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Karşıyaka nahiye•inın Çiğlı köyü civarında 
para~ütçiilere karşı müdafaa tecrübe•i yapıl
mıştır. Dahiliye Vekiiletı "eferberlık işlerı mü
dürü Hüsamettiniıı önünde yapılan bu ,tecrübe
ler, tam bır muvaffak yetle neticelenmiştir. 

~ürk-~l~an ~·caret~~u~a~h~e~e~s~i~i~m~z~.~,a~n~d~ı 
Türkiye - Almanya ticaret anlaş. 
ması ·dün Ankarada imzalandı 

Muahede 100 milyon liralıktır ve 31 
Mart 1943 tarihine kadar muteberdir 

Alüzakerat her iki tarafça Türki.ye ile 1\ln1anya arasındaki an'ane\! mü
nasebatı tavsif eden tam dostluk havası içinde cereyan et.n1iştir 

1 
Ankara, 9 (A.A.) --Son haftalar • "' olmak üzere demir iıliyen sanayi 

zarfında Ankarada cereyan etm.,k- mamulatı verilecektir. Türkiye de 
te olan Türk _ Alman iktısadi mü- Almanyaya, bu memlekete müte. 
z~k~refer: bazı aniaşmaların im- veccih ihracatının daima kıırnı 
zalanm'\ıına müncer olınuıtur. Bu mühimini teıkil etmi4 olan ıne-
husuataki anlatmalnr bugün AL vaddı İptidaiye ile zahireleri ve 
marıy• namına hüyük elçi Ray '"""'·'"' ' tercihan pamuk, tütünt zeytinyağı 
Fon Papen ve Alman hey'eti reisi ve madenler verecektir. 
elçi Bay Klodyus ve Türkiy'! na- y! Ayni zamanda im:ıalanan tedi-
mına dil Hariciye Vekili Bay Şük- J. ye anlaşması ile de Türkiye ile Al-
rü Saracoğlu, Türk hey'eti reisi manyl\ arasında ticari müLadelele-
büyiik elçi Bay Numan Menemen- re clair anlatmadan mütevellid bü-
cioğlu ve Ticaret Vekaleti mÜ•le· tün tediyat ile iki memleket arasın. 
farı Bay Halid Nazmi Keımir tara- da ki diger her türlü ,münasebattan 
fından imzalanmııtır. mütevellid tediyat, çok geni~ bir 

iki r.ıemleket arasındaki ticari eaaa dahilinde tanzim edilmiş bu-
mübad.,lelerin tanzimine dair olan lunmaktadır. 
bu uzun vadeli anlaıma ile ik~ısadi Müzakerat, her iki tarafça Tür. 
miinaaebetler 31 Mart 1943 tarihine t kiye ile Almanya arasındaki an'a-
kadar tanzim edilmit bulunmakta- nevi münasebatı tavsif eden tam 
dır. Bu müddet için her ilci taraftan dostluk_ havası İçinde cerey.an et-
takriben 100 milyon liralık ihrac"t miştir. iki hükumet memleketleri 
terbii edilmi41:r. Bu had dahilinde arasındaki iktıaadi mübadelelerin 

Libaıı limamnda taluiı> edilen biı· Ru .. lorı;idosıı -
. Al.manlara. :göre·.' .. 

Rus orduları ta-
mamen çevrildi 
Leningraddaki kuvvet
lerin teşebbüsü akin1 

bırakıldı 

I" ,, 

iki milyon 
Alman askeri ,, __ _ 

* * * * ti,000 tankın müzahe-
retivle hücum edivor 

~ ~ 

Londrn, 9 (A.A.) - 2 milrnn Al
man ıukeri, 5000 tankın mü~nhere
tiyle Sovyet hükumet mer'keziııP kar. 
şı yapılan muazzam taıırruzcla bli -

. s·ovyetl.ere göre 
Viazma şehri 

henüz düşmedi 

Yeni li ordu konıutanı 
tavin edildi 

Almanya tarıtfında .. Türkiyeyi! bıı • esasını uzun bir zaman için 
memleketi bilhaaaa alakadar eden SÜKR(' SARACOGLı· teıbit etı!'ek auretiyle iktı- \ 

f_~•::,ın::,a~iWm~a~m::,ıu!,:la:,!t.,:v:," _;b~"::,:t;:a~h:•İ::•..::,d~em~ir~.;s;;a,;;n;;a;:,,yı;;,' i.;v•e;,,;;h;;;ar.,,.le;;,vo;aöizöiım:"ı"'d"'a':"d;,;;a,.h,.il-:-;-.;D-ev;,;a;;;m;;;;.ı ~2~inöOc;:.i .,:•;,:a:,::h:,::if~e:,::d:,:;e..;:;;, -

Üalyanın bugün- RUZVEL T BİTLER 

tün gayretlerini sarfetmektedirler. Jlfoskova, 9 (A.A.) - Bu sabahki 
Berlin, 9 (A.A.) - Alman tebliği: Alman başkumandanlığının tatbiki- Sovyet tebliği: 
Di\n husu~i bir tebliğde bildirildiği ne karar verdiği kıskaç hareketi ı Dün gece kıtalarımız bütün cephe 

üzere bir Alman zırhlı ordu,u, italyırn, Snıolenskin şimalinde mareşal Ti - b?yun~a dilşmanlll; muluı~be etmişler
Macar ve Slovak teşekküllPriYI<' tak- moçenkof .v~ mareşal Voroşilof .o~ - ?ı~. \ ıyazm_a, B~ıyansk ve Meli~opol 
viye edilmfş olarak Dinyeper - Petrovs ~ularının. ıltısak noktasında Kalının il ıstık~metl?rındekı muharebeler, bılhas 
kun şark kesiminden hareket etmiş ve ıstıkametınde ve Smolenskın cenu - sa şıddetlı olmuştur. kü vaziyeti 

r *** "'\ ltalya için, badireden 
mümkün mertebe ucuz 
kurtulmanın tek ça
resi, nıünf erid bir sulh 

akdetn1ektir 

*** ·---· HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

Buıün.kli muharip devletler ara -
amda vaziyeti en fazla nazik ve teh
likeli olan devlet hiç ıüpheaiz hal

ı yadır. 
Evvelemirde İtalya karnını doyur

mak •e aonra da harbedebilmek için 
dııarıdan hububat ve iptidai madde
ler almıya en ziyade muhtaç olan 
bir devlettir. Uzun bir harp velev 
sonunda galibiyetle neticelense bile 
lıalya için bir harabiden baıka bir 
ıey olamaz. 

Herkea gibi bunu ltalyan devlet 
adamları da müch-ikdiTler. Onun 
İçindir ki lıalya Almanya ile mevcud 
olan ittifak muahedeaine rağmen 
harbin bidayetinde harp harici kal. 
mııtı. lıalya ancak Fransa yıkıldık
tan ve lngilterenin de artık tealimi
Yetten baıka çareai kalmadığı zehabı 
\lyandıktan aonradır ki harbe girdi. 
ltalyan devlet adamları harbin niha. 
yet daha 1 O - 15 gün devam edeceğini 
tahmin ediyorlar ve Almanyanın te
min etmekte olduğu zaferden kendi. 
!erine de bir hine çıkarmak istiyor
lardı. Fakat istiklalini temin ettiği 
llecen asırdan beri ltalyap aiyaaeti 
ilk defa olarak hesaplarında aldan
dı. On on bet gün devam edeceği 
~annedilen harp ltalyanın müdahllle-

Parlamentoya . on Alman ordusuna bir 
teklifini bildirdi emir peşretti 

V:ı•ington, 9 (A.A.l - Ticaret va fü·ı·liıı, 9 (A.A.) - Hitleıriıı Rus 
purlıırınm silahlıındmlma•ına ait ceph<''i ordulıırıııa gönderdij:ri günde
kaııun lfıvılıa•ı buirün mümes>iller lik emirde, Almanyayı ve biltiln Av
meclı8ine. gönılerılecektir. Ruz,·eltlc ruıııırı fuhdid eden bliyük tehlikeyi öıı
kongre liderleri iıra~ında dün beyaz lemek için 22 haziranda orduya mürn
sar::ıyda tekrar yapılan toplaııtıdl\ caat ettiğini •öyledikten ROnra diyor 
Jıderl~r. Ruzveltin kongreye bitaraf ki: 
!ık kanununun tndilıne ait mesajını - Bu düşman, en büyük korkula
müteakip \·apurl::ırııı •ıliıhlaııdırıl- rıınızı bile aş::ıcnk dereoede fevkalade 

- Devamı 4 üncü sahifede - - Dev....,ı 4 ncü aahifed., -

1 1 

l Askeri Vaziyet f -,---------..;:;...--,-
Almanlar, Moskovaya 130 

kilometre yaklaştılar 

Rostof ''e Harkof ta tehlikede - Sovvet ordu
larının sür'atle çekilnıeleri lazın1~geliyor 

' 

- Devamı 4 iincü aahifede _ )bunda da mareşal Timoçenkof ve -· Moskova, 9 (A.A.) - Sovyet tebli
mareşal Bu diyeni ordularının birle,- lft: 
tı.ırı noktada Oı·eı '"'tikilıhötindeÜ•• _J 8 lllt teşrinde kıtalnrımız bütilıı cep 

Fon Papen lirnıektedir. Rusların şiddetli bir mu hede düşmıınla muharebe etmişler
knvemette bulunduklarını gösteren dir. Bu muharebeler, Viyazma, Bri -

Bu akşam Istanbuldan 
şehrimize geliyor 

f 

Pek çok alilmetleı• vardır. Bütün yansk ve ;\lelitopol i"tikametlcrinde 
b.ir glin süren bir meydan muharebe- bilha<<a şiddetli olmuştur. Şiddetli mu
sınde Almanlar, 45 tank ve 100 na- harelıelerden sonra kıtalarımız Oı'eli 

- Devamı 4 üncü sahifede -
1 

- D"••mr 4 ncü aahifede -

Çiftçilerimize 1410 ton 
tohumluk dağıtılıyor 

Bugün şehrimizde her semtte 
halka petrol satılacak 

Et fiatinde tenezzül ten1ini n1aksadile belediye 
açacağı dükkanlarda et sattıracaktır 

Ziraat Vekaleti, Adapazarı, İs- tiyııçla'rının geniş mikyasta karşılnıı
tanbul - Yeşilköy ıslah istasyonlariy- nıası hususunda t91ebbüslerde bıı-
le şeker üretme çiftliğinde yetişti - - Devamı 4 üncü aahifede -
rılen 100 ton numune tohumluk buğ- ---------------
dayı İzmire göndermiştir. Bundan K } JJ t• 
başka toprak mahsulleri ofisi depo- ızı çu u ens ı-

Fon Papen ]arından tohumluk olarak vilayet 
Almanyanın Ankara büyük elçisi :;iftçilerine 1310 ton buğday veril - t •• •• t Jeb 

Fon PaP;_en, yanında refikası ve kızları mesi muvafık görüldüğü hakkınd"'.I USUne 8 e 
bulundugu halde bu akşam saat 20 45 Ziraat Vekaletinden vilayete ve top- k 
te. Bandırma :rolile t.stanbuldan şehri- ·ak ofis müdürlüğ~ne e?"ir gelmişt.'.r. allD8Ca 
mıze gelecektır. Sefır cenapla,n fuar Bu husustaki teblıgat ilzerıne dun 

•i Üzerinden birbuçuk aene geçtiği ..... -~ ..... .,,.,....,....,.,_ .... _______ _ 

mevsi.minde. İzmire ~elemediği için 3ğleden sonrıı vilılyet~e vali Fuad 
hususı mahıy~ttek~ bu seyahati, şimdi Tııksalın rehı_liğiııde bır t?P!antı ya
yap~aktadır. İzmır müz-esini, Agora nlmıştır. Alakadarların ışlırak et_ 
hafrıyatını, Killtürparkı görecek Ber- tikleıi toplantıda bu tohumluğun 
gama ve Efes harabelerini de ziyaret evzii görüşülmüş, ]\er k"lzaya, köye 
edecektiır. •erilecek miktar hakkında bir liste 

hazırlanmıştır. Evvelce İzmir mebus -
1rıııın yaptıkları tetkikler neticesin 
le vilayet çiftçilerinin tohumluk ih-

halde hala devam etmekte ve kolay ::::;l;;:;S~~P_.., ;;_R~.;;E.~T~~l.;.;~~R..:.,= 

l\1üf ettişler ;30 talebe 
seçmek için köylere 

çıktılar 

kolay biteceıre de hiç benzememek- -

~~ G 
Bu· itibarla ltalya ıztırap içinde - az isti yen köy .. ---cıoo.--

dir; aıkıntı içindedir, mahrumi· 1 Bu da bir baıka şikayet.... Hem 
Yeller içindedir. Halk arasında ele doğrudan doğruya, gazetel.,re 
umumi bir memnuniyetaizlik baa- hitap ,.diyor ve ıöyle diyor: F'l' • d l'f lamıtlır. Façiat idareainin teaia _ Cazetel.,rde kövlere kadar gaz l IStın en n1uhte 1 
ettiii tiddetli inzibata rai(men tevzi edildiğini yazıyorsunuz. Bun - h }l l J 

,..- Türkiye -, 

lllırıltılar coıfalmakta, hatta Façiat I d d .. t l ela bi.- vaıılı•lık olmas·.n' ..• Çu"nl..u·· bı'z illa SU er a aca { · k llıitıiıı Sov11Pflrr Biı1ir/indt ııır a· emıı ı op 0111110;-. , ta:ı:eteleri bil .. rejıme arıı aeılerini 4-5 aydır gazın koku•ıınu bile unut- Kudü~, 9 (A.A.) _ Öı(renildi-
Yiikaeltmektedirler. llugiinkü re<mi tebliğler, Sovyetkova oldujhına artık kimsede şüp. tuk. N

11
hiye müdu''rlü:>u .. ne ba• vur k 

" k d d d • · tt b · "k h l l m t B nu J b b h • g"ine "'Ör2, Britanya ticı:ıret ·or-ou hal daha ne a ar evam e e- cephPsiııde unıumı vazıye e, uyu . e rn ma ı~ ır. u n a era er duk, fakat bugün, yarın cev,plnrın- ., 
bilir? .. Bunu keatirmeğe imkan yok- Alman laarnızunun, bütün c<>phe -Devamı 2 inci sahifede - dan baıka hiç bir netice alamadık. porusyonunun Kudüste yaptığı kon-
tur. Ancak ,imdiden tahakkuk et - boyunca inki~~ıflar kaydPtmi~ oldu- -Çinlilerin bir zaf erİ Hani, gaz hangi köylere dağıtıl- ferans, tam bir muvaffakıyetle ne-
lllekte olan bir netice vardır ki, o da ğunu haber vermektedir. Diğer kay- dı? ticeıeıımi~tir. Tetkik edilen başlıca 
ham ne tekilde nihayetlenirse niha. naklara göre bugünkü askeri durum, Çung - King, 9 (A.A.) - Çin kııv- fmza maddelerden biri, Türkiyaye e~::ıs-
retlenain ftalyanın bundan hiç bir etraflıca şöyledir: vetleriııiıı Yungçe nehri üzerinde mü- Çeımenin Uzunkuyu muhtarı lı madde ve mahsullerin fasılasız 
••tifade temin edemiyeceğidir. Almanların birinci tar.rrıız grubu him biı· liman olan 1şanga girdikleri Süleyman Naci 

Filhakika vaziyeti 4öyle bir göz - Koln ve Smolenskden hareketle, haberi, henüz teyit edilmemiştir. Res- Bu tikayet yerden göğe kadar bir surette gönderilmesi olmuştur. 
~en ıı-ecirelim: Bugünkü harp ancak Viazma bölgesbıde inkişaf ederek men bildirildiğine göre, şehrin i~inde '>aklı ... Amma biz de haklıyız. Çün- Konferansta Filistinin Türkiycy~ 
\ıç •ekild., nihayet bulabilir: • bir kaç golorduyu kuşatmıştır. sokak muharebeleri yapılmakta ve ja- l<ü bi:ı:e öyle haber veriyorlar, öyle ihtiyacı olıın muhtelif mahsullerin Maarif müdürü Retid Tarakçıoğlı. 

1 - Almanya kat'i tekilde galıp Diğer kuvvetler, Viazmanın 70-80 ponlaır, Yangçenin cenup ~ahilinde yazıvoruz. Köylli bizi ikaz edince, bilyük bir kısmını vereblleceği tes- Cumaov-ası nahiyesinin Gölcükler 
telir ve muhasımlanna diz çöktüre- kilometre doğusuna kadar nüfuz e't- Işang çevresine hilkim stratejik bir te. hakikati itle böyle teabit ederiz. bit edilmiştir. köyünde tatbikat yapmakta olan. 

- Dnaaı ı bıcJ ..wfecle _ miştir. Almanların hedeflerinin Mos pede hiıla mukavemet etmektedirler. ** t---~ııiı.ı-'""'!' _____ _.. - Dnamı 4 üncü ıahlfede _ 
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İtalyanın bugün- Askeri Vaziyet 1 

k 
u • t• _ Butarafı 1 inci ıah;fede - · u vazıye 1 :\loskovanın 130 kilometre uzağında 

. • • _ kurulmakta olan bir müdafaa battı-
- s .. tarafı 1 mcı aahifede nın mevcud olduğu nazara almn:ıa 

, .,.k arzularını dikte ettirir. ::\foskovanın derhal Almanların {'lıne 
2 - İngiltere kat'i şekilde harbi geGmiyeceğine hükmedilebilir. 

• d'v• 'b" tk ' c ·ı tnnrruz grubu daha kuvvet ka7,ırul" ve Abnanyaya ıste ıgı gı ı ın · .... . ' . O ı 
. . · · lidir ve taarruz Brıyanskdan re 

h•r ~ulh ımza ettırır. •v •• istikametinde inkişaf etmiş, üreli iş-
3 _ Hel" iki taraf da yekdı&erını ·, 1 ederek şohrin gru-kındaki 3 Sov-

• ~ ' h 

ıtaıua Devlet Nazırı 
Farinaçi 

Rusların harp malze
mesi kudretini pek 

büvütmüş 

kat'ı şekilde yere 5ermekten acız vet ordusunu kuşatmıştır. Gele!'I a-
kalırlar ve bunu takdir ederek ara- ber1erde bu ordulann imha e~ılmek 
larında pazarlıkla bir uyu~ma sulbü iizc.re olduğunu bildirmektC'dır.kBu 

Bedin. 9 (A.A.) - Yarı n·~mi inhisar idaresi 
bir karnaktan bildirilivor: 

İtal;·a devlet nazırı. Farinaçı, söy caraplık yaş 

2 milyon kilo 
üzüm aldı 

~uretle Almanlar, Rusların en uv-
yaparlar. . • . . vetli Tima<;enkof ordusundan asa-

!ediği bir nutukta Rusl::ırm A vnıpa- y 
yı mahvetmek için topladıkları \'e Eıe bölgesinin bu seneki tütün imali için üzüm mıntakalarından iki 

Bu üç ihtunal hancınde bır sulh ıi:ı rnkarı 40-50 tümımini imha et -
yapılabil~eai imkan haricindedir .• ınPk icin fırsat elde etmistir. Ru ikin 
Kendisi için talisizlik şuradadır ki , ; taarruz griıbunn da • loslrnv::ının 
bu üç ihtimalden hangisi tahakku~ z~ıptı vazifeıünin verilmi.· olmn.sı 
ederse etsin İtalya için bundan bır muhtemeldir. Bu suretli' )J o!'kova, 
t.azanç temini kabil dei!ldir. B!'kı- iki kun·etli Alman ordıı grubL~n?.n 
nu neden: Almanya galıp . ~elırse çcnberi içinde kalmış oluyor .. tlcun
:urf kendi ordularının kudreti ıle ga- eti Afman t:ınrruz grulıu. Ro,;tof ve 
l~p gelecektir. Zaten Fü!:1rer de son Voroşilgrad i;;tikametin<lı> .. ilcrle
irad ~ttiği nutukta bugunP. kadar mcktedir. Bunun önilndr hal if Ru.ı; 
elde edilen zaferlerin hepsini Alman km-vct\eri ricat halindedir ve takıp 
kudret ve şevketinin temin etmiş o~- edilmektedir. Dinycprı· PPtro\'l\kta:l 
chığunu söylüyor ve bundan sonrak!- c\·veliı doğuya, sonra cenuba f;arkan 
korinin de böyle olacağını _ili.ve edı- Alın:m kolu ::\Ieri'ıpo1d:~ cen_up;~n 
yordu. Almanya sırf kendı çocukla- ..,.elen Alman kun·t:ilcrıylr lıırk~e -
ruun kanları pahasına elde ettiği ~:ek ~ovyet kuvvetlerini !11uha:.;ara 
bjr neticeyi elbette ltalyanların ka-I etmi,-tir. Alman kuvvetl~rı. Tfarkof 
ra gÖzleri için kendileriyle paylaş - 1 ,·e Rostof <tehirlerini tehdıd etmekte
ınağa razı olacak degildir, pek haklı tlirler. 
olara~ !a!n~ k~~di .. ~enfaatlerini, 1 Alma nlann ~a.b_erlerine. g?re v~zj_ 
kendr hakımıyetını du~unecek ve an.I \et kıymetlendırilır.;e bu ıkı ~ehrr;ı, 
cak onu temin edecektir. İtalya da\bugünierde zaptı mümkün olabilir. 
açıkta kalacaktır. "ovvct ordulan baş kumandanlığı • 

HA1'bi İngilizlerin kat'i olarak ka- ordu<lan •::ı-;kerlerin te;;lim olmnmala
u.nması takdirinde ise ltalyaya mu- nnı, vatanı kanş k::ın;; müdafaa et • 
kadder olan akibeti, işaret etmeğe \nıt>lcri~ıi js~miştir. 

pek büyük miktarda harp nıalzem('- rekolte:inin 25 milyon kilo tahmin milyon kilo yaş üzüm satın alınmış
sindcn b:ıh~ederkeıı bazı rakamlar edildiğiııi evvelce y_azmıştı~. S~n tır. Bu miktar. geçen sen<>kinden faz. 
vermislir. Bu rakamlar, Amcrikada rnhminler , rekoltemn 22 mılyon kılo 

1 1 siyasi· maksatla Ye bilhassa Sovyet- olduğu merkezindedir. TUtiin mınta- acil'. • k 
lrr Birlii"rinin mukavemet kudretıni k 1 d t"t" 1 denk halı'ne ge İmalathane bınası ve ıııca yemek 

0 a arın a u un rr • - . . 
Am:.>rika halkına göstermek için sui tirilmektedir. H rr tarafta piyıısa i _ İdarece Alsanca.~t: ınş:ı- ed;lmek
istimal <>dilmiştir ... İyi ha_ber al~n i\l çin hazırlıklar devam ediyor. Bu yıl, ' e olan 4 katlı, buyuk ımalathane 
man kaynakları ~o~·!~ ~lıy~r~:ır. tütiin piym;asının biraz geç açılaca- bina;;ı, iki ay sonra tamamla~ac-ak. 

- Sovyetler Rırl!gının _:o.ılah~anrn'l i(ı söyle:lmekte 'ise de rekoltenin. kabul ~eşfi yapılac~ktır .. ım~_la~han_e 
d~ıru~u hakkındakı re:ımı malıımata hatta geçen yıllardan kalmıs tütün l>inası. lzmiri!1.cn guzel "'e buyuk bı
hıç bır ;;urelle uygun olnıl\ an hu varsa onların tamamen ~atılacağı te- naların dan bırı olmuşt_ur. 
mücerret rakamların üsliindc dur- nıin olunmaktad1r. Satıslar için en kil- Sıg-ara imalfıthan~cıınde ·150 işçi
m:ığa bile lüzum yoktur. De~·let na- elik bir tehlike yoktur. ·Bu' seneki tii- ye her gün par~sız sıcak_ ~:emek ~n-
zırı F:ırinaçi tarafından vcrılen ra- lünlcr, evsaf itibariyle çok iyidir. ı{ıtılması içi::'ı bır mutf~k ınş:ı edıl -
kamlar, şahsi tahminlerden ibar?t- Şaraplık üzüm mübayaası: 

1
mektedir. Bu hu!:mstakı hazırlıklar 

tir. So\·yct kun·dlerinin :.;ih1h mık- tnhis:ırlar idaresi tarafınd-an saı ap ,;akında tamamlanacaktır. 
tarı hakkında neşredilen ycga:ıe ra
kamlar, Alman devlet re'sinın _son 
nutkunda verilt>n ve tahrip edılpn 
malzemeyi gö,;tcı·c>n muazzam r:ı

kamlardır. ____ ,,_ __ Fudbol liki fiküstürü hazırlandı 
Oün yapılan toplantıda lik n1üsabakalarının 14 

~hafta taınaınlanınası kararla~tırılch 

b<le lüzum görmüyoruz. Çünkü ne Büyük hazırlıklar yapmış olan Al-
o1 cağı meydandadır. \man kuvvetleri karşı;;ında müdafaa 

Her iki taraf yf'kdiğerini kat'i icin harbedPn Sovyetlerin parça par-

Türkiye - Almanya ti
caret anlaşması dün An· 

karada imzalandı 

573 S. Süleyma. 
262 Üzüm Tarım 
153 İzmirli Talat 
139 S. Ergin 
168 Alba~ak 
136 M. j. Taran. 
187 A. R. Üzümcü 
126 İncir T. A. 

80 .. 1. Port. 
,13 M. Kaşıkçı. 
26 M. Beşikçi 
20 B. S. Alaz. 
17 ln:ın şir. 
17 Y. E. Brn. 
12 Muamer 

1959 
73460 

No. 
7 40 50 
8 42 
9 43 50 

10 48 
11 52 

1NC1R 

429 Alb:ıyrak 
127 Süleymano. 
185 incir T. A. Ş. 
102 A. Papavho 
111 Rita~ 

74 R. z: Franko 
64 M. lzmiroğlu 
:57 Avni özgün 
:51 .1. j. Taran. 
:>O iz. ve Ali 
36 ~I. H . .ı. ·azlı 
31 PetJ(?"i 
14 _\t. Beşikçi 
13 Naci Elbirli'k 
13 }I. Ktt!>:ıkl:ı 
12 Fümir: ekilde yere sermekten aciz kaldık· 'n esir olmaları, hatalıdır. Bu surct

'ım ve bir uzlaşma sulbü akdine mec- le SO\·yct kuvvetlerinin imha edilme-
u~ oldukları takdirde ise bu sulh ·,!ri miimkün olabilir. Halbuki bu 

Fudbol lik mü<.abakaları bu ayın nidc Alta\' - Demi~·:;por, Güzıepe - Ai-
26 ıncı günü A·l"ancak stadında ba;ıh- tınordu, Z3 teşrini<;anidc Demir:>por -
yacaktır. Dün akşam beden ter!)iyes: Ak~. Göztepe - Kar:ıyaka, ~O tc~r!ni- 1 

bölge binasında fudbol aj:ıııı Snnd sanide K:ırsıyak:ı - Dl'ım-r por. Aıray -
Yurdkorunun reisliğinde genı;lik ku - Altınordu, 7 kanunu"v\·clclc• Ate~ - Al
lüpleri müme:>sillerinin yaptı~~ı top- tınordu, Kar;?ıy.ııka - Altrıy ,miisabak:ı, 
lantJ<l!! lik fiküf;türi.i :ı~a<Tıcfaki <;ekPrk l::ırı vapılacaktır. H w 21 kanunncvvci 
te. bit edilmişôr: ~a•rihleri tem;:;il mii~:ü)akin"ı lcin 00. , 116~ 

26 teı;ıı.·inicwelde Kar;:;ıyak:ı - Ateş, oırakılmıştır. ·1858;1 
D<'mir,;por - Altınordu, Gözlf>Pt' - Al- 28 kilnunuevvelde te'ı<rar fil<ü,;tiire 
tay takımlaıı ka~ıla~ac·:ıklardır. 2 teş giir• ikinci devrr nıaçl~rı h~ lıyncnk 1 :>0254 

K. S. 
38 50 
42 

K.S. 
44 50 
50 

42 75 
41 50 
42 
40 
40 :ıo 
41 
42 
4:1 75 
.ıo 

12 
46 50 
41 
42 

44 25 
47 50 
52 
51 
48 50 
43 
44 
M 
47 
12 
46 50 
47 25 
42 

~fal yok. 

K. S. 
21 50 

14 
24 
14 
ırı 
14 75 
14 rıo 
13 
22 50 
19 25 
1:1 
18 50 
13 25 
16 50 
17 7;; 

K.S. 
23 

17 ;){) 
2ri 
16 
22 :,o 
ı.1 7r, 
14 r.o 
16 
22 ;,o 
23 
11 :;o 
21 i'iO 
13 23 
16 50 
17 'Fi 

11ncak herkesin askeri kuvvetleriyle kuvvetler :\Ioskovıı ~ Don !lra~ında 
işgal ettiği sahalar pazarlık mevzuu bir hatta çekilirlerse hem kuvvetle
olarak yapılacaktır. İtalya ise bugü- rini kaptırmamıs olurlar, hem de 
ne kadar sırf kendi kuvveti ile her. 'n,; yetismektc olduğu icin orduları
hansri bir düşmanın topraklarını iş- "l::l bir ceki düzen verebilirle.ı-. 
gal etmek şöyle dursun; kendi top- Havalarda• 
raklarıru bile muhafazadan aciz Alman taa

0

rruzu, bütün cepheler-

riniı;anide Göztcpc-Demirspoı·, Ate~- ,.e sıram göre devam cueccl tıı·. 1 ZAH İltE 
Alta,- 9 teflrini;;-anide Kar~ıvakıt - Al- Uu ~uretlc lik m~~abakları on 1 ll Ç. • "ohn 11 :iO 12 
tıno;tiu. At~.~ - Göztcpe, 16 · tr5rinisa- dö~t haftada hitmiş oı:ıc:ıkt'l-. 1 O T. Susam 3~ :;;ı 

- - 1 000 kalmış, Libya mwteıına olmak üze- de dernm etmekte, 3 yerde hüylik 
re Afrikadaki bütün müstemlekele- ınevdan muharebeleri Vl'rilmektedir. 
rin.i d~man ordularının işgaline Alm<ın hava kU\'VE'tlcri de bu ha
terketmiştir. Binaenaleyh pek tabii rekiıta geniş mikyasta iştirak etmek
olarak bir uzlaşma sulhünün masraf te \'e ordularla birlikte netice almak 
Jarıru en ziyade ltalya ödeyecek, hiç için f .. ;ıliyet göstNmek'Ledirler. 
değilıe müstemlekelerinden rnühim (Radyo gazetesi) 
hir kamını kaybedecektir. Ruslar ne düşünüyorlar: 
İtalya için bu badireden milmkün :\Ioskovndan verilen ma\i'ımat bu 

mertebe ucuz kurtulmanın ancak bir dı>faki Alımın ta:ırruzunu da Ru;;ların 
tek çaresi vardır: O da ne yapıp yapa tlurdurmağ:ı. muvaffak olnc;ıklnrı 
rak m\inferid bir sulh akdetmektir. klincledir. 

Bu mantıki netice karşısında insan Rıı;; . .-:ı. bir Ö'lüm. kalım harbi;ıc 
ihtjyarsız oJarak şunu düşünüyor: girirmistir. ~Iarcşal Timoçenkof, 
Son günlerde Romanın merkezi olan emri yevmisinde geri çekilmemelerini 
\/atikandan kalkarak Londraya ka - \'e her erin bulunduğu yet de vatan 
dar gitmiş ve orada lngiliz devlet iı:in ölme ·ini istPmi.ştir. 
adamlariyle baş başa uzun uzun gö- Bu emre göre geri Gekilec<'k hor c>r 
r~tükten sonra Vaıingtona hareket öldürlilPCektir. 
·~tmiş olan Mister Ruzveltin ;ıapalık fngilizler, :\IoRkovanın tehlihdr 
"'"zdindeki µhs1 mümessili Miron ııldugu:lu gizlememek e, fakat Al -
Taylor'un çantasında acaba böyle maıı zayiatının ağırlığiyle teselli 
münferid bir sulh ihtimali ile ilgili bnlınakt".ldırlar. Bu akşam 1sveçtrn 
hazı teklifler mevcud değil midir'! \'erilen bir haberde, Alman knn·et-

HAMDl NÜZHET ÇANÇAR lrrin!n )loakovaya yüz kilometre 
uzakta bulundukları l>:Idirilmi~tiı-. 

(Radyo ırazetrs:) ----000---
Fransızlar sark . . 

cephesinde 
l'arıs, !'1 (A.A.) - Fran~ız j.('onül

u alayının ii~üncü knfılr._i, bu ~nbah 
V('r,;aydan sark cephe,-ıne hareket 
etmi:ı"tır. Bu kuvvetin ek~erıs hnv:ı 
topı;nsudur. 

Askeri Fabrikalar lzmir silah 
fab.rikası satın alma komisyo
nundan: 

ı - İzmir si!:1h fahrika ı ihtiy:ıcı için mevcut sa.rtn:ım'si veçhi!e 
(8350) liırn mnhnmmcn ben ili aşağıd!! cin.<> ve miktarı y3z11ı 
dört h"alem kt•r<!:te :ıyrı :ıyrı veya hep;;i birden pazarlıkla ,.;atın 
alın:ıc.aktır. 

" - Pazarlık 31.10.911 cuınarte,-ı günü .saat on dörttt>. Halkapı
narn:ır silfih fabrikasındıı müt.e~kkil komisyond:ı yapılR-

" ... 
c:ıktıır. 
Talipler 627 liralık temln:ıtlannı izmir mal sandığımı yaLırar:ık 
alac~l"ılları ınakhıız ve ticaret odası 911 yılı w·sikası ve 2490 sa
.nlı kanunun 2 Vf' 3 Uncü maddeleri mucibinca İC.'.lp eden vesika
ları hami:en !.x'ili gün \' ~antta komisyomı mllraca.-ıfüırı. 
Şartnam"ler hH' giiıı S.'lat sekizden on altıya k:ıdar Halk:ıpınnr 
sil<"ıh fabrikasında görülür. 

l:J ~ltr.:~ HiXlfıX400 okluk gürgt'n, 
;.,o :\Irt.:ı 8X25X300 - 400 fırınlı gürgen 
10 :Mrt.3 6X25X:!OO - .ıoo fırınlı gürgen 
20 )lrt. 2,i>X2S : 28 - 400 çıralı t.am tahtası 

10~14--18-21 123~ 

Bornova ziraat mektebi mü
dürlü2ünden: 

. \Iuh:ım)11{'n becHi İlk temin:ıt ı Cin<ıi 
Lira Llr.ı Kr. 

12 ı ı 2 ;;o 122 - 125 takım elbi:oe dikişi 
:\lekt.'hiıııiz t.ıl bel rı :çin kumaşı mektepten verilmek şartiyle malze-

ıı1C.~i ıniit~:ıhhide :-it oima!- uzere diktirilecek harici liicivert elbise 6/10; 
q n t:vriiıinı:k!n itilıctl't'll 10 ~!in miiddclle eksiltmeye konulmuş olup 21/10:' 
fJ 11 S:ılı g!ınıi . ·ı:-t 15 de :ıı •ktcptc miltt'~kkil satın alm:ı komisyonunda 

k ·iltme.;i sapıl:ıcagın<lan ı .. !ıplerin ilk teminatını İzmir Mektepler }fu
ha;;C'hrciliğir.e yatırarak r.ı;.ıkbuzumı komisyona getirmeleri. 

P.u işe ait ı;miıı:ımeyi gürmek i<ıtiyenler her gün Mektep müdiirlü-
~'iioe miirnc:ıntl:m. ô 10 16 2Q 

U
.. .. · · t l Cocuk c:sirgen1e ·Denizlide fenni hovacılık 1 

zuın ve ıncır sa ış arı 1 · k · 
:\Iıntak'l '.icar-:t müdlirli r. Ekrer.1 piyangosu ur U 

F.dı'z clün öO.'eden sonra bor,;a,°'ı ıri-I k . l>eı1 ı.lı, ~ (A.A.) - Burada lktı-
• ,, n' • ' · '· • ,, ç· k E ·rgeme ıırumu ızmır m ·- • d d k d"r'k üzüm ... ,, ını::ir -atı~ ::ırı h'ıkkın- .~u ~ı . . o·n d" :ıat "\ıf·Kaletı taratın an o unıacı-

da tetkikler \':ti> 11·~·::.-. . · \k.ezının eşya pı) an? ~ h und ıı.~at on lıır ıçın açııan fenni kurs, çok alılk.a 
· · · beı;l:e kurumun Ba~m.ı ane. ~kı mer- "'ostermıstır. Yakında knzaıarc\·· d.:.ı 

ooo kezinde üçüncü note~· v~ :ılayet mii· l~ırer kurs açılacaktır. 
(:ezaevi tamir edilecek rakibi huzuru ile ~ekılmıştır. 

982 numarava radyo, 3240 numar~.- 1 Kendir pi a ·ası 
lzmir cezaevi 3200 lira ı--arfedilerek y:ı bisiklet, 1S68 numaraya fotoğraf . n 

c:>Rslı sur ·tte tamir olunacaktır. Ha- makinesi, 81 numnr'1.ya. hasır koltu .· ı Kastamonu, .. · ~i\. A.) - ~en. 
zırlanan proje .ıtdlire Vekli!etince tas- takımı, 3323 num:.ra~·:ı cay rnkımı i.:a. kenaır mansulu pıya,;aya çıkarıınu;i, 
dik edilmis ve tamir havnlPsi de gel- bet etmiştir. 7u-ıou ıcuruş arasınaa o>atıımıştır. 

· t' .H.e1<oıte, geçen senenın ıkı mııyonu-
mrn ır. lht"k.. f t k 1 " k l d 1 rar yapan ırıncı na m l ·aoı v mııyon l o ur. 

Muakkiplik yasak 

Tire orta okula binasının ikmali inşaatı 
gaptırılaktır 

lzmir Nafia müdürlüQ-ünden: 
Tirı• nrta okulu'nun 1,Jil98 lira 15 kuruş bedeli kt!şıfli har:ı.1 \'C uahili 

s:\·:ı, an~;,p "~karo fay<a~s ve moz'lyik döşeme ve r.ı•,i~.~~?rri:ı~ı inşnatı 20 
ı.:-:in mii<ldetle kapalı ek:·dllmeye ko 11muş olup ~ 1(siltnw l '11 .. 9.n cumartc
-'İ günü sn:ıt on birde izmir nafıa miidü~·lilğünde miite~ekkil komi<ıyonda 
kapalı :1.a.rf usulile yapılacaktır. 

Bu İŞ<? ait keşif ve silsilei fiyat c• dveli, melrnj C<!tveli ~'lrtn~meler 
proje ve mukavele projesi nafıa müdürlüğünde tetkik olunabilir. 

İsteklilerin 2490 :ayılı kanunun hükiimlerine göre hazıırlıyncakları 
1080 liralık muvakkat teminat ve ihale gününden 3 gün evvel nafıa m(ı
dürlüğünden alacakları ehliyet vesikası ve ticaı~t odası belgesini muhte
vi kapnlı teklif mektuplarını 1/11/9-11 t.{üniinde saat onda komisyon ri'i'-· 
liğine makbuz mukabilin.de vereceklerdir. 

Post.ada vaki gecikmeler kabul edilmiyec<'klir. 10-20 4219 

Kırka2aç belediyesinden: 
Kırkağaç belediyesince 3100 !in :ıı; kuru~ ke::;ifii beledive binası 

ln~aalının temel ve oir!nc kısmı yapılacaktır. ihale 28.lÖ.941 salı 
günü saat 15 belediye dairesınde encümen huzurunda yapılacak. t:ı
lıplerin ih:ıle giiııü ~:(. 7 r. teminat akçelerile ve eksiltme kanununda 
yazılı ve,;ikalarile miiracaatları, şartnameleri her gün belediyeden 
parasız Vl'rilir. 10 14 18 22 422g 

Ödemiş asliye hukuk mahke
mesinden: 
Ödemişin meşrutiyet mahallesinden Hüseyin oğlu Sabri Yu ver na-

mına vekili a ·ukat Belkis Elbi tarafından müddeialeyh ayni mahalleden 
Ali Riza kızı Bedriye aleyhine açılan boşanma davasının Ödemiş asliye 
h-ukuk mahkemesinde 3/10/941 cuma günii yapılan duruşmasında müd
deialeyha Bedriyenin ikametgiihınıri, meçhuliyetine binaen dava aırzuha
liıtln ve davetiyenin ialnen tebliğine ve duruşmanm da 10/11/941 pazar
tesi günli ı;aat dokuza talikine karar verilmiş olduğu tebliğ makamına 
kaim olm:ık Ü7Aıre il:in olmmr. 911/683. 4~ 

Bugün 

ELHAMRA 
SiNEMASI 

YEN! gfNEMA 
)levsiminiu 2 inci 
TtJRKÇB HARiKA 
Filmini göstereet>ktir . 

GÜLMEYEN KADIN 
Rei : ERNST LUBLITH 

Oynayan : G RETA GARBO 
AYRICA : Matbuat U. M. Memleket iurnalı ,, 

. ..... . ...... .... ' ............. "1111111" 11 ......... 1111111 111 .............. ' 11 ıl ı ı tt •• ••• • 11 111 11 ........... .. 

HER GÜN İLK MATİNEDE UCUZ FİAT 
~~~~-~~~~~-~--~-~-~-~~~~~~~~------

SEANSLAR : l • 3 • 5 • 7 - 9 da 
Cumartesi - Pazar Saat 11 de Blllllar 



1 

t· 
ı-

iı , .. 
. ,. 

6) 

• 

' 

10 Bi,..ocltefrin 1 1 CUMA 

! ' · ••• •• •••• ••• • •••••••• ••• ••• ••••••• •• ..... ... .... .. . ..... ... . .............. •••••• •••••••• •••••••••••••• ••• ... . . . . 
l lzmir Levazım Amirliği İlanları) 
....................... ······· .................................................................................. . 

Ankara M. M. V. Harbiye dairesi riyasetinden: · 

~Iiktan 
Cinsj adet 

Kablo arka tezkere.si 
Kablo mahfazası 
Kablo askı tertibatı 
Kablo tezkere çevirecek 
kablo -

300 
2000 

28000 
600 

Kablo çevirecek kolu 3000 
~'1etmo çantası 1500 
Emniyet kemeri 500 

1 - Yuknndn ::a z :lı yedi kalt • ın mıılzemc ~atııı ıılınacaktır. 
2 - Taliplerin ma iz eme hakkıııclu malumat almak ve nilmunelr

rini görmek ilzere 10/ 10/ 941 gününe kadar ::\1. M. V. harbi-
ye dairesi riyesctine mür:ır:ıatları. 4-6-7-8-!J 

Bodrum satın alma komisyonu batkanlığından: 
1 - Tahminen beher kilosuna 30 kurustnn kapalı zarf us•Jliyle 

120000 kilo sığır eti alınacu ktır. 
2 - Muhammen bedeli :J6000 lira muvakkat teminat 2700 liradır. 

Şartnamesi komis.rnnumuzdan öğrenilebileceği gibi Ankara 
le-vazım amirliğinrlcıı vP lzmir kor satın alma komisyonıınıfa 

görillebilece ktir. 
~ı - İhale 24 birJnc! teşrin HH ruma günü .-;aat 15 de komisyonu

muzun bulunduğu Bodrumlu Salih Uslu hanında yapılacaktır. 
4 İsteklilerin mezkur gii:t ve saat 13 elen 14 de kadar teklif 

ırektuphrı:ıı 'Kom ioyom•.muza Ydmeleri ilan olunur 
7 10 14 17 . 

-'°!mı-'!'ir-L~cı-'O_ı:_ın_•_A_m_ir"'!l'!'ig_i_s"'·-a-tı_n_A_/ ,;;;-Komisyoııundan • 
l B1>~er k.ilos~na ~62 yil: altrnı• iki kurus tahmin edilen 18000 on 

sekız hın kılo sad<>rııın kap:. ı zarf u~uliyl!' eksiltmeyi' konul
muştur. 

~ - Eksiltme.-i 1~(1_~ , 9·H Perşembe günü saat 16 da Kışlada İzmir 
., Leva71'!1 amırlı~ı sa~ın alma komisyonunda yapılacaktır. 
v - Hepsı!1ın tahmın edılen tutan 29160 yirmi dokuz bin ;·(iz alt-

mııı lıradır. · 
·I - Tem.inatı mu.va~kata.~ı 2187 iki bin yüz S<!k,;en yedi liradır. 
,, - F.ksıltmeye ıştıırak edecekler kanuni tesikalan ile teminat vi' 

teklif mektuplarını ihale saat inden en az bir sa:ıt en-el komis
ı·ona vermiıı bulunacaklardır. 

6 - Şıırtname her gün komisyonu:ı görülebilir. 2 6 10 14 

Çı.na.k.kale MST. MV. SA . AL-:-Ko~RS:Jiğinden : 
1 - ln~ik ormanlırrındn ki nıa . 't:ı:ılardan a lınacuk 5000 m(>trc 

mikabı kerestelik ağacı!\ nı-mnndnn keqiJerek Çanakknleye 
nakil ~i 21-10-9.Jl ..alı güııil flllıtt ( 16) d:ı kapalı zarf ile 
talibıne ihale olunacaktır . 

2 - }leh'?r metre rnik~lbının tn1-.n1ıııi fintı :12 lira oJup ilk te-mi· 
natı 9250 liradır. 

:\ .- Evsaf ve şartname,;i her ı:fııı komL'yonda görülebilir. istek
lilerin mezkur tnrilıte ihııle saatinden bir ,,ant evveline ka
dnr teklif mektupların; Çaııııkkale MST. Il \-. SA. AL. ko-
misyonuna vermelel'ı. ·> 6 Hı 

J:ıımir leYasım amirliıri aatın alma b:omıayonundan : 
· ı - lieııer kııo~ıinu 1;5 (on uçı kUl'UŞ tahmın edilen ·18,0UIJ (kırk 

""kız bın) kııo nohul kap ııl zarf u'u~ ile e ksıltmeye konul
muştur. 

2 füIBııtme~i 17-10-9·ll cu rr.u günü <aut on dörtte kıslad ,ı ı zmır 
le\.· azım amırJığ't sn tın :•un~, komıAyonunda yamı~ca!'\.tır. 

J J{ep~ının ttıhmın cd ı :Pn I Lıtı:ırı fi2·10 (attı b.ln ıki .v·üz kıı·hJ 
lıradır. 

.ı Temınatı m:ı;akk:ıta<ı ··€<' (dôıt yüz altmt-; sekiz) Lradıl'. 
,,, - Ek"1ltmeye ıştırak odec~ J. i e :· kanuni vesıkaıarı ile temın:ıt ,.e 

tekııf mktupıarını ihıı. i e ~ ıı ,ıtından en az bir «aat cn·el ko
mıRyona vermı~ bulunarP. k i ~rdır. 

6 - ı;;artnnmr• i her gün k"m ı,~·ondn görülür. 30 ;, 1 IJ ı,:; 

bmir Jen.z.ı.m ami.rliıii aabn alma komiayon~d...;;-- -
• - Kapalı zarf usulile :ıo ton y~il mercimek sntın alınacaklır 

Bebı;.r kılosunun ın ı:l • mmen bl' d l' li 20 kuruş olup tllt:ıı'ı 
6UOO Jır:ıdır. 

2 -- gvsaf Ye !jeraiti htaıı b•ı: 1'opk:ıp ı :\ol:ıl t« J.ıe ask<'l'ı >: tın :ı ' · 
ma komı.ıyonuacl" ı:orHt> b ' hr. 

<l lhale.>i 15.10.!lH çrr~~ mba 'gunü <aat 16 da konı...;yonda 
yapılacaktır. 

ı lsteklılerın mezkur giinch ı hall' 'aatinden bir saat rvvPi te
mınat mnkbuzde tek•ıf 'lı l' !•tııplarını komısyona vermeleri. 

25-30 5-10 
Jıı:.mir Levazım Amırliti Satın Alma Komıayonundan : 

1 - Kapalı zarf u'ulile :;ı; t~n kuru fn•ulya •atın alınacak, ue
her kılosunun mııhamm!'n bedel• 25 kunış olup tutarı 8750 
liradır. 

2 - Muvakknt teminatı 656 l•ra 2/i kııı-uştur. 
.. - F.vsaf ve hıısu•i ~artlar komiNyondan öğrenilecektir. 
1 -- ihaleRi 15.10.941 çarşamba gUnil snnt 11, lstanbul Topk:ıpı 

.\fııltepc ;ıatın alma komısyonundo yapılacaktır. 
5 - .lııteklılerin mezkilr gilnd., ihale ~aatind!'n bir saut ~vv~I 

muvakkat t~mioat makbuzlariylc teklif mektuplarını komis-
yona ,·ermeleri. 25-30 5-10 

latanbul Topkapı malte pe askeri satın alma komisyonundan : 
1 - Kapalı zarf :ısıı!ile ;;5 tQn nQhut alınacaktır. Beher ki!osu

nıın .nuhammen bedeli 17 ve 17,5 kuruş olup tutan u125 li
radır. Muvakkııt .eminat ı -159 lira ıl8 kuruştur. 

:! - Ev'lllf ve husu~I ~artlar Topkapı 1\T:ıJtppe :ı~kerl satın a'ma 
kom•syonundıı gor:t!ebılı~. 

3 - İhalesi 16.10.\141 1ıer<Pr>br günü saat 11 de mezkur kom;,;. 
yond:ı. yapı!acııktır. 

1 - Talıplerin belli giiııdc murnkknt tı>mınat makbuzu •iP tek
lif mcktupları:ıı <nnt H' dıı komisyona vermeleri. 

25-RO 5-10 
lzmir LeYazım Amirlii j Satın Alma Komiayonundan: 

1 - Beher kilosımıı 21 yirmi bir .kuruş ·tahmin edilen 27000 yir
mi yedi bi:J kilo kur~ fr_,uır~ kapalı zarf usuliyle eksiltmeyı> 
.konulmuştur. 

2 - Hep•inin tahmin edileı. tu t aı·ı ;,ı;7ıı bi'$ lıiıı altı yüz yetmi$ 
liradır . 

:ı - Teminatı muvakakta•ı 4:!rı ıliırt yüz liı·a 2(; yirmi bes kuru~-
tur. f l • ıt 

4 - lhalesı 21-10-941 alı gunü ,m:ıl 15 tc kışhıda izmir levazım 
zım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi her gLn komi•yonda görillebilir. 
ı; - Eksiltmeye i~tirnk edecekler kanuni vesikaluriyle teminat 

mektuplaıını ihale san inden en az bir saat evvel komisyona 
vermi~ bulunncaklnrdır. 6 10 14 18 

lzmir LeYazım Amirliil Satın Alma Komiayonundanı • 
l - Beher kHosuna 35 kurus tahmin edilen 18000 on sekiz bin ki

lo makarna kaj' lı znrf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 Eksiltmesi 17-J v !111 cuma günü saat 15 de kışlada izmir 

levazım amirliği satın alnın komisyonunda ynpılacaktır. 
:ı - Hep inin tutarı 6300 nltı bin üç yUz liradır. 
1 ....:. Teminatı muvakkatıı>ı ·172 dört yilz y~mi.ş iki lira 50 elli 

kuruştur. 

5 - E ksiltmeye iŞ'tirak edecekler kanuni vesikalarjyfo teminat 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir ~aat evvel 
k omisyona verilmi§ bulunacaktır. 

6 11rtname 1 her gün komi yıında güriilebilir, 2 6 10 H 

Çnnfrlrknlr A.qkrri Satırı Alma 
Cin•i Kilo Umum tuta'!'ı 

Lira 

(ANADOLU) 

Kom.isycrrnında.11: 
Teminatı 

Lira 

• 

Şartnamesi 

-Odun 475000 7125 535 Kapalı 1.arf 15/10/ 941 Çar. 
şamb:ı günü saat 11 de 

« 740000 11100 833 « c • « « 

• 260000 !l900 585 Açık eksiltme 15/10/ 941 
Çarşamba günü s:ıat 11 de 

1475000 Yekun 
1 - Ayn ayrı şadnamelerle yukarıda cins ve miktarı vazıh 2 kalem 

~:ıpah zarf ve bir kalem ::ıçık eksiltmesine )Uzum gÖriilen odunun 
ıbale günü 15/10/ 941 Çarşamba gilnü saat 11 de yapılacaktır. 
Kııpalı zarflar kanunun tarifötı dairesinde tanzim edilmis ol:ı
rak komisyona bir saat ewel verilmiş bulunacıık1:ır. 

2 t.teklilerin belli giln ve saatte wsika ve temin:ıtlnriyle birlikt<' 
komL•yonumuz:ı müracaatınrı. 

:ı - Şartnames i her gün komisyonda görülebilir. 2 6 10 14 (4102) 

/ntrınbııl Topkapı ılfalt<pc AS. SA. AL. Ko. dan: 
1 - Kapalı zarf usuliy le l!J ton kuru üzUm satın alınacaktır. Bt>

her ~ılosunun muhammen bedeli 51 kuruştur. 
'.? - Evsaf ve hususi şartlar Topk:ıpı maltepe askeri ıı:ıtın alma 

komısyonunda görülebilir 
:ı - - İhalesi 20-10-941 J.>«<.'lrte~ı glinü saat on birde komisrnnd:ı 

yapılacaktır. · 
4 - 'fülip ulanlar muvakkat teminat makbuzlariyle tekhf mC>k

tupl:ırını rn!lt çna k:ıcla~ komisyona vermeleri. 
:l(I 5 10 15 

A s. P. No. 2082 Mutia SA. AL. KO. dan : 
1 - Muhammen fi.at~ bir kuruştan olmak üzere 2,276000 kilo odun 

kapalı zarf usulıyle satın alınacaktır. 
2 - İhale 13-10-941 pazartesi günü ~a:ıt 1G tedir. 
3 - Muvakkat temin at ı 1707 Jirııclır. 
4 - Şartnam~si her giiıı ko ın isy oııumuzd~ görülebilir. 
5 - lsteklılerın belli gün ve •aattc k:ınuni vesikalariyle Muğla 

AS. SA. AL. KO. nuna 'll!Uıacantlan . 27 1 5 10 

l zmir Leı"l::ı-ı:ı Amirliği Satın Alma Koınisytmu'llda11 -
1 - Beher kilosuna 13 kuruş tahmin edilen 19800 On dokll2 bin ..,._ 

~iz !ilz kilo Nohut açık ekAiltmeye konulmuştur. · · · -
2 Eksıltm~ ~ 7 (10/ 941 Cuınn günü saat 15 de Kışlada İzmir Leva

zım amırlıği .satın alma komisyonunda yapılacaktı'!'. Şartıı.nmesi 
her gUn komısyonda görillUr 

3 1!'.epı;inin tahmin edilen tuta~ı 2574 iki bin beş yüz yetmiş dört 
lıradır. 

4 - Teminatı muvakkatası 193 yüz dokııan üç lira 5 beş kuruştur. 
;; - Eksiltmeye iştirak edeceklerin mezkilr gün ve saatte kanuni ,-e· 

«ika ve teminatlnriyle bio'l'Jikte komisyona milracaatları. 
2 6 10 14 

lznıir Leı"O..."'ım Amirliği Satın Alma KımıiBYcm.1ından 
1 - ~her. kilosuna ~62 yüz altmış iki kuruş tahmin edllen 3000 iiç 

bın kılo sadeyagı açık eksiltmeye kon.ılmuştur. 
2 - Eksiltme 16il0/941 Perşembe gilnil saat 14 de Kışlada İzmir 

Levazım aın~liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartna
mesi komisyonda görillebilir. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 4860 dört bin sekiz yüz altmış 
liradır. 

4 - Teminatı muvnkkatası 364 üç yüz altmış dört lira 50 elli ku
ruştur. 

;; Ekslltrı).eye iştirak edroeklerin yukarıda yazılı gün ve saatte ka· 
nuni vesika ve teminatlariy!e birlikte komisyona mill'acaatları. 

2 6 10 14 ------------- --- - - - - -----
A ı\'KARA .11 • • ıı. V. SA. Al. KO.nımdaıı : 

1 - )1otor ı ü 'asıtalar ıçın ydek parça yaptınlacaktır . .Hu •ŞI 
yapmağa calıp olanlıırm 15.10.~41 giln_üne kadar Ankarada 
M . • f. Vekaleti llnrbıy d a•r ı rıyase.tıne müracaatları. 

4 7 10 1 3 ---- --·-----------~---=------Jzmir levazım amU'ligi: aatsn alma komisyonun.dan: 
c;ı'l~l .. \fıktr.rı ' 

:;,;actey'.lğ• ;;ooo K O:o 
Bulgur ı ~000 • 

Yukarıda c ı ııs '"' mıktan yazılı ık kalem yı;·ecek ın:ıdd os ı 
,ıazarlıkla satın alınacaktır. . . 

~ ııı:ı!Ps• ı:ı . 10.~141 pnzartesi ı:!inli saat 14.30 da Kı~lada lzmıı· 
IM·azım amırl:ğı satın ~ılma komisyonunda yapııacaktır. 

:ı ra•ıpıerın bcllı giln ve saatte kat.i teminntlarile birlıkte ko-
ır.ı:o:yon::ı n1üracaP.tları. 

----=ı ·o ,,;,1· iı'n n \,.;-o .Stt~A-1.-li...,.,..,,-. -:ı,-· <-:i,..,•/..,.i ı,..) i,..,,-d-c_n_: ~-------

Cin«: K110 8.'\atı D. 
sacıeraıiı ıuooJ 11 o,ı 
::indeyag; 14000 14 30 
:hde;·agı l lOOO 15 50 
S:ıd~:"ıP..ı l ıooıı 16 
Sadey:ıgı ı .ıooo 16 :ıo 

Yukanıla cıııs ,e mıKta r larıle ıhale saatlerı yazılı be~ kalem sade 
yagı ayrı ~yrı ~aı1.nmelere ıstınaden ve pazarlık suretıle eksiıtmelerı 
yapılııcaktT Her bırının temın:ıtı 3570 lıradır. Eksıltmel.erı 14,. ı 0 . 941 
saıı giinii Yassı\'iran kö:. ünde ~·apılacaktır. ~artnamelerı komısyonda 
gilrillebılir. İ•tek!iler ayni giin ve saatlerde komısyonumuza mür:ıcıı-
atları. 1 O 11 

( 'aııııkkolr, ,\fal. ,\fr . .Sır. Al. J...o. Jliyv;;etiııllen: 
'ı _ 11eher kılosu 26 kıınıştun 40 ton kuru fusu lya 18.10.!141 cu· 

martesi gllnii saat 10 da Çanakkal<' '.\fat. :\i v. 8a . Al, Ko. 
.ıuncla pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 Kal'.i teminatı 1500 !ıra.dır. . .. .. . . 
:ı __ ıwsaf ve sartl:ırı her gun komısyonda gorulebılır 
4 _ lsteklılerin ihale saatinde komisyoncl a bulunmalar:. llJ-15 

lzmir !nazım amirlii i 
rin!o\i 

UJkm~ Soba 
~oba Boru< 
Soba Dirseğı 
Soba ~:ıpka"1 
:\!asa 
Kürek 

ıatın alma lı:onıiaronundan ı 
:\-lıktarı 

248 
3180 
1000 
256 

68 
67 

ı:ı2 W:ıııgal 

ı ·- Yukarıda 
e:ıktır . 

yazılı yedı kalem malumc pazarlıkla salır. alıııa· 

'.? _ ihale<i 13.10.9.Jl pazarle,i !(ünü saat 14 de kı~ l:ıda İzmır l(>-
v:ızım ;imirliğı ~atın alma komisyonunda yapılacaktır . 

:t - f;teklılerın bellı gün V•' '1ı:tll:ı k:ıt'i t(>minatlarilr birlıktı• ko· 
mi,;yonn ınüracaıı.tl:ırı. 

Söke askeri satın alma komlayonundan : 
ı - 20-9-941 tar ih inde ibalcsi yapı lacak olan 51840 kilo senelik p:ı

tal<'~ kap:ılı zarf usulii ile eksiltmesi iliuı \!dilmesine rağmen 
talip çıkmadığından 'onunda pazarlıkla mübayea edilmek üıe
ı-.• 20-10-9.ıl ıı:ızarl<'si gHnli s:ınt on bire kadar bir :ıy müddrtle 
ııskıya :ılınmıştır. 

Taliplet·in izmir levazım :ınıirliği il<' Sı;k,, n•keri s.'\tın :ılma ko· 
misyonlarında. mevcut evvelce gönd!'rilen şartnnmeler dahilin
de 20-10-941 p:ırnrlesi günü Maııt on bire kadar Söke ask!'rl ...... 
tın alma komisyonuıı:ı milracııat ~tmeleri iliın olunur. 

10-12-14- 16 

Çmıakk-0lr .lfat. Mı'. Srr. Al. ]{o. Ri110.,l'lindnı: 

ı -· Behe ı· kilosu 14 kuruştan 30 toıı patates 18.10.941 cuınart~
" y, ünii saat 11.30 da Çanakkale )f:rt. '.\iv. Sa. Al. Ko. nıın· 
da pazar-lıkla satın alınacaktır. 

2 - Kat'i teminatı 630 l ıradır . 
3 - Şartnamesi her gün komi~yonda görüleb ilır. 
4 - ı~tckli lerin ıhale •aııtinde komi~yonda bıılunm:ıları. 10-16 

• 

5a lilfe (3) 

lstanbul komutanlığı satın alma komisyonu batkanlığmdan: 
1 - neber kilosuna ;)5 kuruş fiııt konulan 40000 kil o kOl' Un ctı 

27.10.941 pazartl'si gilnü sn nt Hl dn kapalı zarf nsu hı l'k
siltm(' ile ihle edil<>cl'ktil' . 

:ı - Şartnamesi hrr giln komısyonda gorülehılır. 
3 - Ml!hammen h<>dı-li 22000 lira olup ilk teminatı lGGO lıru dıl' 
4 - hteklilerin belli günde muayyen saatten bır saat önceye 1:!.

dar teklif mektuplarını kanuni vesikalıırile birlikte Fıncl ık
!ıd:ı satın alma komi <,·onuna vermeleri. 

. 10 15 20 25 

lzmir levazım amirli.ti satın alma komisyonundan: 
1 - Pnarlıkl:ı 1000 kilo snde yağı pazarlıkl:ı satın alın'lc a k1:ır. 

2 İhalesi 11.10.941 cumartesi gilnU snat 10 da Kışlada lzm ir 
l evazım fımirl i i('i ,;3tın alma komisyonunda ~·apılacaktıı· . 

!l T!!liplı>rın belli gün \ ' <' saattn kan tminatl:ıril<' birlik:e ko. 
mısyona müracaatları. 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
llkokull:ır için yaptıniac:ık olan 110 sıra ile 18 ynzı tahtası 15 .ıı:üıı 

milddetl<ı açık eksiltmeye konulnıu~tur. Sıraların beheri için muhamm~a 

bedel 17, ynzı tahtaJa,·ıııın beheri için 12,b" liradır. Şartnameyi görmek 
ve faııkı izahat alnıak istiyenler her gün Maarif Mildilriyetine, eksiltmP
ye iştirak <..>deceklerin ehliyet vesikaları ve 154 lira 15 kuruşluk teminat 
makbuzları ile ihale günü olan 13 Blrinciteşrin 1941 Pazartesi gilnil anot 
11 de F.ncümene münıc.-.atları ilô.n olunur. 30 3 6 10 (40411) 

inhisarlar umum müdürlüeün
den: 

1 - Kapalı zarf us ulü i i<ı dört adet maa makine gü\•ertE'li çektirm<' 
yaptırılacaktır. 

2 - '.\'hıhıımmen bedeli 58 bin lira olup muvakkat teminatı 4150 
liı~dır. 

3 - Eksiltme 31/ 10/ !l.\l cuma günü saat 10 da Kabataşta Jevnzım 
~ulıe.-<inde müteşekkil alım kom isyonundn yapılacaktır. 

1 - Şartnameleri sözü ge~rn ~ubedc \'e Ankara ile İzm i r ba~ ınü· 
diirlüklr:· nd 2 liı-a !10 kurus mukabilinde alabilirler. 

:; - Y:ılnız makine vpya yalnız ~ektirme teklifi kabul edilir. 
6 - Ek.•iltmcye girecekler mühürlü teklif mektupları ile kanuni 

\'esikalarını ihti\'a edecek kapalı zarflarını ihale saatından bir snat M ·

\ <'lınc lrnc:!ı:ı· adı gc\cn komi•:•on riyastin~ makbuz mukabilind(> ,·er-
;nı~IM·i liizımclır. 10-12-14-17 8908.14224 

• inhisarlar umum müdürlü2ün
den: 

1 - Kapalı zarf u.<ulü ill' Sekil i uzlnsında q adPL muhafaza kulübo
:-:ı ın~a e!t !rileccktir. 

2 - '.\luhammen ~rleli 17,0RR.66 lira olurı mU\'!!kkat teminalı 1281.65 
liradır. 

3 - Eksiltme 31 ı X / 911 cuma günü sııat l.10 ila Kaba taşta levazıın 
şulıe.-;iiıdeki alını komisyonunda yapılacaktıır. 

4 - Şaıtname sözü geçen şubeden İzmir ve Ankara baş müdürlük
lerinden 86 kuruş mukabilinde alınnbilir. 

5 - Girmek istiyenler 10 bin lira bu kabi l inşaatı muvaffakıyetle 
vapmıs olduklarına dnir ,·esika ihraz ederek ihale gününden 3 gün e\'Ve· . ' 
line kadaır umum müdürlük i nşaat şubesinden ayrıca eksiltmeye iştirnk 
wsikası almaları lazımdır. 

G - Ek:;iltmeyıe ırirect1klerin nıiihüriü Le]{lif mektuplarıııı kanuni 
wsikalurını ve münKk<ısay:ı iştirak vesika8ınl ihtiva edecek olan kapalı 
za rflarıııı iha •:a sautıııdan bir sauat C\' \'eline kadar adı geçen komi~yon 

riya>etinc makbuz mukııbili nde Ye rmelc~·i lazımdır. 
10-13-15-18 894i ı 4225 

İzmir defterdarlığından: 
~atış No. 

880 ( Üçkuyulal' ul'la taddesi 181:11 ada 10 parsel 
(616 met.re mur:ıbbnı numarasıı. arsa .. 

881 (Üç kuyular urlu caddesi 1881 , da 11 paısel 

(63G M2. numarasız ar.'a 

:'11uhammen n. 
Lira Krş. 

240 00 

250 vll 

882 (Üçkııyular urla caddesi 1~81 ada 12 parsel 45 oo· 
(234 :112. numarasız arsa 

883 (Üçkuyular urla caddesi 18 81 ada 13 parsel 90 00 
( 472 :M2. numarasız arsa 

8!d ( Oçkııyular urla caddesi 1881 ada 14 perRel 750 00 
(3860 i\12. numarasız aran 

RR6 ( Kar~ıyaka Bostanlı 1452 ada 20 panel 214 GO 
(2145 M2. numarasız bahçe 

887 (Karşıyaka donanmacı Nazlı sokak 79 ada 100 00 
(26 °parsel 121 :\12. 3 tatj numaralı :ınıa 

888 ( Kar~ıyııka "oğukkuyu ada çıkmazı 148 ada 13 46 00 
\par,el 186,5 metre murabbaı 7 taj numaralı arsa 

88n (Karşıyaka Alay bey SüMn sokak 16 acla G ;;o llO 
(par:;eJ 126 .12. 2!l-6 tnj numaralı sağ tarafı 
(dıvarlı arsa 

890 (K:ır'iıyaka Donanmacı Rayegan sokak 49 ada 130 no 
( 60 parsel 29 M2. R-1 taj numaralı arsa 

891 (K:ıı·~ıyaka Alaybey Feryat sokak 38 ada 3'.: 280 UO 
(parsel 284 1112. 80-1 taj numaralı ur~a 

R!l2 (Karşıyak:ı Ala~:bey eski Süt~ü yeni Hengıim 350 00 
("okak ,18 ada 58 pnr~el 110 M2, ~Staj 

, (numaralı hane 
S!l:l (Karşıyaka Alayb<·y Yıhlız 8okak 20 adıı 12 1500 00 

(paısel 2477.50 mctrf! murabbaı 28 taJ 
(numaralı arsa· 

ırn ı (Karşıyaka Alaybey Şehit Kemal sokak 27 lllO 00 
(:ıda i> par"!'! 270 nıı>trP murabbaı ::!0-22 t.ıj 
(numaralı ar~a 

895 (füıyraklı 1615 inci • ·;z:ım ,okak l 988 ada l312 :;o 
(7 parsel 157 metre ınıır:ıbbuı 11 t:ıı numara lı 
(hanenin dlirttı> üç hi«•esi 

8!lfl (Karşıyakrı Alay bey 1661 inci )!imar K:ı~ım ı 21 no 
(sokak 204 ada 108 pur.«•l 602 ~l 2. 37-2 
(tnj numaralı tarlıı 

8~7 (Buca aşağı mahnllı> l I iincii halk sokak 295 70 00 
(M2. 3 tııj nıımarulı arsa• 

89R ( Göztcpc Eşref paşa ~o kak H:lG :ula .. ı parsel fi(j 00 
(316.75 M 2. ıııımıırasız ara • 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkul emvaırn pe~in p:ıra ile mülkiyet
l eriıı in satı~ı 26-9-941 tnrihindrn itihftren 17 giiıı müdcletlP müzayedeyr 
v:ızedilmiştiı·. 

ihaleleri 13·10-941 tarihine mü.aclif pnzarte•i günü saat 14 dedir. 
Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yilzde 7,5 teminat akçc~i ;vn. 
tırarak yevmi mezkurda milli emlak milrtilrlüğ!lnde mUteşekkil satış 
komisyonuna milracaatları ilan olunur. i!\71 26 10 



• 
(ANADOLU) · 10 Birinciteıriıı 1941 CUMA 

ALMANLARA GORE ahte memurlar!,.- Başvekil -
Ankarada mahkum Dr. R. Saydam 

-Baş tarafı 1 inci sahifede -
.\z:ık deııizine ineı ·k .fl'litopol yakın
lımnda mağ!Up <:dil n 9 uncu Sovyet 

1 
ordusunun !'icatmı k<>-mi5tir. Ayni za. 

:~~·ve Ajans Haberler i 
1.' • • 

oldular 1 

Belçika orta: elçisi '\1e 
f" ızıllıaç ınurahlıasını 

ın:rncJa Alman w Rumen teşc>kküll rl T•• k Alman 
doi(uya doğru ylirüyii~lerine devam et- ur - Kızılay umumi merkezindeki n r , 9 dlu::m ı muhal.ıırımiz -

den: tcıldonla) - Gürdes kazası! 
hal kından Fl·YZİ ilınııoğlu J\ lı ıııet 
\ r-fa • :ıslen B lgrırLtanlı llrnın 
u){lll Remzi ı Pa. o) rıdmıl:ı iki kısi. 
h: 'IHlılerıne fiut :niirakabe rrıemııı·ıı 
• üsü vererek bugün Ankarı-da Atpa 
zarında lıazı dilkkilıılardım fatura 
ist .. ınek ve dükkan sahipl·~ri hakkııı 
ıla z:ılııt varıtka~ı tun:dnı ı:-tmek $r.İ
ui hare.·etlt•rde lııılnnmu~turdır. Hu 

1 mi~la<lir. P.u tat ip e na~ını!a ınuha- •• k b 
fa~ kıütfurlll:l lllHl'lljl ü(u·atJi lıİI' le- muştere e-
ııf·),ldıl, J\z:ık ti ıı'zi sahili l.ıoymıca • Ankara, 9 (Hususi mulı:ıbirımiz- ceza ka:rnnunun 203 v.c ~O~ inci rnad-
J;,•rdi:ınııla vararak şimalu'n gelen annameSI elen: Telefonla) _ Kızıby cemiye- delerine tevfikan v.e. ıhtılas .ol~!lan Aııbı·a. !l (A.A.J - Ba~vekıl zırhlı kuvvetlerle biı·lcşmeğ ··mm·affal< Y tinde islenen ve fkarı umumi.rede mehaliğin kızılay gıbı kt'derlı gunle-

ihtilas ve zimmet 
kabul etti 

Dı'. Retik aydam, Ila~vekalette olmnstur. Her tarafta sıırunkı .arılan Mihver 'C taraftarları derin Lir tesir husule gt!i.lren zim - rinde ,:e feliiketzede vat~n~aşlara 
. aat 1 o,:ıo ıfa Bele ika oı·ta ı>Jçi,.:i 6-7 thnıeıı, rakın<la imha e<lil2rcktir. met ve ihtiliis suı;undan d:.ılayı An- ve memleketin müdafaası gıbı mu'ka~ 
P:ıtt•::nwt Dülavallıı.yı lwr:ıbe~·inde Dli:ııı:ınııı z;n·it' lıakiyeleıri, Rostof li- basınında mütalealar· kara ağıı·ceıa mah'kemesin<le Lir deıı bir vaziieyi .iı'a eden ... erl~re ~lı-

. ırada dükkaıı ·ılnr tar:ıfından pnlı
ı-,• ;;ıküyet rdilmi~. yapıl:ın tahkikat 
t:ı ~uçbrı ııalıit ~ifrülınil~. me hut 
cürümler kanununa gön• ımılıkemC'
ye vC'rılmiı:lertlır. Her ıki:ıı ~t! ikiş~r 
ay, 20 şer gün han~ mahkum t•dıl
nıişl"rdır. 

zt·rine Ç('hİlınCI{" <:nlı;;nuıktadll'. :~1 ~ 1 - müddeti.enberi m~ıznun olaı·uk ılu _ ni, kucagını açan hayırkar. bır. mü -be.vıı lıııil •l Kızılhat· konıit·~ i ııın- lıuı'ız. kıt . .-,1.•ıı·ın." 111 11 up t ·~.ehk.ıl. r, Radyo ga~wtesiııden: . 
1 

k 
1 

k 
1 

<e\·e t Lultınmn'· kt><fı ·etı m«h 
· ' · d ı ru~ınaları <. pı rna t o -n ·ızı ay ess. t•., .• • aı · ... ".' .. ·J J.. ·, rııhlııı ı Dr .• Jiınoıl ııldu"'u /ııılılc llı'ı'a, m,"ıfıı v,fi1 t,ııı<laıı t.·ıJ..i•ı edcr1::k .Maı·- Dün Ankara Vf' Berlın <' •ıPşret 1- " J lı il k · t d b. 

• " ., J • cemiyeti ııwrkezi nmuını Ytzııe<l .. rı kcmce ı ıassa ta. «;t•rı eı:ı ~t se ~-
kabul C'tllli tir. \'O!>oh' varmış huhınrnaktadır. ('~p}ı - len müşterek 'flırk-Almun lw~anııa~ Celal :::iuııel, vezne ki>tllH S:,ını '1 ilJas t.,j ,., j .ı;,r·;..K_ lıN· l>ırının 1-1 U€r s:ne ~;,;;.;.;;.;..;.;,;,;,;,;,:.;.;.;..;_ ______ _ .. , ııin ııı .rkNimlc d ·riııligi ııc delnıt: na- mesı, rnılıv(·!' nıtı.thmıfıııda ı,:.:ııı;: mık \'e ıııuha•cL kaıipleı·iııden ~mı>et- müddetle agır hap•e konu nınlanna 
Kızılç.ullu enstitüsüne n:kctl,,ri, diı:k·r biı· Liı)Uk çıwı~·me yasta nt'.~riyatu sebep olmu~tur. . Lİll Karunııi?rakın haklarında - du - ve yeJi~«r. sen(' ııı.f'ınuriyet.tt'm ınu.h-

!Tlt!Vd:m ınuhal'ehe:i hazırlamıştn·. Bılındıgi gibi bu beyanııarne, bır ru~manı:ı dün son karar celsesi ya_ rumiyell-:rıne ve zımm(:t~.rıne ffüÇır-
t.alebe alınacak Ar ·ıd:ırıııda ,heınıııiydli zırlı~ı kuy takım dedikodulara' cevap ·e~mekte uılmı§l~ır. :\fahkeme gece sa:ıt 22 ye dikl_;ri. par:dr~:a n.ınk~bı~ Celuld;~ 

1 1 1 hif d _ V"tlcriıı taıtrrnzurıa uğ'rıran :: SO\'yet ve şa) iaları yalanlamakta ıdı . . kadar <levam eden uzun tetkikat ne- 9~7 1 lır:ı 80 ırnruş, S.ımıd.cn 355!.lv . l ~~· taı·~1 
.... 

0

: • . 7 e k"ursu cıı·thı.-u Brirnıısk h,;imincle irnhnl:1rı- Eerliıı gazE!teleri lıunu yalnız Lır tices:ıı<le iti.ihaz cylC'diği nihai ka _ lira su huruş v~ Şt·ml·ttınden d'• h.ızı çu. u e-n,;ı~ııusu ''!-.ı m __ dn ... R nı lx·kli)ol'İrtr. tekzip değil Türk- Alman dostlu.- raı·ıııı teihı'm eı· mı·,,ıı'r. Bu k·,ırara go"- 20704 lira 50 'kuru ş p:.ra cezası alın-
---;:s:----

R UZVELT me•ı:mpları dun m:ıant mu uru •C- ; ' . ·ı · ola ' . . . 
1 

d v 

. ·; 'k ' • 1 t· . f 1 trftis Vıyaznıa cı\·:mrıd:ı çenı mış !l ğu namına nıiıhım bır an a~ma ıye re 45 bin küsur lirayı ihtilasen ve masma ve b~ pu~a1 lan~ı kızılu{kve~· -Baş tarafı 1 inci sahifede - ~ıcl. r?ra ç~og ~-· arlı~~~~ ~~yci.ilük ovrct ksekkilllt!ri t buna ilave eılı- gö~termckledirler. müstereken zimmetlerine geçirdik _ nesine t:ızmın f;dı ı:ıes!n~ maıı umı-ma~ı hakkındakı kanun proje~ini ".?\Ir:t1;~ıter~~ı., Eg~;%eı~ı~·~ıleı·i giirüL !irs~ .m!ır~~al. Tirrıoı;.e!ıkv. Sovr;t ce.p- ttaJyan ve Bulgar l.ıa .. ını ıla ayni leri ' sait crörült!ll htr üç m:ıznunun 
1

yeilerine karar verılmıştır. erme•ı hmm uncla mutabık l.ıultııı- t .. ~. 11 
.. • L ııH .ı mm · h~sıııın he.' dı umunııfcsınue tanı e- dili kullanarak bu Lı•yaımam r,~ ı t:.s b 

duldanın bilrlirmi>ılerdır. mu~tnr.I b 1 k . ı·imle çarı.ıışııbilecek .:;oıı ordu1aı·ını d:ı vip elın ı:-;le!'<li ı·. • J 
Önümüzdeki h::nıı Ruz "..:lt. !Klor- ~~z~İç7ııı~ı ak~~~·~ı•ıitü;;ü birinci :-ı- fotla t·~ı~i.~ Lulıınmaktadır. ı.ı.tıf~:ıl~.1·: Alman' r.adyo.,u, geçen .:>eııo ;,\I?lo- Ilıca - ·Palamutluk demıryo u 

dr.1 Hııl ve Hopkın. koıııı~nca' r- f k" 1 <l . "0 t::ılPhe rılınacak tlaııberı ı ·te lıu crduJ:ırın <le\.ılll 1 .L tufuıı Berlıne yapııgı ::ıevalıat mun .. a 
' l ı '--l l ır k' . t nı ıııa o\· er <'il " ' • ' - 1 l l l 1 '(Jll'<'fflll- . . \I k B ı d . k t" d t n alındı dır. Kon I' .r ti ve op ıns merıye •. " l~ ·ı ~ '"mek jrin ilk tedris•ıt arı·uz arı(; ra ını :ı. yapı an \il ',., •. l scbeıile Hıtlcrın ıi~autııı.ı \e . • u~ v- Hu" ·u" metçe a ye ma en s .. 'n· e ın en sa l l J 't J' k ] .ll.u llıt .. l M'< '< ' ( t. ··t( k•t'') ' 1 '\'•ı·•\UJ'U- 1 ) ·'· te hıı tınan ıı ar:-ıı ıı;: ·anını ıııının ı1u"ft•ttı""leı"ı \'ı· l ··.-.tı'ıı ıııtıhiı•lı'ı' ko"~·- ta uu suıe " .ı ı u ıııa.-. c c vanın bunu ı.·alanlama:sıııı c __ •! a aıa" d . . l ı·ı . b 1 1 

" , ~ J - ld Aııkara, 19 {Husu>ıi mulı, birimiz- dem~r.voiları i :ırc:;ınoo ıs <'d mn.;;ıne kaldırılma ... ile hıırp ü ge erme gc- . ('f'tnli ·!erdir muştur. B H illerin bevanatınm dogru o ıı-
1 

1 · 't 1 · · ·ı · ·ı rıııc E-

1 
• · • L · · ı 1 · l <·ııı la dü~ınan•n . · · d d"'n telefonla) - Bnly:ı maden şirketi baslanac.-ığı hal.ıcr a ınmıştır. . .. !lli crın gı mf' ennı ve gcmı eı·ın . - T'lk'lı'k orta olrul ~ubesi: eıungı::ıc ın ·- >.I ı., t , .. ·ı-' .· g' nda ısrar etmekıe ır. ... . 1 ml k t. 1 ·hl ı t 1 l ce· · ı·ı· ·ıı 

1 1 
- t· ki ı·l·ı \""ptı••ı ,·arma le..ıehbu" r. ı tarafından i letilmekte iken ı<on za- Bu demır:ro.un_un .. me . "·cı ımızı? 

a ımınn '11'1 emın ec 
1 

c gı ' ·- 400 oı·tn okul üılcbc.< için acılacak .uı ıı '. ·." 5' J • tl , 'k· ~ kıl _ maıılarda föaliyt>tini tatil eden Ilıc!~ - belli başlı zeytınlık bolgesındm ~cçtı-diııd2<lirler. Tilkilik orta okul şube:>i hazırlıkları diıı;;ınt an ıı;ın ag-ır zayıa a .ı il - ' yeni Irak kabinesi P•ılamutlu demir.volunun hükumetçe İ{ini göz önünde bulundur~.n. ıdnre, Hab r vcrildiı{ine güre.\fıpur sc•- 1 l' k .. <l ' 'f d · t nıış ır. r • hak d h ı 
fcı-lı·rinde tıım Lir ııı>rLesti temını kma c< '.~n~e . ıızrr? .ır. ~ _rı.-;a Alnımı Jı:wrı kU\'\tlkri, orJuııun hn Raj{ılat, 9 (A.A) - Geııc.r<~ l 1 u- ~atın :ılınmtısı üzer~ne bu ha~tın i~le- ıertincilik. . ımız:ı ~an .mu ı~ı ~un 

1 ırnlzeıne,.ı ıhtı:acı ıçın ~laarıt Ve - 1. tl ,. L" •"k ._,, kku"J l ııı·ı·\ le nıu:;a ri I~.~s"id , )·c-ııı Irak kaLınesını kur- tı'lme." ı· d~vJ"-'t deınıryollaTı ıdaresme maddeler ıçın ienzılatlı bır !.arıfe .at-ıcın Hoııkıııs koııfenrnsta veı·ıleıı rn ~ 1 t' d · t t h . l h .. l'(' ,,. eııne U.} u ...,, - . ·" "' ., -. ~ 
r' rlnrdan eııdı e duymuştur. Konfe- '\e ın .e~l 1 ~ }P~1 

a b,;, . eı!kz haret etnıj,.:lir. Asker topluluklarrn~ı, muştur. General Nuri E.;s'liıl, vak - tevdi edilmiş bulunmaktadır. ~laliha~ır bik edecektir. , 
r:ııı tn buluıı:ııılardan bir z:ıl, parlfı ge n1 ıenıı~ 1

1
'· • a at ş~ eıı;nk ge<lc.ı ·1- topçu ınevır:ile riııe, mliııak•ıl<! yollarıtıa tile ıngihc-re - frak ınuaheıle~ıııı ıın- vaziyet dolayı,;i:le bu d€mıryulunun Bundan bu,1?1 yolcuıar il~ tıı.ıe~ljr 

· ı met Prı açı ma,.ıııı Ü>nım rna o•.ı ıy c .• · 'n ı·ı· ı·le ~• taııı muvaffat;.ıyetlc za etm i;ıti. Kalıiııey.i de ~çünriı clcfa gn"tig- 1• bölgedeki o.tob.~.' vek:ımyon s,~r 1 için.de.ayrı.ta_r;feler .rapıl<lıgı g-ıbı Era-meniJnun g-emılerııı ,.ıJahlaııuın ına- 'f ··.ı. l "... bb- 1 . \:e :sıme t ı e ı~ . ...... . H· d k 1 l 
. ını knlıul edınc vapur seferlcrinııı n~aa ı:ı. 

1

: 1.~u~r ugu k~ctşe 1 ~1 1" ere> ~ 1 
- tauı:ruzlar yupılmı~lır. . kurınu~tur. vislerinin kifayetsızlıgı karşısında Ed- ~mıt \:e aHan a ~r.u a~ p~uır a 

t 1 ' ı .. m .. ış, • u~·g·e.ı . nıe ep eıc e~ :-ııı ~· Dün ge"e Alman savaş üw.\·aı~Ie:·ı, . remit ve civarının bugünkü münak:ı- j gideceklerin yalnız. g!dış bılctı ~lmak 
hurp mıııtakalıı.rına clıı uz. ı ması <uı,.u H' ıııe ders malzeıııcsı tenıııı ı· .. le ı'htı'ya".ıarını temı'n irin önUmüzde- ııureti.,·le .,.~diş • dönu.·ş ll<'~.·ah.atı .rap-nlu .. ınkün olaca"ıııı :;ö.\·lcn i:,"tır. Tah- . . .'" " . . . · Leııingrııılda a"keri ehemmiyet ı te~ı:-1- B~ 

1
. B Ç t ... ... I "-. 

., eltırm;::tı r. lv t~~rınıevveltle •. ube !ere hücum etmişlerdir. er ıner orsen ay ung ki cumhuriyet bayramıııdan itibaren nınları imkanı da tcmın edılmış bulun-dı~at:M~l~-.~~~~~ş ~~}~~1~~T: 1çıl. ılccck ve deı·-l ·t·e Laşlana~k- Üı'f(' nı<'ll.wli biı· hcıbeı· : K 
1 
t TÜ k• Ilıca_ Pal:ımutlu demiryolunun devlet maktadır. · 

\'aşiııgton, 9 (A.A.) - Parlfimen ır. Stokholm, ·9 {A.A.) - Buraya gı~- emaı S r rge 
t.:ı malıye komisyonu 5.895 .000 do - --cı--- len huberlere göre Almaıılar, şıuk cep- ) }" 1 t b 1 seb e halın• deki infilak 
1 rlık müdafaa tah,;i:ıatı daha kabul Çift~·imize tohunıluk heı-indc bütiiıı kll\'vetleriyle Timo.çen- Başlıklı çok nymet l s an u z 

· ı - t b raıJOr ko ku\·vetleri üıel'ine faıırruz etnıı.5lcr b" k 1 d l (1f • h l..' • • atla ııatmak i"in limon sandıklarının etmı:i ve par amen oya ır dag" 1tıb)'Or dir. Bu üıtu"'i'U;., hilhas.:ıa Viazına ve ır nla a e yaz 1 stanbul, 9 .- urnsıS mbu a.,.hırıl~ı:ııl- " goııd.ermiştir. Bu rapul'da dımiliyor B . k . t'k t' l . 1_. f •tmek- B 
1
. B" den: telefonla) - e ze a ınc e bu lunduğu dükki1n'3 bir teneke kar-

ki: -Bat tarafı 1 inci sahifede - t ıd'ı?·anR;ı 1

1" 
1 ·a~, 1 ıntı' f\ ııı ~:~e~et et- Berlin. 9 (A.A) - herbı.n~r. b0 !'- karpit infiHikı yüzünden vukubulan pit koyarak i\zer ine ııu dökmüşler-Yapılan mühimmat imnli'ı.tı, mıh- lunulnıuştu. Mf'buslar vilayet ıçın e ır. us ar, ıo;ıuc e e mu ' . sen Çnytung, Türkıyc mu a ırının ır k t hl"k tına bugün ndliyece ve dir. İntişar eden gaz. birrlcnlıire in-

verın yenıleceği kadar olmamıştır. 1650 ton tohumluk buğday istemişler ~fktckt :tdı~~. ııyııi zamanda gen <:e- mektu~unn ~e~~et~işti~ Bu 7e~t.~p~~ b!ı~~ij~ec~ı ~evam edil~iş, hadise fi lak etmiş, dilkkilnda 10.000 ve h:ıl 
paranın ve haziran bidayt!tinıle de ve ,·il:iyet de uu miktarı muv.1fık ı ~le . e·/ır. ı. .. . . Ke~alıst Tiır ·ıyenıbn, k smb~n ı h ntr ıı= ' yerinde keşif yapılmıştır. Tahkikat:ı de 20.000 lira bir zarara sebebiyet 
mühimmat teıılım cdılmek lazımdır. görmii:;tü. İlk partide verilen 1aıo "aca; ma goıc. . vesınden tamamen aş a ır ru a~ ·· · · frk .. •I ı 

1 
tı r· vermiştir. Halin, bütiln camlan kı -

R d l d d l t Bucl:.pe~te, 9 (A.A.) - Dın)"(;pc· r tlığını lstanbul ve Ankarada insanın gore. karpıt ın ı ta !• şMoj e. odmt !! ıü . rılmıştır. Dükkanın tavanı delinmiş npor a şun at• n var ır: . . ton derha evzi edilecektir. Hazırla- boyunca ta:ırruza geçen ve ik.-lemekte , şarkt~ vaş:ıdığını his etmediğini, bila- . Rüst~m ve or a~ı . enın eı:ı m . -
1 - lııgilızlerin yi ·ec eğinı temın nıın ihtiy:ıç li.~t.esine göre derhal olan :\Iac:ır kuvvetlel'İ, ra. tladıkl~n kis Avi'llpanın bir köşesinde yaşadı- hım nııktar~a yeşıj lımon. get~.r~ •. m'ı·~ olmasaydı, alakadarlar Halden eser 

için bir mılyı.r dolar talı. is edılmiş- her kaza ve köye tohumluk buğday mayin barajlarını i~ha i!e meşg?ldıır. I ı{ını zann<>yletliğini yazarak Atatürk ve bunları bır gecede sar:u tıp j f kalmıyacağ ını söylemektedirler. 
tir. 1 ~evkine başlanacaktır. Ruslar, c-enup doihıya dogru çekılım:k- Tu"r"Kı·,·esinin devlet se. klinin istikliH • -mus ::? - Ödünç verme \'C kıra!ama n Petrol tevziatı : • b l<l } Alb K k Ö 
nunile lngiltereee ,·erilecek maıze - ıa~e mudurıüğü lıugtin srhrin ııer t<!uirı r. fikri .toprak bütünlüğü ve sanayi - Istan u a tutu an ay no sa g re 

J k x hnsı;ıdn kendine yeterlik olduğ~mu, k• l nıe \'e gı<la mıuldelri art:ıca tır. rırafındaki bukullara petrol göndeı- iki mi on iman a i 1922 de biten istikli'ıl savaşı n<>ticesınde muhte ır er 3 
_ lngilt reye ıhra · ·dılt•ıı . mcıl ecek r halkn n tırmıcaktır. Vila· htanbulun ela kurtaırıldığını, bu ŞL'h - • . . • y k ş k 

larııı mukabili dörtte iic nısbeunde :;etin emri üzerine faşe müdiirliığü, - Bas tarafı birinci sahifede - rin •·itle tutulm. Si, Türk nizam \'C İstanbul, 9 (Hususı mu~a?ırırnız~ a ın ar ve 
ödenmiştir. . nuhtelif yıllarda her i!emt, knza -\·e •il vasıta .. ı knybetmişlerdir. Türk dıs siyasetinin teme} tn~ı oldu- den: telef~nla) - Şehr?mınınde ve 

4 - Stim!>Olla güıe dıiııyn vazıye ·öy petrol d rfiy tının liste. inj hazır İki taruf mu.11arebeye devam eder- ğunu ka):dederek şü~.·le demektedir: Beyazıtta l~I k.~sa~, y:tksek fıatla lngiliz adaları tı, Ameı·ika için dalırı 11azıkle~ıni..tir. amı~tır. ·,en Moskoyadıı kar fırtınası devam 1 «Bunun içindir kı, Amerikan gaze- et satarak ı.htıkar : fi:Plı~larından tu 
5 - Genelkurmay başk:mı :\Inr- Bundan ,;onra petrol tevziatı bu !is_ ~lmektedir. Bitler oıdularıııın kış-

1 
tderinden Star lstanbul şehrinin bey- tulmuş, ad.lıyey.e v~rılnııııler<lı r . Mu- Şikağo, 9 (A.A.) - Bahriye na-

şala göre ödiinç v rme ve kı ralııma e es•ıs ittihaz edilerek muntazam 'aıı evvel netice almak i-ıte<l i kl..,ri nclmilelleştiıilmesini yazınca ve Ame- hakemelerı n~tıce!ınde 30 !ıra pa_ra zırı albay Knokıı, milli emniyet kon 
ı.~inde hıç l>ir gecıkme olm, ını~tır. 'r Jıro~rı anı dnhiliııde yrıpılncaktır. . kkında artık hayale kapılmamak rika eski g.enel kurma:r ırei~i Sterlin cezaoına ve dük~anlarının onar gun, greııinde bir nutuk söy l emiş ve şöy-
lngilizlcr, evvelce l.ıtı ~ecikme yü - Et fiali: 'fız ımdıı-. Le:ıiııgrad tazyiki azal- de şimdi vaziyet <leği~tiği için boğaz- kapatılmasına lıukm.olunmuştur. ~u le demiştir ki: 
zünden telılıkeye dii.~mü~lerdi . Bu Son o:ı. gün zarfımla şehrimizdcı ·-1-ı ışiır. Fakat Azak denizi sahilinde !arın ingilizlerin hilcumiyle zapt.etli- yükdere eczacısı ıııpırto satış~ı;da ıh - Yakın şark ve Jngiliz adalan, 
gün de zahmet çekmektedirler. '·oyun eti fiati 80 kuruşa çıkmı~tır. de şiddet!i muharebeler cereyan et- ıl iebile~ğini söyleyince 'fürk efkarı u- ti kar yapmak suçundan tevkıf edıl- tehlike karşısındadır. Almanya, Rus 

6 - Amerikada mecburi asıcerlik lfıkadarl:ır bunun için ortada ma - mekledir. mumivesini temsilen matbuat, derhal miştir. yada işini bitir ince bunlara yüklene 
kaldınlmıyacaktır. '·u J lıir ı;ebep bulunmadığı nıütale·:ı.- Londra, 9 {A.A.) _ Röyter ajan- şu kat'i cevabı vermiştir: cektir. Çelik nazi ahtapotu, hücuma 

7 - Memurlar, ödli!ll; verme ve :mıdırlar. B<:!edi}-e, et me. ele. i ile ,1 lıildiriyor: _ Dünyada tek Türk kaltlıkça İs- 000 hazır olunca bunu yapacaktır. Şim-
kiralaınn kanunundan S.:ıvyetlerin alakadaı· olıııağ'a 1

J
3 ·lamıştır. Ele Şarkta merkez cephesinde durum tanbul da Türk kalacaktır. İstanbul ve SOVYETLERE GORE di Almanya, bitirmek istediğı işler 

ir;ıifadesinin tehlikeli olacağını lıir 11
' rh konncak ve belecliy<.?, evvelce •ok mü~kül ve telılihelidir. Alman - boğazl:tr müdafaa edilecektir. Bu heır için hazırlıklnrla me~gul dür. 

çok uda · öylemi.,lenli. Şıın<lı istıh- yaptıgı g!bi "ehriıı lıazı cmfüırinde ıa r, burad'.ıki l:tu;; kuvvetlerini im - seyin ustun ti, Türk ruhuııu göstermek - Bq tarafı birıioci aahifede - Kazalardan bahııeden Knoks, bir 
. aliı.tm vlizde vırm.sıni talı i~ edıyo- lükkaıı aç!lrak halka, ucuz et sata- ha eclerler:'le, .lusko aya kadar va- t<:dir. Ankaranın hükumet merkezi tahliye etmişlcrdir. .. . işçinin yaralanması veya ölmesi, bil 
ruz. H·arb in İ:ıa ındaııberi !nv,ı llcre caktır. Pirine ve hazır e!IJise satış rabilir. En tdılikcli hamleler, Orel olması, 1stanbuluıı g·eri alııımasım te- 6 ilk teşrinde 19 duşman tnyya~ıu yük zarar teşkil edeceğini, Alman
'"~ iHBıra 4.5 milyon doladık scvkı- iatleri üzerinde IJazı · ihuyetler rn- ve Uiazmaıı islik:ımetinden yapıl- min etmiştir. Türklo:.-, Anadoluya dfüıüri.ilmiiştiir. 12 tayyare. kaybettık. !ar a karşı Rusların muvaffıı.k ıye tinin 
yrıt yapılını'1 ve para ı alırımı,tır. · bulmuş.• ve fiat ınürakabe memur- maktadır. Bu iki çevredeki büyük ehemmiyet ve kıymet atfel~ektedirler. 1 7 teşrini evvelde Mos~o~a.r~.kın.ı.aır~n- gönderilecek har p malzemesinin sü-

Ru ya Ainıanlara karşı kahı-aman 'lrı faali~ ele geçmişlerdir. Rus kuvvetlerinin çevrilmiş olması Çünkü Bizans imparatorlugu da Ana- da 10 Alman tayyareııı duşurulmuşt~r. ratine bağlı bulunduğunu söyliye. 
ca mukavemet etmektedir. Oııa yar H/;"'LER mümkündür. Polvada:ı Harkofa doğ doluyu krı.rLet~iktt:ıı sonra yıkılmı!itı. Mo~kova.,?. (A.~.). - Müt-emmım rek, otomobil kullananların, benz in 
dıın etmek l:hınıclır. Kı-ellı mesclesı ı, nı ilerliyen Alman kuvvetleri, çok Kemalist Türkıye, Acem ve Arap har- Sovyet trblıgıı;~e ıkı yerde tayyaı·e- tasarrufuna ehemm iyet vernı e l orini, 
kar'lısında pnra~ı pe~ııı aranı:ıl: ye- siddetli nıııhnrelıeler vermektedir - sını tnmaıııen kaldırmış, Avrupa me. - !erle yapıkm hucumda Alma.nları.n .~o. otomobilleri yavaş sev,·etmelerini d • - Bat tarafı l İnci ıahifede - · "O k h d Jd · " • riııe bir kaç tak,,ııtı• nranı:ık u,g:ru- Jer. · deııiyd ve lum;ıııı alarak yepyeni bıır tank ve 3.~ ~myonun ta rıp e ı ıgı tavsiye etmiş 
dur, mail. r lanıameıı ·crılınce be - ilühlaıımı.~tı. gğ ~· Lu ıltişman, on Lonclra, 9 (A.A) -. lngiliz gaıe- 1 medeniyet te·is etıni:;otir. Ziya Gökalp, bildirilmektedır. . .. -Amerika'!ılar hiç bir zaman unut. 
delini ven•cekleı·dır. bınlt>r • tankını lıizdm ev,·cı htırt>kete tel eri, ürelin tahli~'<·:mı.<lt!n ba~se -ı ıre.<;c~1 as;rua (Kızıl elıı:adım). b~hse~- Ukrayna ~ephes~nde ~lu~man dur- manıalıdırlar ki, ingiltere, Rusya ve 

.Amirul Leon, k oroısyonda d~mış - getirebilmi ol,.nydı,. A;mnn mil - de:ek. ~o?~ovanın tl'hlı~eye cluşen ımstır. ~ızıl <'im~. bııgun belkı lıır ru- duTulmus, agır z~yın.ta uırı:at~lmı~tır. Amerıkanın benzine çok ihtiyacl 
tir ki: Jeti d , bütün mecJ(•ııirc-t fılemi d(' ın:ıh- akıbetını ~~zlt'me~ekt.edırler. Sov- radır, ıak~t hak~kııt olacak~ıı-. y~ ~ı- . Ru · ta~-r~_r<'l~rı.'. h~r neh~r ilzer!nct~- vardır. 

_ Almanrrı, ö<llinç verme ve ki- \'Olacak, biitüıı A n~ıpa yıkılacnktı.~ yetlerin :·nlııh enclustrı nııııt-::ıka sıııııı zıl elma, lıır ı;;elHr ve ıııe\'kı tlegıldır. kı Alman kopru>1unü tJlhrı~ etmı~ler- Demiştir 
ralama kanununun tatbikatına en - Bitler, Rusların ~ımrl iye karlar uğra bir kısmı mahvolmuştuı'. Sovyctl er, O, Türk milletinin kalbindedir. rlir. Merkez cephesinde va:r.ıyet nısbe- ' 
gel olamıyacaktır. İngiltere: Ku;.ıl . - ılığı ~"ker ve ıııııllem kayıplarını bir eğer müttefiklerinden yardım gör - Ziya Gükıı.lpin bu söıkr.-i, yeni Tür- ten müı;takar gibidir. • . .• . ---------------
den iz ve Çine yapılan sevkyat ıçııı kere daha kaydeclerck dünyanın şim- mc·zler:ıe muvaffak olamıyaeaklar - kive lle bir hııkikat olınu:;.tur. Orta As- Mo:ıkovıı., 9 (A.A.) - Ögrenıldıgı- ZAYi 
:~20 gemi.·e ihtiyaç ".ardır . . H139 <la: diye kfüfaıc bir e ini ırörm•·<~i bu dır. Maamafih Sov~·et generallerinin yadaki büyük varlığını duşüııen T?rk ne gör<', Sovyet halk komise'!'leri ko!1- Ödemiş orta mektebinden aldığım 
ki mevcut gemi toııaJının ·uzue 25 ı zaferi e lde ıkm Alnı~n n"k ·rt:rın<> ~e Moskovayı kurtarmak ümidleri kay- yepyeni bir varlık yarattı, medenıyet seyi, 17 ordu komutanı general tayın şahadetname ile Çorum sıhhat id a
balmı:;ı olduğu halde Amcrıka ve ln müttefik askerlere ~ınnet~a~·Iı~.ını lJı~- bolmamıştır. kurdu, e_ki dıi~üncelerden tama!ll.en etmi!ıtir. .. . resi mektebinden aldığım şahadetna
gıltere 1944 nlın<la 14 - 15 mılyun diı·mckt • w giimlelık emrmı şoyle bı- 'Stokholmdaki Taymis muhabiri 8ıyrıldı ve Avrupalılaııtı. Bunun ıçın- Moskova, 9 {A.A.) - RoytRr AJ.uı- meyi zayi ettim. Yenilerini a laca ~ 
tonluk gemı )·ap aLileceJ,ler·tlir. .c - tirmoktedir: . . Alman ordularının şimdi Kallugo ve <lir ki; Kt!malist Türkiye lslanbulda ııı bildiriyor; . .. ğım. Eskilerinin hUkınü olmadığını 
mılerın Çıne yapacuklan 80 , efel' .. - A,.;keı·l2rinı , iiç bul:tık ,n:': ı~ ıncl~ T~lay:ı. doğru ~lerliyiece~l_c.ri~ıden kalmakla .ikti.fa etmemiş, gözlrcini Av- . Son .ha~rlere vöı;, Vıyazma bolge- ilan ed(:rim. 
için tahminen 2-l milyoıı ı!nlaı· ma.- ılu:manı kıs lıa~la.nı.adı~ıı C:\~d. '.mlı.ı ş~ıphe et~emek hızım ~elclıgını bıl- r~paya uıkmı~tir. rn uncu fi:Sirda tan- sı~dekı .t:ı~rruzım ~lan durd~rula~.a: 'l'a.vas sam~nlık m:ı.halle-.s inde;ı 
raf olacaktır. . edecek son d:~ı bt-:Yı ıııclı'.!."mek ·. :ııtla,;: dırmekted;r. Bu iki şchır, Moskova- zımat har~ketı olnıustıı, 1908 de garp- dıgını bıl~.;:-mek~dır. Alman .. ılerle~ _ı:sı yusuf oğıu Ahdull h Ulu 

Ko i ·yon r:ıpuruna güre Amerı - h~ızırlanılı. Bır ııısruıın y:ıpııbıleceg. nın 150 mil uzağındadır. Alınnnlnr. Jılık har<>keti ~mç Türklerde ba~lamış- devam edıyor. \ ıyazmada butün ırünlı·--------------• 
k '.11 k doğuda daıına tehlike kı:ır lıulün hazırlıklar tamrıml:ı~~ı::.;tıı-. her türlii siliih kullan:ırak ilerleme- tı. Milli Şef !nünü, bu meseleler hak- devam eden muharebe~er~e Almanlıır A N A D Q L u 

a, ~z~ Her. v clü~manı yer ,;ermek ıçın les- ite çalışmaktadırlnr Ruslar kahra- kında hir d~fa demiştir ki: 500 zırhlı vasıta vP. muhım kuvvetler 
.• ı~~

1 

a ı!'. eşi 1 verilmek "art.le ,-a - lıit t>dÜeıı İılanlar mucibince munlıı - ~anca harbederek ,:ığdıklaı:ı toplar- _ Kwrtulus savai;>ımız, bize daha kaybetmişlerdir. ü re! höliesine yeni 
araf1 p d~larlık Jıaı:~ J evaiımı zam rapılmıştıl'. Bu_ ·:!!nenin son k:ıl'i la düşmanı bombı\rdıman etme'kte, mühim h"'defle~l istil'ı.daf etmil$iir. Öte kuvvetlt'r getlrilmi~tl~. Şi.ddetli mu~~ rımıı mı/on Hi distaııına gönderıle - nıeyıl~n muh:ırelıe;;ınııı .başlıuıg!.cıdır. tanklarla harekete geçmekte.lir. kiler ölmüş .ş~ylertlir.:. rebek:or cereyan ~tmek~ır._ Burada.o 

.. .., .. ,.. ..... 
~ an :r · n garnizonu da ilk iş o- Bu duşrnaııa ve dolayısıyle butun bu Niviiz Kronik! gazetesi, h<ır iki Gazete, yazısına şöyle devam etmek- Sovyet kuvvetlerı şehrı. tahlıye eder<?k 

f:ra~e tak~;'.~ edilecektır. ' harbin büyü~ me:-ıulü ~olan ingil~er?Y.e t·:ı raiın da İnilsaid şarllai:ı bulundu- dir: . geri ı;eki.lmişlocdir. $ehırd~ herı;;ey R us 
ı altınd~n k~lK:ımıyacagı darbe ındm- ğunu, Almanların, Rusları on günde Hakiki Avrupa, bu harpte derın ye askerl~rı tarafında"! tah:ıp olunm~ş- Umumt Neori;yat JdQdQrll 

I . r .k. • hakimli - lecektır. Çünkü bu dü:ımanı kırmakla ;·enmeğe mecbur olduklarını, aksi mühim bir de{dsiklik geçirmektedır. tu~-. Almanlar, mühım ınıkta rda mu - HAMDI NUZHET ÇANÇAJt 
v in~:1~~ aa ıye 

1 

ıneı ecza kı.~rl~ in~ilt\!r •nin . on müttefikin! de takdirde zamıınla yenileceklerini 'f!u d-?ğişiklik Fransa v~ ~OVY·; t .. ink.ı - h.imı;ıat har~Jfirıık :R~sları~ ~e~i m~v-

Sehibi ve Baımuharrirl 

HAYDAR ROŞTO 0KTEM .. - .. --

g 18 c • ' k ' ' . lı kunduracı- Ol tad<1n ],a]dırını~ oluyoruz. Bu suıetle yazmaktadır. laplarından daha geıııstı !'. rıırkıye zılerıne de hucum etnıışlerdır. Ş ımdı~e 
1 ... anıtım 

1

b
1 

k.ıum~ı. ~ · 1 eh r ki- Alnı, nyayı ıe bütün AvmpaJ ı J:Itın· Devli Me <·} "'azett·si İngilterenin dimdik ayakta durmaktadır ve yeni kadar burada &O Alman tankı tahrıp 
ara mıı ı. us a ır çı> ının ı e l . .. 1 :\1 1 k b'I 1 . . . J ., , . • • - Hkk ti d'I . 'i O l h . halk büylik 

ldsunu 700 kuruşa ,atmak suretiyle .a;,11
1~ \~ son.ıal t ~· ?ı01 a .. ı .~ ennı.n müdafaa:;ı için üratle bü.rük bir or· Avruııamn, ne &kıl alaı:agım c a e e ı mı~. fi· r:ı'.f :ıt. bn~d be . 

.. - .. -
Ab Yıllıtı 1400 Kr. 

O De : 8 AJ'lıiı 800 
Yabancı memleketlere 27 lira 

mllli koruma kanununa muhalif ha- ıs. ı ıı.sıhl'ekvrdıııc ek~ e.~1 .~:s .a. guru1 menbıış clu kumlması lftzım geldigin~, Ilitle- tetkik etmektedir. 'f!.ir~ıye, artı~ şar- kısmı ta ı ıyc ı mış .ır1. .un 
1
:ndk ır~ 

k l · ·d L t . k kö bır te 1 e en urt,u.ıcagı:.:. ~te u- rin Mo!>kovadan sonra İ:ıg;ltereve kın değil Avrupaııııı a -rılmıız bır par Alnı:l ıla.r, üre! 5c>hrın n ş ıma ın e ı 
re et~eln ~uk u kı~~~~ı e :ışı uıı3ükk ' ~ nun içindir ki, Alınan milleti,0öniinıüz- hil~uın ~deceğiııi yazı\'or · çasıdır ' mıntakava doğru ilerlemeğe ı;alışmak-
mıircu .ef.:

0 

·a n u u~~.ra 1
- \ ~;8 deki haftalarda her zamandan ziyade Londrn <ı ( 1\ A ) ..:.. 0

Rusrndaki _·_ · • t..'l.dırlar: İdarehaneı l~inci Beyler Sokak 
da. tacılr ı 'ly:hıp ndmAul~ :~. a. okg u h k- fikren lıizinıle lıernlıerdir. Sizlerin ve Britany~ 'h;ıva. ku~\·etlerini .Ôrladan bir kisi, hafif wıralanını!ltır. Dün sa.balıtanberi . Köln bölgesinde 
dogum u ·' e me 

1 ..,rı en a .. t f' 1 k 1 " · pını" oldtıkl "ı ' ı .. · · · .. d'l" d b' h 1 ·ı tır 

-r:-

k d ., · li.P ikinci c ·za mah - mut e J.ı{ a,; er ::ıın )a. ., . ~· kaldııınak için Alman ar, muhıın Hındıstana h ucum e ı ıne: e ır arp >:ıı;ı amış • k ın a .ızmır.;tp,,ıla~ duru~ı: sonunda daha ı;;imdideıı heı·ke:>ı en tlerın mm- hava kuvvetferi.rle Jngiliz tayyare - Simla, 9 {A.A.) - Hin 'istan ve l\foskov:ı, 9 (A.A.) - Pr:ıvd:ı g-a-
t!ffi~~ıııck~ ~ 32 -9~·3 ve ~l' c K n<>ttarlığa mecbur etmi~tir. Gelecek ]erinin bulunduö-u meydana taarruz Up:·.ınisianı gezen bir muhabir, Hin_ zetesi, Moskova cephesindeki t.ehlike-nıe:tkur ırnunuıı 'v · · · .. k ' l .. ı d b" t ' 1 k t "' .. · · b' d b h <l k ıı·tı 1 bütü 'ht' t - 6 dd 1 rin ı vfikan 20 li mu, u guıı er e u un meme e ' ne- tesebbUsüncle bulunmuşlardır ::\lu - nı?tana vapılacak her han~ı ır ta- en a se ere ı er n, n ı ıya ffKAT. ~:~o k~·~~-:ıağı~ ~ar: c~zasi~I~ mal~ fd~siııçi ~ıskmüışAlıllirhhalc!e sir.ıt·ı~l.e1 ebemreambe1er- d~faa 0 kadar müessir olmuŞtur ki, arruzun · geçi

1
<l Ier

1 
böl . .l{eksi.n

1 
de

1
k i t~bit kkuvvctt1ıer!n!, tatanka-Ja~~n1eı, Rub0iitail'-~ hka .. va S. D. S. D. 
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kfi . .• tl 7 ü ' ddetle dükkanı- ır. un a. ın _ı~aye 1) - hemen hemen biitün Alınnıı hava te- maniler :.;ebe >iye muş iı o acagını ·uvve erını~ m mı.} .,y .,a .. r- iabah: 6,14 AL- 17 51 m~ e ~ 1 g. 
11 

trı~ i·bu mahku - kete yalnız zaferı <leg·ıl, sulhun en esas- sekkülü tahrip edilmiş, bir kısmı da hildirmistir. lngilizler, mühim Mih- şı kullandıgım yazmakta, düşmanın llL9am ' 
nı~ ~pa 

1 

mta"'ı·nı a .1'.e ~ . ·ır:n be lı şartını da getirccek,,;iniz.» ;.g-ır surette hasara uuratılmıştır 1<amlarla her istikametten gelebile- ağır zayiat vermekle beraber vehame- Jile :12,11 Yataı 19,21 mıyetııı gaze e ı ~ ı anın:ı 'e ı a - " "' · .. . · d • t'ğ' · b'ld' k'-·d ' Vi l ıııı 
•neli ·ı-e ID[isarıfı muhakemenin keıı- de karar verilerek hüküm kat'iyet Son model 8 tane Yunkers 88 du- cek kuvvetlerı karşılıyacak kudret. tın evam et ı mı ı ırme ~ ır. · - .dncli ;lS,28 l.aak 4,3cı 

i inden t~h.iline 23-8·9.U günuün· kesbetmiş olduğu ilin olunur, 4232 şürülmüotür. !ngil{zlerden yalnız tedirler. yazma hen üz Rusların elindedı r. ır..iiiii-..-ii:iii--ııİİİİiiiıiiiiiiiı.llİıılllllııİİ-' 


