Belediye sanayi birliğiyle bu serifl 

ış r. :; · . · veeçıiı·nıcıı;;upar• ··an A ·k b .. "k ı · · ta ta k "t ·· · d S • makta ve lıuradan Le:niııgrad ınlida- mışJerdır. B'. ..f · 'hF :· .. ·r t- >. 111 mcrı a uyu e ç~sı olup r a r are a uzerın e ~emaslar yapmaktadır. a 
faasına yardını einıekte:tlu-. LoJıclr:ı, 29. ( A..A .) - ~öyler A- mi~t~:. mu re~e ı .ıam re,,mını ı a e 1 Lızbond~n. gcçe.~1 .~.orcl Hal~~a.~~sı k~- Kudiis, 29 (Radyo) - Geçen cu. ~ayi se;gısi i~in 6 büyük paviyorı 

Fakat burava karı;;ı hava t. m·ru ıaıısmm hu~u:ıı muhalıırı oylo yazı- ı· .d 2n (A ' ) ı· ' ·ı· 1 va- lıul ~tnııştır. Goruşm~d~ buyuk Brı- martesi "'Ünü Tobruğun cenun mil- ınşa edılecektır. 
. . . h , . . ,on ra, " ··""· - 1'61 ız e · tanvıının Lizbon buvuk elçisi ·ıe " " • M v J d ] J 

7Untlaıı başka ~ı~1dhıd~~. ı~lcrltlen ~ı. ) o~. . . 1 etrafın eh \" cnplıeıı' zım nez:ıretindeıı biklirildiğ'ine göre, 1 Por'tekizin Londra büyük elçi~i ~e dafaa ?a.ttınd~n harekete geçen bir ug a a ze ze e 
man topçu unun te ıt ı e ıaş gos. eHıııgınt '. · t ~ ın Hıı ya icin bu haftanın hnk imali'ıtı h L 1 1 1 . kuvvetımız, duşmanın tel örgülerini .. 1 yl 2 AA) lt 
termhıtir •itekim Alnıanlnr bu ~n b•r çok lıölgelcııııde cr.reyaıı eden l ft k' 1 .. 1 ' . . . be azır u uıımuı:; arc ıı. yararak bir milstahkem mevk· . h" !• ug a, 9 ( . . - Bu sab. 
retle biı.' kruvazörü t Jırip ~ttıkl ;ri. harp devamlı bir hareket' harbi gllıi ~.eç 1 n l u~ af·:ı~l ~ıı y~z~k· {ırın\~ı.ıshaf Lizbon, 29 (A.A.) - İngiltere cum etmiş ve dü!;mana zayi ı~ı u- saat 4 do .şiddetli bir zelzele oJmuS' 
n' de lı'ldirm;ktedirl~r • . görllİyor Ru.-Jar Alman i Y:t!i al- ~ne e ~ a :lı.tazd. acır. ':1 ·a levve .ı b t büyük clçiı-ıi Lonl Halifaks, 1ngiltero- dirmiQtir Top"Um~z da a • .ab.:ler - tur. Zarar yoktur. 
· ı ı · 

1 
d · · • .d el 1 anın ını:ı a ı a son zaman ara nıs e - nin yeni Brezilya büyük iç· · .1 1 " • .,. ynı o ge- _____________ _.., 

Fakat buna rağmen Sovyet er-. llo- tm a bulunan arazı c erııı a rnı- le bil' rekor te~kil etmekte idi. . b V . : e .ısı ı e ~e- de cliişman istihkam bölüklerini da- A N A D Q L LJ 
nannıaııııı Leııin..,racl müdafaa ıncla !ar ,·:ı.pm::ıktadır. .. IoskcJ\'a 9<)( AA ) - O\'j·etleı· - bı a elr hasıngtk o.na gı.t~ek üzere Lız- ğıtmıstır. 

' c. · • · • • s · t B it k · · ~. · · "" · ont an are ·e" etmıst ' mühim rol oyııadığıııı, fa:ıhyctını. . Pravdanın ~uhabırı, ~\J e 3 ı lııgillere - Amerika kongresine i~tirak ' ' ll'. • Libyanın cenup mıntakasında ln- , ............. . 
Leningrad civarındaki göl .e ~rııınk- f•lo~un~ın L~n~ngrndın muclafaasında için g ·len ingiliz ve Amerikan heyet- Frankonun hır giliz devriyeleri düşmanı iz'aç e't ~ 
!ara kadar te~mil eitiğini bıldı:nıı>~- oynaclıgı ınuhım. rolden ba~s_.etmekte !el'İ azası, dün kendi elçilikleri bina - k mekte devam eylemişlerdir. Sahibi ve Batmuharrirl 
tedirlcr. Filhakika bu donanma, Fın c~ır. ~u o\:yet fılp. unun _cuzutamları mnda bir kabul resmi teJ"tip etmi~!er- 011UŞması Berlin, 29 (A.A.) - Sollum böl- HAYDAR R 0 Ş T 0 0K1'. E-' 
körfezinden ve Finlaııdiyadaıı y3ııı- f.! 1 mclı faalıyetlermı Lenıngrad cıva- <lir: Madrid 29 (A.A.) _ Devlet reisi gesinde lngiljzler devriY'C faaliyet- - : :-
lan Alman ~ ~eri ~:ırek.ütıııın aıtır.- m_ıdakı goll~r~. ve ırmaklara.d~ tcş.- lngiliz hC'yetinin reİ.'İ, n~ıiteadclid gneral Fı:aııko ispanyanın Amerikıı !erini .artt~rmışlardır. Bununla bera- Umum! Neşriyat MüdQr11 
!aşmasına buyuk bıı· te ır ·:ıprrııstJI. ııııl et~ı~leıdıı. Bundan lıa:-J~,ı~ Al- konu~malar yapmışlı1". Am~rıka heye- büyük elçisi Kardclıısı kabul etmiş ?er hıç bır yerde Alman - İtalyan 

Almanlar i~e. bu denizde So: - !1'1aı~ Rıchtha~en tayyare !ıl.?tıllal~rı tinin rei~i, gazetecilere beyanatında ve kendisi ile uzun bir görüşmede ılel'i karakollarına varmaya muvaf- HAMDI NOZHET ÇANÇAR 
yet donanma ına kar~ı keııd i e!J.,ı·ııı- ı ,en ıngrııd gokleı·ınde guzukemege hüli1snlen demi:ıtir ki: bulunmuşı.ur. fak ol-amamışlardır. -: :-
deki gemileri kulluıııııak Lteını>mek- başlamış) rdır. . - Konferansın derhal c;alışmağ:ı E · ·l .· .. b d 1 • Tobruk cephesinde topçu düellosu 
te, bu gemilel'i icabıııda lngilizlere 80 t~\ rarelık gıırııplar halınde ha- ba!llıyarağıııı iiınit ediyorum. Çalış - Sil eı ın n1U a e esı olmuştur. Muhasara altındaki Tob-
k~mıı kuJJanne:ıklarını dü~Unmekte rekete g çen hu bomba tayya e!Hi ıııalar bir hafia kadar süı·ecektir. Sli- Lizboıı, ~9 ( A.A.) Esirlerin ruk garnizonundan çıkan devriyeler, 

Ab • Yalhiı 1400 ICt· 
ODe • 8 A>-lıtı 800 

Yabanc~ memleketlere 27 lira ve Bııllıkta hava kuvvetleri ve nıa - lıir guııde 22 hücum yaı.ınıışlarclır. rutle çalı. ac:ığız, çliııkü zaın: ıın haya- mübadelesi hakkındaki anlaşma mu. ağır kayıplarla pü;ıkürtülmüşlerdir. 
yinlerle i~ görmek i:;teınektedirler. Rn tayy arelerdeıı bir r,oğu dtı Ül'iil - ti ehemmiyeti vardıı·. cibince Almanlar Uirafından ııa!ı - Alman ve İtalyan b-a'taryaları Tob_ - : :-

Akdeni.zde: mii:;Lür. Heyet ırei i, Amerikanın Rusyaya verilen 1ngilterenin eski Brüksel el- ruktaki hedefleri yeniden ateş altına ld,rehaneı ikinci Be~ler Sokak 
Alınanların iddialarına ı'ür~ < •,be- -. - - .rnnlım kararından bahsettikten ıwn- çisi Olisoıı ve elçilik memurlarından almı~lardır. "' 

liittarıka doğru giden bir fng!liz ka- Halia Ze•tnn•aimdan mam•l ıa öyle dc,·:ıın etnıi tir: 12 kişilik lıir grup Lizbona gelmiş - p . ısrar d" GONDELIK TAKViM 
filesine Alman iahtelbalıirleri tam. J J - Almanlar, _ Jo kovaya bir çok tir. Bunların arasında İ\i kadın, iki et U e ıyor 
fınclan devamlı olar:ık yımılnn lni- Ömer Muharrem defalar hücum ettiler. 1'"'akat ben l\Ios- çocuk da vardır. Boynes Ayres, 29 (A.A.) - Peru 1360 Ramazan 8 
cumlar netice· inde. 67 bin tonluk 12 I kovada çok az hasar gördüm. 1926 se- İtalya 1 g ld "ler buyük elçisi, Akvator hariciye nazı- EVKAT 
tir.aret gPmisi ile bir ı·efakat gemisi Çamaşır Sabunu nesinde Ru~yay'H. gelmiştim. $imdi ' n ar e 1 rını ziyaret etmiştir. Elçi beyanatın-
bııtırılmıslır. Bundan başk'il C!'nuhı Rusynda büyük terakkiler gördüm. · İstaııbul, 29 (A.A.) - İtalyanın da, hükümetin barış istediğini, fakat S. D. 
Atlantikte bir Alnrnn denizaltısı J 2 TOPTAN KiLOSU .\Ioskova, 29 (A.A.) - Kolombiya Tahran büyük elçisi ve erkllniyle bu uğurda toprak fedp.karlığı yapa-1 Sabah : 6,0S Akşam 
bin tonilatoluk biı· lngiliz petrol (\"e- ' 45 Kuruştur .J radyosu, Moskova ıradyosu ile tema3 1r-andaki İtalyan tebaasında::ı 47 ki- nuyacağını, kendi hakları için hakem 1 ile ·12 14 Yattı 
ınlsini batırmağa muvaffak olmuş -

1 
ettikten sonra, Moskova konferansı- şilik bir kafile bu sabah Erzurumdan kararına müracaatı kabul edemiye ·j dl ·15•38 l.ı-•· 

tur. nm açlldıimı bildirmietir. trenle şehrimize gelmlotlr. • ceilni söylemiştir. .-ıııiiiiiiliiaiııiiiıiilİ;iıiiıiıiii' ._ ___ ... ___ ..,. 


