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lstanbul, 11 (Hususi muhabirimizden: Telefon • 
in) - Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, bugiin Anka
radan §ehrimize gelmiıtir. Vekil, burada bir müd
det kalacak, yüksek mekteplerde ve okul kitaplen 
işi üzerinde tetkikler yapacaktır. 
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_I Askeri Vaziyet I_ Dr. Klodyusun 
beyanatı 

Berlin büyük elçinıiz 
H. Gerede de 

Alnıanya ile sıklaşan 
dostluk nıünasebatından 
nıemnunivetle bahsetti -
lotanbul, 11 (Hususi muhabid

mizdcn: Telefonla) - Dr. Klod. 
yuıun reisliğindeki Alman hey'eti 

l iıe Berlin büyük elçimiz Hüsrev 
!Ger~d"'! bugün .<d.ün) Ankarada::ı 
~ehrımı:ıe yelmıştır. Öğrenildiğine 
«Öre, hey'"t Tarabyada hir mtiddet 
iotirahat edecektir. Hey'et reiai Dr. 
Klodyus gazetecikre beyanatın
da; 

- Doatluk ve karıılıklı iıimad 
Şark cephesinde yollarda görülen lank enkuı Jıavası içinde cereyan eden müza -ı 

1 kerelerin müsbet bir §ekil de netice· • \ 

lngiliz hücum llenmit olmasından çok memnunum.I 
-Devamı 3 Üncü sahifede-

Azak sahilinde 
Büyük zaferle Rus külli 
kuvvetleri imha edildi 

Berlin, 11 (A.A.) - .\lm:ın t~b
liği: 

Az::ık denizinin şimalinde sıkı~tı

kıtalarının 
manevraları 

l{ral H ıncı Jorjun 
önünde yapıldı 

· rılmış olan d!lşmanın imhası y:ıkın- Bu kuvvetler, belki bir 
da bitmi~ olncaktır. :Muharebe mey-
danında 18 inci Sovyet ordusu ba~-ı istilaya teşebbüs 
kumandanı:ıın ce.•edi bulunmu~tur. 

Ilriyan~k ve \'iazma bölgesinde 1 edeceklerdir 
düşmanın yaptığı ilmidsiz ynrma te- 11____ * * * * 
şebbiisleri her t:ırai'ta muvnffakı -
yetsizliklc rılcticelenııni.ştir. Alınan 
esirler ve malzeme mikt-:ın, dainı:ı 
artmnkbdır. 

Leningrad önilnde üç gün •Ür~n 
muhıırebc neticesinde 28 ağır tank 
tahrip edilmiştir. Tayyarelerimiz, 
dUşman fahaşşüdlerini, n;;ker! he 
defleri ve ayni zamandn demıryoll:ı
rını bomL-:ılamışlardır. 

Husuai tebliğ: 
Berlin, 11 (A.A.) - Alman lıu -

susi tebliği: 

J)riyansk mın
takasında 

Bazı zaferler kazanıldı 
tanklar tahrip e<lilcli 

Moskova, 11 (A.A.) - Bu sabahki 
Sovyet tebli.ıi:i : 

Dün gece biltün cephede h::ıı·ekiit de
vam etmi~tir. En şiddetli çarımınalar 
Briyan;;k ve Viazm:ı bölgelerinde ol
muştur. 

llfoskova, 11 (A.A.) - Diin akşam
ki Sovyt>t tebliği: 

10 ilkteşrinde kıtala11mız, bütün ı 
cephe boyunca düşmanla çarın~mışlar
dır. \.,.inzmn. Briyan!ik Ye :\IeHtopol is
ti!.."!lm,tl<'Tindc muhn>ı1<'beler lıilhns~n 
şidd<>tli olmu.5iur. 8 ilkt.>şrinde 39 Al
man tayyaresi tahrip edilmiştir. 27 
So\"yet tayyııresi kayıptır. 

Moskova, 11 (A.A.) - Sovyet telı
liğine ektir: 

Viyazma bölgesinde düşmann <lğır 
zayiat verdirilffek ge-ri püskürtülmüş
tür. 800 Alman subay ve askeri öldii
rülmiiştür. Brisyansk mıntakasıııda 
43 tıınk ve 1 Alman taburu imha edil
miştir. Burada diğer bir yerde 23 tıınk 
ve ask€ır dolu 80 kamyon imha olun
muı;tur. Çeteler tarafından bir Alman 

Aznk denizi muharebesi sona er
miştir. Hava filosunun işbiriiğiyle 
harek~t eden ordumuz, Rumen or -
clıısu ve gönUllU ordulariyle birlikte 
9 uncu ve 18 inci Sovvct orduları -
ııın külli kuvvetlerini mnğlüp ve im
ha etmL~tir. Pek ağır zayiat:ı uğn
:;an düşman 64325 cs:r verıni~tir. 

l• • müfrezesinden 15 Alman öldilrülmüş, 

128 tank, 519 top \"e talınııni im
kan~ız miktıırkırda başka harp mal. 
ZPme'i elde edilmiştir. 

26 Eylülden beri bu ordul:ırdan 
İtalyan, Macar ve Slovak kıtaları 
123365 esir ve 212 tank ve 672 top 

- D~vnmı 4 üncil ıahifede -
•• 

.... 
geri kalanlar tcchizatiyle birlikte elde 
edilmiştir. 

Diğer bz~· yerde Sovy~t çetelerinin 
mayin tarlıı8ına düşen bir nakliye ko
lu havaya uçmuştur. Ertesi günü bu ı 

, çete, bir Alman bölüğüne hücum etmiş 
ve Almanların umumi karargii.hı ile 
muhabere hatlarını kesmiştir. 

MURJ\fANSKTA HAVA MUHıl -

Papa 
i\luharipler nezdinde 
teşebbüste bulunacak 

Varşovada Getoda ka
palı Museviler müte

madiyen ölüyorlar 

1 1 

Moskovaı1111 tahliye edil 
diği haber veriliyor 

------
Silalı fabrikalaı·ile meşhur Tula 
şehri Almanların eline geçti 

Siperde Sov yet aık~rleri 

Resmi tebliğlere ve alınan diğer ha- nknmete uğratılmıştır. 
berlere gore Şark cephesinde vaziyet ıl!OSKOVA Ö.'VVNDE: 
şöyledir: :Moskovanın 130 kilometre ~imalln-
Ş/MAL CEPHESiNDE: de Reşetten Almanlar m!lhim bir taar-
Leningraddnki Sovyet ku\·vetlerinin ruza geçmişlerdir. Diğer bir kol Mos

Alman çenberini yarmak için teş(·b-ılcovanın şimal doğusundan ilerliyerek 
biislerde olduklarına dair haberler Knlinin şehrine varmak ve Voroşilof 
vardır. Almanlara göı·e bu tesebbiislcr -Devamı 3 Uncü aahifede-

Tokyo, ıı (A.A.) Japonya, Çinden sini, japony:ı hilkO.-
Amerikan - Japon- meti temin edecek-
ya müzakerelerinin çekilecek mi? tir. 
Alman menbalnrın- Nevyork, 11 (A. 
dnn çık:ırılun ~a~·ia- A.) - Amerika ıra· 
lara muhalif olarak Kat'"ı netı• ce zeteleri, RW!yadaki ke•ilmemiş olduğu · tt 
saluhiyefli mahfil- vazıye en bedbin-

lilcle bahsetmekle 
~~~~.n bildirilmek- Rusyada de°'il berabeor vaziyetin 

~ liınidsiz olmadığını 
Bu müzakcreltrin ve demokrasilerin 

ana hatları şunlar- vaziyetinin de eski-
dır: Bir gazete, A iman- sinden daha iyi ol-

Amerika, :\fançu- k duğunu ve Almaıı-
ko hükumetini ve yan11ı mütare e fek- !arın Rusya hare-
şimali Cinde Japon- lif.inden bahsediuor katında bilyilk ı.a-
yanın menfantle-ri- ~ rarlara uğrndıklıı.-
iıi zımnen tanıyacaktır. rını kaydeylemektedirler. 

Japonya, Cindeki muhareb~ye sü- Unayted Plls ajansına göre Mosko-
r:ıt!e nıhayet veırecektir. Ve kuvvetle- vanın düşmesi ihtimali kuvvetlidi>r. 
rını _tedrici bir surette Cinden çeke- Nevyork Taymis gazetesi, Moskova 
cektır. Japonya ordu~undaki milfrit düşse bile Rostofa ve Kafkasyaya dok-
nasyonalistlerin bu itilafı kabul etme- - 0..•&Jlll 4 neli aabifed .. -

Zeytinciliğin inkiş~fı 
lngiltere kralı altıncı Jorj RE BELER/: P . 

Londra, 11 (A.A.) - lskoçyada Moskova, 11 (A.A.) - Pı:-avdn ga- apa Pı B t• •ı•k • t 
bir yerde bulunan bir harp muhabi. zetesinin yazdığına ~?re ~furm~n~klıı . Bern, ~1 (A.A.) - Tat gazetesi- OrDOVa zey JnCJ l IS 8Sy0DU mu 
ri yazıyor: cereyan eden ve İngılızlerın de ışlır:ık nın Berlın muhabirine göre Papa 

---000>----

Anıt Kabir 
Proje ''erme müddeti 

uzatıldı 

Kr~I al~ıncı jorj, .belki. bir gü?, düı ettikleri bir ha~a .?°1~h-~rel>,esi~de beş muharip ~ev!etler nezdinde pek ya: vaff akı•yetlere namzed bulunuyor 
man ıtıalı altmdakı sahiUere hucum Alman tayynresı duşurulmuşlnr. Jlun- kında yenı bır teşebbüS"te bulun-:ıcak 

-Devamı 3 üncü sahifede- - Devamı 4 üncü sahifede - tır. ~hıhabir, bu malumatı Papanın 

1 
Berlındeki mümessili ile temasta 

Ankarn, 11 - Başvekaletten teb- ıfF.:!!!_ a a ~ na İl r.==l\ ft\.Ail IS\ tE! ~o 16\<c::! ft bulunan mahfillerden aldı~ını bildir 
liğ edilmiştir: ~ 6JI U, U \b::IJ U U U W U ~ 2) \9" ~ ii2) U mekteılir. llfohabiıj, teşebbüsün şu 

Ebedi Şefimiz Atatürk için Ankn- maksadla yapılacağını yazıyor: 
tada ynpılması kararlastırılmış okın -------------------------*-- 1 B··w h 
Anıt kahirin projeleri için acıldığı B · • f ı • .- u n mu arip memleketler-
iliin edilen bevnelmilel proj~ müsa- ı'r manı aturacı ar şır- d~kı k-:ıdın ve çocuklann iaşesi için 
bakasının 30-İ0-9,il tar:hinde ~ona bır yardım teşkilil.tı yapılması, 
eri'cek müddetinin ahvali hazıra do- 2 - Gelecekte muharipler tarafın 
la.nsiyle uza·,ııma.ı için bir çok mü. ketı• kuruı·uyor amma dan her türlU zehirli madde kulla. ~abıklar tarafıııılan müracaatlar va- :ıılmasının önüne geçilmesi, 
ki olduil"undan bu hususta ileri sil- Londra, 11 (A.A.) - Resmi Al-
r(ilen sebepler gCizCinündc tutularak man is_tatistiklerine göre içinde ya -
aşağıdaki husu ~ l:ır k:ırnrlaştırılmış- H h l d J rım mılyon Yahudi kapatılmış olan 
tır. er angi bir ma üzerindeki kar yüz e a tmış Varşovanın yahudi mahallesinde ö-

1 M rt b k 1 k · lüm miktarı müthiş bir nisbeti bul-
19 - Müsabaka müddeti 2 ' eş derecesine ÇI ahi ece tır maktadır. Temmuz ~yında Varşo _ 

· 42 abamına kadar uzatılmıştır. u 

• 

~ _ 'l'ürkiye dahilüıde bulunun . Haber. aldığımıza göre: lz'?'ird~ıb!" .olmak itibariyle takdire bile la- - O...,,amı 2 inci uhlfed• -
rnlisabıklar, projelerinin bu t arihe bır ~anı~aturac.~ar a~onım tırke~ı yıkı.r. • • . • Zeytincilik iatasyonunda · · ·ı f"d 1 (0 t d . t 
kadar Anıt kabir komisvonuna va>ıl teşkıl edılmek uzeredır. Serınayesı Fakat, hız de, bu ıırketm çalııma- yell§lırı en ı an ar r a a ıs asyon müdür 
olınuş bulunmilE!nı tcmi"iı edecekle r- de 1 milyon lira.. sının neticelerinin memleket iktısa- f ~ Lı.. ~ ro ·T l.E.,,...., ve mütehıo .• .,sları, gazteciler, kenarda da istasyon müdürü Nadir 
dir. Müteıebbisler, 6 büyük manifatu- diyatı bakımından tetkikine geçilin- ,_ ~,...... .,. ~ - Uysal görünüvor) 

:ı - Türkiye haricinde lıulunan rııcıdır ve kendi~erine 22 müea&ese ce, meselenin mahiyeti birden bire Zirnat Vekaletinin Bornova vrtin- .zeytin dededen, incirlik babadan 
rnu~abıkıar ise. projeterinin ya ayni daha iıtihak et'!'ııtir. !.eıebbüsü h":- dikı~ate t~yik bir ıekil alıyor. Nakil vasıtaları crn~ istas):onu, kısa bir z:ım:ınd:ı .. i.l"İ bai: bilekt~~ı çık.malı> .d~r~er. • 
tarıhe kadar komisyona vasıl olm:ı- :zıı·lıyanlar, yanı bu muesıese, şehrı- Şoyle kı: \'erım temın eden kıymetlı bı.- nıue"- R_u .d~ gosterıyor kı, ıyı mahsul ver-
Rını temin · edecek veya 2 şubat !14'.! mizdeki bir fabrika:ıın mamulitının Mesela, bu ıirket fabrikadan kül- Nakil vasıtaları, adeta ır;üntin me- se;;e olmuştur. 938 de kurulan müe•- ~csı ıçın z~ytin ağacının ya~lı olması 
1nrihine kadar bulundukları yerler- satışı bir inhisar halın~.• • kendi uh- liyetli miktarda her hangi bir doku- a~leıi oldu. Şoförlerin iatenen yere Resenin başında kendisini_ tnı~ıy~nl~- lazımdır. Vılayetimizde Uç asırdan 30 
deki Türkiye sef:ırethanelerine ve. deleriııde olduğunu •o~hy'erek tir - ma, kumaı veaaire almııtır. Şirket, ırıtmediklerinden ~iki.yet ediliyo'r. rın çok sevip saydıkları, d ıgerlı bır zı- asırn kadaa· ya~amış zeylin ağaçları 
receklerdir. ketin yüzde 70 hi .. esinı benimaeye- bu malı hiç şüpheaiz yüzde 15 karla istenen para da çok yüksek.. Bazı raatçi B. Nadir Uysal bulunmakta Ye vard.ır. 

4 - :\Iüsabnkada Anılın cvsnf, cekler ve geriye kalan 22 müesse•e kendi azasına devredecek ve bu ın•- hususatta ıoförlere hak verebiliriz her şeyin zamanında hazıdann~·a.k tıı- Tıirkiye, zeytin ağacı itibariyle ıliln-
cb'acl ve scrnitinde bask:ıc:ı hiç bir de ',' 30 lıi .. edar olacak.. Yani büyük im yüzde 70 i büyük 6 ticarethaneye, amma, esas itibariyle, bugünkü va· Jmamlanması, istasyon_u!' .halka ı .~.ı ze~·- yanın en zengin memleketleri arasında 
değişiklik olmnmıştır. ' manifatu~a~ılıır, sermayenin ve ki. - y~zde 3~ u ~.a .~iğer .22 müeueseye ziyetleri .ve ihtiyaçları istismar .,t. /tin ~idaııı tevzi etmesı. ı_çın enerıık bır bulu_nuy~rsa ela bilha<~a. dn~lard:ıki 

--~oo rın en muhım kısmını almaktadırlar duşecektır. Buyuk tacırler ve ortakla memek lazımdır. Bugün artık otomo- faalıyet. g.östeırmektedıı. . zeytın agaçlarının ek.serı"1 delıce, ya-

R l ul ve aşağı yukarı her biri yüzde 11,5 rı c, 20 karla malları aatı§a arzettik- bile lüka ve eğlence için binen kal. .. l\!~rsınlı - Bornova :ı~asında~ı şosa ni yabanidir. Hükumet, kabul edilen 
llZVC t bir nui ( derecesinde bir hisse sahibi olmak - ten bir müddet sonra hiç fÜpheıiz ml\mış gibidir. insanları otomobile uzcr!n~~. b?lu72an v~. cıv~rdakı ~azı zeytincilik kanuni)·le bunları aşılata-

~ }' k tadırlar. Diğer 22 müesseaerı.in hi .. e a .. cak r o 30 nisbetİnde mal satııı ya- sevkeden ancak bir ihtiyaçtır. Şo - a.rnzın.ın ıstımlak V~ ıl:ıvesıyle genışle- ırıı.k milstahsilli're verecek ve bu suret-
soy ıyece nıabeti de yüzde ı küsurdur, birbu- pan 22 müeuesenin elindeki mal tü. förlerin, bu ihtiyacı istismar etmeleri t!Iw. ıstasronda müt7hassı~lnrın faa- le sayısız delice ormanları, ehlileştiri· 

Y:ı~ington, 11 (A.A.) - Cumhur- çuk bila değil.. kenecek ve bunlar, o/o 70 hiarıe almıt aala doğru değildir. Her esnaf, her lıye~ı, hııkıknten takdıre deger d<>rece- !erek fazla ve iyi kalite mahsul almak 
:~ısı Ruzveıt, donanma günü olan 21 Şirketin kuruluş ıekli muhakkak olan kendi 6 ortaklarında yine yüz- aan'atkir, her müessese ayni ıekilde dedı~: . . mümkiln olacaktır. 

bılkt~şrinde tıir nutuk sö~·liyeceğini ki kanunidir ve formaliteye uygun· de 15 karla mal aatın alacak, piya- hareket ederae halimiz ne1e nrır? Must:ahsıller arasında bır da\·bı me- Çok uzun yıllarda ınilmkiln olabile-
lldırmlştir, dur ve bir bakıma, ticari bir tefeb. -Devamı 2 inci aahifede - ** sol vardır: -DeYaaı. 3 Dd Sahlfecle-

• 



• 

Sahife '(2)" ·-- '(ANADOLU)' 

Z ciliğin inkiş fı Uzüm fiatiiıde @:e_hir ve Memleket Haberleri) 
- Baştarafı ı inci sahifede - , biraz geçiken fi<lnnların • .rerlerine var- yÜkseJİŞ B k 
•i tahmin edil<'ıı bn netice, ynrdu- ı dıkları zaman ambalajları sö~ü~~n~e u•• •• ı • s A BUGONKO PROGRAM 

m zu, dün~ anın en zengin zeytin ve • ambalaj içinde kök saldıkları goculdu- yu e Çl e a S 8.30 Program, 8.33 :Miızlk: Hafif 
zf'yti nrağı mrnt:ıkası hal in(' getirecek- ğiinü müstahsiller bildirmişlerdir. Bu, incir satışlarında da program (Pi.), 8.45 Ajans haberle-
t r. istasyon için mühim bir muvaffııkıret- kıpırdanıa yar ri, !"l Miizik: H nf;f r>rog-rnmın rleva-

Zcvtincilik kanumuıun ,,.avesi bu tir. O mı (Pl.) • 9.::ıo; .15 Ev:n Raati, 12.30 
o 1 ı uiu gibi yurdun muhte!if .verlerin- Budama meS(>lesi. zeytincilikte ~n Son mahsul sntışlnrı, İzmir piyasa- · Program, 12.33 Müzik: Şarkılar (Jli 
ıJ,• zeytincil ik ü;t.asyonları aı;ılmasının mühim meı;cledir. İstasyon, muhtelıf sında iyi tesirler vücuda getiırmiş ve cazkar makamı), 12.45 Ajans ha. -

bebi de budur. 1 tasyonla•ı:, yerli, iyi zamanlarda açtığı kur;;larda, ve müs- dün üziim fiallerind!' bazı kalitP.lerdc berleri, 1:1 Müzik: Taksim. türkü, 
l'İıt. zeytin fidanları yethıtirecekleri tahsillerini köylünün ~yağına ka ch~r bir, bir buçuk kurus kadar yük~etiş ol- ou··n zı·yaret ve t.ı::ıııtkı.klerde bulun zeybek ve oyun havaları. 1:1.30/ 14. 
gibi dış memle!-:et !erden de sofralık ve göndererek çiftçiye fennı budamacı!~~~ mm3tur. İncir satışlarında <la bir kı- "'t;; :rn Müzik: Radyo salon orüestrası 
:rnglık meşhur damızlıklar celbedecek öğ~tmiştir. Bu sayede her yıl ~Y~ pırtlama varsa da fitleıı:de heniiz bir (Violonist • 'ecip Aşkın), 18 Prog-
ve buruarı wk;;ir ederek miistahsillere mahsul alınmaktadır. Mmta~:ıd:ı ı yı yiikseliş görülmemiştir. }!aamafih dış du, Alman kolonı·sı·ni kabul ettı• ram, 18.3 )ı:üzik: Radyo cnz Ve tan 
clağltacaktır. timar edilen ve 2 - 3 senede bır bud:ı- piy:ısalara yapılan mii. aid ve iyi ~ utıs- go orkestrfün, 13.40 Müzik: i-'fuhtP-

Tedkiklere güıre ovalarda yetiştiri- nan ağaçlardan köylüler, her yı l ayni larıı1, bütün ihracat mah~mlleri fiallc- 'if makamlardan ~arkılar. 19.~0 A-
len zeytinlikier, dağlarda bulunan;ara verimi almıya başlamışlardır. rinde iyi tesirler husule getireceği ta- ,, ali Fuad 1 ... tıl<S'c'lİ VL>. refı·ı(aSI tarafından lznıı"r ı.ians haberleri, rn.45 Serbest 10 da-
1 azarnn \'erim itibariyle- çok mükem- Budamak yüzünden - ilk .Y ıJlanb bil addolunmakbıdır. ~ ~ kıka, 19.55 ::.\Iüzik: Muhtelif solo -
n ~lclir. Bu sebeble damızlıklarclan elde ~anılrlığı gibi - zeytin a "'rncını:ı ha•ap ".\Hiı;tahsillerimiz, e~;asen ırekoltelerin }~alas salonunda bir zİvaf et verildi lar (Piyano, keman, violonscl). 20. 
( ' ı'llicn fidanlarl a ornin r c :ı ze~·tinlikler olacağı encli ~e,;i şimdi ort:ııl;.ıı k '< lk- vaziyetini nazarı itibara alarak el lerin- , . . , -'. .. .. . . . , 10 Konuşma (Meslekler konuşuyor) 
h urul:ıcaktır. mıstır. . . deki malları satmak için acele ctnıe- ::)elırımızde buluı an Almanyanın An pen, partı bolge m_ufcttrnı lstanbuı 20.30Miizik: Fasıl Jıeveti, 21 7,ira:ıl 

Ceren yıl~ Antalya ,.e Hata,\· vila- İ,;tasyonda mütehassı:' Ye ~ı:kntR'· mektedirler. Bu :vıl, bütün ihraç mah- kara büyük elr i ,.;ı Ek:1eliin;; Fon Pa- n~ebu,;u. Galip Bahbyar, Göker .. b<;l:- takvimi, 21.10 l\Iüzık: Karışık şar-
yet l ırin('- bir miktar iy i ciıı;; fi danlar yenler, muntazam ve prog-ram ı ı r:ılıs- ~ullerimiz, çok iyi fiatlerle satılacak- l~e~. yanında re.fı~rn~ı. ve kı7:1urı ol- dıye. reısı Dr .• B?hç~t. Lz, part.ı. vıl~- kılar, 21,30 Ankara sonbahar at y:ı
giiııderilmişti. bu yıl. talep pel.; fazla- ma ile her seneye aid ficlaııl:ın h ::ı~~r- tır. Çünkü dünyanın hali göz önünde- uugu halde eskı Izmır hafrıyatı ve yrt ıdare hey etı reısı Dr. Hu,:ıeyın rışları neticeleri, 21.4?) i\füzık: Dan · 
dır. ~ytincilik i s t·ı :>j oı u ıırla delice lamak ve tanzim etmekle I!le ~_g.ulch!r: dir. Fiatler, daha yükRelebi !iıı:. ı\ "O:acta tetkikler ~aı;mıs : ır. v Hul~i .cura, Alm~n hiikumetinin müziği (Pi.), 22.30 Aians haberin-
ç kirde ·l ·rini inta ·tti rerek cebri zi- !er. z :ruat Vekfıletinin, :7:.e.ytıncı!ıkyıb~ * Ögleden evvel hukunwt Jrnııagın - :'<'hrımız ceııera} J,on olo;;u llol~tayıı ri 22.4ı> Anadolu ai~m~ının spor 
rııatl yeti. tirilen ve a.qıJanarak 4 Ya- kı.vmetli mevzun verdıuı ehemmı ) etı Dün Birlikler binasında toplanan cl:ı \"ali Fuad Tuk,;alı ziyal'et. eden 'e maiyeti erkaı:ıı, emniyet müdürü s~rvisı 22.:35 123 Ya-,·ınkt 1•rogr:ım 
~ ı nı ikmal eden fidanlar. döı't yıl s~n- yerinde 1mluycıruz. kuru meyva ihracat~ılar birliği idare büyük elçi. kor komutaıılığıl!"ı ka,.~ !l!Hhat "t;yguç, ıhracatçılar birliğ-i ve kapanrn 
ı<. mah ut vermeğe ba.<~lıyacalcla'l·dır. ooo hes'eti, ihrncat tevzi Ji,;t<'. i ii~ n ı·[nrlc bırakmıs ve beleclivecle reis Dr. umumi k:ltibi Atıf İnan, t-arım ı;atıs ,----···----------·ı 

Hu yıl tevzi edilecek 15000 fi an bir Günün meselcsı r:ılısmıstır. Behçet Uz'u ziv:ıret' etmistiı'. Ak - kfloperatifleri birliği umum müdürtl ~ fl=:lcf'!! ~. 
i ıı .<un boyundan fazla vi.i k~kliktedir. ooo şam üzcı i ele B\ıc:ıcl:ı mi:ıafir k:ıldı- .. ftıhip Özyiğ"it, İş baı.ıkası müdürii ı P.:::J ~ U ;;;;;'!} ~ 

Gelecek yıl 50.000 t:rne. !l•!3 sene- Bat tarafı birinci ııahifede - ''ı Alman ceneral konsolo~ıınun köc:. lJ fi ki Erol. Cumhurıyet merkez ---------------
!::İn(c 150.000 tııne, 9 4 el<:' de 2,;0.000 ~aya arzedeceklerdir. Mülhakattan f'aJık boJluiU kliııdr Alman kolonisi~·!<' hir görüŞ- L:ınkası mü<lürii Nazif İnan ve diğeı· l'ZÜ}f 
ta'le fidan dağıtılacaktır. gelen diğer toptancılar da bittabi bu 

1
..,. '} b. d b. 1'1C' yapmı!'ltır. b a zı zeYat refilrnBl~.ri~kle birlikte bu K. s. K. s. 

Z<>vtindlik istasvonunda vetistiri!- l;arla aldıkları malları, kazalarda .. ıa L er ır en ıre Bii~·i.ik elci ve refikalarının şehı'l- hınmu~lardır. uyü elçi, bugün 10 r;n lf:J 
mekt' o'an ecnebi damızlıkla~d:ın sof- Jaha küçük esnafa yine yüzde 15 nıizcle bulunma!':ı miinasebctivle t··enle Selcuğa giderek Efez harabe-

618 
S. Stiley. 4 ~ 

ralıklar Asko1ano. &ol'a D spnny:. S'· karla satıp duracaklar.. ucuzlamıştır cl üıı nk. am ~aat 20,:rn da vali ve' re- !er ini z 'v:iret edecek, aksam üzeri ~1~ rf_· ~~~~·nnt ,11 -1fl :;o 
v·l ana Kordelis. Santtı. Ago~~ino, yağ- Bu kar derecesini hesap ettik, var- Son günlerde balıkhaneye pek fikal:ırı. tarafından İzın!rpa!as sa:- ~"hı imi;e dönecektir. Salı günü d<' F. Solan 4., 1~ 
!ıklar d:ı Frantoio, .1avrino, Kor:ı. iı~rı clığımız netice yüzde 65 derecesine fazla balık getirilmekte ve satılmak- lomıncl:ı bir ziy-ufct verilmistir. 7,i- Dı•rgam:ı harahrh•rine g-itnı<'le rı mu'ı. ~i~ ı1l · ı7 :i'l 
ves:ı.:ıre i. im!erindedir. fırladı. 36 kuruşluk bir mal, çıka çı· tadır. Bir hafta ~vvel kilosu 160 ku- ,·afct t bü,\·ük elci Ekô rlfın;; Fon Pa- cem eldir. ı ~:· ~e;~~~{0 .14 4!! 

k
YeErdli sof~·dalı~ :·e.y~ğlık1~1: r]a A:-d·va- lta, yani bu. karların merdivenleme nışa satılan çipura balığı, şimdiki ~~ .\hmet Etnrr. 4r, !10 4i f>O 

1 ·, , r mı . "iıdıll.. Mıl:ıs, ,\y ın, zammı turetıyle 57 kuruşa kadar bolluk : ebebivle 40.43 kurusa satıl - • e 1 77 Şiikl'ü Oğ~z · .ı:~ !'l7 ·t!'l :;7 
l\I('m.e.li, Gemlik (Tir.il~~'l.), Erd.ek •. O.r- yü~sel.di .. işte, b.ir anonim şirkettenırnaktadır. Sardelu-a balıgvı 10-15 ku- z sa· ış · aı~ lI-'ı Ak h n •s r:o 
h 1 T Ü 

~ ı d rl b 1 k E t t k J .i!"l • e ır >:' 11 • " u 
nııı ı rn nnıan _Y regı ı~ev.ı .N:• ~r. ~~~ ı ece .vazıyet.. ;:e , . eşe - ruc::ı, kefal 15-20 kuruşa di.işmüsti.ir. \ p k ;:.o Gil r; 1 !)il 

Hntayclan da ces rller getırt•Jmıştır. kulun hukukı ve kanunı şeklıne uy- Bu fiatler balıkhanenin müzavede 
81 

• L orta ·a. L!'l ı1!l 
Bunlardan i.iç sene şonrn semere :ı'mak gun diyecektir. Fakat bunun tatbi- fiatlerici.ir. :Mevsim münasebe'.tiyle kaA r mu? :il P. )Jihnlef 
mqmkün olacaktır. k:ıtta di.ifeceği vaziyet bu olunca, fazla bnlık istihsalfı.tmın devam ede- mı yo SUZ U :rn ,\. Kadrarı e! ·t:ı :;o 

47 

lsta;y?n· hazırhklll;r~ııı . yaııt.~kta!ı ııyri ihtiya~i b~ mevzu ~zerindt.! c eği anlaşılmakfadır. Trança balığ-ı , :~~ j~~~ ;;:~~~~~~ t 1~ ~~ 
·o ,ıı-a ıkı sene sonrası ıçııı fıdnn nzen- durmanıak ımkansızdır. Şırket te- da gC'tirilmekte ve satılmaktadır. El 

h · · · • b ı - kk · 27 .Tiro Ye s. · I~~ 
ne : nevı ıpaı·ı~'er df' ka U etm ''e ~: Ü{ tdecek amma, .fil~n kazada· iatinin 80 kuruşa cıktığı bu .<ır:ıd;L •• • ec1· • nl· 

ha lı)ncn~ır. . . . ı'!. vatandaş, her .han~~ bır k~ma~ı h·:ıı;;·ın bollanması \'e fiatlerin dii ş- Omer Karpat tevkıf ıldı ı 26 ?lı.- ~~u~.u::c::. .j.(~ ... ~ 
~ ılı fıdanlar. ce1>rı zıraat. u~uiı:.:te ?:ı.2d.e 65 derecesıne yuk:ıelen hır kar ":le~ ; . İ} i olmuı;tur. t ~() ' · U zumr ıı ~; '.ı 

Plc; z . en<>de m:ıhsu . veırebı!ecektır. u:~erınclen mübayea edecek .. Halka - -- H.. . o· b t b k l 1 17 
: . R. Dnrhi tl .... ;;o 

Tn·zi edilen fid anlar. ze,\'t in h:ı.kım ~.!.n yazık değil midir? Bugünkü hayat' R .. t ·l· f' <lb I ı useyın ızdar ser es ıra 1 1 __ '_. T u .ımmer \'.· 
nıenıurlnrı tarafından rlikilec<'k, ill i' ı er şeyi ile tam bir ucuzluğu zaruri ugun a ış ar ve u o 
kaç y ıl onlıırrn neza rc.ti;ı c!e . .>~ü· ılae~k k•lan ve mümkün olduğu kadar ara- IllÜSabaka}arı var Basmahanede 1\'[erkez garajında b ·n- lıulunduğunu ve bu parayı aldığını, :1020 
\"e · ulaııa<.:~ıktır. Kenı!ı . :ııı ı:b,;yo ncı :ı da ki mutavassıtların ve ellerin az ol- zin satışları üzerinde yobuzluklar ya- 1 akat .ırnpukaçtıya benzın verenın de 78!':!11 
:- i.ı·n ret ettiği~iz. n:ıiicl.iir .: • ıı cli1" U~·s :ı l. 1 ıı~c.sını istihdaf ederken, vaziyet ak- Bugii!1 saat 14 e kadar. Kültür park pııdığı tesbit -.!dildiğini ve bununıa kendısı oıcluguııu söylemıştir. liuseyın 
ı sla:;yonda yetıstı rılm ı;; f ı d. nlı!l'lll t nt- . :ne oluyor. Alakadarların bu mevzu atı~ polıgomıııda İzmır<lekı Heden ter- aliikacta!.· b~zı kimselerin yakalandık- 1Jızclar, lıenzınin keııdısinden habersiz 8 1 :ıs J 
ma ması imkanı o lmndığını bir muh:,,..I :; ·u;rİnde durmasını rica edeceğiz. \biyesi muk.ellefleri, ond~m sonra ela av- lannı dunku sayımızda yazmıştık. Ya- verıldıginı lıııdirmı:, ı-ıahidıer ve şr>for Xu: 
r ir imize ~öy! A miş w bunun i ı>i n nlİ'ml-•. -Jülahnzalarımız haksız isı-, bittabi cııar ve halktan ıstıyenler aırasında atı~ kalanıp mahkemeye verilenler ~el, .\!elek. dinleıımı ştir. 
in <le gös~rmi~tir. l\1e:<elü. ;o;cvkiy:ıtı) diyecek yoktur. mü abakulan .rapılacaktır. Tiı-rk,. ~clrol, Sokoni ve Rumnna ı;ir- Şoför ı\leıik, 
llllllllllllllllllllllllll'lllllllllllllllllllllllllllllll ** .\ıi.i:<abak~lar.da .. . iyi <terece a}anlar:ı keuerının Merkez gara.ııı:daJ;:! :atıs.Je- - Umerdeıı fazla fiatle lıeıız:n alır-

1 __ _ _ Beden t rbı~esı boıge başkanlıgı ıara- posunda çalışan Zckerıy~a oglu Hııse- k n hıç olmazsa iki teneke vcırmesın i 
\Jrhisarda Atatürk o-ünü lro,·tın ''lMl''.u·· Il(lcn r-ıl<>ltl tımıı_uı hedıyeıer verııecekt.ir. yin nir.dnr iıe Hali.m oğıu 0mer Kaı:- ri.c;ı ettim. ı:a.na lŞınıdilik bir t~neke-

n ' 1 • -. ~ Oglcc!en sonı a ı<aat ı ö dıı Al t ııctık pal aıllarınclaıhr. Suçları, karm• harı- yı al. Alt tanıtını <hı unme !) Dedı. Den 
Akhiaar, 11 (Hususi muhabirimiz- kavga :tııdyonııında Al.tay - -?J tııı orc ıı takını- cinde 21 ki lo benzini 2.'J !ı raya ;.atpuık l!e ;.es;mi çıkarmadım. 8o~r~ memu r: 

den) - Atatürkün Akhisara geliş- ıaırı arasında Ş ı ld fıııal mfü;.'.lbaku. ı W' oeıızın ~atısında yuJ:;uz hareket et- ,ar geııp yukalactılar. Jlakım, gara) 

.. y::ıh 

7 

9 
1 o 
ll 

7 1 lnhi, a r 

ı:~ 
4~ 

-' fı O .. ' 
ıl ' :iO -,, ,, _ 

211 
L·CİR 

.j~ 

:a 
4" .. 
12 
.rn 

:~o 

,)ıl 

,..-
' ) 

2:; 
:,rı 

ic:-inin 16 ıncı yıldönümü münasel>ı.;- Urlacia Çamlı köyünde BwrLın ş ıız yapılacaktır. Saat 14 de de iki .kliibün mektior. Suçluların nasıl yakalandı kl a- 1 müdür ı·e memurlarının diıııenmcsı r.s. 
:~ 8 Sıi!eym anrı\' • C ı : ı :;n 
2~2 .JL TL , ·:rn - 1 •; 

K. s. 
liyle .. bugün Cumhuriyet anıtı önün- çif~li~inde_ dün bir vu,k'a. olı:1mıtur. 1 ı..ekaüd t:ıkımlan karşılaşacaklardır. nnı .dünkü. ::;ayııı:ıı~da. yazmıştık. ıçin muhakemeyı !:)alı gününe ' rak-
d • toren yapılmıştır. Salıh oglu HaMn Sakın ıle Ahmed Hu mü!':alıakanın çok alakalı ve zevkiİ Vun Aslıye Bırıııcı cez:ı mahkenıf'- mıştır. 

* llllilllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllUlllllllll, ,~car Ye kar~e ·i Ali .Acar arasında ko- ol:ıcağı tahmin ediliyor. sind~ mu.ha~eme .. edil?n Omer Karpat 
: un meseıcsınden kavga çıkmış, Ah- °" tevkıf edılmış, Huse.rın Dızdar, muha- Ga~·ajclaki depooa yapılan teclkıkat-

p A P A 
! med ve Ali Acar <ndın<laki kardeşler, rl'"ll 'l"k k } b · kemesi gayri mevkuf olarak göri.iımek ta 400~4 litre b nzin bulunduğu tf'sbi t 
1 ~abanca kurşuııiyle Hasan Sakini .ıya- l <I 1 ortao U ŞU esı üzere serbest bırakılmıştır . .Muhakeme edilmiştir. 

, . . . . 'ı ~ındarı ağır. surette yaraıamışl:ı'i·dır. Tilkil:k orta okul ,;ubesinin 15 ilk- e::;na~ında Omer Karpat, hadisede hiç 1 Bu miktarın, depoda bulunduğu bl-
: Baştaı~fı_ 1 ınc ı. sa,h~ede - ~uçlular tutulmu~. Adliyeye v~l"i l mic:- te~rındc aı;;ılacagıııı yaımıştııc l:>ınad:ı kimsenin al:lkaRı bulunmadığını, ken- ı linen mikt:ırdan fazla olduğ"u da anla-

' .ı olen 41 ~a kı~ının :Hol! u yahıı-ıtır. .ııaaıcıt muuurrnu-u tar.ıtıııuan !Uzumıu diııinin şoför :\lelekte 25 lı•ra al. cağı sılmıştır. 
ıiıuı ı , 1 ahudıler, \ aı~uva ııi.ıfıı~u- Ç . e 

k Ocuk hastaha le l{<inılen oazı insaat ve ta<lilat uıtirıl-
ı .un üçce uıı·ını tes ıl ettığine gor,· c: 1 Sl 

ınd'- lıwrectır. F • b" k p "f k l ı ıı ı .,r ara:-ıııu:ı oıun ı ıfıgl.'l' ılUll ,,, .. J • ecı ır aza ası orunma 
. • ., .,, ıe 'iU nıısli fazladıl'. :ı.'aııuuı - ı ınşaa tı .Hııarır nıudürü Reşicl Tarakı;ıoglu, 
il r a .·a,;ınllaKı olümıerın ıiçtt: lı.l"ı (.o.::uk hastahanesi mlitdeıTi ııı - nıe.Ktep ~ıı.tıe ııı.ııı sooa, sıra \e ,;ı,rnn ~1 h d t ' l k 1 f t ·ı 
.• .; ıı ı, Y,ıızündendiı'. Hır ~ı)llh rnkaıı •• t~ a:.tı yakında lııteı:ektır. ::;>ınıuı ~ı\·:.ı~:~ı .t'.ıht,'1"ı gı.~ı ıhtıyaçıarı~ı.~emııı e.l- l e n1e ylp a' C C { rı {' 
ı:ır K atı t>ır (fenı olnıamukıa ı1e1:ı ' ı L,, · l ı. ı ı:::..ıou Hraya j:aptırılınaktadır. !'·· 1 tıı,- ı,u e~~· 1 • ~u~u'.ı .. lı.m.t~a ıaşıı'.a- çarpmasından .. öldü 
..,,ınıar, son zamanlarda \. r:;ııva 1.-.Uteaıınıd ~e tıaıııamı~tır. ı~ıeıurıl• ~.ıhtı~'. .i::>:~ct'.ye. aacır' açıkı~ buıun.rn 
1.ı<: •<..,..unu zıyaret eden oitaraı ıııı-1 ~(;SI::;aıı tam~mlanmı tır. l \ e deısıc11 tcıkıJ etrm:k ııııı<.tnıııı ou- :\1 enemenin ÇamalLı ,t;ızl;~:-1ı yolun~ 
u ı ııııımııcın ;:;o;::ıerını teyıct etmekc~-j , . ş lamıyan 400 ta~t!be ıo lıı~·ıncıteşrınclt:ıı dıı , bıı· kaza olmuştur. l ıızıanııı e.le l< 
<11 1 . l1U dıpJomat lıdOda gördu kil.!·' lşçılere parasız yemek ıııbarell ı;;ube lıınasıııda derslere baı;;ıa- trıK t,:R\'UŞU :::iamsun lll .ıtehmed ı_:ıp-
l ıın 1<.en ı. 'h. . rdı · mı C> _ I . . "' yucaktır. lak, eıektrık hattında bulunan bır 
:· ·t cı ıne ue ::i€L 'e g " "' 1 ınn.ı · ı·tar ıuare.o.;muı Aı~ancakt·a - 'l'JH.J:) ORTA OKULU: arızayı tetkık ederken elıni cervana 

.cmı ır. n ı sıgaı a ı •tbn L'• ·uıu·· ·ş,·ı •ı·e · · • d. k ·· · d · 
1 . · · • '""' •• 1 " ıe P•tı•ı- ı'ıre Orta okulu iç ve dış ::;ıvası y:.ptıl'mış ve ll'e uzerµı en yer<? 
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· ı ;-.. "' 1 "~ı-; J.emek. yectırmeıc ıı,;ın .muı·ıişi 14000 !ıraya mıinaka~a~·a çılrnrıı- du~erek cilmüştü~. Hadise tahkıaktı. 
" ' 1"' ıı. zırıaıımılihl', .l:'azarte:-ı 6Unuıı mıştıır. na .~ıenemen muddeiumumisi tara"-
' dı ıLıtıarcn hcıı· gün 'iJU ı ı,;ıy , oğı'" 1 ııııdan el konmuştur. 

Hindiçini kavnakları 

Pa,;if korunma teşkilatı, tam mana
siyle hazırlanmıştır. Teşkilata lazım 
olan 18 emme basma tulumba vakın
da :ıatın alınacaktır. Ayrıca teŞkilata 
mahsus olmak üzere iyi marka cluvar 
,;aat:eri ile portatif sıhhiye çantalan 
ve sedyeler de satın alınarak temin 
edilmek üzerediır. \'ilfı ·e~ çiftçileriııe tevzi edilecel< 

·- x lohumİuk lıuğdaylar için bir talim:ı 1 ., 
'! oı<yo, 11 (A.A.) - l:tihbarat n~-

z . n·ı nı - oıkurdıgme gorc, jaııoııya 
1 :n ou;ını J\ ayn ahıarı ıstıhsaı.ıtııı ı:ı 

.ııl,ışaı ıııı tetkık ıçın bir hey 'cl go.1-
cı ııı.1~tır. Hu · urntıe müşterek ı~
uırlıgııııu gerçekı • mesine ıı· ad mı 
.ıtı.n.ış ohıcaktır. 

Bay Şamlı Şükrü 
vefat etti 

I 
ızmiı m maru.i· t.acirlerindeıı 

:;-anın lııraderler tıcarl!thane ı 

ıııüc i i Bay l;)likrü Şamlı, bır 

nıüıldetten berı müptela bulun -
dugu ba talıkta.n kurtulamıya -
rv.ık dün vefat etmiştir. 

Ccnaı.esi bugiln ôğlc 11:1.eri 
lnonü caddeşinde "iektupçu yo
ı·uşu karşısında 568 sayılı ~vin

ııerı kaldırılarak namazı Hı:1al' 

camimde kılınacak ve asri kab
istaııdaki aile kabrist-unına def. 

neclilecektir. .Merhum, fakiı"leri 
sevindirmegi v:ızife bilen, bır 

z:ıttı. Olümü .. kndisini ~evenleri 
çok mütees~ır etmi~tiı-. K:ırdeş

ı crine ve aile~i halkına taziyet
lerimizi ' tınarız. 

* \ 'efat eden bi>ra<lerimiz 'ükrli 
Şamlının cenazesi bugün .\1ek
tupçudaki evinden kaldırılıp ögle 
namazıııdan ı;onra Hisar camiın
cie cenaze namazı kılınarak ııra
rlaıı Asri kabristana götürülece
ğini merhumun dostlarına bildi-
rir;z. ŞAA1Ll AiLESi 

ıa ın-:..n ı:.ı·ı toıcak J emek tevzı t:dı.e -
c cktır, B l cf , • · · · . ff l . · ııazırıanmaktadır. mr kaç gün zar· 

Petrol teuzı·atı e e ı) e ı eısının te ış eı ı rıııd:ı hazırıanacak talimat dairesiıı-
l'abanca ve esrar Izmir muha11etıei hususiye mer- .. Belediye reisi Dr. Behçet Uz dün Je mi.i~tahsillerr. pe~n para ı;ıuk!ı· 

r fer fi ettirilenler 

, .. . ı;ez memuru Miızeyyen, .ıııtrıai, 1
1 a- Evve~ki gün Karşıyaka ve Bay·l'aklı şehrimizin muhtelif yerlerindeki Be- lJil :nde tohumluk bul{dar tevzıatınıı 

Dvca yolu uzerınde Halil og-lu Os- 1 zını ve t'emaıpa,,-a munas·e"e• ııtı 0 11- ti d · 1 ki 
b •-· " .., ., + ·' sem · erın ekı bakkallara, dün de yu- lediye inşaatını teftiş etmi", fınn, a"- La !\ an:ıca ır. 

manııa ,r ta.,.;ıııı;a ve 2 gram aa ~sı-aı· 1. ı)·e ınemuru '-'efık bı·ı·er derece teı·- k b l J " " - .n ·arı ma al e erle Güzelyalı baklrnthı- çı, lokanta ve bakkal dükkanlarında da --~ı---~ 
ııaıunı;nu;ı, musatıere edıımı~tir. 11 ettirılmışlerdir. ~ _ ----- . rına petrol tevzi edilmiştir. tedkiklerde bulunmuştur. Manisa emniyet müdürü 

Gecen, çok ~ıddetli bır ;:;ıığu_g_. l_ın ______________ T ______ ...:._ ___ ..:..:...:..:.:.:.:.:::.:.::.=..:_____ :\laııi~a emniyet müdürü Cavid· 

ôluuruc:ı te,,ıı·ı <;ıtuııta, p~K ıcua ge- 11' '""'" NAPOL YON OrduJarıınn"'""''"""'"'"""""'""'""''~#,.I Zora düşüldüğü zamanlar, afrad l\fani~adan şehrimize gelmi~tir. 
1;n·aıl\ ',, erxeııueıı yiıla Koyulduk.': ""OS OVA BOZGU U ~ 1 kazam y:ıhut tencer~yi pişmemiş et-
..;.ıay kuınıın<.taııı atıııı •. ınuam lJu . ~ 11.1. !erle b irlikle ~ırtlı;\·ar:ık yola çıkı . 
ooı,, ye 'erıııtşıır .. -lıırıe:ııın Kucagın- .. • yorlar \' e yüriiyii.ş e · ırn:mula bu çiğ 

AJiI Sayar 
Vilayet hususi muhasebe miidürii 

Adil Sayar izinle Ralıkesire gitmiş· ua koyun postuna saııınıış .Kuçıtk ...... , .... u .................................... ,,,,, •••••• , .................... ,; ............ u .... , ....... .. ,.,. beygir etlerini keın1rip yıyorlardı. 
) avrubu vaı. Kendısı de gece olen YAZAN: Napolyo.nun Perde ÇEVİREN: Şakir Hazım Ve ağız, burun, hatta biitun surat -
ııo a::;kcnten kalan kaputları,ı iyı ce Çavu§u Burglnyon Ergokmen lan kan içinde kalıy•ırctu. 1 11 .ı i.;..ı.--------------ı 
ııarııcıı. - 20 - Bugün o kadar fazla yürümedik. Orta mektep ınezunu 

Bugun ikinciie Tının altıncı gü - geçiriyorduk. Tam bu sırada, bur _ tek gün ıçinde soğuklan ölmüs bir Çünkü kıta durduğu zaman henüz 
nü ... ~e:;ıf tıır bl5, sıtırın altında ~~ 1 ııuma hır taze ekmek kokmıu geldı .. stirü ınsaııdan bahsetmiyorum bile ... gündüzdü. Durak Verilen yerde ya- aranıyor 
llercccı . ı.. oır .-;oguk ! .. L.ıız gozn gör j Hemen arkama gerı döndüm ve kar Ar.tık ala,- saı·ıaı·ında aralık ve ek nık bir kö;.• \·ardı. . Köyiın ayakta kal 

k d k .. k J b ı ı ı · h · d ··k Ortıı mektep mezunu iki genç Bnf 
ınuyot', uu<ta ıaı· sol{ukum uıroırıne şım a ·ur ·ıere sarıımıs oıı· adam sıkler hıs>ıeailıı· bır clereceye \•arnlı".'· mm azı ( ııv:ır arıııııı l ' ııı e Y.U • - B · .1 ı • - " veya ,nyaıı wranıyor. Maaş verı e· 
)·aı.ıı ·ıjoı·. ınsanın ourııııuun ıçı do - görduın. Taze ekmek kokusu ıste tıu tı. ~og· uk, a<'. adamları dan· a kola" ,,;ek riithcl sui;:ıylaı· hıırmma.~:ı ~a - k · ·ı kt" ı • ~ • ce · ve iş adamı yetiştırı ece · ır. 
ııuyor, et aha ntıgru,,u oeynı donuyor , adamın ktirkıinlin altından çıkıyor - öldürmege başlamıştı. Aı;;Jıgı karşı·_ lı~ıyor!urrl•. Lütfi Krom Ecza deposuna ıııii· 
~aııkı ... 1.iuzd:m oır atnıvsre1· ıçırıde du. i>erhal kar:ır verdım ve ucıamn. lamak ırın, en küçuk ıstırahat za _ ı 2 
\"uru'" ru lı t ı 1 1 -s ( \ k ... ) rncaat. c. ,.. 
• ' 0 z. · 'ert ır on a şun arı söy edım: manlarından ıstıfacte fırsatını kaçır- ' 1 ·n.;ı \'al' 

h.ar outün gün, lııç kımsenin üm- - Arkadaş! Ekmekten bır parça mıyan askerler, Ya hayYanlardan 
rüntte gormelltgı oıı· ouyuKltıkte la- nı bana Ratacak. ın ! Caresı vok bu kan almaga ve bu kanı ıçerek bes _ 
pa ıapa yagdı ve kuvvetli bır rüz-1 ışın! . • lenmeğe çalışıyor; yahut sahıpsiz 
~ar ortalıgı yaktı. Herkes ıstısnasız Adam çekılip gıtmiye kalkıştı; bulduklarını keserek pışırıp yıyor _ 
ounatmıştı. lıu ndım onde gınenı komna yapu~tım, kurtuımak ımkıı.m !ardı. 
gormeksızın, sankı neıe::ı ainıactau olmadığını görünce Jrnynundarı, ha- l•'akat çok defa, et ateşe konduk
ı,utun gun yurudük... la ı:ııca.1< oian t>ır ekmek parçaııı çı- tan b.ıraz sonra, yanı daha pişmeğe 

l\.Olll lıtr koyun kenarına geldiği- karıp verdi. Hen de kendısıne be' vakit kalmadan ya hareket emrı ve 
mıt sırana, .1<uçu.1< oır ~uvaı·ı mu!re- iranK ödedım. J.<'akat kokuyu aıan rıldiği, Ya ıtuslar tehlikelı surette 

! ıc;;ııe Kaı·şılaşuk·: nufreze lmman - arlrndaşl&r bırden~ıre üzertm'.' atıl- yaklaşmış oldukları ıçı çığ çığ yel uanı ~onractaıı ogrencıık. l'a_r~::ıte ya- mlar . • .Bır _:ı~~ın<le beş franga nılıyo!:du . .Bununla beraber Rusların 
. pucın .Halet suıknstı hakk.mda ım -ı aldığını ekm. ekten, elımdc yainız 1.>ır pu ıştekı tesırının hareket emrının 
l ııaratora maluma~ getırmektedır. lokma kalmıştı. .Hu lokmayı d<'rhal yarattığı mecburıyet kadar mühım 

Jforada yol pek daraldıgı ıçın kıt- aç kurt gibı, ıştahla yedım. ' olmadığını bır kaç defa keııdı gözle 
al ar bırbırının uzerıne yıgıımıştı . . Bı.ı· j Yola koyulmak ıçın sıra lıekledi- rımle gördüm: askerııı bir kısmı Ru~ 
çok arkadaşlar yanyana gelmıştı. ğimız yarım saat içınde bir çok in - !ara karşı korken diğer bır kısmı etı 
Hem konuşuyor, hem · donmamak sanlar, oldukları yerde donarak öl- pişirmekle veya yemekte devam edi 
için ayaklarımızı yercı vurarak vakit 

1 
diiler. Buraya gelincıye kadar, bir yordı.ı. 

Bugün 

E~LHAMRA 
SiNEMASI 

YENi SiNEMA 
fovsimi n:ıı 2 inci 

TÜRKÇE HARlKA 
Filmini gösterecektir. 

GÜLMEYEN KADIN 
Rei : ERNST LUBISTII 

Oynayan : GRET A GARBO 
AYRICA : Matbuat U. M. Memleket iurnalı , 
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HER GÜN İLK MATİNEDE UCUZ FİA'r 

SEANSLAR : 1 • 3 • 5 - 7 - 9 da 
Cumartesi - Paz::ır Saat 11 de Baslar 
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11 Biı·incite,rin 1941 Cutuat·l~•İ 

A 

erı 
- 8&atarafı 1 inci aah'.f.,d., -

ordusunun gerilerini tehdid t:d<·r;,k mü
him Rus kuvvetlerini çn·innek i tc
m<;>ktC'dir. 

Almanlar lıu na muvaffak ıılu rl.ır'1>, 
Finlandiya ordula..-ınıı yardım <'debile
ccklcri gibi milhim kuvvetleri de iınlıa 
<'imek fııı<atını elde etmiş olnc:ıklardır. 

.lfERKEZ CEPHESiNDE: 
Bu cephede mühim değişiklikler ol

<luğuna d~ir h:ıberlcr gelmemi~tir. \'i
y:ıznın vu Bıı:iyanskta l!>Cnher içine alı
nan Sovyet kun-et!criniıı imha .• ı bit
mek üzeredir Bunların mlihim kısını. 
<>~ir alınncnktır. Diğer taraftan üreli 
;şgal eden Alman kuvvetleri doğu ve 
doğu ~imal istilrnmetindc il<>rlen,iyc ı;a
lışmakt:.<lırlar. Doğu öimal üzericde 
ileırliyen kunetler (Tula) ~ehl"iııe 
varmışlardır. Bu şehir, }fo,kO\'nııın 
170 kilometre cenubundadır. 

Su hale göre l\Ioskova, iiç is•ikr.met
kn, ynni ~inı:ılde Reşet, ~Ioskorn c-Irn
rında Çnk v.e CNmpta Tuladan telıdi<I 
Pclilmektedir. 

Alnımı orduları, }fo.<ku\'a y:ı,da,ı
na h:lkim oldukları takdirde Suvyet 
ordul:ıırınm \'olgaııın batı bölg~,:inıle 
1 ıtunmaları imkan~ız olacaktır. 

rESIJF' ('J;PHESf~·nE: 
)lclitopol ve }faryapol ara'1nda çeıı

lJ<'r içine 11lınan kuvvetler, henia imha 
edilmemi tir. Alman ordu,u Rostof 
üf.erine ağır tazyikler yapmaktadır. 

.ziyet 
JJığ r mühim lıir nokta da, \'olırn üze
·riııd<' Uusların bir cephe kuracııkları 
haherirlir. 

HÜIU)M/i:T llJ()Sl\OYADJ\V .1J'
RT!.DI: 

nııg-iin gp)eıı hir hnberc görf', 
RH<rn lıüküıııcti, 2\foskorndan ya 
\T;lnıı~tır ""' ayrılmak lizcredir. . ' . . 

E~ııclı l ,ıevı .. tler mümessilleri de on;ı 
L"Örc hazıı·lıklarını tamamlam.-lardır 
ı:ıı, kU\\'rtlrrinin Volga doğ'u>ulliı 
"kilnıeleri de harbi ılurdurmıya

ı·oJ;ııı·. DiğN ı:ınıftan Polonyalıların 
ıla Jıaı be lrnıl'iandıkları bildiri!· 
ekıNl:r Sıımnrıı taraflarında iiç 

ı •oJ-nıı\'a tünıC'ni vardır. 
JaPonyada vazjyet: 
}~usy:.ya kar~ı y'1pılan .. .\.iman ta -

ırı·uzt1ıııın tesiri, bilhassa jııpony:ı
hı gilı'iilınü :tür. japonyadan, yük -
··k toıııl:ı sesler çıkmakta, gazeteler 
\ ncrik:ı ''" lngilizlere <;atmaktadır· 

' 1r. 
l!iı· j:ıpon sözcüsüne göre .ı\meri 

\ a - ,Japonya aı·nsındaki ıniizuk<"re -
•, akamete ıığramı~tır. Japon dr\'
t 'ltl:ımları, 1nıriliz ve Amerikan 

"Jı. • ctlt>ı'i :ılryhinde konferanslar 
me <e h:ıslamı~lardır. Fr:\tB:ı yeııi

li nr !Tincli('ini)·i al:ın japonlaı·ır,, <im
i dP Ru...;\·~ının mirasına hnnmak j'~ 
"'.l' :i nl;ı . ılı\·oı·. (lbılyo ıwz"lc•il 

000---

lngiliz hÜcunı kıtaları
nın 111anevraları 

Ro;;tof elde edilecek oıursa Afman
laır, bazı mavaffakıyetler temin etıni 
olacakl:ırılır. Rostofu almak'a bir defa 

- B"'tardı 1 inci aahifed" -Kafkas - ~Ioskova demiryolunu kese-
r('k şimali Kafkasları, yakınılan İeh- decek olan Britanya hücum kıtala 
ılidleri altına alacaklardır. .nın manevraoında hazır bulunmu1-

Diğer bir fayda ela Ro;;tof - .\lo;;ko- , cır. Kral, manevraları yüksek rüt -
va ılemiryoliyle petrol snkiyatını s!'k- :,~ıi deniz ve ordu subaylariyle bir -
leye uğratmaktw. kıe takip etmiştir. Bu. nevi_ ha.rekat 

Bundan başka İngiliz - Amerikan d ı d 
c n hususi surette techız e ı m14 e· 

~·ardımmın lıu yol üzerinden .rnııııma- ıiz nakliye vasıtalar~r,~~ nakledilen 
"<"la da mani olacaklardır. o•kerler, bir lskoç golu kıyıların~ 

Almanlar tarafından ,·erilen lwher k r · vapmıılardır. Aakerı, 
doğru İS<', !"o\'yetler, :<ana)·i böl.,eieri- çı ıkJ ta ımı 

1 
la k k 

. . h" k . . ·bet -.j .. r- ta~ a vapur ar gelen lan • am-
n,;n smu ılm dı:-;ml ını l ka~·ı . ını:;o "(k•ı t t· • 1 on ve tayyareye karşı koyma top -

" • O\TC ur u arı ta mu ıım "11 yao- -1 ı k' Jemı'•tir Hücum istih-
1 • · - arı a ıp ev y • , 

ta nıa zrnıe z:ıyı etmışlerd r. k- 1 . ı riyle deniz tayfaları ıa-
l'AllDIJ! 1"01,LAP.T: afm "ı "<roel hazırlandıktan sonra 
A ·k 1 ·ıt · ·• f 1' ra '"'an y 

.. ffii:rı a . "" ng1 ere, JJL~YL~:" t'~·d· deniz aakeri meıhur 1skoçya alayı-
k;ırlıklarln So\'yetlr.re her türlu Pi dı- ler' tarafından yapılmı~tır . 

kt l l B ·d L'z·ıi· uın J' 1 
1?11 ~ npma IH ıra.··. ~1 yaı. __ ııı~, . . :~ \ Lofoten adaaı hücumuna iştirak et -
sark 'Olu, 1 ran, l!azeı denızı e l ı .ııı, . 1 k tal d kralın önünde ·, .1 • ~ . d • 1 '·(· l • ı ı·~ o an ı ar a 
Kat ıa y.ıı uzerın en ,apı nrno "' ıı. ::,· .. . 1 d B"t" b 
Almanlar, Rostofa el atıırlar:<a 1 >t1l':ı- '~· gr•l<>rı yap:-ı.ş ar ır. f~ ~n 

11
° 

dan petrol ve .rarıiım yolu ke3iliı·. Bu L,_ı~ın1 er, tam ıı . muva a ıye c 
akdi1"ıl(' .So\'yetler. petrol l'e ıııalzenı~ )'.\;ııln'.ış ve m~htelıf lrnvv~tler ara
\'ardımı müııa:<ebeti,le Hazer denizin- 'mdakı harekatta tam hır ahenl, 
;len istifadeye mecbur kalac:ıklaı·dır. ;ii•·ülmüştür. 
L'zak :ırk ~·olundan, uzaklığı ,:cbdııı - --- -uoo--
le hiiyük .rnrılım lıeklenm~mektetlir. lngiliı Ye l{us bilginleri 

Jlazer denizi ~imalinde A:-;tru{!':l!l '" 
J\:rosno\"Ok ~·olJariy~c> nukliyat i~,.. t'JH~ l1iı· ~ıt·c.ıcl <.l 
zor olacaktır. J ondr.ı. 11 ( .\ . .\ ) -, Sov,CL'l \'L' 

Almanlnır, \'ulga lıölgesiııc ı!' • ıt:I ~ hılg'.ılcl'i, Loııdracl:ı nı(iste 
at:lrlnrı::a hu nakliyatın bir k1..;n1111a k l'>Jı . .ıntılar ~·apnıağa h:ı~l 1n11::ılnr 
tamamen m:ıni olabilirler. l-Ju =-- cbeb! , . Bir !Jilg-in Ley:ınatla lıuLınnr.ı:.: 
de Almanlar lıiran en·eı Kafha.<i:ıı·n "i 'e .. \lm·ın,vanııı taa: rll'll u nııcl 1 

rnrmak i:<tirnrlar. 1 ; 11"iı·i e<:ı< olamk kabul etrni< ol -
//A l'A iJA/IEKATJ: 11 ,,,-, ;; . r:u< , ... lıı!"iliz bilg-inlerinin .i:· 
::>:ırk ,"()phe><inde hava lrnrek:ılı ıi". : i : m :ıııa kar<ı bilg-i;.-i kull.ııır10:ıl:ın 

kara hıvrekatına müvazi olarak ıiev;ını . lı r tti<Yiııi ><ii)·lcmi:<tir, • 
ctmekiüdir. Sovr,..t tayyareleri, ı~u;eı:1 l~iivt t_,r :ı ian •tıın hi!d:rıiı<•ın ı~ ~~i) -
cephe lınrunca harekata i~tirnk c·tıı·i ~- , " ı:·or r (;:ı,.hi sö.ı le demek•eclir: 
lt'rdir .. Merk~z. hölge~indeki !<'·".'-'et. 1 , .,.;ı , lıi'· i ıııhnıhn. <·ııı rlı 111•' -
Alınnnt1ra mu.~ıı:ı zayıat Yc ı·clt•·mı ~ , ı · f İ \ ll ufırıınd:ı. ıniicaılı• 1 ro f!d e;-i \ 
I~u haıreket, lnıyu~ Al!11nn taa 1·ru~t1n., · t ucı , a.) a \'PJ"tiı:Jı?cek 1eri her ~lq·j \ "i' 1 
k_ar~ıdır. 2\Iaamafıh ditn .me_rkez _l!olg_c_- rı •IH iı . ,._ Dilgi. in-·. :nil' <'t-.ı kıırt .. 
sıncle !) Alman tnyya.re:-:.ı du~tıl\ıtduıu ,. , 1 . sı i<'İll J,ull:.!nılır.adı ~rı ta\clircl ;. 
bildiriliyor. Iluııclım Alman tanardc- ., -a ·;lık j fl:"ı< rtl 'ı'Pktiı·. 
rinin, üstünlüğü ve hUkin1iye: i tRmi ıı " • · · 

---0001---ettikleri anl~ılıyor. Alman harn kuv
vetlerinin de kara ordusiyJe i~l'~- '.igi 
yaptığı bildirilmektedir. 

ATJ,ASTIKTE J"EXi BiR TED- ' 
BiR: 

Gemı zaı-iııtınııı önüne geçilmek için 
gemi ka fil~lerindeki büyük rnpul'!"r" 
tııyyareler yerl.:ştirilmi~·e lıa~lanını~
tır. Bu gemi.er, Katapolt dcnileıı lıli· 
Yiik aletlcde tayyareleri havalaıı<lırn
cak ve denizaltılarla mücadelede ınu
\'affakı.ıet temin edrceklcrdir. Deniı
:ıltıl:ırın lıu ~ekilde tayy:ırelerl0 avlan
ması kola\' olacaktır. 

SJY ASI 1'1SIM: 
Her iki t:ıraftan ~arkt:ıki lıüyük 

muharebe hakkında muhtelif hahcr;eı· 
gelmekt«lir. 

2\!ihv<": kaynaklnrının söylcdikl< r'· 
ne gör<' artık, Rusya diye biı· de\'l"ı 
kalmamıslıl'. Bütün Ru< kuvvct!eri, 
t"nl)('r iciııe alınmıştır w imhn <>ıltl
m~ktedir. Ilundnn sonra yapılacak b. 
<löldiııtülcri toplnrnnktan ib:ırettir. . ' 

Af,JfA.\' _ ı:u: HARBi HIT'l'!ı 
.ıl/? 

J)r. Klodyusun~ beyanatı 
- Bat tarafı 1 inci sahifede -

Memleketinizde gördüği..irn hüsni..i 

kabulden pek mütehassis oldum. 
Demiştir. 

Berlin büyük elçimiz Hüsrev Ge
ı-ed~ de ~u beyanatla bulunmuştur> 

« - iki seneden beri iki memle -
t(_t aratında evveli normal olan, 

normalden dostluğa geçen ve bu 
ılostluktan dolayı daha sıklaşan 

t;'lilna~ebattan, bir ay gibi kısa bir 

ınüddet zarfında bu anlaşmanın 
d.o~ınuş olduğunu görmek, Türkiye
yi B..,rlinde temsil eden bir elçi sı. 

fatiylc beni ziyadesiyle memnun et 
ıni.ıtir. 

Buradan Berline tayyare ile dö-
neceği1n. Acele •ediıimin sebebi, 
Cumhuriyet bayramını Berlindeki 
vatandaşlarım arasında geçirmek 
arzusudur.» 

Alnımı tınsın direktörü Ditdh, Rus 
harbiniıı hilh"ll\'\'e coııa üdiğiııi lıi'dir- 1' miştir. · ı---....,M....,-~A---------·ı 

Rus! r i , lıu hıısu><!Jı en l<ıoa halıcr- O E N 
lı r Yermckk, Erir:ııısk ve \'iynzm ıı 
ınıntnkasıoaa icldetli muhnrelıı>ler.- oıJ1 Ko·· mu .. rlerı· 
rlu~unu bi•dirm('kt4'dir. 

lııgiliz .kaynakları, v<ızi~·eti tehlikelij 
ııörnıeklc beraber Alınanlaı· tarafoıd!\ıı 
\'erilen habtrıcr; nıütıalegalı ;aynıak-
1:ıdır. lngilizlcr ıı-ör~ 70 Hu• fünıen:
ııin ı;c\•rilnıt'mis \'C {\lmanlar, mühim 
Zll)·int vcrmfşlerdiı'. 

Ru~l:ırın. daha nererle tutunalıilt>
<'ckl~ri l,•ındaıı •onra an'1•ılacnktır. 

H• li• Z rtnnyaiından m..,..111 

Ôıner Muharrem 

En :: uz. <·n temiz Kok. sömi
kok ,.~ ~au· mnrlen kömürleri en 
.,hnn ş:ırt:arla kömürlerıııız, nak-
1''"<' \'e h"mnlı,-~ d" lıiz,~ ait olmak 
iİ~t_\l'C \·:tzıhanenizin, e\·inızin de
JlMıına' kııdal' yerlestıriliı·. 

:\Iüı·acaat yeri: }"'evzı l'aşa 
Bıı lvan N o. 7 'felefoıı: 3304 
flalıs depo;;u: Ke,taııe paz:ırı 
H:ırdııkeıl:ır sr>kak No. :1 rr=:::::::=======-:; 

Çan1 nşır Sabunu :; J(üçük Bay aranıyor 
KILO•u San'atkar yetiştirilmek üzere üç 

'JP-PTAN ., , .... 1 M ı d 1· - - - .... uçu c Bay aranıyor. aaş ı ır. a-

45 Kuruştur ı· !ipler Marifet matbaaaına mliracaat 

"'•••••••••••-·- · etainle'r. 

(ANADOLU> 
................................................................................................................ 
t İzmir Levazım Amirliği İlanlarıi 
:: ..... ,, ................................................................................................................. ~ 

İatanbul Topkapı maltepe AS. SA. AL. KO. dan: 
1 - Kapalı zarf u~uliyle 300 ton patntez satın alınacaktır. Pata-

tesin beher kilosunun muhammen fiatı JO kuruş olup tutarı 
:ıoooo liradır. l\fuvakkat temin:ıtı 2250 liradır. 

2 Evs{ıf ve husUıSI şartlar topkaııı malfopc satın alma komisyo -
ııunda görülebilir. 

:ı -· lhale"i 17-10-941 cuma günü •n:ıt 11 de komisyonda yapıla. 
caktır. 

4 Taliplerin belli günde mnvnkknt teminat makbuzlariyle tek
lif mektuplarını saat 10 da komisyon" vermeleri. 

27 2 7 12 
lzmir levazım amirliği oatın alma komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna 36 (otuz altı) kuru~ t'!lhmin edilen 13500 

2 

(on üç h·n beş yüz) kilo sığır eti kapalı zarf usulü ile ckeilt
meyc konulmuştur. 

Eksiltme 18 ' 10/!l41 cumarte.-i günü saat onda kı•lad:ı izmir 
levazım amirligi satın alma komisyonunda l·apıla~-aktır. 

3 - Hepsinin tahmin ~dilen tutarı 4860 (dört bin sekiz ;·iiz alı_ 
nıış) liradır. 

4 - 'fcminalı muvakkabsı 364 ( ü~ yiiz altmış dört ) lını 50 
(elli) kuruş'tut'. 

5 - Şartn-anıcsi her gün ~omL,yondn görülebilir. 
Ek•iltmeye iştirak edecekler kanuni vesikaları ve te;nin:ıt, 
teklif mektuplarır.ı :hale saatınd:ın en az bir saat e\·vcl ko-
misyona vermiş bulunacaklardır. 4-7-12-17 

lzmir Levazım Anıirliii Satın Alma Komiayonuudanı 
1 - Beher kilosuna 62 (altmı< ikı) kuruş tahmin edilen 25000 

(yirmi beş bııı) kilo kes;J~·.i• koyün eti kapalı zarf u•ulii ıle 
eksiltmeye lrnnulmustur · 

2 - Eksiltme lG-10-941 'ı;ar:anba giinü saat 16 da 1zmirde kıs
lada _ıevazım amir:ıği sı~tııı :ılma korni•yonunda yapılacaktı~. 
Hepsının tahmin edilc•ı tutarı 15500 (on beş bin beş yüz) 
lır:ıdır. 

:ı 

-1 - Teminatı muvakkatası 1 rn2 lira 50 (bin yüz altmış ikı lıı·a 
elli) kuruştur. 

5 ~ Eksiltmeye iş~irak cclec~kler kanuni vesikaları ile temın:ıt 
teklif mektuplal'lnı ihııle s:ıatıııdan en az bir saat e\'V~l ko-
mısyona wrm" lnılıınnc:lklardır. 30 4 8 12 

Manisa aakerlik dair~si satın alma komisyonu batkanlığından: 
1 ·- i\lanisa askel'i hastahanesinin üç aylık ihtiyacı için askeri ev

safı haiz iki bin kilo .;adeyağı açık eksiltmeye konulmuştur. 
~ - Muhammen beae~i :ısoo lira olup muvakkat teminatı 270 

lıradır. 

:ı - !halesi 20 birinci te~ı·iıı !l4l pazaı·te><i günü saat 16 da ya
pılacağından bteJ.:lilerin şartnameyi görmek için kanunun ta
yin eltigi vesaik ve •eminatlariyle birlikte mezkur günde Ma
nisa askerlik daıre•indeki saıııı alma komisyonu başkaıılıgı-

-~_ı;_:: müracaatları. 7 9 12 18 
Söke askeri satın alma koıniıyonu reialiğinden: 

ı - :!0-~-941 larıhıııde ıhaı,,,, yapılacak olan 5184U kılo seıı~lıl< 
ı;.ıtates kapalı zıırt usulü ıle eksiltmeoı ılaıı edilme~ine raı:
men talıp çıkrnadığıı!t!aıı sonunda pazar!ııda nıiibay:ıa r,\ıl 
nıek '.izeı-e 20-!0-fl4J pazartesı günü 'aat on bır~ ~l'ıiar ',.r 
:.y müddetle <.:okı»:ı alınmı~tıı". ı 
J aLplcrın lzn1ir lt\ hzını Umirliğı ile Söl.;:e aAheri ~atın alına 
lrnnıi<y<ınııııda •ııe\'cuı evvelce gönden ~:ı :;aı-~nameler ti'ını
lınde 20-10941 ı ı aznrtegı günü saat on bıı·c lrnclar Söke as
k(·rı ..;,alın ~Jınd.. homı• ~·onuna n1üı·acaat etmeleri iL~in olunnr. 

10 l:! lJ it} 

İzmir Levazım Amirliği Satın >llma Komllyonundana 
1 lh:heı n:ilosun:.t .JQıl kuru~ t:ıhnıin edılen :~o ~nn pPnçelıı..: 

kö~eıe alıııacnk!_!. 

" " 

l':tznrlı~l:. cJ. ıl:nıe-·ı J 1-10-!J il "alı günü saat 11.!10 da 'l'op
h:u1edc i~ı~1niıltl L\'. ;.n1ırligı :->Htın aln1a kon1i..;.yon11nda ya-
! ılacaktır. 
l'teldıleı·ın teklif t-ılecklerı nıiklal' 
b~ılı rakıtte koı111 ... ~nnn grln11eri. 

lizrrinden to>rıı nathl'ıle 

l'zmır levazım a.mirliti ıatın alma. komiayonundanı 
ı ins . .ilıktal'ı 

L.ııru u/.unı :;ooo .Ktlo 
:--- ali .\ :t;:;_ ı ~lOOO c 
.- .. otııı ;,ooo • 
J'nt:ıt~:< 5000 c 
/. C' .;t ı n y;:~ı ·1000 c 

\ un;arıda ·' · ~:zı ı ;j kah·nı Y l .\°C'l'l~k n1addc:->ı ;>a:tc:rLlil.l ~ c•tııı 
a t ıııacaktır. . 
ilıale:<1 11-10-'.•·11 < :ılı günü saat 14 te kışlada lzm i ı· le\'a·,ını 
~atın alnıa kunıı~,,·oııunda yapılacaktır. 

" - falıp l erin oelli gün \'e :;aattc kat'ı teminatlarile bir : ıkte ko
ı11 .... \'Ona rr.Uracaatları. 

H arbiy. ~~edcl. aub:.::a;:.:y.:;,...o_k_u_l_u_n_d-:a-L~V:-.""'.S:-A:-. -A-L:-. -K-0-. _n_u_n_d_a_n_: 

ı _ J(apalı z:ırf ıı:;ııliıe 7-10-D·ll de ihalesi ılan edılen 250 ton 
nuhuda teklif e•un:ııı fıat pahalı görüldüğünden U."11• mik
tar nııhut ı a; :ırl:kla münakasaya konmuştur. 

2 _ Behe.- kilo;unun muhammen beclelı 17 kuruş ·.;o ':ınL•.ııclir. 
;~ _ r.;v:-;:~i \"ı.' hu~.usl ~~1!·tJhr• kon11:-;yonda göriilür. 
.ı _ lhale:<1 16-iO-\Jil 0 ıcrsembe günü sa:ıt 1;;.~o da ll~ı·b:~·,. .»~

dek ,ubay düı·ıını.iı. yapılacaktır. 
,, ... ·rnlipierııı !<:ıt'i t'·:r.ınt11ları!e mi.iracaatıarı. 

Bornova zegtincilik istasgonu müdürlüğünden: 
ı _ Izın:r Rıırno\'a :.:r. .... [151 ı;zerınde ZC'ytincilık i .... ta"~·ontındaı\ı :'no 

~eyt 11 nğ-ncının bu yılk; ır~:.:h:-:ulü RÖ~~rii ?lar~l'.'- satılacaktır. 
•) _ . 'eraiti her glin ista~•y0ı~dan ogrenıl~bılır. 
:; __ ,\Jıcılnnn 15-10-9-t.t t::.ı~amba günli snnt 11 te Z~yl 1 n,·ılik "-

ta:-ıyoınıntht ;n1lunn1ainrı ilan ~··_. 4283 
KEMALP.1.')A. iCRA JJE.l!l'Rl 1'- lznıi.- iki;;z;-/cro Mrmnl11f,ını-

GU.VDAN: . da11: Sa.yı: 9"1 2n!JJ6 
lzmirde hancı Sakip ve Hayim Ka- Bu borçtan dola)'ı haczedilip !tcık 

buya ,·etmiş iki liraya borcln K~mal- art .. ,·ma suretivl<> Kar~ırnka Z:ıfrr <o
pasanın K:ıyadibi mahallesinden ?;an- kak 31 sayılı ·dükki\nd; salılnııı•ıı~a 
yalı Naciyenin Köplücealtı m~\'kıınde kara.r verilrn 300 liıa ~ııhnmm"n kı,~·
mart 9:19 t:ırihli 3 numaralı tapu "ene- nıetlı ve markası malum olmıyıın bır 
dide mııta<a11:1fe olduyu az imıır ;ıör- n~le.t rende maki nası ve tef~rrıın! ı~ın 
mli~ altı dönüm genisliğinde (·150) lira hırınci :ırtırnıa:<ı 17110 19'11 tarıhıne 
muhammen kıymetli bağdaki (225) Ji- .-astlıyaıı Cuma giinü <:ınt 1-1 de w bıı 
ra kıymetli nısıf hissei saviası •atıl- artırmada teklif olunan bedel muham
mnk üzere miiznyedey~ verilmistir. m~n kıymetin) üzde )'etmi~ bı!~ini hul-

7.11.911 Jaıihine müsadif Cumn gü- mndığı >!!retle ikinri nrtırm:ı 18, 10.1 

nü saat 11 ~en 12 ye kadaı·.~'m.~lpnş~ 941 t:ırihine müsadif Cum:ırtesi ııtinü 
1cra da!resıııde vapılacak bırıncı :ırtıı- t - ,ı t l' 

! t kl 'f' · l'lecek bed l' nıııh·ım saat J2 de cra kılınaca~ın .• aıı a ıp masınc a e ı ec ı . e t ' - • •. 
men k11'metin '; 75 ini bıtlduğll tak- olanlanıı muhammen kıvmelııı yuzde 
dirde ihale olunncakltıi'. Noksan bir be- yedi buçuğu nisbeliııde pey akçesiyle 
elci tddifi halinde müsterinin t-0:ıhhü- mezkür malıalcl;; rnemurivetinıize mü
dü baki kalmıık sartiyle artırmıı oı~ t':lca:ıt etmeleri iliin olum;r. 
l"lin uzatılnrak 17.11.941 pawı lP." 
günü ayni saatte ,\'apılııc:ık ikin~i ar- a~ık bulunan şartnameyi görüp teclkik 
tırmn"1111l:ı <'n son ve en fazla verılccek eylemeicri \'e bu mülk üzerinde bir giı
be<l~I mukabilinde ihale olunacaktır. na Jıak ve alacak iddiasında bıılıınan 
Almnk i~li,\'ı>nlf'rin muhan1men kıymc- kim"el~rin on be-s gün i~inde vesikaın
tin ;; de yedi buçuk nisbetinde depo rlvle birlikte dai~eye mii.-acaatları ak
akçesi ve)'a milli ve muteber bir ban- si halde haklan tapu sicilli;·Ie >abit ol
ka mektubu ile ihale vaktinde icnı d:ıi- mıyanların paylaşmadan hariç tutula
l'e:ıinde hazır bulunmaları ve fazla iza- cnkları ilan olunur. 
hat istiyenlerin bu günden itibaren Dos~·n No. (37/123) 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Konyada l(uleli, Akşehirde hfaltepc 'e 1-3ursa

<la askeri liselerinin her üç sınıfına talebe 

• alınacaktır 
l - Kuldi, Maltepe, But·<a a•keri liselerinin her 3 sınıfına ı, 1 kanuıı 

941 de başlıyacak olan yeni ders devresi için maarif liselerinden ve maarif 
orta mektebini ikmal ederek devlet olgunluk imtihanlarını muvaffakıyet
le \'ermiş olanlardan talebe alınacaktır. 

2 - Alınacakt alebenin Türk ırkında"n olması, sıhhi muayenede sağ
lam çıl•ması ve istekli aded; ihtiyaçtan fazla olduğu takdia"de yapılacak 
seçme Rınavında kazanması şarttır. 

3 - TahRili terk edenler her ne sebeple olursa olsun yaşını büyütmüş 
veya küçültmüş olanlar, bulundukları okulların son sınavlarında ipka ve
ya bütünlemeye kalanla"" :;aşl:ırı, boylan ve ağırlıkarı askeri liseler L:ıli

m:ıtındnki hadlere uygun olmıyanlar kabul olunmıızlar. 
Buhad ler şunlardır. 
Li:;e 1 sınıf: 15 - 19) 
Lise il sınıf: 16 - 20) dahil 
Lise Ill sınıf: 17 - 21) 

•1 - Bu şartları · taşıyan isteklilerin bulundukl:ırı yerlerin askerlik 
şubelerinden diğer kaydi kabul şartları ile müracaat yollarını öğrenme
leri ve buna göre de kaydi kabul kağıtlarını hazırlıy:ırnk 1. l.teşriıı 941 
drn it ibaren a~erlik şubt>leri .Yoliyle bu kağıtları girmek istedikleri okul
lara göndermeleri ve okulların bu:ıındukl:ırı yerlerde oturan isteklilerin de 
yine ı. ı teşrin 9·11 den itibaren en geç 10 II teşrin 941 tarihine kadar 
doğrudan doğruya okul müdürlüklHiııe müracaatları ilan olunur. 

20, 22, 2.1, 26, 28, 30, 2, 4, 6, 8, 1 o, 12, 14, 16, 18 

inhisarlar umum müdürlüeün
den: 

1 - Kapalı zaı·f usulü ı.e dört adet maa makine güverteli ~ektirme 
yaptırılacaktır. 

2 - }!uhammen bedeli 5R bin lira olup muvakkat teminatı 4li;O 
liradır. 

3 - Eksiltme :llt10 ()11 cuma günü sant 10 da Kabataşta lev:ııını 
~ubesiııcl~ müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

J - Ş:ıı·tnamclerı sözü geçen şubede Ye Ankara le lzmır ba~ mıi
cHil'lüklc:- nıl 2 lira !10 kuru~ mukabilinde alabilirler. 

;; - Yalnız makine veya ~-aınız çektirme teklifi kabul edilir. 
6 - J.:k,;iltıneye girecekler mühürlü t<'klif mektupları ile kanuni 

YC<ikalarıııı ih\İ\'a edecek kapalı zarfl:ırını ih:ıle saatından bir saat c\·
veline kn<!,.r adı ge~eıı komısyon rıya,tıne makbuz mukabılinde ver-
mc1<'1"i lazımdır. 10-12-14-17 8908/ 4224 

lzmir Defterdarh2ından: 
1 -

2 
:ı 

6 

Hükumet konağı iJti•:ıliııdeki Adli;·e binasında yapılacak tami
rat açık eksiltmeye konulmuştur. 
.llııhnnımeıı k%if bedeli ı l!Jl lira l kuru~tur. 
cılll\nkkat lt•minat 1I1 .ir:ı ~:! kuru~tur. Bu tenııııal ihaleyi mü
teakip kat'i teminata iblağ ~dilfcektir. 
ihale 13 10 911 Pazarte,;i günü saat on döırtte Defterdarlık bi
nası .1·:ınınclaki .\Jilh Emlak müzayede salonunda icra edilecekt;~. 
Talipler k'i'~ifname \'e şnrtııamrleri }!illi Emlak nıüdürlüğünd" 
J.rÖrebiJirleı·. 

)flin:ıh:a~aya it-tjro.ık ~dec<·k oıaıılar .. ·afia !\Iüdiirlüğünclen alacak-
1arı \'esaiki komisyona ibraz ctmeğe mecbu.-durlar. 28 12 (ol021 

Çamaltı tuzlası müdürlüğünden 
'.l'uzlamız hay, anlarının ihtiyııcı ııı Jt·~kil eden 2D27!l kilo arpa ile 2:l827 

kılo »aman ek~illmeye konulmuştur. 
Arpanın muhammen finti 9 kuru~. sarnanııı muhammen bedeli 3 kuruş

tur. Bunla•·ın şartname'i }lüdürlüğiimüzde ve İnhisarlar İzmir Ba~ 1lli
ditrlüğü li>\·azım ~ube~inde görülebilir. 

hreklilerin muvakkat teminat nkçeleriyle birlikte eksiltmeye iştirak 
etmek füae H X 9H tarihine nıiirnıl l salı günü saat H te Tuzla ;11u-
clürlüğüncle bulunmaları.. 4 - 12 4083 

inhisarlar umum müdürlü2ün
den: 
ı - Cem'an ı~ .. %;,.<ıoo kı.. ı~karta kaııevıça, çul, çuv:ıl. ve Jla 'lal 

sazı ı,"Jlalı zarf usulıle satılacaktır. ' 
:! - ~Iııhamnıen i.>edelı 6188.47 lira oluıı '• 7.5 tcmınat1 0:!8.~7 

h-adıı. 
" • - 1 " - Eksıllnı~ ,; i-10-UH tuıııa günü saat l 0.20 de Kabalaşta k»a-

zıın ~ubesındc· ~·uii!C'Şl'Kkıl ~atı~ koınis_ronunda yapılacakt.ır. 
4 -- ~iill1lifll1 Jrr :il l' ZÜll :-·özü geçen ~ubcde görülebıJır. 
J J.:.nuııı \ı· : ~ık ı" tcklifı havi kapalı zarf eksıltme saatıııuen 

hir .-·an, l':\'\.t lırı" k:.dal' ıı~t·.zköı· komisyona n1akbuz !11~ıknbıJinde \·e-
ı·,lnu. ı •I •·. 12 1 ı 16 18 uoo.; ~:!5'; 

Deniz fevazım satın alma ko
misyonundan: 

1 - 'f:ıhrııin oluna •. nı·ıh.·nitı · cn 
:-.'ıhunıu kti .... ı·IPnııı 16 1. tı·.··rirı. !).t] 

lıkla el:'1ltnı"'' yaıııl:.~aktır. 

bedeli ;)1230 1 r:ı r bıı 
ller~embc giio:" 5a.1( 11 

6000 kıl ) 
t~ pazar-

2 - l!k !ı·ıııin·1t 1 :!:;ız ı ra ~3 kuru~ oh
11

, :o-'.artnan1e;-;1 h.aı· gi.in ıne .. a ı 
~:ı:ıt!r·r· daJıılıııdl' kı•nı ',\ f ll tian lf)6 ~ktıru::; brı<lcl nınkJb : 1 nele alına
l: ı l .ı.'. 

:l - - i .. tcklilcrın Lrılli gün \C: ~~·ntl(\ icnn eci(\n \C·~aik ı!e 1\:asımpn~a-
!:ı bulunnn 1{nn1i:-1yon ı n1i.ıı :~\·:ıo.tlaı·ı. 12·1 J !t007 · İ~56 

Halk bankası Türk anonim şir
ketinden: 
A~~ğ'ıda n1üırecl~ıtı y .. inh:r .. "~zılı k ı ınycyi nıaUı.lelel' ıtC:ı!\ p:ır-

tdc·r h:ılind('I- ve !"!.(:ık ~~t:t:rınıı. ı hızalarınlla göste ı·ile ı tarıh!eıdtı ~:t

tılnl'aktli:. 1{u 01.,ciıtL ,.,.;.., dPırrl'da11 duğruya :ılakalı $a11at '-'.1h!J' "'' 
müe~~e~~elr.ı·ınin l"ıt~uhı.~:da ) ,.r, I)ost:ıh11.11(' tı\'atınıla l:-;ta:ıb11l ır~ıJI( 
Sandığı bına.-.ında n:titı !ot('k), 1 kon1i:-ıyo11a nıuayyen gün vt~ . naUP nıli-
rncantlnrı ilftn o!unur. 
Aıltırıııa giinil \'P -<flırtı 

11 

ı:}.10.941 

~:ıal 14 

• 
• 

• 
• 

• • 
:!0.10.!J.ll 

12 

Saat 14 

• • 
• • 

c c 
13 (4236) 

Maddeııiıı ,;mı 
\'ulkal·ıt .\!nkapte 

• 1> 
• ]},:\!. 
c F • 

Iı:eııaı r·. 

Tanıgan 
Acıde exal quc 
Ilisulfate de soıırle 
.. "'rurinax 

.\Jıkt:ın kıln 
2000 
l 000 
1000 
1~50 

:~;,o 

500 
1000 
2000 

100 

• 



tANADulUJ 1!: Birfr;citc:ç'Tin 19i.t Pazar 

Rusyada Polon
ya orduları 
kurul uy o 

Çin askerleri Amerika parla
mentosunun 

bir kararı 

~:.".: .. \te· · Ajans . Haberle.ri 
.; \ ı .. : . . .. : .. . . . . . . 

H l'ıctH n \'C ba kın 1 alim~ 
fcı ; g6rii \' .ırl r 

• 
l ülon\'a ve c:ek tıülai· Şa11g .. Ç"a şehri ve ·i~ 

varı Japonlardan gönderiliyor 
. , 

ınctle1·i ~r:.ı:-;ındcı 

teınizlendi Rusyanın yıkılışı Ame-

('" -\ 

!\lir anıete. i divor ki: ,.., ., 

Türk - Bulgar 
münasebatı 

Viliyet ve ·belediyeler 
st klar yapacaklar-

Yakında askeri bir an
laşma imza edilecek 

Lo:ıdrıı, ll (A.A.) - S;ııahiyetlı rik l •tt J 
m_:ıhtıllnde iiğrenı.dığı.ı giire. lıazı a ve ngı ereue na-
Çı~ı nsk 1 Jpri lıUr~ı_nı vt- h::ı kın kıla- sıl karşılanıyor Hiç bir entrika ile 

1 1 11 ( • \ . Lll ı le kıl •'lmı'I: tızeı . l'!rıt· n . l '\ • T 
.cıı.ı ı'a, ·ı ... ı - Lı'."ıılrnclal,ı ı 1 • • " · • ' .oıı in 11 1 ı\ ·\ ) ı· ı • il J b l ı. ay 'l'ında Jı11. U'lİ lıır tn!.ın "Ul'lll<'k- ı· il ]· . ' .• . - ,ıı· ~-. ' ' 1 ozu aınaz 

S.t.:.hıy tlı Polon:·a m:ıhf"llc rine .!u· l 1 ., a ı tıı:rtl'<'t 1 u noı n J arrı 

Vilayetler fiat mürakabe teşki
latı da tevsi edilecektir 

•· tf'C il' l'J'. ı:u talllıl, çok tkll1ır. \'P lı-'ı R' ' ' ':·
1
• ·, ·.·.ınıı, " ' .\•l Sofva 11 (A" ) Ak .. amları 

rP • ov:eı Ru;ıyn;l:ıkı Polnm-.ı ı' ıl'J,• hetltıf, !:ılımı· i:-ıt.ı-fıJ· edrnıt• •. mih;- _<' _ ıı~yı~,\.:.a ıı:ııc ıy:ıtı vc•la' bITT.ı· ~ . ., •. .P ••• - "'. Ankan1. 1 .1 (}Ius ı,,1 rmıha11riın.7.· Koordinasyon hr~ 'etinin di~cr bir 
riııılen gı.iıııl :ı ·a:{ı, rOk:.ıı·ı 1 onn hst te~nn hır day:ııı.ı! lın. ,.,, l.e.~chLib l:a '!l.:l.k ~ı_;ın. Jran:ı 20.000 kam.roı.ı giiıı- ç'.l.ıaı~ Mıı· .. z:uctcsı, ~ulg'IH'l!llan : den; 'I't'lf' onla) - J':ızarte;:;i gün ti kararı ilr. vil!iyet fi:ıt murakabe te~· 
orduya ıltıh:ık l'' ,1wkt ci r. ~iıncliı· • bili.rf'lı " rmı~tir. 11 •r tÜrlii h:wa Cte~rnıştıı. lı aııcl:t Jrnra ve cleııız rol- Tuıkıye mouaseh.:ıtlcrı hakkmdulu nc·:~rüc1ilecek_ koordi~a--~oıı. he~ '.eli kilfıtına Y<'ni kadrolar ilfı\'e .olunu. 
J·adcır 3 P::ılonra tnm nı fü' nıı~ya. 

1 

ı:ııımhıı ll'ıklıv·ıt f k l"' 1 tt b karnnylc 1 ıc:ı:·et \ ckaldı emrıne . . 
d t k 1 d 1 

. . ,aı1 ları ir ındt>. 'tc'e ve ''lindliz \'ti • 1: , 1. · • : •, • ev .1< e ar ll'ı- ir yu.2ısında Bulgar kralının tahta ;;:oo,<JOO lı'ı·,nlık ını··ttecla"ı'l ~n.ı·ma• n. cak, bn suretle ıhlı;.·w• kı.r:;,ıJa:ıacak-
a ::: 1 (' 1 ını~tt•: \'~ şımrlı dıirfüin n .ıca .tır ~ımdı ll"lllllTOllnrı v~~ıta v " T """' "' " 

CÜ tiimen le. kıl ı•dı'mPl'~f'll!ı·. "ıuıı· pııra lıınmek ·e ı,ar:l\ a c:ıkm:ık, nı:,l sil. tr"n. ·ı n:-o t ' • . •. '1 ~ .çıkışının vılc)(;11ümü münu$<?betiyle \'(!J·i.locektı'r. . tır. Bnzı vilf.:.·ctlc·rde Yt•ni teşkilat 
,_ ı. z«me \·e. J·ıt t kl' 1 1 ı .,u c" .,., nıı m:ılzemc S\'\ ,;ı 1~T .. k .. lnı·ın sılfüı \'e trn!ıızatı.İıı::rı!tt1·e 13• ' -' a ' u. na ı ( " 11 ı.ı. ıı 1 ıniirııl.tiıııllir n . ~, ., ~ ... 1 'k cı. dcdet ro.ınylc Bulı.;.ır kr:ılı Bu scrm!Wl' ;ıl' el.rıwklik hububat kurulacak, bazı vilf,yrtlrrin de mcv 

clen:z n. kll\'P vı.ı-ııtal:ıı·ıııı sevk \ .~ . .. · 1 • ~n ... cm.L ıll m. 1 . • • ... • • rnfındnn v ·rılntck "'·•!'. 
1 

,. • ·t .. 
1
· . , , 11 .~ . tm .,ooo tuıı:t rıknrı'araktır. ı\vus ., aı • .ııııuda c;ekılen t"lgrafl n l uı k Ve> un ·tcnıin rdil.'!ı.:ek \•'"! ~Jll işle vıla- cud tı-.ılili:tı tev;ıi olunacaktır. J.'a. 

Londr::ı, ı ı (A. . ) Poio!n·n ,,. 'lal• c lllfl • \ f' .ız1uıı n ıdh t ı. 1c Y•. ,c ·t tralya \ıiıkumetı "" ırnıı deııııryül g;neteleı ;11i,1 birinci ııahifelcr-indc -:et ve nühallı b~lediye\;!ri tavzif kat halkıırıız, fi:.t murakabe memur-
,... , h"k' LJ 

1 
ce;: vr m zeın<' ıı ınmu aıı ını·t'.w ı . . . 1 ' · , · • ı k . • ı .· · ı ·-b· ı·· · · l ı., b · t ,_,e · ıı ·unıet crı ::ıı a nı ıı ;:ı rıııin::ı • t· b 

1 
. b·ı J· • 

11 
. b"I' , aııııı ı.·\·sı ıcln rana ımilııııı mık • 1 ne~ı·ctmi• olchıklnrı 11 Y zır k•-J r o un:ı.cn tıı. uıı~ e ı., ır ı~, ;. :ıpmaı ı"ı;n u ış e 

• b t . 
1 

i .. . k' • k .ı u ıın.ı ı me. u,,,ıı c·rı ı ıı.ı .ı t• J . • · . 
1 

ı " • ,., ... • · y . , ki t · · · ; l ı. 1 • ''f•>k . t' · · •· ·· t·· 0 c n t:p Hl' rııı..ın ın ı~:ıt <·tmP ·t> .~. rı kt 
1 

. ,. . . r . . .tı· ~' ıı u,elı:ırrık ıııalzc>nıı> gıind"r. B t 1 . • ••• , • 1 eııı ~-o - nı· eınmı ı~ .• rn ":ı.·-ır :ı muvııı .. ı}ı't • mını ço~. guç ur. • 
dır. A ·ni z:trııuııcl:ı tla bır askN't :m ı>g-ıe ı_.me et ıı. ''"c:ı:. t:ı ım ~?; t H • mı .. tll'. Anıcrık•ı d·ı im ıshh'·'"·ı "e u e ıı.rat veıı, .. u u .. ı melll e· 1 bekuiyeler<.' verilmi~t>ı" 'lr.celiı, kü- 111111 icin halltımızm, ~ üksr.k fiatle 
lnsma 0 akleclilecP;(i lıild rıl yor. , ler, du.~7:ı~~daıı :~P(•l~t!ıtütkıııı!ı 1 ı~ • niı<. mıknı ta ı~tiı-;k ctm~ı-ı~~ü/' • !ret arasıııda u:rn.ı :ı:amandnn Leıi cffk lıir yer beledivesi, stok tNnin ı>t. satış \·aııanları hlikiimet teşkilütına 

POLO. YA 'f .\ y ~ART•: 'lLEill • :·1.1; te~_ır 1 11: •• 11 ~cıtc 1 .!\a;ı ,,·ut an; n- Vaşiı;gton ı' 1 'cA.A.) ~ ~eri- meveud ol:.ın ve uurıimiliği 11011 za· pnekle ıııuhilindc>k.i h.dka iri .rardım veyahtıd \' Pkillete bildiı mel eri icabet 
,·ı.· FEI>Ah'.)...IUJt~f: JJı cccgınıl, P1'~:H e 81 ·1

1
1 ,ar •. :; .. ~n_< • kanın ~Io k(;\':ııhki bii,·lik elci-;! A- mnolarda sık sık b-li.rm1ş buhınan lar yapubilrcr.ktir. mekt.:!dir. 

1 
., I . ara ıın ı ıucum et ı.ece;rıııı, 11er · •• . · , · • .. . . .. 

•?ndı .ı, l 1 (A.A.) ·- ng ~,t•'ı ed"· trirln cııgcllc:rııı ~Lir. tlıı n:ı. ıl a~ıl:ı • ınerıkayn ~. pncazı sP~-. hatı hır ınud ıyı nıunaıebet erin bir de!ilidir. Ga -
kt I oloı! .. ·a tayya1·eetlrrı, clıı~m.ııııt . ~mı ela l.i'•renn l l,tetl"rlu· • . det lıııakmı~lll'. zctc !IU nokta üzerinde dikk f E~ ... kı· Dahı·ıı·ve Vekı·ıı· şu··kru·· Kaya 
k. ı· ı ınuhım m11\·:1 f k•\'Ptl ı· t<-nıı,1 · .ıg g • * 1 

l'!t • 

Ct'nl·~ı~,.clır. -
1
• _ l l ( r: l çekmı;oktedir: "' '-'• ç .. ' ' ) 1 .ac Yo gazctesindC'n: 

1 a <"•tı to taıl ı il' ıe ~·111 tnı·ıllİll" ,nn_g- ın,.,, ·"··~· - lunıırııı «Yabancı mcınlt:ketlerde bu mi; t hd•t kt b ) • .. • - l!l.L .• .. . e\"delıııtkkı Cın lı 1 "- ıma la 1 • Amerika me' u<ıan mecli.-ı;,· teca • e 1 me u u a mıc 
kaclaı· P:ılony:ı p\J.1t 1 ıırı t:u·nfınclı~n · •. . • · .' '·ı·~-. 'n' .. 11 ıgı viize knri\ı ko.nıcak mii\e~Lı.ere ödünç naS€betleri bozmak için yapılan 'lr 
11

"
4 

. .., ... ~ d. J·r.ınıgahındaıı bılrlcrıl<lıvııw got·e l'· ·• 
• :J saYnş uçu~u y:..pr:ıı~, ., 11> ıış· . l"tin b' s >) • S , . verme \'.! kiralamtı kanıı~ııı daiı·csin. teşebbüsler, Buli'ar hükumeti tara. 

man tnnaresi p;ııhakkr,k \'t 102 • .t_t. .t .. şc ııı .,aı~g-Ç,l, \<' lın\':ı- de .'"nı·dını ~· 0, 1,Jılı1ı:ı·ıı11 k ln<.:•ı,. 'f d · · ' !ısı Tapon kuvvetl"rmcle tamamı .... " ·arar ·.• · • ı ın an clduğu gilıi Türk hükumeti 
düşman tayv:ll'eı:? ele muh•cınPI ob · ' ''. . . ıı • • t 

ı ı ..... 11
• .. ı· 

1 
... ct·· 1 le -teıııızlr.ıımıstıı· mııı :r. .. .. tarafından da reddedilmişliı·. 

ra;: t ıı:ıııı'L mwı ur. · .~ ıı mnıı ay- D .. el" · k 1 . . Kıralam:ı ve uduııç vc>ı mc k. nıın,ı . . .. . . 

Eski nahiye müdürü· A1ehmed Ali parayı 
alırken suç üstü tutuldu 

varesı ıİe hnsnr uğrııtılmı~tır. un gece> uşnıan ·uvYet cı·ı ş• . tatbikatı için 1 ~ ınıh·ı:ı· <lol::ırlık l::.lı 1 Mır ı;a2desıne g<rre ıkı mı:-nıle. 
· Pul om· kav~:t:<lnrın:ı rriiı·e hıı 1ı:ı ıntıle C:t'klirt!•Ş "" ~hı~ı~ an:;; nehrıu: ı:;is:ıt d:ı kalıııl o!tını;nıştur. Bu k:ı • ket arasınaki münn beller nere • İ8tnnbul, 11 (Ilu•us1 muhabirimiz- gelip alm(lsını bilclirmi~tir. 
rckrtt E-:.11:ı,;111d:ı Polonyafıı:ırd:ııı (i 1 geçnıı~tlr. ~ıııııl.. l.ı tnı·nf l.;m·,·etkıı nuııun 67 n~ye km· ı 320 rc.ı·l<' k:ı. den ge1irse gelsin lıiç bi.r entrika d?n: ~eleforıla) - E,,ki. n::ıhiy" mi"ı· Bngi\n pnra~·ı alm:ığ·a rrcleı e~ki 
ölü, 58 rnralı \•ardır. Sinıdi:;e ka · de t>Vltıl ayında ışgal etnwı-.t» oUuk bul ecülme'ii mcı:li. Leki infirııt<;ılnrıa ile Lo2ulamo.2. cl.tl~lr.rı~de!1. l\~:hr;:e~ ~ 11 •• sa}~ık Da- nahiye müdiirii, Sükril Kıı.y:ı t:ırnı'ın 
dur Bcr.lın, lfarrıburg. Stcttın, Dıı • lan rnınt[ıkaları\a .ve .J:ıııııı~ l:m•,·:_t- bii:>blitün airlclı{:-ıııı anlatım lıir mı- hılı,·e \/ ekılı Sukru Kn::, a. a lıır mek- d k d' · ·ı lı k 
seldorf ve Ho!l:ınd:ı ÜZN•ne ~·aııı • lerı, Şanv.-Ça .:'l"nl'ı:ıın takr hen 1.ıO . H b• t:ıp. v:ı;ı:a.rak kendisini tehdiu etmis an ·0n ı,;ıne verı en par:ıyı a r -en 

1 l 
'> ı ··ı .. t. kılometrc ııza<rı:ıc.laclırlaı· .-;aldır. ar ın yayılma ,.,, 25' 00 lı"ra p,nrn istem:s.tir. Su""kru;. cGrmUmc1hud halinde yakalanmt~-

lan hliı:um an :ı (ı:, pı.ot c:ı mu~ ur. " 0 
' ' • Bildirildiltiııe g_·iit't! İngilter~. Hu'. " .. 

k t 1 ~kk' l l , ooo ., Ka\.·a, nahi"e nıt\diiründen bu mektu- tır. :Mchmed Ali ifadesinde : 
106 nilot da ·anp c.a · ·ı ı>r 1 me.-:· -- - - ynya \'enlii!;i mı~l:ısımcnin p::ıra ını , 

d
. - Uzu '11" \I tehJ'k • :.ııı alınca zabıta,..·ı haberdar e miş ve - Çok TI-Urasızdım. Bu i<-i para 

te ır. . n menzı 1 1 ınan istemiyecc-+:. yalnız ham madde mu- 1 esı t' ., ---oo } kabilinde ham madde :ıbcaktH'. A- alınan teıtibat üzerine nahiye mLi. koparmak için ynphm. Cezama r:ı· 

A GORE 
top arı diirUne bir mekttıp ~·azarak parayı zıyım. 

ALMANLAR merika. henüz ödünç Yel'm::> knnnm1 

ı Cenub"ı , .. c ·k " . . . ------000 ·-----Baş tarafı 1 inci sahifede - Loııdra, 11 (A.A.) - :JO suutt:ı mucibince Ru,;y:ıya pnraqz ynr< ım OleJ CZl i\01C J } k k} 00 1 
.. t' a tm 'si erdir !k!ııci dı;fa oh rak Alman uzun men- yapamamakta.; malzeme wremc • • • • ngı iZ 

7 a yna arına O'Öl"C 2 ınai iz bom-ar 
ıı I;~r~n,e ıı\A.A.) _ A kerl kny- zilli toplurı, İngiliz sa~il\eri.ne at~G mekledir: ünkii ,..A•1ıer~kı p:ı.p'.lz~~: rıf ra hep bırlıkte ha- V • ., d• 0 

ı• • 
naklardan öğ'r.:ıılicliğine göre, Eri - açm~~l:rrd_ır. _Ccnub~. dogru gıdcn b~ı· n, Amerıkaııın, ı.nsya ı.l" ı.) _bt:.~'.ırı rekct edecekler azıyet en 1şe 1 dıman tauuıresi 
yan kdn Ç<!\ırilen Ru;; kuvvelleri , ı:emı ~afıl.~~ı .. ~on suratlc ~arp sahı- Y:apınal~rına .al2,\:ht:ırdmnr. h.u_\ ı ..ıt: 
m,ıhtelif kısımı-ara ayrılmı~tır. Çıkı~ lırıe donmu~tur. . )ı .Amnrıkan l'i amınılar_ı rla :ı.~-ı~,,n~k Tokyo •. 11 (A.A.) - İstıhbara'.; Pek çok Rus askeri Almanyadak1· muhteıı·r 
hareketi ı·apmak iı;tiyen miihim bir ooo tlfı _nnzal'ı muha~aza e<lı~:o~·.lar. .ıkat nez..1rC'tının ileri ı:relenlerinclen bin • 
kısım, te: ebbü:-:lerinde muvaffak Cihutide bir vak ·a lııgıl~erc, Amerıkach:n uc~un.~ \'erme başı Kondo radyoda bey~•!ıalta bu • çenber içindedir hedeflere taarruz etti 
olamamuılır. Bunların bir kısmı im- • . . . . ve kır:ılama kaaunuııa gore malzc - lunarak demiştir ki: Londra, 11 (A.A.) - Un::ı.yted 
ha edilmis ve b:r kısmı rla esir alın- Kahır~, 1~ (~.A:) - Tiır.1ııgılız me aldıktan sonra bunları, TI.ugy:'lya - Harp her an dünyanın diğer Pres ajan!'lına gelen ma!Umatıı görı>, Londra, 11 (A.A.) - H-:ıva tebli· 

ıstı. · bı) yaı-!'sı. Gıbut~ ~ıvaı·ın_dakt mey · devrctmektcrlır. . . hülgelPrine y:l~·ılııhilir. Amerika Mo~kova • Smolcnsk ıırmııııdaki hat- ği: 
ın Be~·İin. 11 (,\ .. \.) - n .... 11. a. lL~~ı~1a. s:woy.a t~pınde _bı~·- lt. \yan na~ı l:.m.kh'~" ıpn~\ıılcn. ~"1.u,;yayo. ho.rb" girecek olur ~ n;cdeniy<;l h_n: t~ •eç ·n Alnıaniar Jiııof üzerinden Dün ~ece 200 ~e~ fazla bombar. 
. b·ı ı· .- ·oı" ta.-~nıc. rnı t.ıhrıp etmı~tıı. gelmış ve kull.ınılmn n baş .ı mı .. ır. mp ol:ıcak ve bernelmılel denız tı. sıddetli biı· t'nr~ı!l" "'~pmı la d dıman ta:vvarelerımız Rur ve Reı Jan~ı ı c ıı ı} . Rt TSYA 'IN' YTf"H IŞl. . ; ·. . . "" ' ': ~.. 5 r ır. . • • .~ ı ' 

Rrirnn k mıııtaJrn::;ında !Jllt.ın:ım 00 ı..: • 1 · \. · 1 • • caretı sekteye UgTıyacnktır. lkıncı muhnrcbe. Brıransk • Rostof Roterdam, Ostand, Dunkerk ve Bor-
kuvvetleıia çcvrilmi~ olmn~ı. h~ırbin SQVYETLERE GORE R~ı~yanm }1.~;:ılışı_, ingı1.terc '~e .\. Tokyo, 11 (A.A.) - Japon par • hattı üzerindedir. Tula • )!oskova dorlaki askcrı hedeflere hücum et· 
akil~eiiııi tn,1·in etmektedir. !).10 il~ ı . . . . meı:ıkada .buyuk bır enLlı~c. ~logm· • lamento azasınt~:rn .. Iledi. Hara. A • hattında l\.Io.-ıkov:ı . Ro.itof demiryo- mişlerdi~. 1?iğer ~y;.-~reler mnvun~ 
te~mıd, _Alman onlu~u. hura.d~kı . -:--- B~ ~~afı h.~runcı ~ahife~~ ·-: ~:ı.ı.'.ltur. _C_azı;_L:~cr, bıı husr'.''.i.'.kı.:1e.ş ı:ıerıkııd~ rnptıgı uç aylık ııeyaha. !unu kesmek için de ayrıca bir mu. tec.e.:ntnulerı~e, şımalı Franı;adn~ı 
kunetl ı·ı dnha sıkı hır ı.;enber ıçıne 1 1.ı'.ın. bıı khıın mureltelı.tlı e~ı-. edıl- ıı~atta ıkı hul,u1'.'ctın Ru ... }a~a ~.n- tınden donmu~ ve ~u beyanatla lıu. h:ı.rebe yapılmaktadır. Bu arad bir tan:ıre meydanlarına ve Bordo)a 
al mı;:, muhtelif kı,-ımlara a~·!1'mı~tır. mı.c::tı~. . . .. . .. . ılım lı!ısu,.nında lıır. şey yapamadık - Iunmuştur: pk Ruf> us! erinin cevrilmis ol~nsın taarruzlar yapmışlardıı:. 

mandaki imha mııh1rebC'·dnrle 1 .nrıynnsUa clu~man z::ıyıatı nı_nhı.m !arını ~a~makl:ıdırını-. . . - Amerika Ilirlc;ıik devlelleıi dan endi~e edilmektedir. Azak de -1 Londru, il (A.A.) - Amı>rikan 
~ npılclığı gibi Ru.~l:ır. :-:iiküt irin k j n_ııktarc!adır .ve .'.ıwrruz tardPdı~mı~- Bıtaraf gazPtcl~r,. ~n.gılterenın; harbe girecek olursa merkezi \'e ce- nizi mıntakasında vaziyet müşkül ~fohavk t~~-yurclPri, Holla:-ıdn ve 
ıloğuy:t ı:ekilmf'k için biı· hamle tı>-' tı_r: n_u.ı:ad:ı ·~,ı c!'.ı.:mı_ııı t:ıııkı tahrıp ve Avrupa b~Llsıncla l~ı'.~ ıslıla ha~~ekctı~ nuLi Am~rika devlet!cri de harbe gi addedildiği haber verilmHir. F ~:ansada!cı t~yyare :neydanların;ı. 
~elıhüsiiııılc bulıı:ı ıııu,lnr::ıa da lm bı!., pı~ .ııll t.ıh.ıı~ u ıı:nlı.L oluıımtı"t.ur. ne ne vakıt te~P. b:.ıL.,; od~cı;ıdcrını receklerdır. ANN AL1ST NE nl YOR: h ııc~m ~d~rel. yerdekı tayyarelcrr 
le>ıL•lılılıü~ :tki ın kalmı. l n. A iman . : J>u~nı~ııııı gt•rı;;ı_~ıcl_ckı 5~·h-lcı· taralın: yazmakta }'e A •man askcrını n. yuz- Cenu b! A mer?kadan 508 .Tapoıı Londra, 11 (A.A.) _ Anııali.'t tahı:ıp eLmış ve :'ia'kmışlaı·dır. l\Ii.lte-
l~ir, zaferle~iııi :~ kiitll' haliııfic topla- ı~nı~ dıı~m~nı! _nıuhıın ız ac:. hareketlerı ~e 90 ı dogucl::ı çar;:ıı~ırkeıı lngı]tere vatandaşı 'fokyo.va gelmiştir. mecmuası a~ıker'l vaziyet hakkında ndclıd. :rangı~lar. çıkal·ılmıştır. 
mı~l:ırc..lır. \iizlercc füıs ashrı, kırıklt,a~~l ılılmı~lıı. • ıçtn batıda fıı::.:ıal d0gmıı~ oldugunu l\Ianila, 1l (A.A.) - Amerik::ı şu mütalaaları serıl-:!tnıekteclir: İngıltere uzerınde: .. 
:ilahları yanında yatnıaktıtClır. Can- • K/Zll, 1 '.l,DlZ1 E l'R,1 l'D.lNl.V k::ıydetmektecl 1 r!_eı::. Bt~ gazeteler, ıle Cümhıırreisi Ruzl'elt uzak dog-udaki Timoc;enkoyn karşı yapılan Al • Lon~r:ı. 11 .<A.A.) - !ngı.lı? hava 
larıııı kurtaranlar ılü <' iı· alııı.mı>;tıı·. } AZiL. \R~. rıcle .bır Adaha boyı~ ~ bır fırsat çıkma ikli~acli mümes ili Gred.;-, Çin deki man Iıücıımu yavaşlamış gibi görü • v_ı:__dahılı emnıyet nez. reılerının teb-

fü·riLll, 11 {A.ı\.) - U. ~. n. :ı • , . . ~ sına ınıkıın olnııyacag-B:ıı Y.azıyorlar. macleıı kaynakl::ı.rının lngiitcrn i:ıra- nüyorsa da müstevliler ilerlemekte lıgı: . . 
j:ııı:ının ; 1 ,ı, ·n ınr.Jıfi!I\'rıl-'ıı o{( • • ıo.,kurn, 11. (.\.A.) - 1'ra;;ııay:ıl Ru,.;yayıı yapılan lngılız yadımı, fından isletıldıfınc dair Jnpon kay- devam ediyodnr Az mıldnrda dı.işm:ın t:ıyyare!'ıl , 
rr-ndi~in~' g-ürc Aln~nıı o!'clıı. uııa: ~\'t::ı:da ı::;ı1.~·IA.· ı. -~ııg,il.i1.. ve Rt~~. h:ıva balı Alm~nya~ıı~da bıyy:u:el('rle Al- naklarıııtlan geİcn lıabel'lern şu kar- Ayrı istikam"cttC' y:ıpıl::ın ıki hü • d_tln gece lngiltereniwn sahil_ çcvr~l~. 
ıı.f'n up tc~ekkullrr hır yaııd:.ıı "\zııkl kıı~\eltleı!nıı~ _nııış~"~.ek ıı cl·ı~nı.mal man şehıl'ler1111 bomlı.ııclımandaıı . ılıuı verıni ·tir: cum inki~af etmekiedır Bunlar da rınde uçmuştur. Dogu lngıltere~ının 
clı•nizi bo,·uııı.::ı. ilMi h::ırekeliıı!' de - <~:l~~7 ~~ı-ı{ıdırclık!nıııt .)·:ız!Y ve lıa- ıbal'ettir. . .:_ Rırnkınız i"lo!ılikki.•i gibi dü • Smolesıık ve Bri\·::ın;ıktı~-. Almanla • iki muhtelif yerine bombal:.ır atılmı$-
,-.a~ı cd~rken cliğcr rnm\a:ı ~a birhi- ıe ~ B" .. ~ncla. dıyoı~.1'. 1,=. . . . . ooo şiinsünlcr. rın bu ileri hareketten ne dereceye 1 tır. Bazı lıasa.r ve bir :rer~e d_~ in • 
rnıı tal:ıp etlen c\alj!alaı· JıalıııdC' ha- ,rı .• rnskta \.tz.Jet cııldıclıı. k d· . - t"f d t -~ ld ki · 1 ~anca az zayıat vardır. Dır duşmnn 
rl'kcl e<leıı Alman h~va km":r.tlerı Azak denizi ç n :;inıll• lıir hamt. rııc- Amer"ıka ' ooo . ~ .ıbr -ı~s .t a e ket md~" o u arı ıe - t'!lyyaresi tahrip edilmiştir. 

. tl' ı· . ı · nı·tt muhnı·ebc··ı· ol , kt ı . s·· • 1 d \->" b k H nuz ı ınmeme e ır. (>}ıcınm:\'C ı ımaııhn homb·ı amı.;. • • " m.t :ıc il. anayı ... or ~ıyer ur ve a- R el ' R t kk"'l 
Jar Ye • "ovvt~tleı in ıİeııiz voli\:lc krıf;- merkezlerimizden lı:ır çoğu clii~m:ın ·1 n. petı·ol s:11·nıç~ gcnıı" si 1 . us, ya an __ftl ~!~nb:·e _ıkı·st eşe Aul • ooo 
· . · k · • · ('liııdeılir ~' • •• nın be)·anatl'"'I"l erınl en mu 1ım ır mı arını • A k d J"k J 

llTflk İC:Jll y:ljJtı \arı l{:J\l'l'tlt'l'L 1\1. • J'" l; ' l~ • ı ıma . (. C:& (l 1 "Cnlber'11tlen kendilerine bir n ara a ı maç an 
l 1 J!llJll~l il dıı· 1 ,\\ l .ı g.ı7h<:SI tlc• ı\lııı:ıııl:ınıı Oı·el vaptırıvor ( \ ) L 1 . m 1 '( 

1 

1 1 • in: ihra. .. .. lıi,]g,• indP biı· uııııldd <lııı·dııı-ulıını~ • ' J T.oudr::, 11 ı .A. - oı·~ Bıverh· yol açtıf.lannı bilclırP.~ haberlere .. Ankara, 11 ( Tele~onla) - Bu-
Ru.dar ;. c ı; leşebbu~u&ı<I" ıılduvıınu fal.at ('lll'lnc:ı hil' hm'Pkl'tle VaRinglon. ı ı (A.A.) - Balıı·i.ı•t.' ıı!.:. lıı,.;ko :::ll~nıı_bııra}!1 gdııııs :t!.~u.q.!rağmcn de bazı trşekkullerın çem • ır~ın yapılan fudbol milsabnkalarında 

bulund.ulıı · ( \ \) tekrar ilt l'İ , tılclıklnırını l{ıı· , ı-r.ı-Je- komi .. ıocııı 107/'iO şer tonilatoluk .19 !arın {·ll acıl ılılı~nç\aı·ınııı tcmını ıçınlber içinde k:ılmı~ oldukları anl:ışı\ • :Maskcspor 1-3 golle Demirsor takı· 
Derlııı l 1 ' ·• · - Alm.m lav· . · " .t,' ~ · ı · ]· r1fr.1·"11"i·' kı ı" ı· · 1 1rıır11° 'd v k ı mı ı llaı·b'vc tak d '> 3 11 . ' . , d ..,. , .. .. ,.. · rıııın kahr:ını:,ııca e:n·nı tı ;1 ııı ynz· tane ııetrol g-cmi~ının ırnını;ın:ı tan· ,o .: " ~ " ,, .ı. ·~ Oı u:;untı, mn ·tac ır. n, '·' . • ımı a -· go e 

ymelerı cl!ın L.ı ._o.,a 
1 
...:ol~ıul '• ı.al - nı·ıkt <ltr · · g olan muknvC'lcleriıl imz:ıl.mdığmı ingiltereniıı :ranlımının ileride nrta- TEl'iD EDlLEN BiR HABER: Gt>nçlerbirliği takımını yenmişler 

'tı!~ta ve ÜLle.~n oıııın.c ~ .b1r mıktar ' • · bildirmi:ılir. Ihı gcmilıfrin ın:)rı. ından cağım. Am::rikı n r::ıı·dımıııın da, Ru~- Londra ıı (A.A.) - ::.\Io;ıkovadaki dir. 
dnşmaıı ıı_aklıye. genı'.sıı~ı ShnLtrml!~. bir kltai ;..,feriye göndt>r:lmPsi hakkın- sonra Amerika, diinyamn en büyük yanın vadettiği yardım miktarına mii- Amerikan' müşahidleri, Mareşal Timo- 1 } 
ı~_r<lır. ! ılkleş~ ıl ~ece~ı t f"YeUeı· • da .rnptığı teklife, Anıcrik:mın henüz perol gemi filo ·una sahip olacaktır. savi olduğunu, zammıln onu geçeceğini çenko kuvvetlerinin tamamen çevTil· ta yan tebliği 
1' ın!:ındıya ~.:~hıl e~·ıııe_ . : a ar c;_ık:ır- mii.1.ıet cevap vum diklerini kıı.~ ıl!'t· ooo bPyan ctmistil'. mecliği hal,kında Kızıl yıldız gazetesi Roınn, 11 (A.A.) - İtalyan teb • 
maga tc_,: bbtı;:ı dmışle.ı :ııı. t": J,eı do- nıektedir. · • d Anıc~ikan hey'e~i rcif;i IIarriman farnfınılan verilen haberi teyid etmiş- !iği: · 
lu ~ ~ 1~ucunıbo~ ~~tıl1ı nıış ııL . Hıt 7'! DA nUt iSTILıi u 1ı~E-ı 1""obruk cephesın e ıl:ı, lı~yanatmda, Jfo;;yay:ı her turlii 'terdir. Du kuvvetler, munt, zaman ge- !talyan tayyareleri Tobruk ve 

1 
< ıK leşrtrn lgun~. t nrnn, .• llra.~:;ka: l{f~'rl. Kalıiı•t• 11 (A.A.) - Oı l:ı. ;tl k Lu- yar<lınım ~·apılmn!?ı husu~unda muta- ritlcld lıallarn çekilmi~tir. Mersamatr·uhd"''kı' n~Jt'erAı mfleM"S" 

arı roıış aı le ı n ı ım .ıuu ' · ' - 1 k i·' ki - ı · R f lı ·ı · · · t'k t' .. "" "'"' .,_ .. •. : 1 . b 1 I onclr:ı 11 (A ,\ ) - Dt·di 'l'elgı ·ır lii{i. l.ıı,: ·aut. nrını soy l'rııış, u~ a ı·ı rn· Poltn ·ı.d:ın 11 •ı:kof ıs ı:ame ıne ta hücumlar vaparak ~·nncnn)n .. ,. 
Sov ·et lıarp geınilerıııı ıom :ıı t ınıan ' . • • :· · · · . • ı · . .. ı· , 1 · • ı ·t kl· . , l' l·. • Al t . . tl . . A " ' " "' .. r "' •. 

1 
. . ı.r:ızde ı, Lorıl Bı\·erbnık ,,.,. fT .ııırını::ı- Pcrş mi gecl';;ı, dııı:m•m tankları .u ııım ç~' 1} 1 .r:ıı ış 1 ,u ını H 1 ,u ,\ clug-ru yapılan nrnn aaı 1 ~ızu n mu- ınfılaklar kaydetmişlerdir. lngiliz 

etmış erdır. ııın I..on<lı-.ıya ıtPldiklNiııi rnzarak tli- ınufatldan fazla nıikbrcla 'l'ohruk kn- rrn, ıııakıııelel'ı ku!lnnınakt~ . şayanı ı annıdane Ru.:ı mukavemc:tını kıı·:ıın •• tayyareleri, Iling.ıziye hücum etm;::ı. 
c.oıı ~·or ki: j ı•akollarıııa taaıTnz etmi~ler<l?·ı'. lngiliz h:ıyı"•t l~L'r.ect•l.l« .mahuret · nhıbı .ollluk- 1 mı:tn. !erdir. IIaMır vrır, zayi~t yoktur. ' 

Japonya Çindcn . lo~kova miizak(·reh·iııılcn ı;o.ır:ı l:ıııkl:ıl'ı hllcum eıkr k bunbrı J:açırl· brıııı lııltlıı·ını. t ·•. ouo--· 

Ç
ekilecek mi? hC'yetler Ru yadan ayrılmı:.ıtır. Beya-. ını~lır. Uurluchln şiılr!dli toııı:u faali· -0<10-- v hareketi A N A D o L u 

nn~lıı:t'ıııcln, l.ıiiyiik tnarruzu görnıNli1<·,r•~tı olmuştur. •otcı·danl limanının bonl 
- Baı tarafı 1 inci aahifed11 - lenııı.,!l11sy:ıclıı ıııane\·iy:ıt iistüııliiğün- ooo Londra, 11 (A.A.) - Hollanda 

ru ik·rli:ı;em~dik!cri takdirde clü~ınan, cl?n ıı~ıphe r-tnı ·cliklerini ııöylcmi>ıler- Aln1an ia)')'arclerinin bal·ınacao·ı bildirili)'Or brıcvekill rrıd:ro.ılı:ı beyıı.n'ltta ~ulun.a-
.......... ,. 

Sahibi ve Başmuh"rrirl 

HAYDAR R0ŞT0 OK TEM ic:in hiç bir ehl!mmiyeti obmıy~cağıı~ı ı c~ıı·. Bıı· çok mC'sekler, Rusynmı) ~imal ' ' ' ö ırak V haı·cketınden bnlısetmış, üç 
y:ızıyor ve RUS\'11 bu hattan c.ekıl;e hı· \ c cenubund:t do\•am dmel:f;) ol:ın nl!l· faaliyeti Londı a, 11 (A.A.) - Dün gece cephede hnrbc devam etmek Jazım 
le Almanyaııııı. m~ıazzanr Zat arlara uğ- har :_bele.re Lıai{lıdır. Rusynnııı, Almaıı- . • . ' Londrncla biı· Ilollaııda söz.eli ~n. Rot- gc• !eliğini 8öyl_iy~re'k ~öz! tine şöyle -: :-
rı.racağını, ne olursa okun, Rusya mu- \'a ı_ız~r~nıleki k!liri ~eb biyl,1 bat Hl ı Berlın, 11. ( \.A.) - F Cl'O\ eı :ı • tercbın halkına bu limanın, lııgi!iz tay- 1 devam eylemıitır: ~ . Umumt Neşriyat MQdOr11 
harcbe:>inin, krıt'i netice\'İ w,..en nıu· bir ıstıla har:>kı>tintle bulunmamıza' elaların da bıı: Alınan -:a\·:ıi tayyare- y:ırelel"i t::ırafındnn ağır suı-ettc bom· - İlk iki cephe nsken ve sanayı. HAMDI NOZHET ÇANÇAll 
harebe olmndığını y::ızı:rÔr ve . öı·\' •li· yol acmı. tır. Pakat nıe\·.~im~iz bh· i:ıli- 11i 2;;000 tonıl_a~atl:ın tazb lı:ı,cımde L:n·dım:ın <'<lileceğini hilc!fo-miştir . dir. Dcün~ii cephe ise i,.g~l edilen 
~-or: • · ti'l te .. clıhli il, g~ııe tahliye ile n~ticı•lc- 2 ticr.ret gemısı b::tırmı~~ıı·. ~ e lı:ı.~ s~ucbi, limanı tahrip eclilc-n H:ıın- m:rnıkket~n r_nuk:ıvemetırlır: t 

!ngilt re. ,\\•ruıı:ıdaki ·on mlittefi- necek~e böyle bir istila h'lrekct:n" n' ka 2 vapur da h?-~'.ıı·;ı _ug~·~tıımı~tır. bnrga mukabil, Almaıılarııı Rottcnlam Başvckıl, ışgal altınd3Lkı mull.le-
kini de k:-Lyhedi.rnı· anıma. Atlmıtikte- llizum v:ırdır? Savnş t::ıyyarel~r·~ı11z, _ıııı;ı:;ıtcı·e sa • Jimaıııncüın nnkliyat yapmrıları<lır. ri:-: 1'.'uk~vcmetini.n tırltıgı~ı, ü~ ~~p-
ki müttefiki Jı, rbe devam edecektir. l~çi partisinin ııaııiri efkiırı olan hili üzerinde mıih'.1ıı hır lım.anı bom Hollancla b:ıhl'i\'e ııpzareti ::! m-rvin he bırlcşı.nce naz! Almnn.} asının ole. 

"'·eı-york Herald Tribun da, Alman- Dcyli I-for:.ıltl g:ızetei!i ele, Rıısy:mın balamışlardır. $mı:ı~ Afrıka~ınd:ı gemi3inin battıfrı~ı. lıir m:ı;·in 'ctÖken ccğini sö:/IC'miştir. 
yr.ııııı, bazı ·artlar nllın<i:ı Rusnıva tehlikı>li rnziyete dü~mü:) 0Inıa~ından İngiliz tayyare rneydaıılnı ına hucıı~ gemisinin de bir çarpı mncla harııp ol- Bı"r OlUhtekı"rı·n tevkı"fı· 
müt:ı~·eke teklifi c:ok muhtemel olciuıfu- bahisle Amerika ve İngiltr.r~yi telıdid edilmiştir. Fili<rtiııde Ha;, fa İngılız duğunu b:ldirmişi!'l'. 
mı yazıyor. : etll"!ekte ve Rusya çöker,,e, Amerik:ı 1 pdrol merkezi e hlicıım y:.ıpılnıı~tır. 

A.l!ERiKADA~' ,ısı.: En JJ / IS- \'e IngilU:rPnin büyiik tehlike,\\! nı:ı.ruzl mı~tır. 
TEN.llli)? !kalacağını yazmakta, m!llcte hihtlıeıı Şimal Afrikasında ha\'a 'muhare • 

---000--- ls'tnnhul, il (Telefonla) - Ye. 
mişte 4·10 kuruşluk bir teııeke ma
den yağını 24 liraya satan Yani, bu 
gün tevkif cdilmi'!tir. 

--::-

Abone • Yıllıtı 1400 Kr. 
• 8A7bi1800 

Yabancı memleketlere rt Hra 
-::--

idarehane ı ikinci Beyler Sokak 

GONDELIK TAKvtM 

1360 Ramazan 20 
:\Inhalefetin g:.ızetesi Dcyli • 'iytızı de şöyle demektedir: belerinde 3 İngi!iz tayyare"i dli$U • 

da, lı_ıgiltere tarafındnn garbi Av~up~- R~~ ~·aya kli~i mik~ar<l::_ yardı~ı ~di.1- rülmiiştür. K:ıyıbımız yoktur. 
d~ b!.r harekett-c bul.unuls:ı, hntta bır medıgı arlık bı~· hnktkattır. afıtzıy_ı hır İngiliz bombn tayyarelt>ri, dün ge 
kopru lıaşı tutulsa bıle Rusyanın kur-

1 
tarafa bırakamayız. Rusya sende!ıyor. ce Almanyanın ~.im:ıl batı;;ında. mııh 

tıılab~lec;ğini, lng!Y~l~rin bu adımı nt·ı :\fağl~ı~ o~~a~. ü~eredir. ::\fovaffak ol· telif yerlerde inf;liik ve yangın bom 
malım lazım geldıgını y:.ızıyor \·e ge- ması ıçın ıkı buyuk dosttan gel~cck ncil baları atmışlardır. 6 cliiı;nrnn tav\·a-

EVKAT. 

ltalya - Bulgaristan 
ticaret anlaşması 

Sofy::ı, 11 (A.A.) _ Buglin ltalyn ~lalta üzerinde s. o. s. D. 
ile Bulgari. tnn arasında bir ticari :\talta, 11 (A.A.) - Diişman tay. Sabah: 6,16 Akşam : 17,4! 

~en defa, lnı:il«ırenin, Amı>rikadan yardımı bekliyor. resi dii~ürillmü~tiiı·. · • • • 

an.laşma imzn edilmiştir. Bu anl-.ışmıı yaı·elcri, son bir kaç gün zarfında Öile :12,10 Yat. 19,U 
ıkt devlet arasındakı mübadeleye Maltaya bombalar atmışlardır. Ha- ıı.ı_.11 •• ,15,25 İ•ı:L 
b~yük bfr ienişlik temin edecektir. ear azdıı·, - ___ ... - ı~ua::u:.ı~~:__:--:-:a11:~.;._;4~,~4~~ 


