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incir, Uzum müstahsilleri endişe etmemelidir 
Milli Şef Bursadaki tetkik- HÜKUMET PİYASADA MÜDAHA· 
ferinden memnun kaldılar LE MUBAYAASI YAPACAKTIR 

Tahranda 
3 devlet anlaş

mak üzere 
..... 

Basvekilin istifa ett1gı 
' 
valandır. iki ordu 

buluştu 

- -jGürııün M~~en~~D 1 

Buğday ve un tevziinde 
dikkatli olmalıyız 

Sark cephesinde Alman ordusunun b ir nehir Üzerinde harekitı 
-- -

Almanlar_~ göre 
Yeni arazi, ganimet 

ve esirler alındı 

Lcningradda şiddetli 
bir ınüdafaa var 

Muharebe, krş için de 
harbin veçhesini ta

yin edecektir 

Sovyetlere göre 

Bütün cephelerde şid
detli muharebeler var ihtiyaçlar iyi tetkik edilmeli, 

""!~~~~,~~~~u~!~:~!!~ :!'!.~~!~~!" ,._ Sovyetlv~~~i:rr:;; za}iat Almanlar Leningrada 15 T:.!~}~~ry~~;!a1ç:~i7~r-
lfızımdır ki, Tiirkiyede kafi miktarda lışma tarzlarıdır. ·- Berlin, 6 (A.A.) - Alman tebli- m·ıı kadar uakıa~tııar 
buğday da vardır, arpa ve•aire de.. . Gerek u.n. ıı:erekse toh_umluk buğday gı: y ~fo~kova, 6 (A.A.) - Dün gece kı· 

.1., b' un da vardır ve hükumet va- ıhtı~~ac.ı. hıç bır zaın~n ıhmale ve dik- Şark h . . rta kısmında bir Lo talarımız bütün cephe boyunca düşman 
Bı .. a ı . . . . ' . katsızlıge lahammulu olmıyan ve bü- Alman ~ef ~sının b0

. "'k mikyasta a- . ndra, 6 (A.A.) - Rus ve Alman la dövüşmeğe devam etmişlerdir. tandaşlnrın g~ndelık ıhtıyaçları ;le tün orgaııizasyonca tam hassasiyetle _ ' 0 or u~.u .. u) u • _ neşrıyatına göre • ~ni~grad ü~edne Mo•kova, 6 (A.A.) - Tas Ajaıı~ın-
memleketin bugda~· stokuna ve tohum- takibı Jiizım gt-len bir mevzudur. De .. anu dorduncü aalıifede AlmanlM"ın y~ptıgı. ılerı har~ketı, dil~ dan: 
Juğa olan ihliyac~nı da esaslı sekildc 1'!iier, bir kazada bu ihtiyaç t~m ma- B pek az terakkı etmış veya hıç terakkı 1 Tallinin müdafileri.: mu~affaloyetle 
dıi iınmektedir. Nılekim, zaman zaman ~a.ı~Iı: kar.şıl.anmıyor•a, evvel';' ~aza- Q}narı•stan mu• - Devanıı 4 neli aahifede _ -Devamı 4 nıu sahifede -Ş d'na.,·on heyeti tarafından verilen la.-d.~kı •alııhıyettarların bu ıhtıyacı .-;;. 1 1 
koor !ıı; devletin mübayea mıidahale- takclır~e. niçin i•abetsiz davrandıkları k dd b• d 
ka~aJ b~ndan ileri gelmektedir. Bina- veya nıçın vak.tinde bunu daha yüksek a er ır ev- 1 A ske ... l~ 1.Tazı·yet lerı \ surııda burada, eğe.- buğday m~ka'!'lara, vılayetlere ''e iaşe teşek- , y j 
enale> • ~ le•i hakkında bir sev konu- kullcrıııe haber verip vermedikleri so- re ı•ç•nde 
ve u~ ~~~~a· her hang( bir şekilde şi- ru~J?ak iktiza ed~. Şa~e~ vaziyet böyle 1 - -
şı~luyo mevzuu bahis oluyorsa aklımıza deg~I de ~a.zadakı salahıyettarlıır hu 1 1 
dan doğruya vı!aye erın, -omısyonla- - D., .. amı rı.ı,,.,ı ••bl, .. d. _ ~:r~;.i icap e~e.n ytelg~nekşey •. doğru-ıvazıfelerını yapmış ve ihtiyacı tesbit Bir Nazır dedi ki,· Almanlara go·· re, Lenı·n-

Beı~~~~ bt1~:.;li_ .. ~',.~M N•h- j'""·R~dy~··· ...... G~;;;t;;r .... ! meı·ıuııı_obaı~riısı·o t __ aen mtaumhtabçirtır gr ad dış m Ü da fa ası 
rihten gazetc,inin Londradan öğren- """''"" ' ı 

diğine göre, İngiltere, Rusya, İran -y0:'r"o"ş' 'i'i~f~~ plan~·;~d~~""'A:~;·~~ii~'~<l~";~·~"'lı~dise- Sofya, 6 (A.A.) - &ıbrany:ı mec- yarı mıştır \ 
müzakerelerinin 24 saate kadar inta- l !isinde milli k~·unma mevzuu üzerin· 
cına intizar edilmektedir. İran hü. henüz haber yo < nin akisleri deki müzakere esnasında adliye na-
kilmranlığının bir delili olmak üze· -uevaını ıkınca a.ahıfede 
re ltalva ve Almanya sefirleri ile d" A ı Dl 
m:hveı:e yakın diplomatik mümessil- Odesa önünde Rumen- . Bir Tapon gazetesi mih ... A - - - -· - Fakat tehir koıagca U'miuecektir. ıman ar • terin lrund11 bırakılacağı hakkında- J' __ • •- _ y y 

ki h_ab;;~:~!~k~i~n~fil:~fi:d~e-İran [er çok ağır zayiat verin askeri vaziyetini 1 $AR ~T l.E.R nieperi geçmek istiuorıar 1 Denizlerdeki 
verdiler beğenmiyor 

·ıviösi{ov:A..... ........ . . .. . vazifenıiz zauiatta farklı iki iddia var 
IDDlll·z gazeteıerının bazı Fransada Almanıara .~ukunıet, pahalılıkla, ihtikarla Raduo ga:etesiııdcıı: vctlcriııki gibi pek uzun sürecektir. 

BOZGUNU , ?'~cadele . için yeni yeni tedbirler Almanlara göıre, Leııingradın ılı• Smolrn"k cephcMııde: ::::::: 1 dakı' tenkıdlerı· k ' f' 1 artmakt d ıttıhaz edıtor, çareden çareye el atı- müdafaa hatları yarılmış, ~ehrin çok Smolensk cephesine gelin~. Alman. 

Yazan : Napolyonun çavuılarından husus ar . . arıı ın ıa . . a ır :::;; n ~:t~:~ .. ?::t::.tı!~ind:ı:.ır~:~-ı~:~~~a~~~u:~r~~~ı'.~i~l~r~eeill~~:~:ı~~~ ( Devanu iiçlinoii sahifede) 
BURGINGON Raduo ya:ctc.~wdeıı. h be.· .. R.adyo gazetesınde.~ · ?'~kl!r. Çunku gıda maddele~ınde, lb:ırdıman tayyaresi fasılasız surette f d K 

Leningrad mey~an_ m: ~r~. sı g'U- Bır Amerıkan torpıdos~nn atıla!! ıs.~ıhlak. eıya Ve emteaaında fıatler şehre ateş ve hücum halindedir. Yıın· raosa a O· 
.. hemmiyetlı hadı._ esıdıı_. Alman torpilin Alman fahtelbahırlcrıııe a~d yukaektır. Kazançlarda ise tereffü gınlPA' uzaklardan görülmektedir. Bu-y Ba 1 ~u.n eı;:. kendi topçu.ateşlerı altında olduğu Amerikalılarca kabı;! edıl- yoktur. na nazaran Almanlar kısa bir zaman- •• • ti • arın Ş ıyoruz ;~1J~c1u:funıı. Finla.nclıyal~l~r .. da ,:va.n- mektedir. . . Va.tandaıın da bütün bu ahvali da Leningırada girmeği derpi~ etnı•k- MUDJS erJD 

gınların uzaktan goruldugı':ud ~ıld.ır- Ruzvelt bu ta.h~elbahırın. ~erhal ken~ı bütçeainde yeniden, bir dnha, tedirler. Fakat hemen bugünlerde bu-
mektedir. Diğer taraftaı; n. 

1 ~ c.ıd- bulunarak tahrib_ını emretm;~iıı. ~u: hatı~ her gün nazarı itibara almaaı, na intizar etmek doğru olnım:: Mare~ııl tecziyesi 
Napolyon orduıu Moskovaya na- J' i hl'k ·e rağmen sehrın.kısa ?ırza- nunla beraber hadıse Amerıkada ıkı ayagını yorganına göre uzatması Vorosi!of hatalı olma.<ına ragnıeıı gol-

• ı l girdi. Kremlin nasıl yakıldı. Moa- ~aı~d~ cl~l•miyecei(i kaııaatınd:dır. Hat şekilde karşılanmıştır. Ekse~·iyet laz.ı~dır. Bu pahalılıkta bet kurutun let· m'ıntalrnsındaki orduyu bımı.va çe
kova alevler içinde ... Panik, sefalet, bi viııe LÔnclra d'ıtd~osıı~:f gor\tr.~os- Amerikan donanmasının !a.1lıyete te11rı olmaz zannedilmesin. Mademki lkip toplamıştır. Sovy~t .•. ordı~Jarımıı 
aç! k ölü Napolyon ordusunun ko~acla bedbinlik hısse 1 .r.rıere. k e_ 1.r. geçme;ini söylemekte, ak;ıllıy~_tt~ bu- kazanç yükselmemiıtir ıu halde o dar bir sahada ve clerııılıgıne ~;r kesıı-

~ ' . ~·· Voroşilofun Almanları geıı ~ ma ı~ı_ı: lunan muhalefet partisi ıse hukume· bet kuruı, bugün daha kıymetlidir. fette toplıııımış olmalarına gore, Al-
fecı akıbetı.: . bir plan hazırladığı ve tatbıke g~çtıı:rı tin harbe girmek için baha~e ~r~dı- . ~ündelik hayatımızda, en zaruri,manları.n ~unları a.şar~k "'?hı:e nü~ı.ız Japon elçisı· ile uzun 

Bu deierlı eserı her ha lde ot<uyu- habe .. 1 . ·se de bu hususta h~ç ~ır ğını, fakat bövle münferid bır Jıadıse- ıhtıyaçlarımızı birinci plana almalı-'etmelerı bvr kaç gunluk bır ış degıl-
nuz; zevk, alaka ve heyeca nla takip malii~~~r~:~:ur. Her halde ~.ehrın ış- nin bir harp· vesilesi olamıyacağını, yız. ikinci planda, üçüncü planda .dir. Sovyet!er~n .cıe b~ dar ~e~hecleden müddet "onuştu 
edeceksiniz. gali Almanlar için bit' ~res.tıJ mesele- diğer taı aftan japonyada muh.alifle· d.~ ?:'ine ay~i mü bre"':. ihtiyaçlar dü- ve ihtiyat bırlıklermden. ı.stıf~de ile I 

•i ve bir stratejik zaruıettır. Sonb;ı - rin noktui nazarların tasvip edılmek· ıunulmek lazımdır. Luka derdi geç - Alman taarruzlarını busbutun onleme- . 

\ ' B l har gelme.den Leningra~tAlmka.n .nıuAnl:ı te, yalnız bir gazete umumi vaziyeti mit htir. Tek santimin bir baıka Jekil- !eri _imkiınd•dızdır.kYani neti
1
ce itibariyle \'i~i,_ 6t'h(Ab .A.t) -k ~1i~ı Meclisin u· 

arın aş ıyoruz k ı · b k dan zap...- me ıçın - tahlil eder k k • harekatı mihver de arcanmaaı hatalıdır. Lenıngra a mu avemet o acaktır. Fa- mumı ı" ı ara omısyonu adındaki 
a esı a ımın h'f d e as er ı ** k t Al J k' 'b' k S De lkbıcl aablf d ................................................ '""'h 1 -Devamı 3 üncü ea ı e e - --Devamı 3 ncü aahifede-- a ne man arın ı aı ı ·H~a, ne oy.. - •aııu • ~ _ 

Anıiral Darlan 



- ...,.,,...---- (A "ADOLU) _1 i.;-iüı itiltt1 ?-.:ı:ar 

Fransada K?m~nistlerin Avrupa işçisine (Şeh.i~r ve Memleket Haberleri) 11 s p o R 
teczıyesı b• h• _ . ~ _ '------------

- Baı tarafı bi.ııinci aahifede - ır ıt&D Qd k •• •• •• ) Tenis ınüsabakaları 
dördüncü komisyonu iık toplantısını UD OmUfU Satış a Fin'llde iki çi"t lzmir 
14 -:rlülde yapacaktır. Salahiyetli malı- Kış Harbı' - J 

1 

rnıeırde biluirildiğine göre. komis ·on Yavaş çalı ınız takımı var 
memleket dahilindeki en mühim ha- ORHAN RAHMi GÖKÇE t • • 
dL•eler ve halkın maneviyatı hakkıncia rının' anzımı Fuar tenis turnavasına dün devam 
milli mecli<:e ve mareşal Petene mallı- Bir dak"ıkalık tevakkuf la Bu harp ba,larken, bir yığın tah- edilerek dömifinali er yapılmış ve fi na 
m~t verccektı"ı·. :\>Iuhtelif mıntakaların listler meydana çıkmıştır. Müsabaka-" · min, politikacılar masasından gaze-
lktı:;.adi ve ictimai vaziyetleriyle, kUI- zafere hizmet atmı"t te sütunlarına, kahvehanelerden so- lar, gittikçe artan bir alaka uyandır-
tiirel ihtiyaçlarını bildirmek te bu 'l kak konuşmalarına kadar bütün dün- Kundura, peynir, sebze ve et maktadır. Dünkü maçların neticeleri 
komisyonun rnzife~i olacaktır. Komis- 1 yayı dolattı, durdu. Her kafadan bir !l'()yledi•ı:: 
von istişar1 mahiyettedir. o ursunuz ses çıktı, herkes harbin devam müd- f• 1 • d d•• •• ••ı•• Tek kadınlarda .Mualla (İstanbul), 

Batavya, 6 (A.A.) - Öğrenildiğine . detini bir batka şekilde tayin etti. ıat eri e UŞUDU uyor Güner (İstanbul) u kazanmıİştır. 
nazaran buradaki Fransız konsoloslu- Radyo gazetesınde11: · Tek erkeklerde Suad ( :>tanbul), 
"·tı kaldırıJan•ak \"" baQ.''~nsolo"luk hak Bu sabah 1,45 de İngiliz mesai na- Hadiseler ise, kehanetleri çığneye Fiyat mürakabe komisyonu odun mür ima müsaadesi verilmektediır. Ba- Fehmi (Ankara) yı 3 sctde ve God 
.. '""" ... ,,"u çiğneye, kendi inkitafları ve mecra- k"' .. '.. .. ' · 1 k · t k d t e 1 k.. .. 1 İ 
1·"',.,rından mü:-1tefit olmı ·acak bir Fran- zırı Avrupa işçilocine hitaben ra. dyoc.la ları · . d .. .. . k d" ı omurun un beher kilosuna perakende ı esır mın a asın an r ne omur Frey Jiro ( zmir) C. Jiro ( zmir) i 
" (V) • ı ıçın e yuzup gıtme te ır er. ki" · · d te bbüslere girişilmistir ·· ·· tU! k t" b" k" ·ı -.ız müme"~illiği ihcla,; edilecektir. bir nutuk ııöyliyerek yanı za ~r y . b" h b' · · inde 7 5 kuruş fiyat koymuştu. Bazı kö - na ı ıçın. e. şe ·.. · .:· .. · ~ ıne uç se • ço c:e ın ır çe ışme 1 e 

Vi~i 6 (A.A.) - Fransanın Vn- namına kendilerini yava"! ça!ı~maga enı ır otuz sene ar ının ıç '.. .. . .. .. Kış mevsımınde tzmııe fazla komur kazanmı!'lardır. 
'iington ,büyük elçisi Hey, Amerika hü- davet etmi~ \'e mücadele hafla~ını :ıç- mıyız, .. yokıa gelecek yılın baharın - muırculerın toptan komur alanlara da getirilip satılınca azami fiyat olan 7.5 Çift.., erkeklerde Godfrey Jiıı:o - C. 
kı1meti nezdinde teşelıbüste lıulunar~k mı. tır. . . . da, dunyamı~ın ae?1~~ı.n~a ~eş ~~:~ ayni fiyattan satış yaptıkları öjrrenil- kuruşun U!n.zili b. ile !azım gelecektir. Jiro (İzmir) çifti, rakipleri Benjamen 
gerek kendi şahsı, gerek biiyi.ik elçilık • razır Bevin, Avrupa ı~çılenııe t:a- ga!~rının d~gılıp gıttıgını mı g miştir. Peynir sat1şlaı-ı: . ve Semih (İstanbul) çiftini çok kolay-
:ıleyhinde bazı Amerikan srazdelerin:r lıştıklan yerlerde hastalık bahane ;t- cegız; bu ~!h~t ~e.?hu!:· .. uaz- Halbuki toptan alış - \•eriş bittabi da Fiyat mürakabe koı:ııs~on.unu~ ver- !ıkla kazanmışlardır. 
hücumlarda bulunması dolayısiyle nü· melerini, imkan buluırlars~ı ha~talıkı.a- Fak~t gozumu~u.n onunde m ha aşağı fiyatlaclır. Bu itibarla, ko - diği kaırara göre peynırcıl~rın etıketle Lohner - Recyo (İzmir) çifti Mu-
kıimetinin keyfiyeti ıvı.·ote.·to etmek rını uzatmalarını ı;öyleını~ \"e demı:ı- zam hır ~ıf har.hının ayakla~n~.ı ~uz misyon,· toptan kömür satışlarına rla re doğrudan doğruya yetmış beş kuruş hiddin - Alaeddin (İstanbul) çiftine 
mecburivetinde kaldığını bildirmigtir. tir ki: · t~t~uş. nıhayet.s!~ Y.?1~~r.~a suruklıye yakında fiyat tayin edecektir. yazarak yağlı, yağsız pe~·nirl.ere ait galip gelmişlerdir. 

Paris. 6 (A.A.) _ Komünh~t fahri· _Gündelik c;alışmanız arasında ve- suruklıye gel~ıgı goz'!ku>'.0~· • Yapılan tetkikata göre Ağustos a- fiyat farkını işaret etmedıklerı görül- Bu suretle finale kalan iki çift erkek 
katını bastırmağa memur mahkeme 1 !ev ki bir dakika ol~~n yarn,:~ı,ı.yın_ız. Alman erkanı harbıyeı~ 1

•
1e d~!3lo- yı zarfında İzmire 827750 kilo odun müştür. Halbuki yetmiş beş kuruş yal- takımı İzmir takımlarıdıır. Bugi.in ımat 

kadını beyanname dağıtmaktan 1 seıır Böylece Almanyayı b_ır_ CM i\)i~t ~mıt) maaisi arasındaki uzun fıkır muna- kömürü ile 231810 kilo odun getirilmiş nız vağlı ve birinci nevi peynir fiyatı- 14,30 dan itibaren Kültürpaırk tenis 
hap: ve 100 franka. Litvanyn tebaa- ten mahrum edecek"ınız, <!~m'.:ıt~r.. . katalarından sonra ba,lıyan 1 'at tiır. Avrıcn Kas, Köyceğiz, Fethiye ve dıır. ·Yağsız üçüncü nevi peynirler G5 kulübünde final müsabakaları vapıl::ı-
·ından bir kadını da komünblt prop:ı. Nazır bundan. onra 1ngılız ı~çı:;ııııı.ı cephesi harek.itı,_ ilk de~~.. ~-a~a .. diğer ·kömür ~ıntakalarmda bu sene kuruşa satılacaktır. Bu noktadan satış- caktır. · 
gaııdası vaptığından 15 ,.:en ai{ır hap- daha fazla çal~ştığı~ı.Yc. bu_rıa ~ukabıl Almanyayı, cıddı ve duşundurucu külliyetli miktarda kömür vakılmakt::ı !ar kontrole baslanmıştır. Evvela Mualla (İstanbul) - Bahar 
~e mahkftm etmi~tir. Alman idaresı~d.ekı ıf)<;-ıl?rııı aırıT ea- şekilde alda~mıştır. Çünkü ~l~anya, oltluğu öğrenilmiştir. · Ayakkabılar~n altlarına da :>oğuk (İtanbul), bilahare Godfrey Jiro (İz-

Visi 6 (A.A.) _ Ba~vekil muavini lışmaları ~k~ırınd~ z~fere rnrılaca- 6 haftalık hır yıldırım harbı ıle dos· Bunların mühim bir kısmının İz - damga ile satış fiyatının yazılma;;ı la- mir) ile Suad (İstanbul) ve daha son-
:ımir~l· Darlan dün . alıah japonya bü- ğını göylemışti.~·· ~ılekıı:ı . g~çenlerde tu ve komşusu Rusyayı yere serece- mire nakli için deniz nakliye vesaiti zımdır. Bu fivatı yazmıyanlar hakkın- ra Lohner - Recyo (İzmir) çifti ile Goıl 
,-ük elçisini kabul etmi: \'e kencli,:i ile Ruzvell te bu~~ınku ~a.rbın ıstıh,;aJ har iini hes_.aplamıftı. ı=:ahiş !'isb~tte ya'?- ve bu' vesait i<;in de benzin veya mazot da takibat yapılacaktır. frey Jiro - C. Jiro (İzmir) çifti, muh-
iızun müddet gf.\·ü:müştür. bi olduğ~mı soylemıitır.. lış malumata ve bınnetıce, ısabetsız bulmak icap etmektedir. K'omisvon bu Sebze ve et fiyatlan: telitte de ~foalla - Hasan (İstanbul) 

fyi haber alan mahfillere göre. mü- Nitekım Almanlar da ı::;gal saha;1ın- bir hükme dayanan ~'? hes1daı:>, Sov- hususu da tetkik etmektedir. · Fiyat mürakabe komh;yoııu, !'Cbzc çifti ile Filip,; - Şefik (Ankara) <;-ifti 
l:ikatta uzak sark nıeiıeleleri görnhüil- da YC !Hpanyadaki Kalifiye i*çileri Al- yke"tbler ckarşısında 

1
albt u1stdoğ u. h~;ı;: Birinci teşrin ayının ilk güniinden ve. bilhassa _et fiyatlarında bazı yük- oynıyacaklardır. 

··strr manyada toplamağa çalısmaktadırlaı·. 1 1 uçu ay e;:ve aşa 1 1 . ' itibaren bütiln mülhakatta ve İzmir er- .elışleır oldugunu tesbi~ etJ?liştir. Hal- Maçların hemen hep i çok heyecanlı 
mu .. 1 

· 
000 

~" .. """'"'""" ................................ , Sovyetlı>r hala mukavemettedırler. manlarında kömür imali için orman kın bazı gıda ihtiyacı uzerınde tetkik- olacaktır. Bilhassa tek erkelek kar:ıı-

1 ! AT• : Leninırrad kapılarında Almanyaya idaresince mfümade verilecektir. Şim- !ere başlamıştır. Komisyon da icabaın- laşma~ı muhakkak ki senenin en alii.-
Tahranc a § ı Y ışan/anma § kar,ı şiddetli bir muka:vemet hıı;zırla- diden müracaat edenlere bile 1 inci teş- da bunların fiyatlarına müdahale ede- kalı oyununu teşkil edecektir. Mü":ı -

_ 8q tarafı ı inci aahifede - Bayan Feth" Fenercigil ile~ nırke~. Moakova şehrı de fnıulter~, rinde imalntn haşlamak sartiyle- kö- cektir. bakalar filme alınmaktadır. 
--efı"rı"nı"n sureti mah~usada mihver t . ıye .. l • d Musta: Amerıka ve Sovvetler arasında, a - F f db 1 o abakalar . 1 gaze emız operator erın en • d d"l k b" .. ı-· k f nın ha uar u o m s 1 
propagandagını kaldırmak ic:;in ya?ı - fa Bayerin nişan merasimleri, c.~ e 1 1-e~e "d ·:ru\~· ~nh~~~'d;! memi; H A .d k d da de 
dığı hu:u-unda ı~rar edilnı€ktedır. H. P. Tilkilik nahiye merkezi aalo-§ :.ır ıgı I~~ ... e ır. /ye ~ a uş Oral ususı 1 are a rosun - Ankaı·a 1 - Içel ] 

Hel;;iııki, 6 (A.A.) - So\·/et rad- nunda büyük bir kalabalık huzu-E dır .v
1
e ıdger ta~aht.an "dusfya, hattı • • 

b"]d' d... .. p ·t·mya . ·ı ag arın a yenı ır mu a aa v •kı k h J kJ · ,.o,.,unun ı ır ıgıne goı e, .rı ' runda yapılmıştır. Genç nışanlıları: .. . . B" .. b tarın O'IŞJ 1 azır 1 arı var İzmir, Ankara, içe!, muhtelitleri 
kıtaları tran topr-aklarını Hcmecl~n aamimiyetle tebrik ederiz. § ~evzuu u~.e.rn~d~dır. utun un"nd ıli) araaında icrası mukar•ı:er olan fudbol 
•'"iırı"ne kad 0 1· · °"O"YC' kıtal arı ıse ........................................................ - hızı> v .. rdıın fıkır; şark cepheli e v·1 · t" 940 . ı.••t . . bak" t bl". 1 muı·l-arı ·ıçı<roı r·karıl t 1 "lk .. b k d"·n Al 0 · • " • '' • • . b. k h b" . h 1 d • dır Bu ı aye ın sene~ı .,u çesının ' ı e ıg n e • • ,.., " a- emas arının ı musa a ası u -
Karoyen nehrine kadar isgal ctmış - Zabıtada tayinler ır ~~- ar ı.nın ~zır;.) ~~ a~ın ~ la~dik. ve hıde edildiğini yazmıştık. caktır. ·- sancak sahasında Ankka - İçel ekip-
ıerdir. nun ıger. ~anası ıse, m Y y. • r . k b -- . h - Bu arada bazı teblıg memurları !eri arasında yapılmıştır. Sahada az 

'ovyetler \'e lngilizler Kazonide . Emıı~yet_müdü~·Iüğ_ü. kad_rostında ~.d haftada~ ıkıbuçuk ~ya.kadar .. d~gışe!' Umu mı mec .~sı~ ... ~ .. uı ettıgı usu~ı da bakaya vergi hesaplarının tashih geyirci vardı. 
lıirleşmi:Jerdir. Burada Sovyet teşek t.ı~_komıserı B. Nıy~zı ıda~·ı .. kı.:ıım.reıs- harp pl8:nlarmın şımdı de. b~tun bır muhasebe mudu~l~gu kadrosuna go- ve tanziminde çalıştırılmak üzere Oyunu idare eden hakem .Mustafa 
külleri ~efi İngiliz kumanclıını :')<>re- lıgıne, Ankara polıs en. tıt.usu yuksek k~şa şamıl ':'e te_ferr1;1atı d~ ıhtıva e?~n re, l!l41 senesi ıçın kadroda mev - katipliklere tayin edilecek'tiı·. Şenkal, maalesef macın zevk \'e nesesi-
ı :ne bir ziyafet vermistir. k:ırsuııdan !11ezun başkomıse~ B'.!'!ı:- hır ~ekle ı~rag edılmesı zaruretının cud 30 dan fazla tebliğ memurluğu Hu•usi muhasebe müdürü B. Adil ni kıracak kadar fe~a idi. 

şım. Kar~nt~na n;erkez komıserlıgıne hasıl olacag_ıdır:. . . t bu_ lağvedilmiştir. Fazla tahsilat mak - S-ayarın reisliğim~e dair~leı şeflerin - Maç, umumiyet itibariyle heyecan 
Tahran, 6 (A.A .) - Trans Osean tayın eclılmışlerdır. Elbı:tte kı, boyle b~r. vazıye .' . sadi.tle 40-45 kadar tahsildar kabu'I den mürekkep bır komısyon, bunla- uyandı~·maktan çok uzak ve ı;uursuz 

:ıjıııısı İngiliz . Rus teklii'lerinin k~- Çocuk bakıcı okulu lundUl!"U şa~tların tesırıyle serı nl;ı- edilmiştir. Bu tahsildarlıklardan bir ra aid hazırlıkları yapmaktadır. bir -Oyundan ibaretti. l\faamafih İçel 
hulü mümkün olmadığından b::ı~vekıl . . celer alma~a me~bu~. ~ul~~an kt"- i{ısmıııa lise ve orta mektep mezun - Vergiler tahakkuk işlerinin i.vi yü- takımı Ankara takımına nuzaran daha 
Furigi hanın istifa ettiğini .4. eylülde .. Çocu~ E ·ırgeme kurun:ı~nun. Keçı- m.~ny~yı hır hay~ı duşund~recr~eık. :arı, bir kısmına da tebliğ memurları rütülmesi maksadiyle. şubeler tahak- iyi ve daha enerjik bir oyun çıkardı. 
bildirmistir. Ajans basve_kılın ~ast~ orendekı ç?Cu.k bakıcı (~~ıebbıye~ ~- Çunku R~~y.ada hır kış harbı ve ' ara!'lında tahsildarlık vazifc~ini ya - ktık memurları bir bınada \'e bir a- Defansın gösterdiği mevcudiyete for-
olduğu, fakat bu hash!lıgının ~ıy.a!lı kuluna eykltul onuna kad,u talebe ka)- esaaı:_n mu~ım olan. te;efata, tay.~ar~ pabilec.:!k olanlar alınacak H' müte- rad-a çalıştırılacaktır. vetler, hiç olmazsa kısmen bir mecvu-
ır:ahiyette olduğunu i'lave etını~tır. dolunaca ır.. . . . . v~ agır .~a z~me zıya .arına yenı erı- diyet ilave etmiş olsalardı, Ankara. t.a-

Fars ajansı e:;agsız olarak bu habe- II~ mektebı ~ıtıA:mııı v~ on ~ekız _rn- n~. ~e ılavı:.•ı ~.emektır. Sovyet ara- 1 . 11 1 kımı bü ·ük bit- fMkla ma~lup olarak 
rı tekzibe mezundur. Furigi han, tn _ ~mı ıkmal etmış._olan talıplerın saglılc zısının bugunku harp ıahası kısmı, HALK DİYOR Kİ lc:::>6 {O) e::=t ~ ~ahadan ayrılabilirdi. 
g-iliz ordu u tekliflerine tranın c~va- raporu, nufu~ cuzdanları, mektep ~a- yarın ç~~urlara ve karlara dalacak- c=> U (6ilU Takımlar şöyle dizilmdi: 
lıını verdikten sonra kalp hast:dıgın- ha~etnamelerı ve altı kıta _fotografla- tır. Bu ıtıbarla, esasen tah~kkuk et- K l , l ,. . Ankara: Hilmi, Şevket, Yusuf, Ce-
tlan y1ltmağa mecbur olmuştur. rı ıle A~karad.a 9~.t~~ Esır~eme Ku- m_emlf ola? yıldırım harbı, yerını, a 1\ e, petro te\ zıatı ZAHiRE• 

9
_ ıaı, Halid, Abdi, Kenan, Ahmet, Ibı-a-

Baş\'ekili tedavi eden t-abıpler a- ru~u :-1aghk m~durlugune muracaatla- aıpr ve çetın muharebelere verecek - İzmirde bakka·llar vasıtasiyle yapı- 108 çuval fasulya 19 7~ him, Ali, Kemal.. 
ra.-ında tıp fakülte>:<i müdiirü Fran· rı ısU!nmektedn·. tır. Sovyet kuvvetlerı, b~zı meydan lan kahve ve petrol tevziatı usulüne 30 çuval Nohut 11 lçe]: Salaheddiıı, İbrahim, Niyazi, 
.•ız profesörü Obeı lan da vardır.. . 000 muharebelerını kaybetmı!f olmakla rağmen Buca nahiye merkezinde 10 ton haşhaş ~ 2 :JO Abıt, l<.ifat, Muzaffer, Bedri, Firıızan, 

Tahran, 6 (A.A.) - İran kabıne:"1 Ni anlanma ~raber, arkalarında buyuk hır nutua oaşka türlü ve bir kaç ele münhasır 000- Ahmet, Mahmut, Mehmet. 
bugün İngiliz - Sovyet notasını tetkık A. , . Ali kutleaıne ve maızemeye malık bulun- kalmak üzere tevziat yapıldığı ida- B B Be) .Bu takıma .Mersınden 4, Kayseriden 
etmiştir. Zanna g&re, yarın İran par- ô J valık eczacılarıııd~n .. Buy . aukıarı ıçın, m"kavemet '!e harbe de- ııehanemize şikayet edilmiştir. Bu • • 2'e 4 ve Acıanadan ;~ oyuncu alınmıştı. 
1:1mentosunda hükumet namına beya- il:o;~~~ ~ı~ı Baya~ GurgunApzo~~l vaml ku~retıne hala ~ahıptırler. Al - hususta iaşe müdürlüğünün nazarı !\Iatbuat umum müdürlüğü bas Maç, rı.izgar altına düşen !çel tukı-
ııatta bulunulacaktır. . müdiir" es . umpa~y asının • aşe 1

: man ar ıae, çete har ının devam e~- dikkati celbolunmakta, lzmirde tat- müsaviri arkadasımız Ba~· Bi.irhan mının hücumu ile başladı. Fakat top, 
Hükumet, her ne kadar taleplzrın ıu Ba.ı.~ ga~ Ka~ııl ~~~koglunu~ og ugı ve taı:;amen ta_hrıp olu~mU!f bır oik edilen tevzi usulünün Buca da ela Belge İzmir ve funn ;.:ival'~t irin şı>h- clevırenin be~unci dakıkasına kadar nı-

haslıcalarını kabul etmi.-:<e dl.! :-1on n?· merasınil r_ ali:. ~-~ıog unun nıyşa~ aahadan 1 mAaııerını yapmaga ~~c- aynen tatbiki istenmektedir. rimize ~elmiştir. ' sıf sahadan ayrılmadı. Hu meyanda 2 
tadan sonra halli lazım gelen daha hır . Ası- erı du~ og eden sonr~ e burdurlar. lm~nyanın asıl muhı~ ooo karşıııklı favuı neticesiz geçti. 
ka" nokta vardır. nı r gazetesı baş muhaıTıı·ı Bay Kayıplarından bır başkası da zaferın ("',.ez,a e\rlerı" ::>aha yabancılıg· ı her y tak .. _ 

'< Hakkı Ocako· ı . d .k. t ·ıt .. l t h kk k t . . . . S·ır·ıplıl .. u·· nı ' 1 1 ım uze Teati edi"len nutuklarda, iki mille~ aıle efradı g unun ?vın e 1 ı ar, ııurat e a a u e memeıının, Ja- '• ' ' ( UZ rinde ele tesirini go:ıtermekten hali kal-
:ıı asındaki ittifak ve dostluk ve aynı • arasında ~cra kılııımıştır. ponyayı da uzak şar~ta hareketten Bundan· sonra modern . . .. b· . ' · ~ . mıyordu. Dokuzuncu dakikada. ve lçel 
z.amanda i~birliği teb'3riiz l'ttİl'ilmi. - ~t~:iıa~ış:::;ııarı tebrı~ e~er. me ud alıkoy~mUf olmasıdır. Şay~~ 6 hafta- . ·~ . . . ' nı_u a~adSl I sag açığının or~alayamadığı bir kor -
w-. .} malarını dılerız. uk plan tahakkuk ebeyd_ı, şekılde ıdare edılecek .. ~.nhısa~.Iar ıdaresı, şaraplık yaş n~rden sonra ruzgarın yaırdımiyle yii-

~AJ:Sı ı AUA 1 - AJmanya, az zayıat ve tele - .. ..J • • • uzum mubayaasına devam etmekte- ruyen Ankara takımı nisbi bir haki-
B 1 . k ld ,.-·-·-·-·-·-·-·- fatla ıark _hududunu emniyete . ala- .. ı.? eylulden ıt'.~)8reıı memlc~~~~:~ dir. İlk zamanlarda tesbit edilen fi- mıyet tesıs etti. Fakat sağ açık Kemal 

U garıstan mu ac er Hırsı"'lıklar: cak ve lngıltereye kar41 kudreth k:a- but~n ceza evlerınde t~tbık ek_l t" _ atlerle bağcılar üzüm satmadıkların· kendisine düşen iki fırsartan istifade 
bir devre içinde Rahribaba parkında :\Iustafa oğlu ıacaktı. yenı talım~tname, ~~l~em~ecı~:~~- dan inhi·arlar idaresi, şaraplık yaş edemedi. Oyun mü avi şartlar altında 

B t af . . . 1 Kanber, Behçet oğlu Hüseyin in 150 2 - Japonya, bundan cesaret ala· cle.n. _şehrımız c.umhu B Y t . · t üzümün milbayea fiatını sekiz kuru- cereyan ederken Ankara lehine bi'l' fri-
. - ili. aı: .1 1 mcı ... bifede - 1 kuruşunu çalmış ve yakalanmıştır. cak'.uzabk. ıarb~tba aktif vazıye_te &"e~e- :nl ılıgıne -~eeı~f1~~~ern ubir atı~1:1z~~~:I'a: ~a çıkarmıştır. :\>Hibayeat Al-aşehir, kik oldu. Tup tehlikeli bir vaziyette 
zırı :'ot. • Iıtııkof Bulgarı,;tanın mııkarl- * Ke"ecilerde A f . 1 dd - cektı ve ıtta ı u ıuretle lnıııltere ıle ı e cezae'i . ' ,\fani>1a Ka aba KemalpaQa İzmir 1""1 kalesi önüne aeJcli Bundan ı·~tı'f·ı-
rl b" d · ı·-· · ti ı " na aıta arca e d h ·· "d ı ı k ı k · ed'lecek ve bakımsız olanları ıs · ' • · '' " ' "" "' · · • er ır evre geçırc ıgıne ı. are e < e- ··nde Mahmut oğlu 13 • nda Ilhan a a muaaı tart ara artı aıaca - ıe 1 

- ve Cumaovası mmtakalarındıın de - de eden sağ açık Ali, Ankaranın yega-
mi~tir ki. ><ı d B yaşı tı !ah olunacaktır. t kt d' ı·· .. k d ff k l·' · · . . . . . . . 40 yaşın a n. Haticenın c binden 21.1 • . . .. . vam e me e ır. ne go unu ay a muva a o uu. Bu 
_ - B_ulga~ı. tan'. ta~ bır mı~li hırlı- kuru unu yankesicilik su~·etiyle çaldı- 3 - Amerika harbe &"irmek mec- Y ~nı. talımatnamede ~uesseselerın gole içe! kırk üçüncü dakik d •. 
ge belkı tarı hın hıç bır devıresınde hu- • dan tutulmuştur buriyetine dü9ecek, lngiltereye mü - t~ksım~, ~e~ur. ve .. gardıyanların va- 1 i ilk k ll d· Mahmudun seri bir hamles~ı! ::k~: 
g~nkkü kadar .m~htaçö olma~ll~ştır. Ye- gıı* Tepecikte Ka~ıthane cadde inde Jıimmat sevkiyatı duracaktı. zıfelerı, ınzıbatı muesseseler hakkın- ~ l_ O U ar a bele etti. Fakat hakem nizami ve favul 
nı anun proJeSın~ ~ re mı ı konıma Yuda oğıu 15 yaşında Davi B Ali Ri- 4 - Almanya, belki de baıka iati· da mal~mat mevcud olduğu gibi ce- }'; dı n 'f "b ren k süz yapılan bu golü saymadı ve devr" 
kanununa aykırı bütun hareketler, bıın 15 kilo hurda rlem. '. : 1 kametlerde İngiltereyi tehdid edecek- Z'Revlerınde analarınd~n a:;rılamıya- arın. a l l a a- 1 - o Ankara lehine bitti. 
dan bo .. "le nı·zami mahkemeleı· '-·r"f1ı1- zanın ırını ça mış, · cak çoctıklar mahkumların evvel d [ • b / İ 
l d "-·ı t k"l 1 k b' .... d." tutulmuştur. tı. . .. .. . . · • _ yı muame esı aş ıyor kinci devrede İçel Ankaıı:aya naza-

< an egı, e!' ı o unhacka ır .ıvanı· Kadın yüzünden: Halbukı bugunku vaıı:ıyet, yukarı- emırde muvak~at koguşa ~o~ulmala- . . . . , ran daha güzel ve daha seri bir oyun-
harp taırafınclan mu a eme eclılec~k- p t lcılarda Ha~an oğlu Şe ·k· daki imkanların kapılarını kapamış- rı, muayenelerı, yazı ve bılgı derece- Şehırımızdekı ılk ok.ullar yarın açıla- la maça girdi. İlk dakikalarda gollerini 
tir. kadı~ş ~~:elesinden Ali oğlu ~1eh~eJ; tır ve kıt harbi, neticesi muvaffaka- !erinin yoklanması, san'at bilgileri- cak, kayıt ı:ıuamelesıne başlan~cak - ikileştirmek için An.kralıların sarfet-

bıc;akla bacağından yaralamıştır. yetle dahi tetevvüç etse, Almanya nin tesbiii, yaşayış tarzl-arı, cezaev- tır. Bu se~e ~lk ok~llar~/934 dogu:nlu tikleri gayretler, mukabil defansın gü 
Günün meselesi Bıçak taşıyonnwı: İçin hiç de İyi görülmiyecek şekilde !erinde kumar yasağı, beden terbi~e- çocurar b a 1 ul .edı~~ce ır. 22 eylulde zel oyunu kaırşısında gol vermedikten 

. . . Gaziler caddesinde Hamit oğlu Hu- kendiaini ııöıtermittir. si hareketleri, mahkumların elbıse ders. ere . aş ana~~ ır. .. .. . . başka, İçel takımı, muntazam ve ener-
- Bqtarafı 1 ~1 .. hifede - mit ve Halid oğlu Qsmanın zerlerinde ORHAN RAHMİ GÖKÇE ve gıdalaı·ı, cezaları, çalışma mecbu-

18 
LısfA~~de ~9 e.r;u~d~ s~~~u ıTtıhan_Jar ji ile karışık bir oyunla mukabil hü -

edip vaktinde bildirmışlcr.~e. o takdir- birer bıçak bulunmuş zabıtaca msa- riyeti, iş programı, iş miktarının tes- e_Y e 0 gun ~ ~m ı an arı bı~e- cuma geçti ve uzun süren bir hakimi-
de vilayet merkezindeki teşekküllerin dere edilmiştir. ' incir, üzüm müstahsille- biti, ücret ve munzam ücret, fasar- ~kJır. ~~tabokfl ve 1~~eı:rde 25 eylul- yetten ve muhacimlerin bir çok fırsat-
b11 i ·e kafi ve matlup derecede ehem- Araba kaz<1,11ı: • • • • ruf akçası, revir ve hastahaneye na- e ers eıe aş anaca ın · !ar kaçırmasından sonra nihayet otuz 
~iyet ver~edikleri a~laşılır .. o tak. - l\.lehmed oğlu arabacı l\Iurad, Ça- rı endışe etmemelıdır kille_ri hakkında mufassal izahat ve . 000 

• • beşinci ~akikada sağ için bir volesiyle 
rlırde maddı ve manevı mesulıyet dog- nrlıbahc;ede idaresindeki arabayı Mus - Baıtarafı ı inci aab.ifede _ malumat da vardır. A. Subesınde ısı olanlar beraberlık sayısını kazandı ve bu su-
t·~dan doğruya bu U!şekkilllere ~ev~c- tafa oğlu 4 yaşında Mahmuda çarptı- sene de müdahalede bulunacaktır . ' . . ". ıretle oyun 1 - lnetie€lendi. Bugün !'a-
cuh eder. Fakat unutmamak ıktı~a rarak yaralanmasına sebebiyet vrırmiş incirin fiati 20 kuruştan, Ü1:Ümün de F ti t' .. Yerlı ~ske~lık fU~esı?~en: at on beşte başlıyacak olan atletizm 
eder ki, bu şekildeki ihmal, dikkatsizlı~ ve zabıtaca tutulmuştur. 40 kuruştan aıağıya dütmemesi için uar a e lZil1. IllUSa- 1ş sahıp.lerı her gu!1 ö~le_den sonra müsabakalarından sonra Ankara - !z-
hata ve t.eseyyüblerin getirebileceğı tedbirler almmntır. Binaenaleyh bakaları bugündür şubeye muracaatla ışlerını yaptırır- mir muhtelitleri arasında ikinci mii a-
me ·u!iyetler, halkı ve onun acil o!an YENi NEŞRiYAT müstahsilimizin, hükum~in ittihaz lar. . . .. . baka yapılacaktır. 
ihtiyacını tatmin eyliyemez.. Bütün ettiği tedbirlerden emin bulunması Bugün saat 15 de Alsancak sta- Elb1ıse yalnız cumartesı gunlerı tes- _

8 
__ d_k_ad __________ _ 

meselenin ruhu, tohumluk ve un me\·- E dında İ,;tanbul, Ankara, İzmir, Ay- !im a mır. u a ın Utndeıı: 
zuunda bütün te. kilatın tam dikkatle \' konserveleri lazımdır. dın, Balıkesir ve diğer bölgelerden lkiçeşmelikte Orhaniye mahııllesin-
\'e i:ıabetle c;alıı1arak bıınu tanzim et- Geçen yıl (Ev konserveleri) kitabını Haber ld • .. h . . gel mi olan rekortmen atleter arasın- Ziraatçılara kurs de Bekir oğlu Ahmet, kadın mesele -
, mektir. :\lade~ki hükumet bu mevzu- neşreden ziraat mektebi ziraat sanat- . a ıgımıza ııore,. şe rı.mız da. fuar atletizm müsabakaları yapı- sinden İsmail oğlu Ahmedi bıçakla 
da ha saııtır, madem ki bu maddeler !arı ög-retmeni Refet Öncel, bu kerre ~.ıc~ret . odaıına gelen. hı~ e'?ırde, lacaktır. Bu müsabakaları miiteakip Mm taka dahilindeki ziraat me- ellerinden yaralamış ve yakalanmıştır. 

uzum pıyasasının yarın, ıncır pıyasa- t 17 30 d A k İ · h ı · t k 
mer:ıleketU! mevcutt~r ~e ?evletin elin- (Meyvelerden marmalad jöb, meyve d b .. .. 1 b"I :-;aa , -a n ara ve zmır mu - mur' arı ıçın Bornova zıraa me te-
d. ed_ır ve madem kı hükumet, hakiki suları ve courupları nasıl yapılır?) adlı sdı~ıiln . at_çartam a gunu açı ma.sı 1 

• tel it takımları karşılaı:ıacaklardır. binde on gün devam etmek üzere 
1 1 k .,, ır mıt ır. b ·· b" k ) kt ıhtıyaç_.aırı karşı ama. ta. _zer.re kadar her evde bulunması lüzumlu yeni bir y k d b h f' ti ugun ır un açı aca ır. 

cld d k d k u arı a mevzuu a s ıa er, s t J k 
tere u etmeme te ır, ı ıncı ve ücün kitap neşretmiştir. Meyve mevsimi geç üzüm ve }n~it piyaaaların?akl mua- r- a 1 1 ev-, - Lftstik, çivi tevziat~ 
cü derecede bu vazifenin tatbikatı ile meden fiyatı 25 kurus olan bu eseri melelere ıstınad etmektedır. Mahsul 
mükellef olanların da kendilerine ılü- heırkes'e tavsiye ederiz.~ rekolteleri esaaen dardır. Ve binaen- Karşıyaka Osmanzade Reşadiye Şimdiye k-adar mıntaka ticaret mü-
~ni layikiyle, sür'at ve ehemmiyetle H ıl l S . aleyh gerek müstahsilin, gerekse ih· sokağında 4 numaralı ev satılıktır. dürlüğü tarafından idare edilen Ias-

Raşid Rıza tiuatrosu 
Halide Pişkin beraber 

BU AKŞAM 
-Kör Düğüm 

yerine getirmeleri gerektir. avac l { ve poı racatçının kendi menfaatleri ile be- Her türlü konforu havi (!l) oda ve tik ve çivi tevziatmın vazife çerçive-** 1:ürk Hava Kurumu tarafından ne.~- raber memleket menfaatlerini dütü- bahçesi vardır. Gezmek ve görmek sine dahil olduğu için iaşe müdürlü- ,'J Pe,·dc Komedi 
. . redılmekte olan «Havacılık ve Spou necekleri §Üpheaizdir. Vaziyet ıra_ istiyenlerin içinde oturan ev sahip- ğü tarafından yapılması vilayetçe SAAT 9,30 da 

• Dün bu mevzuda Parsa~an bır şı- mecmuasının son ~yısı zengin ve fay- yet sarihtir. Hükfunet müdahale ede- Jorine müracaat etmeleri lazımdır. !muvafık görülmüştür. Ticaret Veka-
1 
F TIYATRQSUN DA 

kay et m:ktu~u. aldık. ~lakadM·Jarın dalı . münderecatıa intişar etmiştir. ceiine göre, elbette ki satı, vaziyet· D 7 le ti de bu noktai nazarı tasvip e'tle -
1 
ı !~U~a::,:r~·;·:;··;;·;·~·;·~·~·;·;:·;· :;· ·:;·;·~ı 

·nazarı dıkkatını celbedeı:ız. · Tavsıye ederiz. teri de miltalea eclilmiıtir. ıı·-------•-•••-tl miştir. •• 



7 i:yiui i 9- i Pazar (ANADOLU) 

Amerikada_ spn hadi
senin-ak isleri 

lı merikada -eni bir ka
nun lfıvihası 

..................... , •• •• ••••••••••••• •••• ••••• ••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••• ••••• ................... .. 

l İzmir Levazım Amirliği İlanları\ - . ! ............................................................................................................. .. ~ 
- Baı tarafı l inci aahifedr -

için mü•ait bulunmamaktadır. ~azete 
bu fikrine detn olarak ingilterenm mu 
kavemetinin artmil~ını, RÜ< mukave
metinin kolayca kırılmamış olmasını, 
Almıın işgal sahasında büyük infi -
allerin baş göstermiş olma<ını ileri 
Rürmektedir. Filhakika Fransada 
gittikçe artan bazı hareket göı ülml'k· 
te ve Almanl11ra karşı bazı suikasd
lar vuku bulmaktadır. Bu meyanda 
şurada burada Alman •<'kerloriııin 
öldilriildüğü görülmüştür. Ve bir Al· 
man askerinin ölümünden dobyı üç 
Fran,ız askeri idam edilmi~1iı:. 

Vuşıngton, 6 (A~A.) -- Vmı ayım 
meclisi. milli müdafaa m:ı<rafla~ı ;çin 
3,583,900,000 dolarlık bl•· gelir temin 
edecek bir mali kanun Jiiyihasını ka
bul etmiştir. Yapılan tadilatın müzl\
keresi için laı•iha. mehusan mecli•in~ 
gönderilmiştir. 

l(apatılan İsviçre· ~ 
konsolosluldan 

Bertin 6 (A.A) - V. N. B. 
Yarı resmi bir nı~nb:ıdan bildirildi

ğine göre. Bordo, ~an~, ~a~·r, Lil. ... .\n-
ver' ve Roterdamdakı ışvıcre konso
loslukl:ırı bir eJyliılrlcn ilib211·en laZ'\• 
edilmiştir. Paris, Brük,el, .Amsterclam 
konsoloslukları v. Berlıu Isvıçre elçi
likleri muvakkııten bu kon~olo<luklurın 
işlerini de tedviredeceklerd:or. 

Almanlar ~lddetli teclbirl~rle bu 
harekatın önüne geçebilecekleri ka
naatındadırlar. Fakat Fransad11 ko
müni<tlerin de harekete geçtikleri 
haber verilmektedir. Bu sebeple Vi
şi k'<lbinesi bugün toplanmı•. ve şid
detli tedbirleri ih1iv11 eden bazı ka
rarlar almı~tır. 

• 

Vornşilofun planından 
henüz haber yok 

Vaşington, 6 (.;(A.) - )[ister - Baıtarafı 1 inci ııahifed .. -
Ruzvelt gazeteciler toplant1>nnda nınıılıır elden gelen gayreti sarfedecek 
Grer torpito muhribine bir denizaltı ]erdir. Odesayıı gelince şehiır önünde 
rnrafından taaı ruz edilmi~ olması Rumenlerin ağır zayiat verdikleri Rus 
hiıdisesi etrafında izahat vererek de- ve İngiliz kaynaklarından bildirilmek
mistir ki: tediır ve muhasarada bulunun şehird~ 

_ Hücum Londra ve Ameı .kada fabrikalardıı harp malzemesi imalatı
Atlantik snh!lleri açıklarında yapıl - na devam edilmektedir. 
mıştır. Grir denizaltı dalmadan ev- Almanların işgal ettikleri mıntakn
\'el bir torpil atııcak kadar vakit bul- !arda ise So\')'et çete faaliyeti geriler
muştur. Torpito mu hı ibinin i>mi açık de büyük Alm11n kuv,•etleri bırakma!< 
rıı okunabildiği gibi mubrip;e ayrıca mecburiyetini ihda< etmekted!ır. İngi
Amerika donanmasına mah,u< işaret !iz matbuatı Sovyet müdafaasını tak
ler n Amerikan hayrai(ı bulıınmakta diretmekle beralxır bu ağır tazyik kar· 
idi. ~ısında Sovyetletin ne kadar davana-

ooo cağını sormakta ve üç hafta evvel top-

A k 
"' v • t !anacağı' söylenen Jlloskova kongresi

S erı azıye nin gecikmesinden şikayet etmektedir 

1 
. . --k·• d Çünkü Lonclnı gazetelerin° göre, , .• ,,._ 

B tarafı mcı ...,..e e - • t' - aı · ·n inki ·afındaı Jımın derhal yapılması lazımdır. ran 
!ar kendı hııreketlerını ~ ' " harek~tı ile ı-ardım voltı acılmı"a ıh 
.., · ti · e mukabıl taarruzlarından ' · ' · . ' • ..,ovye er ıs d" !'ki . , - ... bu açılan yoldan .rnrclımııı hol mıkhr-
ve Almanlıır11 yer ır< ı erı agır za.ı ıat ~ k t 1 . 1 . "· . 1 'k "" ıı ı ı ması ıcav e< n. tan bah.etm ktedıırler. t;,.ra} nnc a ı -, 
taraf nehir boyunca birlıirinin zanf 
noktalarını yoklamakta, ufak tefek ?.d

yiat vermektedirler. Bu~ünlerde ,~.cı
yücek bir Alman hareketı ~ekleneb .. ır. 
Tahminimizce bu cephedekı Alml'.nb:ı_s 
kumandanı Harkov veya Rosto! ıs_tı: 
kametindP ilerlemek için kuwetk•·ın• 
bir noktada toplamakta ıe 5ok ır••n.' 
olan nehri aşmak istemekteılır. 

Denizlerde: 
Almanlara göre harbin ba~langıcııı-

dan 31 ağusto~ 911 e kadı~r 13 mılroıı 
küsur tonluk İngiliz ve muUefık g~mı: 
si batırılmıstır. Bunun. diı_~·tte .bırım 
Alman hava kuvvetlen. do;tta uçunO 
de Alman deniz kuvvetlerı. batı_rmıs
tır. Halbuki ingilizlerin verdıklerı rak
kama göre, arada bü)1ik bır. fark Yar
ılır. Londra ıradyosu <Ol! ık.ı aylık Z!1" 
viatı memnuniyet wricı P:?~me~eılır. 
· Almanlar dOll iki aydakı ıngılız ılc-

- · ·1ı·ı ticaret P"-niz zayiatı aztıgını ıngı · .. ._ 

İznıir ticaret sicil ıne-1 
nıuı-luğundan: 

(Sami ~lai ) ticarel unvan ile lz
mirt!e Ha!imağa çarsısında 51 numa
ralı mağazaılu clahili tic~Q·et işleriyle 
istigal eden Sami :\Iai,;in işbtı ticaret 
un\'anı ticaret kanunu hükümlerine gö 
re sicilin ·1007 nıımara~ıı1a kayıt Vt' tl•:-; 

cil e<lilıliği iliın ulunur. 

r- --.. 
Ha~iı Zeytnnyaiından mamul 1 
Omer Muharrem 
Çamaşır Sabunu 

TOPTAN KİLOSU 

• 45 Kuruştur 
.1 .................... .. 

l)üzeltıne milerinin nzalmnsıııda görme~te· .. dı
ğer tarııf ise ,•on zamanlardakı muıt:· 
fna tedbirlerinin rırtırılma<ınıla lııı -
maktadırlar ı·e bu ela akla .rnkındll'. 

Cazetemiziıı 6 eylül taı ihli ve ~611 
~ayılı nüshasının 3 üncü :-:.ahife:sı ı \"e 
2 inci ütunları nihayetinde nesrcdilen 

·ı l ' tzıni~· ziraat müchirlüğünün memur "-
ı\l ebusla nn tetkı \: erı lınma~ı hakkındaki kiııındaki milrao:;_ 
:\l -

1
. 

6 
('AA) _ ;\leb1<,J1ınnıız at tari~i (eylüllin onuna kadar) gii<le-

h lk~g t1' ·t~ek üzere Muğlnya rı mP•! ıcap ed:•rke~ı sehven eyhiliin .;0, 

al 
1
.
1
a . eBmas de ki tetkikleriııı miite- nıına kadıır clnıımı"tır. Keyfı;·l'l ta~· 

ge _c ı eı. ura a. hih ohınuı. 
akıp kazalara gıdeceklerdlr-

lzmİr Memleket hastanesi baş-
tabipli2inden: . . . . . . .. . .. 

Ir t h 1 
-·ı 199 ah·" ·ııt , .. ımasır 'e benzeıı nı,ıhallı.>t.ıt e~~.ı,ı 

as a anec e o en ş ~'-' ._ "'" · t ·ı t ı -
21.18/941 tarihinden itibaren 20 gun müddetle açık ar ırma ı e sa ı ıga 
çıkarılmıştır. 10 d h t Taliplerin ihale günü olan 12 9 U41 Cuma günü saat a as aneye 
mıiracaatları. 22 27 2 7 (

3
375) 

Müsabaka ile memur ahnacak 
• • • Türkiye iş Bankası anonım şır-

ketinden: Bankamızın muhtelif ŞubeJ~,-intl "Ç:;1ı;ıı"MııWk -;: :16:i9 ;-ayıl~ k~nun 
hiıkümleri dairesinde maaş verilnı~k iizere aşağıdaki şartlar daıresınrle 
müsabaka ile memur alınacaktır, . 

1 _ ;l!üsabaka imtihanları lii Eylül 1941 pazartesı günü Ankara 

ı,t:ınbul, !zmil', • amsun \'e Adanaıla rapılacnktır. 
2 _ lnıtıhana girebilmek için: 

:ı) Lfüikal Ct-ta mekteıı mezunu olmak. 
b) 18 yaşından aşağı ve 30 ~-.ı~ıııclan yukan bulunmamak, 
c) Askerliğini ~apmış olmak (Aske.rliğini henüz yapmamış olanlar 

muvakkat meııııır olarak a!ınaraKlardır.) 
:ı - lmtihıın<la muvaffak olrınlar arasından ecıwbi lisanı bilenler 

tercih olunur. 
4 - Taliplerin en geç 13 Eyiul 1941 C'•1m.ırtc<i gününe kadaır yu-

karıda y11zılı Şulıelerimiz müdürlüklerine ve,;ikalııriyle birlikte müracnt-

ta bulunmaları lan ,,Junur 3 5 7 

Fevkalade içtimaa davet 
İzmir !murat Ye İnşaatı Umumil·e T A. Ş. meclisi İdaregi ~irketin 

muamelatını tasviyeye karar vermek · üzeı:e hey'eti umunıiyeyi 3117/1941 
tarihinde içtimııa davet ey!Emişti. Tarihi mezkürda ekseriyet olmadığı ci
hetle Ticaret kanununun 386 ncı madd.::sine tevfikan hey'eti umumiyeyi 
ikinci dı•fa olarak 22'9.'1941 tnrihine müsa<lif Pazartesi günü saat 15 de 
Şirketin Kızılkava hanıncl:• kain dair yi mahsuRa>•ında elli hisseye sahip 
hi,-ıedarların h~ır bultııı_,. ... ı ve içtimadan 10 gün ev'vel hisse senetlerini 
ilıraz ve tevcli ederek mukabilinde cluhıılire vara.kası almaları liizumıı ilfın 
cılıınur. 

RUZNAME : 
l - Meclisi idare ve mürakip raporlarının okunması ve ~irkeliıı tas

viyesine karar itası. 
2 - Tasviye memurlarının ve mürakibin intihabı ve tahsisatlarının 

tayini. 

İzmir levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
1 - Beher kilosuna yedi kuruş elli santim fiyat tahmiu edilen 

1,152,900 bir milyon yüz elli iki bin dokuz yüz kilo kuru ot ih 
tiyacı toptan veya her mıntakaya ayrı ayrı taliplerine ihale 
edilmek suretiyle ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon
muştur. 

2 Eksiltme 15 er lül 941 pazartesi günü saat on altıda kışlada 
izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda Y'<'Pılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 86468 sehen altı bin dört yüz 
altmış sekiz liraJır. 

,1 - Teminatı muvakkatası 5574 beş bin bı•ş yüz yetmiş dört li
radu-. 

5 - Şartnamesi ~o;ııisyonda görülebilir. 
6 - Ehıltmeye ıştırak edecekler kanuni vesik'<lları ile teminat 

te~lif mektuplarını ihale >aatından en az bir saat evvel ko-
mısyona vermeleri. 27 2 7 12 

Söke askeri satı'?- alm~ koıniayonu reisliğinden: 
1 - t.37358 kilo sıgır eti satın alınacaktır. 
2 - E\•saf Ye şartname,; Sökede '.lskeri satın alma komisyonunda 

ıstanbulda, Ankarada ve İzmir levazım amirliklerinde her za
man para81z olarak görülebilir. 

3 - Eksıltme 15-9-941 pazartesi günü saat 11 de Sökede asker! sa-
tın alma komısyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksıltme kapalı z~rf usuliyle yapılacaktır. 
5 - ~i~~g!!'~~~ı~~delı 48075 lira 30 kuruş olup muvakkat temina-

6 - Tal/plerin teminat akçeleriyle sartnamede yazılı vesaiki havi 
tek ıf __ mektuplarını 15-9-941 pa'zartesi günü en geç 10 na ka
dar S?kede askeri R'<ltın alma komisyonuna makbuz mukabili 
~~rmış o~m~ları :e bu saatten soııra v~rilecek ,·eya gelecek 
k"bul edılmıyecegi. 23 2B 2 7 

lzmir levazım amirliii ııatm alma konıiıyonundan: 
Miktarı 

Kilo 

1000 Kesilmiş 'ığır eti 
a500 Kesilmiş sığır eti 
4000 Kesilmiş <ığır eti 

50000 Saman 
50000 Saman 
Yukarıda cins ve 111 -ktan ,-azılı be' kalem pt ve saman pazarlıkla 

•atın alınacaktır. · • 
. lstekHleı~in 10-9-9·11 çarşamba günü ;;aat 15 de kışluda iznıir leva
zım amırlıginde yapılacaktır 

. Taliplerin verecekleri fiat 'üzerinden vüzdt' on beş teminat katiyele
rıyle birlikde komisyona müracaatları. 

lzmir le~azım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 ~ 1 apıl11n pazarlıkta isteklisi çıkmayan ve beher kilosuna :19 

kuru~ lı•ıt t· h . . 9 941 b ·- .. ' .ı mın edılen 138 ton sığır eti 10- - çarşam a gunu ;;a-
a~. 1.5.de ııazarlıkla satın alınacaktır. Şartname,; her gün komisyonda 
gorulııı" )fohammen bedeli 5~820 ·lira oltıP kat'i teminatı 7885 lira -
dır. 

2 - isteklilerin be'lli ııün n saall-.ı fındıklıda .<atın alma komisyo-
nuna gelmeleri. 7 H 

lzmir levazım amirliği satın alma komiayonundan: 
~!iktnrı 

Kilo 

1500 .A\ kt :a an sığn· Pti 
1500 Saman 

11800 (~az 

Yukarıda yazılı üç kalt'nı yem. _vi)·ec<':; \'ı' yakacak pazarlıkla satın 
·ıılınacaktır. • 

lstekl.l«rın 'l-Eylül-941 pazarte«i günü "ıat 15,30 da kışlada izmıı· 
IPvazım amirliği satın alma komisyomında .rnııılacaktır. 

Talıııl •rin \'erec,•kleri fiat üzerindPn yüzde 1" teminat katiyeleriyle 
hı lıktl' komisı·<m.ı miirııcaatları. 

Erzurum sa.~ma komiayon--u-n-;d-a_n_: ____________ _ 

1 - h.ılosu 4tl kuruştan 1J5UU kılo kuru üzüm kapalı zarf ıısu!iyle 
munkasaj·a konuJınustur . 

. \tünakasa ~a-H-~>41 :ah günü saat 11 ctp SA. AL. komisyonun· 
llıı yapılacaktır. 

3 - ~luhammen bedeli 6 !88 lira ılk temıııatı 178 liradır. 
~ - Kuru .üzüme aıt evsaf ve şartname komısyonda gorülür. 
0 - l·teklılerın 1ekli1 mektupıannı ihale zamanından bir saat 

CV\'el k . b J -=~--~ omısyon aşkanJıgına verme eri 7 15 19 
Erzurum ıatan alma komisyonundan: 
1 - KıloMı 48 kuruştan ı;föuU kıla kuru iizüm kapalı zarf usuliyle 

munkırn11,1-a konıılmuştur. 
2 lllünakasa 2:3-!J-!141 salı günü saat 11 ıle A. AL. komisyonun

da yapılacaktır. 
•> ., 
1 

:\luhammen becleli 6488 lira ilk teminatı l7B liradır • 
~uru üzüme aıt evsaf ve şartname komısyonda görüliır 

5 - 1 teklilerin teklif mektuplaıını ihale zamanından bir saat 
--- evvel komisyon başkanlığına vermeleri 7 15 19 

Erzurum SA. AL. Komiayonundan: 

l Kilosu 48 ~uruştan 20 ton çekirdeksiz kuru üzüm kapalı zarf
ıısu!ıyle munakasaya konulmu~tur. 

2 Münakasa 23-9-941 tarihinde salı günü saat ıı :ıo da Erzıı-
nım SA. AL. komısyonunda yapılacaktır. 

:ı - :\luhammen bedeli 9600 lira ilk teminatı 720 liradır. 
1 -- Kuı u üzüm evsaf ve şartnııme komisyonda görülür. 
li isteklilerin kanuni :ı2 maddeye göre hazırlıyacakları teklif 

mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyon baskun-
lığına vermeleri. 7 1 O 15 19 ' 

lzı_ııir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1\I~ııısa _garnizonundaki birlik ve mües<esenin ihtiyaçları için aşağı

d11 cıııs mıkdar Ye muhammen bedelleriyle kat'i teminat miktarları ve 
hizafarında yazılı gün ,-e 'aatlerde 8 kalem yiyecek ve bir kalem ya -
kucak maddeleri ayrı ayrı p11zarlıkla alınacaktır. İsteklilerin teminat 
maklıuzlariyle birlikte askerlik dairesindeki satın alma komisyonuna 
müracarrtları. 

Miktarı Muham- Kat'i 
menB. Temina. Günü Saat 

Cinsi kilo Li. Kı·. Li. Kr. 
Kuru fıı-ulya :~ooo 750 112 50 9/ 9;941 Salı 11 
Mercimek 3000 750 112 50 10 1!)/ 941 Çar~amba 15 
Nohut 3000 450 67 50 11/ 9 941 peı·şembe günü 16 
Jllakarna 2000 1000 150 12 9/ 941 Cuma 16 
Pirinç 2000 1000 150 8 lJ 9.U Pazartesi 10 
Şehriye 1500 675 101 25 l :ı 9ı 94l C'umart<ısi 11 
Toz şeker 1500 720 lOB 15, 9.1 941 Pazartesi 15 
Kuru üzüm 2000 900 135 16 9/941 Salı 10 

naz 700 o o 1119;941 Perşembe 11 

Saiiife l) 

l:nnir levazım amirliii ıahn alma komisyonundan: 
Pazarlıkla satın alınacak :3000 kilo adeyıığın11 verilen fiı.t pahalı 

görü !düğünden yeniden pazarlığı 8-9-90 pazartesi günü saat l 5 de 
kışladit izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

T111iplerin verecekleri fiat üzerinden teminat katiyeleriyle birlikde 
komisyona müracaatları. 

Yüksek ziraat ennstjtüsü rveteiner fakültesi 
askeri kısmının kayt ve kabul şartları 

1 - Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü veteriner fakültesi askeri kısmı
na bu yıl sivil tam dev1-eli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun ol:ın 
ve olgunluk imtihanlarını vermiş olmak şartiyle talebe kabul edilecektir. 
İsteklilerin aşağ:ıdalci şartları haiz olması lazımdır. 

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

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

zabıta vesikası ibraz etmek) 
2 - İsteklilerin mür:ıcaat istidalarına şu vesikaları bağlamaları 

lazımdır. 
A) - Nüfus cüzdanı veya musaddak sureti . 
B) - Sıhhatı hakkında tam teşekküllü askeri hastahane raporu ve 

aşı kağıdı. 
C) - Lise mezuniyet ve ~lgunluk şahndetnamesi veya tasdikli sureti 
D) - Okula alındığı takdirde askeri kanunun, nizam ve talimatları 

kabul ettiği hakkında velisinin ve kendisinin Noterlikten tasdikli taahhlld 
senedi talebe okuldan i:;tifa etmek i<lcrse ol:uka tahakkuk ettirilecek mas
rafları birden \'erir ,-e lıu da t:wlıhüd ~encdinc kaydedilir. 

E) - Sar'alı uyurken gcz~n. sidikli, b11yılma ve çırpınma müptela ol
madığı hakkında velilerinin N oterlikt~n tasdikli taahhüdnamesi (bu gibi 
hastalıklardan biri ile okula girmezden evvel malül oldukları sonradan 
anlaşılanlar okuldan çıkarılır \'e okul masrafları velilerine ödetilir. 

3) - İstekliler bulundukları mahallerdeki askerlik şubclerine istida 
ile milracaat ed<!cekler ve şubelerince - 2 nci maddede • bildirilen evrakı 
ikmal ettikten sonra Ankarada yüksek ziraat ensitüsü veteriner fakülte
si askeri talebe amirliğine gönderilecektir. Müracaat müddeti eylillün 25 
şine kadardır. Bu tarihten sonra müracaat kabul edilmez. 

4) - Okula kayıt ,·e kabul şahadetname derecelerine \'e müracaat sı
rasına göredir. İstekli adedi t:ımıım olunca kayıt işleri kapanır ve kabul 
edilenlere müracaat ettikleri askerlik subeleriyle tebliğat yapılır. 
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lzmir ticaret lisesi müdürlüeün
den: 
Her sene akşamları açılmakta olan müstahdemler \'e memurlar için ak

~am kur<larında anadili - muhaberat, fraruıızca, İngilizce, matematik, 
muha,ebc, daktilografi ı·e ~tenogırafi dersleri ,-eritmektedir. Bunlard:\n 
birine veya bir kaçına birden dernm kabildir. 

12 ~·a~ınclan 15 yaşına kadar talipler kayıt ve k<ıbul edilecektir. 
Kayıtlar 25 ağustoH tarihinden itibaren her gün 9 dan 12 re kadar ya-

pılacaktır. Kaydedilecekler bcırabeı·!erinde: 
A - Okul vesikası (En az millet okulu R. kur<ıı veriikası lazımdır). 
H - Hüviyet cüdzanı 
(' - Hükumet doktorundan alınmı~ sağlık raporu ve aşı kağıdı 
Jl - ·lX6 büyüklüğünde 6 adet fot'Qğraf getirilmelidir. 

Devlet DemirYolları umum mü
dürlüeünden: 

Lise mezunlarından memıır alınacaktır 
Haydıırpa~a. Sirkeci, Ankara, Balıke<ir, Kay:;eri, Afyon, Adana, Ma

lııt;-:ı, İımio-, Erzurum işietme merkezlerinde 25 e.vlül 941 tarihinde saat 
on dörtte imtihan açılacaktır. 

Girme şartları: 
A - Türk olmak ,.e Tlirkiye cıımhuriyeli tabiiyetini haiz lıu-

lıınmıık, 
B - Lbe mezunu olmak. 
(' - Yapılacak mua)·enerle sıhhati ~imendift'r hizmetine el-

verişli bulunmak, 
ll - Nüfus tezkeresi , 

E - Terhis er!ilmiş ve as'k~rlik son yoklamasını yaptırmış ol
mak veya askere cehline en az bir senesi bulunduğuna dair men 
sup bulunduğu askerlik şubesinden ve~ika almak, 
F - Mektep diploması, 
H - Aşı kağıdı, i 
1 ~ Polisten ta;;clikli doğruluk kiığıdı. 
K - Yetim maa~ı nıı:·sa cüzdRJıı, ~·ok;;a olmadığına dair ve-

Rika, 
L - Halen bir vazifede ise murnfakatname bir yerde çalış
nıı~sa bir gilna ilişiği olnıadığına dair vesikaları bulunmak. 
~I - Evli ise evlenme cüzdanr. 

~ti\racnı.tlıır H! <'Yhil perşenlıe günü akşamına kadar istelenilen ve.-ika
lar!a birlikb bletme müdürlüklerince kabul olunacaktı'!'. Bu tarihten •on-
raki müracaatlar kabul olunmaz 30 31 6 3526 6008 

lzmir ticaret lisesi müdürlü2ün-
den: , 

ı - Yeni t<ılebe kayt!i 25 ağııs\o,; pazartesi günü başlamıştır. 20 er-

!ulc kadar devanı edecektir. 
2 - Her gün dokuzdan on ikiı-e kadar yeni talebe kayd~dilecek ve 

on tlörtten on yediı·e kadar e. ki talebekrcin kayıtları ı·enilenecektir. 
3 - Orta kısma kaydedilecek m. okul mezunları ve lise kısmına kay

d,dilecek ort.a okul mezunları, b"raberlcrinde velileri olduğu halde getire

cekleri ve,ikalar şunlardır: 
A - Okul diploması, 
B - Hüviı·et cüzdanı, 
C - HükOmet doktcırundan alınmış rapor ve a~ı kağıdı, 
D - .ıx6 bü)·üklüğünde 6 ad~t fotoğraf. 3681 

Vilayet daimi encümeninden: 
Bir yıllık kira bedeli 

IJira 
2.1 

No. 
22 

Cinsi 
Diikkiin 

Mevkii 
:ı lincü Kara Osman 

Çarşısında 

;;o 403 Dükkftn lkiçeşmelik caddesi 
İdarei hususiyei vilayete ait olup yukarıda cinsi ve kapı numaralan 

yazılı cmlük kiraya ,·erilmek üzere 25-8-941 tarihinden itibaren biır ay 
zarfında pazarlıkla ktraya verilecektir. Kira şartlarını öğrenmek istiyen
lerin h<~· giin muhasebei hususiye miidüriyeti varidat kalemine ve pey 
sürmek istiyenlerin de encümenin toplandığı her pazartesi ve perşenbc 
günleri saat on birde yüzde yedi buçuk depozito makbuzları ile birlikte 
vilıiret daimi encilmenine müracaatları. 3674 



Sah' e ·(4) (ANADOLU). 1 Eylüi 1941 Panı .. - ---·-
Amerika Odesanın muha

sarası Hür f ransızıara bil va. 
sıta uardımda bulunuuor 

rAf ganistanda o Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 
,,. 

Runıenlerin gayet garip 
bir ifadesi 

Son Iran hadisesinin 
bıraktığı tesirler 

Y:ışington. G (A.A.) Hnriciye n:ızı- ALMANLAR NE YAPACAKLAR? 
Sümer bank fabrikalarında çok 

P,ükreş, G (A.A.) _ ÇenbPı' içine rı .. Ko~d l Ilul, Diı:Jeşik ~. Ame~·ik:ının . 
alınan Odesanın mulrnvemeli devam- Huı· l' rnn"!?-~a~·a .~11 <; ıl~ı.(llse bılva~ıla Londrn, 6 (A.A.) - Ofi ajansının 
d3dır. Eol ·eviklPr Ode:<a\'l çelik dı- yaırdı~ et:ıgını "oylemı:-ı ve An'.?rık:ı- s11rkdaki bir muhabiı'inden: 
varlar ara~ına almı. lardİr. Toprak nın Hur I• raıı,..ııda;·Ia ıl~,.;~ane muı~a~e- - ingfüzlerle Rusların Jran:ı giriş-
arızalarından müdafaada istifade et- betl~~·de .bulu.~du~mnu ılavc etmıstır. !erinden beri Afganistanda tecrid 
mektedirler. (20) seneden beri i - İngılızlerın Hur F:ansızlara esaslı y:ır edilmiş bir halde kalan Alman ve 
tihkiimların müdafa3sı için binlerce dımlarda bulund~gu \'e. bu yardıma İtalyanların düştüğü sıkıntılı vaziyet 
top yerleştirmi !erdir. Sovyet komu- do:am Pıleceklerı tahnıın olunmakta- en·eke bildirilmi~ti. Z!llına göre, 

geniş ıslahat hazırlandı 

tanlığı, şehri g:ıyri kabili zabt gür- dıı. büyük Britanya Ye Sovyetler hüku -

imalat arttı. Pamuklu, yünlü veya 
sun'i İpek karıştirılıyor 

yünle 
mektedir. Fakat müdafaanın muh - x metleri bu turistlerin ve fazla mik-
taç olduğu gıda maddelerinin ve Rusyanın Polonya elçisi tanlaki elçilik mensupları ile konı;~- Ankara, 6 (Telefonla) - Sümer- senenin ayni devresiyle mukayese mış ve bir t:ıraft:ın pamukla yünün, 
malzemenin deniz yolu ile gelmesi ~ , l~;;;l~rın bu ~.emleketi. tetketmelerı- bankın İı:ıtanbuldaki pamuklu ve yün edilince kumaş imalatının Bakırköy <liğ;.r _taı:::ftan .. pa~ukl~ vey~ yünl.e_ 
imkan;:ız hale girdiğinden mukave- Londra, 6. <.~_.A.) - F ra.n;ıa . il.e nı talep etmı'l bulunu~ orlar. Bu su- 1 .. f b ··k 1 d F k d .. d .. ·! f· b .k <.: d ·üzde 15 Ereğli f:ıbri- sun ı ıpegııı mu nasıp nı~bet \:e şekıl 
metin kırılac-ağı ümid olunmaktadır. So_yyetler bll'lıgı. ~rasındakı ~;ıyası retle kendilerine. Afg:ınistandan çık- ~ ~ ~ 1 a .arın a a a a ar mu uı e- a rı a. m .. a ) .. ' . · .·· !erde kaı·ıştırılması hususları tecrü
Bunun bir kaç günde mi, bir kaç haf muna~b?t!er .~e~ılıııce):e.-~a~lar Rus - mak için mükemmel bir fırsat veril- rın ıştırakıyle vuku bulan toplantı - kaınnda yuzde 17 nı:sbetınde s uksel· be sahasından çıkarak tatbikata in-
tada mı vuköu bulacağı mcçhuldiir. yanın Vı~.ı ~uyuk elçılı~mı yapm .. miş bulunuyor. !arda fabrikaların umumi işletme ve diği görülmü~tür. Ayni şekilde yün- tikal etmiştir. İlk kuruluşhmnd-a bi-

000 olan ::'llo,,;yo Bogomolo! Londrakı Kabilden gelen haberlere göre, i tihsal vaziyetleri tahlil v~ tetkik o- lü müe~seseye bnğlı fabrikaların rer tamirhane olarak düşünülen fab-
A 'k d f Polonya hükiim<•ti ne~diı_ıe. Sovset İran hadi::Jeleri Afgan makamhırı • lunmuş,imalatı daha rasyonel bir 1941 senesi ilk yedi aylık devresi ge- rika atölyeleri bir çok yedek parça-

nlerı anın n1 Ü a aası bü.}:ük elç!_!'li ~ayiı:t edılmı tır. ııezdiııde bir tesir hasıl etmiştir. Bu 1 şekle ifrag için bir çok yeni kararlar çen Ren enin ayni devresiyle karşılaş- !ar Ye techizatın A vrupadan getiril-
Boyno,; - Ay re:; 6 (A.A.) - "Monte- Yeni :-;et ır şımdı Mo,;kovada bulun- ~akamların şimdi Afganh-tanclan alınmıştır. Bu toplantıların mahiyeti tmlırsa Gemlik fabrikasında sun'i mesi dolayısiyle bugün birer küçük 

videodan haber verildiğim• gön:!, Ko,;- maktadır. Fakat yakında Londra~a gıt~mek istiyen Alman ve lt:ılyaf!larıııletrafında verilen malumata naz:ıran ipek imalatının yüzde 16, ~Jcrinos fabrika şeklini ıılmrşlardır. Yedek 
tarika cumhuriyeti Amerika kıta:-;ııım lfidecektir. Polonyanm :\l?skonı bu - çoguna pasaportlarını vermeğe ha- gerek pamuklu ve gerek sun'i ipek fabı ikasında kamgarn ipliği ;maliitı- malzeme ihtiyacının büyük!Uğü ve 
müştereken müdafaa~ı tezini kabul et- vük elçilığinc hıY_!n edılmış 0 1~1'. pro- zır bulundukları şüphesizdir. Diğer ve vünlü fabrikalarının istihsal va - ııın yüzde 9, Bünyan fabrikasıııda ahvali hazıra dolayısiyle fabrikaları-
tiğini bildirmi:tir. fe.sör .Ko a da dun ak~a.n~ elç~lık e_ı:- taraftan B~·itanya ve Sovyet makam- ziy~tleri memnuniyet bahş bir inkişaf kumaş imalatının yüzde 3_3 nisbetin- mızın emniyeti bak.ımından arzettiği 

ooo kaııı ıle Londradan nio~k?V:t} :ı mu- !arı Afganıstanı terketmek arzusunu göstermiştir. Ahvali !ıazıranın do - de arttığı müşahede edılmektedir. ehemmiyet göz önıinde tutularak 

ALMANLA RA CÖRE teveccihen hareket etmı~tır. izhar eden bütün Alman ve itrılyan - ğurduğu biı· çok müı:;külata rağmen Bu tonlantılarda muhtelif fabrikala- atölye işletmelerinin ıslahı ve esaslı 

1 

000 !arın memleketlerine dönmeleri icin imalihın devamlı bir artış kaydetme: rın ima!at programları da yakınen bir ı:ıurette tanzimi cihetine gidilmiş 
-:- Ba• tar~fı bininci ~hilede -- Portekizde bir konusnla i"'tcnile.n teminat'n y~rilmesi hak - si bu sah ad~ sarf edilen gayı·etleriıı tetkik edilmi~tir .. Bu sahada. alınan ve muhtelif, f.ab.rikalar~ .~i~ ai:ö~ye-

razı elde etmı · ve bolşevıklere mal-

1 

• kınd:ıkı Afgan hlebını kabul etme - boşa gitmedigini göstermektedir. Fil- kararlar netıcesınde muhtelıi pa- ıerden azamı ıstıfade duşunulmesıyle 
zeme ve insanca ağır zayiat verdir - Lizboıı, 6 (A.A.) - BaşYekil Sala- mel eri mühtemel görülmemektedir. hakika pamuklu fabrikalarının 1941 muklu ve yünlü fabrikaları arasında bunlar arasında verimli bir teşriki 
mi~tir. Şimdiye kadaı· gelen malüma-

1
zar dün İngiliz bliyiik elçi,.ini kabul et- senesi ilk yedi aylık devresi geçen çok verimli bir teşriki mesai başla- me. ai tesis edilmiştir. 

la göre bu kolordunun harp mınta- misi ir. Akdenı·zde 
kasında 24 Ağustoo-1tan 5 eylüle ka - 000 
dar 17384 harp esiri alınmıştır. :10 u lı·al\.· l\.roıısolosu 
çok ağır olmak üzere 121 tank, 1!)3 -

top, 517 kamyon ve 200 küsur nak- öldürüldü nlü? 
liye va ıtası jj(tin:ım edilmiştir. Ay- VC gemısı 

Batırıian ltalyan vapur 

n~ bölgede mühin~. Sovyet kuvv~.tıeri: Berlin, 6 (A.A.) _ D. N. B. Aj:ın- Londra, 6 (A.A.) _ Amirallık 
nın yaptıkları hucum teşebbuslerı ımıdaıı: dairesinin tebliği: 

Baedadda 
Raşid Ali idan1a 
ınahkum oldu 

Yunanistana yapılacak 
Kızılay yardımı 

muhtel!:f Almaı:ı kuvve~ ve vasıtaları-. Alınan haberlere güre, Tebrizdeki 11398 tonluk Efterye İtalyan ge-
ıını mutemerkız at~şı karşısında Irak konsolosu sehrin Sov\·et kıtaları misi Trablusgarp açıklarında bir Berlin, 6 (A.A.) - D. N. B. Ajan- s k t • • •• h• ) •ı 
akim bırakılmıstır. Bu cep~leye hü - tarafından i. gali esnasında Çildiirül- denizaltımız tarafından torpillenmiş sından: ev ıya ıçın motor sa ID erı e 
cum eden 63 tanktan 62 sı Alman mü,.;tıir. • ve batırılmıştır. Efterye fevkalade Bağdadda teşekkül eden fevkalade 
hatları önünde tahrip edilmiştir. x kuvvetle himay2 edilmis bir kafile bir mahkeme eski !ırak başvekili Raşid mu••zakereler oluyor 

limen gölü ile Finlandiya körfezi Leningradda şiddetli içinde bulunu.};ordu. • Ali ile tic:ıret ve sanayi nazırını ve 4 
arasında, bir kolrdunun muzaffera- Londra, 6 (A.A.) - B-ıhriye ne- alba.yı _gıyabeı:ı ölü~ cez~sın~ ı:nah~~m İstanbul, 6 (Telefonla~ - Kızılay uğramak ve oradaki Yunan halkına ya 
ne ilerleme"i esna>1ında bolşeviklere bir mu" Ja, ç_QQ var t· · t bl v. etm t Ras d Al k b d T h K ağır zayiat verdirmiş 6 ağır, 9 hafif Uı J' zar~ ının e igı: ış ır.. • ;.I .. ı a ı~~sının ~-ger umumi katibi Zıya ~ a sın, ızılayın pılacak yardım için icap eden malze-
tank, 20 top, bir çok ag'rır ve hafif - Baıtarafı 1 incı' Nbifede - Bır İngiliz denizaltısı merkezi azaları yırmı <lort sene muebbed kure- Yunanistana yapacagı yardım hakkın- . "T" k .. K 1 t afın 

Akdenizde Taranto ile Bingazi ara- ğe mahkum olmuslardır. da beyanatta bulunarak demiştir ki: meyı ~o .~rme uzere .. ızı ay. ar -
malzeme iğtinam etmiş, 1-3 eylül a- . . d k 1 dan bi.ıvuk tonda motorler kıralan:ı -
rasınd-a 2 bin esir almıştır. Esirlerin ede~em!~tır. Bu mıntakacla~i mu~ave- sı_n a .. cenup istikametinde seyreden 000 - Cemiyet, esas. ·aı:ar arı ve:rmiş- • .. . . . ' . 
söylediklerine göre, bu Alman kolor- metı bızzat mareşal Vcırosılof . ı~.a~.e ~ır .~uşman kafilesine muvaffakıyet- Alnlanların Süveyş mın- tir. Yani prensip itıbarıyle, Yunani" - caktır. Motoı· s~hıp~erı ıle temasa ~ı: 
dusu ile harbeden Sovyet teşekkülü etm~kte ve bu mu~aven:et emsalı gorul lı hucum yapmış ve Ram saffrndaıı · tandaki yardıma muhtaç halka müm- ıren Kızılay cemıyetı, bunların talebını 
son günlerde çok ağır zaviat vermis- medık derecede sıddetlı ve Rebatlı ol- bir gemiyi torpilleyerek batırmıştır. takasına hava kün olan her yardımı yapacağız. Ne Ankara Kızılay merkezine bildirmiş-
tir. • ' maktadır. x l kadar mümkün ise o kadar süratle bu tir. Merkezden cevap gelir gelmez bu 

4 Eylül ile 4_5 eylül ge~si 43 ü Londr~, 6 (A.A.) - Leningrad mu Denizden kurtarılan taarruz arı isi başarmak arzusundayız. Bu müna- motörler, mezkur limanlara tahrik e· 
havada 22 si yerde olmak üzere 65 kavemet! hakkında A~man matbuatı: Kahire, 6 (A.A.) _ Mısır dahi- s~betle, Piıre ve Selanik limanları ile dilecek ve yardım derhal ba~lıyncak -
Sovyet tayyaresi tahrip edil mi tir. nın. ne~rıyatı da kı~a bıır .. zamanda k~tı Aln1anlar !iye nazırının tebliği: ve bu iki liman arasındaki mı>vkileı".!. lıT. 
Bir sabit balon da düşürlilmü~tür. netıce alına!llıy:.ıc~gı~ı go:termekteclı.r. B I" 6 (AA ) _ D . Dün gece lskenderiye ve Süveyş 

Tayyarelerimiz Dogonun şimalin- ::'11uharebenın netıcesı yalnız bu şehrrn .. er ın~ · · . . : N. B. )'e kanalı mıntakalanna karşı hava a • B • A ı t • t h 
d 2 b' to 1 k b. l.. 1· t değil arni z:ımaııda kıs için harbin U· gore, Agustos ayı ıçerısındc Alman kını.arı yapılm .. ıştır. 1skenderiye böl. -. ır man ıcare ey-
e .. ınb t n u 1 ıdr < u~man ıcare mumi ~·,,,.heoı"nı· ta\·ı·n' edecektı"r Al- tahlisiye vasıtaları ve gemiler~ Man-gemısı a ırmış ar ır. ~" ,, . . - ş d . t k d Al h gesınde ve Suveyş mıntakasında ıkı 

B r 6 (AA ) D N B · _ manlar Leningrada 15 mil kadar vak- ın enız. mm a asın a man ava kişi ölmüş ve bir kişi yaralanmıştır. 
k .ebr .ın. b .d. -b.ld: ··ıd· .v: Je a:_ la>1tıklarını bildiriyorlar;;a da bu .id - kuvvetlerıne mensup 21 kişi kurtar- rıfıiıetırştuikı·i. mıntakada da -az hasar ol - t• 1 t bula geld 1• erı ır men a an l ili ıgıne go d" b"' .. . . . . . mıştır e 1 s an 
re, 3 günlük muharebeden <onra bir ı_~ ~yuk ıhtıyatla kabul edılmelıd_ır. · 
Sovyet piyade tümeni, bir Alman Ç~nku ~hafta. evvel _Almanlar, Le~ın- • Kahire Ye Nil deltasındaki \'ila -
tümeni tarafından kamilen imha e- gıadı.n ~ap~edıln~ek uzere bulundugu - Almanyaya gıdecek yetlerde hava tehlike işareti veri! -
dilmiştir Bin Sov:ret a ·ke .. : alın- mı bıldırmışlerdı. Alman başkuman - _ 
mıştır. is top, 6 tank,"'ço~ı ~~·[tarda dar~l~ğı 22 ~ğustos ~ari~li. t:ebilğinde Ispanyollar miştir. Hey'etı·n riyasetı·nde doktor 
Ba d 1•.. , k' t·· . b-··· So't)et ordu~unrla hıç hır ınsıcam kal- , 1 1 .el İ , 
~n a )oz ~~ _ınez ur. u~eı_ıın utun madığını bildiri ·cırdu. o halde Almnn ".a< rı • 6 (A.A.) - spanya hiıku- Macarıstana inen iki 

agırlıklar1 ığtınam edılmıstır d !· t ~ . . . metı Almanyaya çalışmak üzere gön- Ki dyus bulunmaktadır 
Berlin, 6 (A.A.) - Ask~ri .bir men omra'nuı' aorlıannınnead· ~t~nAal ıle ılerlemelerılrıe 1 derilen İspanyol işçilerini kontrol için Slovak ara u" t u" o 

hadan b·Jd" T . ş k h . . ır. man propaganca- 1 d k . . . . p ş ç . . 
.. ' ırı ıyor. ar cep esının sı gazeteleri dold ··ı·· ı· tel · nazır ar arasına omısyon teşkılını İstanbul 6 (Telefonla) - Doktor tır. Heyetın yMın (bugün) Ankaraya 

orta bolgesind 2 r· ld b · S t ' ' · uran ° u ıs erme k b 1 t · t· Al d k" İ B d t 6 (AA ) · ' 
tesekkülü ·bir Alm~~ uzır~l 1t 0J:r'. karşı halkı tatmin için böyle bir şeve ha \ ~.mış~r. r ~~n~~ al ~ . sp.anyoi d .. 1~ apeş e, · · - Resmen bıl- Kl·odyusun reisliğinde dokuz kişilik hareket etmesi ve pazartesi günü de 
li .1 muh ı e~ .~- muhtaçtır. Vaziyet ~udur ki, RuslaT'ın are e ~ne er ın uyu e çısı rıyase ıı·ı ıyor: bir Alman ticaret heyeti bugün 'saat 18 .. 1 • . 
sJr en si are~ey_e tutu muştur. 2 gun yaptıkları bazı taarruz hareketleri edecektır. Salı gecesi Macaristanın şimali şar- de tayyare ile şehrimize gelmiştir. He- m~zakere ere başlnma~<;ı muh:eı:ıelclı:. 
~a ~ ·ılı'a ~~etlı_. bı~ m~ra~ebe~_en hs;:~- müdafaa dahi teliıkki edilse Sovyet or- ki yakin inde Slovak milletinden 2 pa- yet, ticaret vekaleti mümeıısilleri ile Muzakere~er esnasında heyetımıze tı-
bulu:ıaıı :sb~ ~gT ~-~ a~ t;v~e. ~z duları ~rasında bir im;icamı ifade et- Jtalyanlara göre Akde- raşütc;ü, bir Rus tayywresinden inmiş- ~1~:ın sefaıreti erkanı tarafından Ye- caret vekaleti müsteşarı Halid Nazmi 
edl·ımı·utı'r l" ~ ... ey\ 1 tşeke 1 u ukı~ı 11 mektedır. Bu mukabil taarruz biır çok • d h !erdir. Bunlardan biri sukut e,.;nasında 1 şılkoy hava meydanında karşılanmış- rirnset edecektiır . 

., · o ı .. gır an · o ma · uze- · 1 d - . t - h b } • · d a k · re 27 tank tahrip edilmi ·tir net!ce.:~· ?g~ı.mus ur. Agustosta zap- nız e ava nlU are e erı yaralandıgından en yakın h~ u ara 
Berlin 6 (AA) Al · d tedıldıgı bılrlırılen Luga mıntakasında Roma 6 (AA ) St f . . koluna müracaat ederek t.€slım olmucı- y 

1 
y • t d 

' · ' - man or u- muharebeler olduğunu bizzat Almanh•· <' . ' - e anı aJan - 1.ur ugos avya ve UDaOJS an a 
!arı baş kuman~a!1~~~ını!1 tebliği: itiraf ediyorlar. Ukırayn~ mıntakası~: sından: .. . . Diğer arkadaşının paraşütünün iyi 

. Şarkta .harekatı) ı ınkı af etmekte- da olduğu gibi düşm·ının <;nünde en; 1 Eylulden berı İtalyan tayyarelerı acılmama!'lı yüzünden düsüp pa'l:çalan- 1 v 1 • ) • • 
dır. lnJ<rıltereye karşı. ~iic.'.'ld.~IE'<le bir boşluk bırakılmakta ve huğda: t~~~ t~r~fından A_~denizde ve şi1:1ali A!- dığı anlaŞılmıştır. Her ikisi ele sivil a aca 2'1 0 an tac!r ertmJZ 
Alm.an havar~uvve~l~rı gu11;_duzu!"l Is- lalarında fosfor atılmak suretiyle yan- rık_ad~ ~3 d~ş~~n tayyarrsı. tahrıp elbise giymişti. ÜZCJl'in_de mükerrer a-
koc:. anın şa k s.a~ılınde :ıgır ç".lpta gınlar çıkH~·ılmaktadır. edılrı:ıştır. ~ ak.ııban bu _ mıktarda teşli tabancalar, hanta ve puslnlar Ankara, 6 (A.A.) - Ticaret Ve - namelerde alacaklarının miktarım, 
bombalarla demır~ .. olu tesı:ıatını bom- Stokholm, 6 (A.A.) _ Ofi ajan. tayaıe de cı~dı hasara ugramıştır: !va rdır. Kendilerine komünistlik tahri- kaletinin bir tebliğine göre, Yugos- ihraç tarihini, malın cinsini, vesa~ 
balamışlardır. e dun .'\'ece tavvarele· d . Buna mukabıl ltalyan tayyare zayı- katı yapmak halkı isyana t .k t k lavya ve Yunanistana bu iki devlet ikin hangi banka vaıııtasiyle tah-
rimiz 3 bin tonluk bir ticaret g~misini sınStaıkı·h· 1 1 Tı.d'ngeıı t . . atımız 6 tayyaredir. suikasdlar· ,'..1p'mak va: .f e~vı ~im~ arazisinin işgaline kadar mal sev ket- sile gönde ·ildiğini, paramu kle -
t h . t . t• D .. k .. '. o o n ı gaze esının ' J • zı esı verı nuı;ı- . 1 t h 1 d . t . 1 C 
~ rın e mı~ ır. un a am mu hım H 1 .· k·den ög·rendig'in ··~ F' _ ooo ti.il'. mış ve para arını a si e ememış a- ring müessesesıne yatırı mı.·sa um-

b r Al ava n h"va te k' ··ı·· s·· e >-ıın 1 e gu.c, ın M l 1 c·rıeı··m·z·n matı bat tesbı't ed·ı h · t k b k ·hb ı man s .. ""J. • 1 . e. ~u u u - !er Kareli berzahında c:ski hududu acar gene {Urn1ay :ı ı ı ı ı . u ı . ı e - urıye mer ·ez an ası ı arname-
veys kanalı uzerıııde ,.;maıl~ye hava bütün noktalardan geçmiııler ve Le- b l . 'f t . Ü ·t Ş k J 'l' b cektir. Tacirler buralardaki alacakla· sinin :ılınıp alınmadığını, mal güm -
meydanıııda hangar Ve Sll!ınakJarı ningrada taarruz etmeğe baRlamış _ aş {anı JStı a e tJ [ a , ar ngı ız aş- rınl 15 eYJüJe kadar birer beyanname rükten çekilmemişse niçin ÇekiJmcdi-
muvaffakıyetle bombalamıştır. 5 ev- 1 d . k d f . . ile Cumhuriyet merkez bauka ına ğini, mahalerine vasıl olmamıssa se-
lül gece i Alman tayy-areleriııin SÜ_ ar ıı: . A ) R·· . . B~ı~~~peşte, 6 (A.A.) - Resmen Un1an anının te tışı bildireceklerdir. Tacirler bu beyan - be bini bildireceklerdir. 

B •t .. .. t ki Moskova, 6 (A. . - oyter mu- bıldırılıyoı·. 
veyş rı aııva us~une vap ı arı hü- . . · · 
cum e:ma:ında 14 bin tonluk 3 düs - habınnden: ... . Macar genel kurmay başkanı tuğ- . ~ahıre, 6 (~.A.) - Orta şark İn-
m t . t .. · t h.. d·1 : Her ne kadar Sovyet teblıgı vazı- bay Uvert gıhhi vazivetinden vazi- gılız kuvvetlen baş kumandanı tay- Almanyadan yapıla~ak ı·dhalaA t an ıcare gemı:;ı n ııp e ı mm - t· , b" 1. 1 b·ıd· · a d f . d J ·ı d 1 k s · p·ı· · · "' 

ırD. .. .. a- d Moskovada hakim olıın kan.:ata gö- Kral naibi bu talebi kabul ederek Kıbrısı teftiş etmiştir. İyi haber a - Ankara, 6 (Telefonla) - Almanva- lı· ... en .~ ıın'ı' pamuklu men•u"ntııı bı'r 
f ye ı umu mı ır ısan a ı ırıyors a e.-ın en affını talebeimiştir. 

1 

yare ı e o aşara urıye, •; ıstın ve 

uşman ne gun uz ve ne e $!ece r h'd· 1 d h . . .. kt d" 1 k 1 hfll .. h. b. K 0 , ' ,, u"" 
Almanva üzerine akın vanmıımıqtır e,L a. ıse edr Kat. a. ıyı bg_olhnme Oe dır. gFeneb urmay başkanlığına tuğbay k~~1 . ma .. 1 ~-r .~u fımk 1

1
1.:d ı trıks ~ev- dan ecza ithali için yarım milyon lira, güm. r.ük ıı:e. smiy_le g. üm. rı.ı.·kıerimizde. 11 

.----------·--- --• enıngra , yet ve ı assa e- om orgeniyi tayin etmiştir. u ıeyş ussunun ev a a e a vıye 1 t tk k d ı t B t tk k 

A N A D O L U 
:;a mıntakasındaki vazivet bunu is- cdildig'ini bildiri,·or. hususi fabrikaların makine yedek ak- geçırı meı:ıı e ·ı · e 1 mış ır. u e ı • 

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

H AYDAR R 0ŞT0 ÖKTEM 
--::--

Umumi Neşriyat MildilrO 
HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

-::--

Abone • Yıllıfı 1400 Kr. 
• • 6 Aylıiı 800 
Yabancı memleketlere 27 lira . . -- .. -

idarehane: ikinci Beyler Sokak 

b J ' • • • • • ' heyeti vekilece de tasdik edildikten 
at etmektedir. Almanlar, Leningra- Vencdikte bir kongre 000 samı ıçın de hır mılyon lırahk konten- Roııra gUmrükler~ bekliven bu malla-

~a yeni ikmal kuvvetleri gönderme- jan verilmiştir. rın memleketimize it~aıine müsaade 
ge mecburdurlar. Fakat Lnningra - Venedik, 6 (A.A.) - Venedikte mil Amerika - Bolivya as- Almanyadaıı gelip gümrüklerde bl;!k ·edilecektiı·. 
d~n cenuptan, irtibatlarının kesilme- li dokuma sanayii kongresi toplanmış-
:<ınden _14orkmaktadırlar. Almanlar tır. Kongreye iki bin sanayici ve kil- keri anlaşn1ası 
bı u şehr.ı t~bısa zamanda alamıyacak- çük san'at işçisi iştirak etmiştir. Va~ington, 6 (A.A.) - D. N. B. Memleketı·mızden geçen Sovuetler 
ar ve ır ı at endi ·esiyle Volga ve- Kongrede milli ham maddelerin kul- ajansından: 

ya ~fosk~vaya doğru sarkmak isti- ı.anılış tarzı görüşülecektir. Almanya, Asosyetiş Presin bildirdiğine •Yö • Erzurum, 6 (A.A.) - Sovyetlerin ·ma gelmişlerdir. Bir müddc't istira -
.r_eceklerdır .. ~nca~ muazzam Voro- I~viçre, ~facaıristan ve Hırvatistan re, Amerika hariciye nazırı Hull ve Finladiy-a elçiliği erkanı ve memur - hatten sonra otomobillerle Sarıkamı
ılof kuvvetı~ın bı~ huruç hareketi bırer heyetle kongreye iştirak etmiş - Bolivya elçisi Guvakhalla bir Ameri- lariyle tebaasından mürekkep 110 şa gitmişlerdir. Buradan trenle yol-
~arı~ısınd~. boy l~ bır hare~eti.n tev- !erdir. k-an askeri hey'etinin Lapaza gönde- kişilik bir kafile dün trenle Erzuru- ]arına devam edeceklerdir. 
lıd edecegı tehlıke de malumcmr. rilerek dört sene müddetle Bolivya 

Fin tebliği ordusu pilotlar~nı yetiş't!rnıeRi için 
bir anlaşma imzalamışlardır . 

Helsinki, 6 (A.A.) - Tebliğe göre 
lngiltere - Rusya ve Al
n1anların söyledikleri Budape te, 6 (A.A.) - MacaT Aj:ın-

. . sına göl'e, Şark cephesinde müttefik 

Macar tebliğleri SOVYETLERE GôRE 
---<ooo---- Bae tarafı bi .. inci sahifede -

tahliye edilmi~lerdir. Bunlwr . imdi ba · 
GÜNDELiK T AKVIM ka yerde harp etmekteclirler: 

l\foskova, 6 (A.A.) - Sovyet istih-

Finler müsait mevkiler işgal etmek ve
ya müdafaa hattını kısaltmak üzere 
hududu biraz geçmişlerdir. Muharebe 
hatları :ehirclen ~O - 40 kilometre mc

Hadisesiz bir g ün 
Londra, 6 (A.A.) - Havn ve Dahi

li emniyet nezaıreUerinden: 

. (Rad~o gazetesınden). - .Berlın !n- ordularının ha.rekatı plan muci1Jince 
gıltere ıle Rusya aıra;;;ındakı anlaşma- muvaffakıyetle devam etmektedir. 
dan alayla bahsetn:ekte ve yakın za - Düşmanın yaptığı yeı· yer ve şiddet
ma~lara kadar İ!'gılterede mevcut bol- li topçu ateşi ile takviye ettiği muka-1360 Şaban 14 barat büro~unun dün akşamki tebli -

ği: 

EVKAT S D j 5 Eylülde kıtalarımız bütün cephede 

ııafedediır. 
---:lr---

Nafıa Vekili S. D. • · düşmanla muharebeye devam etmi~ler-
Sabah : 5,33 Akşam 18,34 dir. Henüz tamamlanmıvan haberlere Ahınya, 6 (A.A.) - Nafıa Vekili 
Öile :12, 12 Y atıı 20,09 gCıre, 3 eylfılde 33 Alman -tayyaresi tah- general Ali Fuad Cebesoy Serik, 
ikindi ;15,49 İmsak 3 49 rip edilmiştir. Bizim zayiatımız 27 tay Manavgat ve Alanya yo!UI}U tetkik ._ __ .,.lllİI _______ ..,;• .... ,, yareden ibarettir. ederek dün buraya gelmişlerdir. 

Kayda değer bir hadi~e olmamıştır. 

- - -<00-00---

·r aksilere zam 

şevık aley~tarlıgını hatırlatmak~adır. bil hücumlar ta.ırdedilmiştir. Dü mana 
Fakat hakıkatte Rusya ve İngıltere kanlı zayiat verdirilmiştir. 
müşterek düşman karşısında anlaşmış- . 

· hwdır. Ve en koyu bolşevik alehları Macar dafı ba.tal'yaları 2 Sovyet 
lstanbul, 6 (Telefonla) - Şehri - ingiliz gazete muharrirleri Rusyayı tayyaresi düşürmiişlerdi'l'. Topçumuz 

miz belediye8i taksi ücretlerine yüzde İngilizlere karşı sempatik göstermek da düşman te~mmülerini muvaffakı-
beş zam yapılmasını kabul etmiijtir • için neşriyat yapmaktadırlar. yetle ate~e tutmuştur. 


