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Nüshası lıer yerde S kuruştur 
SALJ TELGRAFı ANADOLU - lZMii" 

4 TELEFONı 2771 
1 ADRES ı ikinci Beyler aolıiafmda 

1 nci Teşrin ANADOLU santeal ldarehaneal 
1!)41 (ANADOLU) MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

Istanbulda imar işleri 

lstanbul, 13 ( Hususi muhabirimizden: Telefon -

la ) - Fatih ve Süleymaniye camilerinin de etraf· 

ları açılıp asfaltlanacaktır. Fatih camilnin meyda. 
nına, Fatih Sultan Mehmedin heykeli dikilecektir. 
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Almanlara gore .. 
Moskovadan bir ııörünüt 

ır ' 
; Lord Biverbruk 

Y .d 350 b• bir nutuk 
enı en ın .. 1 d. • soy e ı 
esır alındı * * * * 

Birçok tümenler imha 
edildi 

Stalinin her yardımı gö-
receğini bildirdi 

· Sovyetl~re göre. 

' .. 

Moskova artık 
• •• •• 

gerı ussu 
değildir 

18 yıl evvel hükumet 
merkezimiz olınuştu 

Londra vali ve beledi
ye reisinden bir 

mesaj geldi 
Ankara , 13 - Dün Tiirkiye 

saatiyle 20,10 da Londra r adyo
sunda yapılan ne§riyatta Ankara
nın hükumet merkezi ittihaz edil. 
mesinin yıldönilmü münasebetiy
le Londra vali ve belediye reiaiı 
Ankara valisine ve Türklere hita
ben §U mesajı göndermit tir: 

MESAJ 
(LONDRA RADYOSU) -

Muhterem Türk milleti· 
Şerefli Ankara valiıi~e , hür 

Türkiyenin hür ahalisine muvak -
kat nazi tahakkümü altında bulu
nan Avrupa Üzerinden hitap edi4 

yorum. Fırsattan İstifade ederek 
Ankara vali ce ahaliaine Ankara. 
nın Cumhuriyet hükumeti m"rkezi 
itıibazının yıldönümü münaaebe • 
tiyle bütün kalbimle tebriklerimi 
sunarım. Anadolunun ortasında 
bulunan Ankara, Atatürkün ken
diıine verdiği yeni liderlik vazife
sini tam manaaiyle 'İfa etmiıtir. 

-De•amı 2 nci Sahif.,d-

Çekyadaki So
kol teşkilatının 

emlaki 
Tan1an1en Almanların 

eline geçmiş bulunuyor 

suçlularının 
tecziyesi 

ı'lare)al Peten ınüt.t.c
hinılcrin ceza1andırılnıa

·Jarını istedi 

Da/adiye, Leon Blllm 
G. Gamelen bunlar 

arasındadır 
Vi~ı. 1 ~ (A.A.) - '.\lnre•al Pcteıı, 

daha fnzl:ı lıeklem~dcn Fran,ayı fe Cezalandırılması istenen eski Fran11z 
lfıkcle slirlik liyenler hııkkındnkı mu baıvekili Daladiye 
hakeme için 12 ag-t1'lo,la k:ıramıı ni kurıııu~tur. 6 Fr,ınsız ~antiye~i it
\'ernıişli. Mare~nl , müftehımlcr alt•y. hanı edilmektedir. Bunlar Dalndiye, 
hıııdekı v::ıka l an, keııclı namına lN- I.eon Illum, General Gnmlen Gila 
bit Pderek cezalarını adalet dh·anın ı:;ıımbr, e<ki hava ııazırı Pıye~pont, 
dan Hlemi~lir. Cezaların, nıedeııi hak - ve dı;\'er bir zattır. 
!ardan mahrum vey:ı bır krıleclc hap Siyasi maznunlardan Kok, J ap on
<e mahk(ım etmek .r. Devlet rei<i, yada bulunmaktadır. Suçlan, faa li
ynliıız ölüm cezası v ermirecekti r . yetlerı devlet emniyetine zarar ver
Fak::ıl marc~u l PetPnin ken dı ı fade- mekti r . 
sine göre fe l fıket mahklımları cez::ı- Ek~ l :ı Şapelde tulun::ın eski bnş
l nrını gö recekti r . 7 numarııiı nııa,-a- \'ekil Reyno \'e :iiomler in de vaziye
sn, el evlet reisine bu gibi!eti cezalan ı ti, -diğerlerinden tamamen başkadır. 
d ırma hakkını ,-ermektedir. Hüklı- Bunlar, ıtham edi lmemiştir. Maama-
met bu maksatla R iyon m:ıhkeme8i - -Devamı 2 inci sahifede -

·------·000 

Fon Papen bir nutuk 
irad etti 
·---------

ızmirpalastakl ziuaf ette Türk • Atman 
tarlhlerlndeki benzeuışten bahsetti 

--·------

Devamı 4 ncü Sahifede -
,-~__.:;:.::.:....:..::.::..::;.:;;;..~-, 

Sovyetler 
Londraya nıurahhaslar 

gönderecekler 
Londra, 13 (A.A.) - Deyli Ekı

presin diplomatik muharriri yazı -

yor: 
ileri gelen Sovyet J&hsiyetlerin -

den baz111nın yakında Londraya ıri
derek Lord Biverbruk ve Mister 

Herimanla görüımelere devam et -
meleri muhtemeldir Heyete, Möı

yö Molotof veya Lltvinofun reislik 
edeceği ~annedilmektedir. 

• 

• 



SAHİFE (2) 

Lord Biverhurk bir Ankara 18 yıl evvel hü-
nutuk söyledi kt1n1et n1erkezin1iz 

- Baı tarafı bU.inci ıahifede ·- olmustu 
natta Lulunarak lngiltere ve ... <\.merika " 
nın Ru \'ava her türlü \·ardımı yapa- - Baştarafı 1 inci. sahifede -
cak'ıarını', buna ba ladıkİarını ve ingil- Ankarayı maalesef zıyaret edeme • 
terenin Sovyeticre muhtelif ham mm!- <lim. A k 
deler ,;~vk ettiklerini ,.;öyl~m:~ ,. ez- londr~ v!'-lisi hun~an s?nra .n a· 
ciimle demiştir ki: ranın istıklal harbındekı me"'.k~ ve 

- Stalinin i. ifdiği bütün tank Vf' ehemmiyetinden ve 18 sene ı_çın~e 
· · ) t k d tt• • · · e ·n~a faalıyetın-tayy<ırel ıri teslim edeceğimızı \·ac e - ay e ı~ı ;mar ".. ı ., .. v 

tik. Top, bü.rük top. her nevi harp den bahıs !le bugun en guzel ':~ : 
maizemc:i de wrdik. Ru;; halkı- zuun harbın Avrupa kıt.asıı:ıa . 
nın mane\'l kuvveti çok yiik. 'üir. Or- kim olduğu zamanda ikı mı~letın ta
clııda övledir. Ru. azmi kırılamaz. Rus sıdıkları isti~laJ aşkı ve ma~rur var
rn. söz°'ünü tutacak, vadinde duracak- !ık olduğunu tebarüz ettirmış :".e ~aş
tır. İlkbahar 8Cferinc g~rerken füı ya- ka bir husus;yet olarak. da Tur~ıye
~ a her .,;ey v<:rilmiş bulunacaktır. S!l\'- nin Bizans ve diğer eskı ~edenıy':t -
~·etlere çok yardım edeceğiz. Ru. lar, !eı·, Londranın da orta~agı eserler•.Y
bifha~~ı• cephane, top, bü~·ük top, muh le öğündüğünü söylem•§ ve demış-
telif h m maddeler pirinç, kauçuk, tir ki: • . . . 
harp naYii irin J:lzım olan maden- - Kendinizi hızım yerımıze ko -
ler vesaiıı.·: i ·temcktedir!nr. HuPl:ırın yunuz. Binlerce kişi ev .ve barkla.r~~ 
hepsini \·ereceğiz. nı kaybetmişlerd~r: .. sır çok . tarı 

1

1 

Lord Bi\'erbruk, bundan "Ollra A - b!nalarımızın gelışı guzel b.ombard · 
merik ve İngiltere i;;çilerinn hitrııı et- manlarla kül olmasına şahıd oldu~. 
mi::; w demiştir ki: Fakat bu bizim cesaret ve metanetı-

.:_ Stalinin vaidlerim:ze itimadı rnr- mizi azaltmadı, fazlalaştırdı. ~u 
rlır. Vaidlerimizi yc:rine getirerf'f{İmi- yalnız Londrada değil memleketın 
ze inanıyor ve ben de inanıyorum. Fa- ht:r yerinde böyledir. t _ 
kat ~iz~n d~ cok çalı~manız ve fazla Londra valisi ~vamla; Alm~n t 
malzeme Yilcııdc getirm ~niz lflzım. hakküm ve hırsını mukaveıne~ e fa~ 

Ruslaı·. hizz:ıt' CeJ)hane Ya111\·orl:.ır. rihc, dünya kültür ve med1enıyhe ın • · h ·fe er azır-
Fahrikalarından çıkardıkları tana - daha şanlı eserler ve 5 '.': 

1
• h 

1
. 

i · k ı· •· I · · 1 · , ·· l · Turkıye a a ı-1' crı, ·ene ı ıll\'\'a,1·e erımız f erece>ın- Iatacagını soy emış, . . . d r . 
dedir. :; - • "iki tayyareleri Alman "He,:;- sinin de İngiliz millı;tınınf dı ea~['' 
,-er tayyarelerinin feTkinded!r. Donı ıo - taşıdığını, 940 senesı b~ar 1~ a .

11 
· 

\·iç tr.yyaı leri de mtikenımeldir. ınanyanın Avrup~ada ır ço '.11ı et -

(ANADOLU)' 

Cinayet mi, 
kaza mı? 

Ölenin aile efradı bir 
ihbarda bulundu 

::\Ienemeııin Çamaltı tuzlası ile İz
mir arasındaki yol üzeri-:ıde elektrik 
tellerindeki bozukluğu 'tamir eder -
ken elektrik ça\•u:-ıu :Mehmed Çıpla
ğ'ın. elektrik cereyanına kapılarak 
iildüğ-ünii yaznıı~lık. Kazazedenin 
ce•edi İzmir memleket ha,;ltıhane:-.i
ııe getirilerek muaypne~iııden -"Olll'a 
defnolunmufitu. Kazazecleain lrnrde
şi tarafından l\Icııemen müddeiumu
miliğine \'uku bulan ihbeırda Meh -
med Çıplağın, kendisine düşman 
kızı kim:-;eler tarafından öldüri.ildük 
ten :-onra elektrik cerey" ınına tutul
mus gibi yösterildi,"ri bilclirilmis ye 

faillerin i.:imlcı·i ele h:ıber Yeı·iimis. 
tir. ,\lenemen müd<leiumumiliğini;ı 
ihban üzerine 13ehrimiz cumhurivd 
wüddeiumumiliği, cenaze~·e oto·p~i 
yapılması için kabrin af'ılmasını ye 
cesedin çıkarılmasını cmretmistir. 
C:'nnze, memleket hastahanesi :ıe 
nakledilerek otop,,i :apıiac:ıktır. 

---000·---

1'1ü1hakata işliyen oto
büslerin benzin 

ihtiyaçları 

(Şehi'r. ve Memleket Haberleri) 

Bir bak.kal Bayramda BUGONKO PROGRAM 
7 30 Program, -7,33 hafif program, 

7 45 Ajans haberleri, 8,30 senfonik 
n;nzik, 8,45 evin !'.aati, 12,30 prog:ram. 
12,:13 Türkçe plUklar. 12,4i> A.ians ha
berleri, 13 Türkçe plfıklar programının 
ikinci kısmı, 14 karı~ık program. 18 

))ün iht.ikftr suçu ile 
tevkif edildi 

İkıçe~nıelik cadde-;ınclc J\lehmet 
oğlu TalımiJ Süleyman, hükumetçe 
tayin edilen 268 kuı·u5 fiat üzerin -
den halka satılmak üzer~ kendi,.;ine 
Yerilen kaln-Plenl<•n bır kilosunu IGı 
mil adında biri,;ine kilo-:unu 350 ku 
nı. tan s:ıtmıs \'C :labılae:ı yapılan 
tarassut esı{asında 15 kilo kahvPyi 
çuv:ıl iciııe koyarak Kfımilin cvıııc 
götürüı·l<en yakal.rnnu\itll'. Dün mah 
kemeye verilen suıe,.:man tevkıf e -
dilmı~tıı·. 

-000---

Üzüm, incir tevzi 
listeleri 

K ültürpa rk halk ve c;o
cu klara acık olacak 

Be!edive reisi. bayram günlerinde prog~·am, 18,03 ,ra.dyo ::;alon orkestrası 
J'"lt··. · ·J· h Ik ve çocukhrın bir 19 nıhavent Ye hıcaz makamlarından 
\.U uıpaı '1TI a . k 1 l!) "O A. h be 1 ı" Hı 4r: toplanma ve eğlence yeri halinde şaı ·ı ar, ,,) . .ıans ~ı . re ı, .. ".") 
bulundurulmasını karaıfaşlırnıı;~lır. ser~t>st _ıo ,<la~oka, _ rn,~:> ~;ı~~ı,. şaı ~ı~.ı

Beledi\·e reisi Dr. Bl'h<;et t:z'un rı, 2?,lv r.ıd~. o .gazete,,ı, -0.4<> .mu:-ık, 
·· ·· · · f , . müdlil'liiğü h·ızır 21 zırat taknmı, 21,10 mandolm kua-

cmı ı uzerıne u,11 • · - . 91 .,0 k 91 I"' l l • 'k türk 
lıklara baslamıstır. Önüınlizcleki retı •. :'. ,., onuşma, .- •' ·~ 'ası . , 

k . b . ." d. küitürı>arktaki muzıgı progı·amı, 22,.30 Aıans haberle-
~!? eı a) ıamın a . . . , . • ·ı- 1• • 9 ., r:· . k. 
1 ··ı.. · ı ·t ı \." ,·erleı·ını•ı n 22 4., muzı' c .rn:-;t, --.»·> \ m 111 ı 
ııı un cg ence va,.;ı ' " · · ' ' k · 

halka ve çocuklara ac;ık lıulun~lur~I- ıırogram Ye ·apa11115. 

nıası. sun'i göldeki ,;anda! \esaıreııın 1 c ı~ P.Pe! a 1 
ahali:1in gezintilcirina hazır l.ıuluıı- ~ U ;;;;;p 
dıınılması, \'iyana döner dolabı, ·------.-~-------
kr.hkahalar e\'i. uçan ördek, esraren ÜZÜ:\1 
giz mağaralar yesaire ic;in tertib·at 
alınmıı:tır. Yalnız ~eker ve kur~aıı 

K.S. 
4:\ 

K.S. 

bayı anılarında değil, Cu~ıh_urıyet 
Res bin ton iiziim ve beş bin ton in- lır.vranıında da ve diğer mıllı lıa:;·

cir sa.tısına ait tevzi listeleri kat'i ~ek- ı a~ılard:ı da bu gibi eğlence vasıla la 
!ini aln{ıs ve bütün ihracatc;ılr,rla alü- n, halkın istifade~ine açık iulula
kaclarlar;ı tebliğ olunmuştur. hltııecek cak, halkın İznıirin en gilzel yeri 
veya islenmis malların teslimine ba;:- külturparktan en temiz ve giizel şP
lanacaÜır. TU·rkive - Almnnya ticaret kilde iı<tifa<le etmesi temin olunaeak 
anlaşnıasının metni, henüz şehrimiz· tıo·. . 

516 Üzüm T. 
336 K. Taner 
261 A. R. züm. 
236 S. Erkin 
200 jiro ve şü. 
18~ M. Beşikçi 
168 B. S. Alaz. 
153 İnan şir. 
126 i. T:ıranto 
117 P. Paçi 

12 50 
4ı1 25 
42 50 
42 50 

013 50 
4J 
44 25 
47 

52 
52 
46 
48 2.) 
t.1 50 
fi 1 
50 
4!l 

dnki alakaclarlara gelmemiştir . ~Iaa- oooı---

nıafih hu :ınla!-}ma metııiı~in buglinler-· Pası·ı korunmada vazı·ıe 
de tı;elmcsı l.ıeklenmektedır. 115 incir T. A. $. 

113 1. Talıoit 
109 j. Kohen 

·15 50 
42 
43 
45 50 

48 
·16 
.ın 

49 75 
48 

Ru,;lar. kendi mPmleketleriıııle lerı· esarete aldıgını f_akat .!3.rJ.ta.n.ya-
d - ı ,·,·ılı· Fuad Ttıks,·ıl. nıt'ı'lh•ıl"ıta ı·,; \·apılaıı ,ıilühbrdan <;ok i,-tifade ('t_ 'nın mücadeleye . eva~. ettıgın.ı ı avc • '" • · -

--000 1 
13izin1le iş yapn1ak is- alacak olan ar 

tiven n1üesseseler $ehrimizdeki pasif korunma. teş-
105 Akseki bank. 

93 Rasih 
.1:ı 75 
-rn 50 
46 

4g 50 

"'' .,_ 
:1 ek er ·ler Al ·] lı kunetle l . mesajına :Şoyle nıhayet !iyen otobüs, kamyon Ye kaptıkaçtı-
.~ .. ı .~' • . · .. man zıı. 1 : ev en_ı•ş. ve larııı benzin ihtiyarlarmın kazalar- .., kfüıtında 17 \'e 18 ya'51:ırındakı be- 67 . I. Uı;lu 61 
r., buyı~k ı" gormektedır. Ru~ seferı vermıştır: .. .. . . . dı.ki bayiler vaı<ıta~i\"I temin olun-
lı;H)adıırı zam:.ııı Almanhrın :~o OUO _ Bugun muttefıkımız olan Rus - ' f k .. · .~ 

1 
Brük elde bulunan b~r firma, İz- den terbiyesi mükellefleri~·le talebe-

mirdekı· ı··.1cir , .'·er fı~tıg~ ı, Bag-dadda • ' fık go"ı·u" I 
52 Rıfat Tarhun 
41 1-L Sart 

46 ·1G ritl 
45 
40 · ' 'k ' · ı k d. · · .. d faa masıııı muva ı · goı·mu8 ve hazıra-

tankı vardı, .~Io:kova.r:ı · ıır. ı ~·apı- ya bütün .azmıy e. en ısını !°u a ı ııan liste üzerinden bütün kazalara ııiı. vazife almaları muva -
b•ılu!ıan 6 !'irm~t, manifat.~r~. !l~~:n müştı.ir. Gençlere bilhas,;a yara~üt -
~ı~t:~ı.' ze~·tınyagı, sa~un, .uzuı:ı1, . un ci.ilere karsı müdafaa i~lerıııde va. 

:rn '. Ilencuya 
:~5 J\I. 1-f. Nazlı 
21 P. Palambo 

-10 
l:ın harple <lu m:ın l ılOOO tank kul- etmektedır. Amerıka. azamı .. Y~~d.~ - benzin sevkettiı mistiı· Et, dü o -
I· , kt· d • apmaktadır. Sız de bursunuz. ..' .. . ., · ~ ı.ı • n S 11 

.ııım 1 
'
1 

:
11

• • "!ını Y hududla üdafaaya rn motorlu nakıl nı~ıtaları ihtivac - orgu ışlerı, ııotrcl tacırlerıyle ı~ yap- .; if \'erilecektir 

·12 25 
.17 25 
·13 50 
44 50 

-ı:ı 75 
47 25 
4;~ 50 Lorcl Fln·ııı· ıurg. fııgıltered~ tıı\·va- Sızler de rınızı m l·ıı·ıııı kaz•ıl·ıı·ll'ın tam· ı ·ki 

· · · b. ·ıı · · ? N ·ı · · ' ' ' ' .- ın ec ece: · er -I'(' \'e tank imali it:in bugüne kadar azmetmış ır mı ebınız. azı erın r. - ınl.k i~tediklerini bildirnıişlerdır. ,. ~ k · · .t• f k · h "d" 
Bratislavada bir firma da sultani- ~ opra OJ ıs e ı a ı-

2:~ E Bencuya 
20 Havim Kori 

R Abdullah 
44 50 
40 te~hit edilen ı>::ı,:lardan daha g('llİ-: vaidlerine kanmıyarak hazır bir va- l '1 

• 

lıir proje hazıı laııma~ı ic:ıbettiğini . ziyette bekliyorsunuz. Mazide Türk· 
. i•:lemi~. !erle Britanyalılar şiddetle çarpışmış_ 

---000'---
. c üzümü, incir. fındık, tatlı badem. • h kemesi 
lıo· neyi yağlı tohumlar ( keten t.o- senın mu a 5 :\L Kuşakc:ı 

9 ':\I. Ali Ka . 

:rn 
13 2:) 

30 
- Ca ·erni7. :rn.ôoo !hınk yapmuk, !ardır. Fakat Avrupada kaç devlet 

ınfül :ıfaadan aarrtı7.a g çeceğimiz böyle _çarpışmalarda yer ~l~ıştı~-. 
zaman bunı arı . eferbcr etmek ·:c Maamafıh bizim çarpıtmamız hıç b ır 
harekete gecirnıektir. Demı tir. tatsızlık bırakmamıştır. Ve dostluğa 

l:ıgıltere l~v. zım nazırı. nutkunu yer vermistir. 
• li ,(izlerle hitirmi ·tir: Ve biz, mazide yanyana harbet -

- Stalin lı ıiyor ki. fngilteı e h~!' tik. Bugün ayni idealleri beslediği -
.' :ınlımı ,va par.aktır. f ngiliz milleu mize emin ola~a.k. Lond~'."lılar. na~ı: 
biliyor ki. Hu ya, nihai zafere kadar na Ankara valısını ve Turk mılletını 
cıılı~:ırak \'P ·arpış·:ıcaktır. Ben d.:- selamlarım. 
Lı.1~a kani bulunuyorum. * 

IRA •• YOLU_ 'D r· L\ PIL ... 'I. Radyo gazetesinden: 
YA H.IJil\J : Bogün, Ankaranın tarihinde mut. 

R. ılro gaZ(·te,,ındeıı: lu bir gündür. Bundan 18 sene evvel 
Htısynya Jraıı tarıkıle ,va1ııiacak bugün Ankaranın Türkiyenin baş 

yardım hazıı:lıklan el '\'am e+nH•l,tc _ ~e\wi olmaaına karar verilmiştir. 
dır. Fakat bu yıırdım, gere· Amr - Ankara, bu talie Türkiyenin cum· 
rıka. gerek İıı:rdterc ıç ın uzun \ ' '1- huriyete kavuşmasından tam 18 gün 
delı olacaktıı·. • evvel mazhar olmuştur. 

.\lo~ko\'a· civarııı a nıuharcl;e ıı • Aradan geçen zaman zarfında 
zuıı müddet deY:ım l'deı·,.;e ,Arn,•rik:ı Ankara, Türkiyenin bir bayındırlık 
Ye İngiltere. Rıı ·aya elden gelen merkezi ve örnek olmuştur. 
hr.r yardımı yapacaklardır. Onu bayındır bir şehir haline ge-

F k ı tiren başarıları adım adım takip a ·at A nınnlar. ıste buua mani 
1 olmak ıc;ın , on harekete gecın ı ') hu _ edenler, mil i tarihin 18 yılını da 

aııımaktadıl'lar. görmüş. olurlar. 
"l 'PUK Jcı· • Dünyanın, yedi iklim dört bucağı-• • AL:\L.\. 'L..\H • ·r-: l · 

JJİYOHLAR: nı harp ateşb~rı sardığı ~u anda tari-
f ' ı ' • hin mutlu ır gününü yaıiyan An· ,er ııı, l:J (."\ . .A.) - 1.ırı re.-;mı h 

bir karııakf:'ııı )ııldırılıyor: kara, bir barış şe ri halindedir. 
~ov\·etler H•rlığinın can ÇC1'1 "111e ı Çepeçevre baş şehrimizin üzerin-

hakkın. da 1 oı·cl I'ıverbur"uıı u·i .. ld de dalgalanan barış havası, hürriyet 
' ' ' , " " .l ... - • ·k!'ld. Kısa b' d · · ılığı .,;011 nutkun ecnebi gazelccıler ve_ ıatıb a ır.bawar ır llevdre ıbçın? ·· .. ı ·· . k ı;ıaan unca ~ ı, yı ar an erı 

<Jntıııc e Ml gozc caıpan ·ısınıl:ırı n- . 0 

1 · · A karad l A 
k t . E lı ·t• , , ti ı~aret er.nı n an a mıştır. n. 
uıınıuş ııı. 'ıı as .ı JVj e eı·ııı can k. b. ı· · ·mizin bi t• l' f·1 · 
k . · ·ı 1. 1 ·· - · ara, ır ıgı , r ımsa ı ve ı a-

c;e ı~mesı ng ız Pr.n ~ uregını "ız - d 8 dan so d ·· ı ı 
!attığı. fakat bu nıı çeki menin de- matsı ır. un nra a oy e o a-
.. t . ı. • r d - 1 kl el ca dır. • 

\ ,ın1 .. e mt "' 1,azık~t gel~'. ıgı ~ 11 ' 111 n- Ankara radyosu, Ankarada bulu-
., .ozler geme c n. llarıc 'C ne - A karaya b ~ ı b l tk ·· 1 . • nan veya n ag ı u unan 
zaretı, bu nu kul ~o1~ erden ılıaı·et ,!ı lbütün vatandaşlarını selamlar. 
ye tav ıf etme cc ır. 

Panaıııa eski cun1hurrcisi ~rica ret. \ Tekili Anl·arada 
Y.ı~'..ngton, l :3 ( .\..:<\.) - l'aııam:ı l İ,;taııbııl. !:1 (Hu tısi muhabıri -

eskı cumhurre,; Ar3 .ıoı:, Panaııı:\\·a nıızden telefonla) - Ruradakı tet -
hnı·ek"t ctmıştır. Huna, bır telef:pı ı kikierıni bitirnıı .TiC'aret Vekılı ..Jllim 
ınıılrnve•·('siııdcn ..:onı a kar.ıı· vrr-

1 
l:ız Ökmen buguıı Anka ray!! hare -

mı~tır. ı ket etmıştir. 

inhisarlar umum Müdürlü2ünden 
1\eşif ve .,_artnnmclr-d mucilıinl.'e am:.ıltı tuzlası amele r nıek
h:ıne ı in,: nlı işi k:;palı zarf J ulu ile yapılacaktır. 

2 - 1\e~i( lıı>dcli 1-1150.71 lir:ı olup munıkkat teminatı 1061.:11 li
radır. 

~ - L · iltnıe 4 • ·ı !).ıl • : :ı gtin!i saat oncl:ı Kabataşta levazım ~u
benıizdc mnteşekkil alım komi roııunıla ,yapılacaktır. 

- ı)artname ~ii?[i geçen ~ubcclcıı \"C' İzmir, Ankar:ı basmiiılürlük
leı·iııdcr. 71 J,u ·uş mulrnlıilincle :.ılına.bilfo·. 
F.k'illnır)e girm k i. tiycıılerin 13 lıin liralık bu kabil insaatı 
ı>ıu\'affokı~· c yapmış olclukların:.ı dair vesika ilıraz ed~rck 
ihale limiıırien :J ı:ıuıı Heline kadar umum müdürlük inş:ıat 
.u . iııdeıı yrıca •kı:ıiltme~·e i~tirak ve:ıikaııı almaları J:izımdıır. 

ı; - E · iltm ye g ireceklerin mi.ihiirlii teklif mektuplarını l::ınuııi 
ve;;ihılr rını ve münaka ıı. a iştirak vesikaı:ıını ihtiva ed cek ol:ın 
k. p:ılı z.uflarını ihaie san tından bir ~aat ev\•eline kadar adı ge
!;t n ı,uııı ,;yon ırei:-;Jiğ i ne makbuz mukabilinde vermderi jiizımdır. 

• J4-17-10-21 
a. -" ... .. 

lstanbul hava Mıntaka deco 
amirliğinden: 

1 - 10.000 metre lnşl:k er elbi. c. i kunıaşı aatırt nlıııııcaklır. 
2 I'ati teminatı olan 4275 lirayı Bakırköy mal mi.idi.it)üğüne yatı

ınlnrak 23-10-041 perşenbe günü saat on dörtte Yeşilköy hava 
nııntaka depo amirliği satın alma komi. ~·onuna müracaatları. 

3 rümunc ini görmek istiyenler her gün :ant dokuzdan on ye-
<liyc kadar yeşilköy hava mıııtı.ka depo :ımirliği ı;atın <ılnıa ko-
~iAyonuna ıniirncantları. 4282/D02;; 

Sigara fabrikasında hunıu, .;;usanı ve ay ~içeği) ihı~.ıcatçı_ Toprak mahsulleri ofi,ı müdürlii~ii 
lariyle iş yapmak istediğini bildir - memurlarından Necdet Soydanım ıh- 132 İnhi":urlar ida. '27 ~o 

!,')() İ~<;İ_ve sıcak )·en1ck ınHir. tiliis surctivle 5 bin lirayı zimmetine ---
---000 geçlr~ek ,~ ayni müe:;~N>ede çalı:~an :1~~5 

da,i!ıtıldı D ·· 1 ·· v • Hamdi ve arkadaşlannın nıenıtı·nyct 81. ... ul 
• • > • • un nı yagınuı \'azifelerini ihmal etmek ~uçunclaıı mu- ---

. İııhısarltıy ıd:ıre;;ının A.banc:ıkt:ı Dün lzmirc \'e civarına yağmur hakemelerinc ~ehrimiz :ığırceza ma~- 84706 
kı sıgara fabrıkusıncb cl~ıı anı eleye ) ağmıf\tır. Öğleden evvel şiddetli kemesinde dcv<ım olunmuşlur. Şahıl
para;;ız sıcak yemek ':cı:~lı? .l'P ba~-ı bir lodos ve karayel. fıı tması karı - ler ve vak·a ile alakada~· ?l~nlar tam:ı
lanmıştır. Falırıka mucluru 11. Ek - sık olarak esmiş öğleden sonra da men isticvnp edildikl.er~ ıçııı .muhak?
r~m Ealtacııı nrzaretı altmcla teY - rai[muı· baslamı;;tır. Yağmurun, bü- me son safhaya gelmıştır. 17 ılk te~rın 
zıal yapılır~Pn '.alırik:.ı ım;~lat :"ımırı tün Ege bö.lgesiı;e yagmış olma~ı günü nıücleiumumi.tarafından mazmın 

No. 
7 
8 
!) 

10 

4~ 
4·1 
45 
4!) 

DB .. Kemalı Arıf . :ı~·gılıoıı;lu, mu - muhtemeldir. iM' hakkındaki iddıa serci oluııacddır. 
h .. asıbı me:-;ul \'e ıd:ıre ıŞleri aıııın Kıslık zeriyat lıaşl:ınıadan yağaıı !Jir/rı· lıi, · 11111hnl.:cıııc: . 

11 5:1 
İNCİR 

• <'_vre:-;le başnıakınıst Alı Altıııay ve lıtı y,ıgnıurlar, fazla devam etmedi- Gö_zlepe tr~u~way cadılesıncl: ~ansı 
clıger memurlar <lıı lıuluıııı~u~ \ .. , '1)0 ği takdinle cllkilecek mah,-ul için !•'e::zıye ~I-erıç! kısk.aııçlı - yuzı!nclen 412 

204 

K.S. K.S. 
:ır. H. , azlı 

amı>le ıle bırlıkte ııatnlC',;lı •!l yenıe- ı·ı·k rıı fl:ıl:ır n•recektir. ölclurmek kasdıyle bıl' çok yerl~nııdeıı 
ğfııi yemislerdır. Buııclwı so•ıra h :: r ağır surette ya;ralıyan İbrahim Meri-

':\I. j. Taran. 
Si.ileymaııovic; 
İz. Ye Ab. l"e,,ci 
Şakir 

2;; 25 
ı:~ 75 
17 75 
17 

175 
işçiye parasız, yüksek k~ılorilı ye . -- ·OOO çin muhakcme;;i de ayni ~kilde son 
mek Yerilmesine dev_~m edil~rektır. l~ayraın hazırlığı safha~·a gelmiştir. Ayın on yedinci 

12:1 
111 

98 
68 
28 
67 
30 

2.1 
17 

., ~ ıtünü miiclcleiumumi tarafından lııı 
2!) bil'inciteşrin Cumhuriyet l.ıay - maznun hakkında ela icldiacla bulunula 

15 
16 

Rila~ 
Hadm Kori ---000- 18 

Fransada harp suçlula
rının tecziyesi 

ramı programının hazırlanmasına caktn. A .. Kııd. Hl ıx 

h:ı~lai1111 ı~tır. lhi n vfü•yette Y:ıli Fu- H , .• 1 , . ( ,~ le 
ati Tuhalın rei,;liğintle toplanan llSUSl 111ll lclSe ).._(. 

P. Klnrk 
:\L KPIHI i ı·c i 

1~ 30 

c·umhuı i\'et bavramı kutlu lama ko- ıslahat 
nıite,;i, geç vakte kadar program 1666 

"' - Baıtarafı 1 inci sahifede -
fıh hadiselerclekı rollen scbcbıyle 
bunlar hakkında ela ceza tayin t,flı
lebılir. 

il zerin rl e ça iı;mıı~tır. 
---000---

Dayanın tnhkık:ılı ı:ı dosya, idclı- Yüksek eJıliyetli mükel~ 
aname 500 sayf.t tutmu~tııı·. İcldi:ı-
namenin son kıs-:ırnıtla cezalar zik- lefler ve bazı terhis 
redilmektedir. d"[ • . .t d 

Siyasi adalet dhanı, büylik elçi e l. mıŞ e,ra 
Dölarok'un i,;tıl'.ıkil~ da\·a evrakıı11 Yabancı askerlik şubesi başkanlı-
uzuıı z:.ı.mandanb,~ri tetkik etmi~, fa ğından: 
kat bes aydanbeı-. hiı: bil' haber sız- Yi.ik. ek ehlh·etli kısa lıızmele tabi 
mamı:tır. Siva:<i evrakın elde ooıl- mükelleflerin. dıırumlaı ının tesl{iti 
me:;ı , ic· in' hftkim!nrın sarf ::!ttıklcrI irın 20-10-941 gün üne kadar ı:u be
mesa i çok güçlükler]~ karı;ıla~nııştır . n;ize ıni.iracaatlan. 
Riyon me\•kufl:ı;-ı, sıkı nezaret altm * 
dadır Ye her Uir!ii ilıt;lüttan nıcınna Fili hizmetlerini y:ıııııı ta terhi . .; • 
bulunuyorlar. !eri nüfu~ cüzdanlarına ya:t;ılı olnıa-

__ _,,00 yıp a~Tıca ellerinde lerhi,; \'e,:ikala-
ESKl JIAIISUf, PASUL1'A.LAR rı bulunan}a.rın t~r~ıi."lerinin cüzdan-

E,;ki mahı<ul fasulyaların ihracına !arına geçınlme ı H:m bu kabil ern
licaret vekaletince müsaade edilmiş ve un terhis Yesikaları. terhis ve!'ikac;ı 
·chrimizdeki alakadarlara emir g:?l- sureli ve ııüfu~ cüzdanları ile şııbe-
mi~fir. mize müracaatları. 

inhisarlar umum müdürlüeün
jjen: 

1 - Cem'an 12.355.~00 kg. iskarta kaneri~n, ~ul, ~uv:d, ve p:ı:tal 
!'azı kapalı zarf u~ulile ~dıiaeaklır. 
• 2 - Muhammen lıedc•Iı G188.47 lira olup ~; 7 .5 lem :ıatı fı28.~7 
liradır. 

3 - Eksiltme ::ll-10-f.J41 cuma günii ımat 10.20 <le K~ılıatnşta ln a
zım şubesinde nai1 eşe~ ki 1 ~:•tı<: komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Niimuııeleı· !ıer gün . özi.i geçen ııubede ıröriilebi!ır. 
u - Kanuni v<•saik ve teklifi havi kapalı zarf <!k.;ıltm~ saatındcıı 

bir saat evwlııı~ k:ıdnı· ıntzkiiı· komisyona makbuz mcık:ıbiiincle -. e-
rilmelidir. 12 14 16 18 !l003 ·l::!'i3 

inhisarlar umum müdürlü~ün
den: 

1 - Kapalı zarf usulü ile dört adet maa makine gl\verleli ~ektimıc 
yaptırılacaktır. 

2 - Mnhnmmeıı lıccleli 58 lıin · lira olup nıu\'akk::ıt teminatı 41GO 
lir:ıdır. 

3 - Eksiltme 3tf 10/il41 cuma giinü aat 10 da Kabalaşln levazım 
şubesinde müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameleri ı1özü geçen şubede ve Ankam ile İzmir baş ınli
diirli.ikler;na 2 lira 90 kuruş mukabilinde alabilirler. 

5 - Yalnız makine veya yalnız çektirme .teklifi kabul edilir. 
6 - Eksiltmeye girecekler mi.ihilrlil teklif mektupları ile kanııııi 

vesikalarını ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale saatından bir saat ev
veline kad:ır adı geçen komisyon riyastine makbuz mukabilinde ver-
meleri lfLzımdır. ~ • 10- 12-14-17 8908/4224 

.\Iulıascbei hustl.'İye İzıniı· Le~kilfı-
1.ı yeni ~eklini almakt~ıdır. M ecJisi 
umunıice ittihaz olunan karara görB 
•f' hrimızde muhasebei hu«u,;iYe ta -
Jıakhuk ~ubeleri,. Fevzipa a bulva -
l'JPcla I3ahc:eliler hanındaki daire~·e 
ııakl clilecektir. Tahakkuk defter ye 
e\'ı akının nakil işi, bitirilmek iizc -
redir. Yeni alınacak · ıı t.ah:;ilclar için 
yapılan imtihanda kazananlar, l.ıiı· 

___ !)JJ!l8 

ZAHİRE 
100 ~u\'al 
] 0.') ton su~am 

000 

!18 üO 10 50 

Seydiköy nahiye müdürü 
, eydiköy nahiye müdürü Rif:ıt 

Kaıııer tekaüde se,·kedilmistir. 

kac gün ic:incle nızifeleriııe lJa~lı~~.- -----·----------
cnklarcl ı-. lzmir b~lediyesinden: 
Benzin satı~ı yols~ızluğu 

He~eçliycmizin nıuhn~ebt \'e rnı-idat 
l1a,;mahnne ga ı·:ıjıııcıa· bt·ıı:,::ıı rJ,._ ,;er\'i,;lerincle açık olan mc!nı.1t:•iyetler 

po,.;uncla benzin ><atı:;;larıııcla yolsuz- ıciıı 16 X !)41 tarihine mi.isadıf per 
luklar ~·apmakla ve fa~.la fiate lıe·ı- Senbe günü saat dokuzda ı11ü ab:drn 
ziıı ::mtmakla mazaun Omer Karpat imtihanı ya1lılacağıııdan li:<e ·e orta 
ile> Hü;;cyin Dizdarın muhakemı>le - mckkp mezunlanndan askerlik fili 
riııe bugün ~ehrimiz a~liye birinei hizmetlerini bilirmi~ olan isteklilerin 
ceza mahkeme.sinde <le\'anı oluna- e\'rakı mü,;l.ıiteleri ile birlikte riyn:-.et 
c:ıl~t~r. Bug~n. muhak~m e iı:t ar ec!i-ı makamına miiıracaall:ın liiwm.~ı . ilfın 
Jelıılırse lrnıaı da tefhım eclıleeektır. olunur. 1L12 

lnhisarıar umum müdürlüğünden: 
- :12602 K c:. kanaviçe kapalı zarf u,;ulü ile satılacaktır. 

2 - .Iuhanıme!ı. lıeıleli 21.1!)1.~0 lira olup teminatı 3178. 70 lir:ıdıı". 
• 'ümuııell·r i~tanbulda Ahırkapı deposunda göriilebilir. " '} 

·l - Artıı r.ıa :n ,'X !) 11 cuma •ünü saat 10.40 da Kabalaşta le\' azını 
~ube,.;iııde mlileijekkil :.Iını komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Al'tırmıya giırecekleriıı nıiihlirlü teklif mcktuıılarını kanuni 
vr~aikini ilıti\'a edecek oıan kapalı zarflannı ihale ı;aatınıla•1 

bir saat e\'n.•line lrndar 'adı geçen komisyon riyaset.ine mnkhuz 
nnıkabiliııdc· Ycrnıdcri lazınıclır. 14-15-18 ·128~1ı!l066 

Aydın vilayeti daimi encüme
ninden: 

~Iuhanımcn kıymeti 
Lira. Kr. Adet 

3188 75 54 Kalem liusu,;i idare m:ıllıu cnakı 
Vilayet Ilu::;usi i<lar :sinin 1!)41 yılı ihtiyacı olan 54 kalem ve 3188 

liıı:a 75 Kr. muhammen kıymetli matbu evrakın açık ek::ıiltme.~iııc talip 
çıkmadığından bu evrakı matbua 6/l 1/941 tarihli perşemhe güni.i ~aat 
11 de ihale edilmek üzere pazarlığa lıır:ıkıldığı ilfın olunur. 

29 4 !) 14 

Kırka2aç belediyesinden: 
Kırkağaç beleclıye,;ı:ıce 3100 lır:ı :35 kuruş keşifli belediye binası 

iıısaatının temel ve lıımıcı kısmı yapılacaktır. 1hnle. 28.10.941 salı 
gi.lni.i saat 15 belediye dairesinde encümen huzurunda yapılacak, ta
liplerin ih:ıle günü j~. 7.5 teminat akçelerile ve eksiltme kanununda 
yazılı vcsikalarile müraqıatları, şartnameleri her gün belediyeden 
ırnrasız ,-erilir. 10. 14 18 22 4229. 

İtıciteşl'l 
~~ 

ıtl""~ 
. "'···· ···''~ ........ . · ı~ -un Aı 

l er kilos t , ••. 
~uz kilo 

.ı l[tnın 1" 
" t " 1 

aınirli' 
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-1~ 
Ciıı· kilo 
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260000 
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!lı.r"" Aınirliii Satın Alma Komiıyonundanı 
l tı"· kıl?suna 13 kıırüş tahmin edilen 19800 On dokuz hh se

•İl~z kılo Nohut açık ksiltm{'ye konulmuştur. 
~ ın~ 17/10, 9H C\ıma gfinii saat 15 de Kışlada lzmir Leva-

t a:uırliği Mlın nlmıı komisyonunda ynpılac:ıktı'!". Şartnamesi 
~~u~ komisyonda göriilür: 

3 Ld''101 n tııhmirı e ilen tu rı 257-1 iki bin Jı;>ş yüz yelmiş dört 
ır. 

4 /1~atı mu_va_kkata;;ı l!l3 y~iz dok~a!1 iiç.Hra 5 beş kııruştu~. 
5 illere ıstırak edeceklerın mezkur gun ve saatte kanunı ve-

\'e teıniı;atla!'İJ]e biırlikte komi..~yona mii\acaatları. 
tı--- 2 6 10 14 

Ç e t•lcrri Satın .-tlma Komisyonmıdon: 
P' ilo Umum tuta>rı Teminatı Şartname~i 

Lira Lira 

7125 5!l5 

(ANADOLU) 

lzmir levazım amirliği aatın a lma komiıyonundan ı 
1 - Beher kılosuna !l.50 kııru~ tahmin edilen 448.000 kilo sanı:ın 

kapalı z:ırf usuliyle cksiltmiye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen hepsinin tutarı 15680 liradır. 
3 - 'feminatı muvakkatsi 1176 liradır. 
4 - İhalesi 20.10.941 pazar!es; günü 'ant 15 te kışlada İzmir le

vazım amirliği satın alma komi•yonunda yapılacaktır. 
5 - Sarlnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - Eksıltmiye ı~liı iik edecekler kanuni vesikalııriyle temin1t 

111ektupları111 ıhale snatındn en az bir saat evvel komi,yona 
\'ermis l.ııılunacaklardı~. 5 9 14 18 

lzınir Levaz111ı Amirliği Satuı Alma Komisyonıından 
1 - Beher kilosuna 162 yüz altmış iki kuruş tahmin edilen 3000 üç 

bin kilo sadeyağı .açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 16/ 10/9-11 Perşembe günü saat 14 de Kışlada İzmir 

Levazım amiırliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartna
mesi komisyonda görülebilir. 

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

4 - Teminatı murnkkatası 36·1 fiç yüz altmış dört lira 50 elli ku· 

İzmir Levazım Amirliii Satın Alına Komisyonundan ı 
1 - Beher kılcsuna :ı.;;o üç [,uçuk kuruş tahmın edılen 4!8.000 

dört yiiz kırk sekiz b;n kil 0 saman kapalı zarf u>ulıylc ck
siltmiye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen lıeı1'inin tut~rı 15680 on beş allı yüz sek. '' 
liradır. 

3 - Teminatı mu\'akkatesi 1176 bin yüz yetmış altı liradır. 
4 - İhalesi 20.10.941 ııa7.artcsi günü saat 15 te Kışlada lzmır 

levazım amirliği satın ~ınıa komisyonunda yapılacaktır. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 5 9 14 18 

Çanakkale MST. MV. satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale birlikleri ıhtiyacı için beher kilosu :ıs kuı ustaıı 

10 ton şehriye 20-10-Ml pı,zartcsi günü saat 11,:10 da paz:ır
hl,:la s-:ıtın r.lın:waktır. 

2 - Kat'i teminatı 750 füıı olup e\'Raf \"e şartnamesi her guıı ko
misyonda görülebilir. 

3 - lsfeklilerin mezkur gün \'C •aatte komi,-yona müracaatları. 
ı.ı 19 

lzınir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundanı 
Cinsi ::ilik tarı 

Kapalı zarf 15/10/9H Çar- ruştur. 
şamba günü saat 11 de 5 Eksiltmeye istirak edeceklerin yukarıda yazılı gün ve saatte ka· Kırmızı biber 500 Kilo 

' 11100 833 c c c c « nuni vesika ~e teminatlariyle birlikte komisyona müıracaat!arı. Pırasa 8500 Kilo 
• 

' 3!100 585 Açık eksiltme 15/10/941 ..... -.---------..---:----~2~6~~1~0~1;;,4______ Ispanak 8500 Kilo 
l:'---- Çarşamba günü saat 11 de Söke askeri satın alma komisyonu re;sJiğinden: Domates salçası 500 Kilo 
,475000 y k. •• ~ ~ .,... 1 - 19.9.941 tarihinde ihaJpsı yapılacak olan (496.530) kilo se· Domates salçası 5000 Kilo 
ırı . e un . ? . 1 nelik kuru ot kapalı zarf usuliyle eksiltmesi ilan edilmesine Domates salçası 1000 Kilo 

l Jlai~>rı ş:wtnamelerl<' yukarıda cins ~·e m_~ktarı ı:a7:ılı ~ ka em rağmen lalıp çıkmadığından pa~arlıkla .. mübayaa esılmek 1 - Yukarıya cıkarılan altı l<:ılenı yiy~cek madde"i· pazarlıkla ;a 

SAHİFE (3) 

1zmır Çocuk Es.rgPm ~ Kurum -
nun tertıp eyledı*ı pi~·:ıııı:o :ı 10.!l ı ı 
günü ke~ıdc edılmış olclui;unclan k,ı 
zanan numnralu 1·1 gil-;teren 'ıstedır: 

Rac.lyo : !182 
Üis,klet : 3240 
Fotograf makine" : ıı<r.s 
Hasır koltuk : 81 
::II:ı•1ıkiir takımı : ı :!1 
(,ay takımı ! :~~~;~ 

K:ıd•fe .abalılık : ı O~lR 
Y "ı·Jı m:ısa öttci;ü : 2n·~. 1 ı ı ~, 
Yatak örtti>•Ü : 1:ı:ı~. ii'l 
'.ll:ısa faatı : 25!16. 27!l!l. 
1ılekli yatak ~aı «fı :1~7. lG~x. 
789. 
lngıliz baltan'), 
1476, 1385. 
Kadın kumaşı : ::ı;ı:?. :ıoo1, 1G9u, 
:ı17o. 246!1, :ıoıı. 30G7. 
lııeklı emprıme : 4 iO, Oö7, 16~0. 

2452, 3076, 299~. 293D. 233't. 
Ha\lu : 508, L>71. 1oss. 1 'l3'l, 

859, 3100, 1067, 3:399. 2!171 
İs bankası kumb~ra<ı: :ıı ı:~. l !l!ll 

288.0, 681. :3135, !J87. 141>', 120;;, 
2ssn. a.17, ns.3, ~.·:on. ~:1:ı:~. ::.ııo~~ 
2907. 1092, :ı:ı7n. 1101, ıı:1~. 11! 1 

:ı !. ı. .~arf ve bir kal~m açık eksiltmesıııe !uzum gorulen odunun üzere 20 _ 10 _ 9 .ıı tarihıne kadar bır ay mudelet!e askıya alın· tın alınacaktır. 
'•~ıltUnü 15110 !J.11 Çar~mnba günü saat 11 d~ yapı!ııc~ktı~. t 2 - 1hale"i 16.10-9 Jl pcq·~rm!ıe günü saat 15 de kışlada h'rnzını Iüıt!ın çorabı : 23 ~' 1 · 
·k~ınz_arflar kanunun larifatı dairesiı1ıde laknztım edılmış 0 a- 2 ~:{l;'prİerin htanlıul, Anknnı, İzmir. levazım amirlikleri satın :ımirliği satın alma komi;yonundıı yapıl-:ıcaktır. 220

6
2· !l16~;· 9~~o. ~:~~~ 

:2;)j.I, 1 !I:!:? 
217:!, ~06~. 
!1.-, 17, :l'.J .• 
ısıo, 111, 

•ll'I ı.sı·ona bı'r o,a,ıt e"\'el •·erı'lmis bu unaca. ır. . . 1 n"k askeı·ı satın alm k . 11 " J il k . I l l~ ;,, o~. ~•wl:' . .,,,,,_ 
'' 

0 
• • ' • J k · J '0 ·c a O ·on - •> - stekJiJerin hr İ "'Ün V" Raatte 'Offi1',\"011:1 o-e OH' Pl'I. ~ • 1 Eıtın belli gün ,-c saatt sika ve tı>mınatl:ınyle birlikle ama oınısyon arıy ~ ~ • . . • ' mıs) · '. "' ' "' 1287, :1216, 2H3, ı:;-; ı 

ı·on rınd·ı mevcut sartnamderı dahılınde 20.10.941 pazal'te~i gu- AskerAı Fabrı"kalar lzmı"r sı'laA h '>526. 2 .~, 6. 257~. ı · ııınuzıı mliracaatları. nü s~at 11 re kadar Söke 2 skeri satın alma lı:omisyonuna mü - - -~ 
:.~,i her giin komi~\·onda görülebilir. 2 6 10 14 (-1102) 5 9 Erkek ~orauı: ~~Gl. 716, 2260. 
tı '•l •atın alma ko. Tei;liğinden: 1- ..... --r~a~c~ııa~t~e;!t!!;m:.::,e:,:;Ie~r .:,ıl~ii~n~o~lı~ın::ı.o::r.:a~:":'· ------1-4;,,,,,;1:;;;8:....- fabrı"kası satın alma komı'syo- 64:1. lOll, 1881. 130!), 490, 21!)1. 

S"k k • at ima komiJyonun a n : .·1.·ı~. •">18, :~O".">, 'l9. l, :!O():!, 200A. ?>liktıırı ~Iuhıımmen lıet!dı )Iunıkkal T. o e as erı s ın a , v ~ " " -

1 _ 2o.!J-!l4l tarihinde ihalesi yapılacak olan 51840 kilo senelik pa- 3128, 2748, 328.'. 2!l:;, 27:>7. 1~37, 

Kıl o T ... ira Lira. I~rş tates kapalı zarf usulü ile eksiltmesi ilan edilmesine rağmen nundan•. 1 :ı~o. 161:!, 1170, :1071, 'OG:l, 15~·~'. 
d 1 ki "b ::J77, 1G67. 1280. 30Ht), tS!l.1 o)047, 

tall·p çıkmadı<•ından sonun a pazarı . a mu ayea edilmek üze· 
. " 1 İ ' ']• 'hl' ' ' ( ( ' h"I 2217, 171~, ·15:ı, fı.7:!, :!200, ~ı 11, 120 ton :ıoooo 2250 00 re 20.lQ.!JH pazarlesi günü ı;aat on bıre kadar bir ay müddetle - zmır sı ah fabrikası ı ıyacı ıçın me\'CU ~ar namesı veç ı c , ,. . 

- .. ---
·ıo t 7500 562 50 (8350) Ji..-a muhammen bedelli a~ağıdıı cins ve miklan yazılı :ıo5:l, 172 0, 85>'. ~:nı. ı~:., :..~'•"· 
• on askıya alınmıştır. . ... . .. • 3:.12.ı, ::147, 1943, 2~G:l. 1ii7G. 
20 ton 30000 2250 00 Taliplorin izmir lc\'azım amırlıgı ıle Soke askcrı satın alma ko- dört kalem kereste ayrı ayrı \'e)'a hepsi birden pazarlıkla salın Şışe kolonya : 277 ~. l l, 1,-,0 ı. 7 .ı 

~,~o ton 11250 843 75 2 1 · 1 'il alınacak! G7-
v nl'ıoyonlarında mevcııt e\·ve ce gcimm_ en şarlnameler dahilin· ' • ır. 2481, 3016, 286'.J. 22:ı 1, 2.ı:ı::. 2 ı • 
40 ton 6000 450 00 ° · 2 p ı k ' d" t lT lk · • if'ı~'<· 7 ~ ton 4l200 3093 75 de 20_10_941 pazartesi günü saat on bıre kadar Söke askeri sa- - azar 1 .n-10-9.fl cuma günü saat on ort e :ı apı- 1162, l:l6, 505. 2ll>3. 1204, ,~•ı •· 

"'·' v t t 1 · - nardar Rili'ıh febı·ı·ı,.,1°.111~,0 mı·ı·t,,s.·"],·kı'I komis•·oıula .rnıııb- ıs·,, ?"'18 1"1~ 1113 "''ll'l · ıı ı, '' ı~o 'k1 ] · ] h b d ]' k tın alma komis.vonuna müracaa e me erı ilan olunur. " · ·' "" ' ' , ' "· -J• • .,. · · · • -- ·' ~ · t t ~ cıns Ye m. · .. r arıy e mu ammen e e ı ve IDU\'a ·• cak!w. •l 253 , ;ıo 6 o, 1552. ;;2ı;ı.;, 1017, 8~0 • 
. 2~ınınatı yazılı alt; kalem yiyecek \'e yakacak maddeleri- 10-l2-l4-16 _ :ı Talipler 627 Iİl'alık temiııatlannı İzmir mal sandı-ğınıı yatırarak ı.116. 2346, 282:3, 1760, 2tJG:l, ~:4~!ı. 
aıO·l0-!141 p-azartesi günü ı;aat 16 da Ezinedcki askerl sa- -lzmir levazım amirliği ı~tın a lma komisyonundan: alacakları makbuz ve ticaret odası 911 yılı yesikıısı Ye 24ao S'.l· 1rn:ı 1:rnı 900, 13!l5, 18~~. ~ı;;, 
". ıın· a k.·omi,,.onuıula pazarlıkla ~atın alınacaktır. 1 _ Beher kılosuna 7o yetmış be.~ k.uruş tahmın edılen 5000 oeş 1:1.16: 2538; !JÜ, :!GO:l, 2G·13, l';'ü :, , ı , 1 ı. it ko 1 yı1ı kanunun 2 ve :} üncü maddeleri rnucibinca icaı> eden \"C:'ika-.. 1 erın mezkur gür. Ye saatte teminatlariyle birlikte ko· bin kıl~ zytınyagı açı <e ,;sı mıye nu muştur. 23.50, 171,!. 21713, 11 :ı l. 
on İhalesi 20.10.!.141 pazaıte~i günü saat 14 te kışlada Jznlİr ları hamilen belli glin \'e saııtta kom;syoııa mfıracaatıarı. TuYalet sabunu To1rnlvn : :!.'\i ı 

a nıüracaa eme!eri. 7 11 14 18 2 · 4 ş t ı h .. t k' 1 k il Ik " -lııı levazım frmir!iğı s:.tın alma komısyonunda yapılacaklır. - ar name er e.ı· gun saa se ·men on altıya ·adar a ·aııınar :12.ıı, :)296, 1001, :;.40'l. 24,,5, ·'" . 
hın· 'lına komisyonu baıkanlığından: 3 Hepsinın tahmin edilen tutarı 3750 üç bin yedı yüz elli li- silah fabrikasında görülür. 561, 3228, 2042, ı 1..,;;. 1870, :ı.:1-. 
1100

1ne~ lıeh~r kdornna 30 kuruştan kapalı zarf usuliylc radır. 15 Mtr.3 15X15X400 okluk gürgen, :)226, 1568, 21:lG. 121 ı. 2>l70, '12!l. 
lı O kılo sıgır eti ,1lınacaklır. 4 Teminatı muvakkalesi 281 ikı yüz seksen biı· lira 25 yirmi 50 l\Il't.3 8X25X300 _ 400 fırınlı gürgen J.1:12, :1498, 281<;, 2701, !3001, 11D~. 

, ,. •tııınen bedeli ~6000 lira muyakknt teminat 2700 liradır. be• kuruştur. ::\1: t" 6X25X:l00 400 f ı 75:l, 16%, l0 5 ı. · 1 ~ 11 -
''Uanı A ı 5 _ Taliplerın belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 40 - r "' ' ' - mn ı gürgen Tm·alet abunu l'ın'r : 12~. :; lo. 
<ı esi komisyonumuzdan öğrenilebileceği gibi nrnra 4 !) 14 19 20 ;llrl. 2,5X25 : 28 -·100 çıralı çam tahlw;ı lOl:l, 168.1, 2971 , 1137. 2271;, z:~7i, 
ıc,:rn amirliğiıidcn vı' lzmir kor salın alma komisyonund'.l -'!"'-~-:O-::~~:'!"-'""".'_'"":'_-:' __ ~~--.-.--------- 10-14-18-21 42:ı:ı 863, 2585, ;ı~04, 1221, 11:12, .l0.<2. 
< lıiebilecektir. Çanakkale Mst. M v. satın alma k omisyonundan : 2 ~.12 , 22215 , ;H l!l, :: IZG, l!l81l. 28• ıı. 

t 
~ ? 4 . 1 _ Tahmin bedeli 18 kuru~t-an 30 ton pirince 18-10-941 cumar. 20 n••k•• •• 1 kt > '4'' • "',. 1 "·· ~ birinci te".·rm !l·ll cuma günü saat 15 de komısyonu- O umcu a ınaca Jr 2 5:), 2518, !J8!l. 1 !J~O. :. _:., •• ~., • ''ll lesi günü saat 11,15 de pazarlıkla satın alınacaktır. 0n 9 0-, ı~•ıı ., 16 , 
k. buıundug-ıı Bodrumlu Salih U•lu hanında ''apılııcaktır. :ı:1.11, 1 ;•1. _.,,;,, 1 · · • - :., 
1 , 2 Kati teminatı 2160 liı a olup evsaf ve şartnamesi her glin • d 81'' 1 70 ·ı ·ı ı 

h , tlerin mezkur gÜ!l ve <aat 13 den 14 de kadar teklif A k " f b 'k ı " Erkek men ı.ı : u, 
2 ' ' • , . komisyonda görülebilir. S erı a rı a ar -umum mu- 2:10:1, 25!H, 108!>, 2g21, r;~~. ~ı. 

'Pı~rı~ı 1rnmi ""On~muza \'ermeleri ilan olunur. ?, - İsteklilerin mezkür güı: \'e saatta komisyon-a gelmeleri. n ı- '"8- ı 1, r. ., 1:!75. 1661. .,. ''· ~'' ı . .,o U. ;,,,, '· 4 7 10 14 17 11-14 du"rlu"g"' u"nden· ıı1·' "13!-I :ı4iJ.'J. ııı:;. 157~. 7• ;, 
"'l."'~ıb:" . • ıo' ".o-·. ;n, 3-~.· .,_,,56. zı;7 ı. h:ı·,, 27rı.:ı · _,, Aıni;J"'•" S t A l K • d Sök e a sk e r i sat ın nhna. k o m isyonu re i sliğinden : :1 -~' 

1 ·- kil ıgı a m ma omıayonun an ı _ 21-!)-~41 tarih.inclu n~nlt•si yapılncnk olun 5005ao kilo srne~ J(ırıkkal .. ·de istihd:ın1 · li!nı< k iizere askcrlıJtiıı. yapn11. usta \·'-.) k:ı fa :ı:3Dl, no2. 178~. 203G. 14 iö, :> 1P 
"'aı.. o,una :.;5 kuruş tahmin edilen 18000 on sekiz b:n ki- ,, ~ 

ı."t !t lik ~aınnıı knpalı zcırf u~ulil ile eksiltn1esi ilfın rdiln1csine n~-rt'ce:-;ind·1 yirıni •lüki.iıı1cü :ılı11:ıc:ıktır. ·rnliplerjn (l\'rakı nıüsbit~h.: it 11 27:~1), 692, :J2:!~. 14i~"· llJôl, lı~-
ııt arna kap1!lı zarı· u'uliyle eksiltmeye konulmuştur. . rağmen !aliıı çık~1arl•iııııdan .<onıınela paznrlıklıı mülıa~aıı i'ti<la anna r:,pten Kırı:,;,aıe grıırı mü<ll!r\ii!line mürac«al'an il:iıı hl•ı· 10~. 1130, 7SI, '.!Ofli. 1\1,'. lf .t. 

a;:1tnesi 17-10-Vti cuma giinil saat 15 de kışlada ızmır edih11ek üzere 2·1-10.fl:tı cun1-::ı günü ,..;aat on bire kadar bir nı:r 9,... ı·ıô!>, 1523, 2750, :11;:-,ı, ~!lH7. 
tb.gjttı an1irliği ı:~tJn alma komi~yonunda yapılacnktır. ay nıüddctir aı.;kıy~l ulınnıı~tır. . · "' _, --l-i5-!l li..)06 J{adın n1cnd1\.: i!!ı~l, ~:O~H), 2'1· 11, 

Ilı; nın tutarı 6:l00 -.ı.ltı lıin üç yüz liradır. 2 - Taliplerin İzmir lcrnzım amirliği ile Söke ""keri Mt!n alma Mı'lllft Mu'" dafaa VekaA letı'nden·. 16, :ıo21, 210~. ı %<'. ·~nö7. '171>. 
~ntı el • 't .... 1. -o ıı· homi-yoııiarıııda ffil'\Ce>t cnelce gönderilen ~a•tnameler da- I". so, 168''· ~ •• ıo, 18:!~>. 2::H7. J l!ll. 

t"ıt· ınıırnkk:ıtrm -172 ört '.·üz ''C mm. JKt ıra. '' e ı b' 1 d S " 0 
-' , hilincle 2·1-10-!'JH c111'1a "Ünü •aat on ıre en ar öke askeri K [ }{ 1 '181 ''8" 'l'l~ ~ı• J 0 1' •;··• 

.• ur. • .. onyac a u ... ı ı·, Al:s~el1ı"ı·cle l\lalteı>c \'C J=>ııı·s:ı- ;,. ' . ~:.. '" ;, . '. ' "· ~· '· ,, ·-· 1( <alın nlnrn hnnH.<yonuna müracaatları ilan olunur. '- ._ ::> • 801 , on ?O'l "6" l "l' n·,Go 
ı 'trıe k 1 1 . t : , :,1 ;ı, - • ' ı » . - ı., """' • 
it Ye i~tirak edecekler bnuni \'esi ·a ari)"e temına 11-14-16-19 da askeri liselerinin her ÜÇ SJnıfına talebe 127~), ;H!1:2. 20l!J. :!9:::ıı. lJ tj, l<ll::. 
'ıııi•ıllıektuplarını ihale saatinden en az bir saat evyel 1 k . . 1 •. d 18','7. 1·_>Go, ,·11~1 l, l(tlll. l ı·ı~. '! J.{K e 0 Söke aıkeri sat ın a ma omııyonu re ı s ığın en: 1 l ~ :"I ..:-ı ' 

,, f ~· na Yerilmiş bulunacaktır. a ınaca ı:tır 1617, 2:145, 3!11, :!:'! ı. ı:;G7, 2~ r:, 
•ilJ• · 1 :!0-!J-!Ml tarıhındc ılıale;; .nııHlacak olan 518·10 kilo sen~lık "' 

~·~ ' 81 her gün komi.yonda görülebilir __ . 2_6 _1.0_14 1- Kuleli, ıtialtepe, Bursa askeri liselerinin h~ 3 sınıfına 1, 1 kanun 2406. ıın, 176:1. 1412. 12'... · 
~ A.ıl\ _ p.ti:.atrs k~tpalı zarf usulü ıle ek:-;ıltnıe~l i1an edılm(lsin;:! j'.l~- 941 d b QJ. -------·--------

'ot k irliği Satın Alma Komisyonundan: men talıp çıkmaclıJ,'ıı:c':ın sonunda paza:-!;Kl:ı ıııiiiM; a.t P;lıl- e aş!ıyacak olan yeni ders devresi için maarif liselerinden ve maarif 
ıect ılosuna 21 sirm, bir k<1rnş tahmin edilen 27000 y;r. nıek 'ızere :::0-!0-!141 pazartc,;i günü ,aut 011 b r~ !•c•d"r ı,.r orta mektebini ikmal ederek devlet olgunluk imtihanlarını muvaffakıyet- Karsıyaka, J)onannıacı 
~~!~ bı:ı. kı:o kı.ru Ja ulyıı kapalı zıııf usuliyje eksiltme;-.~ ay müddetle ... ,kıy:: :dınmı~tıı'. le vermiş olanlardan talebe alınacaktır. •(). l v 

n~i~i~ştur. , 'ıal plcrın lzmır ıu :.zım ıimırlığı ıle Söl,;c a'keri satın alın:ı 2 - Alınacakt alebenin Türk ırkından olması, sıhhi muayenede sağ- ye sınanzat e ocagı 
'dı. tahmin etli en tuta ı·ı 5670 Les bin altı .vüz .ntm ' d ı .. d ' ı ı · J k · · · l <ıı·'· • " konıi"·oııuıı a aıenuı erve ce gon erı ~:ı ,,,11·•uarne er t ·ııll- am çı ması ve ıstekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdirde yapıl:ıcak rıyasetınl en: 
' 1~•tı lınde 20-1U!JH razm·te;i güııü gaat on bire ?rnrJ:11· Söke :ıs- seçme sınavında kazanması •aı·ttıı· ·- . . 
, nıtl\·akakta•ı 125 dôrt yüz lira 25 yirmi beş kuruş- · · ı . . > • Ocagımızııı .-enelık kongl'e"1 bil •· • 
··~ı ken >atın ıclm<ı J..onı:-·yonuna müracaat etmeler• dan ° unur. 3 - Tahsılı terk edenler her ne sebeple olursa olsun yaşını büyütmüş, •'ım >nat 20,30 da('. il. P. bi'ln ' el. 

~3i 21 . ,_ -·-· ... " 10 l:! 11 iti k" "it .. 1 • h a .... 
1 

·10.911 sah :,:ünü 8aat 15 te kışlada izmir levazım veya ·uçu muş o anlar, bulundukları okulların son sınavlarında ipka ve- toplanacaktır. Sayın iiy<·IPl'İ" r 
it "llt . . b 
.~•nı 1 ırı satın alma komi,yonunda yapılacaktır. Söke askeri satın alma komisyonundan: ya ütünlemeye kalaıılM·, yaşlan, boyları \'e ağırlıkarı askeri liseler tali- bulunmnlan rica olumı•-. 

~ıltıııe e_sı he~ gün komisyoncla gör?lebilır. . 1 _ 22-9.!)41 tarihinde ihalesi yapılacak olan 648 bin ki~o sen~- matındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul olunmazlar. 
,~tııpı~ e. ı~ur:ık tdec.ekıer kanunı .vesıkal-arıyle leminat lik odun kapalı zarf u~ulü ile eksiltmesi ilan edilmesıne rag- Buhad !er şunlardır . 
ıııı~ ~ tı,u ıhale ;aatınden en az bır saat C\'\'el komisyona men talip çıkmadığından sonunda, ııazarlıkla ıı;ıubayea ~dı_l~ Lise 1 sınıf: 15 _ 19 ) 
~~~l>ıı Ul,unac~klardır. ti 10 14 18 mek üzere 22-10-9.U ~:ırşan~a gunu saat on bl1'e kadaı bıı Lise II ·sınıf: 

16 
. 

20
) 

·it ~ilo ~»ıırlıyı Satın .tim,. l\.omisyoıııuıdcııı av müddetle askıya alınmıştır. dahil 

• 
• 

~ oı~ '~na 162 yüz ~ıltmış 'ıki kuru~ tahmin edilen 1801)0 011 2 - Taliplerin izmir levazım amirliği_He ~öke askeri satın -alm'." Lise Ill sımf; 17 · 21) , 
ij~t. kı!o Sadeyağı kapalı zarf usııliyle ek,;iltmeye konul- komisYontıııcla meYCut evvelce gondenlen şartnameler dahı- 4 - Bu şartları taşıyan isteklilerin bulundukları yerlerin askerlik 
~s· !inde 22.lfl-!JH ~nr~anba günü saat on bire kadar Söke aske· şubelerinden diğer kaydi kabul şa\·tları ile müracaat yollarını öğrenme-

a~11!1 ~/6. -~~' 911 Pcr~embe günü saat lG da Kı~lada İzmir ri •a\ın alma koıdsyonun-a müracaat etmeleri ilan olunur. !eri ve buna göre de kaydi kabul kağıtlarını hazırlıyarak ı. 1.teşrin 941 
1~ın ı;ırlıgı satın ıılma komı•yonunda yııpılacaktlr. _,....----------~--:--:---:""1::.:1;;---..;1~3~-.::-;1:-'4:...--::1:.;8~~-;-- den itibaren askerlik şubeleri yoliyle bu kağıtları girmek fatedikleri oku!-

.11taq1 hmın edilen tutarı 2!1160 virmi dokuz bin yüz alt- İ s tanbul Harbiye yedek subay okulunda Sa. AL Ko, Reisliğinden : lam göndeı:meleri ve okulların bulundukları yerlerde oturan isteklilerin de 
'.'~atı r. ' ı - 10-10-941 ihalesi ilan eel:len 20 to.ı sadeyağına talip çıkma- ·h· 
!ltıııe,.~ıı:va~katası 2187 iki bin )'~iz seksen yedi liradır. dıgındaıı tekrar ıı:ızarlıkla münakasa~·a konmuştur. yine 1. 1 teşrin 941 den itibaren en geç 10 II teşrin 941 tarı ıne kadar 
( ilıekt 1Hıırak ~dl'cekler .kanunı \'esık~ları ile teminat ~-;ı 2 _ Beher kilosunun muhammen bedeli 175 kunı0tur. ıloğrud.an doğruya okul müdürlüklerine Ijüı·acaatları ilan olunur. 
\·~tnı·UJJlarını ıhale saatınden en az bır "aat evvel komıs- 3 _ J•:vsaf \'e hu•u•i ~artları komisyonda görülebilir. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 16, 18 

1 ~•ıııe hş bulunacaklardır. 4 _ ihalesi 18-10-941 giiııii saaı 11 de harbiye yedek subay oku- ------_;,_------------- - -:--------
'/' er g(in komisyonda görülebilir. 2 6 10 14 hındaki ~·atın alma kombyonunda yapılacaktır. Deniz levazım satın alma ko-
:~''"ı;ı,~ı-ı:-:,~"~ıı-e_p_e_.A. __ s·. ·s·A-. •A•L!'.--1\.!'.0·.·a~,·0·1.·· ------ 5 - Taliplerin kat'l tmi:ıntlariyle müracaatları. 

ı:''•un~ıı·ınç kapalı 2 rf usuliyle satın alınacaktiır. Deher İs tanbul Harb iye yedek subay okulunda Sa . AI. Ko. Reisliğin~en: mı"syonundan• 
1 

'l'orıkn muhammen bedelı 45 kuruş, evsaf ve husu i zart- 1 - 10-10-~41 g-linii iha!Psi ii:1n edi!c:ı 600 ton samana talıp cık- • 
~ !b nııı 'I 1 k k d .. madığındıın ıı~·ni m!kf:ır sfıman pazarlıkla miinakıısayıı kon- 1 _ •r,ıhmıı1 oluna, ı. mııht•.mmen 

~ 'lır 1. _, a.teııe a erı gatın alma ·omısyonun a go- nıu".··tııı·. · bedeli :ı12:ıo lira ııl ı.ı fı!lOO k lo 
per~enıbc günü ~aat 11 tc p.1za .. 

C "" k 1>Sliye !tııkıık ııırlıkcıı • •· 
tluı: 1 
U~akın Kurlulu~ mah•ılle;iııdcı: k ıı· 

Kadir oglu Kadir Ayııiıncllı.z tarafı 
d:ın karı,1 A ,-ı:ıe,- rınhallesınclen 11, 
laç oğlu • .\ıı · k 'ı Fııc, ~·' .\y 
gündiiz aleyhme L"şak a,Jı'ıe r 
kuk m:ıhkeme,ınde a~ıla ıı 
ma dın asında: E])•e,·nı e>tLı·ı u 
gu yer bellı .. lnııyan müddeıa1( \ 1 
f•~adimcnin i13nen dtı.\'Cı olu' . i.I lı 
karar veı·ildiğind n muhnkeııı nııı ı 
ali.\: bulunduğu 11-l~-!J1l .. ı ı ıı 
.. ·ıt doku1.d:ı l,;o:ık n~lı~"<' huk~k ı" 

:-;,h 1 ... 
kemesiııde ha1.1r bu urı'"' ~ ı ıllZ • ı 
il:i.;ı olunur. 4i~-; 

Hamdi Nüzhet Çançar 

~ · tıaJes 20 10 'l'l rt .. .. at 16 d mez ·' ~ııbıınlu köselenin 16 1. ı .. ~rin !l ı 1 1 0nıı ' 1 
• ··" paza esı gunu sa. a • 2 - Sam' anın behcı· kiı'o,.·1111ııı1 muhammen bedeli 4 kuru~tur. • "nı 'Yond" ,.a ı • k !ıkla ek~ıltme.-;i _,·apıl:ıe.•ktıl'. •----:0-:-:-:-------erın " ·' pı uca ·ır. . ;,• - 'felı' ·•ı'hetı' ~, 0• kn>.·ı·,.ecl•ıı \'eı ı'lmck s.·artiv!e beher kilo>unıın tel ' ' ı llj k he)} ·· ı kk t t · t kb 1 ıl tek ... n'"' '" .; o;- .ı 2 - ilk teminatı 2;;.12 lıra 2:, kurul) olup ;:.urlnan1<'si h~r gün nıll-:o.uı ( iuı ,,,,,, lı.u, 1· •f'lı' rnr3i ıO• 

Sıhhat Eczahanesi 
faze Temiz Ucuz İlaç 

• e lt ı gunc c mu\'a a emına ma . uzt e • ' ücreti tPnzil eciilc"ektir. 1 Plarını not 15 te komisyona vermeleri. ' s:ı:ıl!erı <lahilıııcle Jwnıi"·cııci:ııı 15G ku!·u~ hede! nıuk ı'J 1 ııcl,, alııı.ı- •nu•· •ı,,J/!,, 
ly 4 - Evs:,f ve lıustısi sartlun komisyo;ıcla görülebilir. uilır. Cin niıı karakollar k. ,.iı .ı .11 • 

1 'SA. 2!'l...-.G-!l-l·i 5 - !halesi ~0-10.!Ml ııaz:ınesi günü '1lllt 15 de yapılacaktır. 3 _ İ>teklilerın br.lli glın ,~ srı,ıtte icap eden \'es:ı•k ı!c• K,ı8lll1Jl•l'-I· ogııllarıııdan llıırmıı;; Al cgl" Om " 
lıtu 1 · AL. RS. liğinden: 6 - Taliplerin harbiye )t'Clek sııb:ıy okulunda askeri ,atın alma ı!::ı hnlunan kom<.<yoııı nıliı:ıı·c atları. l2-H !ııli1i •·12•>6 k:ır1'ı Fatma hkili da\'•ı , ki , ııl 
Ii~ıea tn11~ dôn; kJruştan 21000 k'lo sabun kapalı zarf komi,yonıın:< müı·:tc:ı:ıtlal'ı 

1 

\'ur:ıl tııı~fıncl:ı. miiddc 1 ·.dı ,, h" 

q~la. llıUnakaı :rıı Jrnnulmu~tur. İ s tanbul Harbiye yedek subay okulunda Sa. Al. Ko. Reiıliginden : lzmir deft~rdarlı v ından• den aşçı oııtıllıınudan Dıırr \ " 
ı'q ~lıııu 20-lO·!lH paz-arte·i günü saat (ll) ele erzumm 1 - 10-10-!).Jl ihale .• i ;Jüıı edilen 20 ton sadeyağınıı talip çıkma- ~ g • lıt ~lehmet k:ıı·ı>ı F:ıılim ,\eı\"' 

~ hal)ı,,_u komisyonunda yapılacaktır. dığındaıı tekıar p:ızaı·lıklıı münakasaya konmuştuı'. 1 - 1zmir hapıshanesinde y:ıpılacak famirnı a~;k "ksiltm.'."" kıııı•ıl- •'\lfrdlan ııurmu, Enırulloh·v ·"' ' 
"'eı b 2 - Beher kilo:ııınıııı muhammen bedel i 175 kuru~tur. mu~ttır. \'"'Tekeler köyünde otura 1 Kar1,ıl "h 

• ·.at loo 1 
. edeli 1:1440 on üc,: bin dört yiiz kırk liralık te- ,0, - l~vsaf ve h·,ıs11°ı· s.ııı·tlaı· hnm1· 0.yo·,1da go"rı'ilebı'lir. k' · ı A ·ı ı Durnıı' .\ ı • 

~J 8 ] 0 
" 

0 2 - :'lfuhammeıı ke•.İf lıccJeJi !3021 Jira !J5 kuruo;tur. 'U) illi< ~il ~Çl Ol('. · , ' 
iler· ıradır. 4 1hale" 18-10-D41 cum:ıı·te~; günü s:ıat 10 da haı·biyecle yedek >ı Keı·ime :ılcylılcr111 · ıkum< o •ı 

~! ın t ki 1 ° -- Aiuv:ıkk:tt ten1inat 226 lira 65 kurus.·tur. nu tcnıiın1t. Hıalryi naı · Ito . e · if mektuplarının ihale zamanındün bir saat 'ubay okulunda a•kri s:tlııı alma komisyonunda yaııı :ıcakur. " taksim v~ iz,,Jei şııyu o:ıyrı ''lın ; 
/ Ilı ll!ı ·onda bulur.durulmalıdır. 2 7 11 l 4 5 _ Taliplerin kat'i terniııatlariyle mürncaatları. leakip kal'i teminata ilıli'ığ edikcektir. ınakta olan mulıak•'"'-·"ı_ııl : ın hl 

~~,ııtt'n lıiı, t 
1 

k . . r·· d J!cıniso AS. D. ı:a~kcoılıi}ıııdaıı: 1 :.._ İhale 20/101 941 pazaı-tesi giinü saat 14 tc Deftcrtl:ıı·lık h'!•:<.Sı al yhlerdeıı Kcıiınenı!ı .,ı:<>steı"le 
~ ''llu a ın ama omuyoou reıa ıgıın en : 1 - Manisa askeri hastahanesinin bir senelik ihtiyacı olan 20 bın ~·anındaki Milli Emliık ı.Iüzayede "'ılonuııda yapıl:ıcnktı:r. nstc bulunınadıı:ı ll' t>ı ı.wmel '"· 

ı~· la Ve~: 15 lira ı;tı kuruş fiat tahmin edilen :1430 ton kıla süt açık ekoiltmeyc konulpwştur. 5 - Talipler keşifııame ve ~artn:ımclcri llilli Emlük müdürlligünde ele meçhul bulanın~ ından nı»hkt m c 
'lth a~ın al~n~~~~tı~?·l(ı-9;1ı cuma günü ımat 11 de paı:ır- 2 _ Muhammen bedelı 3600 lira olup muvakkat teminatı 270 Ji- görebilirler.. ~~~,~~ t~ı,~'{ğ'.~~ı"~~~ü~ı~z·;~;:kmc~ "1 ~ 

1 
a,,, ~sı h"r .. k• ı·adır. İhale~i Ia-10-nll cumartesi günü saat onda Mani~a 6 ll'u"nakasa«a i•tı'rak edecek olanlar Nafı·a m1·1·a··r1 .. -· d ·ıla bı·· k ·l"''tlıen b' gu_n ·onıl.yond& görillebilir. d 1 d .. tt . t k'l - ' , > ' ' ' u ugun ' 11 ' • olduğundan tc ıg mu amı~a J a.nı uı· 
• ~idi! . edelı 553508 lira oluıı kat'i teır.•ina!ı 7851 lira. askerlik daire~ın e yap• ac~ğnı an ° gun ve saa a 13 e 1 • cakları vesaiki komisyona ibraz etmeğe mecbu~durlar. mak üzere muayyen günde hazır bu· 
v~Una erın1 belli gün ve ııaatta Fındıklıda satın alma ko- ıerin teminatları .ıe birlikte komisyona müracaatları. 11 14 4138 Iunması için ilan olunur, 

ı:e meleri ._ ~ SO 5 ll 14 . .. . -- ,_, .. ~~-



SOVYETLERE GORE Askeri Vaziyet Fon Papen bir nutuk 

-~~ı~~~- ~~elli O~!!Y~Y~~~~!!!~~~!~~!~~~~~~!!~!!!!!!!~~~!' SO\·yet km·vctleri 12 ilk teşı·in ı.r .,. ·- - Baı tarafı 1 inci aahifede - . 
i hiıtliıı cezıhc boyuııc:ı tlıi rmıııla " 1 • kun·Nicr k:ıl'ŞISll1d:ı lıu~ it• bir çel.il- - Ba,tarafı 1 inci sııhiied<? -

1 1 c \ '' · t ·ı ıneııiıı •iie ol!ırai'ı ıl:ı nşik:i·rdıı. ki, dine_ Ye ~l'tı<' ınilll'I lcr mnkavrıner .. ı . ı •• k b \'~ı-nıı !tı'l 11' •• e>ll\'!l , 1\'azına ı' 1 ::ı • •· k d b 1 v· A t 
ıııf'litıılt billı:ı ,,fi >:idtlotlf cılıntı<;tu •. l!ı j~ :ı rı~I;: \'t• \'iy:ızııı. nıııh:ıı b,ı!r- kt111ı'C't!nf' nırt!ikt İl li•i' \'t• cbiına .. 'l r:ı k Belçı· a a u u- 1 aye er mora a e 

.\lo,;kııvn. ı:: (A.:\.) - Sııv,·ı·l lı:ı - ı·irıtlc· .Kızılu.nl. \ .• \lıı::ıku :ıııııı ı:ılilıi tndırlar·. 
Jwrlf'ı' hiirmmmırı dıııı :ık :ırııı,: trlıli - ın vzııtı b:ıhı:ıtır. hızılııı·tluııurı ııı ·wıı- 'l'iırkı y"ııi ıı ıh• dalı il lııılııııtltı{~ıı Al 
~·i: diH•Iİl1İfl \I' J!:ııko(' . .\[o,;k<ı\'[( }ıalll· .'.\'ıtıp:t!illl lll\11\:l<idC'l'atJ, l{tl~\'!ltl:t nan man k d ı . 1 t•ı· 

12 ilk tcsl'iııd:ı )nt:ılarımız. ı,[rlıiıı ili.il kı~a k:ıd:ıı· d:ıy:ııınwsı ;rızıınılıl'. ı:ırihiıı ~imcliyp k:ıd:ıı· mj,;liııi ıdrak a ro arı genış e 1 ıyor 
ı·cphp bo~ uı;ı.:a ılii::nınııln ~arpı.,;nıı~l:ı r- Ru~lar. da hıı ıı.ı ıı zorltıı!ııııu iti rn1' ~·:nı "<İii!°i. lıir İı:!rplc t:ıa~":•ü:ı l''lP"~\eıı kuvvetleri• 
dır .• \fııh:ırdı ~. bilh:ı-: ·ıı \·frazn a \ ~ etnıcktedırlcr. uız, sulh \'P refah ı:ı~·:ı,eiıne lıız -
Rı·inııı:ık i,;tiknnıetlcrincle iıldc·tli ul- Lening·racl mıııt:ıkn ıııd:ı Alm:ın mel ctmrkten b:ı ·k:ı bir ı;;ev yaıırn:ı -

· mu~lur. Giiıılerce devam ~(] il l'Ctiıı t:ızyiki h:.ıfiflemiştir. Fak~ t Alm:ıııl:ıı: dık. ı::> 1 <l - - • B 1 d·yele . ekmeklı·k hububat 
ınulı:ırehelc;rclen -:onra kıt:ılarnııız ı:ı-i- t:ırafıııdnn ;;:ıhildeıı w garptnn ·e nı llürl gilıı t•\ \'L'l Aııkarndn Tiiı·k - ::>Ull arın )'ÜZ e • •> l Şal"- e e J rın 
\:tırnk ,'t•hı·irıi lıo·altıııısl:ınlır. tıı:ırnızl:ır y.1pılnıası ıııuh1l'lllc'!d;r. Alııı:ııı iklı:.adi :ııılasnı:ısıııı iınz tl:ı - ka naklediln1İs ı 

Hl ilk tt>::;ı·iııdı• :!7 Aİm.lll in '\fr,-;İ Alııı.ııılaı· t:ıı·:ıfıııdaıı ll:ırkot' '" dık. J>rop:ıı.ı-:ı.ıda yapıııak :.-.urı·dylı• ve un stokları yapma arı 
falıriµı•tınislt'rdir. 1 SO\')l'! tııy;:ır·,;ı ~>oıılı.u; istil,:ını~tı·!·iıı.de de ıııiihiııı nıi~::fiıpı•nel'lığiııizi >-llıisıiııtal l'l-

ka ·ıııtıı·. ı1cı h•ııwlı·ı· ı-. .vıı <1ı1ınıı,tı.·. . ınt>ktl'n ietirıap ı"<lı·riııı. Hiziııı ııııııı.ı- Fakat in!!. ili.zle_r, ba- kararlaştırıldı 0

.\lo. kova ciYıtırııııla eVYl'll, i gtiıı 1 Uoıı mııılnk.ısıııd.ı nıiilıiııı ı:: nayı cıanda,\ a ilıti~ :ıcınııı ~oktur. Siz1> ı :ı- ~ 
dıisnıan tayyal'e~i. ılun de 12 tııvy. n ııwrkl'zlcrinc ı·akl:ı':ılnıı:;ı lıuluıııılııı:ık- k.!m ,·uıııı·ğe \ e İM<ılislil• .ıı<isll ı·ı11<~- tıda bır ısfı/li.yı A 1 ·n 1 '' (Iluı:ıı:;i muh::ıbirimız - lel'lııin mııvaf::tkaü ilC' sarf edilmek 
(ıll "L"ıı·t-ııııltl<ttı·ı·. tadır. l!c lıiı' lıir ,·Iıti,\ ar da.\ ok. Yalnız ha- 11 ,aı, · " · ı · ı 1'· t \' k"lt>t' ekmt>k 

" d d.. •• • / ıl n: Telefonla) - \ i fıyt>tleı· frıt ~artıy e ıcal'ı' c ·a ıne . . -Cryıhl'ııin batı jgtikamcliıllle ınuh, re Ro~tof istikaııı:!tincle lı:ırek lll'r e- kil,allcı· ua:wn itilı:ııa :ılııınınk lil - UŞUnmzyor a~ . m[ınıkabe tc~kil:."ıtı k:,dr?lan:ıa yapı- !ile hubı:b:~t V<; un. to~hrı te~ıs.~)le-
bl'lt I' gittikrC' Hl'tmı lıiı· ,,icJıLt! · cte - mm cdiror. . zmıdır. Alıııan\'aııııı muhtaç olduğu :\Io. J.:o\ :ı, 1:1 (.\.A.) 1.a a.ı:ııı. l:ıc:ık iliiVL·l r i<:iıı koordına;:;yım lH·r- mrk '1rlahı~ ı•tı vcrılmı~ \'!' lıu hız~l<'-\·ıını etmı·k',<'. 111•1•• • Ilombardıııı:ııılar yiiziiıııleıı Henıın- •naddeL·ri tednrık ı'tıne<r,, m;ıııi ol • • l - ı ., . . 

11
' ı t V"'ka\nt nmnne 

\ " ;:;ıııııı <'t>ıı.•\rl'deıı a\Llıı/ı Lııı· .ı• ~raıa Pti •ı ica.rd Vı•kaleıi t-nırinl• yPnıut-n tı:ı it ast zıınıu ı~a ı t '".. " ·~ 
Alman kıım:ındaıılığı ıııulı:ııclı~~- tnn - llo-;tof - .\l<hk<ı\·a ıh'ıııiı·.~o u ''a- r.ı.ı~ını i:::tihcbl" etlen sun'i lıi,·11;-,alaı·, gurl' ('\\'ı•lc<' l1el<;rkad:ı lııılıııı:ı.ıı . AI- li>°ııin liıa t:dı. ;,,at \'•rrlıi>ı1ir. y::rım mı!loıı lıralık muteuavıl, ~ı-

ılurnıadaıı \·eni lıiı·lil,lı•r giiııdı nııekt"- lı~maz \'l' işi nwz hıı· h:ılP gelııı 'lıı0mı sullıiiıı a\'lll tind('H "ıııırn lıil' ~un lıile maıı hıt.1l:ırındaıı '.ı 2;;' ~irııtl.ı oı.,,-ı Yine koordiııa~roıı hP,\''f'tincr m:ı- ınr.) r t:ıhsiı; ·~lunrnu ·ıuı:. SttıK~:ırı 
<liı·. !Jli .. ma·n, ceplı n·n lıiı· k:ı<.; l ısYııııı- m.ıktaılır. llalhul\i lıu ııenıiı~olu, Kaf- ıJC'\'aııı ctnwk ktıdı·t'tiıw malık deıti~- dndıı·. lleıı,.,ı ı:.aı·k l'PJılw:ıın;:> sr·•k lı .... llı 'ıtl ·.ıı·ı· ıııah:ımlıuTa gö,;terilecek mahallı ht>lcdıyrlı·r tı>mm E>derekler 
tin ::ırı ii;;tliııhifrii cine l'ıl rt>k in,;;ın ka>::l: rl:ı .\Iosko,·:ı :.ıra~ııtda onlul:ıı ııı, d'r. llukil,:.ıl ;;utlur ki. iki nll'nılekı·tı-

. ·· · ı J • • ·ı ! Itır , ı edılnıi:;tiı'. Alınan kılal:ırıııııı har· - Jıız.tıın 1· 1·z.:riıw \'<' vib\·et iaşe hC'y'e · diı·. Vt' !ı:l:lıizaı itibal'iy]p rok lıııJ·iı:, k:ııııı- irlib:ıtıııı ternııı <•<t;ll 11ı•ıe 1 ~_.l''.' 1 , · /m::1. ura ııınkı iktı,:ııli ınliıı:ı,_.ııl!t f't, . ---~ 
lnr paha ına kıtabrınıızı t:ız.rık ,·e Cepheler<!~ hı \'a lı:ı ı•l.:ıt.. ııızıııı jl:i ıııillcl in iktı .. adi ihtiyacl:ırına ve kı•ti gcCl• yaııılmı~ \·e gi:di tutul mu-· 000 -

k 1 l 1 tnı •ktı ılır rl 1 1" tur. Lı.n ... ı· halkına J.r<'ce :oaal oııdnıı k St d d• mUdafan nıenileriıniulen lıirine ııiıfu7, ·:ı~ ıelmt•( n (('\'alil c ' . . .htı~aıli lıiinyclPı'İıle nıli,.;[pııi l ır. ··- . Pamu an ar ızasyonu 
0· • 1 ı · ,.;oıır:ı ı..ok:ı"a r.ıknrnnı:,,;ı ta\'l":l,VI' ı• -e1mego muvaffak olııııı~tur. ·''!JO.'I 1ı·1s1111: ,,. n:ıeıı:ıley}ı lıu iklısaıli nıüıı:ı,;e ı •tı~ı· ,. 

Almanların ~iılcletli i:ıaı'l.·uzhırı, kı- nugun nı:ın•;;:ıl 1 ııııoı.:<•ıılw:ınlu.l[.ı::- lıer ,ere nığııH'n d:!\':tnı edecc·k .n• dilmi~. fakat gamızonuıı mıktan :ı - } k' l ) t• } t •t d.} k 
lal:ırımızııı c;t>tin nnıka\'emeti\·ıP l;:ır - na kar~ı ac·ılaıı taıırı::ıznıı ı~ıı ık.ıı~ı ı:u- lıizinı aramızda gillıkçl' daha l\"i :-.alınc. ı~gal ITIU"rafı nr~ırılını ... tır. Şehrin1İz<. e ·ı top antı<. a ıp er espı e lece 

·· ı ·· Al l ıı· nıtıle·ıddııl Z' f ı I".·tz.ı .~nlıirlercle cll' öı·fı ırl:ıre. ·ılan A ) p k h · kt ı· sıla-mı:ıldadıı-. lleııtiz t:ım:ınılannı:ı - nuı UI'. nı:ııı: .. · . ·• 1 • r.er k:ı\'raııarı . anıiıııi lıir :ı :ılayı,; mPyc .ı- > • " Ankara, ıa (A...... - :ımtı · e- mı>· e< ır. , . . .· .·• 
mıs ol:ın nı:tlümııta göıe. 12 ilk t ,ı·iıı- kazanmı·,.,a da Jı .. ııuz ıı tıee alama - na gptirecektir .• :imdi \'aııacağım ye. olunmu~tur. nii:t.: rle\·J~tl!::> ~t:ınd:ıı·iıras\·ımu yapıt-! lktı.ad vekale:ını snna~ı tet~ıl, ~:-
dt• cereyan eden sicldetli mııhaı· lı le r- mı><lrırdır. .• . ır<lııe :'er, hüklımt>limin lJtı nıiiıı se. * mnmıs maictelNden lıiri<lir. Giiniin ik yeti azas111dan ~~mal S~~~u.:ı 11~ .N .. -
de t:ıkribrıı 90 Almnn tankı ile ask~r Alınanl.aı ı.n tcblı~leı:ı_ı~de C'l'Hi!Pıı hı·tleriıı giltikcc derinlc,;nıesi hak ·ııı- füıch·o g-azete,.,indeıı: lısnd(sartlarıııın bu mahsule ven!iV,i 'zilli bıısma f~ıbrıka;;ı ı;ıu~u;u Hık:net 
ve <'<>ııhaııe yıiklli 270 kamyon, ıııulıt(."- kun-r.tlerın ınıha t•d:ldıgıııılt>ıı ba!ı ·pt- ıhıkLarzu.ııııu ilfı\'C' ·e tehaı· l'tınek- Tas· aj:ınsı, lıatıda ingilizl«rı ha - l'hrınmiret ticarl't vekfıletinin narnrı Atasagu.n,_ zı:a:ıt vekaletını .. :A~·-~~ 
lif rapta 62 top, ı::ok miktnnla nıitr~ıl- ~t'lerı. ~ondrnıla .Alın:,ıılarııı z:ıı.~·L·- terı ilıaıHtıı·. rt>ketP ıla\'et Pdcıı hır haber \'t::ı-ını.;- dikkatini celbetmi:' vr bıı n:ı:ıks::tır:. pa- pamuk ıq~ah. ı~tasyon~. T'!.1ud.~rü~ ~e ı 
yiiz tnhdp edılmiştiı·. rııııl«n ~t'.J~~ıe up~ıclır?ınkt:ıdıı-. J!);1!) ~"ile. i ııı:\\'l" avında 1ıııküm,. trr. mu-a azami fiyatlar t~sbıt "dılmi~ti. Say{ıtfa :Nnzıllı pamuk ısla~ ı,,tn~~onu 

Diın Alm:ıııl:ıı· olii v .ı :ıı .ılı ·r ı·e .)f nnm_.ı f ıh tdılı.kcyı ı,ondr:ı \'C ~[o~- 1 im b<'ni Dli \l.ik Setinizin nıııııHb kon. Bu habere giıı'<', Belr,i lrndııl,i A 1 - Tic;ret vekaleti btf ri.~tlcri!~ .hı~ng.~ pa-\ ~üdliri.i Kemal S zen tem~ıl etmPktı>-
. ub:ıy ularak 12 lıin kişi k:ti'lı'tmi~ler- ko\':t lıt>ltrlın~kle ısel •r ıl~. ~.lııım.ı ıddı- c!i;;ini temsile meınuı· etti~i zaın:ııı lıt>n, m:ın kuı·\·etlC'rinin yi.ı:t.di! 75 1 ~m·k muk cin-ılerine tekalıul etlıgını numu- dırler. • 

1 
. 

dir. \'iy:ızmn btik:ımetiııdeki bir kt•- ahtı ııııfa ınıılıaleır;l\a lııl\ uk lııı· ıı:ı~ lı;I!. l~k em0 ı taşıdım. 0 da hüyiik lı :·- crphr.>ine naJ·ledılmıstir. Fak~.t. ln- neler üzeı·inde tetkike .karar vermi~ \.,, ı Bu zeı·attan ma~u .~~yete zmır pa: 
imde, Sor,vet t:ı.\'.l'fil'elel'i, ılıı~:n:ıııııı da n.nılmakt:ı.lıı-. · .. .. .. • . bin mir:ı,;ı olan vııziyt tlel'rlen müt:.:~·ı·l- gilizlcrin batıda bir hareketr. gt'C: - pamuk standart tipkrine eı;a;; a:mak muk ihr~c:ıtç.ıl:ı~ ~~ı_~lıgıyI: taTI~ sa~1 ·~ 

tnııklarırıı ve 80 kıımyonuııu tr.}ıl'İp Pt- . Alm:.ın matbuat muclurn Iı··. ı)ıt - !it 8 ui Lfc·lıhtinı ve yanlı aıııa~·ı'H:ıı·ı m'.?k niyetinde olmudıklan d.ı anla - lizcre bu vıl F.geıle ilk t criıbenin ya- kooNratıf!erı ?ırlıgı \:e tıca;~t. bor~-
miş \'t• lıiiyük bil' Alnı:ııı toplıı!ııg-,ınu t'l~ı:en :~oııra Tokyodaki Atman .ıt::ış.:- ~iderınek fil'Zll."'Udlll'. nu senelrı· irin- .,ılı\'Ol'. pılmnsı k;rarlaştırılmıştır. . ~! miime:::;ıller~ ele d~.hıl.o!ma,,tad!rlar • 
. Jıozguıı:ı uğrntmışlaırclıı·. mılıterı de artık ltu;;yanııı ortııdaıı de ıı~cirilen miitt>acldicl lıulwaıılar zar · Bazı gazeteler, eYvclcC' A\'rupa lzmirde mıntaka tiearet mliclitri\Piiıı 'roplantıların ": 4 ının ıçınde ;ıetıc-.:lek 

Moskorn11111 ı·cı-:iyrfi: knlkm~;;. olduğunu "Ö\'l!.'nıi tir. 7U ltııs fınd,ı ben c;aı·o-ılnıaz bir i~ imad il an- lıatı:<ına lıir i,.,tilfı. hareketi ~·apılmn- l'"İ"liğinde toplanacnk hu hc'yet 15 bi ncc.eği \'e Egenın. akala ve Y"'rlı pamu 
'.\lo~ko\'a, ı:~ (A.A.) - Ro.1 leı· .\· tlimenıııin. çen'iltliği habrrlerinc de anevi closlluğ-unııızu mııiı:ıf:.z:•y.ı c:ı- sını i,,temı.:ılerdi. Bunlar şimdi tahli- rinei tegrin çarsan!.>a günü c;ıılı5malnTı standart tipler?nın meydana konula~t1-

ja11<:ı1 bildiriyı1r: Londrada ınaııılmıınıaktarlır. lıştım. Eı:€ı' ıniif.c\':tZi ba':'.I murnffn- ve ıl.:! neticelenecek bır) tılt\ hare - na bagJ;rncaktı;. Heyete ticaret veka- ~·ı ve şimdiye kada: z~man .~a~ı 1.~-
So\·yet!nı· birliğinin mC>ı kezi :ırtık Londrnda ha~ıı ohn knıınat. Alm:ı.ı: kın~fü . e!ıln ettim:>e, buıılaıı smıı i;etine baıılamaııın doğrn olmıyacu - 1;ti stau"dardizıı.syon miidiir:iJğ'ii baş- ıri süriilen pamuk cı:ı~ı~r ~?te ı ı. -

bir gt>ri il sıi değildir. .)Iwkov.ı. biı· ların cluırmuş olduklarıdır. Bunun ikı hiıklımel !ıdaınlarınızın \'e billı:ı,,sn ğıııı yazmaktadırlar. kont.rolörü, mii~a\·ir ohıruk iştirak et tilafları? sona <:-r<'l'<'gı bıldırılmekti>dır. 
cephe şehri olmu~tu·r. Dun 1.iğleclen cıebcbi olabilir: harici sİ\•a;;ı>tinizi o ]:adar b~iyiik bi1· ---000,--- --------00 

. ı:oııra ı:okaklardan iyi giyinmiş yeni .ı - Almanlar, ııldıklan '.\·erleri te- mehar tle id:ıre lmekte o!:ırı mıı:!ıtc- Dr. Kloclyus tayyare ile 
ihtiyııtlar gecmekle ve crphcye : vk mızlt'mek iciıı durmu~lardıı·. rem do;;iumun samimi mı!nyıc;l:ınıı:ı 
erlilınek iiu:ı·e bıızı noktalar:( gi!nıckte 2 - Y_eni kuHeller almak kin bek- medyunum. . . Berline döndü Yeni Avrupa ve 

Bulgaristanın 
vaziyeti 

. Odesada 
idiler. lcın('ktedırler. ı 8 h::ıziran tarihli itiliıl'naıııeınızın 

Bazılnrı hep y<!ni olmak li;. r • top · llalya:ı kaynakları, ).Jo,,ko.vanm. il.i milletin knlplN·inde yarattığı lı~i- İstanbul, 13 (Hususi: ınuhnbiri -
ve kamyonların da gediği görii!m<'l,t' boşaltıldıgını, m~~ıırlur.ııı resını C\' - ylik ak,;ülaınel bu millctleı·i siyn~ctın mizdt>n telefonla) - Birkaç güncli.ir 
idi. .:ııo~kovnlılara, milletin tehlikP ~u- raklnrı yakmak ıçın emır ~ldıklarıııı hn.ricinde l:ıirleşlirt>n hi. si bir rabıta şehrımızde bulunan Dr. Klodyu:;un 
atında. bulunduğu açıkça ;;ö,rlcnmistil'. bilclirrnektedil'le~: . . . mevcut olduğunu i. pat dnıekted!ı. 1 rei'·Iiğındeki Alman ticaret hevet ı 
1hi~manın Viyazına cephesinde lıiı- kc- .Mo.~kov:ı, h~ıgıııı Bı:~': 1~ k .. ~hrı!ıın İ~le bu hi,;;;irnttan mülhem f'iarnk bugi.m tayynre ıle Alrnanyaya hare· 

Rumenler çetin bir mü
cadele karşısındadırlar 

simin mUdafa:ılaırını ynrmış olılııı<a ve ~imanların elıne geı::tıgını bı!ct:.rmı~ - kadehim• büyüt Şefinizin ye lıurrıda 1 ırnt etmiştır. 
c, ı~ remzi ile anılan nehir '•eic!inin tır. hazır bulunan vali ve belediye rı>biııin BERLlJ ELÇİ:\IİZ: Dahilive Nazırı , Rusya 

aleyhinde bulundu 
Liman, Karadenizin bi

rinci derecede bir li
manı halindedir 

muhafaz.ısı için gi.inlcrd<>n :)_eri linıi•- fngilizleı-. Jıu ha'l)~ri iyiye• yornwk- n! <li{reı· nıuhtPı nı da\· tlilf'rin <;l•ıefi- Ueyellc lıirliktC' ı:.c1lu·imi:t.C' ~eleı1 
iz muh::ırclı<'!c>r CPreynn ettı~i ~{o,,ko· t-ıdırlnr Bu sdırin nlııım.ısı mühim ne> kalılırır Vf' lıizt• göilteril<>ıı hiı~ntı H<>rliıı bi.iyi..tk el<;ımız Hu,;rev CcrC'

va h:ılkınd. n gizlrnmemistir . ..:'oıı 1 ~iktanla Ru~ n:knriııiıı c·eııb •r i ·in• kaLul len dol yı hepinize nnıimi te - d~ de Almaııyaya gitJnC'k ii:1.rrt1 oto-
sautta Alnııınlarııı llriy::ın ·k rc\T· .-ıi i-:- alııını:ıdığ-ıııa lıir d<>lil ol:ır:ık gii:>l;ıril- şeHürlC>rmıi :ıızedrı·iııı. molıille Edirne.re hareket c>tm.iştir. 
tikanıetiııde :;İın;ıle doğı ıı Jıir lı. ıııl" m ·ktedi". l'ali11iıı CCl'«lıı: 000---

1 Bulgaristana bir çok 
yaptıkları, lık .\ ol.a nıı m:.ğ-a ralı~tık- Alınan lıi.i~ iik cl<;i8i eki'<'li'ııH Fon Al F 
l:trı \'t' \'iyaznıa c:l'n·,•,.iııde SovyPt nııi- :\Jo,,kov:ıdaıı ,·erilen lı:dıf'l';cre gor(', Papcııiıı nutkuna cenıbcn v:ıli Fuad n1anya - ransa 

Bükt-c!!, 13 (A.A.) - Ru,br, iki 
sabotajcı/ar da gön- aydanberi O<lernda çok çetin olan bir 

l d • mücadelede mukavemet göstermekt<>-
dafilerinin aı·ka:-:ınn iıe ılefn par:ı~lil- büllin mıııtakalarda rnğ'murl:ır hnşl:ı- Tuba! bir nutuk r;öylernifl, htil:i·~a ten IllÜUasebet}erİ · 
rulı>r iııdirmeğn te:: •bbııs elli!,!cri hıı- mıstır. :\loskorn etı :ıft'ormaıılıklır ve hii.ri.ik el4iııin ::;ayın 8efire ve kerimele
gün onhıııun nıallınıuıl~ır. lnıı:aılaıı Alıııanl:ırnı il ·l'le.d~i kolay ri~ le lıirlik\l' hmiri ziyarctkı·inden 

derildiğini SÖg e l <lirler. Askeri kaynaklarda, Odesanın 

Bi·r tank üıhurn, v~zıyctc kı:ı·~ı koy· değildi!'. duyduğu evince İflaret edert'!k gerek 
mak için d:ıha lıııviik kuv\dl ... r geli 11- kendisi, g<rek me;;ai arkadaşı 1ıele<ii-
ciye k:.ıl:ır diişmaı1 km·Yl'tk•rini dur - (Radyo ga-:clcsi) ye ;reisi Dr. B ·hçet Uz hakkındaki gi.i-
durınuştuı·. Fnknt lıiiyiık kuvw•tlrr:n °00--.- zel sözlerinden dolayı clerin te.şekkürle 
gelınt•si ılr Alnı:ııı tay,\·fıl't'lt>ı1ııiıı yol- Yunanı·stana ı·iııi bey:lll clmi>J, lııtıp ateşinin dünya-
larda .rnptıl..lr,rı ı:,hrilırıl :>lwhiyl · ko- nın bit c;ok yerlerinde devam ettiği bu 
lnr olııı:ııııı ·ııı· .. l:rnnı:ıfilı lıir Jiıı,:ııı \e z.mı:ııııla 'l ıiı ki~(·nin 'e Türklerin 
ı·eıltııı lı!~· knç b()nıbnrılıııı .. ııl.ı 1-.\paıı - vardım 4\ urdd:ı sulh, cilınncla . ullı) rlü1'tu•u-
;ııı h:ılt· ıı-elml';"i .. miiınl,iit: de~ild~r . . ., .. • ... · 111; 1 u~·aı::ık ~ıillı ;;e.riıı :uks~k illıa~ıı 
Tahlil'. a k'I te"ı ı ın ı tem rkuz ı·t 1: ı ı:11~. 1. t .rnbu l, ı ., ( lT u.: 11"1 ın l1h.ılııı 1 • ve hlikuııwtııı basıı·etkar ıclı.rc·-:ı ıle 
km·,·etl"l' gdiııeiye: kadar \'"riııi nııiıl:ı mizdcıı telefonla) - Kızılay mer - nıtaııııı her tarafında olılıığu gibi İ:ı:
f:ıa ed~rck dii-:nı:ın:ı nılıhiı;ı zavi:ıt \'eı· kezınce kıralanaıı \'(' Yun:ıııı~t:ıııa mirde ve İzmir \'ilfıyetiııll<• ıenefflıs 
ılirmi~tir. · rarclım maksadı le gıda madcle~i ırö- edilen hanının bir huzur \'e süküıı ha-

Or<.'] ('(lphe'i ele Vi.raznı:ı c ıılı.!"'i 1"ı tiııccek olılll Kurtuluı: \':tJHll ıı lııunin v:hı olduğunu 1.clı:ırliz l'!tiı·miş Ye iki 
<laı· eh mnıiyellidil". Alnıaııl:ır Oııel il· ~a:ıt 15 t.! Yuııaııi,;lana hareket et- biiriik millet nra ıııd:ıki 'ıınıinıı do;;t
Ttılıı :ım.ındaki .aha.\ı miiıl::ıı',ı:i dPıı mışlır. \'apnr; hıığda~·. ,..ılıhi ınıılze- ıuı:ıan \'l' hr·:: iki m·nılekc-tiıı il:li>.adi 
lıiiviik oımaııl:.ıra ,·:ırmak iciıı llıl'liıı men• gıyım c• ·''a.<ı yiıkludur. mcııati w ıniiıı:ı..,l!lı:ıtıııııı iııkİl'<tl' ve 
«iınııliııd,. . imdi ],:ııfarla iiı Ui!U bir tcz:ı) iiıHiııd •ıı \'P bilh:-...,:;:ı Türk - Al-
hald.:! lnılunan bir cerreıl ıı rcc:nıı•~ Z\·rzda ırnıcte i v:.Y.iyı ti a ·ık lıiı· fi.!· nıuıı do,;thık nıu:ılwdL',,iYl.! alıiı·L•n .ık-
muvnffok olanırımı lıırılır. kilde l •tkik \'e nılilalca ••tmekt.diı·. le<lileıı tir:ırnt ililfıfname,;inılcn lıi~,;c-

Tulıı \·e O·reltleıı g ·len nıiıltccilı>r, Al t;azete. Alıııaıılarııı muazzam z.ıyi:ıl dilen ıluyırııl:ın ifade elmiş ve lıiiylik 
mnnlaı·ııı har:ıl:ıe h::ıliııdı• lıulııııaıt lııı v:>rmis olııı:ıkla lıenıhı·ıı· hıictıııı Ntik- dciııin Tiiık millPti \'e lzmir vililycti 
~t>hirlercle her evde ara~lırnıı. .'·aııtık- !Ni bUlgcleı de g rek in~.m. guek,..e lıakkınd:ıki cenıilckfır hitaplarından 
ıarı111 ve halktan kı. lık c11ıi~rleriııi iıı- malz~nıe ililını iylc ü,;tlıııliij!ii ıııuha - dolayı da a.\ ı·ıca f)iikraıılarıııı izlıllr c•y
ı;nf ·ızcn ı·c zorla alclıklnrıııı .,ih·: .ni.~- fnza ettiklerini itiraf ılcrek di~ oı- ki: lemhıtir. 
lerdil'. - P,u i.istiinltikteıı istif:ııl" ~den Al- Vali, kadehini ,~belan,.; Alman dc\·-

Alınnnlar, ecn::ıhl:ın .\·:qıtıklrm lıir manlar, Viyazma Ye f:ri~·ansk iıülge>le- Jet reisinin .~ıhlıaliıw. Alımın millcti
tnarruzla ürelin ~inı:ıliııılc• lıir ~hirc: riııclehi 1ı:.rliklerimizi g-pı·i :.ıtnıağ:ı mu- ııiıı ı:-efalı ve saadetini) J,aldırını~ Ye 
giııneıe muvaffak olıırn~l:mlı.-. [• nl,rtl vaıfak olımışl. rclır. Drızt ııııktrılarda lıüvük <·lı;i ile refikasın;ıı \'e kerime
Almımlnr, ih::i h:ır kct~eri.nt• <1. Hlııı tlü~nı:ın, hC'ııüz dıırılunılııı:ınıı.~l.ır. Dü~ l,,t:iııin ~c:ıc•fö•riııc içer k sözk•riııe ııi
elnıckle l>cıulıeı·, bu , dırın ~ galın,l ıı m:ııı, .:ıfo ko\·a~ a k:ır:.ı d:ılı:ı ı\ ı kıta .. - havcl Y"rmi ·lir. 
hic Lir avantaj elde cıh•nıemı .kı·dir. ı, nııı siirnıiis!iir. Ceııuıı b:ılısıııd:ı duş Bı.i,.·uk elçi, r1:fik:rnf Ye kvJ:ıııııııı 

Dti}rı· lıir Jıabr ı: nıaıı. fa..;ı!a,.,ız hürumlnrl,, kıt:ıl:ırııııı- 1ıuglin ıwhrimiz Alın:ın teıwral kıııı
Loııdrn, 1!1 (A.A.) - iyi lı•ılıer a- %ııı geri .... iııe ııiifuz r.tm"İ;C ıııımıffak oJo,u ill' -otomobille Derg:ınıay:ı gı-

lnn mahfillere güre, Ruo; ccııhc. inin olmu~tLw. Auık denizi boy_uıwa u~:~ .: leı ek ıniize ,.e h:ıı abcle.ri grzme,,i 
nıc~·kcz kc iminde Alnımı Lanrnı~u ha- nan cııdü..;tri mnıkez!Pnııde lıar.ıkı ınuhtcmelılir. 

-000 ....... --

~Ioskova güpegündüz 
bonı balandı 

Sofya, 13 (A.A.) - D. N. R. Ajan- zap~ındaki zorluklardan bahsedi!mek-
Bern, 13 (A.A.) - Jurnal do .le- .-;ı bildiriyor: . . tedır. Bu zorlukla:r, müdafannın çok 

nevin Berlin muhıalıirine güre Al - Bulgar cl:ıhiliye nazırı G:ıhro\·skı, kuvvetli olm_a~ından il<>ri !'elmekt~dir. 
manya ve Fransa mı.in:ı::ıelıctlerınde l\lakedonymıın merk('zi olan Üsküpt.e Odesa,. ıı~~rı bakımdan bır kaç ~ne
iyılikler. v.ard.ır: Şi:mdi Paı·i~tekı Al- söyledif~i bir nutukUı Bulgarist.anın a- d(•nlıerı Sınıııt~poı kadar. ~h~m1!1ıyet 
man elr:ıs.ı Vışıye taşınm~ş~ır ve bıı: ıktaıı ac:ığa yC'ni Avnıpanın ve bu Av- k~!anmı~tır .. l;ıman. ~n~şletılmış ve 
Framnz dıploınatô;: heyetının de Beı ·~ııpnyı yaratanl:ırın yanı lıaşınrla yrr dıgcr tcs!sat ılll\:e .rdılmış~ı~.B~ suret.~e 
lınde yerlel$eCeği süyleıımektfl(lir. aldıj!ıııı bildirdikten sonra şöyle de-, o.dl's~, Kııradenızın "il hır~ncı \:e mu-

-(j('°- imi ·ı ·. · hım lım:mı olmuştur. Stalın mucfafaa 
Isviçrede bon1balanan ~ ~ ı Y<'ni Avrupamn, ıloğ~·umn.ı .. ve hattının ur.~ı olnn bu şehrin, bir k~ç 

nchl<.'tin cliismanı olnn Rol~e' ızın, ölum ay daha mııdafaaya devam edecegı 
bir köy da;·be!:i )eı~işt.ir. Bu A_vrupan111, mu- t.:hmin. "ti!ln:ıektedir. Kalel~.r çok hıh-

Brrn, 13 (A.A..) _ ı,.,viı•ı·e .as _ zaffer olacağına kanaatım vardır. Bul- kım edılmıştır. Ruslar, MaJtnO hattın-
keri kumaııdanhfrmm tebliği: ~aı· milleti buna ~·ardım icin fedakar- dan ist.i.fade ederek burada çok mü~e!11 

- lıkl:ırda bulunmaıra hazırdır. Bununla mel ınudafn:ı hatları yaptıkları ıçın 
Mıllivrlleri belli olnııyan tny:oa - b<.'r:ıher Bulgari~tanın clü~manlarına istenildiği zaman, müdafaadan taarru

reler ı2 ilkteşriıırle snat 22.:rn da Bulgar milletini bulandırmalc ve Bul- za geçebilirler. Şehirin yakınında Rus
Turgaıı kaııtonuııd:ı Buvil köyiiııe gar ele\ Jetine zarar wrmek iınkanını I l~r tarafın.dan henüz kullanılmamıs ye 
bombalar atmışlardır. Bir ev h~~rap Yerıııemelidi1'. llulgaristanın ıluşman- nı ve son sıstem tayyare meydanları da 
clmuş ve :~ kıı:i ülmul'!lur. '!'ah ·ıkat laı·ı aylarclanhrri basııı. radyo, şayia, vardır. Mareşal Antoneskonun gı.izide 
yapılm~ıUndır. ıhiihi~a her tiirlli propaganda va::.ıta- kuvvetleri, Odesayı zaptetmek için r:a-

Tarihi bira.hane wıi·ına ba'! vurarak Bulgaristandn iki- lışmaktadırlar. ----·-
!~ ~·.ıratmağ'a r:alııfü'Orlaır .. n~ düş.- 000,_ __ 

boı;nbalandı ma lar yalan sliyliiyor. ve ıftıra ed~- işgal edileı1 şehı· rlerin 
• . .. .. yorl~u'. Bunlar, Bulgnrı. tana RabotaJ-

Lc nclrn, U (A.A.) - P,ı~·~r gıı - 1 0 loı·mı'u]er<lir. Ilunların ara - • 
·· 4 t .. ·! .. d ·. · ~ · 1l" 11· bom <:ı ar g fJ.i ~ ımarı nu, mo oı u eııı~ ,ıB~ıı .ı ,ı-ı. z ' tnnda bir k.,ı;> Bulgar bile vardır. Bu -

bardını.aıı tıı~'}·nı:esı., avyer.ıda hen nla bertıl>l.·ı lıiıtiln lıu teşebbüsler, Bcrlı~ı. 13 (A.A.) - Alman kuv-
hnvzasılc ~ımalı Almanya da bazı ~~~l.l{ar milletwin milli hi,;::ıi) atı önıin- \etlerinin işgali altındakı ~ehirle~in 
yorler2 ta:ırı-u~l:ıı,- ynprurnlurd.n .. Bu de akim lrnlnııştır. imarıııı kolaylaştırmak mak;ıadıle 
ta ·yareler g-ıdıp gelme 2.000 kıl.o.- * tedbirler almmı~tır. Kıyef şehrinden 
n:Ptre mesafe kalet.mi~lerdır . ./.Hını- • o/ya llud!Jııswıcı kırıışaıı ses kaçanlar tekrar gelınis ve şehrin nü 
hın ıııcrke1.ıne bum~:dı~r :ıtılım;~. ~ıa- Jladyo ·~az!:lt'- inden: fu:su, 150.000 den fazı.aya çıl<mış ır . 
zılerııı toıılaııtlığı bll':ıhaneye ı,,a .. Jt>t 'imdi Bulgarbt:ında H.usj aya aleyh. Hn!J.:, Alman teşkilatı emrinde yıkı-
l<'!' kaydeclilnıiştır. iaı~ lıir v:ızi.ı el vardır. Son wnıanda lan ş~hırlt rın )·eni baştan inşası :çin 
Japonva 11 eni teklifi mcbt.,.;lar \'e nazır~a_ı· tar,ıt'ıııd~~l ~öy- faalıyete ge\ıııiştiı-. . 

t: - nı y 1 lenilı•n nutuklar:. ıla\·, leıı 3 n.ızn da ı.·---------------. 
n1İ -,·ar? nutuk süylenıi • ve Rw•) a al<?ylıiııde 

· _ bulunmuı;larılır. 

1 
Tokyo, 1:1 (A.A.) - bııorı ı·esı~1.ı. P,ulgm~ ırad\·osmı:ı >-011 bir haftadan 

sozcli..-ü, Ua~ı·ckil Prcıu; Koıw:,ye'nı~t b1;ı•i lıir de yabancı lıir ~es arız olmuş
Rıızvelte ıkinci bir ıııt>~aj giiıııleı~dı- tur. nu sc::ı, ikide Lıinlc r:ıdyo ııeşıiya-

ANADOLU ................ 
fiffomiştir. Bunun gerileri ten ıılenıP leh!ik,• ba.~ gö,t:!rmi'ilir. Düsııınıı. Don 
ihtiyacından cloğcluğu tnhmiıı Hlilıııek- lıavza,,11uı · 1 aı ınuk ga\Tet:ıııleılir. Ya
tedir. Priycre Almanların taaı·ı:uzun; ııi Almaıı taarnızuııuıı <loğuı·<lıığ"ı it h
dnir hiç bir haber yoktur. :\.Ierkez l~c- like. kan dökmemizi irap cttirnıd:trdi: 
siminde Alın:mlaırııı pek az ilerlNlıh- \'e kiıfi kuvvetimi7. ıle 'arclı;r. ~inıc1ı 
leı i tahmin olunuyor. Çok icldrtli nıu-, l;izım olan şer. nıull, k 'ıir day:ınnı;. w 
harebelel' devam etnıekteılir. uzun tarihimiz l.ıonınca lıiili•ıı haynt 

ğındt•ıı lıalıeı-i olma<lığını. Çıuılong tına karı .. ar:tlc ne riyala cevaplar v.:r-
- Başlarafı 1 inci sahifede - hiikunwliıte J~u~ m:ı 1:-.enıe::ıi ·e11u.ek ııı~kl~ B~lgıır.- halkına. hukümeti t.ara-

mcr!.czıııe yapılnıı taarruz, :•ıtıdiye suretıle 8uvyellerııı do;;t.ça olını~·fü1 fm<ia~ aldat.ıldı*'ıııı lıilcliı. mektrdir. 

Sahibi ve Başmuharriri 
HAYDAR R0ŞT0 OK TEM 

-::--
Rfr Ttıı. 9ozctı .qi ıır diuııı·;' dı.i~m:ınlaı ınım nırığlüıı etmiş ol:.ıı 
.l\Io~ko\'a, rn (A.A.) - Kı·:ı ·ma.ra kahramanlık h:ırekct idir. 

Bugün 

ELHAMRA 
SiNEMAS I 

r E X 1 S l S E Jl A 
~'-"'siminin 2 inci 
TÜRKÇE TfAR}/\., t 
Filmini güstcrcct>klir. 

GÜLMEYEN KADIN 

kadar h.[!Ya :tralc·jisıncl~ en fazla hır h:ırekclte- lıulıııulukl:ı.rınr,. .la~·o•ı Hazmı lııı ikinci se,;, hır nıuh:ıvere 
tayyare ıle ~·:qıılnıı~ lıir taarruırn giis sularına mayin döklilnH~i m.iin;L.s(> - !'~.•klini dt• almaktadır. 
tt>rmek!Nlır. 10 ı<:ıııt :-ıiiren lı >ınhar- lıı:til<' ~·;q)l!an prote.,ıtoy:ı cevaı) gı~l- 000,---

dınıanıl:ı lıcl' t:ıyy:ıı·c lıir ton hrmıha c~ıft.iııi \:e ıııii~:ı!\Pl''lt·rin ılcYnm t•t. - ( .ivi geliyor 
al:1a :rno tıııı h ımha :ıtılmı~ dcn1Pl tır tıgmı ı:oylemıştır. • • . 
ki, hir sana~ ı şehri iizt'l'•lll' dii~ecı>k -------------- t tanlıul, l:ı (IIu;;u,.,ı nııılıulııı·ı -

Umumt NeıJriyat MQdQr11 
HAMDI NÜZHET ÇANÇAll 

-::--

Ah Yılbiı 1400 Kr. one : s Aylıt• aoo 
Yabancı memleketlere 27 lira 

--::-
bu kadar bomba d:ı, o ~chrı yok e1- bili ''mni\'Pt na:-.ırlıklarıııJıı telıT.ii[i: n'1izrlen teiefoııla) - Bıırnda öğrc -
ıııek ı<'in kiıJrdir. İngıli;: tayyarnleri, I>iın g~C'C' ingiltereniı~ ~i.m:tl ve do nildi<Yıııe gCirl' biı·kaç güııe kadar ls 
Xon·ec "ahıliııclt>n Ga,;konya körl'L'- ğu uııcla mut addit yN·lcre bomb.t- l:tnb;lıı. 600 ton çivi gc·l<.'eek ve salış ldarehanez ikinci Beyler Sokak 
zıne kadar a keri hPdt>flere Y,? ,.;a - !ar atılmı~tır. 8im:ılclP bu;1,ı ;\·eı·)crde ~rlıı>st bırnkılncaktır. 
ııari mprkrzleri ılr limanlarına ta - ha~arl:ır VI' iıısanc:ı da ·z:ıviat ı:Mmu;ı ooo-- -
ar;·ıızl:ır .ı·arı111ışl:ırılır. Lur. Az ~ikt:ırda ölü 'r.ar~lıl'. P.a~ka Feci bir ölüın GONDELIK T AKVIM 

1360 Ramazan 22 Rei : ERNST LUBİSTH . ı\fo~kıı\ :ı, l :ı ( A.A.)' - Altn.ı!ı t:ınıfl::ırda h:uıar azdır. • .. 
Oynayan : GRETA GARBO tayyarPleri -:on gi.ııılc·rde .\fo,;kornya Loııdr:ı, 1 :: (A.A.) -- H:H·aı ve da lstnnbul, 1:1 (Huıııısı nrnhnbırı : EVKAT 

gündüz akınları ,rnpmıya te:ıt>blıti hili emııi\'et neZlL1'etleı·i;niıı bn :'!abalı mizdı>ıı telefonla) - Beykoz derı S D S D 
AYRICA : Matbuat U. M. Memleket iurnalı · ı · b ., · memttrların<lnn 40 ı·n •ın • • • ' 11 11 11 11 111111111 1 11 11111111111111 1 111111 .,,.., ............ ........ . ......... ,,,,,,,., ., ,,,................ ..... etmir;ler ·e ele lıütün bu teselıl.ıü,,Jer ki tcbliğı: ıa rır.ası '· • - ~ - Sabah: 6,18 Akşam 17,4~ 

HER GÜN !LK MATİNEDE UCUZ FİAT So\',r~t nvcıları ve tııy~;are k~r .ı koy - · Diiıı dliı:m::ının Büyük BMt:ıırya ü- da Sü~ey~nn, olurdngu ~partıı_nn -

1 
mn lı.ataryaları la rafından ı1iı,;kür .- zerindeki hava faali~·eti klis·uk öl - nın 4 uncu katıı:ı~an sokag3: bakar - Öjle :12,10 Vahi 19, 15 

SEANSLAR : 1 • 3 • S. 7 - 9 da tUlmüıitiır. çi.ide olmuştur. Bir di)şınnıı tan·n. r 1 ken müvazene~ını kay.bet~tş ~e ~e- llcincli ;15,23 f.,.k : 4,42 
ll•••.ııiCllullmliiiariltileilsııİ-llPlializiıialırllSll:ıliait ıılJ iılııldiieiıılBilaiişiiılair ........ "'.ıl Lon_drn, 13 (A.A.) _Hava ve dil resi tahrip ediµni§tiı· , • re dü~eı·ek fecı biı· ~kılcle ölmüştür. ı-;.:;;;..-;:.;-...,ıiıiiiiiiiiiiİıİİİıııııııiıiıı,...w~ 2 


