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~ Sovyetl~re göre ~ 
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..... 
N .... Almanlar 

Kiyef kapu,. 
larına geldi 

ŞEVKET BİLGİN 

.... ~ekteplerin açılma zamanı ynklaşmıs

._ ILa! sene, bugünlerde, vatandaşların Bu Rus orduları imha 

._.biiyuk kaygılan mektepler 11zerinde ediliyor, mecmu Rus 
~· En zengininden en fakirine, en 
~VVerinden en aahiline kadar çocu· • t J 800 000 
~u_n irfan hayatiyle alakadar olnuyan .z ay' a ı ' , 
~;,rmula giisterilecek kadar esir ve o kadar da ölü! 
~plerlmiz, coşkun bir nehir gibi 

"'1iternadiyen kabaran ihtiyaçlara ce- Alman zayiatı : 8,5862 
~Vermek mecburiyetindedirler. Tale- o"'fan, 2nıLL10 ''araJ•- 20'"" 
'-elin ~ikdan arttıkca artıyor. Düşiin- .. ;ruv _, ., :JIVV 

"' ki, yalnız lmıirde, orta mektepler Jıayıp ve 725 tayyare 
>. baeıerin mevcudu dokuz bin talebe- Berlin, 19 (A.A) _ Alman orduları 

Yaklaşmaktadır. başkumandanlığı aşağıdaki fevkalade 
~- hluazzam bir rakamdır. Fakat tebliği neşretmiştir: 
~le))lerin sayısı malıdut, öğretmen Mareşal Fon Rustet ve mareşal Fon 
lif lan mahduttur. Bazı mekteplerde Buk ordu gruplannın mütemerkiz taar
~ tedrisat yapıbnasma rağmen 70 ta- ruz hareketleri yeni bir muaz7.am ihata 
ILl-;"!ik sınırlan, belki bu sene, seksene muharebesine müncer olmuştur. 
~ etmek mecburiyeti hasıl olacaktır. Gomel muharebesinden sonra mühim 
~kteplere bu akın, ne kadar iltihar kuvvetler Desna nehrinin yukarı ve 
"-;:;cı, göğüs kabartıcı bir şeyse ihtiya- aşağı mecralanna doğru ilerliyerek şid
~ •Ylkiyle karşılıyamamak ayni dere· detli muharebeler neticesinde bu nehri 
--e elem \•erici bir haldir. zorlamışlar ve sonra da taarruza cenup 
~'ktep mevzauna temas ederken, en istikametinde devam ederek cenuptan 

el ıneldep binaJanm hatırlarız. GU- Dinyeper nehrini Kremençulrun iki ta
::. 'l'itrkiyemizde, en çok ehemmiyet ve- rafından 120 kilometre genişlikte bir 
-""'l!ll binalar muhakkak ki mektep bi- cephe üzerinde fevkalide milşkill şart
~. Köylerde ve şehirlerde mek- larla geçerek şimal istikametinde taar
i:.! lrinalannı cazip ıöriinüşleriyle mak- ruza hazır bulunan diğer grupla bir]eş
~ tefrik etmek kabildir. Önündeki mişlerdir. Bu iki grubun irtibab 13 ey
~1eleri siiratle aşarak medeniyetin lUlde Kiyefin 200 kilometre şarkında 
t. )ilksek mertebesine erişmek azmin- vuku bulmuştur. Çenber dört Sovyet 
!'- olan miDetimlzin mektepler etrafın· ordusunun etrafında kapanmıştır.. Bu 
il:.._ ~Planan bu heyecanlı alilı:ası tebcile dört ordu imha edihnektedir. 
.... ~r. Mareşal Kesselring ve general Löh-
-...unıa beraber, bnıünkü telakkimi· rUn hava filolan bu parlak harekibn 
~ ~ uynuyan bazı mektep binalan hl- inkişafına bUyük mikyasta iştirak et
....._~cuttur. Mesela Tilkilik orta mek- mi~lerdir. 
~ Pek zavalh bir bina i~dedir. Yüz- İKİ TARAF1N ZAYİATI 
~Türk genchıi yetiştirmeğe çalışan Berlin, 19 (A.A) - Alman tebliği : 

Muharebe devam edi
yor. Sovyet ordusu 
Srnolenskin 35 ınil 
yakınına sokuldu 

Yangınlar arasında bir hava hücumunu 
uzaktan seyrediı 

lngiliz haberleri 

Almanlar ~ihr
kof a doiru yıl
dırım harbı ile 

ilerliyorlar 
Büyük bir meydan ınu· 
harebesl oluyor. Sov· 
yetler $lddetle maka• 

veıoet ediyorlar. 
Londra, 19 (A.A) - Royter bildi

riyor: 
Ruayadan gelen aon haberlere göre 

Almanlar Harkof iatikametinde büyük 
bir hamle yapmaktadırlar. Kiyeften K1-
nma kadar büyük bir meydan muhare
besi olınaktadır. Almanlar Don sanayi 

- SONU Z iNCi SAHİFEDE -- SONU z tNct SAHlf'tlJE - Sovyet ordusunun ş!mdive kadar esir 
........__ - SONU Z tNct SAHlF'F.UR - ------------

Fuar buıfÜD kapanırken 
1 
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~ lngilizlere göre ~ 
:ı nmnmıımmmm 1111111111111ıı11111m111111 r: 

Gelecek Fuarı 1 n..ilyon Boğazlara 
kişinin ziyaret etmesini dair talep 

temine çalışmalıyız yapılacak 
Bu sene fuarımızın zlyaretçlJerl llem adet, lae• 

evsaf IJalıırnından şayanı ınemnıınlyettlr 
ltalyan genıilerinit1 
Bulgar bayrağı a 1-

tında geçrn~si 
isteni lecfl'k n· iş 

Harpte yeni aal ha 

lngiliz or
dusu Rus 

cephesinde 
"V avel,, orduaunun 
Irandan Roatola gi. 

decefı sanılıyor 

&andaki tnglllz ordasa 
çokkavvetU 

Nevyork, 19 (A.A) - Ameribn mu· 
lıanb-lerinden Steel Jnôliz kıtalannm 
yakında Ruslarla yuıyana dövüşecekle
rini yımyor. Da mevzuda hassaten saJ8. 
hiyetH olan bir pbsiyet muharrire de
IDİ§tir ki: 

• - İngiliz yanlımmm siclece havacı· 
lık sahasına inhisar edecelini ııaumetti· 
recek hiç bir sebep yoktur-• 

Ayni '8haiyet Vavelin laun•ndaa al
tmda İraııda bulunan İngiliz JntaJamun 
mnümiyetle samıedildifinden daha kw· 
vetli oldukJannı işaret etmiştir. 

Muharririn zannetfiilne göre tnpliz 
başkmnandanJllı ba kıt.lan tunml 
mabatla lmJlanmalr lllyetindedir 
1ran • Sovyet haduduncla '.l'lfti8e 

Kırım tehlikede mi? 

Kırıma hücum 
etmekle çetin 
bir işe ı(İrişmiş 

olacaklar 

Japonlar Sov
yetleri protes

to ettiler 
Uzalı ıarlıta teJdlJıe 
~~ornııış.. 

i11R1Hzlere llÖN Jlaıan Tokyo, 19 (A.A) - Ofi : Japon hillrll-
teldlkecle d.w1rı• --.. ece metı, Sovyet makamlan tarafından vıa-

,.....,.... dlvostok önilne dökülen maynlerin Ja-
Badyenl orclasa 11erl pon denWndeki seyrüsefain için teşlll 

~IJlvor. ettili tehlike hakkında mükerreren Sov-
~ " yet hUkümeünin nazarı dikkatini çek-

Londra, 19 (~) -:- Londramn iyi miş ve mezk<ir hükümeti lbun gelen 
haber alan mahfiJJermde Almanlarm • SONU z tNct SAHİftDE • 

Perekoba doğru ilerlemesi ile Kırmun ~~~~!!~!!!~~~~;!~ belki de tecrit edilmiş olduğunu sanmak~ 
içUı şüpheler mevcuttur. 
Kının yarım adasmın her hangi bir SON DAJdKA 

Ani tt:hlike karşısında bulunduğu varit • • • • ••••• • •• 
değildir. 

- SONU Z tNct SAHİFEDE· Almanlar uKi
yef şehrini iş-

281 ettiler 
Berlin, 19 (A.A) - Alman baş ku· 

mandanlığının ikinci fevkalade tebliği: 
Bugün bildirilen muhasara harekatı 

Ukraynanın merkezi Kiyefe karşıı da hü
cumu ihtiva ediyordu. Oinyeperin garp 
kıyısında kuvvetli surette tanzim edil
miı istihkAmlan cüretkirane bir 1111rette 
yaran lutalanmız Kiyef ıehrine girmi,
lerdir. 

~ =-..:t• .. llil 
.. tli ._. .mııtıtı• Oit#!M:Oltll•••.-: 

Alman harp bayraiı bu sabahtanbe
ri Kiyef kaleeinde dalaal:ınmaktadır . 



S,.RIPE ı 

Aln anya - Ce
nubi Amerika 
münase~et eri 
şeker renk! 

Amerikada bir 
e ektrik santr 

tında r:-rev 
ıldı 

• 

Arjantin, Alman protes- Grev bazı milli m!ida-
ıosunu reddetti.. $Rlcfe fan s!parff$lerinln 

Alınanlar tevldf ~apılm smı f 4) saat 
ediliyor.. gecllıtirdi .. 

Berlin, 19. (~~) - Yan resmi bir I<anz::ıs Sitl, 19 (A.A) -Elektrik san-
menbndnn bildırlliyor: tralı i.şçiler!nden bir kısmının dün gece 

Y:abancı basın mümessilleri tarafın- ansızın grev il5n etmeleri 550 bin nil
da~ ~orulan bir . uale cevaben Alman fuslu Knnzas Sili şehrini tam bir ka
harıcıye .ne~?e.~tı Al?1anyanın Boynes ranlık içinde bırakmıştır. Grevciler sa-

hAyrest~~ briuyuk e~?ıs1i Fon Tbel~:dru.n at 11 e doğru santralı tahliye ctmişler
ayır. qıe ne ya .. rı mış. me '!_'-'4 en dir. Yalnn müscvviklerden 15 leşi san

kendı ~~~ına para _ç~kmıı oldugu hak traldn knlar:ık gece YllnSından bir kn 
kı~~?~ı 1!1t~m~m_iş ıttıhn~lan protesto dakika evvel cereyanı kesmişler ve baş: 
etugıru bıldırmıştir • k ı"ş ·ı .. _ -L da. im a çı er wtrwın n cereyanın açı a-

Boyn ea Arre•: ı~. ~;A-A) - Une~- sınıı mlni olmak üzere :snntra1da ku
t~~ Pre~:. Ar1nntın hukumetl Alman bu- mandayı ele almışlardır. Şehirde niza
yuk elçı~ı Fon Telmanın protestosunu mm muhnfazası için mi111 muhnfızla'l"-
reddetmkıştldr: Fhonk!cldman ~ul Pnil~od~tio-i dan bir tabur derhal harekete geç.iril-
sun a en ı a Kın a soy e ıg n miş ve d""rt t l ktr•k 
iddia ettiğini aöılerl bahlı mevzuu et- kısın to .saacd~lmnriı:u c eB· : dcerey~~~ 

k h k le ld .. b en emın ı :sur. ura a pomı me te ve a ıırete maruz a ıgını e- •. .kl . traldruı uzaklaş .. 
yan etmekte idi. Fon Telrnana Arjantin rnusc~k elmrı san brmaga 
hariciye nazm, hakkında söylenilmiş muv~ ıa •0 uşt~: . . 
olan bütün s&zlerln kanunun tesblt etti- Milll milda~aa !çtn. hır. ~u~uk mılyon 
ği hududu tecav\a t:tm~diğfni beyan et- dolar tutan bır sıparış ışını vanm:ıkta 
miştir. olan celik f abriknsmdaki mcsait bu dört 
ŞIUDE ALMANLAR saatlik cereyan kesilmesi esnasında ta-
TEVKiF EDiLiYOR mamen dunnuştur. 
Berlin, 19 (A.A) - Şilide Alman ...,,. 

tebaasının tevkifi yapdıt tanına göre Sov yeti ere göre 
diğer Amerikan memleketlerinde de • R.ı\STARAn J IN<'i SAHfFf<'OE • 
yaptlmakta olan Alman aleylıtarlığmın 
bir ifadesidir. 

'''Al 

Almanlara göre 
• BAŞTARAFI 1 iNCf SAHIF'EDE • 

olarak zayiatı 1.800.000 dir. Tecrübeleri
mize gBre cjilşmanın ölU zayiatı da hiç 
d~lse bu kadar ve muhtemel olarak 
daha fn.lad.ır. Buna muknbil diişman 
propagandası muvaffa1oyetimİ71 <5rl· 
mck için Alman :zayiatı hakkında uy
durma rakamlar neşretmektedir. Bu 
propaganda yalnız b1U olarak Alman za
yiatının bir buçuk ilA iki milyon oldu
ğunu blldirmiştir. Hakikatte ise zayia
tımız şudur : 

Orduda nasyonal sosyalist milisleri 
dahil oldu~u halde 84.354 ölil, 292.690 
yaralı, 18.9:?4 kayıp.. Havada 1508 ölU, 
3980 yaralı 1378 kayıp .. 

Rusya harbinin 31 ağustosa kadar tay
yare zayiatımız, b1r aylık tayyare istih
salltımızın ancak nısfıdır, 725 tayyare
dlr. 

Berlln. 19 (A.A) - Askeri menbalar

Moskova, 19 (A.A) -Svesda Krasna· 
ya gazetesi yazıyor : Şimali sarldde bir 
gilnlük muharebeden sonra Ruslar Al
manlan Smolenskin şimnli şarkisinderı 
33 mil mcsnfude bulunan Ynrtsevoya 
püskilrtmüşlerd!r. Mareşal Timoçenko· 
nun orduları şiddetli taaITUzlar yap
makta devam ediyorlar. 

-------
Jngiliz haberleri 

• 8 ST RAFI l tı lct SARİF•~R • 
mıntakasınıı doğru yol açmağa çal1ş1.; r
lar. 

Almanlar Budyeni ordusunun iki ec· 
nahına kuvvetli darbeler indirerek Har
kofa kadar iler1emeğe teşebbüs ctmio
lerdir. 

Kiyefin yanından geçen Alman kuv
vetleri burada büyi.ik bir cephe vücude 
getirerek yıldırım harbı usul.iyJe ilerli
yorlar. 

Ruılar bu hattın girinti ve çıkıntıla
rında şiddetli bir mukavemet göster
mektedirler. 

dan blldirildiifne l&re bir Alman piya- mıı<lardır. 
de tümenln1n ~ kuvvetlerine men- Bertin, 19 (A.A) - D. N. B. ajansı 
sup bir te$eJddll 16 eylillde Rus cephe- bildiriyor: 
lllnhı merkez cephesinde cereyan etmt, Alman büewn tanktan 16 • 1 7 eylUl
olaıı muharebelerde Sovyet mevzilerini de prk cephesinin büyüle bir lamundn 
bClyGk bir derln1lktıe yannqlardır.. Al· büyüle muvaffakıyetle barp etmişlerdir. 
man kıtalan Sov,etlerin g&terdllcleri Boltevlkler Alman ileri hareketini 
maham ve mUvneneslz mubvemeti durdurmak için ümitaiz R&yretler aarfet
sGnatle brmış1ardır. 17 eylillde Alman miflene de mukavemetleri lorılm19ttt. 
haft lmnetJerl ft tanue da8 topçu. Bir A1maa tank tetekkülü bir dfitman 
... cı 1 ..... muharebelerlnde olmak koluna yandan çevihrek imha etmlt
... • Sot79l llııı•ell ~ tir. 
ilr. 5 500 eeir alanın" bir çok tank. top 

17 /11 .,ICl1 llOlll AJman ..... tay- harp malzomeei lmha Yeya zapt edlt
:rmdm Jılmılm9a w Oı!lnıfeM .ad mlttlr. Dfltman JSO kamyon blr çok 
........ ~ McumJer ~ tanue bybetmlttlr. 
11111111111111111111111111111111 ıııııııııııııııııaıııaııııaıaııı 

Sebse oe alt I iatleri iki ihtilıdr maznunu 
teıpit ediliyor adliyeve verildi 

Villyet ftat mlrabbe koml.,-onu pa
arteel gün& fevkal&de bir içtima ekde
decelctir. Bu içtimada aebze Ratlerlyle 
et Ye elit ftatled la7ln ft tMblt edilecek
tir. 

Mürakabe komisyonu Ankarada bu 
gibi maddelere konulan ftatled 6mek 
ittihaz ederek İzmirde de bilhassa aeb
ze fiatlerinin muayyen zamanlarda tee
bit edecektir. 

tkiçepaelikte manifaturacı Bohor oğ
lu Binyemln PeMe, dOz pazeni metresi
n} 54 kunqa ıaatmuı llzun gelirken 8S 
kuruta utmak aul'etiyle lhtlklr yaptığı 
iddlasiyle adliyeye verilmiştir • * Bayındır kazanma Çırpı köyü 
pazarında mani.fatura satıcılıitt yapan 
Ali oğlu Mustafa DU:ıen hakkında 60 
kurup atılması icap eden basmanın 
metresini 110 kuruşa sattı~ iddiasiyle 
millt korunma kanunu hilkilmlerin gti
re mu...le~. 

YENJ A.SIR 20 EYJ_..ÜL CUM.ART~Si 1~ ca :a:::z 

-B 
Asker a·leler·ne 
yardım için ve-

ııi zamlar 
Vesaiti nakliye birinci 
mevhi ücretleri, elelı· 

tıoilı ve hava gazı U.cret· 
leri bire,. har ı artacalı 

Şcllir meclisi dün öğleden sonra saat 
17 de f 'iminde bir içtima akdetmiştir .. 

Meclis bu fevknlrıde toplantısında ns
kcr ailelerine yapılacak esaslı yardım 
mevzuunu müzakere etmiş ve bazı ver
gilerle vesa:ti nakliye ücretlerine bir 
mikdar zam yapılmnsını kararlaştırmış
tır. 

Bu meyanda, asker ailelerine vardun 
hissesi olnrak belediye rcsiml~rinden bir 
lm;mına yUzdc clH, tramvny, otobils, 
körfez '\'al)ur ve bnnliyo trenlerinde bi
rinci mevki h!letlere, elektrik kilovatına 
ve hava gazı metre mlkabına birer lnı
ruş zam yapı1mnsı tnsvip edilmiştir. 

* Dünkü içtimac:Lı. belediye memurlan-
nm tekaüt sanclıi,rı aidatı olarak muhte
lif fasıllar arasındn on bin liralık mü· 
naknlc yapılması da muvafık görülmüş
tür. 

--------
Fu9r•mız h•ı '!'e

ce kananı,-or 

L 

-RJ: HA.BE 
Fırıncılar an ve hamur sotamı yacak 

Ekmek satışları norMal 
bir şekle giriyor 

Sun'i elımelı buhranının önüne Qecmelı üzere 
dddi ted1J!rlel' ittihaz edflil'O,. • RaJdarında ıa

lıibat yapılan balı"lıal ve fırıncılaıe 

sa: 1 

Büyük 
Akın baş
lan ıştır .• 

ŞEVKET 8~ 

• BASTARAFI 1 fNCi SAHİFEl>f;' 
bir irfan yu\•asım böyle bir binafl ' 
fınmış görmek nıha kan"Ct verir. 

Terbiyeciler, mcldcp binalanm ~ 
deni \'C maşeri terbiyenin ilk ~ 
sayarlar. Bina ne kadar ferahlı. ne ~ 
dar temiz \"C muntazamsa talebe o iP' 

bette düzenlidir, itinalıdır, (al~bJI~ 
Dün fırınlarda ekmek satışları nonnal HAI<LARTNDA TARİBAT YAPI- Harap bir binada ise en yüksek kJ'bir 

bir .şekilde ynpılmış, ekseri fınnlarda LAN FIRINCILAR cinin bflc mm,affaktyct ihtimali sıfır"* 
günün her saatinde ekmek bulmak ka- Karşıyakada Berber sokağında Salih Burada şunu da diişünmcğe 111et!: 
bil olmuştur. oğlu bakkal Mustafnnın unun kilosunu ruz ki, insnnlığtn bir mukadderat ,,. 
Bazı fırıncıların un knçırdıklan ve 27,5 kuru~tan sattığı ve bu unları fırın- (:adelcsi iç.inde bnJunduğu bu nar.ile " 

bazılarının da börekçilere hamur sattık- cı Yusuf ile Hayrettin oğlu Hakkından manlarda, dc\'fot her saluidn genişli1" 
1 kilosunu 25 kuruştan aldıg''..ıt iddia edil· ve miitcm:ıdiycn 87.amet peyda eden.' 
arı tcsbit edilmiş, bunlar hakkında ka- ..,.~, .. J"hfi.vo,.•-n ka.,...,ılanıak m"'cbur#.ı~ 

i le ıl miş, hep.si hakkında kanuru muameleye .,~.. ·' ._&il -~ "' 

nun ınuaıne yap mıştır. tevessül olunmuştur. tiııdcdir. Bu sebeple, ne kadar iİ ·:.ı 
Vali B. Fuad Tuksalın rt?isliğinde y:ı- İkiçeşmelik caddesinde Hüseyin oğlu olursa olnm, bazı noksnnlann dert" 

ptlan bir toplnntıda fınnlar önündeki iz. Mustafanın fırınında yapılan araştınnn- telafisi kabil olnm1yor. 
dihaını önlemek iç!n lüzumlu kararlar dn fazla bir çuval un bulunmuştur. Za- H~ bu bahiste. İzmir ıibi TiirkiY~ 
nlınmış ve bu meyanda. fuar münasebc- bıta raporuna göre Mustafa bu unu ev- nisbctcn dnh:ı müreffeh olan şehirler .. 
tiyle şehrimizde bulunan ziyaretçilerin \-Clce fırıncı İsmailc ödünç olarak verdi- de zr.ngin \•atanda lann mekte~ 
memleketlerine nvdctle..'ine kadar fı- ~ un yerine ondan aldığını söylemiştir. le ~·akından miinasebcUcr lesi! cttneJC"" 
nnlara normal sarfiyattan fazla mikdar- Her iki fırıncı hrıkkındn da knnuni ta- inan hayatımıza yardımcı bir hatıti1' 
da un verilmesi knrnrlaştırılmıştır. Ayni kibnta başlanmıştır. lık sayınslnn icnp etti~inc kaniiı:. 1'_ 
zaınnnda belediye mcmurlariylc sıkı h:.r Çorakknpıda Gaziler eaddesinde Os· fstanbu1da Ünh·ersiteyc chemnıi fi 
iş birliği yapacak olan ubıta memur- ınan oğlu Mehmet ve İbmhim oğlu ha- ttehednj.i~ordckhulunant hayır se~r ' 

murkfir Mustafa hakkında, fırında ek- an a~r çı nııştır. ımıirde de ,.,11 
ları şehrimizden d~nya ekmek çık:ı.- mek imaline mahsus uııdan 15 kilosunu itrın nC"tlacaj~mı limit cdiynruz. 
nlmasmıı mUsaadc cbniycceği gibi fı- börek~ Mehmede satmağa teşebbUs et- J 
rınlnrdan hamur ve un kaçmlmnsma da liklerl iddiasiyle kanuni takibata baş- Dikkatimizi mektep biııalanndarı .u1 

fırsat bırakılınıyacaktır. tanm~tır. risata çevirdi!üniz uman bütün nı:ii 
~~...ı'!"...e~~.,.,~.,,....o.~~aı:ıoacıaı::ıı::ıı::ıcıcıcaı:ıcıı::ıı::ıı::ıı::ıc caat1nrı kabul etmek mtvkiincle •fi 

V I• • • b mna~if teşkilatının bu en mlihinl diı;I 
Belediwe reL.-:1 baqün bir 8 lmlZID eyanah 3'1 bir yanın tedbirle hıı11ettiğint g· 

yoruz. ' 
öifıfıı? ziyafeti vereeelı - Bu yarını tedbir ~itte tcdrisattaıı 
1941 İzmir Enternasyonal fuarı bu - BASTARAFI l fNCf SAHIFEDF. • bu mevzulan hakikl ihti~ara göre sınınann me\·cudunu normalin çok fı' 

gece kapanacaktır. Bu münaseb.:tle be- olan nahiyelere ve bUyUkçe olan köy- ve hilkUmct!rnizln tesblt ettiği esaslar kinde nrttırmaldan ibarettir. ti'. 
tediye reisi doktor Behçet Uz tarafın· tere toprak mahsulleri ofisince İzmire veçhile daima takip ve müraknbe et- Şiındiye Jcndar yapılan tccrübcl~ 
dan ekspoznnlar refine bugün saat 13 olduğu gibi esasen muayyen ve kafi mcktcdir. • keyfiyetten zi3-ı.dc kemiyete eheınnt ~ 
te fuar gazinosunda bir ziyafet verile- mildnrJarda un verLlmekte ve oralnrda TOHUMLUK l5t vermek ıstırımnda lm1an bu tedb·_ıf. 
cektir. Tohumluklar hakkında da vnlimiz maarif hayetımu:dn hakiki vcrimL ~ 

Z f da ekmekler aynı evsafta çıknnlmak- sunlan söylemiştir : lebnis. oldulhınu görmekteyiz. Oı:-ı~ 
iya ette Belediye ı·eisi bir nutuk tadır. İstihsallcri UzUın, zeytin, pamuk • ,.. ar .. 

söyliyecck, bunu avukat B. Ekrem Orn- ve tütün gibi maddelere inhisar ederek • - Viluyct dahilinde tohumluğa ih- menler kendilerinden bcldcnc.n g tJ 
nın C. H. P. adına \•ereceği nutuk takip tiyaç gösteren yerler için icap eden ma· tin haddi nznmisiııi sarfcttiklcri h• öteden beri hububat zcriyntını itiyat 
edecektir. Ekspoznnlar adına da bu nu- etmeyen köylerimiz için de ahiren ti- lômntı mlilhakattan toplamış bulunuyo- yetişcıniyorJar. J 
tuklnro mukabele edilecektJr. ruz. Her kaza Uzerine ver!lmesi lbın1 Kocn hir tedris senesi içinde •11 ~ 

___ caret vekaletinden vilayetçe ~lınan sa- gelen tohumluklnrın cetvellerini zirast bir knç deCa '.\'oldnmnyn tlıbi tutulan ıJ' 
Valin:~ 'l'uriis;tjf:ı . 1 J Ulliiyctc istinaden geçen seneki gibi ve ücnret vekaletlerine takdim ettik. talebenin kftfi de.recede dersleriyle 11 

buğdny verilmesine 18 EylQI 1941 den Muhite ve iklime intibıık edebilecek ne- kadar olması beklenemez. _J 
i ~IHI f ~is ettio. itibaren b.-ışlanılm~tır. Bu buğdaylar vilerden tohumluk bultday, arpa ve çav- Giiriilüyor ki kiiltiir davaıntt :ıJP"IJ' 
Vallın!z B. Fuad Tuksal dün sabah er. mahalli iaşe heyetlerinin tanz!m ve darın muayyen mnhallerden celbi iç!n <lildiğindcn dnha yiiklü bir davadır~~ 

kcnden lurlsUk yollnnn Mersinli - Bay- kontrölU altında mUtenhhltler mnrife- teşebbüse gecilıniştir. Toorak mahsulle- dnva~'l bugiinkü i..c;tikrarsızlıktnn ";1 
raklı kısmı parke inşaahnı teftiş cbniş, tiyle ve talimatı dairesinde toprak ri ofisi bu tohumluklnn İzmirde kendi tarmnk için belki bir kaç M-ne dahi_..( 
bu kısımdaki inşaatın biran önce bitiril- mahsulleri ofisinden ınmaktadır. Bli- anbarlanndan verecek ve isUyenlere çcrektir. Biz ynpıl~ icap eden ''i 
mesi lçln alakadarlara dlrektlflcr 'Ver- tnıı bu noktalarda her hangi bir sıkın- peşin pnrn, isUycnlcrc de Ziraat banka- TCtlcrin hnşında devletin meslek ve dl 
miştir. tının her hangi bir zamruıcla mevzuuba- sı vasıtasiyle z!ncirleme kefalet usulüyle nat nıcldcplerini nrthrmak için •1,,_ 

Mersirill kısmındaki yol Jnşaatmda his olamıyacn~ knt'iyetle tekrar et- tavizen verilecektir. Bu tohumlukların tedbirleri ~ekteyiz. Üç senede ;,!. 
sabahleyin işi başına vaktinde gclmi- ınclc isterim. Vilayet ve all\kadnr teşki- zeriyat mcvsiml geçmeden çiftçilerin eli- fedilecek 25 milyon lira ile açılacak I 
ven bir sllrveyyanın vazifesine nlha- llt gerek merkezde, gerek mUlhakntta ne varabilmesi için çalışmaktayız.• mec;lek \'e sanat mektepleri. şüphe __ ..., 
yet verilmiştir. aı:ı nı::ıoaı::ıı::ıDaaı::ıHcıaı::ıcaı::ıcı>~~~ccccıcıcccıı::ıcıı:ı=oc mi~'nnı. ki, liııclerimhln orta okuP,;. 
Karşıyakada Bostanh istikametinde F b •• k yiikiinü bir dcrcre azaltacaktır. ~.J 

basıaruıan beton yot inşası için getiril- uar Ui(UD kapanır en yede inkbınr devttSinde oıan sa~ 
mekte olan çimentoların mUteahhldl ta- zin mütehas..~is isçi ve teknisyen I!'~ 
rafından kAft mikdarda alınamaması ·- lan tatmltt edl1ffeti "'1t1 • ~ 
yUzUnden bu kısımdakl inşaatın blnz Bu her ka.•banm $1t1cletle ..... 
yavaş gitmekte oldulunu tetkik eden 1934 te ..U bir u PDltlemit. ese geçen senekine nazaran takriben ( 100) .telerU llllUltklrlan da W hol ~ 
vallmlzln, çlmentolann villyetc;e dol- sazelletmlt Ye zb'aretıal yekGnu ( 46) bin ldtllik bir teayüt demektir ki lıepl. mek ka1"1 olaeaktar. Oentlelimlıl ~ 
rudan dolruya fabrika1ardaıı celbedll- bla kiti artm..m 19'.JS te ıdyaretc;l mlzl sevindirecek ve memnun edecek ta muvaffakıyetlerini temin .-..., 
mesl 1çln gereken teşebbUstere geçmlş lı:ha (Jll 000) • ~ L-m!. olın• .. :;- bir manzaradll'. la ae111ek Te wt mıllt"8rlllf' 
oldulu ölrenllm!4Ur. 19'6 da ..;. hu rakam b~ ~ka: Rakamlama clili.rle iala olanabilen kola,.tdda •laaldmlWr. ..._--MI 

•.,,. barak 061,527) ye Jilbelmlttlr. Fu- bu muvaffakıyete ttlve edilecek bqlca Sl!YKET 81LUIP., 
8. RAJ.ft' zjy A ann taıtlünde bu tedrici ~lit parlak hlr elbet nnları Zlyareb;llerln nah.. / 

•• ._., bir hamle tetkll etmez. Bu ,..ı Milli teftmb &.met faönüaln iz. ·t 
,..,JU[Jl[Aff a.-..--... Fuar en kuvntll adamanı 1937 ılın- mire geliıleri ve fuan ziyaret edifled Kırım telaliltede ,,., 
Bir kaç wQnden'berl lzmhde ta1M1 e da artm1t ve bir dalla bu kadar ka~ank fua~ tarlhtllndh':~lUU9tbul blrL..._ ehemF mlydetl RASTARAn 1 fNcl S~HI~" 

kadaetro ltlerhd teftq ve tetkik etmekte bir yelı:On lı:aydetmemfttlr. 19 3 7 yılın· Ye ıuyme aı& unaeaııtUr. uar o- • 
1 bulunan umum mldill' Halit Tflrkbn da fuan ziyaret edenlerin aayı 

1 
( 361 layııalyle devlet adamlannmclan bil' ~ HAd!se yalnız Budyenl :J,# 

Bernma. Dikill Ye A)'ftlılı: tapu ltled- bin 527) den blTdenhll'e (60B~561 ) e ğu, mebuslamnmn mllhlm bir kısmı. Y?'11 bir geri çekilmesini g6sCeı~" 
nl de tetkik etmelc bere dUn tebdmix- yüksel.rnift,ir ki bu. bir evvelkl senede- dost deYletlerln mGmeee~ matbuat dir. Kınına karşı bir taama: ~ '/I. 
den aynlmlfbr. kine nazaran iki rnı.ll demekti eTklru, bil' çok ldanı &mlrlerimlz de iz- iş olacaktır. Ç'ilnkU Kının berzehmt. i! 

19 38 d .. . r.. mire gelml9leTdlT. Bu da. lzmlrin mad.Gp radenlz ve Azak denizinden ayırd , 
;....aıız aefJPI ,.eı-~e e yukaelış devam etmıt •e hanesine kaydedilecek bir maddedir. arazi par~sınm mUdafaası kolaycht· J 
.. .,N y ••wv3 fuar kltelerinde (727, 197) adet bilet Her sene Viflye Karlapata. Roman• vasto J deniz ~ de çok kuvVedf P" 

'1lttl ile '1eldl- satıl~ıttır. 1939 da bu ralcaı:n~n yüksel- ya ve Bulpriatan ~lljlanna ve Anupa· tar:ıd~ tahkim edl1~ bulun~ 
$ehrimizde bulunmakta olan ın· gı"lte- mell beklen1rken fuarın tarıhınde ilk 1 muhtelif ---'ak .-Lırlerine 11e•ahat V "'l l _L d Od-~ 

d f l L L. __ L L_ d dilm" . n n 7-.&& p;ou ı e '"' man arın cen11111n a ..,._,_ :J 
re büyük elçisi ekselins Knatchbull e 8 0 

Ara& .uır a0&ut ll.llY e ııtır. eden bir çok zenginlerimizi l:anir fuan. zer :ff'i bir mUstlihkem kalenin .,-,. 
Hug.-... diln ymılannda :reftbsı ft Bunun sebebı her keece malUındur. kendioe cezbetmitdr. Aiaetm Ye E.yllll d" ~er AJnum u,,..Je ~ 
kerimesi oldulu halde O.Ue ıhea ye 1 Eylülde patll)'an dibaya harbı, va- aylarmda eYlenealer bal aya eepiaetle- : : tefMıtt ıc.,:'.1ı olaeaktır 
olAjlarma lftmiş ve akşam Qari İzmire ziyette bil' ietlbatmzhk '" Jleteaizlik ya- rini Ese luyılannda ~. Bir 8MOl.BNSK VE LBNIN:u11-AP~ 

Pı ..a ... ..a _. ızı 1 dHınma-lr. ratmıt ve bu, daimi turistleri yolların- çok Pll9 eyliJer de lzmirde dinleamk N bir taraf de öteki taraf 
.......... t#Gponlar !Jooyetleri dan .alıkoymUftUr. 1939 71Janda bir ev- fanabm ~dl1'. iktisadi Ye w ~De batekAtlan 1-111~ 

..._.,,.,. lı-'5 YENi BORSA ... .w ~aklıae uzana tabthea <100> dcart belmnd•a zi>-aretçiled tab1i1 et- ktedtr l'akat burada t111ıbbU1 
SUl~n oflu Oamaa Nmi admda proteato ettiler •oart··-· GE" ... , bin kqilik bir aukut Yardır: 624,S80. mek te bid mPabet neticelere aötürilr. ~ lamı. elinde &dllmıelt.clir 

biri Jandarma nearetlnde parmak izi • BA$TAltAPI 1 INcl SAllln:DB • ft t11tDn. ..., Hükümetlmlztn tuttuiu sağlam poli- Ba SODe ( 100) W. kitilik bir faala- ~•da __ .._ cJdl oJank • 
d nı.lne latanbul 11.cuet odaa amuml kltipll- tlb •yeelnde memlekette ı.tlbar, em- hk1a. ;yeal h1r rekor teıUa edilmesinin ,....-.. ,, ..... ,, ..... 
~ te.hlt ~ ~ tedbirleri almabı davet etmiştir. Fakat ğinden lzmir bona komiserliğine tayin niyet ve Lant MYUI )'aratalmca 1940 eebeplerini •qtınrkeo b1rlacl pllacla Pakat Sovywt wvtyatı dalln9 
annılınaktaclll'. • 8o.,.et hOldlm~ icap eden tedbirleri edilen B. Nlzamettin D&zenli tehrimize da bu ( 100) bin 1dtdik fnlt telafi edil- belediyenia bu ,..1 propapnda ve rak-~ ~ki.l~ 

almedıitl içJn mriaut ~ ve Sovyet ıelınit ve vazifesine batlamııtır. mif, hattl 19 38 dekine 3 bin kiti ill- Jima haz vermit olduiww cörüriiz. an ~ . 
J2 Yasında lllP eapffl amnlerbıin 1ebebiyet •weoeji bgln ,,,,_ vesiyle (730,928) lik bir rekor tem Sqta lznılr gazetelerinin bütün yıl bahalıya ödetmektedırler. 
ıc......ı. boelılıa ......... Ahmet dolayıslyle Japon aUldlmeti Mask.ova TIUdUIE edilmittir. yapbklan neıriyata illveton fuann açıl-

oiJu t l yaJmda Alt, hhM e&a Y-'u nezdinde protestoda bulunmuştur. ft JlornoYa Ahval ve bldiaata bakarak, hudut- masına tekaddum eden günlerde ntrki- .,.,.,.,. JıGIJCDllPll.,._ 
kavun almak yüzündea bı;akla 7U&la- UZAK C!ADV'TA rEllLİKE r.&.WY orta okullarmda.. lanmızın dört tarafında parlıyan harp ye matbuat mümeeaillerinbı lzmlre da- 941 Fuanmm bu akpm ka 
dığı şikayet edildiğinden tttt11lına9'•sr. ~ "'"""... Şimdiye kadar ıube halinde çalııan yangı~lanı:.a aldanarak 1941 de fuann vet edilmlı olması. bazı mecmualann lntallah 942 yi de höy\e mettıt -

M 1aJı ._.,,~•fnl Toqo, 19 (A.A) - Harbiye ııezare- Tilkilik orta ok.ulu müatakil orta okulu açılabileceglnl meıkak ad edenle!'. bu fuu için huw.t nltabalar çılcarmalan, yaşayacaiız. 
a eme ~ ...... ti matbuat bürosu mensuplarından bin- haline setiriLait ve müdürlüiüne Ma- sene yeni bir suprizle karşılaşmışlardır. radyo ile 7apılnııt olan p)'TI!tlel' füp- Fuar mUnaeebedyle ,drimbde 

tallJılr etnlfı.. başa Tominajt •Şarkta tehlike çanı ~- arlf vekilettnce Bn. Feride Aykut ta- lzmir enternasyonal fuan, beynemilel hesiz ld bu arbş ta derece derece rol nan misafirlerimiz fuardan eonıa 
Keçecilerde Sulh Ceza ....llemeain- lıyor• başlığı altında neşrett:ği bir ya- rin o)nan..,._. nafma dta muhafaza ederek yine aça}-~. Bu 11U1Yaffakıyette ar .. HiW eczeb.ı.Hindon Kemal Aks-1 

de Mustafa oğlu Fevzi itinin muhakeme Zlda Uzü .a b6tGa a:ııaz16m millet· Bonıovada da ihdas edilen müstakil iDii .. tarihinde ka7dettlil ziyaretçi lan P•71 kGldlrparlaa Ye faann banW lonyalannı tedarik edeb~ 
keleminde sörülmemaine kızarak bat lerine bitap.-.. badd..ial ~ada orta okul müdürlüiüne de B. Fadd Ye- adedi bakamadan da 7eal .. pulak bir Dr. 8ellçe Uz'a aittir. bn rüya lı:olenyu1 macldl HilA1 
kitip Hilaeyin Ratıbı eşimdi lfl saaa ptaym bCltan mlDetlımn bmk w men- ala7 ta7fn edilmftdr • rekg: =:-· Biz fuana plecek WM daha biyilk neal alllbl Kemal Aktat ..,.. 
yapbnnm Ye ıözüne aokanm> demek fMderlDl mtldafuJa w ...... 1.nm •r.ır'W tam olarak ancak fuar b- bir rekor te9i8 etmeslal temenni edlyo- leriıal bilnnetle eetlmlaT. 
•ured,.Je tahkir eylediği tddJaalyle ya- Wr ..n,. J1lz milJıoa .... ~ Ja.1a. BiP ,..U. IHt ,,,,. llefı_._._ panddrtaa 90llra lirwl>lleceilz. Fakat naz. lzmlr fuaruu. 1942 71lmda bir mJl.. HMI .,....,.,,~, 
kalanmıtbr ._ -1...L..1..- ı dal ......._ ~· baslnden fa tahmini ,..pmak mtimldln- 7on kiti panelldlr. 

• I" ,. ftWSLDB 1 ~· IHIZlfefePlne nDlayet dGr. 17 eylGlde zl7aıetçi adedi (766 ~ acleclinl Wr ~ona çdtu- 1eket1n dlıt tarafıadaa pleıiek 
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HPlldl bla 769) kiti ldL Demek ld faann b- mak lcla akJnnnıa aeJea bazı tedWrled hutariyle lzmlrde MI.ek ol>& ..,.,.,. 
Vaki olan bmızbla uda da ettik pamnaana daha iç sin bla blT ....-eDd kwa ..,.ıamak llterlz. bir balo tertip etmelidir. 

leri halde nzlfeler.nl tf. : . eenenln rekora. '6 bin kltlUk hlr rakam- ' - ı-..w. Ankara iniYenitel.. Aklımaa ..- daha .. '°" 
lisllk · 8 yen 99 po. la zaten kınJm..-. rinde .. mem1ekeda claıt tarafmdald Jer1 bunda a,.....ktaa ftZ 

'8ref ve ha,siyetine mup,tr ha- _,._ 18 .,.lllcle ı..n sezm1t olan izdlen:I• mllrelWp bir bç Wn kiti1lk QlnWI badin bunJana ~ 
jkett. ~ anla~dan pon. Sü· ( 1 JS66) kı.mk rabma ilave edenek bir pe;Bk ontm. 9 eyl61 brta1ut ba,... nl emirde lzmlnle .,:8 711 otel 
e~ w ......,,.. Mehmet ~~ kape.,...n iki a6n ....! ta 78k8n elde ram-. lfddk ettlrllmellcllr. elnla kat't tıdrMe W ecld *' 
emruy~~~ sBsterilen Iü- edtlmit oları (780,J 1 S) • 2 - Baa ••'edw lı. ~nla iz- e)'ll'TIMk J&nmclw. 

BagtJn - TAP.~'da 
1- TC>'BtU~S 

•••BAllOS DBYldlr· ••na•• zum u;c.au. n~..:ı.yııı derhal vazifele- F.,.. eoa pceledada zb•-.t ac1e- mirde baza a..reı- 1ıoplmnaJwl1r. Ma- B&th ...ıt 111aıt1ara ı.>n• 
rindea iaraç karan verild!ği hah. alın- cllnia hlr u fazla olw .... ta1'mla ede- adi ~ ilmi kı~ bir b- IMa ....ki ~ .. ,-. 

ı.t..•~Dtştır. rM. 19 .,.lllde ( 19) Wa n 20 .,.11Wa - har ....,_ -.dlf etdnnelldlr. nana memnaabetle ~. 
ve bekGl halrJande tela'+-t ele (JO) W. ••HGI .............. • chs'ıd• olank *-t. .aibk Ye ma.takW ~ Wr 

!8 ~ ...... lmekte oldula da ... lratanak .... ,.ıe.. ~ .. lroesrıl• ........ toplembWr. mak tetld1 ....... temeael 
Bire t~.U. lar bir heeapla (830,000) W ı.ı.c.Jr. J - Y..-. 10Y-1er ~ti. mem ASLAN 
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111illi11111 apolyon Vardı! 

Tarih bir tekerrürden mi ibarettir ? .... 
--·ı29---

1 -GPoJyona göre, uRusya ayaldarı topralıtan 
CIYet büyüJı ve ağır bir he:vJıeln idi. A 'allla;eına 
ti vurulan fJif' darbe heyJıeli çölıtüre&ilirdi! 

lılı- ~Yon Ruslann bu kuvvetlerine elde edilen mevziler bkviye olunmuş ve 
~ balık, tahkimata da oyuncak na- Napo]yonun teşebbüsleri de kolayl:ıştı
~ bakmakta idi. Vakıa. Rus Kazak- rı1mıştır. 
taka A\rl'Upada şayi bir şöhreti. vardı. Rus ikinci ordusu, Vilnayn doğru ileri 
~ ~ liapolyon da olduğu gibi. Avnı- harekete emri almış ve Platovun kuman
ba~ Rus harp makanizroasının idare dasındaki Kazaklar ilerliyerek Lida isti
de ~dan çok zayıf olduğu, hareketin kametinde yUrilmUşler ve üçüncü ordu 
llaau i bir betaete tlbf bulunduğu kn- da Tormnnsof kumandasında Novortorod 
illet \'ardı. Rus kumandaıllanna kıy- ve Dubnayn varınıştır. Bu çok kısa za-

b \'erilnıiyordu. 
ou kan mnn içinde Niyemeni geçmt-k teşcbbiisU, 

' aat yanlış değildi. Çarlık or- Napolyonun muhafız ordularının muka
tiyie ' ı.aferlerlnln çoğunu, efrat itiba- vemetlcri ile karşılaşmış ve mlistnkbel 
~- ~k bUytik varlığa ve ufak bir m.ak-
~-\'Usul için pek çok Rw köylüsünün felaketini hazırJamıştır. Beş gün devam 
~~ı sayesinde kazanabilmişti. eden şiddeili yağmurlar va kar fırtına
~l>olyona göre Rusya henüz istikrar ları atlar arasında müstevli hastalıklar 
tar:ı~ bir devlet değildi; bu dPvlet. çıkmasına sebep olmuş ve bu yüzden 
"lıt ~ı topraktan gayet bUyUk ve binlerce havvanın telef olmam, 100 par
~ı.,b' lr heykel idi Onu yıkmak için, ça top ve 500 araba levanın ve mühim
.~ bir darbe vunnak kMi idt matın terkini icnp ettirm:..5tir. Menzil 
~iyon Rus hudutlannı 24 llazi- teşkilatının bozulması da ordu arasında 
~ geçmişUr. Hesabı kış gelmeden hastalıkların artmasını mucip olmuş, 
~ ~rdulannı im.ha idi. Böyle muaz- 30,000 kadar ııskerin sürüler halinde 
~il' devletin iki üç ay gibi az bir geçtikleri yerleri yağma ve tahrip etme
hıid da imhası, bir az dA devletin da- !erine yol açmıştır. 
~-:Yıkılma istidadına miltevalckıf idi. - U t TM E O l -
t, Yon daha ilk mağlObiyettc tran 
~~kiye hudutlarından tccavUzler; 
~ sahllinde, Kafkasya ve Tlirkis
b isyanlar, bu yOzden merkeilerde 
ın~.rnenınun fırkaL'lrın biriblrine gir
~011 ı umuyordu. Bu takdirde, Napol
~ 8SO bin askeri harp silsileleri için 
'ı~ 'n ancak Rusynda polis vazifesi gör-
~ ıere toplamış olacakh! 

···················--··················· S ANKARA RAD~O-'V : 
: --- -- . : BUG0NK0 PROGRAM = 
•••••••••• • •••••••• 
7.30 Progrrun ve memleket saat ayan, 
7.33 Müzik pl 7.45 Aians haberleri 8.00 
8.45 Müzik pl. 13.30 Program ve memle
ket saat ayan 13.33 Müzik : TUrkçe 
plaklar 13.45 Ajans haberleri 14.00 
Milzik : TUrkçe pliıklar 14.30 Milzik : 

Borsa 
CZOl\t 

294 S. Erkin 
306 M. j. Tranto 
177 P. KJnrk 
153 A. KE.dranel 
157 Balcı Yerli UrU. 
149 Millet pazarı 
139 K. Taner 
136 S. Sülcymanoviç 
135 Vitel 
12G j. Kohcn 
118 Akseki Ban. 
110 Amıdolu inkişaf 
104 Öztürk L. 
95 İnan şirketi 
93 Artın- Laf ont 
80 Alp Karadavut 
74 S. S. Alazraki 
98 jiro \'C ŞÜ. 
52 Ahmet Erol 
53 Esnaf bankası 
35 Y. E. Bcncuya 
34 Riza ihracat 
30 Ahmet Ta.bak 
24 Aksehir T. evi 
22 Betino Gabay 
51 R!'m7.i GUn~ör 
19 Lebleb1cl Rcşnt 
12 Necati Börekçi 

2776 YekOn 
37487 Eski yek\ın 
402()3 Umumi yeldin 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

İNCiR 
1159 Tarım 

928 Serif Remzi 
190 M. Beşikçi 

69 M. İ:7.mir oğlu 
82 Ritas 
24 ÖztUrk 

7 B. Palambo 
2459 YekOn 

19991 Eski yekun 
22450 Umum1 vektin 

ZAHİRE 

36 
37 
36 
38 
38 
41 
41 
39 
43 
36 50 
41 
38 
37 
31 
46 
40 50 
37 
39 50 
47 
46 
37 
39 
46 
43 
38 
37 50 
42 50 
40 

20 
13 
12 
12 50 
18 50 
15 
16 50 

1ZM.iR BELEDtYESlNDEN: \ 
1 - Zabıta tmir ve memurlanna kış

lık elbise yaptınlmak Uzere nümunesinc 
göre 267 metre lacivert kazmir satın alı
ması, yazı işleri müdürlüğündeki şartna-

46 mesi veçhile açık eksiltmeye konulmuş-
39 35 tur. Muhammen bedeli (1802) lira 25 ku-
47 ruş muvakkat teminatı 135 lira 20 kuruş-
50 tur. Taliplerin teminatı tş Bankasına ya-
47 50 tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
50 1.10 çarşamba günü saat 16 da encümene 
50 müracaatları. 
41 -Rumnşı Belediye tarafından veril-
47 ınek Uzere uıbıta Amir ve memurlarına 
40 50 99 takım kışlık elbise yaptınlması yazı 
42 işleri mUdürlüğündeki şartnamesi veçhi-
46 25 le açık eksiltmeye konulmuştur. Muham-
42 men bedeli 1188 lira muvakkat teminatı 
40 89 lira 10 kuruştur. Taliplerin teminatı 
46 iş bankasına yatırarak makbuzlariyle 
41 50 ihale tarihi olan 1/10/941 Çarşamba 
37 75 günü saat 16 da encümene müracaatlan. 
51 16 20 24 29 3826 (2030) 
47 
47 
42 5-0 
41 
50 
47 
41 
42 
42 50 
45 

38 
40 
42 
46 50 
52 

25 
24 
1s se 
15 25 
22 
16 
16 50 

·~~~~~/~ 

DR. ALİ FAİZ USMAN 
DOÖUM VE KAOIN HASTALIK· 

LARJ MÜTEHASSIS! 
Her gün (ijtleden ı;onra Sale~ioğlu 

qokak. Ahenk matbaası yanında 23 
No.lı muavenehnnesinde basta kabul 

~eder .. TELEFON: 3990 
EV : Gilzelyalı İnönü caddesi 1174 

l (1670) 
~J~...ccco~ı:.coı:ıı:ıcıcaQI' 

HF. SİR~ VE HAS2'A 
Balııeı Artınf'J1or .. 

llcmşire. hasta bakıcı, aşçı, kadın 
ve crltck hademeler aranıyor. 

f stiycnlerin İzmir Gazi bukarmda 
~A(°;LIK E\1 (Hususi hastane) tnüdiir
Hii:riine rnüracaatlan. ı - G (2050) 

~.oaı:ıaı:ı~~-'~=ccı:ıcaı::ıacı~: 

İ Pivano 
S Akort, Tamirat, Alım Satım, Kira 

işleri 

Adil lmer 
15 Ton Haşhaş 43 

Anaf nrtalar C. No. 557 
Telefon: 3695 

125 B. Pamuk 75 
---------------------K:JOCC::ıcccxcc:ıc:ec)COC~:OCC:ıoccD::.cXXX 

lltl •kat.. cE\rdeki pazar çarşıya uymaz!> 
~k bir hakikat ifade eden bu Türk 
ltJb llneseli bUyUk, küçilk. husust ve 
~k tıtnt her hadise de aynı E$3S dahilinde 
te ~ edip dur:muşt.ur, ctarih bir tc-;;'1rden ibarettir.> Vecizesi gibi! 
~ ~polyon kuvvetleri 24 Hazlran 1812 
~ ırınen nehrini geçti. 

R!~a;eticümhur bandosu 15.15 - 15.30 ~:r..r..r~~J..1'"-'-".J""J!l"'..h"f-'''.ı"'i'"'""'°~ lıcı:ıı:ıı:ıcıı:ıcıc!)QCX'Jacıcı~e1acı~ 
Muzık pl. 18.00 Program ve memleket A ~ ! f! • ııı o·ı.ıı § 
saat ayarı. 18.03 Müzik: Karışık sarkı- S Kut ı:r. ~ f $ § DR. FUA7' SOYER 
lar 18.40 Müzik : Radyo caz ve Tango l 31urtlıı !tJle.b~ haydı 1 R Asker hastnncsi bevliye mütehassı...'IJ 
orkestr~sı 19.00 ~?~uşma (Kahraman- ba. ~tındı.. H İkinci Beyler _ Baş1urak maliye dığ 8.ı>olyon Rusyaya karşı harbe ba.::la

di: •tıı ordusuna şu beyanname ile bildir-

(l\skerler· 
dtı:· • 

liııc· ı;ıcı Polonya ha-bi başlamıştır. Bi-
aitd \~ olonya harbinde Rri"'ilnnd dn Til
(tı \lsya Fransnya dai:n1 bir ittifak 
~,~rnaı Allinnce) ve !ngiltcre de hnrp 
tŞ~ştl 

ğı g\b\ di Rusya teahhüUerini yapmadı-
fiini d iten Uzerlndeld FrnllS3nm mena-

<lt e kabul etmemektedir. 

lar saatı.) 19.15 Muzık : Radyo caz ve . tzm· d .. 1 1 ımbesi karşısında No.5 
tango orkestrası 19.30 :Memleket saat Scnclcrd~n. bcrı ır . e yuz e~ce § · TELEFON : 3453 ayarı ve njans haberleri 19.45 Konuşma § talebe yctı tırcn kıymctlı ~anntkar. § (2067) 
(iaşe saati .. ) 19.55 Mi.izik : İstnnbul me- ı lnnmızdru~ ıyıakbulc. Kndrı Kutluk S _ 
· k ı 20 15 n d t . 20 4 r: miicsscscsını f{arnntına Cocuk par. B ~....CCO"°~~=ı:ıcıcıcc 

sırc şar ı arı . . a vo gaze csı . .ı 36 sol nk 6 8 --------------
Müzik : Karışık şarkılar 21.00 zlı-aat kı k~rştsındn ~ t ·~~. { DU• ~ ~~~- • 
takvimi ve tonrak mahsulleri borsası 21. ·s mnrn ı eve .ıın e .m.ı ır: . g 
10 Müzik = Dinleyici istekleri 21.45 Ko- 8 Yu~d~ bıçld. ~ıkış. çıcck v~. saıı:e ~ M O B j L ll E L İ 

(GÜ il ı 1 · ) 22 00 M" 8 her türlti sanat ıncelcncrek gostcn-
nuşma n n mese e crı.. . u- ı .ki ed 'f "d'" § K• 1 k E 

k Rad 1 k 22 tivor ve 1 sen e maarı mu ur- ra ı v zi : yo sa on or estnisı .30 Mem- 1.: ... 1 .. d'l • 1 d' 1 ·ı· § J 
ı k • h b ı · b ugı nun tas ı cıy e ıp oma ven ır •• 
e et saat ayan, aınns a er crı. or- F 1 111. t rt UdU J"ıı:..:: d 1 da nt la ·· 

1 fi t] • 22 4c M" 'k -n-d a~ a ma ttma yu m r u,. ... n en Bornova ağa~ar muzeyyen 
sa ar, a crt.. . ., uzı : na vo sa- ölre ·u 1 10 (Z031) silslü büyük bir bahçe ic;erisinde 
lon orkestrası 22.55 - 23.00 Yarınki ~~/a0.:iiaaaı:ıı::ıcııı:m'CNXoıooı::ıı:ıı:ıD' konforlu mobilyeleriyle birlilde ıü-
program ve kapanış.. ı 7.el bir ev kiralıktır. 

~ ~a bir felflk~te doğru kosmakta
~:rakat Ruslann dejenereliJHnl biz 
~ . tneğe mecbur muyuz! Osterliç 
b~:~ kaza.nan askerler biz değil miyiz? 
~~t bt-1 ı:ı-L!-l'ıkle ı.A_.._ birini 
l"~ "' ~~ ..... t1...:u tZMtR StCtLt TlCARET MEMUR-
ı..-':" e mecbur Ptmektedir, ki biz LU,,..UNDAN· 

Birinci sınıf mOtehassn Ooktor 

Demir AH Kamt:ıoğla 

istiyenlerin : Bornova İsmet İnö· 
nU bulvarında No. 15 hanede 

;Q'bi SCÇınekte tereddilt etmeyiz neri .....,. . 
l''1ll1lrnek, Niyemenl geçmek, harbi Rus- tell Babayiğit ticaret ünvaniyle tz- Cilt ve Tenasül hastnhklan ve 

ELEKTRİK TEDA VİLERt ~e bil içlerine !leVk l:nk.Anını verecektir. mirde Yemi~ çar~ncıında 21 numaralı ma
~ ikinci Polonya harbi Fransız Ol'- ~azada :ıeytin ya~ı incir il7.üm ve z.ahire 
~t için bUyUk bir muzafferiyet ola- ticaretiyle iştigal eden tclA.1 Babayi~tin 
dt h~i,~lli seneden beri Avrupa üzerin- isbu ticaret Unvanı ticaret kanunu hU
~uın sUrmekte olan met'um Rus kümlerine göre sicllln 4020 numarasına 

l4 na nihayet verecektir.> knvıt ve tf"'rll edildiği ilArı olunur. 

Ririnri Re,ıer Sokail No. 55 .. lzmh· 
fo:lhamra Sinema!A artasnda sabah
tan akşama kadar hastalanm kabul 
ecier .. 

ft'LEFON : MTt (469) , 
~randa Fransız ordulannm Ni- · 3883 (2063) 

geçmesi Qzerln~ harp filen baş-
t~ 25 Haziranda da Çar Alebandr 
"" İl!\ İmparatorunun her tUrlU uzlaş
~ 'klnıannı ndderek tecavilze ~
~\.Ve cFranSll İmparatorunun Kov
~ Rus ordularına ~avUz ederek 
~ lltn ettiğini> cblnaennleyh askerle
bt ~fecaat ve slhhatme gUvenerek har
)~ but ettiğini bildirmiş ve beyanname-

ZAYİ 
Dil Tarih, Coğrafya fakültesinden al

dığım hUviyct cüzdanınu kaybettim. 
Y en:sini alacağımdan eskisinin hük

mü yoktur. 
812 Muzaffer Aydoğ 

KJRAUK ODALAR 
Birinci Kordonda kAin bir evin bir 

veya iki odası kiralıktır. Taliplerin bir 
bayan veyahut ana lw: olması şarttır. 
İsteklilerin Tayyare sineması sırasın.is 
Bakkal Haydara milracaatleri. 

1 -- 2 (2068) 

İzmir Defterdarlığındc:n : 
: suretle nihayet vermiştir. 

~ltet~arip askerler, siz dininiı!i, mem
te~ ııı ve hUrrlyetinlzl müdafaa ede
lah ~. Ben de sb·Jnle ~raberim, Al-
~Utecavizlerln aleyhindedir.:. Satıo No. 

~e thbe istirak eden kuvvPtler Uç ordu 

Muhammen bedeli 
Lira Kurllf 

~~ tfyatlara ayrılmıştı. Birinci ordu 79.ıf 
~?al Borkly, ikinci ordu Ceneral 
~ Bagratlon, OçUncU ordu da Tor- 798 
~~~kumandasına verilmiş ve birinci 
de id· mandam başkumandan mevkiin- 801 
~ ha~ İhtiyatlar da S7 tabur piyade ve 

802 l't ~ Uk süvariden mürekkep ve süva· 
2'1)ll\~nerali Prens Repninin idare5ine ve-
~sti. 803 

~l'a. t Aleksandr, Moskovadan evvel ve 
~dl' tehlikeye maruz olan Sen Pters- 804 
~\ıttı CBugUnkU ismiyle Lcningrad) bas-

fldnci Süleymaniye Tolcaydın sokağı 592 ada 14 parsel 
J 02 M2. 9 kapı numaralı ana 
ikinci karantina köprü şehit Nazım sokak 1731 ada 9 
panel 261. 75 M2. bila numaralı arsa 
Karantina Mısırlı caddesi 825 ada 3 parsel 40.S M2 . .ıf06 
kapı numaralı arsa 
Göztepe yeşil l:tmir sokak 652 ada 3 panel 256 
M2. 1 7 tajlı araa 
Cöztepe yeşil lzmir sokak 65 2 ada 2 parsel 241 M2. 
14 kapı numaralı arsa • 
Kuruçay 15 5 3 üncü Emlnbey sokağı 1361 ada 9 
parsel 76,50 M2. 6 tajlı hane 
Ahmet ağa mahallesi 816 ıncı keten çarıısı 2 48 ada 3 5 
parsel 28 M2. 2.3 tajlı arsa 

31 00 

6.S 25 

1o1 2.S 

100 00 

86 40 

125 00 

75 00 ~Ofa. a;danı Kont Nikola tvanoviç Solti- 605 
<l\ıtq a bir mektup yazmış (Franstz or
di~i;.1nın İmparatorluk hunutlarını t?e.ç
lığ1 ı, sulhu muhsfnza için her fodakar

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetine bidayeten talip zuhur etmediğinden 
15 /9/941 tarihinden itibaren 1 O gün müddetle temdide bırakılmıştır. 

Eaq l'.a~tığını, milletin menafiini muha
<faıta ıC'ın sarf!'tti ga .-retleri> bildirmiş 
~ilde t ~apolyonun Rusyayı tahrip cm~ 
~add n \'azgeçmediğini bunun için mu-
~\ıı.>v l'ata boyun eğerek kuvvete karsı 
dıl;ı eu; :rnukab ... Je mecburiyl'tinde kal
~d ; kılletin sıhat Vt> şccaatine istinat 
ftıillıl' h1rbi kabul rttii!ini>, cordunun 
fa~ ref ve istiklali müdafaa ve muha
di"ll\J c~eceğinden> emin olduğunu bil-

2G Ştır. 

ihaleleri 26/9 /941 tarihindedir. Taliplerin yevmi mczkurde Milli Emlak 
müdürlüğünde müteşekkil satl4 komisyonuna müracaatlan illin olunur. 

3879 (2065) 

lzmi,. ı hisarla,. Başnli.idUrlütlün en : 
Aydın ve havalisiy1e ödemiş Söke ve Selçuk idarelerimizden bir sene 

içinde getirilecek tahminen 40.000 çuval hurda incir anason ve sair iptidai 
maddelerin Alsancak şimendifer iatasyonunda vagonlardan tahliye ve ara· 
halara yükleme işleri açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işlerin beher tonunun muhammen ücreti 36 kuruş muvakkat teminatı 
106 liradır. 

Sartnameai levazım şubemizde görü1ehilir. isteklilerin 26/9 /941 tarihine 
müsadif cuma günü saat 15 te bAŞ müdiltlüi?ümüzdeki komisyona müraca-
atlan. 20 24 3861 ( 2 064) 

A. LA VSONA miiracaatlerl. 
1 -- 3 (2059) 

aoaaı:ıaaı:ıı::ıacıı::ıacıcıaacıı:ıaaı::ıacıaaaaac 

~ı:ıı::ıaı::ıı::ıaı::ıı::ıı:ıı::ıı::ıı::ıaı::ıı::ıcıcıı::ıcıı::ıı:ıı::ıı::ıaaaı:I'. 

AL2'1N PARKTA 
YENi 2'İY A2'RO 

TEVFİK HEPŞEN - ABME'I' 
YEKTA topluluia-

21 EylUl PAZAR gecesi 

Bir Adam YCll'Cltnlalı 
A7ftca varyete - KomedL 

19 zo (Z051) 

Doktor ceıaı Yarkın ~ 
tzMfR MEMLEKET HASTANF.Sİ j 

DAHİi.İYE MÜTEHASSISI 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

sokak No. 25 
TELEFON 3956-

'::::::.~~<::::.-~:::::.-ı~->"'~~~ 

Iha 
Yakın zamanda imaline muvaf

fak olduğumw. yerli malı olan tba. 
Tahta kurularını mahvettiği gi-

1 
bt her kumaştan hiç çıkmayan le
keyi çıkarır aynı zamanda her tür
lü mAdeni eşyayı parlatır üç vazi-

1 
feyi yapan bu mayi her vatandaşa 
en lüzuntlu bir maddedir ziyaretçi-
lerin 1ş bankası pavyonu yanındaki 

S tba pavyonundan bir şişe alıp de
S nemeleri menfaatleri iktizasmdan
S dır. 

I
S DEPO ADRESİ 

AnkaTa AnafartalaT ~esi 
No: 71143 TL. 2017 
tZMlR TOPTAN SATIŞ YER! 
Suluhan civan Tii'rk ecza deposu 1 

107 (1970) 
~=ccıaoı:ıc 

1ZMtR AHKAMI $AHStYE SULH 
HUKUK MAHKEMES1NDEN: 

l'itıd liaziranda Napolyonun Cencralle
l'in kn Murat, ve Daust, Odino ve Ne
lr1t krnandanlan altındakı 250 bin kişi
llus~ U\'Vrtlcri ileri hareket etmiş ve 
~~r 

1 
mukabil g~vretlerine rağmen. 

ııuı-iy ~~ en Vilna 0:-issaya ncat mec-
ı:t.U.: ıne sokmuşlardır. 

Saliha tarafından tstanbulda Osman 
fzml,. MalaaselJel Hı.ısuslve Mttdii,.IUnünden: aleyhine açtığı nafaka davasında rnüd-

Nafize ve lbrahim mutasarrif olduklan ve tapu siciline göre 767 hissede ?eialeyh ~:~memiş ve gıyap karannm 
~<tt-ı rnuh-aulan terkine mecbur kaldık
'l<l\'a ınımat.. cephane ve erzakı ber
~at ~ cdc~k rıcata devam etmi~ler. fa
~l'u~i~olyon kuvvetleri de seri ·bir yU
~ -r: 8 Raziranda Vilnaya ırlrmiştir. 
~= l>re tnınuza kadar ı.:rcçcn mUddet lçin
~cr-aı ~ ~Jen ve sUvari kuvvetleri de 

dıno kuvvetlerine iltihak etmiş, 

43 hissesi serbest olup 724 hissesi on bin iki yüz yirmi üç lira mukabilinde ıla~e~ teblıgın~ ve duruşmanın15/10f?4~ 
birinci derecede hazine)'e ipotekli bulunan Mesudiye mahallesinin yeni tarihıne tesaduf eden Çarşamba ~u 
Türkiye sokağında 3 numaralı ve 2850 lira kıymetli hanen;n müterakim saa.t 10 bırnkılm~sına knrar verUın~~. ol-
vergl borcundan dolayı mülkiyeti haciz edilerek idare heyeti lcarariyle 21 d?gundnn yevmı me:zkoro:ı ~~ndlstnin 
gün müddetle icra kılınan müzayedei evveliyesinde talip zuhur etmediğin- b~~t v~·a namına hır vekil gonderme-
den müzayedesi 1 O gün müddetle temdit edilmi~ir. 29 /9 /941 günü ihalel dıği takdı~c. duruşmanın gıyaben de-
kntiyesi icra edileceğinden taliplerin yevmi mezkurde idare heyetine müra- vam edei:eğı ılan olunur. 
caatlan ilan olunur. 3886 (2060) 3882 (2062) 

&e 
SAHiFE J 

-A 

~~~~~~~..occx.ıı::ıaıaocıooa~ 

ELECTiON 
lsvicre mamulatı • 

ELECTİON saatları 
1942 Znrif Modelleri gelmiştir .. 

lzmir Fuarında 
Sergi Sarayı içerısinde 

H Numaralı pavyonunu 

Mutlaka Ziyaret Ediniz 
aacıcıı:ıaacıacoaccacı~>OOOGOcaoı::ıccıccıccaoı:ıcıcıcıı:cococı:ıı:ıcccccC'" 

İzmir Ceza ve ıevıııı evi müdürlüğünden : 
lzmir ceza ve tevkif evinin 16/9/941 giinünden 31/5/942 110nuna kadar 

8 aylık tahminen ( 106000) kilo ekmek ihtiyacı için talip zuhur etmemesine 
binaen bu defa paznrhkln münakasaya çıkarılmııtır. 

Şehirde çıkan tek tip ( 106000) kilo ekmeğin tahmin bedeli 14226 lira 
26 kuruş ve muvakkat teminatı 1067 lira olup ihalesi lzmlr uza ve teVkif 
evinde 6/ 10/941 Pazartesi günü saat on beştedir. 

Taliplerin diğer veraiti öğrenmek istedikleri takdirde ceu ve tevkif evi 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 16, 20, 24, 29 3809 (2026) 

lstanbul Beledi-vesinden : 
Belediyece istimlak edilen Mısır çarıısında yaptırdacak tamirat kapalı 

zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. Kqif bedeli 259.766 lira ve ilk temi
natı 14141 lira 52 kuruıtur, Mukavele eksiltme bayındırlık qleri genel hu
aust ve fenni şartnameleri proje kqılf hülasasiyle buna müteferrl diğer eYrak 
12 lira 99 kuruş mukabilinde belediye fon işleri müdürlüğünden verilecek
tir. ihale 2/ J0/941 Perşembe günü saat 15 de dnimi encümende yapılacak· 
tır. Taliplerin ille teminat makbuz veya mektuplan ihale tarihinden 8 gÜD 
evvel belediye fen itleri müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet. 
941 yılına ait ticaret odası vesikaları imzalı şartname ve kanunen ibrazı l&.
zım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanun tarifatı çevre.inde bazır}ıy.. 
caklan teklif mektuplannı ihale günü saat 14 de kadar daimt encümene ve!" 
rneleri lilzımdır. 16, 20, 24, 29 3795 (2029) 

lstanfJal Belediyesin den : 
Atatürk bulvarının Şehzade başından itibaren 568 metrelllc kısmının top

rak seviyesi makadam şösc ve granit bordür inpab lcapah zat'f usuliyle ek
siltmeye konulmuıtur. Keşif bedeli 79487 lira 42 kuruı ve ilk teminatı 
522.ıf lira 77 kuruştur. Mukavele, eksiltme bayındırlık itleri genel huamt, 
ve fenni şartnameleri, proje keşif hülasa.aiyle buna müteferrl diğer evrak 397 
kuruş mukabilinde belediye fen itleri müdürlüğünden verilecektir. Uı~l• 
2/ 10/941 peqembe günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Talip
lerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, ihale tarihinden sekiz gün eYYel 
belediye fen iııleri müdürlüğüne müracaatla alacak.lan fenni ehliyet. 941 Yı
lına ait ticaret odası vesikaları imzalı oartname ve kanunen ibrazı llizım ge
len diğer vesaik ile 2490 No. ul kanunun tarifab çevresinde hazulıyacalı:lan 
teklif mektuplannı ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri 
lazımdır. 16, 20, 24, 29 3793 (2028) 

IS'l'ANBUL DELEDİY ESİNDEN: 
Darülaceze müessesesi için defaten teslim edilmek şartJyle alınacak 8000 

kilo sade yağ 900 kilo tereyağ ve 2500 kilo beyaz peynir kapalı zarf usu1ile 
elcsiltmeye konulmu;,tur. Mccmuunun tahmin bedeli 16695 lira ve ilk temi
natı 1252 lira 13 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kalemin
de görülebilir. ihale 2 3 /9 /94 1 salı günü saat 15 te daimi encümende yapt
lacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan 941 yılına ait tica
ret odası vesikalan ve kanunen ibrazı llizım gelen diğer vesaik ile 2490 nu
maralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlayacnklan taklif mclctuplannı ihale 
g\inil saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri lnzımdır. 

8 12 16 20 3671 (1966) 

l'üfıseJı Ziraat Ensttıtisü VetePlneıe FaJdiUesl 
Asfıeıei Jıısnumn fıayd ve lıalnd ıartlCll'I.. 

1- Ankara ytiksek Ziraat en~tüsü veteriner fakilltesl Mbrt kısmına ba 
yıl sivil tam devreli liselerden iyi ve pek iyi derecede mezun olan ve olgua
luk imtihanlarını \'ermiş olmak şartlyle talebe kabul edilecektir .. ~ 
rin aşa~ırloki şartlan haiz olması l§zımdır : 

A) Türkiye ctiroburlyeU tebaasından bulunma.le .. 
B) Ynşı 18 - l:.? olm&k: (~ dnhildir .. ) 
C) Beden teı;t-Uiılkri ve mhhatı orduda ve her lkllmde fa&l hizmete mG

sait olmak (Dil re~ketl nlenlar alınmaz..) 
D) Tavır ve h.ıln-Jceti ahJakı kusursuz ve seciyesi sağlam olmak.. 
E) Ailesinin tılç hir fena hal ve şöhreti olmamak (Bunun için de ublta"" 

sikası ibraz cunek. l 
2 - lstekWcr.n müracaat !stidalanna şu vesfblan belJamalan lbunchr ı 
A) Nütuz cür~.ıını veya mUsaddak sureti.. 
B) Sıhhab hakkuJda tam ~-.ekküllU asker! hastane raponı ve qı kqıdı.. 
C) Lise cıezunfYf"t ve. olg..ınluk ~etnamesi veya tasdikli sureti.. 
D) Okula alındt(tı takdird;:ı ~kert kanununun. nizam ve talimatlan kabul 

ettiği hakkm.ıa velisinin ve kendisinin noterlikten tasdikli taahhüt senedi ta
lebe okuld'Ul ıstibt etmek i<ri.erse okulca tahakkuk ettirllecek masraOan hıı
den verir ve b:ı d:ı taahhüt senedine kaydedilir .. 

E) Sar'ah, uy•ırken gezen, sidikli, bayılma ve çırpınmaya mUptela olmadı
~ hakkındfl velilerinin noterlikten tasdikli taahhütnamesi (Bu gibi hastalık
lardan biri ile okula girme:ı:den evvel malru olduklan sonradan anlaşılanlar 
okuldan çıkarılır ve okul masr:ıfiarı velilerine ödetilir .. ) 

3) İstekliler bulur ·c:ıukları mahalleroeki askerlik şubelerine istida ile mG
racaat edecekler ve şubelerin - 2 inci maddede - bildirilen evrakı ikmal et.
tikten sonra ..Aııknrada vüksek ziraat enstitüsU veteriner fakültesi Askert 
talebe Amirli~nc göuderllerektir. Müracaat milddeti eylUliln 25 4ine kadar 
dır .. Bu tarihten sonra mUraca~t kabul edilmez .. 

4) Okula Y.ayıt ve kabul sahadetname derecelerine ve müracaat sırasına 
göredir. İstekli a-iE-di tamam olunca kayıt işleri kapanır ve kabul edilenlere 
müracaat ettikleri RSkerlik şubeleriyle tebligat yapılır. 

1 -- 14 3237 (1751) 

...................................................................................... 

i Dev,et Demır Y oliarındon i 
• • ...................................................................................... 

SOMA JsrASYOHUNDA YAPILACAK YA· 
2'AKHANE BİNASI İNS'AArl .. 

Kapah zarf usuliyle ve vahidi fiat üzerinden eksiltmeye konmuştur. Bu 
inşaata döşeme ve lentolar için muktazi demirler idarece verilecektir. 

1 - Bu işin muhammen bedeli (42.700) liradır. 
2 - istekliler bu işe ait şartname vesair evrakı O. O. yollan Ankara 

ve Balıkesir veznesinden 2 15 kuruş mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 30/9 /941 tarihinde Salı günü saat 16 da Ankarada 

D. D. yollan yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonunca yap ... 
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplariyle birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 şe kadar komisyon reisli
ğine vermeleri 18.z.ımdır. 

a - 3202.5 liralık muvakkat teminat. 
b - 2490 sayılı K. nunun tayin ettiği vesikalar ile bu işe mahsus olmak: 

üzere münakalat vekaletinden ahnmıt ehliyet vesikası için ihale tarihinden 
en az ıekiz gün evvel bir istida ile münakalat vekaletine müracaat olunması. 

12, 15. 17. 20 3757 (1992) 
. 

lzml,. MullaselJel Hususiye Müdür!üğünden : 
Yuda Algamariin müterakim vergi borcundan dolayı haczedilen ve tapu 

kaydına nazaran güzelyurt mahallesinin Türk pazarı sokağında 202 ada ve 
15 parselinde mukayyet 66 eski 65 yeni numaralı ve l 5 O lira iradı gayri 
aafiyeli ve 1200 lira kıymetindeki dükkunın mülkiyeti viJayet idare heyeti 
karariyle 2 1 gün müddetle müzayedeye vaz edilmiotir. 

Taliplerin teminat akçeleriyle birlikte 20/ l 0/941 günü saat 16 da viU.-
yet idare keyetine müracaatlan ilin olunur. 3664 (2061) 



SABIFE d YENi ASJR 20 EYLOL CUMARTE!l;İ 

SİY ASI V AZİYE!' Son askeri vaziyet 
H . t• 
ar~ vazıye ın- • •• 

den Rus ;a ve Iha ta edılen dort Rus or-
ln~ilterede en- dosunun çen1beri kırıp 

dişe var. kurtulması mümkündür 

Bulgar ithamları 

usva Buiıfaris
tanın dahili iş

lerine karı
şıyormuş 

Alman ticaret heyeti • • 
reııı 

ir~11 a s!17asi mevlıuf
[ r bıralııldı .. - İ$qal al· 

tı12dal:ıi yerlerde 
ha. na.şma artıyor 

Tahranın işgalinden sonra lran üzerine 
şımdılik kulın bir perde inmiş bulunu
yor. Rad~ o gazetesine göre, Tahrandan 
eski şah ve Almanlar ayrı1rruşlar, yeni 
şah ve İngilizlcrle Ruslar da şehre gir
mişlerd:r. İngilizlerin eski Filistin müf
tüsünü aradıkları, fakat henüz ele geçi
remedikleri bildiriliyor. Miifüi Hacı 
Emin efendi yahudüerin Filistinde ycr
lcştiri1mcsi yüzünden İngilizlere karsı 
şiddetli bir vaziyet almış ve tevkif edil
mek üzere iken Filistinden kaçmıştı. 
Bundan sonra Suriye ve Irakta İngiliz 
clcyhtarı faaliyeti idare etmiştir. İngi
lizler tarafından Suriye ve Jrakın icgali 
üzerine, müftü Hacı Emin efendi, Tah
rana gitmiştir. İngilizler bu zatın ele 
J!Cçirilmesine biiyük bir ehemmiyet at
fettikl<:"rinden kendisini tevkif için el1e
rindcn ~elcni yapacaklardır. 

Almanla!' Poltavayı ·şgal ettileı• •. • En kanı 
m arebeler ş~md · o uyo&7 

- Bazı ye!.'ler<Ee te -• 
rar ba$!iyan yı!dırı harbR y· e yırı9ratma hare .. 

Bulgaristan be31nelmile 
saltada giriştiği 
8€!ah.~Ut!eri ifa ile 
8l'rltif a edi:vo~nw$u 

Dün Başvekilimiz tara 
fından kabul olundu 

Ankara, 19 (AA) - Başvekil doktor Doktor Klodyus refakatinde 
Refik Saydam bugün başvekalette Al- müsteşarı Knlayberg olduğu halde 
man ticaret heyeti reisi orta elçi doktor türkün kabrine muhteşem bir 
Klodyusu B. Menemenci oğlu ile birlik- koymuş ve ebedi şefin manevi 

Yeni İran şahınm ilk icraatından biri 
s;yasi mevkufların serbest bırakılması
dır. Yemin edip idareyi ele aldıktan son
ra. imzaladığı bir emirname ile. şah ba
bası zamanında tevkif edilen mevkufla
n serbest bırakmıştır. Eski harbiye na-
7.ın Nevcivanm da bu serbest blTakılan
lnr arasında bulunduğu bildiriliyor. 

Riza Sah Pehlevi tahttan çekildiği 
halde hali\ Rus radyosu eski şah aley
hinde neşriyatına devam etmektedir. 
Dün tekrar bu mevzuu ele alarak csl<l 
şahın İranı istibdatla idare ettiğini tek
rar etmiştir. Moskovn radyosuna göre 
R!!S askerleri İran halkına hürriyet ~e
tirmiştir. 

RUSLAR SIKIŞIK VAZİYETTE 
Fakat Ruslar İran haklonda bu ted

birleri alırken Almanlara karşı vazi
yetleri pek ziyade sıkışmıştır .. Moskova 
radyosunun n~ettiği tebliğde şu dik
kate değer sözler vnrdır : 

•Son günler zarfında Kiye{ etrafında 
çok ~;ddetli muharebeler devam etmek
te ve düşman çok ağır insan ve malze
me za.vintma maruz kalmaktadır .. Buna 
raf~ "O düşman cepheye yeni kıtalar 
sevketmcktedir. DUşman bu bölıtedc 
Kiye{ mUdafaasıru yannağa muvaffak 
olnrak şehrin kenar mahallelerine ka
dar gelmiştir. Anudanc muharebeler d~
vam etmC'ktedir.ıı 

Rus tebliğleri nadiren bu kadar bed
bin bir ağız kullanmaktadır. Vaziyetin 
vehameti Almanların fevkaHidc bir teb
Ji~inden anlaşılmıştır. Bunda mareşal 
Fon Rundşted ve mareşal Fon Bat ku
mandasındaki ordulann muhitten mer
keze doğru yaptıkları harekfttın muhn
sa.ra harekutiyle neticelendiği bildiril
dikten sonra deniliyor ki : Alm:m kıta· 
)an Goleden sonra Dinyepcr nehrinin 
yukan ve aşağı kısımlarında ilerliyerek 
ve buradan cenuba doğru dönerek Din
yeper nehrini geçen ve Kiycli cebe alan 
kuvvetlerle 13 eylülde irtibat peyda et
miı:ılerdir. Bu harekfit sayesinde dört 
Sovyet ordusunun imhasına devam edi
liyor. 13 eylUlden beri bu kuvvetler Ki
yefin 200 kilometre doğusunda birbirle
riy1c birleşmişlerdir ve Kiyef tamamiy
lc çevrilmiştir. Burndaki Bolşevik kuv
vetleri imha edilmek üzeredir. 

LONDRADA ENDİŞE 
Vaziyet Londrada endişe uyandırmış

tır. Bir kaç günden beri, Rusların bii
yük bır mağll1biyete uğramak üzere ol
dukları Londradan gelen haberlerden 
de anlaşılıyordu. Diğer taraftan İngiliz 
matbuatı hükUmeti Rusyaya yardıma 
tc>svik ediyor. Şimdi gazeteler Rusyaya 
yalnız harp malzemesi ve tayyare ver
mek suretiyle yardımı knfi J(örmemek
te. fafıl olarak harbe iştirak edilmesi tav
siyesinde bulunmaktadırlar. Üç aydan 
beri İn~ilterenin Rusyaya hiç. bir ~a.fıl 
yardımda bulunmadığı teba~ ettırıl
d:ktcn sonra İngiliz askerlcrının hare
kete g~meleri lüzumu ileriye sürül
mektedir. Amerikan muharrirlerinden 
Sild adında bir zat Vevel ordularının 
İramlan geçerek Kafknsyaya gitmelcn 
ihtimalinden bahsetmektedir. Bu habe
rin arkasında ciddi b!r teşebbüs n;ıevcut 
olup olmadığı henüz malfun değildir. 

İKİ TAl~AFJN ZAYİATI 

katıı se"' ·nil alabilir ... 
Radyo gezetesine gorc: 2 O - 2 5 gün 

evvel cenup cephesindeki harekatın 
muhtemel inkişaflarından bahsedilirken 
Almanların Kiyef bölgesinde Sovyet or
dulnrını Kiyef ve Harkof arasındaki sa
hada imh'l maksadiyle iki ordu grubu 
halinde - ki bunlardan biri şimalde Go
mel bölgesinde, diğeri cenupta Oinyep
ro Petrovosk bölgesindeki jkj grupdur
müsterek hareketlt' Harkof istikametin
de ilerliyecekleri ve bu harckd.t sahacı 
içinde büyük bir meydan muhıuebc3i 
verecekleri tebarüz ettirilmişti. Bir müd 
det sonra bu harekat tahmin edildiği 

şekilde başladı. ilk haber olarak aşağı 
Dinyeperd• Kermençukun ~..,ali bildi
rildi. Bunun üzerine Kiycf bölgesinde 
Sovyet ordulnrının çekilmeleri ve Kiye
fin tahliye edihncsi bir zaruret h:ılini al
dığı mü~ahede edilerek mareşal Budye
ninin bu doğru karan 'erebileeği dü~ü
nülmÜ§tÜ. 

Dün Alman baş kumındanlığının fev
kalade tebliği, yukarıda arzedilen hu
susl'lnn gerçekleştiğini ve Kiyef bölge
sinde dört Sovyet ordusunun tamamen 
kuşatılmış ve imha edilmek üzere oldu
ğunu bildirmi~tir. Bu hlidis~nin bu şe
kilde tecellisinde Alman yüksek sevk 
ve idracsinin büyük bir rolü olduğundan 
artık hiç şüpheye mahal kalmamı tır. 
Eğ .. r Almanlar çevirdikleri bu ordulan 
-ki mıktarları takriben yarım milyon
dur- imhaya muvaffak olurlarsa doğru
dan doğruya mesuliyetin kime ait oldu
ğunun tayinini tarihe bırakın lt daha 
doğru olur. 

bir zeka kudreti ve büyük bir enerji snrfı 
suretiyle, ordulımn ihata çenberind-en 
kurtarılması mümkündür. Her halde bu 
meydan muharebesi tarihin en büyük 
meydan muharebelerinden birini teşkil 
edecektir. Smolensk meydan muharebe
sinin bu yeni meydan muharebesine na• 
zaran çok sönük kalacağı şimdiden bi
le tahmin ediJebilir. 

Kiyefte ve Kiyefin 200 kilometre 
ı:ıarkındnki sahada bu büyük meydan 
muharebesi cereyan etmekte iken, aşa
ğı Dinyeper bölgesinin diğer noktaların
da harekat yapan Alman kıtalnrının da 
Harkofun 120 kilometre cenubi batı
sında bulunan Poltavayı işgal etıiklcıi 
Berlindcn resmen bildirilmektedir. 

Yıldırım harbı sist<"miyle harekat de
\•nm ederken, ce-nup bölgesindeki Al· 
rn:ın ordularının dün bahis mevzuu et
tiğimiz bölgeleri daha kısa zamanda el
lerine geçirmelerine ihtimal vermek ha
talı bir r.örüş olmasa gerektir.Londradan 
gelen bir haberde Almanların Kiyef ci
hetini bir ynna bırakarak yıldırım harbı 
sistemiyle Harkofo doğru ilerledikleri 
bildirilmektedir. 

Gerek resmi tebliğlerden. gerek ya
bancı kaynakların verdiği haberlerden 
anlaşıldığına göre şark cephesindeki ha
rekutın, bilhassa şimal ve cenup bölge
lerinde bütün hiziyle devam etmekte ol
duRU anlaşılmaktadır. 

Dünkü Alman ve Sovyet resmi teb
liğlerine göre. takviye kuvveti almış 
olan Almanlar Kiyef e karşı taarruzla
rında muvaffak olmuşlar ve hatta şeh
rin kapılarına dayanmışlardır. Bu böl

Kanaatimize göre Sovyetler Kiyef gede dört Sovyet ordusunun kuşatıldığı 
bölgesinde şehir ve toprak kaygısına bildirilmektedir. Bütiin bunlara rağmen 
düsmü<ılerdir ve her ne bahasına olursa Alman _ Sovyet hnrbı bazı yerlerde yıl
olsun burasını elleirnde bulundurmağa dırım harbı mahiyetini almakla beraber 
çalışmı!llardır. bazı yerlerde de yıldırım harbı mahiye-

Halbuki tarih boyunca buna hen7.cr tinden çıkmış ve her iki taraf için yip
hiıd~der çok olmuştur. Toprak, şehir ratma harbı halini almıştır. Üç aylık bir 
ve kF>.snba bir muharebeyi kazanmnk .-:aman içinde muhtelif meydan muharc
için eıı ~ de~ildir. E as ol.:ın ordunun heleri olmu!ltur. Şüphesiz ortacln kaza
selümetc çıknrılmncı, daima elde bulun- nılmış büyük ınuvaffakıyetler de vardır. 
durulması ve daha elverj'lli llöls?elerde Fakat henüz kat'i neticeyi bu muvaffn
muharebeyi kabul etmesidir. Gerekli kıyetler temine kufi gelmemiştir. Bu~
ofonda budur. elan evvelki hafto.lar zarfında harekat 

Manma.fih, henüz ı;;cvıildlği bildiri- hızını kayhı-dince yıldırım harbı siste
len ordulardan ı.imit kesilmiş değildir. minden tabii çıkmıştı. Tekrar o şekli 
Büyük Napolyonun yaptığı gibi, giize] alıp almıyncağı görülecektir. 
..:ı""J.r/./.r'J.r.r..7/.t""..rJ:r..rA?...O--..r~~~v.J'"'/J:'.:-7~.r_r..r_.r.,.oo-..r.r..r.r..r..r..r..r/f~~ 

Al an as "'er e-1 -eni Iran Şahı 
rinin Ö & .. rü -
mes0 e karşı 

tedbir er 
-o--

Me$~UI Fransada saat 
21 den bese kadar soka· 
ğa ~ıkmak yasa?< • Al· 
man kumandanbğuım 

emlı'leri 

Vişi, 19 (AA) - Ofı ajansına göre, 
Alman askerlerine karşı devam eden su
ikastlara mani olmak için Fransadaki 
işgal kumandanlığı yeni tPdb!rlcr itti
haz etmiştir. Sende yarından itibaren 
saat 21 den be~e kadar sokaı.,ra çıkmak 
yasaktır. Lokantalar, sinemalar, tiyatro
lar saat yinnide kapanacaktır. 

Alman devriyeleri bu yasağın tatbi
kine nezaret edecckl~dir. 

Alman generali bu münasebetle neş
rettiği emirnamede diyor ki : 

Almanlar aleyhinde yapılan suikast· 
!arın mesullcrini meydana çıkarmak 
için sarfodilen gayrc1.1cre halk ktıfi de
recede hizmet etmemck.tcdir. Eski ruh
satiyclr.r muteber değildir. 
Kumandanlık diğer bir emirnamesin

de şunları söyliyor : 

,,em·n ett• 

/randa ha yata Jngi
liz ve Ruslar hakim 

--<>--

Yemin merasiminde 
e-aebi diplomatlar 

bulunmadı •• 
Londra, 19 (A.A) - Londra radyosu

na göre Tahranda umumi hayatı İn,!?iliz 
ve Sovyet kuvvetleri idare etmekt~ir. 

Tahran, 19( A.A) - Muhammet Riza 
Şah Pehlevi dün akşam, Pehlevi hane
danının ikinci hükümdarı sıfatiylc meb
uslar huzurunda yemin etmiş ve bUtün 
faaliyetini memleketin menfaatlerine 
hasrcdcceğini bildirmiştir. Hükümet son 
dakikada yeni hükümdarın yemin etme
sinin tamamiylc dahili bir mesele oldu
ğuna karar verdiğinden törende hiç bir 
yabancı diplomat hazır bulunmamıştır. 

Amerikanın 
yeni ~,ardımı ----· .. 

Demokrasilere yar· 
dun için 6 milyar do· 
lar daha sarledilecek 

İng:liz \ e Sovyet kaynaklarından ~e· 
len haberler, bu mağlubiyet habcrleriln 
beraber. Almanların ağır zayiatı hak: 
kında ela malumat vcnnektedir. Her ik• 
tarafın 7.ayiatı hakkında vçrdikleri ha· 
berll'rin birb!rine uymadığı öteden beri 
mal\ıındur. Bununla beraber Alm::mlnr 
son ri\'n\ etler karşısında yeni bir ta
kım rnl·, nılar neşrediyorlar. 

Madam ki suikast failleri tevkif edi
lemiyor. Daha sıkı tedbirler almak mec
buriyetindeyim.. Rehinelerin kurşuna 
diz!lmcsine rağmen Alman askerlerine 
yeni taarruzlar yapılmıştır. Bu suikast
ların devamına müsaade edemem, etmi
ycceğim.. Aldığım tedbirlerin devanı 
veya ademi devamı sizin elinizdedir. 

9 Gn?l."ERAL TEKA'ÜT F..DiLDi 

Vaşington, 19 (A.A) - B. Ruz
velt kongreden ödünç verme ve ki
rahuna kanunu tatbikatında k:ı11a
nılmall üzere yeniden beş milyar 
985 milyon dolarlık tahsisat istemiş
tir. 

O'"~~~~~ 

Yunanistana erzak 
yardımı ve Alman ya 

SofJ,;a, 19 (A.A) - Utro gazetesi B ul
garistnnın Sovyetler birliği notasına c 
vabını bahis ınevzuu ederek diyor ki : 
•Moskovanın tecavüzi emeller besle

diğimiz hakkında şüpheler izhar etmes! 
içjn ortada hiç bir sebep yoktur .. Buna 
mukabil Sovyetler birliği gayri meşru 
bir surette Bulgaristnnın dahili işlcrlne 
müdahale etmektedir. Bundan dolayı 
Dulgaristan Sovyetleri protesto etmek
te haklıdır. Bulgnristan beynelmilel sa
hada giriştiği tmıhhütleri ifa etmekle 
iktifa etnie'kted!r. Yegane arzusu bey
nelmilel hayatta suitcfchhümlerin önü
ne geçmektir. 

V eccer gazetesi de diyor ki : 
Bulgaristan Sovyctlcre karşı her za

man dürüst hareket etmiştir. Hatta Al
man - SoVYet hnrbi başladıktan sonra 
ônhi bu ta~ı harekete devam etmiştir. 

Bulgaristan milli hayatına ihtilUl aki
delerinin girmesine muhalefet etmekte
dir. KendLc;ine gösterilen dostluğa mu
kabele ve düşmanlığa karşı da kendisi
ni müdafaa etll'cktedir. 

Rumen büyük erkô:nı 
harbi yei umumi ye 

reisi bir hazada öldü 

Bükreş, 19 (A.A) - Romanya büyük 
erkaruharbiyei umumiye reisi bir tay
yare kazasında ölmüştür. 

---------
lngilizlere göre 

- R.ı\STAR.ı\FJ 1 İNf't SAHİFEDE · 
dır. Bu ıerait altında Mihver bu tarzda 
Montrö mukavelenamesinden doğan 
vecibeler hakkında daima mesuliyet 
hissini göstcnnis olan Tiirl< hükümetinin 
mumanaaitiylc ~ı]n§acaktır. Hatırlar
dadır ki Türk hükümeti ltalyan donan
masından çıkarılarak 'icaret vapuru ha
line getirilen 1ta1yan Tarvi!io petrol ge
misine plotaj kolaylıklannı göstenneği 
rcddctmi<:ti. Türkivedeki İngiliz biiyiik 
clçiııine hiç bir sarih talimat gönderil-
miş bulunmamakla beraber İngiliz hü
kümctinin noktni nazarından mal{uıınt
far tutulduğu bilinmektedir. -.·ark cep esin
deki son harp
lere dair Alman 

haberleri 

Moskova ve Odesa bom
balandı. Rus mukabil 
hücumları kırddı ve 

köprü ba$1arı 
geni$1etildi.-

Berlin, 19 (A.A) - Bugünkü Alınan 
tebliği : 18/19 eylül gecesi Alman savaş 
tayyareleri Moskovava ve Odesa şehri 
ile limanına muvaffakıyetli bir taarruz
da bulunmuşlardır. Bir çok yangın çık
mıştır. 

Berlin, 19 (A.A) - Alman başku
mandanlığının f evkalftde tebliği : 

KrcmeAçuf civannda Dinyeperl geç
tikten sonra şimali şarkt istikametinde 
ilerliyen kuvvetlerimiz Harkofun 12C 
kilometre cenubu garbisinde Poltavayı 
zaptetmiştir. 

• kabul etmiştir. runda eğilmi§tir. 
.... ,:ı-~.r.r.r~~..cco:-.cr~ocıcooocoı~x.ı-.... 

Büyük Millet Meclisi dün 
------------~----------MOW-------------------------~ 

Teknik okullar kanunu encümene verildL. ~ 
sek mühendis okulunun vaziyeti de görü$til 

Ankara, 19 (A.A) - Büyük Millet lıklannın telif ve teadUlüne dait 
Meclisi doktor Mazhar Germenin baş- nunlann kadro cetvellerinde d 
kanlığında toplanmıştır. yapılmasını da tasvip etmiştir. 

Maarif vekili Has.'?.1 Ali.Yücel kürsü- ZİRAAT ENSTİTÜSÜ DE MV 
ye gelerek şwılan soylemıştlr : İFE İLE 

- Meclise gelen evrak arasında bir R DEVRED CEK 
knç kanunumuz vardır. Hükümetimiz 
teknik okullar meselesini gerçekleştir
mek kararındndır. Hazırlığa taalH1k 
eden kanunlarımızın birun evvel kararı
nıza bağlanmasını ve bu kanunJan tet
kik için bir muhtelit encümen teşkil 
edilmesini ricn ediyorum. 

Vekil, asil programın taallltk ettiği 
rapora ait maddelerin büyük bir ka
nunla bilahare meclise getirileceğini de 
ilave etmiştir. 

Meclis B. Hasan Ali Yücelin talebini 
kabul etmiştir. 

Yilksek mühendis okuluyle teknik 
okulunun maarif vekaletine devri hak-

Ankara, 19 (Telefoula) - fstaJllıl 
bulunan ~k mUhendis mektt 
teknik okl.ılunun maarife de'1l'I 
kararlaştırılmıştır. Bu husustaki 

1 layihası medise sevkolunmuştur. 'fı 
cümende tetkik edilmektedir. Ö 
deki hafta içinde kanuniyet kes 
ği tahmin edilmektedir. 

Bundan başka Ziraat vekfiletiP' ...t 
Ziraat, Baytar, Orman fakülteleP". 
tivn eden yüksek ziraat enstit~ 
maarife devri etrafında tetkikler 
maktadır. 

MAARİFTE YE1'1 TEŞKiLA't 
kındaki Jtıyiha maarif, Nafıa, Adliye ve Maarif ve merkez teşkilat ve 
bütçe encümenlerinden beşer azadan leri hakkındaki kanunun tadiline 
müteşekkil muhtelit encümende tetkik 15.yihanın da encümende müzd 

1 edilecektir. başlanmıştır. Bu lfiyiha ile de ~ 
MEMUR AYLIKI,ARI HAKKII\'DA teknik tedrisat kndrostı tevsi 
BlR KARAR ve yeni bir miisteşarlık ihdas o 
Meclis 3556 ve 3888 sayılı, memur ay- tadır. 

~~-eoı-~~.r~J:Cı""~..cccarJ.:ıo=ıo=ooocccoooc:ıoocooo~ 

Milli lıfüdafaamız için 83 milyon liralı 
tahsisat itası la yiha$ı mecliate 

Ankara, 19 (Telefonla) - Milli Müdafaa vcktıleti 1941 mali yılı • 
sine 83 milyon lirn fevkalade tahsisat verilmesi hakkındaki kanun l 
Medise gelmiş ve alakadar encümenlere sevkedilmiştir. 

ıı:"ı:~..c~ -~~~~~~...o"'.t:'.~J'"~J'"~O::CCCCQ:lOCOCOl'-.-

kar :!.ı Beş·ktaşta bir e 
cö t"~, ··rusça zayiat yok 

lstanbul, 19 (Yeni Asır) - Snbnhn kılan binadakiler aüratle hareket 
karşı Beşiktaşta bir kaza olmuş, üç se-1 gecelik kıyafetleriyle sokağa çıka,.. 
ne e~el inşa .ediln:ıiş olup k~mi.syo~cu 1 kaz altında kalmaktan kurtulmut 
lsmaılle annesıne aıt olnn kargır bına .. . 
çökmüştür. Yıkılmab"tl takaddum eden 1 Nufusca zay!at yoktur. . 
çatırtıları biti§ik evdeki komşu duyduğu Çöküntünün sebebini tahak~ 
ve hemen etrafı haberdar ettiği için yı- mektedir. 
tı:r~.JO':rJ""J'"~..0-J'".Gr~~J'"~~J.:Y.:Cr~J'"~OCIOCı:ıcOC~f'.:Pil" 

Fuar vapur ve trenleri kaldırılı vor 
Ankara, 19 (Yeni Asır) - İzmir fuarı münasebetiyle füdas edilmif 

vapur ve tren sefelreri ay sonuda tenzi !atlı bilet satışiyle beraber kaldır 
br. 
~~>CC~XXMXMXK:ıc~MXIOCMXl'!ICIOCOll'~ 

Makineye Sovyetlerin teblil' 
Moskova, 19 (A.A) --- Sovyet Verilirken barat bürosunun dün akpmki te 

1 & eylülde kıtalarımız bütün ceph' 
2W 1 il llP d 1 1 ' yunca düşmanla çarpı§m11lardır. 

M•h· d Jet kuvvetlerimiz muharebe meyd 
ı ver ev - düşmanın zırhlı kıtalarına piyad 

f d 
topçusuna darbeler indirmiş ve 

)eri tara ın an re meydanlarında hava ku~ 
hUcum etmişlerdir. 16 eylülde h•~ 

hazırlanan harebelerinde ve tayyare meyd 
da 1 12 Alman tayyaresi tahrip . 
tir. Bizim kayıbımız 29 tayya'fed~ 

Proı• e günlerde Kiyef civarında fidd~ 
pışmalar olmaktadır. Alman faşı.C 
ların insan ve malzemece kaybe 
muazzam kayıtları hiç nazarı dik 

-------
Berlin, 19 (A.A) --- Yarı resmi bir 

madan muharebe meydanına du 
yeni cüzütamlar sokmaktadır. 
Kiyefin müdafaa hatb üzerinden 
rin varuşlarına doğru çıkmıııtır. 
çarpışmalar devam etmektedir. 

Berliiı, 19 (A.A) - Rus cephesinde 
cenup mıntakasında harekat muvaffa1o
yet1e devam ediyor. 

17 eylüldeki muharebelerde bir Al
man piyade tümeninden milteşekkil 
kuvvetler düşmanın mühim bir mevkii
ni zaptetmişlerdir. Cenupta harekAtta 
bulunan diğer bir tUmen bir nehri geç
meğe muvaffak olmuştur. 

Moskova, 19 (A.A) --- Sovyet 
barat bürosunun bu sabahki 
18-19 eylül gecesi kıtalarıroız 
cephe boyunca düşmanla çaTP 
devam etmiştir. Bilhassa Kiyef 
metinde şiddelli muharebeler obO 

------ . ;-
Londra gazetel~rıtl 

nesri yatı Sovyetler mükerrer hücumlarln Al
man köprü başlarını tahribe çalışnış
larsa da büyük zayiatla püskürtiilmUş· 
!erdir. 

Köprü başlan genişletilmiştir .. Başkn 
Alm::ın teşekkü1leri kamyonlarla getiri
len düşınnn kuvvetlerine taarruz ede
rek bunlan dağıtmışlardır. 

Bcrlin, 19 (A.A) - Alman kuvvet
leri 18 eylülde Lcningrad istihkfunları
nn karşı hiicumlanna son derece mu
vaffakıyetle devam etmişlerdir. Bir Al
man ti.imenin:n harekat sahası bölgesin
de mühim bir nokta zaptedi1mişti!'. 

~ 

----- 171 Londra, 19 (AA) - CenU~ 
raynada yakın bir Alman ilerllrfl cf1' 
his mevzuu eden bu sabahki Lol'I ~ 
zetelerinin doğu Türkiyenin t• 
hareketi hakkında da mütalealar 
yor .. 

Bilhac:S<ı Rusva harbinde Alman hav.ı 
ku-.-vetlcrin!n 31 ağustosa kadar, bir n:y
lık Alın: n tayyare istihsalinin ancak bir 
kısmını tc>skil eden. 725 tnyvare kaybet 
tikleri iddia edılınekteclir. Eğer tayyar'.! 
istihs ... l \'e zaviat rakamları doğru i c 
Alm<:.nların 'Bus harbinin başladığı za
mand. ıı onc •kinden daha !azla tayyare
ye scıhıp olmtıları lazımdır. Fakat Ru<,
Jarla İn ilızlel' tarafından bu rakamla · 
rın miinnk.: a c>dıldı:-.ini söylemt'ğc lü· 
zum -.·oktur 

Vişi, l9 (A.A) - Farmasonluk teş
kilatının ileri gelenleri arasında bulu· 
nan 9 general tekaüde sevkedilmiştir .. 
Bunlardan beşi genel kunnayn mensup 
idi .. 

ku bulduğu son günlerde Almmr kay
naklarından r.elcn hnbcrlerde teyit edil
rniştir. İşgal altında Fransa ve Paristc 
c;ık sık sokaklarda Alman askc>rleri öl
dürülmekte-lir. Almanlar on öldiirülen 
her Alman kin üc Fransızı '1ırşuna diz
mektedir. Di.in g<>1en bir haberde saat 9 
dan sonra halkın dısarı cıkmasının me
ncdi1d1ği bildir!liyordu. Norveç ve Sı • 
bistandon ~elen haberlerde de mukave
met hareketleri bildirilmekte ise de şü
mul ve ehemmiyeti henüz belli deiilldir. 

Berlin, 19 (A.A) - Yarı resmi bir 
menbadan bildiriliyor: 

Sovyetlcrin hücumları tardcdilmiş ve 
diişmana kanlı znyiat verdirilmi~tir. 

menbadan bildiriliyor. Bir kaç günden
beri ecnebi memleketlerde clolaıan ve 
boğazlar meselesine temas eden ııayia
lar gittikçe fazlalaşmaktadır. Dr. Cla
udiusun Ankarada geya boğazlann açıl
ması için müzakerelerde bulunduğu ri
vayetleri de çıkarıldı, bu rivayetler hak
kında Alman hariciye nezaretinde Dr. 
Claudiusun munhasıran Almanya ile 
Türkiye arasındaki ticari mübadele İ§
lerini müzakereye memur edildiği bil
dirmiştir. Esasen boğazlar meselesinin 
katiyen bahıs mevzuu olmadığı da ilave 
edilmektedir. Almanların Bulgar hudu
duna asker tahşit ettikleri ve Bulgaris
tanında seri askeri haurlıklarda bulun
duğu hakkında haberler de bir hayal 
mahsulü olarak tavsif edilmektedir. Al
man selahiyctli mahfillerde beyan edil
diğine göre dolaşan ııayialarclan bir ~e: 
tice çıkarılabilir. Bunun içinde bu gıbı 
haberlerin kimler tarafından çıkarıldığı
nı nazarı dikkate almak yeter. lran ha
diselerinden sonra Turkiycde hasıl olan 
dikkat ve endi§eleri baska cihetlere çe
virmek hedefini güdenlerin bu haberle
ri çıkartmakta tabiidir ki biiyük menfa
atleri vardır. Bütün bu sözler yakın şark
ta her halde İngilizlerin istedikleri ka
dar çabuk unutulmayan hassa bazı nok
talnrdan nnznn dikkati başka cihetlere 
çevirmek hedefini güden basit bir hile
ye dayanmaktadır. 

Türkiye bu gibi' hilelerle al~~ 
Türkiye Montrö mucibince ına ~ 
ğu haklar üzerinde fevkalade h~ 
lunduğu her zaman isbat etmiştırfıııl 
şöyle yazıyor. Boğazların ın~hıt er 
lunduğu müddetçe Türkiye rnıh],~.,
lnrının tahakkukuna bir hal ~. t11'• 
Türkiye şimdiye kadar Montrf~re ,,1.. 
velenamesinin muharip dev1et ~ .. 
harp gemilerini boğazlardan gli~ '1 
mek hakkındaki hükümlerine. b Je ~ 
itina ile riayet etmiştir. Bcrlın .,,~~ 
zannediliyor ki Türliiycye ta'Vı1 f") 
reketini değiştirmek maksadın•~-~ 
Alman ga;>:retlerine 'türkiye mu i""'J 
etmiyccektir. Mihverin Kafk~~'h,ı' 
metinde icrasına tasavvur ettliı1 l\JE.')GUL YERLEltDE J<AYNAŞI\IA 

Alman işgali altındaki memleketlerd~ 
A 1mam·a nlevhlnde bazı faalivetler VU· 

Alman Hariciye Nezaretinde teyit 
edildiğinı:- göre beynelmilel kızıl hnç ta
rafından derpis edilen şartlar dairesinde 
Yunnnistana Türkiye yolu ile erzak gön
derilmesine Almanya hiç bir itirazda bu
hınmıyacaktır. Yunanistnna t!rzak gön
derilmesine muhasım t~rafın itirazlarda 
bulunmaması Alman işgali altında bu
lunan diğer araziye karşı aynı muhnsım 
tarafından devam ett!..rilen açlık abloka
smı daha ziyade tebarüz ettinnektedir. 

----
Üclü pakt z;raat kon-, 

gresi toplanıyor 

Sofya, 19 (A.A) - Bulgar ziraat 
nazırı Viyanaya gidecektir. Oçlü pakta 
iştirak eden bütün milletlerin ziraat na
zılrarı buradaki toplantıda hnır bulu
nacaklardır. 

Nevs 19 ( A.A) - Chronclenin siya
si muhabiri şunu yazıyor. Söylenildiği
ne göre Mihver devletleri tarafından 
hazırlanan bir projede Bulgaristanın 
halyadan harp gemilai satın alması ve 
bu gemilerin Karadenizdeki Bulgar li
manlarına kadar Bulgar bayrağı altın
da sefer etmeleri derpiş edihnektedir. 
Londrada •u cihet jylce biliniyor ki tahakkuk etmiyecektir. 


