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Günü ıeçmit nüahalar 25 kunııtur. Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

ZONGULDAK, 10 (A.A) - Zonguldak li~esini 

iıı~a ettirerek ;\Iaarif vekaletine hediye eden Meh

met Çeliker, muhtaç çocuklar için de 40 takım elb!sç 
heıli; e eylemiştir .. 

70fırkamu
hasarada 

- ~·'-----'---------------------------------------__;. 1 1 

-- ~·~ ~ ~ 

. Almanlara · göre:.;;.=' 
Artık kat'i ne
tice elde edildi 
üOO kilometrelik saha

da gedik açıldı 

Moskovaya doğru 
n1il ilerlediler 

Timoçenko, Alman pla
nını bozmak için kuv

vetini çekiyor 

Cephe yolunda Sovyet topları 

,·----------------, 
Japonya ses 

• 
vermıyor 

Sovvet ınukaven1eti kı
~ıl~adan da harekete 

geçmiyecektir 

* * * * --·•i 

.:~; Sövy· etlere · göre . 
"'::.::,~ .. ,• ..... ".ı 1 ' ' \ ·' ' •• • 

Müstahsilin, itidaline hakim ve 
dikkatli olması lazımdır 

Alınan hasın şefinin ga
zetecilere beyanatı 

Timoçenko or
duları imha 

edilince 

Alman elçisi 
lzmirde 

RU~LAR HARBF. DEVAM 
EDECEK 

Almıınyaııın Ankara büyük elçisi 
Tiitün satışlarının batlamasına pek hususunda aldığı tedbirler, yaptığı Fon Papeıı dün akşamkı Bandırma 

az kaldı. Piyasanın, geçen seneye müdahalele~dir. Bütün bu hareket· trenıle lsta11buldan ~ehrinııze gelmiş 
nisbetle biraz daha geç açılacağı !er, muht~lif mahsullerde alıcı ve ve Basmahane istasyonunda kar~ı
söyleniyorsıı da bunu icap ettirecek satıcıya kar bırakaca~ ~e memlı;ke· lanmıştır, Refikası büyük elçiye re-

Londra, 10 (A.A.) - Alın:ın_ t:ı- sebepler henüz belli değildir ve ~iın- tin umumi menf~atle_rın! de beslıye· fakat etmektedir. 
ıırruzu clündenlıeri M~skov:ı '"tık:ı-ıd~lik ~u hobı:r, kaydi ihtiyatla telak- cek şekilde tanzım d!lmış ve .. rı_ı.uvaf· Fon Papen şehrimizde üç dört gün 
llıetıııde 20 mı! kar!nı bır ılcrleme · kı edılmek lazımdır. fak olmuştur. Evvelkı sene tulun s~- kalacak müzevi Külturparkı Al-
~aydedilmiştiı' . .llluhtelıf .. kı>yııaklar-/ Son i~i }ıl içinde müstahsili!' vic. tı~larınd~k!. v~.ziyet m":~ii~dur .. Hu· man pa~yonunÜ gezclcektir. ' 
~an ırelen haberlere gorc. ~[acar, dan ve ıdrakine çarpan en barız' •·a- ltumet, tutuncuye her turlu temın":!ı 

l· Ilı, ltalyaıı ve Slova.k kılal:ırının ziyet, h\ikiımetin mahrnlü kıymetlen- v"rmiş, müsterih olmasını, mahsulu· 
Alrnaııl:ıra iltihak etıııele! i iızerıııe 1

1 
dirmek ''e müstahsili kazandırmak - Dt<•<ınıı J i.ıcı sahifede -

Alrnun ordu:ıı Brıyan k ve \'iyazma 
Çevrt!lerin de od et il,iün liiğü nü elde j 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
edebilmıştır. A 'k J 
" I<rasnay:ı Flota gazetesine gilre, merı a- aoon 
''Us cephe. ındekı A!nıan kııvvetltrı 

Ceman 200 tümenden ılı.wettir. mu" zakerelerı' 
Orı..lin kaybı Ruspnın ehemmiyet 

lı $Utı3) ı merkezlen için ciddi b•r k d 
tehlikedır. Alınaıılarııı kıskaç hare- ÇI maz a 
ketı yalnız Rus merk~zını~ \'arınr,k 
Rayesıni değıl, bu kesimdekı Rus or 
du~ıınu çcvırmek ve inıhıt etmek 
lnıık~adıııı gütmektedir. 

Dü~nıanın bu niyetin• ~ezmiş olan 
tııareş:ıl Timoçenko, bu planları a -
kamete uğratmak ve bır Alman yar 
llıa hareketine mani olmak üzere 
kıtalarını geri çekmekted:r. 

Ingilterenin Siyaın<lan 
taleplerde bulunduğu 

haberleri asılsızdır 

• 
1 SAR t.T l.E.R 

Kara Liste 
Mahkum olan muhtekirlere, mi' h

kumiyet kdrarlarını kendi paraları 
ile gazetelerde netrettirilmek cezası 
da tahmil edilmeğe başlandı. Tam 
·rerinde bir karar .• 

Fakat ne yapıp yapıp, bu ilanları 
birinci sahifelerde ve (Kara Liıte) 
namı altında neırelmelidir. Vatan. 
da~larını ıehir pazarlarında soymak 
ve halkın beı kııruıundan büyük ıer· 
vetler yapmak iıtiyenlerin adı, ancak 
ve ancak bu kara fütelere layıktır. 

Hatta, bu gibi esnaf veya tacirler, 
birer teıekküle dahil ieeler, onların 
"ta açacakları bir kara liatede bu 

_I Askeri Vaziyet L 
1 1 

Cephede son· durum 
• 

Voroşilof un Leningradclaki harcktı.tından Tin10-
çcnko ordusu çok az f aydn görebilir 

Alman haberlerine göre, yakında 
büyük neticeler beklenebilir 

---
• fngilız 

lngilizler 
Bazı Alman gen1ilcrini 

daha yaktılar 

Alman hava akını ise 
çok hafif geçti 

tayyareleri 

Tobrukta 
Ingilizler iyi vaziyette 
olduklarını söylüyorlar 

Alman tahteıbahirinde: 
44 esir gakalandı Londra a!<keri meh3filine göre, 

'I'imoçenko orduları bozulmaktan 
masun ol:ırak ve ricnte rağmen kah 
ranıanca harbe devam etmektedir. 

V nşington, 10 (A.A.) - !ı•i m!l
!Umat alan mehafilde bıldırıldiğiııe 
göre Amerıka _ Japon müzakereleri 
çıkmaza girmiştir. Bunun sebebi, herifler bir müddet teıhir edilme· Londr:ı, 10 (A.A.) - lngiliz ha- Londra, 10 (A.A.) - İr.gıliz orta 

lidir.. va nezaretinin dün akır.ınıki tebli • şark teblığı hakkında mütalaa yü •. 
Çünkü onlara na yapıha layıktır, ği: j rilten lngilız sözcilsil demiştir ki: ** - O.vamı 4 iinı:il aahlfecle - - Dn-amı 4 ilnı:il Mhlfoclt -- o. ... 4 Deli aalalfeda -

- Devamı 4 iincil sahifede -

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııını 
• 
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S..hife (.2) 
(ANADOLU) ·------ 11 Birincit~ıırin 194 1 Cumart ai 

._. ~ ... 
A. k A V • t Günün meselesı ı ı ( ) lliW3I :cw:ll nS~~~J 1 ine~!!!~ nü:- !:!1:':a=!ı~nniş- hıı~_A_L_K __ o_ıv_o_R_KI_ Şehtr ve Memleket Haberleri 11>Zt-ltaa!.m 
"'rikoıı :ehrinin de isgal edildiğini ti. Tütün aatıtlarında eı~~den ~ğız- Bu hasta n ereye gitti ? y· . b ı . b. t BUGONKO PROGRAM 
hildirmel.~l~dirle_r .. Burası, ber~ahı kn- l~rı y~nmı?. olan bazıA ~uata~s!ller,. Çesmenin Uzunkuyu köyüden aldı - ırmt eş ıraya ır e- 7.30 Pı·ogram, 7.33 .füzik : Hafif 
pı\·:ın muhım hır noktadı,r. Yınc Al- vıne ılk gunlerde telaşa ve uıtıcale v b' kct b .. b k" h 1 program pl. 7.45 Ajans haberrleri 8.00 

. 1 R k 1 k k '' " k k A 1 l ah gımız ır me .u a gore, u ·oy a - 8 45 M" 'k " f 'k ( ) nı.ın ar:ı nazaran, usyay:ı son mu- apı ~r~ ' en uçu a r ar ı:ı m : kından ve Romanva muhaciırlerinden . r uzı . : .. ~n onı proı.rrıım p . 
:uzam darbe vurıılmn:cıtur. Sovyetler ıullermı ~iden ~.ık~rdıl~r. H_:ılbukı 1325 doğumlu Ali .O;;man oğlu Halil, n eke ben zı• n satacaktı 13.30 Program, 13.33 Müzik : Türk-
A lırı :ın t:ı...1 rnızunun lıır ı;ok yerlerde bunu takıben, hukumetın aldıgı ted- 22 9 941 .. .. B h ar . çe plaklar 13.45 Ajans ha~rleri 14.00 
dıırduruldu<Yunu tebarüz ettirirken birlerin semereıi gözüktü, fiatler nor-ı -1. - IIguıtrn ldas~a _a~e g, taJına ~Hizik : Türkçt' pliiklar programmın 

. t' 'da· t' . . 1 kt 1 h dd. . b ld . kalan ge ıyor. as a o ugu ıçııı ean asını 'k' . 1 ı ' "O A k S h rnı.:y·~ ın cı ıye ını gız em:n;~ · e ve m~ a . mı u ~ve gerıye arkadaşları ile gönderivor. NÜfus ka- ı ıncı n~mı.. .. .. ~ n ·aıra onba ar 
Alm:ınl:ırın hıarruzlarını buyuk kuv- muıtah•ıl, tam karın ı yaptı. Acele l v d b'I b .. d d'V. · . a ·ı d at yarıslarının tahminleri .. 14.40-15.:10 
\"etlerle harekete gectik l! ri ~eklinde edenler pİ§man olarak hatti. satışla- gdıırı Bı ~ ll .?'011

• er ıgkı eb .. ~ a :kır n·d~N.a~ Petrol şı·rketı• memuru, suç :\.Hizik : Ri\·a.~licümhm· bandosu ... 
f 

. k'·"· 
1 

· · b k . dil b"tt b" . unun uzerıne a ·r-a. ası ·e ı,.ını 18 00 I' · 1 1 le ~ır etme ·...,.,ır er. rını ozma ıate er amma, ı a ı 1 aramak . . i m'r ·c1· ,
0 

fakat h:ı. . rogram ve meme cet :aat aya-
(' h 

• d , , ,, , o k 4 .. .. 1 d• < < ıçın z ı e gı 1\ r, C L L :S• 8 o~ :\ ' :.\f l f ~p enın urum~ı şımdı .:oyledır : buna ım an .goru ~eA ı. . • . . ta genç biıı: tiirlü bulun~mıvor. Aca ha u·· stu·· yakalandı 1'l 1.. . ~ lüzık : - eye an a,.;lı .. 18.40 
Şımalde : V cıroşılofun ordusu en Bu aene, yıne hukumetın dtrektıfı 'bl h t . 'tt.? · ;.\'[fizik : Radyo caz ve tango orkestra-

hüyi.ik kısmı Lenin~radcla muhasara- dahilinde yapılan müdahaleler , in-\ 1ANasAaDOneLrUe)e gıB ı · h . ,t biz' .. . . «ı .. l!l.00 Konuııma (Kahramanlık '1i!-dadır. Alm:ınlar merkez cephesinde rir ve üzüm aabılarını da ki.rh ve .. ·]'. . v• -. '.u . ?8~". a . F •. ın Dun i:!chır gara.ıında br.nzın :-;:~tı.;ı ven olobfü; ve kamyonlarla İ;ımırde ati..) l!l.15 ~Iiizik : Radyo caz ve t..'ln· 
h k"t k b l • k l b ' h l tirmiıt ' r Hüku şo~ ı~ebılecegımız bır se~ ~oı.tuı. •1\- ,-ap·ııı petrcıl ~ırketlerinrl<'n oıı'ının işliyen otomolııllerl' ko;ılrnl altında go orkC>~tı•füıı programının devamı .. 

aret-aka tge9er en urac a asgarı. luv: normah ırı· ha e ! el .. . k' ı .f : dıısı olur belki dfre hiicli~:-\·i ı;iilunla- l · < , A' b ı "ıı h ba·;ı k"ım"el 'eı·le "'enz.in "eı·ılmektedır. 1".30 A.ı·,ın~.· hal.. .• ···lerı' 1".A," Serbn .• ·1 vet rır e mıı; ·e tasarruf eyledık er: met, a va ın er turu ın ışa ına rag . " ... ' · ; memuru c u a , • :' ., · - • ;ı • ~ • '""" ., "" "" 
knvvetleri, diğ·ıı· kat'i neticeler ala- men mahsulümüzü satmak çareleri- rımıza eçırı.rnruz. anla~aı·ak bir lencke b~t~zinı 25 lı- Alakadar ;;atış memı•ru, :tarajda 10 Dakika .. 19.55 ~Iüzik : Saz e~erle-
cakları yerlere getirmişlerdir .. Şimdi -.i bulmakta ve bunda ·mutlaka mu- raya ~atmak !"ııretıle mıılı kon~nmn ı;yrı lıir yenle depo :dil:ıı:') ol:ın bir ri ve oyun havaları 20.15 Raclyo g:ı.zr.-
L<·ningradda çevrilmiş olan Ru" kuv- va ffak olmaktadır. . . Dokumaların Stan dar- kanunuııa aykırı hareket el-nış "" teneke benzinı gar:qın arka tarafı- te~i .. 20.45 Müzik : Kansık ı;arkıl:ır. 
\''..tlcri, Alman cephesini yarmak ve Yeni vaziyetler, iktuıadi vazıretı. d• d.l · t l -·ur. üstü tutulnıu>:tuı·. . na götürerek :ıldı~ı 25 lırn mukabi- 21.00 Ziraat takYimi .. 21:10 'Müzik : 
m:ıreş:ıl Tirnoçenko ordusuna karşı mizin ayni tempo v~ ahenk içınd~ ıze e 1 n1es1 a r aS Ir l ıyor ı Haber aldığımıza göı·? hl'nzın <:.a- !inde ot:ımobiJın eııo ·upa dökmü~- Dinl€yici istekleri 21.15 Konuşma ... 
\'apılan tan.t·ruzu hafifletm<'k ic:in hu- inkişafını mümkün kılacak ~.a~.ı-1 lkı.ıı-ad Vekaleti el tezgfıhlan tışlarıncla hatta dört kı~ı'•k b!r ~e- tiir. O sırada fi:ıt kontrol memu~·ları (Günün me~'.?lele,:;i.,) 22.00 :\fi.izik : 
ruc hareketlerinde bulunmaktadırlar. yettedir. Eğer biraz f'J&aııh düşunur manıulfttını slancla~dize etnıeğP. ve lıeke tarafından hazı yolsl!zlt~kı ... r nıevd:ına cık:ır:ık polis!n de yard:- Radyo salon orke'<tr::ısı .. 22.30 Ajans 

Fakat Voro!)ilofmı. İlmen gölü şi- ve yaptığımız anla, malara bakar~k, buıılaı ın fiatlerini teshil \'e :liin et- yapıldığ-ı \'ilüyete hab!'r yerılnıı~ ı·e miİe ~atış 'nıenııırunnrı ü~erini ara~- haberleri .. 22.45 Müzik : Rad\·o . ..:alon 
nal ve cenııbundaki kuvvetlerinin çok ·· limizde hiç bir ıtok kalmıy~~agını meğe kar:ır vermiştir. vali Fuat Tnk~ai. ~lfık:ıdar ınemıır- tırmıs, i:;;aretli paral:trı bnlmu~ Ye orke,;lra~ı p1·ogr::ımının ikin~i bsmı. 
7.aiflcdiği V<.' Tinıoı;enko ordusuna anlarız. Bu itibarla müıtahaıhn ·aı- Buııdım maks-ad el tezgahi.ırı i~- ]arı, benzin ~atı>ılarındı>.ki yol uzlu- hadise hakkında zabıt ,·,ıraka<:ı tut- 22.53 - 2~.00 Ynrınki program ,·e k:ı 
Voroşilofun harekiitıııın p~k yardım la, en küçük bir endiş~ taşımamaaı leirıılerle birlikte 've ayni zamanda ğıı meyd::ına çıkarmıyrı nwnı ı ıı· et- muşlardır. Ru yolsuzlukta bazı kim paııı;:: .. 
C'<l 1·miyeceği zannolnnmaktadır. lazımdır. müstehlik tabakanın da istifadesini miştir. sel rin de alakadar buluııclukları ha 

Diğer taraftan. mn~·cşal Timoçenko Tütünün ahcıları hazırdı~ .• A~d~- temi;ı etmektıı-. Vekalet, bu maksacl :\lemurlar. benzine· lbt.i: ' acı ol~~ lıcr verildii!'i iein . tahkı~a· :ı el. evam 1 l 
orılu:ı;unun merkez\'~ kanatlarına. te- "\İZ yolu kapan~ıt .olaa da hız ım ,ı_çın l::ı tetı:ik:ır yao:ırak karar -alınması- bir şoförü bularak t!Umaı·a ve ser: . .;! olunmaktadır. Bo--s a 
\'('( cuh eden Alm:ın faarruzu inki~af- .J iğer .. yollard.an ~~tifade ~tmek. mum- 111 bildırdigi için dokumacılnı' dün tcsbit edilen 25 lirayı Vl'.'ı·n:ıış ve. beıı Bu netice üzcrıııe vali Fuat Tuk- U 
tadır. Alman haberleri doji'ru i ;ı.t> , bıı kündur ve b~ze . oyle gelıyor kı, bazı mıntaka iktıs:ıd müdürü Kemal Ti!- zin almak üzere gÖi1dermışleı-dı1" sal, dün garajdaki . beı.ziıı <;atışını , _________ ._ ____ _ 
t~aı::ıı.~ların _Yakında hiiyiik ııeticele- -nemJeketl~rın ~~ı~d~ .. bulundukları kicioğhnun reisliğinde bir toplantı l\fallım olduğu veçhi le, ~ehir ga- durdurmus ve benzınleri ınühi.ir al- ÜZÜ:\l 
··ı vorulecektır. şaljtlar, Tu~k tutununu daha fazla yap:nı. )ardır. rnjındaki depodan mülhaknta ışl~ tına aldır~ıştır. K.S. K.S . 

. Alma!1 ordus~ı t~raf~nd:ın Orel is- kıymetle~.dı.~ece~ m~~i?'ettd}r. . · MaÜyet fiatleri, bezlerin evsafı · --- ----
tıkametınde d~rı_n hır mrmn yapılmıs- . :arın °~':'r . gun .~':'.kumetın te~bır Vt';:aire üzerindl• göriişülmüşti'r. Ya- Memuı·iyet imtihanları ~1uhtelif _vangınlar 
tır ve bıırada ıkı taraftan ljfl - 7il Rıı-; ıttıhaz ~ttıgını ve tutun ıatıtları uze· kı:ı.d .'i 'lokuma bezlerinin ev::ıafı ve 
fırkası r \'rilmi-ıtiı-. riı_ıd~. yme ~ikkatl~ durduğunu gö- fhtleri tcsbit ve ilan edilecektir. Bu lzmiı· nn hasebei hu:msiye müdür- Born:ıva nahi~·esınin P;narbası ,-~ 

Mo~kova - Harkof demiryoh, bir receı:.•z:. B_ınaenaleyh müatahsil~~· Cidtr:ı razlaya salış .vap::ı .ılrır ~:ıkkın Jüğüııde .veni teşkilatta tahsildar o- Kavaklıdere kö.vlerl ara~ı11da T.ozltı 
cok n?k l:ırdan kesilmislir. nıı ha- e~ kuçuk bır aabıraı:ı:Iık ~e tereddu~ d:ı t:ıkıb:ıt yapılacaktır. Jı:r:ık kullanılac-:ık memurluklara ta- mevkiindz y:ıı~~ın çık~ı~. !iİdc1etli j 
hslerın doğruluğu ve Almaııl::ırı bu gosterrr.ıeden bu tedbırlen beklemeıı. I }'k liıı olan lar, dün halkevinde ;m'i:ihan rüzgarların tesı'.·ıl~ genı~ler:ıişiır .. C 1 1 
ı·evrilmiş kuv,·etleri imha~ı takdirin- ni tavaıye ederiz. ** p 1 . konte n jan1n1n art - Nlilmiı:Ierdir. 11 tahsildarlık için 30 var köylerden :1 etışen kc.vlu ve .ıan-
r!~ bu gediğin hakiki bir yarnın~·:ı in- tırılması ı·stenecek ki-ıi müracaat etmiştir. Kazananlar, darmalarla orman m.uhaıaza erleri ı 
h ıliıhı imkan haline girehili·•" Bir c:ok Ruzve)t biı: komisvon tarafından tesbit ecı;- ralısaı·ak vangını sonufamüşlerdır . 
m~ytlaıı muharebelerinde Jıiiviik in- İktıı<ad Vekaleti tarafından İzmir leı C'k t".lyln olunacaklardır. 5o hektar· arazi dahilinrl ,, 4000 c;:ını 
' n ve nıiihimmat zaviatı ,.e~·en füıc:- R .. t k dokıım:!cıları <;orap ve fanila maki- D U Jd" ağacı y:ınmıştır. . 

':ıı·ın bunu kapamala~ı p~k zımnecli!e- usyanın mu arc ~eye nesi için verdiği kontenja.ı ııi~bl'ti- r. z ge 1 ı 
mez. Ilıı itibarla merkez cephl•sind~ ınecbur olacag""'l hak- ne görı' yerli mall:ır pazarı miies"e- Belediye reisi Dr. Behçet liz dün * Seferihisar kaz:ı><ıııı:\ Ferh:ııır-
'
·nz·,,.,t · 1 ı· ı · d' F' J t b · · J'k .. d · b · J' k\ 1 \ı' ko"J·L·ı· ci\•:ırında Ded" cianınrla .da , • .ı:-. cıc c ı ve va ıım ır. a rn ıı ~esme ı p ı · gon crmıc: ve u ıp ı · eı \'apurla c:tanbuldan şelırimizı gel- " 
h:ııekfıtın inkişafı, Timoçenko orılıı- kında rapor almadı te\'Zi o!ıınmuştur._ İlk teşrin ihc.iyacı n'lis, Knrdonda \'ali Fuad Tulrnal ve orman vanırıııı çıkmı", \,ö:-·Hi!P.r ta- ı 

· ıınıııı , .. z·,·et· bn-' ı.,. JJ" t lı ll 1 t -hı p 'e fa · f 1 ı·afınrlan· ~.·öndürülmli'ltiil'.. Z:ır'.l '' :ız-.. ı ı. ıne • r. ır . . ıger a- Vasington 10 (AA) _ G t . . _ 11 ~me e e ezga '.ll'l, cora · • - Jıelediye mecli«i azma taı · '.l ınc !tn 
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nıa rlc Tnla, doğud:ı .; ı ı i i ı!g, cloğ-u Cf'· «Rtı. ·,·an.ın mııkavemetı'ıı.'•ıı kıı·ıJrJıg·r ı- m:ısı iı;;n tes~bbü~te hulun 11 l:ır a k. 1 b' S b · v l · d 
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J Bu '\ene ki p'.lmuk tip <'l' ini tes ıt menlerinden ~.ı rı • ı m_ azııı e\_nn e:ı 
nı ı p a onoz(! rn an ar.ı nı ışt ıı-. belk tır Almanların )lo~kovn~ 

1 
ılof!tıcl:ın r e>- nı, ·i de bir mütM"<?ke kabul etme·- · için önümüzdeki hafta çarşarba gü- yangın çıkmış, ev \·e 'ı:·nclekı e~~·:ı. 

,·irmek için cennpt:ın haı·ı ıc:! ta ~iri: .. ğe mecbur olacak bir <lımımn ~d eli- P e trol tevziatı ııii mıııtaka ticaret miicliirlüründe tamam~n ynnmıştır. Z:ı!·:ıı· 300 lira-
ı; k>ri cin ,;;ı·J·:.·Jönm kterıı·r. ğini bildiren bir rapor almadım. t t 1 • bi-i· top! a ntı yapılacaktır. Zir::::ıt, ti. dır. Yangının sebeh• ar· :1wılnı:ıkt:ı-

~· ~ .. ase nıiidi.irliiğü tarafrıdan es.)ıt S 
CP-nup ceph~,;i harekatı hakkında (dilen listeye göre sehrin muhtelif caret \'e iktısacl \'ekaletleri vı:: ü - dn . .:··-------------

.l'"ni haocırle r o-elmemi. tir. Fakat l!ııd- BALIKESiR VALiSi l t merbr, nı: namlıırına izrnirc ~elecek r· "'-
• 

1 
" ı:)ehıi:nizde buluna:ı Balık,,.h- va. semtlcrındeki bakkallara petro ~v- ınli~elı:ı~~ı~!ar. mrntaka ticaret mü- ' 

·eııı orr ll:'ll, merkez ccphv!=ıiıı e yapı- li~i RC'c~. ,· Gı"ırer, R.~ lıke~ı're glt.mı·., .. _ Zİ olunmus \'t' halka c:attırılını . ·tır. . . .. T'."I. "'!' . . ı·-. l t T s· d ' aıı ta:ıı\·ikin tesirleı·i :ıltındaclır ve " . " Elektiı;k ·lıuhınmıy".ın mahalle . \:e ltt•rıı ,.,,;:ı·"m ı-.r ıır;ın reı,.; •"lll' " orı- aggarD ınamasın a 
I' ( Al 

1 
f 

1 
·1; tir. . lan. ı a l-· 1 ardır. Bit- rok ycı-l er1<' pa- U U 

,o,.;to · ta nıan :ır tara ını aıı ta1y ı : S~ı·ld mu· sa bakası semtler halkına fazla petroı sattı - 1 h 1.. .. t 1 1 ·'ll .'lm"ktndı'ı·. mıı \ m:ı ~u unun op anm a~ ı t e\'am ~ , '" rı lmışt ı r. Bugün de te,·ziata dr>nım 
Bir habere gör<', Jfo,.:kov:: biilg\' - y o lunacaktır. ctrn ekterli!'. 

'nıle kar fırlı ·ıal:ırı lıa~_ ıamı.:1 tı:r . ar111 saat 16 da Alsancrrk stad- '7 AB/~ ADA · yomund:ı. Altay ve Altınoı·du birinci Ayni zama.1da kaza \'e köyl e: re de '-61t ı,.. 
J a ponya ses vern1i,yor takımk.rı ara~ınrla sild finali vapıla- ciün petrol sevk edilmiştir. 

caktır. · · ooc 

•ee:•:g:eıe:g:s·' 

Tabanca taşıvormuı: 
- Bq tarafı birinci sahifede - n Eski Emniyet Müdürü Gid iyor 

. ~:-ıl rn:ıdıU.ı ve Sov.,·et mıık·,ı,·e !T' cf i u mü abakadan evvel iki kulü - ~ "' bün tekaüt takımları saat on rlörtte ..ı~taııbul polis m'ekiıebi miidü'rlü-
Anafartalar caddesi.ıde- Hüseyin 

oğlu :\Iuradııı üzerinde hiı· tabanca 
b • ıl 11 n mu ~tur. \'am eylediği müclcletı;e iıiı;. !Jir ha- k ı k ğiinc t[l,vin edilmis. ohn -;ehrimil e'l:-

ı •] ·, tt• bulunmı\.·ac·.ı klaı·cl•. ı·. ö·.·l~ ·~ n. ar~ı :ı~aca !ardır. - -·• E J } niyet •r.üdürü Sait Özgür yarın va- Hıraız l;klar : 
.'< ~ ı !ıyor ki, japonya hiile.n Cinde .-y U deki zabıta p•11·1a J0 tanbula hareket edecektir. 
•'ld"'llldiir. V.e Ru~ dramı ~r:uu fl - k' l Yeni eıı ı ııiyet müdürü Mithat TJygnç 

Kececiler caclde~inde Hakkı oğlu 
Mn>ıtafa \'e H-ılil oğlu )iustaf:ı, Ah
met oi.'lu l\Ievıiidün odnsından 14G 
lirn~ ıııı , c:aldık!arından tutulmuşl:ır-ı 
el 11'. 

ln <Jerı Yeni scrgiize•tl cl'!l at ı !mıy:ı - Ya r a art eltin \'az:re~ine h:u;lamı>ıtır 
1 a \ı •r. Hirle>ıik Amerika A \'rtı'1:ıchı- E.dfıl ayı zarfında izmir sehrinde 
, - :ız iyetin iıık i~afı!lı rlikk ,:-ı"1 1'e ~ 0 - •)1] •·nJr · d .... - •• :ı., Jan arma mıntalcasında 

ı-. ; ı Ptmııkteılir. Bununla b11ra lrn r, ıl:ı 100 vaka olmu.·tıır. Ye kur. :n 1 
: oıın.nın en kliçli~ bir h :ı rr>kntı rliı-. 

;·· • ..:ifil:tc cl~rlıal ,;ve:1i Lir •:az.i,ı. ,.; ih: Faillm·deıı 252 si erkek 5:J u ka
.ı:ı. eclec~k_tı.r. Halen. ne . japony:ı, ne dı.ıdır ve bütün suçlular· z abıtaca 
ıJ ı ··"\ n_,lL ıka lı\l \'aZl ,\' Ct ı n C,:tlJ \ 11 ~ h•i- .\':JkaJ:ıırmıs.,, dJ" j 
, ı 1111~ arzu eımnme'kterlirler. ~ur. 

a ıyeye .~evk o ıııınrn~-

İzmir Vilayeti Daimi Encüme
ninden: 

l~ı.ıı_r .,", lJcrg •• n,, .vulımıııı 102-.· -!50-106 +350 kilomctrel<.'l'İ arn
: ıı:·~.kı ... ıOOmetn lıv. "m~nııı tamirı ;{ son teşrin pazarte5i l!aat ı ı Je 

lı ;. r.t daııııı eııcunıcıı od:ı!'ı Hla ihab edilmek üzere 5 10 "" l ı 
r,c~r•· 1 • • • .,.. r eıı 

t.Jrnı·en -·'"·'·• _ ır.n kıı;"ı~ heclelle ve kapalı zarf u:ıulile eksi!tnıiYL' 
• •K•ıı·ıln:ıı:;lll'. hr.1=1f «vı·akı l ;.u kuru~ bedelle Turistık Yollar rnıntn '.rn 
nıiidiıı·lüğüıı<l:-ı: 1 eılarık <oluıı.ıbılir. :\fuvakkat teminatı 2220 lira:ı

1

1 ; 
~-k~:ıtn'.e.v.~ i?.~i'.:iık cd:ce...1<1cr ihaleden bir haft' e\'Vel Turistik. Yolla,r mııı
t .ık: mııclurlugun" mıı'.·:ı.~aatla ehliyı·t Yeııikası alacaklardır.. Taliplerin 
..! l!lı) ~nyılı kanun nıııcıbıncc h:ızırlıyacakları t<.:klif mektuplarını ihale gü
Hii . wıt 10 a kad:ır \'ilü\·et l>:ıimi Encümenine \'ermelcıri ... 

11 13 42052 

L\tış nıüsabakaları 
Önümüzdeki pazar giinü l\:ülti.ir- * Atatürk caddesinde Ali oğlu i 

park poligonunda sabahleyin beden Sai n (\ fer oğlu Sa it, Ha~an oğlu ' 
terbiyesi mükellefleri -arasında yapı- llüseyiııiıı evi:ıdeıı kazan ve <: e!ime 
lacak müsabakalara. ~!tay, Altıno.r- mu..:Jukinı ı r:.ddıkJ.::ırından y:ıkalan-ı' 
du-. Kar!)ıyaka ve Goztepe gençlık rw:;ılardır. 
kulüplerinin miikellefleri re"mi kı- * Kültürparkta ~lehmet oğlu 
yafcderiyle iştirak edeceklerdir. A ir, :\Iustafa kımsı Bahriyenin. elin 

Umuma mahsus olmak üzere ayni den {·antasını kapmı~. kaçarkP.n ya
gün öğleden 'lo:nra yapılaC'ak müsa- kalanmı~tır 
bakalara da İzmir, Karşıy:ıka ve Utanmazlar : 
Eorno\·a avcı kulüplerinin at ıcılaı ı Kültiirparkta (K.) adında bir genç 
h:tirak <>deceklerin den müsabakala- il:ı 17 ya~ı,ıda (T.) haya~ızcu hare-

1 rın çok heyecnnlı olacağı mu hak - ket ettikleri görülerek tutulmuslar-
1 kaktır. dır. --------------------- -- ---

lzmir Vilayetinden: 
Pasif koı·tınına ekıpleı i için p'(lrtatif sıhhiye çanta~ı ve ha"t:ı secl

~·c i alın:ıcaktıl'. Talibi ol:rnh• ·; ı;ıartnamesini görmek ve mufas;ıal taf
silnt alııı:ık i ~ in ,· ;l{ıy<>t ,;c· fı>;'b ~l'lik müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 8 11 4198 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 

TELEFOı T: 36 -- 46 
BU fl.4.Jı'TA 

2 Büyük Program Birden 
I>r:ANNA DURBİN'in yerini alan 

Kiiçük Sinema Yıldızı 
G J, O R 1 .4. .! E A N ' ın 

İlk temsil ettiği MUS1K1 SPOR 
NEŞ'E FİLMİ 

1- Açılmamış Konca 
i ,,·aJT,ıv·E soıu 

POLA • 'EGRİ'ııirı YARATTICI 

2 - Madam ·Bovary 
ALMANCA SÖZLİ 1 

llüveteıı : Mocleıı-n Pehlivanlık 
11IATlNELER: 
Mm. BOV ARt: 2 - 5 - 8.15. 
A. KONCA: 3.30 - 6.30 - 9.45. 

Cumartesi - Pazar günleri 12.30 da 
AÇI!~MAMIŞ KONCA ile başlar 1 

ZAYİ 
Seferberlıkte İstanbul Fatih .ı~

kerlik ~ubeı-;inden almı., rılduğum ter 
his tezkeremi, İzmır vi l fıyelinden al 
dığım nüfus cüzdanımı ve .vol para
ları makbuzlarımı, izinnamemi \'e 
bazı resmi evraka ait numara kayıt 
larımı havi cüzdanımı kaybettim. 
Yenıılerini alacağımdan eskilerinin 
hükmi.i olmad ığını ı lan ederim. 

Halkapınar Çatalçe:ıme !'i06 
n ıımarada berbeı· 
Şem!lettin Yiirütcri 

·124 

:330 Y. i. Ta!Ut Kıı. 12 
302 Hurşit Güneş 43 
267 Ak eki Ban. 43 50 
240 Tüt;;ü ile 1'. in. 46 50 
201 M. Be<:ikçi 41 50 
189 Kaptan Rifat ·13 50 
17R ~1. H. Nazlı 41 
172 Remzi Giinp:ör 44 25 
167 j. Tarant-0 .M. 44 
114 Mehmet Kusa. 43 

96 Hilmi Uy:-ır · 44. 
91 İncir Tii. A. Ş. 41 
88 Şiikrii Ogur rn 50 
6R Muammeıı· lJ. ·12 
57 P. Klark 13 50 
56 A. Kadı·anel 46 
53 :\fehnıet Saı·t ı;, 
53 Millet Pazan '11 
41 Albayrak 42 
37 A. R. Üziimrü 44 
:~O Rli Benheni~ti 44 50 
.iiro w şii. 46 25 
2!l N. Üziimrıi 13 
26 Salamon Ko. .J3 2!5 

6 M. Port:ıkal 1!5 
2927 Yekun 

75104 E~ki \'ekil. n 
7S::ı:n Umumi yekı'.'ııı 

No. 7 
No. 
No. 
1 TO. 

No. 

9 
10 
11 

fNCiR 
, K. S. 

34.7 İncil' T. A. Ş. ı ~ 
397 Ritm; 15 
H8 Siile)•mano\'ic 14 50 
:l5 S. Akım,;:ır · 24 25 
:u B. Franko lG 50 
15 A. Papagno lil 50 
3 Hakkı $(!sbc.>s 2~ 

1176 Yckün 
50254 Eski vekun 
514~0 Unııı~i ı·ekiın 

ZAHfRE 
'11) ton Bakla 
25 Ton 

108 cuv::ı.l tıı~am :l8 
15 tein Nohut 

173 Balya Pamuk 

1 L A 1 • 

50 

ı ı 
50 
48 
46 
17 
43 
44 
44 
16 
51 
47 
!50 
47 
•13 
46 
4.7 
45 
14 

4:1 
45 
14 
l6 
43 
·18 
·Vi 

42 
·13 

;:;o , 

50 

7;; 
;,o 
.... 
_,) 

:JO 

;;o 

., . 
_ . ) 

;;o 
5(1 

2;; 
[)() .,-
_ı 

·14 50 
•18 r;o 
52 

K.S. 
21 
22 50 
ı7 ;;o 
24 2.i 
16 :-;o 
lfl !)() 

2~ 

10 ;375 

3!) 
11 
75 

.\hki'ınıı sııh:-;İ) o Su1;, Hnkuk 
.fahkeme~i 

... ayı !141 ' 10::!5 tcı·pkc 

Izmıriıı Birinci Azizir0 mah:ı\le.:1ı
nin Sinekli mevkiınde tao:•khaneck 
12 sayılı lıaı-akacla mukim iken iill' ' 
~Tehmt Kadıkaki ofrhı hmailiıı ala
caklısı varsa ilfınrlan itilı!' ııı biı· ;\\" 
içinde mahkeme.\·e miiracantı \'l' hu 
müddei geçtikten . onra :ılacaj!ın ;w 
nunc.>n hiikmii olamıyacağ'ı \'e yine• 
ilandan ı tilııın•rı iiı · :ı\· iç indi' v:ıri~
lerinin müracaatları ve lıl! miiddrt
te müracaat .edilmedii!'i takdirdr 
metrukfıtının hazineye clrv:r eclil<'
ceği ilan olunur. 

Manisa su işleri Oçüncü şube 
müdürlüğünden: . 

Konyada Kuleli, Akşehirde Maltepe ve Bursa

da askeri liselerinin her üç sınıfına tale be 

alınacaktır 
lzmir Vilayetinden: 

Eksiltme ilanı 
1 - ~.!anısa \ ı.ayeti Adal:ı nahiyesı civannda eski besleme kana

lıııırı 6 l!il metrelik kı:-;ını11ın temizlenme .. i ameliyatı kapalı zarf usu
iı' ·.:ıhiıti fıat esa~ı Hzrındeıı ı:ksiltrnıye konmuştur. 

~ - Bıı :ımelıyatın muhammen ke:jif bedeli 29730.00 liradır. 
-; - t teklikr ;;artnuıne ve projeleri 149 kuruş mukabilind~ )Jani:sa 

ı;ıı .,,ıu i :~üncü '5Ube nıücliil'lüğünden alabilirler . 
1 - ::ı Lıriııci teı:;rin tıH cuma günü saat 16 da Manisa su isleri 

;: ıiııdi şube mlidürlüğü ~in:ısında kurulu komisyon tarafından y~apı
laraktır. · 

.j - )lııvakkat tem•nal (2229) 
fi - Ek·ültmiy" Jir..!hilmek ;c,:ın 

n·.z etmc.<i ı;arttır. 

lira 75 kuruştur. 
i~teklilerin aşağıdaki veRikaları ib-

.\ - Ek:;iltnıe günlindPn en az ;; gün evvel istida ıle su işler. 3 ün
d• . ııb~ mlidürlüyüne ıniir:ıcaal ecliicrk bu işe girmek için alınını.~ eh-
1 .• vr~..ıikası, 

n - Cari :-<eıı<'Yc ait t 1 caı-ct odası vesikası . 
Tck:ıf mektuplarını havı zarflar kapalı olarak ihale günii ı><1at 

l :i , kadar makbuzlar ınııkabilinde :\lnisa su iş l eri 3 üncü şube mü
ılürlüğüııe te~lim olunacaktır. Po:ıta ile gönderilecek tekliflerde muh
temel gecikmeler ırnzıırı ,tibı:re alınmaz. 11 16 21 26 4200 

1 - Kul li, }!alt.epe, Bursa askeri liseler inin her 3 sınıfına 1, 1 kanun 
941 de haşlıyacak olan yeni ders devresi için maar if liseler inden ve maarif 
or ta ınclct.ebini ikmal ederek devlet olgunluk imtihanlarını muvaffakıyet
le vermiş oimılardan talebe alınacaktır. 

2 - Alınac.akt alebeni.n Türk ırkından olması, sıhhi muayenede sağ
lam çıkması ve iste.Jeli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdil'de yapılacak 
~e sınavında kazanması şarttır. 

3 - Tahsili terk edenler her ne sebeple olursa olsun yaşını büyütmüş 
veya küçültmüş olanlar, bulundukları okulların son sınavlarında ipka ve
ya bütünlemeye kala nlac, yaşları, boyları \'il ağırbkarı askeri liseler tali
matındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul olunmazlnr. 

Buhad ler şunlardır • 
Lisiı 1 sınıf: 15 - 19) 
Lise II sınıf: 16 - 20) dahil 
Lise III sınıf: 17 - 21 ) 

4 - B1> şartları taşıyan isteklilerin bulundukkm yerlerin a.-ıkerlik 

şubelerinden diğer kaydi kabul şaırtlan ile müracaat yollarını öğrenme
leri ve buna göre de kaydi kabul kağıtlarını hazırlıyarak. ı. 1.teşrin 941 
den itibar~ askerlik şubeleri yoliyle bu kağıtları girmek istedikleri okul· 
iara gönd«meleri ve okulların bulunduklan yerlerde oturan iSteklilerin oo 
yine 1. 1 teşrin 9H oon itibaren en geç 10 II teşrin 941 tarihine kadar 
doğrudan doğruya okul müdürlüklerine müracaatları ilan olunur. 

20, 22, 24, 26, 28, 30, 2, 4, 6, s, ıo, ız, 14, l6, ıs 

Paı;if korunma ekibine mahsus nıasıı ve um·:ır ııatl:m :ılınacaktır. Bu 
.~:ıatlar taııınımş firm:ılann marku~ını taşıyacaklır. Talip olanların vil:'i
yr.t seferberlik miiclilriyctinc müracaatları illin olnnur. 8 11 419'i 

Halk bankası TQrk anonim şir-
ketinden: · 
A~ağıda nı üfrçri:ıtı "'' ;,,i , Jcrı yazılı kınıye\'İ maddeler ufak par

tiler halindı> \'e arık arı: ·ma ı le hizalarında gösterilen tarihlerde .;;a
tı l acaktır. Bu nıarlrielerle riog'ı'lıdan doğruya a lakalı sanat s~hip w 
müesse:-;elerınin İ:•t:ınhu!da Yr·ııi Postahane civarında l ,;tanbul Halk 
Sandığı b ı nasında rr:ütt-şekkı\ komisyona. muayyen giin ve aattl' mii· 
racaatları ilan olunur. 
Arttırma günü ve saati 

u 12 

13.10.941 
Saat 14 

« « 
« « 
« « 

20.10.941 
Saat 14 

« « 
« « 
« « 
13 

.. 

(4236) 

Ma ddenin i:smi 
Vıı l kacit l\Ierk:ıpte 

« D 
« D.M. 
« F. 

İgepal G. 

Tanıgan 
Acide exalique 
Bisulfate de Houde 
Neurinnx 

.M ıktarı kilo 
2000 
1000 
1000 
1250 
350 

500 
1000 
2000 

lOO 



11 Birlncitetrin 1941 Cumarteıl 

.......... ,. ........................... , ............. , ... , ...................................... , ............. , . . 
i İzmir Levazım Amirliği İlanları! . . : ...................................................................... -........................................... : 

a , l'ı"ron 1 o .·a . .41. /\". ı:e$1iıi iıwcıı: 

· Cin;i Kilo Saatı D. 
• adeyıığı 100011 14 00 
.'adeyıığ; HOOO H 30 
Sadeyağı 14000 15 50 
Sarl~;«ı~·ı 141100 16 
Sadeyaj;"l 14000 16 ;]t) 

Yukarıda cın ve miktarlaı·ile ihale saatler• vazılı beş kalem sade 
yağı ayrı ayn şartnmelere istinaden ve pazarlık suretıle eksiltmeler• 
yapılacaktır Her birinııı teminatı 3570 liradır. Eksiltmeler• 14.10.9-11 
salı günü Ya<;l\·ıran kö~·iınde yapılacaktır. Şartnameler• komısyonda 
görii!Pl:ıılır. 1. teklıler a;,ı• gün Ye ,aatkrdP komısyoııumu1.a müraca-
atları. 10 11 

Jlauisa A.S. /tati,·0 1ılı{jıu,la11 · 
ı - )!nni,;:ı askeri h:.star:ıne ııı,ın bır ı;enelik htiyacı olan 20 bin 

kilo süt :ıçık ,.k,il,mcrc konulmuştur. . • 
2 - )Juhammen lıcddı :rnoo lır:ı olup murnkkat temınatı 270 Jı

radır. lhale,i 15-l O-!i-11 Cl!martesı ıtiinii Haat onda .\Ianis:ı 
a<kerlik daire.-.nde nıı»iat~V,nıd:ın o gün ve saatta ı s l ı> ldl
•crın teminatları "le lıirlıkt t komi~yona miirac':ıatları. 

~o n 11 ı 4 

latanbul topkapu maltepe •alın alma komisyonundan: 
1 - Kaııal\ zarf u<uli1.·1r .10 tım nohut satın alınacaktır. Beh c ı· 

kilosunun mniı:ırnnıen bcclr 'İ 17.5 kuru~ olup tutarı 7000 ll
r:ıdır. :uu,·akka'. tr.minatı ~2G l i radır. 

2 - :Ev;af \'e hu'-tı>i sc.rtlıır Tc !'kapı ..\ialtepe a.-keri satı,, alma 
k-0rnisı·onunda ırö:·iilebilir. 

:ı -- İhR1'n. 17.10.0.41 r·\ınıa gün• saat IG da k,omi>.rnnda yc.pııa
caklır. 

4 Taliplerin beli • gıir.<:'e mu\; kkat temı nat makbuzlaı-fı-.e t~k
'ıf roe1rtuplarını ·lıa~ J5 t komi;yona ı·eımeleri. 

26 1 G 11 

lstanbul top kapı mal tepe lenzım satın alma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf ıısııliyl( 40 toı resi] mercimek satın alınacak

tır. Beher kılomnun ınu'ı ammeıı bedeli 20 kuruş olup tutarı 
8000 lıradır. Jlunıkkııt f(•nı ınatı 600 liradır. 

2 - Evsııf ı·e hu>ıısi ~artlar To 11kapı i\Tnltrpe nskHl satı·ı alma 
konı•~roııunda göıfüebiliı·. 

~ - - !halesi 16:11\ N ı r<·l'~Pm!ı 1 giinii ,nat 16 d:ı mezkur komis
yonda yap•l:ıenkı ı :·. 

t - Taliplerin belli qü· dı• ıııc11 akknt lemınat ıııakbu~Jnı· !r tek
li r ınektnplarnı . '<a; t on tı rste komıı;yona ,·ermeler· 

26 l 6 11 
Ezine askeri ıatın alma ko. ?"eialiğinden: 

C'in )!iktarı :lfuhnınmen hc·dcli mm·:ıkkac T. 

Kilo Liı·n I,ira !irs 

Kuru fa ıı i)· n 
.l\lercimek 
Bulgur 

120 tnr :ıonoo 2250 oo 

Odun 
Nohut 
Pirine 

l -

!)O toa 7 .;oo 562 50 
20 ton :ıoooo 2250 oo 

7il0 ton ı 12:;n 84:1 75 
. 10 tıın 6000 450 00 
7!") ton ·11200 :l093 7i'i 

\'ukarı<ln. {;111 ..... \'c rıikL .. ,r1aı·:.r1<> n1uhan1n1en bedeli ve n1U\""llk
~nt tcmınntı .razı:ı nlı; J·:ıl e nı yiyecek n yakacak maddeleri
ııin 20.10-!1.tl p-azartr•i glinii snat 16 da Ezinedeki askeri sa
tın alma koın!,yoııt:ncl :ı pazulık l a ~atın alınacaktır. ., - i teklileı"in na·ıkiır ırii ı: ı·e >a atte teminatlariyle birlikte ko-
misyona mliracaa rme!rri. 7 11 14 18 

Erzıırum LV. SA. AL. RS. liıiinden: 
l - Kilosu altmış dön kunı~aıı 210011 kile. <al,un kr,palı .. rnrf 

ustıl.yle nıiinaka.<ara konu.muştur. 

2 - .\!iinnka':ı 20-10-9·11 pa7.":lrtc.<İ günü •ant (11) de pczıırum 
•atın alnın KomL,yonuncla y:ıpılar:ıktır. 

3 ~ )!uhammeıı bedeli ı:ı ! 1<l on iiç hin dört yiiz kırk liralık te
mi:ı:ıt 1008 liradır. 

•J - isteklilerin teklif nıPktııpl;ırının ihale zamanınd-an bir •nat 
evvel kowisyoncb bulundnnılmalıdır. 2 7 11 14 

lzmir levazııa amirliii satın alma komisyonundan: 
l - Beher ki:osıına otnz 0i;ız J..ıırıı• fiyat tah1i ıı edilen 100000 

(yiiz hin) kilo kes hı "s •ı:,:ı · N• kapaıı zaı·r usulü i l~ Pbilt
meye konmuştur. 

2 ksılLmc 15-10-fl-H c· ar• a r l.:ı günü saat on be~te kı.,ıada •Z-

nı•r !evıtLım amirliğ i snt11> ~ima komi~yoııunda yapı:acaktır. 
3 - llop,ının t:ıhm n cclilpı, t ıtarı (!lROOO) otuz •ek iz hın i

tndır. 

TPminatı murnkk;ı;:,., (2Q:;O) ı k ı loııı "'kiz yüz elli liradır. 
;; T:ılip oliınl:u· kanun! ,.o . k :ılurı ılc muvakkat teminat rn (Pk

ırf mektuplannı hal · ıl 0 ıı "" az Lır ~ant evvel kom '<yona ve-
ıccek'erdir. ao R 7 11 

lzmir levazım amirliği satın a ima komiayonundan: 
, ı - lleher kılosuna 162 kuru~ ı". hmııı edilen r;o hın kılo snciPynğı 

kapalı zarf u;ulii ilP rk,illn·ere konulmuştur. 
:! Eksiltme lG-10-941 ııc-.·~rnl:ıı giinü saat on bc·~te ızmırde kış

lada !zmır lcv:ızın1 anıır fr ı sauın nlmn komı .... yonnnda yapı
lacaktır 

:ı - - J[pp~ın•n t:ıhmııı eclılP:ı tutarı 81000 (sek.qen bir f):nı lır:ı 
temınatı mtıY:ıkkata~. :; ;ıoo (he., bin ür Yliz) liradır. 

4 .:;><ırtname. ı komı.yoııca ;'<id!lebllır. • · • 
:-, ~ Ek ıltm .. yo ıştırak edecekler kanuni vesikaları ıle :~mııı:ıt 

nıckturlarıoı ıh:ıı .;;), ıııci"ı; en az bir ~aat evvPl komi•yon:ı 
~ rmı~ buluıiucııllardır. 30 :ı 7 ıı • 

/$f<ıııbııl Şişli Lı•. SA. AL. KO. llıt•ıı. c. tindı 11 : 

ı Kıt.~at ihtiyacı ~in pazarlıkla 100 ton barbunya fasulyası alına
cakiır. Beher kilosunun muhammen bedeli 21 kuruştur. 

:ı Evımf ve husu•i şartlar komi,yonda görülebilir. 
Jh:ıle~i 15/10 911 çarşamba günü saat 14 te htanbulda Harbiye _v;>dek 

subay okuiunda askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Talipk"ı;in kat'i teminatlariyle komisyornı miıracaatleri... 

Çanakkale müstetabkem mevki satın alma komisyonundan: 
l - Beher kilofü 25 kuruştan 21' ıon kıı mm mercimek 18-10-lü ıı 

rumarte,i ıciinli .-:ı:ı t 11,:lO da pazarlıkla satın alınacaktır. 
'.! - Kııfi temi:ıatı 7fi0 lir~ı olup evsaf ,.e •artnaınesi her giin ko-

. misyonda. görülebilir. 
:ı - l. t'klilerin ihale saatinde komis;·ond:ı bulıııımaları. 11-13 

bmir levazım amirlifi -tın alma komiayonundan: 
l - Pazarlıkla. 3000 kilo kovun ti alınacaktır. 
ı - ihalesi 13 1 İ0 1 1941 pa;,artesi ~iiııü ~aat 15 te Kışlada İzmir Lı>

rnzım fımirliği ,;atın alma komisyonunda yapılarnktır. . . 
:ı Taliplerin belli vakit ,.e "aat!2 kut'i teminatlariyle bil'liktP k'l

miRyoııa müracaatleri. 

Hadımköy satın alma komisyonundan: 
l - Pazariıkla 300 kilo lrnru ot satı;ı alınacaktır. 
2 - llııılbsi 16-10-941 ııersenlıe giinii Haat 15,30 dadır. 
:ı - isteklilerin rüzde on be' teminatları ile IIadımköyünde Ha-

tın nlma komisyonuna müracaatları. 11-Vl 
Hadım köy salın alma komisyonundan: 

1 - Pazarlıkla 300 bin kil·> kuru ot s:üın alın:ıca'ktır. 
2 - İlıaleRi 16-10-!141 persenbe günü saat on birdediı>. 
:ı - 1 teklilerin yüzde on be~ teminatları ile .lfadımköyünde sa

tın almıı komı::) onum•. müracaatları. 
4 - EY af \'P erait her gilr komiı;)·onumuzda göriilebilir. 

11-13 

(ANADOLU) 

Söke aıkeri &atın alma komisyonu reisliğinden: 
1 - 24-9-941 tarihinde ihalesi yapılacak olan 500530 kilo sene

lik . aman kapnh zar! ııRulü ile eksiltmesi iliiıı edilmesine 
rağmen talip ~ıkmadığından sonunda pazarlıkla mübayaa 
edilmek üzere 24-10.941 cum3 günü saat on bire kadar bir 
ay müddetle a•kıya alınmıştır. 

2 - Taliplerin izmir le\'azım amirliği ile Söke askeri satın alma 
komisyonlarında mevcı;t evvelce gönderilen şartnameler da
hilinde 24-10-941 cuma giinü saat on bire kad'1r Söke askeri 
>atın alma komis)·onnna müracaatları ilan olunur. 

11-14-16-19 
Söke aıkeri satın alma komisyonundan: 

1 - 22-9-!141 tarihınde ihalesi yapılscak olan 648 bin kilo sene
lik odun. kapnlı zaı~f usulü ile eksiltmesi ililn edilmesine rağ
men !alıp çıkmadıgıııdan sonu:ıda pazarlıkla mübayea edil
mek iizere 22-10-941 çarsanba giinii •a1t oıı bire kadar bir 
ay müddetle askıya alınmİstır. 

2 - Taliplerin izmir levazım amirliği ile Söke askeri satın "ima. 
koını•yonıında mevcut ı•vvelce gö:ıderilen ~artnameler dahi
l~nde, 22.10-941 c~rşanba giiııii saat on bire ·kadar Söke aske
rı sarın alma koır.ısyoııun~ müracaat etmeleri ililn olunur. 

11-13-14 18 

- Ha~bİyede ye~ek subay okulu satın alma komiayonundan: 
l Bakn·koy :~'lba:·ını.1 6 bin ton yenı Ye 3 bin ton muhtelif cin' 

erzakının Sırkecı tran•it anbarın:ı ,·e.rn Bnkırköy ıınb:ırına wya 
Bakırköy ıeytinburııu i•la•yonuııdııki rampalardan anbara nakli 

tahsil ,.~ tahmil '"'' tnhliye,..; kapalı zarf nsıılii ile miin:ıkasarn konul-
n1uştur.. .. 

2 - Hususi ~aı ti arı komi•)·o:ıda görülebilir. 
:J lst:ısyo:ıdan _Ilakırköyiinclcki anbara kadar nakliye, tahmil 

ı·e ıahlıye;aııın I?uhammen bedeli beher tonu 160 kurus Ye 
P,akır veya zcstınburnu i>ta8 ronlarındaıı Bakırkö: anba~ına 
kadar beher ton için 100 ku;·uş ,·e Bnkırkö)· deniz kenarın
dan nı;b0a•a kadın· 80 kuı u~tur. 

- lh:ılesı ,,.11.941 pazarte;.i giinü ,aat on be~l 2 Harbiye :-·edek 
subay okulund~ yapılac·lkhr. • 

5 - • Muvakkat temın~tı 770 liradır. Taliplerin ihaleden biı· saat 
rv,·el z:ırfI:ır?nı komi~yona vermeleri. 

11 16 21-26 
lzmir levazım amirliği satın alnta komisyonundan: 
1 1-11-~.11 tarihi~r'len başlamak ve 30-5-942 :lihayetinde bit

mek ~ızere aşr.gıcJa yazılı tahmil \'P tahliye isleri pazarlıkla 
ıhale81 .' apılacaktır 

" - ihale•i 15.1.0-?'.11 Çar~anba giinii saat on iiçte kışlada izmir 
\ryazı:ı• a~ırlıgi satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
fah_mın ~dılcn_Yedi a)·lık hlmmaliye ücreti 2625 lira w kati 
t.emın~tı :~9~ !ıra 75 ktıı·ustur. 
l•teklılerın bell i gün ı·e ~aatt:ı kati teminatları ile birlikte 
homi ~_vr.n:ı ınilrncaatları 

"' ., 

1 

Kt•rıış 

.. 

7 

20 

İzmir Ofise ait anbarda;ı tahmil ve 
tahliye beher dolu çuval için. 
Alsancak Ye Ba>mahane vagondan 
tahmil ve tahll)'e beher dolu cm·al 
için 
lzmir Ofis anbarlarından döküm ham
maliyesi beher çuval için . 
Basmahan~ ve Alsancak anbarlarında 
doldurma. dikme ve her hangi bir ve
saite yükleme çuval için. 
Vaıronda dökme halinde maddeleri 
motora bosaltm3 beher tonu için. 

. 11 13 
Sişli Lı•. S.4. AL. KO. Rci.•liıjindeız : ' 
l - 26 !l 9 il giinii talip çıkmadığından ihalesi yapılamıyaıı 30 ıoıı 

kırmızı mercim~k tekr.ar n1ilnaknı-;nyn konn1uştur. 
2 - Beh r kih<unıııı muhammen brcleli 22 kuruştur. 
:ı 15 10 ın.11 çar~amba ırünü sııat 10 dn Jiar'.Ji.ve yerlek suba)· ol<ıı

ltında AS. SA. Alma komi,yonunda .rnpılacaktır. 
Taliplerin kııt'i temiııntlal'i.vle mümcaatlori.. 

lzmir levaz1m amir1iii aatın alma komiıyonundan : 
~r:kclım c· . 

, ınsı 

12000 Kilo Toz şeker 
ıooo Kilo Beyaz peynir 

10000 Kilo K ıı ru soğa ıı 
12000 Kilo Kuru fasuly:ı 
ıoooo T{ ile, • Pirinç 
ıooo Ki lo Zt>ytin tane~i 

l - l'uknrıda cins \" :-! n1ikdr.:1 ·'·:ızılı (} krllen1 vi.\·ecek marlde_;.;i pa?.ar· 
!ıkla satın alınacaktır. 

2 !halesi 13.11011941 paznrteı<i giiııü saat 15.45 te kı~lada lzmır 
1 ° vazım fımirliği satın alma komi<yoııunde pazarlıkla satın alına· 
caklır .. 

3 - Talip:~rin lJ<>lli ~iin ı·e ~antıe kat'i teminatlnriyle birlikte komi.<
yona miiracaatleri. .. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
('insi Mikdarı 

Koyun Eti 680 Kilo 
Domates salçası 5000 Kilo 
Kıvnı Ot 20000 Kilo 
l Yukarıda \"azılı üç kalem yiyecek ve y<:m maddesine ihale gümi 

tıılip zuhur etnwcliğindcıı tekrar pıuarlıkla satın nlıııacaktır. 
2 İhalesi 13 110 19U pazartesi günü saat 15 le Kışlada İzmi1· L ' rn

zım iımirliği satın alnın komi•yomında yapılacaktır. 
:ı Taliplf'rin belli gün ve saatte kat'i teminatlari)'le birlikte komb

yona müracaatleri.. 

lzmir levazım amirliii satın alma komisyonuııdan ı 
Cinsi ~1 ikda rı 

Odun 
Taze faRulya 
Patlıcan 

Kabak 
Dom::ıteı; 

Yeşil Biber 

• 
80000 

600 
600 
400 
250 

50 

Kilo 
Kilo 
Kilo 
Kilo 
Kilo 
Kilo 

ı - Yuka.-ıda yazılı altı kalem yakacak ve yiyecek p::ızarlıkla •atııı 

2 

:ı 

alınacaktır. 

ihalesi 13 / 10. 941 paznrte;i günü ~ııat 15.30 da kışlada lzmir u'' 
vazını amirliği •atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Talipleı·in '.Jelli gün w >aatte kat"! t-.:miııntlariyle birlikte komi,. 
yona müracantleri.. 

~~~~~~~~~"""'~~-:o':'"'~::'"'"-::-"'~~~~~~~~-....... 
lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı 
Cingj ::llikdarı 

Iüıru Oziim 5000 Kilo 
Kuru Üzüm 2000 Kilo 
ı - Yukarıda yazılı iki kalem kuru üzüme ihale günü verilen fiat ko

mutanlık~a pahalı görüldiiğünden tekı·ar pazarlıkla satın alına

caktı.c· .. 
2 - ihalesi 13 10/1941 paı:lrtesi giiııü <aat 15.15 te Kışlada İzmir 

Levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
:ı - Taliplerin belli gün ı·e •a:ıtte knl'i teminntlnriyle birlikte komis

ronıı milrncRatl~ri .. 

' 

Sahife (3) 

Horlıiyc Yedek S<'bay ok ı•lımdrı !X. S.4 . AL Ko. Rei.•liğilliloı : 
1 100 ton pirince teklif edilen fint pahalı göriildiiğünden ayn · mik -

tl:ır pirinç tekrar pazarlıkla miiııaka•aya konulmustm. 
2 &her kiiosumın muhammen bedeli 45 kuru~tur. 

3 - E\•saf ve husu,;i şa<"tlar komısyonda görülebilir. 
1 - ]halesi 16 101941 persembe giiııü saat 10 da yapılacaktır. 
j - Taliplerin kat'! teıninatlariyle Harbiyede yedek suba~· okulunda 

komisyona miir:ıcaııt!Hi.. 

lzmir levazım "mırliii ıatm alma komisyonundan: 
1 Kışla talimatname5iniıı Balırib::ıba parkına çıkan kapısı ch•aı·ııı

claki gübreler pazarlıkla sııtılacaktır. 
2 İhale.~i 13 110 19.U pazaı te:;i saat 10 dadır. 
:ı Talip olanların belli gün n~ saatte Kı~lada Le\•azım :;atın alrııa 

komi~yonuna rnüracnntıeri.. 

H~rbiye yedek sıılıoy okfflııııd" f, l'. SA. AL. 1{0. nıı,ıdan : 
l - :ı 10 1 1941 ihalesi iliın edilen 50 ton Z€ytinyağıııa teklif o.unon 

fiat pahalı gfü·üldiiğlinden ayni ın ikdar zeytin:-•ağı tf'krar pazar 
!ıkla müııakasa,-a konmu~tıır. 

2 Beher kilosunun muhammen bedeli 90 kuruştur. 
:ı Evsaf \"e hususi ~artlar komi•yonda görülebilir. 

- thale•i 15 10 ' 1941 çarşam'>a günü s::ıat 14 te Harbiye yedek su 
bay okulunda asken satın alma komisyonuııda yapılacaktır 

5 - Taliplerin kat'i teminatlariyle komisyoırn mü<racaat!eri .. 

Çanakkale Mat. Mv. satın alına komisyonundan: 
1 - Tahmfr bedt'li ııı kunı.:t~n :ıo ton pirince 18-10-941 cum:ır

tc;i giiniı saı,t 1 l .15 d pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Kati teminatı 2160 liı a olup e\·saf Ye sartnamesi her giiıı 

komisyonda rörülebiliı·. 
a - isreklilerin n1 ezklır ~ii r, \ l' ;-;;aatta komisyon-a gelmelf?ri. 

11-14 
Çanakkale MST. MV. satın alma komiayonu reisliiinden: 

1 - :IIST .• iV. birlikleri ıhtiyacı için 20 ton sadeyağı kimyevi mu
ayene ile 15-10· !lH ~111·ş-ıımba günü saat 11 de pazarlılka sa. 
tıa alınacaktır. 

2 Beher kilosunun !mıh,,m nen finlı 179 ırnruş olup ilk teminatı 
2685 liradır. 

:ı - ı:.:,·~af ve ~artnam~si lıt • ı giin kon1i:ronumuzda görülebilir. is-
teklilerin müraca:ıtlıırı. 7 9 11 

/.<fanim/ Ordıı Sa. Al,. ](0. Riyosetindcn : 
1 - Ordu birlikleri ihti,·acı i~in muhtelif boydu 22500 geyim Öküz w 

l~OO geyim manda nalı pazarlıkla münakasnya konmu~tur. BehPr 
Giyim nalın muhammen IX"deli 80 kuru~tur. 

2 Evsaf Ye hususi ~artlar komisyonda gi1rülebilir. lhale,;i 17 ı lO ı !J.1 ı 
• ruma günii ;:aat 11 tf' t~tanbulda Harbi~·erle ~·c·rlek subaı· okulun-

da komisyonda yapılacaktır. . 
:1 - Taliplerin getirecekleri nümıınelerden beğenilenleri intihap "rli

lect k ve komi,yonca miihiirlenerek ııümune tutulacaktır. 
lsteklileı in kat'i lRminatlariyle komisyona mü.~acaatleri.. 

ixtııııln•I LV. ıioıirliği SA. Af,. KO. P.S. liğiııdeıı : 
l Beher kilosuna 500 kuru~ tahmin erlilc·n 1~ ton k<ıdar sarı sahıınlu 

kösele alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltm ,i l l Hl 941 salı ıcüııü saat 14.30 da Toph::

ıwde IST. L\'. :1m'•rliği Sı,tın Alma kombyonuııda yapılııcaktır 
Taliplerin ~ili rnkitt·• k,ımisyona ırelm<'leri.. 

llnr;,nro .Çatın Aluın T\prıınibJIOiı ıııı c/u u : 

1 - )fuhtd if birlikler ih!iyııcı iç in a~ağıtla cin> \°< mikclarları yazılt 
olan maddeler pazarlıkla .-atın alınacaktır. 

2 - 1hn1e 15 10 !141 çnrt-;ın1La günii .... aat 1-1 te RornoYa s..ntın .nh!1:\ 
komisyon unrln Y apıhıc:ıktıı· . 

;ı -- Taliple rin yeni ~ne tk ~·'"Ct vesikal;;rı , tenıiııatlaı-:yle hiı·Jih 
komis;·ona miiracaatleri .. 

Alınacak maddeleı·l :ıit ~artn.ımelcr Hornov~ Salın Alma Knmi'
yonıında görülür .. 

Sebz~ler .. . 
.\likdaı·ı Cin-. 

.ıooo Ta,,J Fasulya 
11000 Patlıcan 
10(100 Kabak 

• 8000 Domates 
7500 Kuru Soğan 
ı ı 00 Yeşil Biber 

ETLr:R 
.\l;kdarı Cin•i 

15000 Kesilmiş sığı'!" eti 
1900 Koyun ~ti 

·1249 

Hrırbiyc ycdık Nl'O(l!f "kıılııudo Lı'. s.t. ,ı/,. Ko. R~. den : 
1 - 7 10 9.Jl !!Ünü ihiıı edilen 100 ton pirinç teklif edilen fiat pahalı 

görüldii~·iincl en :ı)· ni mikdar jıirinr tekrar ııazaırlıkla münaka'a~ a 

2 
o •• 
.1 

;; -

l\01111 l mu~tu r. ... 
l1~h ? r kilo-:untın n1uh~ımn1eıı bed ~li ·1:> kuruştur .. 
Evsaf \"e hususi şartlar komi;yonda göriilebilir. 
lhal?,i 13 10 !lH çarşamba giinü saat ı:ı te Har'.Jiye yf'dek 
lıay okulunda a<k~ri ;:ılın alma komisyonı,ııda yapılacaktır. 
Ta!ip'.f ·in kat'i tenıin:ıllariyle müracaalleri.. 

istanbul kamutanlık satın alma komisyonundan: 
J - A>:ığ-ıda nıikd:ır w muhammen bedelleri yazılı iiç kalem yem nınıl

d~•i 16 10 !Hl per~mbe günii hizaları~dtı ;;<ist~r""·n "aatlercl~ 
pazaı·lıkla ı<atın alı·ııı~:ıktır .. 

2 - Ş:tl'lnameılcıi.·i hel' gün J\onıi~yonda göı·iiJebilir. 
:ı l>teklilerin belli gün ve saatte Fı:ıdıklıda •atın alma kom'syonn

rıa c;relmel.:rL. 

Kat'ı Te. 
Cııısı 

Kuru ot 

~fiktarı 
Ton 
ı 340 

45(1 

:.ı u ıı. neıı. 
L K 

"17050 
27500 
1l1i~7 ;;o 

L. K . 
l 020,; 
2125 
G250 ı·; 

P:ızarlık 
S. D. 
10.~0 
11 • 

• ,..,, ~ 
ı-V 

lstanbul 

ı ı.:ıo 
l l 1 'l 

belediyesinden: 
Kadıkiiyünde Söğiiılii pe"ıwde yeni :ıı;ılac:ık olan yoluıı şo.,:ı· Ye kanal 

inşaatı kupalı wrf ıısu iyle eksillmeye konulmuştuQ·. K~şif bedeli 2429·1 
lira 84 kurus '"e ilk knıiıı:ıtı 1R22 lir:ı 11 kuru~tur. :ııukaYele eksiltme 
Bayındırlık i~leri genel hıı:;usi ve fenni şartnameleri proje keşif hülasa
siyle buna miitcferri diğer e\"l"a~ 121 kurnş mukabilinde Belediye fen iş
leri müdürlügiinden verilecektir. 

ihale 1·1 10 9,Jl Sah günü saat 15 de Daimi encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk t<-minat makbuz ı·eya mektupları ihale tarihinden sekiz gün 
evvel Belediye Fen işleri müdürlüğüne müracaatla alacaklı fenni ehliyet 
941 yılına aid TicM·et odası vesikaları imzalı şartname Ye J,oııunen ibrazı 
liızım gelen diğer Yesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı \evresinde ha
zırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü •aat 14 de kadar Daimi encü-
mene vermeleri lftzımc\ır. "9 :> 7 11 (8556/4028) 



Amerika Bitler Panamada 
C. Re-,. eniden bazı harp mal- 2,,100,000 esir alındığını Alman taraftarı 

zeme ine el koydu öylüyor isi devrildi 
\' inpfoıı, llJ (ı\.A) - .\nv'rin<L Almanlara göre, kat'i Yerine Amerika taraf- Tı· aret Vekı·ıı· -

l'lımhnrri'1 i munviııi Ameril:ad:ı muh- Askere gitmiş ola~la
rın kazanÇ vergileri 

t .. lif antl'epolıırd[l nıı'\·cnt Alm•lll koıı· darbe indirilmiştir tarı bir reis geçirildi • b t 
t~ol ''.'.' .iııır~ıli nltınduki ıı;ı•ınlek ·tlel' Alm:ın kn;nokl:ıı·ı, luırekiifrı ka· Radyo g-nz,•t,•sine :rüre, .Alnı-ınyı?- DID ey ana J 
:ııt mu hını lı:u·µ malz••mı>;;.ııe el koy. t• fi " d'" · · · ıd· f ki J • • c·ığ'ıııı ö ·r ·c .,,k "de rl .•• . • ı ;ı·ı .ıaya gır wını ıc ıa e nı~ · .e, va taraftrır olan Panama cum 1ur ı·e- "lalısullerin ihracı ıçın 
' ; ·' ı; 1 . şu. emh ır : . İngilizler ise, .-\lnıanların C\'VClce ele i. i Arya., gözlerini tedavi u1tirmck H 

- • vvork lımanıııda rnııılnn ıptı- '[ k • . 1 t ki h k' 1 t db. l } tı dn1 b'. t ·
1 

k'k t b .. 
1 

·b. kn• . -'o~ ova ) o unu a1; ı ·arı a .mıra üzrre Kfıb:ıda ikPn tertip edilen bir e ır er a ınmış. r 
• . ıı n 1 1 :ı · ııı.ıc n 111 ••• 11 ~ 0 - \'<'l·clikl,•rl haherleı·i hatırl:'ltara'· !.ı.1- clarlıe netice.~inde dP\rilmi'$ ve y<•riıt-:? l l 

netı c!oıuurac:ık kadar hıın> maııeme- ııt• ,1.1 0 .. ,_ 1 1 •.. · k • 1: 1 n· 1 .1 k f 1 b' Almanya ı· c an aşma-.· t 1 { • '• lUua e~«l l g'Ul'nll [(!(il' Pl'. nll' l\1, ,\mnl'i ·a !:tr;. (at•ı 0 :\ ı 11' Maliye Vekaleti, bu hususta 
yeni bir emir verdi 

~ı mcvcu lıtı ıım ıwnııu nıı ydrııı:ı çı- < \' ·eti, . · k . ı· ·· ı k l' n Ştll' ' ı ~ CJ ISL', lllU a eınl! ı ıtı!'Ut U 7.1•( gC'((mİstiı'. 11.'.h!h;ı>ye sebep. ı>~ki dı • • f • [ r bekle· 
. ; ~· . . . . . bı:ralı ı· lıu lıal'lıjıı uliiııı. k:ılı•r..• • unılııır n·i:ıiııiıı. }'ııııaınn i!:t'J111lt:ı·i - an ıyı ne ıce e 
l.eı.; ınnr.vııı . ııııllı nıiıd.ıfı. kon- hnrlı" l·' - · · 1 ı · ·ı 11 ı ı · 1 • t • l "hf "k" .,.· 'ı . ıf· t' 1 . ... L" .. ı o uugunu ' \·, ~l,l'Cllll C.ll.lll-. 1111 sı Hı aııı ırı ın.ı.;ııı:ı mam o nır nıyor acır er ı z ar-

~\ :n~~c~I~· .ı :) c nes•~etJtı:<ı '{ be- miyetiııi inkann affedilmel\ h!r lınta sırtır. ~inıdi\'e kadar P:ıııaın:ı .. ,:ı,·•a. ' ' Ankrır:ı, 10 (lit ,u,.,i ıııulııılıit·irııizı1l'ol yerilnw•ıi H• o tıırilı,• r... d:iııt ıılı.n \'<'r-
• ' 1 ' •.}anız \'Clll •:I' ~\·c.I' yn- te~kı'l '1 · •· · 1• 1 •··.·.11 t::sı.rnı;. genıiler, Anıerl";.:n!ılara fa mU .. CQ ..Jefeye SOZ ·ım mily·o 1 · · 100 ·,.. 1 •1 • et ect'gıııı 1

• al\ın:ı"ta, 11·. " uı 
1 11 :ı onıınyum. .:ın o o J{' 1 · . • . . · a•t \'e ,\mcrıka i~leri•ııfo kıtll'l"ılnn • 

Askcre gidcıı mi.ikelleflerdl'ıı kıt- gileriııin kıstı.•l.\<'\'lll obruk turheltil-
zaııc Vl'ı·gh.i miikellt't'leri ha ·kınc!u ya- mE:'3i Jiızımdır. Bıı ıt.ibilN', l•"ndi riz'.l 
pılac:ık muamell,~e duir mı liye nkfı.- v~ ihti~·açlari~ lı.• i~l riııi lm:-.knmı ol
leti t")!kilatırnl nptıirı tt'bligntb' su mann kanııııt t:nm• i.~tinadcn a. krrlik 
<lire ·tiri Yermiştir :. . • hiznı(·tiııe ·alı n mı· ol<lukhırıııdaıı key-

teneke, 1500 ton demir \" c •lik l, •Q. . ıt erın ı;"e s.·nn emrı ~ evnıı,.ırı<lc, d l r · " R ~ı d k d ? 1 O" 000 gc•mile,.<l! \'e lııınl. r ingillereJ ı> i~li· ver l e 
fcclildii(ini lıilllirmi~tir •ı. arın ~ım ıye ·:ı ar -· • '" ' . e.~fr vercliklcıfoi, tahrip veya ıgti!uını y • .wlardı Soıı zam:ınlaı·clrı bazı Para- İ:-;rnnbnl, l O ('! t:lefoııl:ı} - T;ct•-
lllllllllllllllllllllll!lllllllllllllflllllllllllllllllll rılilen taıudarııı 17,500. topl:mn rnıı Lıa~·rııı'ıııı tıı~ıyaıı ffem!ler "~' 11111 ı·cl vekili Luglm birlil:leı'tlt! tdkikitt 

ı ·k · 21.600, tayy ·eterin l·U~tlO oldui"u. mı-: ve Luıın karşı •emileriıı ~iJillılım yapmıstıı·. He)::tnatırııla di:OI' ki: 
.1. men -a - Japon nıÜza- koınlinizmin Hıı.-ı·uda halk, s 'i:ılet dırılına 1 i. teııııu·t- f''>k! r<'ib;cy~ı} ur -- [..;tnııbulda \'ckakle Jı[,~~lı n'Pi-

ilrılı altına. :ılınııı lı .. ·ıı sııa!ı ·Ilın- fiyeti habı.,.. verını nıis olın:.l:,rı <.lvln-
1• lıuluıı' ı l· •r·ın filen ucarct saııat ve · . . '.t ~ 1 .~. •• : ; nsivle lı:ıkbrıııda k.ııııınun f>8 ıııcı 

l'Cre}erİ "Iknıazda getirdiı}ini, ve Liı 1 ı gii:drrile gliren buııa ~a 11, olmıı:ıtt~:·. 1 eni rı.:ı":cu.ıı:- e:w• ·ler :ıtal;111d~ sıkı i~ hirlıi•i için 
Y A 1 ınaııların nefret duyduklarını hıl- hıının. ılk M, lıu ".ılahlandırılnı 1 :~·- yen: karal'lm· aldım. ltlıalfttcı Lıirlik

ıne. ı klerıııı ıf:ı c·tmelcııne ıınk.ın ol- · d.cl . h .. ,. .. .. t t' "k' _, 
1 t

. ma r~ı ıı.-rnuııun I< ııı ·ıne ue ına-
111 ,dığındaıı \' • bun ll·ı'lll ıcarH .,.,, •a-

l 1 hnl ve ı:el:ı.eı.ı ~ok ur. A:;kcre gitmrkl.' 
-Baş tarafı 1 inci ııahifed • -

Amerıktıııııı Çınt e 1 !l37 stntük:ı .. u
ıııııı tekrar tesıs ncl? ı·mti' güstemıe
sı dır. 

Baııkok, 10 (A.ı .) -. ingiltere
ı ın S•yanıd, n Lazı hle!Jlcı·tle lıu
lııııdıığuna \'e bunlarııı knlıul edil
meme ı takdirinde tad!Jil'ler alaca -
ğına daıı· mihYrr ka)-ı1~ klanU<lan ve 
rilcıı haberler, İııgilterenin bur:ı el
çı i tarafından tek7.ir> edilmiştır. 

Elçi; 
- Dunlarnı heıri rn!. ııdıı', 
Demi .. tir. Bitaraf hır mü ;ı.lıit de 

Lu hu~u:ıtaki müta!Uas!nı şö ·le an -
lntmı~tır: 

- Sinir hıırbi yeniden başlrımı~ -
tıı·. 

Tokyo, 10 (A.A.) - Tanııımı:ı lıır 
.Japon muharrirı ne.ret!iği bir m:ı -
kalede diyor kl: 

- Va:-1ingtoıı<l:~ n'! nıüz::ıkerc e -
dılı.liğini bilmedığimiz y:ıinız bir ~ey 
\'B-!' : As)·alı nıilleLlerin kurtulması. 
bizim :ıarsılmaz ülkül'l"iizclür. 

İngiltere gunun mütecr,vızıdir, 
Amerika yurıııın mütecavizi olac;tk
tır. Onlarla barış yapılamaz. Uzun 
müzakerelere giı:işmektense, bu ha:ı 
kıdan J•irdenlıire kurtulmak daha 
iyidir. Jap::ııytL bugliııe kııclar olan 
. iyasetinde clevnın edeeektır. 

Çan-Ka.r-Ş=k, İngıliz, Amerikan 
siya. etinden uz:ıkla:ıtırılacak, yerine 
uzaklaştırılacak, yel'llıe )lançuko -
• fançuko - Japon bloku ,iynseti hfıkim 
o!acnktır. 

Japon Taymis g, z<·tcı. i dıyor ki: 
- Pasifikteki yazıv0t, 1\nıcriJrn 

ve hıgilterenin JaponS'a icin cidJi 
bir tehlike lc:?kil ettiğivı ~ösleriyoı'. 
Bu clurum kar;ıısıııda tedbir iltihr.z 
etmekte ,. haklıyıı.. lngilteı·eııin ce
nup emniyet merkezlerine t:ıarrut: 
ed<'ceğinıiz iddiaları gülüııctür. Buna 
rağmen büyük hazırııt:ıar ynpılınrık 
f arlır. Bıı çevırnıe hareketi hır~ısııı
da hareketdz kalacaf:ınııza kim i11:ı. 
nnbilir? 

Tokyo, 10 (A.A.) · - Japon -ıiiz -
cü ü Amerıka - Japoı1 miizakerele
riııin devam ettı)(ini c;üyledıkten on
r•ı )!anıl, da ve Ilong-Rl)ngdn Ame
rika ve lngilte:ı·e aıa. ıncla geçen mü 
z::ık r.,lerı i~m·etle ı.lı.:ı~1 .. 5t11· l:i: 

lF!·mi,tir. Ilittalıi Hıticdıı zikı·etti~i ııı: !11 U.-'flal~c~ ı>tıııe . .;ı oln~u~tur.. :eni kıırarlıır aldım. İthalfLtçı lıiriikleri 
!.ıu rakRmlar, ingilil\lcr ve· Hu~lıır ta- .. h~h· reı,;ıcııı:ıııur, haclıseyı tl'C~ - heyetlel'İ n~· de mliz:ıkerdcr _l'apılar:ık 
ı·r.fıııdan miiııaka~a L"<lilınek•edir. · ıırle .. k:tr~ladı 'lllt, derl~al m0m!ck~- memlekl•dmizin tcıprak ııı:ıhsulleri 
Bu iki kıı .. ·~ıağ-a guı·e, Alımm z.ıı·iııtı le> doı:!n:g-e h:tzır olduınıfı~. ltıf."ııt ni ihraı• icin daimi sefeılcı· tahsis 
c a~eıı pek aı{ıı· iken simdi bunu e· kan. d.okulııw..;ınclPıı koı·Uug;u. ll ::;"J ett:k. lthaliltçıl:ırınıız Hhı~l cttikle
lıe111nıiy\!t \'crınck.ıiziıı yaµıl:m :<on leııııştı.r. iri ınallarin , üzde muayyen kı~mıııııı 
.ıaldırışlar, z,ı~·iatı lıü. lıü iiıı kalwr- Vaşın.gton, 10 (A:A.) - Paııam:~-\ Aıındoludnn. gelip di hoş <lünen üıc-
t. cııktır. nııı ycnı ~umhur ı cı~ı A<lolf Lag·ll'!- cu~·lnrın ihtivaçlarını karşılamak iizc-

(Rad . .-n Gazete i) ~·n Anıerıka tarafından · Pı.ı~am·ının re bırli'kler 'umumi kalipliğ'lııin rirn-
Alınanlaı· meşru .. cıır.tıhu;. reh;i } 113.1''.\k ta_nı~!ıııı· ! setin el c k! nıü,·,ıcaat bürosu:ıun en1rj. 

tır., Çıınku reı~~:ı dcgıştı.n ~csı _1• l ·: ne tahsis eylt'nıcyi kararlaştııdılar. 
- Bat tarafı 1 inci sahifede _ nıtı usullere gore Ye ın.ızr.m. ızlık Ciro noks:ınlı~ı n> ;;igorta ile karşı-

Azak ke.·ınıinde ~\lmıın hareket- \·:ıku bulmadan yapılmıştır. l.:mnın-aıı l'i;;kler dolavui ·le itlıalat-
lerı hakkında göı·ülen vuzuhsuzlu- Şinıal denizinde lngiliz eıtnmi ki'ır ylizı.leleriı;in makul ni'
~a ra~meıı öyle anl:ışıhyor ki lıura- • • f 1 ~· , · hette tezyidi kararla:;ılı. Bu tücc:trlnr 
tlakı Rııs kunetlcl'i rewllmrk tehli- t.ayyare}erının aa ıyct.I ihtikarlıı mücadelede hükumete en 
kesine mal'Uzdm-. · Londr:ı, 10 (A.A.) _ Havu teb. "?ni~ şek.~lde _.rardı1!1 .r~p:ıcaklarını. 

)le~·k:?z cephcsiııı> knr ·'·ağmakta- W•i. · llıızz:ıt murakıp vazıyetıne geçecek 
<lıt'. ~ıı· çok yerler lıataldık halıne "rionanmaya mensup üw,·arclcı·, lı,iç kinı:::eılıin \:.urgtdı ıcutr~Hiniikol yı~a: 
gelmı~tır. Fakat btın:ı 

1
.,, ··men a~·ke- · ·ıl R c h · d k" 1 ·. - ,...ı··11,. rı.~. ııı:t asa musaa e e mıycce · erıııı ., _. • .• ::ıım. us ep e,;m <' ı c enız '" ... l· t.. 1 , t · . t'l 

ri mahfiller, kar ve ·:afi-r.ınr yüzün - fr[!Jfıtına ve hu kıhlann iaşesi ne re- '• 1 0 ar," emm eL 
1 

et·. 
deıınikbin dıwr:ınm, maktadırlar. Ru _ :ıı ve murnffa'kı:etli bir harekette Alnı:ııı aıılaşm:ı..~ı iki memleketin 
!arın, şimdiye kadar tarihte eınsnli bulunmu~tur. Ç~r~aııLa sabahı ~:ı · +:carı ınüııasebatıııda mühimce iıı
görlilmiyen en muazz.ım bır hücum fakh bernbeı· donanmaya meıı,,u11 k;t-aflaı· . gösterecektir. :.\Iuka\'elenin 
knt·şı~ınch.dırlar. A kert vaziyet, sim- deniz byyareleri Norvcçte cllişnırı?ı b~ı,,usi.~·eti .<le .·erbe::,t piyasaya mii
dı en nazik safha. ııda bulttnmakta- vapurlarına hücum etmi~lerclir. Fc- hım hır m,ıktar '9yrılmasıclır. 

nat mahallerini nıtı:ıtla >iı· lıald•· lıı- . . . 
rakmakuı da hleriııe <fc\"aın ettikle- lX'ra~wr tıcarct w . aıı~,t nı, lmll<>ıını 
ıine dcliılet {'denıiytK'<'~ôııc:"ıı· askere muattal lıir lıallle lııı·nknıııyı lıilva,.:ıtıı 
alınaı·ak dükkfınlarını filen knpadık- i~1€rine <lev.am edenlerjn i;r nı!ikrll<'-
1.wı tarihte miik.cll.?fi.n tl<·ı"n" .i1nyet fiyetlcrinr <levanı edilcc~ı(i t:ılıiidir-. 

Istan bulda bir kızla bir kadına 
tecavüz ettiler 

lstanbul, 10 (Uttrmsl) ~ ~ovotw 
birahanesi ı;ahibinm kızı ıle komis
yoncu Yaninin karı. ı 30 ya~ında ,Ta
n~t. c·VY:?lki gece ı;in~madan c:ıkıp 
evlerine giderken ::ığır hiı· taarruza 
maruz kalmışlardıı;. 

Meçhul iki ~ahi''. Haıbiy~ cadde-

sinde bu kız ve kadını bİr otomobile 
alıp Edirnekapıdaki mezarlıK::ı gö -

türmilş ve ı;oförle bcı·aber her iki;ı.i-
nin ıı:.zınn tf'cnvilzden sonra mUce\·

h~rlcriııi nlmış ve J;:nyholmuşb.\rdır. 
\'ıı.ka failleri arnn:maktadır. 

----~-------------
Alman hey'eti 

lstanbulda 
Elçimiz de g idiyor 

lngiltere 
Fedakarlıklara hazırdır 

köprübaşı dayan
maktadır 

dır. n:ı .h~va şartlan dol.~yı,;i~·le t:ıy~·a!:.e- Amerikalılara .göre 
A imanların açık 1\'!li'l' i, selıirler lcrım_ızdcn bazıl:ı_ı~ı uslerıne gcrı cl~r. ı . Ankara, 10 (Telcfonl:ı) - Ankara- Londra, 10 (A.A) - Ru~yndnki ha-

elde etmekten ziracıe: Ru~ o~dulaı'ı· memı~ler<e de dıgl!r tayyareler hu.- Son taarruz ve Hıtle- da bulunan Alman ticaret heyeti, bu rekat, bu sabahki gazetelerin başlıca 
111 

imha etmektedir. Çünkü ak:-;i tak cumların~ muvrıffakı.yctle başn~~nıış- d" l • akşamki ek;presle lııtanlıula hareket mevzuunu teşkil etmektedir.. Taymis 
diı_:de, bütün ricail:tr ve kayıplara !ar.dır:' D:ı~ :~~1ltık bı:~ Vll..\>Lll'H ~.uc~~ı T rin en ışe erı etmiştir. Kendikrin·~ Berlin büyük el- gazetesi diyor ki : 1 

ragm~n Ru:ıya mukavemeti devam euıl~ıış '>e ~ u.1J,\'ıı~ cı~,mıştı.r. ~ıın<lu~ Ncvyork, 10 (A.A) _ Nevyork çimiz Hüsrev Gerede de refak:ıt et- - Eğer sıkıntılı maceralara :ıtılır-
edecektir. d~nı~ tuyyar~l~r~ loOO ı.onılat::ıluk Taymıs gazetesi yazıyor: mekted~r. Heyet ve elçimiz_ lstan~ul- ı1ak, bu surotle Ru!'l davasına hakika-

"I k 
10 

(AA ) O 
1 1 

bır ıa"c geınısını bombalamıslıırdır. I Huslar Hitlerin ven: taarruzunu elan dogruc:ı Almanyaya gıdcccktır ... ten yardım etmiş oluruz .. Her şeye 
1\. es ova - çer rnn R · t f · · t ı ıt· ' · ' "' 'f k·ı· H Aı· Y" 1 d l 

f 
. :. k ·

1 
. :. · ·t • k 1 u gcmı a).' asının gemı.\·ı er ( e. :- çarçabuk b. ir netice almak için bil _ .nıı...'lrı ve ı ı füıaıı ı uce e ay- rağmen başvekil ve muavinleri, ıer 

eran::.ı muza ere erıne ış ıı«ı et - :· ·· ··ı ·· t". 2 · . · L'. muh"·I .. . . · t ı 1 ·t b 1 ·t · t' · f dk. ı kt ki · kl d' . 
1 1 

r h t· . /.ı goru mu~ uı. ı"l~e ve ıı " tun servetını ortay döken bır ku nı ren e ~ an u a gı mış n. e a arı un çe nmıyece · er ?r . 
mış o an ngı ız eye 1 reı 1 Lord"i\ 1- rcl:>e genıi,.inde ı mürekkep bir k.at'i- · · a · - T h ] · · · lmparatorluk, bütün fedakarlıklara 
verbruk konferans hal·kın<fa gııze - !eve hücu~ı ed.ilmlşlil' marcınrn. va-:•yel•ne . lıe:ızetı~·orlur. a ra n e çımızın cena-tecılere beyanatt lıulunmnktan im- · 

2 
bin tonilatoluk 

2 
· .

3 
·e Bu_ n:ıutalaa hclkı bı~ ,çuk yerler- • 1. hazırdır. Ruslıır cesareti'\! çarpışmak-

tina etmış Ye sadece: . , b I . k ·el l , , . • hakım ır. Fakat şa~ et cenupta zeSI ge ıyor ta ve çetin bir imtihan geç.:rmektedir· 
. ı~a et eı il,\ o uıımu,.,tur. Ta,n:u c- önlerindeki cephevi vıktıkl::ırını ~ör- ler. Almanlar da kış gelme~n netic.e 

-:- Rıı~lnr cr~ıır \'C ıııaiçı uir mil- !erimizin hep::ıi üslerine dönmüı-tür. ]iyen Almanlar hüÜin kuvvetlerı;ı İstanbul JO (Telcionla) - C.:<,>en· almak istemektedirler. Bu kı~ Rus 
1 ~ttırler · ' · l ı ··ı T h I · · S t D d 1 t 11 k h' - ' Almanya sulh tesebbü- Mo:-ıkovaya doğru teksif etmişler erle o en :. run e n,ımız u.a ava- or u arı mevcu otu ·ça ıç bir za-

Demıştir. " • ise, bunu bir nikbinlik hareketi te - zın ceıııızcsi yarın (Bugün) trenle man Almanya muz, f er olamıyac:ıkiır. 
Amerika he:etiııdeıı amiral Stan SÜ mü yapacak? liıkki etmek gerektir. Bağdattun şehrimize getil'!lece~ I V{' Yorki::er Po~t gazetesi de ~öyle ya-

le.Y de şo .. ,·le clemi,,tiı... H s h b. · II ı h t · ·ıt·· ı 1 zı•or· • J .. iller, uvyet Rusya ar nıı mü- ayc arpmıa as anesme gt urü eceK- J • 

- Ru,.l!lr :;ontına knclar muhnrebe - Baştarafı 1 inci sahifede - himmat ve insan bakınıındaıt ihti - tir. Cenaze pazar günü > ıbahle - 4:Btiyük Bl'itanyanın k:J1'Şisında Al-
ctmek karnrıııda<lııfar. lntibaım şu- arazbi üze.rinden harekatı da ilave yatlı bir tempo ıle idare · etmiı;ıtir. yin Haydarpaşa hastane"inden mern- manya harbi kazanamıyacaktır. Cün
dur ki: ııı,zilcr Mo;;konı\'ı <la ah;a - etmelidir.. Eğer buna rağm2n in~anc:ı. çok bü- !!imle kaldırılarıık, motörle htıınbula kü Lonura, lıütüıı hür rııiiletıe:rl:ı nıer
lar, Ruslar cepheleri lİaha ge;·iye Uu k tla1· çok ihtimallerd-cn bah,:e- yük zayiata düşmüşs~. harpt~ ted - getirilt>cek ve oradan Edirııeknpıdaki kezi ve Amerikrıd:ın Avrupayn giden 
çekerek mücadeleye dıwam:ı hnzır - dilmesi, ~üphesiı Alman planının bı- rici ağırlaşma kanununun tezahür - ~ehitlige defneclilccekti'l'. yardımların öprüLa ıılır. Bu kllprü 
dır]ar. Ru_ların c~arr>ti kınlmamıs - Jiıımeme,.iııdeıı ileri gelmi~tir. terini beklemek lazımdır. Şimdi, c'>ğ başı dayandıkça, ·azileır ayı'ıi ayarda 
tır. Alm:ınların nıuvaffakivet ka - Almaııyanııı Ruı-ıyada girişt:ği ti!- rafya bakımındrın lıu harlı in tama _ Kürtaj yapıp kızı öldü- l.ıir guyret yarışına ~ıkmak nı!)cburi-
zanmaları mümkündür. 1'~ak:ıt bu şebbü=-ün ıııuvaffakıyeti, Aınerikada mile aksi olan 1918 :";:>ferini hatır - ren bir doktor yetinde kalacalkardtt'. 
muvaıfakıycllenn, Rmıl:ırııı ccsare - büyük endi~elt•r uy: J\llınııı7ktrıchr. laıııamak mümkün değ!ldır. çı•nıı•Jer 
tini kıramıyacaıııııdan emıııiııı. Çünkü .Aıııcl'iktt. llitler Alım,ııya,;ı- O harpte Alm;rnya doğuda muaz- i:-;taııLul, lO (Tddonla} - Taksinı-

'fobrukta ııı dü~nlaıı laııııııaktatlıı. Fakat lıtınn zam hareketler yaptıktan sonra ü - d~ Ernıırni bir doktor :uarika adında- y • f 1 k d ) 
ra~rneıı aı fodakarlıkla ve harbe gir- millerini garl.;,;.ı lıağlanıı~ ve nihayet kı kıza kürtaj yapını~ ve kız hastane- enı za er er azan l ar 

- Baı tarafı 1 lriel uıhifed .. - meden Alman ınağ-lül.ıiyeiini istemek- orada mahvolmuştur. de ölmii~tür .. Doktor tevkif edilmiş- Şanghay, 10 (A.A) - Çinlilerin 
- T .. lıruk etrnCınd:ı' Aln:aııların, te ve huna nıukıılıil Alınanyanıl! zafer IIitler ı;ımclı garpt:ı geri bmı.ktıj{! lir.. mukabil bir hareket netice8inde Şcma-

- Amerika uıra!'rn<l n ,I · poıı~·a 
ile ınlizakPrcde buluı!Ut'kl!ıı dı,::eı· ta 
raftan buna zıt vazi~·et almakta,lır. 

il 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
iki tliişnıan kll\TCt ar:ı,.;ııulaki bo · sa- ihtimalini aritıı·aıı her had be karı;iı- sevin Ukravnatla ka'.~andığmılan da J · ı · } • d • J . ..l şengin kenar mahallelerine ginnişler-
hayı kontrol edıŞ tarzırnıı<lan cndı- sımlfı bir adım ılulıa atmaktadır. h; f~:da ol.tluğunu göreı·ek cnı.li~e ngı lZ erin CillZ erue ıJir. Çinliler, Japonlar büyük nıuhaıre-
~c du) duklaı ı a~ıkardır. ilk defa o- Nit •kim Ruıvclt tic.ırct g ıııileriıı:ıı du\·ımıktrıdıı·. yeni tedbirleri I be '""!'~işlerdir. . .. . 
ı. rak Almanlar, devrıyelrrımize kar :sil.'.ihbııdırılması için biL<ırafiık ka.ııu- · Yugoslavyada Çunkın, 10 (A.A) - Dun ncı:redı-

-Baş tarafı l inci sahifede -
1 

gecelen t&ıık kulbııınak çaresine ııuııuıı üıtliliııi h.uııgı•t>den L t miştır. Londra, 10 (A.A) - Amirallı!c ela- leıı tebliğde, Çinlilerin Yangçe nehri 
lJr. Bulrih bundan ~onr:ı !.ırıre~:ıl ba vurmu~lardır. As. ·d'!ı'rinıızııı Lu RuZ\'elt kongreye nı~saJı'.ı~a: Al- Konıünistler i~?:-;inin n~~r~ttiği bir beyann'lmeye j üzerinde mühim bir liman olan Işiyan-

10 fırka nıuhasarada 

Tiınocenkonuıı nıukaLil ta:uT.ızlania tanklara kaı"ı el. ıl:ılıLı:.-ile lıile hü- maııyayı ~atı )r~·ıı~ı kun·e::,ı H;ın 1 telı- Belgrad, 10 (.A.A) _ Koınüni::ıtl<:r- gur~. geınılerın hava t:ıaı'll.'uzlarına ga girdikleri teyit edilmekterlir. Ja-
bıı!un:Jıığu iddialarını da tekzıp etle- cumda ter~duüt l•trııcnıı~lerı Tobruk ~i.k~ ~ yd1~2n~ 1.ıılı~ıı~ıı:ıe.kte .~e . ~1~1~~ le yapılan ıı:.r çarpıı;mada 12 komiiııi:st karşı ~üdafaa tedbirleri iyileştiril- ponlaıra burada mühim zayiat veril-
re · denı!sdr k!: g·aı·nızoııtı ~11 , 11 ıe\'ı\ ·tıııııı ne k"dar z.ıteııne maııı. o.lın<1_k ıçı~ı. h.ıc lııı .-~lı )Ok mektedıı·. Bu gemiler, hava taarruzla- miş ve şehir haricinde bazı yerler de 

" " • u " . 1 k 1 - l ı- iil<lürülmü~ vn :.. oıniini:ot te yakalıın- k _ Bıı t:.ıarruz lıir 1Jlôften \'C dtin- mükemmel oldıığuı;ıı gt.i~termekte- kar ıktan. çe ·ııı! ııııycccgını t e 1 ııve rnı~tır. rınn. arşı korunmak için yeni toplat- işgal olunmuş, J,:ıponlar silahtan tec-
' hVI :ıJaatnıak için uy<lurulmtnı ~.Iİl' \'. etmektedır. la Ve tayyare fırlatacak tertibatla rit edilmiştir. 
~aiaııdım ibarcttil'. Timoçe.ıkll, bii- t ıı. . 10 ( \ \ . ·ıt Ruıvelt şimdiye katlar bu fikirl·~ri- Prağda yeni idanılar teçhiz edileceklerdir. Akh• d 
- Lc.n<lrn, " ·1 .) - •. lııgı ere ııi bu derece tı"ıkça ilan ctmemi:;ilir.. • , , · JS8r 8 ı:; 11 bu »eferlerı.le laarruzi vaziyete Bahıwe ııezaretının teblıı~ı: B 

1 
b be" t 1 b'n valııız fic·rct Londrn, 10 (A.A) - D. N. h .• Jan- Bu suretle gemileri takip P.decek 

hi~ geçememi:;itir. Leningra<l ~. hri - Biı: Alın ·uı deniz~ltrn Leydi Şir- un~;n ~ . era . 1
1~ 1 f e dı ıİma ın~ .;~'ı' sının Pragclun aldığı bir h:ılıer:! göre, dü;ınıaıı tayyarelerine karşı av tav- T • t • · 1 } t ıı:rı. C?phe geri•indeki 'toprııklarla l y balıkçı 'geınısı ıle y~~tığı lıir mu geını ~ırrnı;ı Si tl 1 a~ ır ft rı' nıı ~~- dün Prag Ve 13ıronoda iktıS<Hli IJozgun- yarck't'i kullan~ak mümkün olacak- U UnCU er top an ısı 

aHik•ısı kesilmi · bulunuyor \"c but .1- h~ •b ııetice,;iı;de teslım olmu:ıtur. sa[ c ~erı, ~~a~·. 
1
11n • ~r~ a~ ~ .rı.F· k· t culuk, vatrın ihımeti ve ya;;ak silah t:ı- tır .. Bu tnyyarder, düşman tayyare- Akhi~'lr, 10 (A.A) - Dün Akhisa-

ı-1. bövic kalacaktır. B,ırc 0 u··teakıp cJoniznltı b:ıtmlınış-jcı? .ult~ ıı t',f;a et ugıa. 1mı.~ ;ı .. ha <il şıma ,;uçlarından 12 kişi daha kur:;ıu- ~ini düşüı·dükten veya vü::ıkiirtüldük- ra gelen mebu. larımız, tütün mihıtalı-
. t f , unu m ~ · . .. •UZ\e ııı ıcar:.. geıııı l!l'ının an ı· ·ı . . t k ·· ı · ·ıı · ·ı ı k ı ·· ·· ~ Alman dii manlnrı rııa ıııcı:ın ~:a- t Bal kc:;ı g mi 

1 
·l·l ::;ırle Celıclut- ıı··ı 

1 
. ' . Lı'I 

1 
.· .... dP na t ızı mı ·tır. en ı;onra ya en ya ın u" ere veya yı- sı erı ı e c c ·oııuşmuş ar Vt! tutııncu-

pılan 'cldialar hilafııı:ı ol·mıı;: Le - t'.r. k.' 1 im istir ~-r {11 ~e. g.1\' 1111 ~ ~Ilnb·kl mu:-;~'\ : ALMAHLARA GÔRE ııe gemi <ıaha. ında denize inecek ve !er lıirliğinin hazırladığı Lir raporu 
ningradııı ı,reçen uy iı;inde k:ıra ~ ~·lu ,m a gc ·· ·• • ~iıt~'.'.ııc eı ıııı 1 eıııe ı e l! eıı.:ıe' c oradan gemiye :ılınacaklardır. Şimdi- ~üzaker.c ~tmi~le!dir. R.~P?rda a;;gnri 
ilf' hiç bir alakası olnıaını::ı ır \'C bun- lngıhzler V· .· t 

10 
(AA) R .. il -Baş tarafı 1 inci sahifede - re kadıır Almanlara k:ıırşı Lu u,;ulden fıat tayını sm·etıyle tutu.n satışının 

dan sonra ela olamıy:ıcaktır. f 
1 

• . h'f .. de lı't ~'"'r~gk 0~1 ' · ·.
1 

- huzk,.,.ke ' lıiı,\ iik Lir .Alınan ordusuna ihtiyaç istifade •dilnıişlir. tanzimi itıtilıdaf edilmektedir. 
Bııfrıh mlilea'kıbeıı sehil'!eıin zııptı - Bastara ı ,ncı GA ı - , mu ı amı.nınun ı ga;;ı :ı.. ·ın- hfı;;ıl olmıyncaktır. ~f'klindcıı bahsetmi,.: vo ~ü.\"le c!evımı . l.np;iliz av~_ıları, ~ugün .~Ian~. ~'.c- da ~on,l{reye g~ıı<leıdıği nıe:-.ujda A- • Berlin. 10 (A.A) - Alınan telı!iği: Amerika - lngiltere ara- ANADOLU ., nı:ı:ııı<le Vt! <lu:ıman ı~gal topra~la.ın ınerıknda ılk Lııtaraflık kaııunuııuıı Azak denizi Briyansk ve Viyazmatl:t .• k 

etmi tKiı',: •. h" l l ,,~Ikcı'· da taarruzi devriy't~ f:.taliydinılc bu- l!J:J5 tle kabul edih.liğci 'Ve Hı:fü dn ('evrilmi;:; oL n dilf~man kunetleri dün- Stnda muza ere}er 
- ıyeıı ucum ıı zaı> a "" ~"- lu:1muş!aı·dır. Kale çevre,iııde lJir bitaruflık k:ın·uııuııuıı ise dünv:ıvı kü güıı ilaha ziyad~ ı-akı5Lırılnııştır. • ~n. ·ııu .!l) ni zamandrı Ki) efin ı.loı;n clü~man ta:-·yaresi bhrip edilmiştir. tahakküııı h,:iıı yapılan ıı:ızi Le ehhLl- Buııdaıı başka cephenin nwr.lfozin- Vaşington, lO (A.A.) - Ödünç 

lıi'lgeı-i:ıde 600 lıin ki~iyi esir almak Ostandd:ı bir tayyare havai nırk2n ::;iiniln Amerikanın tehlikeyi kavrı - ele açtığımız 500 kilometre geni~liğin- \'erme kanunu programlarına göre, 
.<·in yapılmıştır. Sizi t!'ınin eı.ler:m ki. tahrip ve limanda gcmileı'e hücum vnmadığı bil' zamanda ohluğuııu ve deki gedik do"'uya do<Ym iıJki:şaf et- Amerikaya yapılacak tediyal için • ı d · h {, k ı· ·~e "' ,., İııgiltere ile Amerika aı··· ~ında ce -
.n man or usu:ıun ım a e ffil' · ~· - edilmiştir. Bir h \'a miidufaa gemisi bu harp yıllarıııcla hiç lıir vakit llit- mek dir. Ehommiyetli bir ılemil'yol "~ 
;ğı, imha edilecektir. Dunun tat.bil, de keza ha~11ra uğralılmı tır. ':.ır - !erin kurbanhrıııa Jakayıt kalınmıyrı olan Orel elimizdedir. Leningradın reyan eden müzakereler ılerlemek -

l. ulil ciyledir: lıurg yı.rmıa<lll»l açlk)arıııd:t dfü;ma- cağını \le mütecavizin zaferlerinden batısında düşmanın tanklarla yaptığı tdir. 
Asg.nr! kayıpla nzami net:cc r.1- 11111 kii<;ük l.ıir pcl"rol g ,mi-i yakıl - ne ~ibi nelicelcı· c;ıkaca.KmPı üğre - tcşcbbü~ pü~kiirtülmli:jtür. Diğer taraftan Ruzvelt, :ıyaıı :;ı. -

mnk.. mı~tır. Bu hare1,fıttan büUin taHa- nil diğiııi, Aın rikan milletinin fiilı )fol \"\! örsd ad:ılarııun işgali için zasıııçlıın birinin, iki devletlerin ele 
Kov~e.tlerim'zin lmgüııe k::ı<lar o- ·elerinıiz üslerine diiıınıli"lerdir. .-;urettJ mlicatlel" eden milletler~ :~ır- yapılan nııılıar<"be1erdc tamnmlıınan bundan istifacfo eclip etmiyeceğ'ini 

ır,r. kayıp ttıiarı umumi harphıkiH'tı Londıa, 10 (A.A.) - Dün 1;ğledoı ım ic.lıı ehenınıiyelli ve pah alını. mal Iıesaplarn güre 12;;:11 <?siı· 161 top Rorma ı üzerine V••·cli?
1 

cevap: 
<,\'üzde be~ü k-'ldıırdır. Şunu clıı giiz ~onrn cenup :sahillerimize yakla~an r.Jan tedl.ıirler alclığ·ını söylemi:ıtir. ve mliteaddit tankla· nlınmı tır. Ay- - )Iil~akere, her ıkı tarafta ay-

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

HAYDAR R0ŞT0 OK TEM 
-::-

Umum! Neşriyat MüdQrft 
HAMDI NOZHET ÇANÇAR .. --.. --
Abone • Yılhtı 1400 Kr. 

• 8 Aylı.fı 800 
Y ahana memleketlere 27 lira .. -- .. --ij,\ün<lc tutmak liızınıclır ki Alm::ın lıir düsnı·rn bombarclını::ı.n tayyan:-ıi Ruzvelt, m!llet tarafıııdan açıkaç t ı_ rıca 2680 mayıı dı> toplanmıştır .. Al- ni zamanda yapılmakü•dır. Anlaş -

ı:i:ahlı kuvYetleı'i 11in 3,5 a\· ici·ıde i\fanş denizinde avcılarımızııı ta:ır- ··in edilen ,,iyaselin icr:ı.sıııda hükü- nı:uı hava ktıV\'etk~·i diiıı gece Sovyet manın eı-ası hazırlanmıştır. Mevzu, ldarebaneı ikinci Beyler Sokak 
ele ~ecirdi ]eri toprnk m:kt:u:ı da ruzuna uğraını;1tır. Diin gündüz baş- met hi~'. bir :;;eyi durdurmamnlıdır. tayyare meydanları, cephenin merk 7. lngilterede de tetkik edilıniktedır. 
umumi harrıte 3 . ene icinde elrlc el- ·rn lıir hadise kaytle<lilmemistiı" , ıliyor, \'e bunun için bitrnflık kanu- ve c nup bölgelerind~ki ve Lcııingrad- Bu]garistanda ekmek 
tik~eri kac!. rdır. ln~·ilizle.ı·.. ıırk ,i-ie-ı Loııdra, 1~. (A.A:) - lngilter; •ıt~~ıu ı~ <leği-:tirilmcsi ıa~:m gPl.dii::i~ı· cfa bulunan a!:>k<!ri tesi. ntı mbala-
f<ffıııin Alman kuv\·etlerıııı z:ıyıı la- hava ve dahılı emnıyeL nezar<!tle1·1- ıudrık bulunmalıyız. Eger Hıtlenıı mıslardır. vesikaya tabi 
~.cağını ~üylüyorlar. H.ılbt•ki Al - nin Lu :.:abalı ki tebliği: w-1keı i plünları zaferle netirelenir3e lııgilter<:ye karı;ıı yapılan mLicade-
mıınya bu serere. kuv\·ederiııin lıir Gece, p,-eç vakit ınü.ıferit uçan l.ıir biz Amerikalılar kentli vr ... Jığnnızın lede ehemmiyotli te:-ıisata hücum et- Sofya, 10 (A.A) - Bulg!lrii;tanda 
kı•ını ;Je l!irism•. tir. lngilterıı lıu~u rlU:man hyyaresi cenup batısıncl'l müdafaası icin Rusyada cereyan !'- mişler ve lngiltereııin sima] sahili Sofya ve diğer şehirlerde ekmek satı
iyice anl-am:ık Htivor~a. A\·runanm bir yere bombalar atmı tır. n;r kaç "n muhaı·cbe katlar pahalıya mal açıklarında 6600 tonilatoluk 4 ticaret şı vesikaya tiibi tutulmuştur. 7 yaşın
lıp)' hanl"i biı· noktası~ıdıı harekP.t<.ı "V hasara uğramış, bir kac kisi ha-ı •::ık tahripkar bir muharebe yıı~ .ıremisi batn'!nışlardır. dan aşağı çocuklara 100 ve daha bii-
;!"r 'ıı. Bövle bir hareket her hahle füçe yaralanmıştır. Bundan başka "l'lıık mecburiyetinde kalacağız. Düşman tayyare1eri Alman toprak- yük çocuklarla. büyük iıısanlaıı.·a gün-

, ~anlı bir surette ezilecektll', kııyde de~er bir ~ey olmamıotu·. Demiwtiı·. wrma lı.Ucum etmemi;lerdir. ele <\ört yüz gram ekmek verilecektir •. 
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