
Sovyetlere· göre ·:~i: 

Rus kuvvetleri 
Viyazm&.dan 

çekildiler 
Almanlar muazzam 

telef at vermektedirler 

Timoçenko muvaf Jaki-

Gece gündüz harp Ye 
Leningradda mukabil 
hücumlar olmaktadır 

* * * 
Sovyetler Staline bağlı-
dırlar. Moskova ınüda
f aa edilecektir. Kadın-
lar cesaret ve ınetanet 

içindedir 

• 
sevınç var 

Almanya Fransa ile 
anlaşmış değildir 

Almanya, Japonya ve 
ita/yadan şüphe ediyor 

' 



SAHİFE (2) 
(ANADOLU) 15 Birinciteşrin 1941 Çarşamba 

MÜ SAHABE 

Om:d n k 
.. .d JKısa Haberıerf (~ehJr ve Memleket Haberleri) 

ve umı • *Tilkilik orta okul şube:;i, bugün p k h 1 •• deg""' er 
açılac~k v~ .. d~r»lere . başlanacakyır. a mu ma su u ""' • ı • .._, •• k M:aarıf muduru Reşıd Tarakçıoglu, • 

BUGONKO PROGRAM 
7.~0 Program, 7.;13 Müzik: llat'if 

parçalar (pi.), 7..15 Ajan:; haberleri. 
8.00 ).Ii.izik: Hafif parcnl:ır.· progrrıı,ıı
mn devamı (pi.), 8.30/8.15 Evin :ııwti, 
1:2.30 Program, 12.:1:~ ~Iüzik: Tür! ü
lc:r. 12.45 Ajan· hab~rleri, 13.00 l\1 ii
zik: Karısİk sarkılar, l!l.!l0/11.00 ::.\Hi-

z ıge uşme ~~~ıt'.~ad.aki haıırlıkları gözden geçk~ f. b 1 k _________ .....:=.-----------------, * İzmır - Eşrcfpnııa hastahan2.~ı ı at u a ca 
pan:;erı muteha~sıslıgıııa tayııı cdıl-

1

, uvattakıgetl rimizin bügük düşmanı ümidsiz- ı f,~~~;~!·~:~~'.;;i~~~~~
1

~ıaz~~~~~~}~:e~~~~~ 
lig .. e kapumaktır' para t şeret' ikbal ümiddedir 1 n~'.~\~~~a:ebei _hususi.ve \ aı:idat ıııü-

zik: Kan~ık İırugı·am (p1.), 18.00 pro-

pamukçuıuk' Ege bo .. lgesİnde bü- :,r.ranı. 1s.0:1 ::.\1üzik: Divan, koşma \'e 
füımdi Lüı·küleri, 18.25 Konu;;rı a, 

Yu •• k ı·nkı·şaf go··stermektedı·r 1s.45 Raı1yo kuıübu. rn.3o Ajan;; ııa-
1.ıerıeri, l!}.15 Serbe t 10 dakika, 19 :J5 :_ _ _: _____ ....:__::_ __ _:_...:-----:=· clurlugu ılc Yarıdat kalemlen. Tahak-

-1-- 'k' k ı· k' r- y A Z A N _, bunun hakkıdır ; kuk şubekr.-i,ıin nakkdilcliği Bahçeli-
şte ı ı e ıme ı ' ı k "k l l :\Iiizik: Kanun, ud. frıııbur Ye ·antıır-

h t · t"k •• 1 mut a a yu se e - lrr hanına nııklolunmaktadır. Bu sur 't-
ay~ ~mızın ıs ıffa • ı Dr. Niyazi Koymen cektir!.. Çünkü bu le :\Iuhas<:bei hususiye mc>muıfarının 

metını ve muva a - ümidleri kendi gay- hi.iklımet konağıııd:ı i:ıgal ettikleri bir 
kıyetlerimizin de • ret ve sistemli faaliyetine bağlı çok odalar, bos,·alacaktır. 

A.vdın, (Hıısu<İ) - Ette btilrre.;111- ına \'(' su lıa kııılarını 011, rme C'alıs- 1 · ~ • · · ., 1 ılan ,.:nz e:;cr en, 20. ı:> Radyo gaz .(:;ı, 
ele kemmi,·et ve kevfİ\'C't itilıarılp e ı nı:ılnrı ı<e A.l'llın pamuM;u ııgunun 20.45 :\Iüzik: Bir Halk tiirki.isi.i öğ ·e-
1.\'1 ve c:.ok ııamıık ·, ı':l,\'('timızrlı! .'·e- i;;tıklı:ıli h:ıkkında <' 11 rok.· iimıt ve - · '>1 <lC z· t t k • · 2110 

l) ı l ki k ıuyorur.. ~ . J ıraa :ı vımı, . 
ti~iı'. lzmiı·, Dc•ıı.dı yiFıv.·etlerı ha- ren bıı· amil olmuştur._ ll•' ıa 11 • ı · "I" ·ı l' ı h ' · 21 o I' ı·ecesini tayin etmek df" en büyük 

rolü oynamaktadır. Omidli olduğu· bulunmaktadır. * Bir nydanberi mewn hulu nan \'İ-
- - t k .. l\ZIK: 'a,;ı ey ctı. .:ı '\.Ollll ııır. 

rıç olmak üz0re lıu ~-.:!ıw vıl:i,,·,,t;miz \'(' ~ıtm:ı ytı\':l·<ı olan vas ııpr:ı_· par (Saıfük ~aati), 21.l5 Müzik: Riya. ·ti
panıuk rekoltc.·i. heherı 22ii kilo J;a ç:ılan bugün hıc; bır znı:ı·ııı "Orul - cumhu.r bando~u. (Şef: İh. an Küncer), 
bul erlilen ;rn bin prese t,\hmın ~·dil: mcmi~ ılcgcrd? yıık~c.J, 1 atı:;. 1ııatı - 22.:30 Ajans halıel'ieri, 22.45 .\Ii.izik: 
mektc>clır. ('reçeıı :;t'•ıe r"kolte;;ı 2 > malda \P tamamen p.ınııık e" lıııı>k- Cazlıand (pi.). 22 .. )3 23.nn Yarınki 

Muvaffakıyetlerimizin on büyük l:het Veterineı· müdlirii Nazım Uy<.rl'~· 
muz zamanlar ne kadar başka insan- "d · ı·- k lmaktır clünden ı'tı'b,nı·en \·,·ızı'feı·e ba'<.'l,•ımı~.·tıı·. 1.ır oluruz: Gözlerimiz parlak du- dü§manı ümı sız ıgı> ~pı. . · " • ,, 
cfaklarımız mütebessimdir. Sözleri- Para, şeref, ikbal hep umıddedır. * :\Iuha~Pbei hıı:ıu:-:ivc meı·kez me-

Omidsizlik· kazanılsa bile parayı da, munı Ifadi Sm·kaııer 2;) -lir:ı maa:<a t r- Lıın ıırese icli. Her ne kadar küçük tl!dır. , . program ve kapaııı;ı. miz ölçülü, sinirlerimiz firenlidir. ~erefi de y'ok eder. Uıni.dsiz.lik hak- fi -tl!rilnıistiı:. . 
C:ünkü bugünün karanlığı içinde ya- ~ 

ları oldug· u halde kendıne ınanam_ı-
rının günetlerini görüyoruz. Her h d r 

Yanların düştükleri bir ce. enne~ 1 

hangi bir sebeple uğradığımız ma- a 

---000---

Bu kadın nasıl öldü? ki asla kurtulamazlar. Azım ve. ı~ -
nevi ukut karşısında da azim ve ira. delerine kapkara düşünceler bakı~ ~Ieııemeııdeıı Y~ızıhı mi etmek icin 
demizin dizginleri elimizdedir. Çün- olmuştur. Düşündükçe cehenn«:mın ~elıı·inıiz meınlckP.t hastah:ınesin~ 
kü bizi besliyen ümid hayatın bin daha derinliklerine dalarlar.: .Mısal: r;etiri1c·n ~ekiye adında genç bir k:ı
Lir türlü mihnetine karşı bizi yılmaz lt:'r canlanmış birer heyula gıbı r~smı dm ö•nıü~ ve cenazc~i a~l'i knbris
ve yıkılmaz bir halde tutmaktadır. geçid yapar: 0 da işini. kay.bedınce h 06, p·ömiilmi.iştü. Zeki:enin, i\Iene-

çift ·il r mah~ıılleı·ıııı tamamen ılc - 2 - Panıulruıı ~ere;: .t•lı-:ılı n> 
niltc·ek k:lctar kıı:·taralıilirl2r,0 de ge;rekse ~:ıtı~ı7uıa. inr:rcte old,ığıı. gi- ı ~~' 1 
çifllık ve büyü]· Jl:lll•I\ J. mii:-;la!ı:-ılff>- bi kı.·ctli Ye ;:atı~ koııp,eı•:.ıtıflerının f.:::ı.' © r c:l 
ri, ,ıddctli ,.c 'lci·.1111lı yağn u.·iaı· "' vardım Ye faı·rla,;ını lı 11 !ll A~·dın 

1 
____ ... .; _________ _ 

behile anc::ık 1 : ;iO-GO maJı..:ul ala- İınmuk<;ulan ·~iikrnn ,.':! .. minnet]c :ın- Ü Ü -

Omid!... Sen nP. sihirlisin. Veyi o dl ld kendini toplıyamadı; _ 1 .e?c! ~ ~·· ı ınench' kaynana,;iyle görümce:-:! tnr:ı-
gafillere ki senden ümidi kesmişler- Beriki haksız da olsa a.m.ırının çırkın fından ctö\'i.ilerek ölümi.ine scbebi:-·et 
dir. Hemen ilave etmeliyim ki ne mü- ihtiraslarına kurban gıdmcP. artık Yerildiği hakkında müddeiumumili -
tevekkil bir ümidlenmekten, ne de ru d"' t" l }' d' - hb d b 1 ı rl peri~anhğın içine uş u. ş ıyen ı -ı ...rc i ar a u unu mu~. ün cenaze-
hi bir düşkünlük olan marazi ümid- rnag·' daha ne kara düşünce yarat • si nıeznrlıkt:.ın alınarak hastahane'(" 
sizlikten bahsetmek istemiyorum. d' · ı B db" l"k J t E mıştır. Dikkat e ınız. e ın ı , >:ö1.üı li mi.i~ frı·. uı;iin c:eıı:tz0ye o-
Ben bugün normal İnsanlarda ken- ümidsizlik zavallıların yüzlerini ne lvp~i yapılacaktır. 
dine inanmaktan doğan ümidin ve tanınmaz bir kılığa sokmuştur. Göz- 000---
azim ve irade zafiyle müterafik d d ki k k ı 

ler parlamaz, u a ar sa~ ı .~ ya - YALAN 8 R ŞEHADET ümidsizliğin günlük hayatımızda ve naklar porsuktur. O artık olmuş 8 a-
binnetice bütün Ömrümüzce oynıya - C l b ·· d yılabilir. an ı cenaze gi i vucu u 
cağı büyük rolden bahsetmek isti· :ıiirüklenmeğe değmez bir külfet ol-
yorum. muııtur. Hiç bir şeyden zevk almaz. 

Cebinde bir kaç tayyare bileti ile O hep kara düşüncelerinin esiri ol -
her ayın yedisini tatlı bir heyecan muştur. Ev zindan gibidir. Eğlence 
içinde bekleyen; bu suretle zengin yerleri ona haramdır. Her vakit ve 
olmayı tasarlıyan mütevekkilin ümi· her yerde yarının bugünden daha 
di bilakis mevzuumuzun dışında, karanlık günleri içinde bunalıp git -
belki mücadelesi içindedir. Yazımı- mP.ktedir. 
nn belkemiği olan ümid; şahsın Omidsiz adam muvaffakıyetin bü
kendisine inanmaktan doğan asil ve tün unsurlarını kendi kara düşünce
ilerletici ümiddir. Bugün bir meslek Jeri içinde parçalamıştır. Cesareti, 
sahibiyim, branşım dahilinde lüzum· l\tılganlığı kalmamıştır. Kendisi ge
lu yiikseltici unsurları durmadan öğ- niş malumatına rağmen bir hiçtir. 
renmek ve toplamakla meşgulum Artık kendine inanmak gülünç bir 
diyenlerin ümidinden bahsetmek şey olur. 
İstiyorum. Omid çalışanların hak- Sayın okuyucularım: Kim ne der
kıdır. Bu hak; er veya geç mut- so desin, misaller ne kadar kötü ve 
laka tahakkuk edecektir. Bu mana- gayri müsaid olursa olsun sakın 
daki ümid ne kadar tatlı ve bugün· ümidden kesilmeyiniz. En büyük ha
kü üzücü hayat şartları içinde ne ka- zineniz ümiddir. Sizi paraya da, şe
dar kıymetlidir? Bilhassa henüz ha- ref ve ikbale de yalnız ümid yüksel
yata atılmış gençlerin bunu daima l bilir. Bir şartla: Ümidlerinize la -
lıer engel karıısında hatırda tutma- yik olunuz. Dağarcığın dolu, kafan 
lar2ı n1~ kadar şayanı arzudur! j~Jck, gözün pek, ve kısaca enerjin 

a ım ve vıpratıcı hastalıkların üınidsizliğin karanlıkları içinde sar
pençesi altında inliyen zavallılara 81)madıkça ne derin uçurumlar, n"' 
ıztıraolarını unutturan; feleğin bir r!e yüksek dağlar seni hedefine ulaş
ı illesiyle sP.rvetini kaybedenlere ha ... 1 maktan alıkoyamıyacaktır. Buna 
Y~t. ı:'~fh~s'.. bağışlıyan_; b~gün bilgi. , mutlak surette inanmalısın. Te~rar 
ıı~lıgı vuzunden cemıyetın kahrına l ediyorum; mutlak surette bu boyle
ucrıyan adamı yarının refahına hum <lir v~ böyle devam edecektir. Seni 
malı h.'.r• faalil'._~t i~i?de h~zırlıyan ı kı~kanan _ve senin Herleyişi~e ~ngel 
hep o umıd degılmıdır? Umıd etmek olma le istıyen soysuzlar çır kın ve 
hede~in yarı yoluna vasıl olmak de- yıpratıcı ihtirasları ic:inde hocalıya. 
mP.ktır. Kolsuz bir adam yüzme mü- dununlar; kulak asma! Omid!erini 
s"bakalarında baş olmağı ümid ede- esle!.. Doktor Niyazi Köymen 
bilir mi? Mektepten ne kadar olgun 
maıümatıa çıksa bile her an değişen ·Yaralıların nıüb ·delcsi 
usul ve tedavi metodlarını, neşriyatı 
takip etmiyen bir doktorun yarını Londra, 14 (A.A. )- İngiltere hıi 
bugünden farklı ümid etmesi kabiİ l:iınwti. İ ııgilteren İn Almanyaclnki 
~~dir? He~ meslek ve her İş adamı nıenafii:ıi ~-o~·uyan devlet. va ı~asiyle 
ı.;ın bu mısalleri alabildiğine uzat- h~ı,.:la .ve ) atalı a,..kerlerın mubaclc
ınak kabildir. Fakat bütün bu haki· le i irın Almanya ile müzakerelere 
katler evvela kendimizi hazırlamıya H:knır baslamışhr. 

A~;\ive ikinci hukuk mahkemesi:ı
de ıllt;,;tafa, kızı Hayriye Yurtkuran 
·, c }fu. t:ı.fa kızı Saadet, bir işten do· 
inyı yalan yere şahidlik ettikleı in -
Jcn müddeiumumilikçe haklarında 
takibat yapılma:-:ınn karar verilmiş 
ve meshud cürümler kanununa göre 
takibab ba.:lnnmışür. 

---oooı---

Fon Papen gitti 
Sehrimizde bulunmakta olan Al -

mı!n büvük dci,;i Ekselans Fon Pa
pen, cli.i'n ı efiknsı, kızlan ve di~t·r 
Jır,zı zevatla Berg!ınıaya giderek ha
m bel eri ve müzeyi zi~·aret etmi~tir. 
Ak~am şehrimize dönen biiyi.ik elçi , 
iıugünki.i trenle şehrimizden a~Tıl:ı
caktır. 

---000•---

FEC1 BiR KAZA 
Ödemişin Bcydnii; n:ıhircsiniıı 

('i.im!e.·çiler kö.•·iinde bir kazn olmıı.5 
ttıi'. Ali o{du -.:ıkir lkizin rvi:ıde m•
sarir Ah~<>hirli Abdullah _\tı;:. ya -
nında taıııchğı 0tomatik tnbaııt!a.,mı 
kan~tır:rken ates aldırnııs vr cılrnn 
r,wı·ı~i k;-rnına i<aplanmışİır. Z~ıval
lı :,cbm. l'ir müddet .sonra tilr .. ·•~· lir. 

---000-

L rlada bir cinayet 
Crl:?cla Ü\' acık mevkiindc l\I t.1mcHi 

EminiYJ çobanı K:1zım, bit· me:-ıeledrn 
dolayı Thırmu~ oğlu 16 yaşında Bay
ramı ı:alJa.ıca kur:ıunu ile iildürmüş
<ür .• ııı;lu tuiuhıustur. 

---oooı---

FUDBOL LIKLERI 

t f er• 1• ı z ~1 
lıilirlcr. Bıı sebe]Jle umumi ist;h..:a - nrnktnclırlar. Kouper:ı 1 ! • er. ııı \·e K. S. 
hı :tııc:ak ',, 60 ı alınrılıllircli. Tlıı ~l'- i;;tih~al ıcin lüzumıı olan p:ıran ll'
nc havalar cok iı·i ıı:itm0ktc old'.t - min ettikten baska çiftçıntn tohu -
ğundan nıah:ııılıir; ~i.İZ!lc tıO. hatt<1 ıııunu \'ermekte.' maz?t, b:;Jy0, ~i -
tanı:ımı alıııabı!ı':!"~~;ııı ıınıumi hır cını ihtiyacını ela tenıın ey l'nwkt2-
kaııa:.t vardır. dır. 

Vılayetimiz pa!'lıııkr:u!uf!unun iııki Kooperatıfler geçen sene or~ak -
~: fında bilha~,:a ikı niiilıiın :"ımil ,·ar lanndan ', 5 »ernıay<' .,,, ?..iJ ilan -
dır .• "azıllı tohum ı;;~uh istaoyoıııı ;;u ka lıi;;sc:;ı har'c olmak ÜZl.'l'e 21 ku
lnma f:ıalkeli v. sat·;; knnneracif - ru~a kadar cekirclckli ı nııık aldı -
!eri. · • laı:. Du seı{e piya»a;;ı ~in-.cl ıden :ll 

1 - bliıh i.-;ta,_•· ıı>u mnhıtı' en el- kuru;;tur. Ciftcinin mecburı bı!· l:ı -
J ; ' • 1 k .... 

verı~I i bulduğu A kah c • ıısı loh um la- ;;arru fu olan sermaye ve ıaıı.· a Tı ıs-
rıııı bütün bölge_,·e .bi:i-Ltıı1ı..;, de.il'HC- se i çıkal'ılınca eline net ol:ırak W.5 
re olan verlı ve Aı~1erilrnıı ciıısi ta - kuruş gec:iror ki, çok _e!'?ı'. Ardınlı 
m:ımen 'ortadan hı !clı•·ılnıı:;ıut·. Fa - iki p:ımukt!unun dediğı .gıb•, bu fıat 
kat Akala cın"i ger; gel:.,l•ğiııden Ye Ege pamul( tarihinde giirülrııenıı;ıtir. 
istıhsa] nıe\',;imı ek ·eıı!·etl-" ~·ağnııır Kooperatiflerin f:ıydas~:-1~ lll~l:lsa 
men;;nııne r:ıstlıyarnk mahsu!Llıı mü eder:-:ek ortaklara istıh::al ıı·ııı lazım 
hım bir kısmı alınamadığından ha - olan p:ıra ve bütün malzeııı •yi tc -
ıen muhıt Pll ıı_vg:u.ı lnı!dnğu orıjenil miıı ettı!;ten L -<ka nı:ıll::ıt·ıııı .dil -
cııı i tercılı etmektetlir. Orıjeıııl cıııs .sek fialla sr.tı\·or. kcndilcrıııı koo -
pamuğun eb·afı clalıa uzıın. kozalar pcratıft? "erm~ye ve keıı_di banka -

RR4 Üzüm Tannı 
2!J;j M. j. Tamnto 
188 Albayrak 
141 Anadolu inki. 
140 Özti.irk Ltd. 
ı:Jı Sanlo Erg:ı . .; 
128 :'ıiillet pazarı 

45 
4;~ 25 
•15 50 
41 50 
.ı.J 

116 P. Ki:ı,rk .ı:ı 7:J 
115 Y. İ. Tııliıt ku- •1:1 

8!) P. Paci 
68 Akseki Ban. 

1 22 
-45 l\I. Beşikc;i o. 
:rn Şevki Cğuı· 
35 K. Taner 
:1.1 Ş. Benciya 
28 İncir T. A. şir. 
87 ~l. Uslu 
34 ::.\L Şeker 
2!l Y. E. Beııeuya 
14 S. S. Si.ikymn. 
12 S. Erikn 

46 
51 

.12 
.J:J 75 
1!) 

.ı:: 75 
42 50 

'J 

·!2 50 
4 50 

ctaha verimli olduktan lrnska nıah - Janıırla Ja aksivon _alııbı .rarıı.vııı·. 
,:ul otuz giin ı>v\'el g.::fütı~ınden gay Al:ikalı Lir z;Ll l.ıana bütün l.ıôlge- 2550 
ri müsait seııelerdr; bile tamnın<>n is- de en az <,, 90 µanıuk nıii··tah;ilı - 84706 
tıh ·:ıli miimküııdi.ir. niıı kooperatiflerde oı·u,k nl:lııl·l·ı 

Her sc>n0 sahası geııiş'·:-·cn sula - rıııı söyledi. • 

zı 

·--------~ ooo 

hi d be • .z • 
ş 

• 
n 

al k 
\ ' C ôğle<leıı ııonra da şehrimizdeki 
ııu~n,Udı müştagile kumpanyalarınııı 
nılimc"sillcrini belediye reisliğine 
davet .ederek görüşmüştür. 

* DtlcrliYe otobüslerine lazım obn 

872526 
• o. 
7 4" " 8 4.4 
\) 45 

10 4!) 
11 5'' •) 

151 , i~ ah ) lııhi- 27 
6 Hazakı) sarlaı· 26 

i.."CİR 
K.S. 

nG Çu ::.\1. İzmir o. l •l !l2,5 
[);~ « :\I. j. Tar:ı. 1-1 75 
88 ., R. j. Fran. 1 73 
70 $. Uı!uıt" 20 
24 Talüt Taner 1 1. 
25 « Rila ' 22 !iO 
21 c: Kon. ..., tikrU 25 30 
16 « H: Le\'! 1 7 
11 c: TL A. Özgür U 

Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün 
öğleden evvel belediye merkez ga -
rajında y-apılan benzin tevziatı i:;dy
le meışgul olmuştur. Garajda benzin 
hıılunmadı~ı halde şehirdeki hütüıı 
lıık~ilerin ırnraj civaındaki yolları 
doldurduğu görülmüştür. Miilh:ıka -
!:: i~liyeıı otolıi.is, kam,,·oıı ,.e kaptı

k:ıdılara da kaıalardan benzin Yel'i 
icc~ği için izmirtlen bunların benzin 
tcti:ııik etmeleri mümkün göriilmf> -
nıektedir. Ilu mesele üzerinde duran 
iıPlediyc reis:. bazı teşebbli~lc>!'n" 
bt!luııarak hmirdeki tak~ilcr ıç:ın 
be.ızin getirterek teYziat yaptırmış 

ınlJloriıı 've mazot kolavca tı>clari!.; 
C(!i !cmcdiğinden bclcdi~·e rci"liği, 
bazı otnlıüo: scrvi::!C'rinin ilgasını nıu 
\·:ıfık görmüştür. nazı "eıntlere i~li
\'Cll (llobü,;lcrin tamamiylc kaldırıl. 
·m:,l:ırı da muta~:n:nn ılır. Halkın jh-ı 
t i.v :.c:ına göre. _bir kııı:ar almak için .111 
tıelerli~~·' reislıgi t:ıratınd:~ıı tctkıkat 541 rn, 
"apurıını:ıl<ladır. 

Y<'küıı 
J)[i. yekiın 

5.16.ı2 u . .r<'kun 

BiR ÇUVAL TACİRiNiN l~aE._~_ı::a~ldc!erin fiat kri 6, Ton Sus:~niRE .,,, 
lDDIASI .. . tetkik ediliyor rno c. . .. 

Halim1ıga çarşısında Hi ~ayılı ıııa- \'ilfr.ı·eL fiat nıürakabe komis,·o.ıu. 5o Ç. Kendir lo. 
ğazada çuval tacıri Davıd oğlu H:ı- lliin Yali ~uavinliğinde t~p~~nmı.~ 56 n. Pamuk 

------~ooo 
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25 fi() 

~2 
1 •I 

teşvik eder. 

2:2-10-l!J.11 tarihinde toplanılması 
],anını nlınmı olan futbol lik heyeti 
bu toplantıyı fevkalade olarak 
20-10-941 pnznrtesi günü saat 17 de 
bölge merkezinde yapacaktır. (' ""'\ rael Ardıti, zabıtaya müracaat ede- .:P n:ııhtelıf gıda maddelert fıatlen ooo 

ı·0 k lıır hamama gıttiğini. yıkanac:ı- ıızeı:ınck_ konu,mu~tur. İzmir cez..ı .: (,dun Ve kün1 Ü r İstihsali 
Bilirim, bu mütalealara kar§ı bazı Jangare sı·nemasında ooo '1-ı ,;ırada üzcıindc bir zarf içindekil'-''': ımalatına yüzde 15 kiir h:ıdııı 

-.ksi miaaller hatırlanabilir. Fakat !J ~lanİsa kövlerinden ::ııo lirayı kasacla bulunan Alıbas oi- t\.'~bit etmiştir. :\Iıntaka orman miirli.irlüğtı, fazl:\ 
lı."? de _ceva.f! olarak şunu aöyliyebi. ., lu BehllıJ Volgaya emanet cttiginı, Zeylin tanesi, c;imrııi.o" \'e nrnkaı.- odun \'e kömtlr is°Lih :ıli irin fızım 
lırım kı; mudafaanızın zemini çü· TELEFOX: :rn -- t6 haberler içinden !JO liranııı çalındığını ikaye;; n·! fiallerinin tesbiti için yapılmııkt:, ,.,.elen tedlıirlcri nlmı tıl'. 
l'Üktür. Kahramanlarınız müstahak . . . .· _ , .. _ e~·lemiştir. Arditi, ham~inıdan ayrılır <ıla'n tetkikleı· henüz lıitn;ectiı!i_nde,ı l ilkle~rintleıı itibaren mıntak.ı 
oldukları halde kendilerine inanmak Bir haftadnnlıeri nıuvaffakıy~Llt- :\l,ınısa, <!Iusu~ıı ... ·· IIoc,:lı k.~ ken zarfdaki parayı saynrnclığıııı ;{elecek celsede karar vel'llnıe,,;ı mıı- ııı·manlarınclan iznıiı· \'C .nazarlar 'h-
ıneziyetinden mahrum bulunuyorlar. d v:ım C'O"ll pek çok beğenilen ı·akolu.ıa baglı 28 koy un merkez k.t-. l .. kk. l . ı · ' •· fık ı»önilmü ·tur 
O k 7.. 

·ı 1 - . t'lı t k ( l' anına ge ınc:e para azım oldu- '" , ~ . tiı··ıcı 'ciıı !) 517 oot.ı ı··ı k" .. 
oğum ile ba§lıyara ölümle sona J B a ı e o an yegane ır ı n ı um çayı '• . . da açıp saydıg-ın . <JO ı-. 000 . ' ı. - .. · ıı o «ımu ı· 

eren hayat dediğimiz bu yolda ça _ 1 - Mauam ovary üzerindeki köprüdür. ,...
11

11 seırk~ı·k oıcttıg~tınu 1.1a.,1 
'et .. t._ı a - ı=> 1 t 1 1. . ·ontı ı,sso.ooo kilo odun i;;tihrnli icb 

k 1 B k .. ·· ·· b. ... ··k k 1 n -~ c "e e m1ş ır. 'llllll • S 'l11C '11.(. lZ'lS' · ı da, diken de var. Hatta bazen v u oprunun ır ayagı ço me - B hl~ 1 \' ı k a· · ' ~ ' c ·'- • ~ nıü~aade Yel'ilmis ve 700 takını k ;;;r· 

2 A lmam .. ş .n..onca i. . Ü . d b'" "k b' k c u o ga, en ısinın parası . . ' e.,. 
Ö'IÜmüz derin bir uçurumla kesil- - Çl • ızeredır. zerın e, uyu ır çu ·ur •imndığıııı ve iddi·ı ed'ld'"' 'b· . PanH.l; mahslllüııi.in st:ındıırclıza.·- evıakı iizcriııdc Jüzım gelen muame. 
mi~, yüksek dağlarla perdelenmi .. ı • • ;ıçılan köprüden O Obüsles zorJukJa ~ d'a ra)m•ıdıg"ını' "O"••)ı ı?ıt.~I ~ l~·l- YOllll ı•~İll mıntaka ticaıet nılidüıfo • ... Filmlerının , . ı :ı. ,, • ., , emı~ n ,-,vııı- · ' . .ıe ikııııtl .cdilınis,·tir. Kii,\'liini.in zat'ı 
olabilir. Bütün iyi niyetlerimize ve 6Cçıyor. Acele tnmir edilmiyecek o- ,' raııtıı·m•t Y'ıpılı~c·a 7"° "r. · 'b ğüncle Ticaret Ziraat \'e lktırnd Ve-
çalıtmalarımıza rag"men duraklama- B lur ·ı \'iiz bin lira ·ıe me-..·dan:ı. gel ue a ~ ' · ' v na u -, k · 1 1 · ı S'.. b k umum m" ,J,ti .• acı ıcin de 58,985,000 kilo odun 

:>UgÜn SOfl m~·.'ıııe' · k. l 1 k"J .. b'. d - hınmu~tur. Tahkikata de,·am olunu- ·:ı e.'. ~-~·ıy e • um er an . . t' k' ul -ğa mecbur oluruz. Fakat hepsi o ka- .~~ ım an o mıyan opru ır en yor. r!~ırlug~ı murahha~larının ııı ıra ·ı.\' " ı-e~ilmcsıne müs:rnde olunmuştul'. 
dar! Omidinıiz asla sarsılmamalı. Cüııü olup; BALKON, SALO. 1 bıı e ç?kecektir. Nazarı dikkkati ccl- karar ahncagıııı yazmı~tık. Murah - Denizdl·ıı de İi:ınırc kömik gel -
Belki hedefe vasıl olmak için biraz beder•z. 

000 ha~!at· '' ııkar-a ve - "azillidcn ~ehri - iııektedir. 
gecikiriz amrna mutlaka ulaşırız. 20 kmu~ttır. Fır"alı k:ıçırma- * Köylülerimizin teberrüleriyle Ho- BÖREKÇ 1 VE GEVREKÇ ILER mizc g:> 1 nıi~lerdir. Bugün ~aat J O d:ı ilklesriniıı birinden 1 1 üncii gün;i 
Muntazam ~kzersizlerine devam e- yınız.. calı .. k~_rak<?.I~. yen~den yapılmı'ştır. tica;ct mü<liirliiği.inde lıir topl:ntı ::k~amı.ıa kadat· molörlp 4-5 yiiı bin 
den bir fudol takımı neden netice. . ~oyun tutunlerı bu sene pek ne - Bazı kimseler lıörekcilik Ye~·a yapılaı·:ık }lamuk numuneleri teslıit J.-i!o kömiir gelnıi~lir. Bundan sonr:ı 
den ümidvar olmasın?. Bir defa ) r R 1

1
. T fıı-ıtır. Bazı kumpanyalar şimdiden gevr~kçilik yapacaklarıncİnn bahi~le t•dilı:c,,1,tir. cl:ı kömür g0lrceğ-i haher alınnıt!5lır. 

mağlup olsa bile bunu tesadüfe ha - tütünleri vizite etmekte \'e çuval da- belediyeye müracaat ei:lerek un i~ -
gı,lar. Yine zinde ve ümidli olarak B t a- ğıtmakt-.ıdırlar. tenıişlerdir. Alınan karara görc> 
cliğer oyunu bekler. Umumi mallı- a mayan uneş Bu mıntaka köylerinin yegane ih- öteden lıeı·i börekçilik y:ıp:ııılar, 
matını her an arttıran ve işine bağlı V E tiyacı tohumluktur. Mevsim geçme- ~:mdi de ~·apabilecek ve kendilerine 
olan bir idareci bugün bir nahiye mü- Z den tevziine başlanacak olurs:ı na- lazım olan unu alabileceklerdir. Fa-
dürü ise yarın neden kaymakamlık, Üppe Kız/ar daıı haline konmuıı bir çok arazinin kat yeni börekçi di.ikk<'ını veya gev-

:,:h~aitt~a~v~a;l~il~ik~te~n~u~· nu~· d:le:n~m=e~sin~?;_~O~~İİİİİİİmmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ• vaktin de eki 1 m esi m ii m ki.in o 1 a c ak- re kç i fırını n ç m ağa m ii ;;a ad e edilme_ 
ı br. · mektedir. 

l~uo·ün 
~ 

ELHAMRA 
SİNEMASI 

YEN] SlNE,UA 
Mevsiminin 2 inci 
TtJRKÇB HARiKA 
Filmini gösterecektir. 

GÜLMEYEN KADIN 
Rei : ERNST LUBlS'Ill 

0)·ııayan : GRET A GARBO 
AYRICA : Matbuat U. M. Memleket iuı·nalı 
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HER GÜN İLK MATİNEDE UCUZ FİAT 

SEANSLAR • 1 • 3 • 5 • 7 - 9 da 
Cumartesi - Pazar Saat 11 de Baslar 

Bornova ziraat mektebi mü
dürlü2ünden: 

1Iuhammen bedeli İlk teminatı Cin~i 
Lira Lire Kr. 

12 112 50 122 - 125 takım elbi~ dikişi 
Mektebimiz . t..'llebelerı için kumaşı mektepl<'n verilmek şartiyle m ze-

m si müteahhide ait olmak i.izer~ diktirilecek harici lacivert elbise 6/10; 
941 taırihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuş olup 2lil0/ 
941 Salı günii f\aat 15 de Mektepte müteşekkil satın alma komisyonunda 
eksiltmesi yapıl:ıcağından ttıliplerin ilk ~minatını İzmir Mektepler ::.\Ju
hasebeciliğine yatırarak rrıakbuzumı komisyona getirmeleri. 

Bu işe ait şartnameyi görmek istiyenler her gün Mektep müdürlü-
ğüne müracaatları. , 6 10 15 20 .. 

inhisarlar umum müdürlü!lün
den: 

1 - Kapalı ztırf n. ulii İl<! Sekili hızla. mclu !l adel muhafaza kulübe-
sı •n~a 0:: l'ı!eceklir. 

~ - l\h.hamnıeıı bedeli 17,1188,66 im oLıp ıııuwık>:ıt t nıinatı 1281.ti:J 
liradır. 

;~ - Ek:-.iltnw :n X !l 11 eıınıa güııii :aat 1.1 o d:ı l~:ıbat:ı~ta Je\'awn 
şnbe~incleki alım konıis.\'oııuııcl;ı yapılacaktı•r. 

4 - Şartnanıcı .sözü gc~C'n ~ubeden İzmir \'(' Ankara b:ış ıniidiirlük
IC'l'iııcteıı 86 kurnş mukabilinde alınabilir. 

5 - Girmek i:;tiyenlcr 10 bin lira bu kabil iıışnalı muYnffakıyetlc 
yapmı~ oldnklarıııa dair \'esika ibı·n ederek ihale gününden 3 gün evvc
linç kndm· umum mi.idiirliik in aat. .• ube~iııcl ıı nyrıcıı eksiltmeye iştirak 
ye;;ih:~ı almalan lazımdır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mülıüriü teklif meUuplarını kanuni 
Yesikalarını Ye münakasaya i-:tirnk \'esikasını ihtiva edecek olan kapalı 
zarflarını ihale saatıııdıın bir saant evveline kadaı· adı geçen komisyon 
riyasetine makbuz mukabilinde vernıele;ri lazımdır. 

10-13-15-18 8947/4225 

l!a. 



l ftin 1941 Çarıamba (ANADOLU) SAHiFE (3) 

lzmir. deftedarhP'ından: l'IJ i~;~;·~·;••••A;i;i'iği'''''li'i~i;;;ı ~ı,·cıla~~;~~~t~~Ei~:~~~1~f;.:~~~r~~~~~~et~fı~~;~~~~~ı;;~:ıı~:aı~ı-
- "••u : ruştu r 30sefle Sııtı~ • 'o. llluhanımcn D. 
:ıınırl •n••• .. •••1•11111111•1•1111•11ııuı1111ıutıHu ııı111111111111111111ıınıı111111• • 

r ~liii aatm alma komisyonundan: 3 - Eksiltme 12 111941 Çarşamba sa:ıt 15 de Küçük çekmecenin Av· 
bkılo<ııııu ı:ı (ıın üç) kuruş tahmin edilen 48,000 (kırk cılar köyündeki satın alma komisyonunda y:ıpılac:ıktır. 

u 'n) kı o ııoh•ıt k.ıpııl. zni"f u<ulü ile eksiltmeye konul- 4 Şartname h€.1' gün mezkur komisyondan istenebileceği gibi nıek· 

1 r. • tupla da müracuat edilir.•e cevap verilecektir. 
tnı._; 17-10-~14 l cu .a ::ünü ,.:aat on döl'tte kışla fa ızmır 5 Eksiltmeye girmek istiyen ticaret od:ılnrınca mukayyit olnıabrı ve 
"ını ıımirlıfı ·atın ::ılm:ı komisyonunda yaı:ıılaca'dır. bu işlerle iştigal etmis olacaklardı!'. 

1
;•n talım,n u ilrn tınan 62-10 (altı bin iki yüz kırk) G Eksiltmeye gireceklerin milhiWlü teklif mektuplarını kanuni ve-

sikayı miin:ıkasaya i~tirak \'esikasını ihtiva edecek olan k:ııı:ıh 
~atı nıu\'akkata 1 .;fı8 (dört ı·üz altmış sekiz) Jırndır. zarfları ihaleden bir saat evveline kadar Avcıl:ır köyündeki ~::.tın 
ıfnıen · ,tır:ık l'<irceklPr kanuni ,·esıkaları ile temınat re alma komisyon riyıı,ctine makbuz mukabilinde vermekQ·i ki· 

( llıktuıılarını ıhıılc s~tıııd:ın en az lıir saat evvel ko- zımdır. 15 18 30 2 'na " k d -.-~~---~~=~~--:--~-:-..-._.,_,._.._ _____ _ 
•eı·nıı0 lıulııııara IH ır. hınir Ln·~.:ım Aıııhli[ji Sıılııı olına koıııisyonmıdarı: 

-~ınc" her ı,:ün ktmı ycnıla güriilül'. 30 5 10 ı:; ı - Be~ adet bakır semm·er oı.ıo kutru boyu 0/70 eb'adında olacaktır. 
1 '.Mı., • "· ll. h. ;. J(y•ısetiııdeıı: Eb'adı gösterilen semaverler pazarlıkla satın alınacaktır. 
:. k.:osu 14 kurustan 30 ton patates 18.io. 9 .ıı cumal'te- 2 - İhalesi 17/101941 Cuma günü saat 10 dndı.r. 
·•U :ı - Talip olanların belli giln ve >aatte Kışlada İzmir lcrnzım mnir· 
~a saat 11. :o rla Çanakkale .'.lr<if. ~h·. Sa Al K:ı. mın· !iği satın alma komis,_·onuna müracaatları. 
1 1Zaı·-Jıkl a ~atııı alınacaktır. 1-"':"~-~-~;..;;;;.;.;;,;;..;;:.:;;:;,;.;;;;..;_~~~-.'.~---.~-------
n ~~ınatı G~lO liradır. );;oıir Leı"'fzıııı Aınirliüi Sutın alntrı /,·nnıi.~ynnınıddn: 
d~~eııi her ıriin komı yoııda giil'ü!ebılir Cinsi l\Iikları 

.Al trın ihale saatinde komısyoııda hulıınnınlnrı. 10-1 ~ 
:- ırl • M Makarna ı.ıooo 
' . ·' L'. So. Al. !\.o. J:iyasetifldeıı: ı Yukarıda yazılı bir kalem Makarna paza.rlık ı:üna \'Cı·ilen fiat 

; k lo~ıı 20 kul'U•lıın -to ton kuru fa.<ulya l8.l0. 9H cu- p:ıhalı görüldüğiindcn tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. 
~" Kiiııü "<I•1l ı·o da Çanakkale :\I't. :\f\ · Sa. A'. Ko. İhalesi 16/10, 941 Perşembe "ant 14 de I<ı~h<la Lcvnzım aı'lİl'· 

i ~ı:ızarlıkla •ııtın slıııacaktır. !iği "alın alma komi,;yonııııda yap~laca1<tır. 
r nıınatı 1500 lıratlır. 2 _ Taliplerin belli giin ye •ııatle temınnth1·ıyl 0 hiı·likt" konıi,;yon.ı 
'.Ye_ •artla"! her uün kumis,·ouıla göriılelıilır 

ı ' • ~ ' 0 miiracaıılları. 
,' "rı n ıha le saat, nele kom isyanda hu 1 un mala l't. l -151--;--~~;.;,,;.;;;;;;;;;;;;.;.~~~~':""~:"'.".':'":~~~~~:"."'-------· 
~ı.t •• · ı·-· d h,11 ;,. Lrv,ıoım Amirli!ii &ılın ıı/,,w komi.,ınııııııdn,1: ·h · lY.a.\". ~atın alm~ komisyonu reıı ıgın en: 

h k B 1 18 10 9 il Cin;;i Miktarı u -.. iıosı; 25 kurıı. tan ;;o ton ıı gur - . · cumar-
1.nı: 'ı.:ıt ı ı de pazarlıkla •atın alınacaktı~'. .. 
0 rı-ır.-:ıtı l 7;; lil'ıı oıt., eı·saf ,·e ~artnamesı her gıııı ko
~ıla g~ . ., , -1, • lıı ,u, ı .r. ._ 
•ıııı iha;. ~.ıtıııd:· .. ıınisy'lndıı. bulunmaları. 
~ 13-15 

;nı:;;;;ı Jf«lıı 
1 

c ,1 'i. SA .. AL. Ko. dan: 

~1i\ Zarf usul•) le ı 'l ton kt!ru. i'._zilnı satın alınacııklır. Bc
r Osurnın muiıarıınen lıccıelı ol kuruştur. 

I
' ~e htt>usi <~ı·tl:ıı- 'l'oı k::pı maltepe askeri satııı alma 
~:·öntında gl.tru lı ,, • r. 
,1' 20-lü-!}.11 ıı~ı:ar+c<ı g•inü saat on birde komıs)·onda 
~•nktı" n ı .. 
r•o anlar muv:ıkkn •rm nat makbuzlal'tyle teklıf mrk-
nı c:a.a f'."'f. kHd.1!" konıı.-.yona vermel('rı . 

~o 5 10 15 
llı~tanlııiı •:ılın alma komisyonu balkanlığından: 
o.

9
k lo una 55 kuruş fiat kımulaıı 40000 !do koıun eti 
41 ııazaıt .•. güıı!l s~ilt 16 da k,ıpalı zarf u<~lü ek· 

.~ 1 le ıh!e dılecektır. 
tıı .e ı her g(ln komi'!) onda göı·ii'eiııl•r. _ .. . 
11.<ııen bedr'ı 2:woıı lira olup ılk temınatı ı.G~.o Iıı~dı,\_ 
·.r'n beilı giiııde muavyen ,aatten hır r.aa. oııce;c "' 
~lıf nıc·ktup!M·mı ka.nuııi vesıkalarilc birlikte FırdıR

a tn alırra h.onıı yr· una ,·crıneleı·ı. 

~ 1 

~~ufuı ıtfnın 
.\! kt '1 

,\ ılc' 

,025 
;no 
'.!()ı) 

ı;:; 

ili 

10 15 20 25 

!\. oın is tıuıı 11 udo il: 

Arpa şehı·iye 3000 ~!lo 
Şehriye 5.600 Kılo " . , 

ı _ Yukarıda cins ,·e mık_t.ın ~·:~z.ılı ı,;ı kı<ı.rnı ~ehı·;y,~ ;hal,· günüııde 
vrrt·ilen fiat pahnlı gorulcl!'gl~uJı1J1 t._•i~''.lr pazarlık n ~,1 tııı :ılı
r ocaktır. 

2 _ ihalesi 16 10/941 Per~embe gunu .-'aat 11 d•! Kışlıırta tzmil' le
\ azım amirliğinde ~atın alma k<Jm>5yoııuncta yapılacaktır. 

3 _ 'l'aliplerin uelli giiıı Ye saatte teminatlariyle bid'kt~ komisyona 
müıracnntl:ırı. 

ç,11wkkole MS1'. Jlll'._ SA .. A_D.,K. Rs: ~len: . 
1 _ Çanakkale birlıklerı ıhtıyacı ıcın beher kılosu 15 kuru,tan 30 

ton Nohut 20 10 941 pazartesi günii saat 15 de pazal'lıhla satın 
alınacaktır. 
Kat'i teminatı 675 lira olup e\•saf Y6 şartnanıes· her giin komis· 

ıs 
vonda görülebilir. 
i•teklilel'in mezkÜ'!" gün ve saatte komi<yona gelmeleri. 3 15 

Tnphnnr Snlın Alma Koııdsyoııuııdaıı: 
1 - Beher kilosuna 356 kuruş tahmin edilen 12865 kilo renkli \'c be· 

yaz ham iplik alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 17 / 10/941 Cuma 
ırünii saat 15.-15 de Tophanede ht. Lv. Amirliği satın alma koınis· 
·,-onunda vapılacaktır. 

2 ,_ Nümıınesi komisyonda görülebilir. 
:ı _ Taliplerin kat'i teminnllal'iyle belli \'akitte komisyona gelmeleri. 

('anakkalr Tiimw So.tııı alma konıisyoııımdan: 
Aşağıda cin,: ve miktM·ı yazılı 1 kalem zeytinyağı Birliklerimiz ihtiya

cını karşılamak üzere Çanakkale Tümen anbarına teslim etmek ~artiyle 
2490 sayılı kanunun 46 ıncı maddesinin A. fıkrasına tevfikan pazarlıkla 
'atın alınacal<tır. ihalesi 20. Xı941 paznrtegi saat 10 ela ~·apılacnktır. l;
teklilerin belli gün Ye saatle \'co<ika Ye teminatlariyle birlikte komisyonu-
muza müracaattan (4315) 

Cinsi ~liktarı Umum tutarı Teminatı 

Zpytinynğı :ıooo kilo 2700 Lira JOfi Lira 

lzmir defterdarlığından: 
' ~Tuhan1n1e>1t fl. 

dcnberi meşhur 
BİR, 

GÜZELLİK . 
REÇETESİ 

Malik olmak için 
Tecrübelerini \ 

GEÇİRMİŞ REÇETE 

I şte, donuk ve sert bir cildi bc
ya.!latıp yumuşatmak ve bu s:ı

ycde ~ayanı hayrrt bir cilde ma!ık 
oln1ak için tecrübelerlnl geçirın1ş ye
ni bir tedbir . h1:eşhur bir aktris. 
~en~lik m::ı ~ıarasını idame için bu 
gtlzclllk re('ı:·tt>sini kullanırdı. 70 ya
:şınd:ı olmo.sına rağmen genç kız rol
lerini c.yn~ı-dı Once Penkreatın ile 
hnzmettiri.lmi~ bir n~lkt:ır ~üt krema
!-! ile ayni miktar yine hazn1ettlril
nli.~ zeylin yaıı kan~tırınız ,.e buna 
iki mis!i t.:ızc süt kreması lli\'C cdi-

, nlz. Bu ~l'rt1bi Eczacınız da ho.z.ır
lay::ıbil~r Fakat az. ınlkt:ırda pahalı
ya mal olur Bryaz renkteki (yağsız; 

Tok:ıkın krt'mi terkibinde saf Zeytin 
v:ı~ı Ue hususi surette haın1etUrllmiş 
~ü~ kreına~ı vardı:-. Cidden cildin ha-j· 
~:iki gıd:\~I ol<tn bu tertip sayesinde 
l'i!di:ıiı hı :.lcnec •. :k \'C on:ı. :\deta. ina .... 
n1:1nıy ,ıı ·ı\~ dcrrccde bir ı;cnçllk \'e 
ta::('llk \·cı~~cktir Yuk:ırıaa rcsml
ı:.ı g:ord~: ti..ın:.iz k:ıdın bi7.e yazıyor:' 
K~nCtr.1 IJılc inan:ıınıyorum, Toka-

1.Jn krtmlnin i!~ g\ınlük hilimallnden 
·nnr;t cildin1 beyazla!ldl, t~7.Clendi \'f 
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!ll 1 

~) 1 ;) 

916 

(!kinci Ka: ;,nt na Alsuncak Sukak 571 ada 
( 6 parsel 'iü,75 :\12. 70 eski numaralı Arsa 
(Ksr~ıra. a nostanlı 1808 inci Revnak sokak 
( 1365 ada 1 pM·scl 228 :!112. 10 taj numaralı 
(Arsa 
(Karşıy:ıha Boetaıılı 1809 uncu Şel'ef sokak 
(1354 ada 5 parsel ı.18 :!112. 10 taj No. lu Ar<n 
(İkinci Siil<?,rmıın:ye ~56 ıncı Kamil paşa cacl· 
(rlegi 219 acb 6 pal'sel 111 :!112. 112 taj numaralı 
ı Hane ar, ası. 
lkinci Sü!~ymanirc 466 ıncı Bil'inci Kiremit~i 
(sokak 16U ada 6 paı·sel 826 metre murabbaı 
(29, 31, 33 tnj No. lu Ihıne \'e Arsa. 
(ikinci Süleymaniye llh ıq·Jı caddesi 154 ada 
( 10 paı >d 561 l\12. ı:H 1 l taj numaralı Ar<a 
(İkinci Süleymaniye 4~7 inci Çorak sokak 
(~19 ada 8 parsel 17:l m<'tre muraub:ıı 11 taj 
(numaralı Hane arsası. 
(İkinci Siil<'ym:ıııi~·c 469 uncu Çorak sokak 
(160 arl~ 12 pal'oCI 2:\5 metl'e murabbaı G \'C 

(8 taj numaralı Hane. 
(Karşıyaka Bostanlı 1795 ve 1790 ıııcı Kmrnl 
(·;e l\Icktcp o<Okakbrı kii~csinde 1347 ada 1 
(:ıar«•l 58 :\12. 17"~ $okaktnn -1 taj numarıc-<ını 
(alan Arsa 
(Knr•ı)·al<:ı Bo>tanlı Karakol soknk 1~38 ada 
(11 paı«d 430,75 :\12. 17 19 taj numaralı Arsa 
(İkinci Kara'lt 'na Arap Hasan çe~me-<i yolu 
(üzerinde 900 :\12. 29 t:ıj nunrnralı Han<'. 
<Karşıyaka Bostanlı ıson uncu 

· (1354 ada 6 par~el ı:ıı nıotll'E' 

(taj numr,rnlı Arsı' 

Şerif sokak 
murabbaı 13 

(Karşıyaka Boştanlı 1700. 1809 uncu Şeref w 
(Yalı sokı.kları kö,.:e8inde ı:ı;,;, ada 1 par<el 
(3751 :\I2. Şeref sokağından 17 taj numıırası 
(alan Ar':ı 
(Kal'~ıpka Do<lanlı {700 üntü Yalı ;;okak 
(1359 ad, 1 par;;el 71 1 taj numaralı A•·;ıı 
(Kar~ıyaka Ilo;;ta'llı 179·1 üntil :\Iektep sokak 
(l:J.J7 ada 1 parsel 292 )12. tnj numaralı Ar;a 
(:\lel';;inli 1569 uncu Banyo <okak ı.ın ada :ı 

uıar,.:p] 170 :\I2. 14 taj numaralı Ha'le 
( .\Ier,in!i 156!> uncu Şeref .okak 1-175 ada .ı 

(parsı.-l 2G6 nıell'e murabbaı 16 ta.i nıımanılı Hane 
(l!arnn hoca mahallesi Çuha l>ecle<teninde 337 
(acla 122 palJ':<el ıı; :\12. 12R taj numaralı Dükk<ııı 

Lira Kuru~ 

21 30 

GO 00 

:ıs no 

3.; lifi 

125 ()O 

200 00 

00 

120 011 
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86 00 

iiO 00 
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"' 

ı .;orı no 

120 1111 

00 

00 

ıoo 00 

Yuk:n-;r!a ev.-;afı .rnzılı gayri me•ılrnl emvalin peşin paru ile ıııCiıki

yctlerinin satısı 1 10 !!41 tarihinden itibaren lG gün miiddetle müza
yedeye rnzed: mi~t'ı. liıaleleri 17 ıo 911 tmihine nıü,.:adif C'unı:ı ı•iinll 

Bnat 1-1 eledir. 
Taliı,luin nıuhamm~u brılelleri üzeri!ıılcn 'c 7.5 depozito :ıkçesi v~

tırM·ak yevmi mezkıirda l\Iilli Emlak nıilclürllii(ünde müteşrkk'I s:•tı~ 
komisyonuna mür,ıc-:ıatl. rı i!fın olun ıı-. 1 n ( lilG:!) 

lnhisarıar umum müdürlüğünden: 
1 - :12G02 r;: (; J..:ınavire kapalı zarf u•ulii ile satılacak:ıl'. 
2 - l\Iııhanımeıı herleli '.!·l.191.:lO 'im olup teminatı :l17~. 70 liı"ıılır 
;; ~timunt \ r i~t~trıhLld.'l J\hırkapı lıcposunrla gôrü:cbilir. 

i .... 
kl 

:; 
~;-,!) 

~() 

l (11111 
• l' \"c- tctl1>ri \'uz1!1 1·~ kal~n1 ıııalzeıne paz.ırlıkl;ı ı;n-

Llra l\.uru~ 
Salı~ Xo. 
~61 1\:ı>all Jloca nıahnllr" Osmaniye caddesı Kadı oğlu l:iOO 00 

lı:ınını,; :!6-1 :ıda 8 pal'sel nıımara,ında l 80 metre 
nıtıro:bhaı 31 ı. 31 2, ~1 :1 nuın:lralı fe\·kani ~nlon 

ıt-tl ı.• Siz de ı ya ı ı> Tokalbn 
kremit,ı - tt'"nln ı::uı~lll'tJ lçJn tt"cri.ı

be•ini geçirmiş \ "C z:ımarıl:ı. tak::ırrür 

<'Ln t bu 11,uıtJllk rcrct("sint tccru~e 
f'r!i.,tz nu~lin dOny:ının hrr tarafın
d;t ·n\Uyonjarca kadın her s:'lbtı.h 

ınunt:ızlrnan bu kremi kullanm:ık

t:?dır Tuk.ı1on kreminin memnuni
J rt b:ıhş f.t•ın~rt.:.:ıl tf'rnln1ılıdır. Ak:,ı 

h\J.:d.tde par:ınız 13.dc olunur. Artıı-r.ıa :n X.ı911 cuma g• nii saat 10..10 da Kabataşla ı,,,·,ızını 

~nbe•!ncle ıniitc~ckkil alını konıi•.ı onunda yapılacaktır. 
lır~•••••••••••-•• ,; Artıı·mı)·a gİl!"0crhlerın mlihürlü teklif mektuplarını l;.ınıı ıı 

Halia Zeytnnyaiından mamwl ve .;:kini ıiıti\:ı edecek olan kapalı zarflarını ihale •aat nd~•ı tahtani 2 nıağnzn, 1 oda .... . ~· ıkt 
17 1 
'ı lıı •ı-ıı Cu~ ı g nu <·ı:ıt 11 de K ,J:ııb Lernzıı>ı :ım;,.. ı-:G:; 
lcır1 

.a rna knınİ:-;~ ı" n I~ ';..pıl:ıe.:ıktır .. 

Kaııraman':ır ı:J!l6 ıncı c<kı Se1'ıııık sokak 1\)1 O :ırl:ı 
~2 ,ı:ır>el -17.2~ melre mımıhhaı 17 tııj numaralı 

hane .... 

11111 00 
O" lıır <:ı:ıt c\·ı·e!i w k:ıdal' adı geç"n 1<0nıi,yon ri)-ıı,.:etiııc mııii'ıı ' 

mer Muharrem n·ııka'ıiliııd, ,·~rıncıcd :ıizımdıl'. H ı5- 1ı< 4'.?H!l noı;ı; 
Çamaşır Sabunu --------.-----------

TOP'.J'AN KlLoııu Askeri fabrıkalar umum mü-
~ iKi) ı.r(tn \n !$~ t l' 1'nt ı t !ll n~t ırı_\·le hi liktrı kd-

~•ı ın .. 1 .. ri 1 il Ç 1 l 0 de taıııııda ',''.!""ı 2öU 00 
l:iG7 llit:-;an lloca nıa la e:-;ı u ıa ,""' :-; ' > .... "·ı~":'"'--~~~~~~-~---~ ... ~~~ ... '.""'~ ~1j. '~"hl\!J ()1,:, /oıııdH f,\ . .S.I. .-J./,. J..:Q. f!eir/i!)İıı!/e,ı. 

~ıııı:ıınu ihale · nıpılacağı i!an etlilen 30 loıı saıl~yağına 
'·c aCı..gınd&n te.Krur paz:..rlıkl:t nıtıllakH!'-3,Y3 konulmu"'llil". 

• e ıınun nııı1' ,.,..~ ıı lıec ·li 170 ktıru•tıır. ~6S 

:.ıd .. t 3U paı~ei 2:l nı('tl'(' nıul'alıbaı !)2 taj nunıarnlı 

nınğ.tı.a .... 
f ~iinc;: Karata~ ıs!üh:ıne sok:ık 666 ada 1 

1(; 6 i112. 7;1 k:ıpu nunrnrnlı :ırsa .... 

• 45 Kuruştur -1 dürlüğünden: 
:n llO !İİi{J~:/;· A.•liyc /Jiıinei crw hııkinıı..I Hava kom resörü alınacak 
'JO 1)0 

. a ~ 1li;UQ1 arl Hl" kumi.:;yonda görültLilir. \ 
r 1 ~ ~t 11 pa;. ı l « ııt H d,• knnıi,;yonda ;-:ıpıl:ıc~klır. 86!1 
'in,, l 1 ·c ııiuatJ·q·.y n il rhi Hh Ye<l >k <11\ı:ıy okuluııd:ı 

S. 'h"" c· Aralık >Okak 678 ada 5 paı·,el 207 ı.. .t 1 ~· .ı < .. :l\fost lü•liğini fazla surette '<ıl_I .,. -- p -
nıak ~nretiylc ıhtikt:lr yapnıakt:-ın 1 -..>U ·ıtnı•H'1t'l' tnz~·ıkc kudar .. hHY l>n~alJıl.ecek ı ıJa :; :ldct .<onıj1 

nı<'lre 

' 1 ; k ıtrıif:, P ""'llılf' 111 ır:tcHntl·ı. ı. 
( l· ' • 

' '"" 1"1 ı (Jlı ,ıJ 1 11rlr· /_, \ .• 1..ı'. l .·ll. /{(J. lt'ci.~liriindı·,•: 870 

nıtu·abbaı nunıarnsız arsa .... 
K:ırata~ l\fısırlı caddesi 1740 ada, 10 par,;el, 228,75 
:\[~, '277 ı kapu numaralı arsa .... 

suçlu izmirde değırmendnğı .ıo:; iiıı-1 n' il' :dııı:Lc:,ktır. Tek "''Ya muıra<1dıd .sılınuırlı elektrık nıoliirii ''"Y 
cü sokak 3 numaralı evclc Otl1ran 1 tran::inıı~yonh, nıütehHrrık yc·nı Yl'.\'a ryı Yazıy:"tte nıüstan1Pl o nl,.Jır 

57 00 

l
ıt·ı ı, lSTA.\'BUl, 
rltı<q 11·1h nı 1ıa1..: • , aa (' jJ<.:11 l:>O t·)n samana tai=p l:ık- Sil 
n·~ ,,n t kr; ,, p:ıı t Jı. \ müntık'! !•\'U konuln1uştur. :12~ l\12. numaraı-.az ar:-:.:ı .. 

lkıncı Karantina ıııah:ıll<'sınde 176:3 ada, 20 p:ıı«cl 

nR 00 

lerlekçi l\Iehmet oğlu 325 doğıını•u . Satmak.'. :ırenlc.rin lıir ,"tıd:ı ılc umıını müdürlüğe miirncaat::ırı '' 
1:-ımail Tıınçdanıar hakkında milli kn- knnıpr~.<on:ıı en:ıt ve elı :ıdı,1'1~ lırdclııı n bıldır•lnı""· 

. •lık • o 11 
Y:ııı ll '"' ha' nele i>ehcr k - ıııın m•ıhanınıen lırreli :ı ku- 872 (;özt~ııe Gurup ,;okak <>· ada 22 p:ıı·,el 225 :\12. rıınma kanunu hiiküml~ri claıre<ın- l~ 17 19 21 

lzmir vilayetinden: 
•• 
1 

1 ı ru, r; '· tinı. ele yapılan duruşma sonunda ad! c:r-n k nunınra~ız ar~a... .ı:.· 
·Ilı·" · ı) d n ' ıt. k ,,,.ı-,' b,·h~r »ih;u :ı l,urnş 811 d ?O a el 17- :\12 :;2 00 çen >uçlunıın milli korunma knnu • 
ı· "'1" S7:l Ci\zlepe Gurup ,okıık a a - il · rs " • · 

" · hı nıına muhalif olarak mest ı.>,tıvını 
l 11 ·ı :.r•lar l«ımi•,\llll(l,ı gı..:ii 1 lıi'ır. Jlll\llarasız ıınm.... 1 - \'iliiyet uahiiinde J.,. \ımum r.ınyi nrnhrı;k:ıt ile nıiltehnrrık falır -

" n 11 'J:IZ: ·rte• gü·:iı ;aaı 11 dr yapııııcaklır. Tıılip- R7 ı Cöztepe Gurup sokak 8-11 ada 2;; par,;el 65 )12. 6 ~ OO fazla fiyatla sattığı anlaşıl mı~ oldu- .ka, mües<ese, at<>l}'e ı·e lı.nzerleı iy!e ~iftlik ve bah~·elerıie meYcu,i moturle· 
< .:_ temınatia!'İvlc Harbi.>e Yed-:k ubay okulunda ko- ğundan milli korunma kaııunuı!uıı rin :ıde! Ye ey,-:ıfı. sarfettikl~ri mavi ma"rukatın m!ktıı:-ını tes!ıit ı ·iıı 

·•ıılr·ı • nun1:ırasız ar:;\a.... 
70 0 3~ t 1 1 r· t k ]t , 

i' 'ca·ıt"ırı dd - 1 73~ d 4" ı il , :<:/1, 59/3, ve 63 iincii m,"dcleleı·ı·~. e be.rnna tiiıi tu ıı ma :ırı ta nıü•·arnbr k. nıi,,roııuncn -:ır:ıı· a .ı~a :ı.t'l· ı ''1"l· • .. • 876 lı-.: ne: I\:arantına Hatay ca esı ı a a ,., par:-;e (l .ı 
•ı;,, 2' r' ·."'""' (!'rtıı"ııırla Ll' . .S'A ,·'[ .. J.'ıı. ıııııırlıııı.· 1 t · alı . 1 a tvfikan 25 lira ağır ııııra cezash.·'c ııııstır. " u " -' • • :ı:ıo metre murabbaı 301 a.ı numar '1 ·,.:, .... · u · · · t lı' t · · f · ı · ··d · !'.... ı ~. h·) "lll s:ıd ::,ıgı alınacaktır. mahkümiyetine \'e 7 gün nıiicldet ~ 2 - uıı ış 11:111 :ı c tıı·ı. ıı },(,_, :ınnnrıclcl' .ııııı l ~ ;aşe mu ur ııımı11 cı•, 

flıı. nıuk"Su i şal'tları k ~ıisyonda görülebilir. lcaı· 
60 00 

kazalnr.·da kayınak:ınılıklanlaıı, mcrk ~ze Jı:,glı nahiyelerde n:ıhiy~ nıiidın 
,1 ıı ı·ı h a h' 'h 1 · 1 - 1 , o 1-{ k Al b s l'm"I •ok·ık 10 taJ· No lıı hane ' dükkanının kapatılınnsın:ı Ye işl·ıı lük!cı inden alını11 sorııla11 ~. 11 ,·ıllı•ı·ı·ıı "Cı.·ı11!.·ıı·ı ,rnzıiacak rn zirleri t:ısıl•ı,-r ı·e. a~· ı .,-r nlin.:J a ı ı a z,ı yapı acaı.rıııt aıı ta ip- " U">ıı·a a ay ev e" • · • - · . , 
kıı<lst.ıa bır knı< partiye t klülcl'İ kr.hul olunur. Yukarnla ·vazılı em_ valin mülkiyetlerine ,.e l parça gayri ı0ncnl<uliin nıahkumiyetınin gazete ile ılanııın etlil'!ldikteıı sonnı :ıit rıldııkl:ı. ı ınekanılnr:ı Lı·di ·diktektır. 

ınıı 17- 1. t · . d·-· d Sil !l41 t·ı karar vcrıldig-i ilan olunur. l~lG :ı - Bundan sonra l'Hki ol:•rnk nwhruk:ıt t:ı' 0 ıılcıi ııııcrık lııı lıı'.v:ınılit-~l p ıı nıuhaınıneıı be 'eli o aurıış ur. bir >cnPlik ıcarına lıırla;·eten tnlıp y,uhıır etme ıgııı en · · -
<\,ı.<·iaıal't:! i ı:iln!i '~at 10 da Hıırbiye Yedek <uha)' oku- ı·ıhı'ııcloıı ıtı'lıaı·eıı 10 gt·ı-'n nlt·ı'dcletle tPmclide bırakılmı~tır. DOKTOR m•IE;:·in usulü dairesinde ılo!dunı uıı kvrliin<Ln oıır:ı ıı"z;11·1 itibarQ ~ılı~ıt 
'• · .. ~ s.atııı alm:ı komisyonunc\:ı yapılacaktı;:. ' -----ı:ı cıırı aliık:ıdıırluuı malüın olnııık üzel'c' j,,-,ıı o!ıııııır. ( 1':111) 
·ı~ tc.nınatlnriy c konıisı-oıımnııza m(ir:ır:dl:ırı. liı:ı!.,Jerı 20 10 9-11 günü saat on dörttedır. T:ılıplerin mııha'llnıc•ı Ali Agah 
~ı lj•ıll< 1 o·· 1 1 bedellcıı üzerinden yüzde yedi buçuk tminat akça•ı yatırara.k ~-l\'Inl • "u _ .:ı• ı .dcı /,1. S,4.. AL. il.O. 1ı •ııc au: • k'· 1 k ) Çocuk Hasta11k/an Mütehassısı 

ı aı·h~U •hawsi ilan edilen 225 ton kııl'll ota tnlip rıknın- ınezkiırd:ı milli eml:ik müdiirlüiiiinde miiteş<' .,,., s::ıtış ·oınısyı nııııa 
r • "' r-ktn 1 k 1 kl .. k k .. '! 1• 1 4311 Hastalarını Pazardan rnadıı her ·
1 

· · .. r h ı u • t-1 ·rar 'tJazar ı n nıuna ·a:-::ıya ·on- tnuraca:ll tırı ı an o un ur. ) 
ı -----------~------::---::--------11gün lkincı beyler sokağında (84 

~ lıhirJ., 't . , ı • d · d '··'-ul l•ıu 5 ~l oımıık 1JZ~l'I! behCT kllornnun muhammen .x'· B B 1 d' esı'n en· numaralı muayeneha.nesın e """' 1 l ııru il •ıınUm telı ciheti , keriyed~n \'erilnıek şarliylc Qfnova e e ıy • ve tedavi eder. 
'löka ı:ıtı• ~h '!' k s :ıl'm muh:ımnı n lıedali i\ kunıo; l:; Iloı·ııo,·a Atat;il'k t:ıdcl"iıııle No. 55 evde oluran italyan teb:ıasıııa:ı~1 '---------,----~--· 

1.;ıt :Cli~ı:·nd lı h r kili\ ·ıııu!I muhammen lX'<icli :ı <u- l\fös; ,, ('ivaııi :>a·:kurn 11 kurısı Colyabintı Polikarpo B:ıl'i ,·ere.,es n~ lzmir belediyesinden: 
i 1 1 ~ ~''' nrtlnr komi•rnnda görülebi!i.r. nıt oluı1 izm•l' \'i!iıy<'tı ıdare heyetinin ll-!l-941 tal'•h ve 2186 "ayılı 1 - Alla\' mahallesi 803 ncü so · 
'1~ rı .·'11 Snlı giinii saat 14 de Harlıil-ede Yedek sııhay menafii ıınııım 11·e kıtl'arı ile B.ornova zıraal mektcbı için istım\ükı ka- kak ağzından 811 sayılı sokakta 100 
r •ı·i K t k · 1 · · k ; ·a·ıl nıe' ve 812 s:ıyılı .sokakta 70 ki ceınaıı 

, l tek·• "ııı a.m:ı oı~ısyoıı'.ınca yap!l::ıcaktır . r:ırln~tınlıın Brırn~\':<ela At:ıtlirk cadd0sınde halw şal' ·an z ı,' '' 
lı dccekl"rı sek·! tlzerıne thmııı.·ıtl,•trı·;·le "ıu··ı·.·ı- Ah l "' ım•111 "r .. ·ı 170 metre boyda kanalizasyon yap-

'tıııt 
\.. - ç .;• - tcbi a1·azı:--•, cenubrn zıraal mektebi arnzısı V(l' mc "'" t ~ ·• ~ı.c 

tırılnın,ı, fen işleri müdürlüğündeki 
~· Q,•lık s 

·\ı-'loau, ,1 ıl/,, !{, 111111dcm: 
,~1~1 fia;

1 
,lsta !On ,. 'ti nhtınııl:ı te,lfm sarti;·le ı kuru

·ıııij Rıtat ı~ııhnıın eııılcrı 1270 ton Saman 20 10_ nı1 pazaı·: 
tıı i ~ uıo d·ı pnzıırlıkla satın :.ılınacaktır. 
~ıı b '°ı ~Un komi ,voncla görülelJiJir. 

Qt, •c" ' 60a2ı; lira olup kat'i t<>minııtr ı<,;:ı2 liı-:ı ;;o 
~~' 
ııı ·n be ı· · · 

~leı'i, .gün ı·e ııatte Fındık1ıda '"tın alma komi,yonu-
l5 17 

g arben Atalüi'k caddc,-i, ~iınnlrıı müs:ıb::ıkn (yanş) sokıığı ile r.evrıli 
keşif ve şartnamesi vcçhile a~ık ek· -

55 numaralı lıin::ı ile bilumum müştemilatı dahıl olmak üzere kıymetı- sıltme.re konulmuştur. Kesif bceleli 
nın takdıri Y-tmnında mahallıne gıdı!ıp :ılım ve salım rayiçleri güz önün 986 lira 75 kuruş mm•akkat tl'min:ı· 
ele tutulmak >1:retiyle YP tapu fon heyetıııcc tanzim edilmiş olan lı:ı tı 74 lira 5 kuruştur. Taliplerin te -
rıla mu~ıbinre mezkür bin:ı \'e bilumum mü~temilfttına (6000) yalmz minatı jg bankasına yatırarak mak
altı bin lırn takdıri kıymet edilmiş olduğundan sahıplerinin bir itırn- buzlariyle ihale tarihi olan 17-10-941 
zı var~a ııiın tarihıııden itibaren sekız giin zarfında Bornova belcdı- cuma günü saat 16 da encümene 
yesiııc bildirmelcrı istimliık karnrn:ınırsiııe tevfikan ilı>ıı olunur. 4328 mttrııcııatları. 2 5 10 15 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma ko
rr~isyonundan: 

l 
1 
1 

AdPt Pul:ın\·~1 tı•;g;.dıı, ~ .. '' klıti..ik tulı: u,Go :-<nı. (lır. 
Kalıııİı" ı~ ııı tagi'hı. ç.ıkı kıitiik uli: tı,611 <nı. d '" 
se it bıçkı 1ezı::ıh. "'"nak kııtnıfan 0,70 Sm. d'ı_'. 

• Fire;:" ın:ıJ,k:ıp, d.ıiı e lrçkt tcz!!'iıhı. konıpilc <a\ıla cL'::dı 
o,80 'tı,!ı;, :-im. dil'. 
TI<'nde \ilk l ilcmc lı'7g:'ıhı, O,GO Sm. kull'unda ıınıııura t.ı~ı i , 
~alışır ve lı.rl~·ı~1:l ~ag ve '-ola hareket tertibatı ha\·idir. 

Yuk; .. :ıda yazılı l'cş adet :'.h>rnngoz Tezgahl:.n mu ft'1nıel olmak ıiz~ı-~ 
ı\,;kı·ri Fabrik:ı':ır Fmum 2\ludjr!iıgü ~lcrkez Satın Alma krınıisyoııJnı ı 
s.'.lt111 :ılıııacal.tır. l·~i 1cl'ind l;.~y· n1Li~t.amt·l ::\Inrangoz tezg-ahı huluı'<lri:ı
rııı e\·saf Şal'tnamesini mezkur :wrr::>yondnn ::ılarak ell<'riııdc arlnanıc
ye uygun tezgiıh bulun:ıııl~.rı!l nıııfn ,.:a: tekliflerin! en geç 25 10 ı !JJ ı 
akş;ınııııa kacınr A•keri Fabrikaıar Umum ,\lüdürlüğüne ı·ermelel'i. 

13 15 17 •(4253) 
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Ecnebi ka_:naklara göre Ask İ Vaziyet SOVYETLERE GORE 
-B~a~l~~~~~- er -&~~l~n~•- \!!!!~~~~~!~!!!~~~~~~~!~~!!!~~!!~!!!!!!!!!!!!!~ Diı:iman in-;;:ırı ve malzeme iıib:ırlrl" - Ba, tarafı 1 inci oahifede - J·t ·el' .1.. T' ta!~rımız el lıom'ı:ı- -

lı -· --k · t kt d · ı · t n ı ı ı ı tt- m , 11 fi· ' 1 • .. ·• - " t•ok u:uf· ~ay1ka· \' rtml e: ~ ır._l,lı ;~:bin u::ı~ınd._ -~slafrın }JUt1.~a;ac:ı · i- hırİ\'le fi() Alrnıın tııııkımtnhı-ip lmi.-
larımız a. ı t uv>e f'rının ıc ı t' ı sis ettikl<>rı mm a na ıa ı ı ::ı. ymı - 1 •. j·. -------------"' 
bir Jıilrıırnunu t. rılederı-k .}eni nll'V- mış \'C \'aziı•et clalı:ı tc•hlikt·li bir lı~ıl ' 1

\/
1

' l l ·n]> ] mil t:ı•ıı· r \ - · ı · ' ı k'J · . · \l ,. . ıı·!i:ı:ınrı "' ıreQı l ı t u .ı • • -zıh:r0 !:<'kılmış C>n!ır·. E '\'t'"' t;P ı - , lr:ıı cJ.·nwklır. ~l :ırn:ıfılı - 0 ı-o\:ı, · ı ızı · ,. ini nl<' ·ız'ılıııı~tır M J 
m~ olan bir birlii!;iıııiz mukabil hii- So\' .:.ı hlikfirııf'tı tııı·::ıfıııdan 'lerkeıhl 11·;ız~ı·Htıılı .~ . :"11 ,·ık l ınrıt·.1 ". 11 .tı~·ı•: emur 8fJD 

ı. l. · ·ı ·r 1 · . 1 1 . ·. l" '.ı\ I<' ı•ı ıınızııı nıu .ı\ . · . , İstanbulda ihtikar 
cn?ı::ı geC'ere,;- « ":~- rı•mzı J e ı • c.<· mC>ıni::tıı. Anc:;' :ııı v::ır _;ı_. \·azı.'C' ı~ı ..:ıdır. fal,:ıt <IUsnı:ııı durmadan huc·wn ) 
!'dılen yeıdcn ılıı ııı:ı11ı i:ınletmı bö' le l'ıi iııkı~fı t:ıkclırıııdc, )Los. t kt l'I ·,. t, •l · ]'inli. ulnn ı"lı- maas arı .. • , · · 1,. ~ • 1 . .. 1 . 1 c • l' et ı . \ ı et ııt. ec ı .~ • 
ve mevzıı takYıye C',\ H!ınıs ır. .ır koYanın ü>rkı, ıır gun m<•se C'.51 o a - 1 ..• , l 'ı·l'l·l ·t·ı·ııı·ız ~·ınıcı 1· cı•ııhe \ olnıı- -' 
t kt Jk'T' 'J6 \I t k ••·} ı):ı, ıı ı,c ··· · · 
rnh·I est.e 'thı ·tıı 'n·> ,; ık~':lııı. aıtı ı: -:- bilir. l l . b ' 1 .. \'ı' ,da ilc:rlcınl.'kfocllr. • J "{ k 

y· eni yakalanan ve mahkfın1 edilenler 
zır ı o .. omo 1. "''na. 1 \llSI a._ •. •.e Alman ~a>ererıne aı<ı nsa, -ı ::'.lo~ko\'a, l·l (A.A.) - Sovyct h::ı- Ayın 20 sr.nue verı ece 
t?OOI dbu:;:mani t~sk·kerı t:hdma :ı·f'tmı·ı ·tıtıt. y:ı zma clol-{tısuııda mkC> . .-dan mluhtla~~- ı,lıc:·lcı· lıüro:ıuıum hıı . alı:ıhki t< bliği: A k 11 ('f , f 1 ) c::. •kcı· 

f,;tanlıul, 14 (Tü_foııla) - Pipo ~ahsın garajı:ıd~ fazla. nı!_ktıı.rdn 
markalı dolmakalem sahibi, öted<'n benzin bultmdug-u halde _ınuracaat 
beı·i fazla fiatle kal«ın satışı ynptıgı, eden, şoförelere satınad~gı~_ı. ':e ~u 
hu viizclen be~ i.ıın lira vara kazan- yi.izden mahkemeyr verıldıgını bı l-

..,,ıma atısı s ı ·amc ın e aa ıye besini Almanlar ·az:mnıı!i ::ıı· · 1., ·ıı·t ... · , · k 
1 
.• 1. rırııız. !Ju·- ıı. anı, · ıe on n - '"" · ~· b' ı..... ·a ı tı· .... l- , ., J \ {.!:-iıın .cce~ı ı d d . lıulunan bır ;:ım·ypf ır ııo sı le ı Rushr da Alman zaferını u,; u kmı .. - 1.. 1 ~ 1 ı ar,uelel'c c1<ı ve Cumhuri •et uavrıımlarının hı:-

h b d (F) ·~ ·ıe · · . 1 kt ı· 1 .Mo·l·o uıı c:cıı ıe JO\'Uıll'a mu ı c . - • . 
:nu are _e Pn sonra . ra.mu~.u.,: .ı olarak itira1 c• me - e< .. ır l'r. ": ,-'\'aın ctnıisf('t'(.lir. Billıa .• sa lıatı i. tika- araya gelmeleri miin:ı,:e!J<!ti)li' mc-
ıfa~e t~~·~ın ~~k~~\'\e~ı' ~et:1~;~~~·~· ;1_ Ya~~nl ~1°1~~~ 111.a. ~~.da;: 1~~d~\:~~;d~·cl~~= l ııwtiııılı• ı;~ık ~idclctli c·:.:.Tı.ıı •. mı'!lardıı·. mur maaşlarının nyın 20 si nele ve-

dığİ :rnla::ıılmış Ye bugllıı adli~·eye clirn:ıi~tim. C<n-eyan ~de? m~h.ake ~ 
\-erilmi;;tir ınesi soııunda bu garaJ sahıbı, ellı 

• • O!;_ , ' • ~ ,, • • ' Cl'gı ıı nıı ı~ oı~.ı ı ,ı .. . . . :'llosko\·a l L (A.A.) - ~·o,;ıd P.al- ı . . Ü " 1, • n 1 •] vaıııl-
Jan_ının muh:ıbırındP11: zırlık emm::ıı·t•leri voktuı·. Hu ıtıbaı- t. 

1 
.. 

1 
•
1 

. 
11 

g·ıı·l ıııtl·ı lJir ulıne ı zcıın1.c ınce eııı_ er . 
· · " · t · · ... el ıı, ı osıı Jt<nıngraı ı ı " J • Lenıngraclı ınııdaı a eden .,ov} e l:ıdır ki. Ru~ı~rııı .ı.\lo~kova,l'l goz en kl . " • ft" k •I ·ı.ı· ç 'ııarek _ maktadır. 

k 1 1 'I h.. 1 "k d 1 lır nv a\.t nıu\a ~ l\'C. ı J;ı ' - ..;,;,;.;;..;,,;;,;,;;;.;...,;_,._ ________ _ 

fotanlıul: ı·i (Telefonb) - Bnn- lira para ceza.~ına ve bir hafta ~api!'t 
clıııı ufr nıiid<let <.:\'VCl Taksimc]p m ")- ı:ezaoı ile 011 lıe~ gıln dt• garajının 
elem gıır:ıj snhibl Siih:.ı. i.sminde bir lrnpntılmasına nıahküm olmıı5tur. 

ıtu arı ya nız .... maıı ucum :ıı·ını çıkardıklarına hu mc en er ,·aı l · t' ., · ,
1 

. · -------000 -
l d '·l k 1 1 F k~t . . l . . 1 . , le ı \ ,qımıs ıı . < ur urma~ a ·:ı mı:;·or ar. a .. .ı~ - o takdirde Rus ar ıçın ası mcse . • \l k ·, 1.1 (A , ) _ \I ·ıreo~ıJ Ti-
. 1 l k · l d 'el l t k ı·ı · edıl · •0 " nıa, .. ~. · ' ' ıı.ı zaman_< a .~a7.ı ·e;ıım ~1· e s.ı l C' .- .\Ioskovanın tt;ı· ·ec ı mesı veya . - lm<,r,•ııko her fü' balar :;ııo3kovıı er.phc- Çörçi 

lı mu.kabı! ~ucLımlar d~ ya_i!ı~ o:.ıaı. mt•meQindeıı zırade, :.ı.o-kov:ı ~1? :ı,_iııde <·:>kılıııi> 
111 

·clıur k:drıll~'.ı <la 
8-10 ılktC>srı,ı :ır:hınd:ı uc: gıın ~uren claıı nıuhaı-f'lH';ıııalı~ Cf'tın ve eh cı.':lı l •\lm·ıı zırhlı 'ıuııwııı .. riı İ'l Son·t>t hat- K 1 l - , 11 > • • 
bu mıık:ıuil hücuml:ıı·ı:ı uiriııdc• Al- mtıh•ırclJnJer \"Crmis tıla:ı 'l'imoc.;en - 1• ' ' 1

1 l 
1
., ·

1
• 1 

• •li ·"ıııe .
11

,, a111ar~H. a )aZ1 SU,\ CI C 
.. .. • ' " \.- . . · .. ... • HLU!c a al'ı ~ın g\·t Jl\. \:Jl gl:<;n !~ . • u-

İtalyada vaziyet 1 

fena! 
rııaıılar 1500 ulu \"\' uır ıeok yal'alı k0 kUV\'etlPl'l!ll, Alman kı~k.ıcın::ı . 1 ı·ı· ı 1 u "l"l' \'h· z ) > • ıı· 
\'ı•rmislerdir. Rusl.ır 18 tan(' \ank.L kapcırnı~ıtlaıı . 1 osko\'a do~u,,uııda ,.<! ili o rııı_\ı';ı .. ır~U\':ı~ lll '.o ;n .. ;1 ı" s'tl;ıc:'ıii ccva p 'Cl ( A •7_ l dı"plomallar 
kar~ı 1-cı~ nı:ı IOJlll \(' ;ı lı:.v.ın topu ııi ımcvzilen• ı.;c·kt'hilııı:~til'. F:ık:ıt rımh~e "',~IJ,~~llı~ '. ,,,. :tııı ı:kı·ıt •((ıir "vi\•·ız- Lonılr:ı. 11 (.-\ .• \.) Anını l:a - merl."CQ ı 
b t t 1 . .. . t . . . .. h \' l'r Alııı·1n mu •• ıı .o~ .ı ı.~\,llll c ınc l . J. • • • . ı . ·ıl"n • • "if "/ a ur.ı·a~ı a ırıµ \·ey;: ıgtınam l' mı~- lıl•llc llltl\':tlfak da şup e ıt.ı · '· , •t .. f ]· 1 , }··· ·ı ıktır Uu Jıül- -;nara··ırıcla 011' ı,_;çı nıe ılh\1\1 :-U. ?. l' nlÇln gz l er 
ll'rdir. So\'\'l't hanı kuvvetlt>riııin k:ı- ,'aı bıı lıa\'aliclC' 350 bin e:-<ır aldıkla_ rn.ı,c 1

"' 
1111 

a' 'ııı~unll 
1
''·1 "=c ·ılı;,, olııı .. ·ı· ık~ı·sı l>as\·ckil ('örı·il, Sovrct Rusya-- ' .. ı " c c ıııu··ı·ı·cıı ır ı·ı \'C l' ~ ",_ .. ' •. . " • 

ra han' katına .. yaptıkl~rı mi.ıC's.,ir rını sjjy\emekt.cc\irler Od~. a_ n:u_c a - L'lı; zi, a:i:, ·ordu w ;rııplurı;1111 lıir ha- rl:ı ki harp ~:ı kkıııda hC>ym~_al ~ a~ - . • • 
yardım srın guıılerclekı muharebe!~- iaadatlıı·. Lenınıı:rııd, t.ı,ııruztı::ı rel·a lnrbi \"tplıii:ı ·g\;.ı·ülnwktedir. maktan çekınmi!:', ~u:ıltu·ı sıı) h'meklc ltalyada yenı tedbırler 
rııı iinclc·ıı gel •ıı nı,ıfl:ırından lıirı - karsı c urm. ktadır \'e Rıı,,Jar Leııın- 1' 1~,. '. 1,. 1

; '.. 
1 
•. ı. '. 1•1 ... 111 . rıııı at ~ iktifa C:'lm~tiı·: J 

1. J> 1 10 'lk ' 1 1 1 "ıff kı ·eti· ı,·,. ..-!l 1 .. ı c:tı .. " u.ı 11 1''" ıt ....... 1 t - R J " baş andı ( ı". >ll ~Lll'(>l e 1 ·te 1'111( l' Hl C('P- •radııı gnr Jlll:t, ffill\' :ı ,\ 1 L h l ' ... . .. ı·· . . -Bıı hu:msw )ey ana yapnıı.gı il~ a ınnıaga 
h l f 1. t '· l • t t . h k t' . ı tıl·J· ~ ıı ı. ·ı ı: a tııı,ı ".ıı mıh uı. l - l k B ec c ıı:ı net <' uu tınan • o·~ e a)- hrac are C' ı ) .ı ı ' .n,. uı c .r - 19 .. 1 b . h' . ol 11 \lm<>n bn~kumanclan ıgına ııra ·ı\·oı·um. ~ı R 

1 
. d,..

1
• 

· •. ; 'I k 1 ı . · . 1 u gunc en en es. ınıı,,; a • .. ·, .1 b · .. 
1 

. .m 110 g~:cıuıııı , ı. 
, ı:ıelerı, ., .~ ııı:ın tıııı ·ı. · \:tm.ı 011, ınekt<><lır eı·. t 1 clı"ı .1 ı"ı 'ıı·elıı· ,r 1"iııkıı' Q·ırtl:ır :ıltıııu:ı, u soz erıme lt 

1 
• 

1 
h b' ı'ktı .,,d'ı teoı'rl·rı' • . . . ··~ , • .. '- . . .· " , ... .. n!lrr~ızunuu .Y!tva=:- u g .. ~- \..ı. • _,.. ':.;·. • • ... • •• - • :~,~ala ar 111 .. ~ ., P 

)Jf'trol ... arnıçlaı 1 \ e .\ uzden zı~ .LdC' lııgılız g .. ızelelcı 1 eı;velce 1\.US~ ::ı.- v l "t . 1 ın de :Til nıud·ıti lıer haıır:ı uır ,,('\' ılave etım.1 ccegım. '1 k1 tmıiktaclır \ Bilhas~a 
diğt."r nakil va.ıtn,,ı tahrip etmi;ıler- v" yardım ic;iıı haıı A\'l'upn,;ıııda bir ta.nul mu:-;aı· .. ız~·\ mı... İhis 311 ;., .. - Ba~\'ekil lıun<İan r.oııra ayni ınebu- v~ z~ u j2~·ı ar J Denlz al.>lok~sı 
dir. ı;;.:ıç har€kti y:ıpılına.mıı i~tiyorl:ır- t1~11 

c. ~.zır~ ı. ~l'~. ~~~ı:~ır u~i'·ık.at So~~ •un, Ru:.>yn.y:ı yapılan y~rdımla: ın e rr;; lk :ız ıgık vı;.r h~r~ekatı esa:;en v~-
Vivazma bölgt'sindc . iddeLlı mu - lı. Çöre: il de Ru,.;\':l harui hukkmd:ı et atı-;,u '.1 m.lı~.u7. 1_'

1

1 
-1 . ~ • 'ım·ı·l·Lı·ııık:-ı" hızı Jıakknda tn "'ilteredc duyulan v;k "~' ta~ _llıl 1erı ,.. akmck 1-'1·?n.rı·n· ele ;ı 

. · · · ve amır :ı oıye;: ·ı ıııı ·" • · ·· ~ · · "' ~ı ·n"a ·ıuı -0 an ". · · "'' ·~ -narclıeler olmaktadır. .ıvam kumarnsınd::ı. heymıat yapacak . b ti l 1 ., kın olnı•ısı ıtuslıır "ndi:;;elerden haherdar olup vlmadı- k 't·'' • t bu hal halkta fena 
Stokholm, H (A.A.) - So\')'!!t tı. Fükat Rusyacla \'aziyet o derece .11~1 ~. :- a <.:: 1~~~ :' t~'kil etm.~ktecliı'. ~ıııı soı-mui, ba~n>kil: b~n t~·:'.r ı~·mıdı~~ıstır' Ga;"tel~:r bu 

ccphe:-;inin merkez kesimi hakkında ağırlasm1;;tır ki, kamarada artık bu ,çı :'il ıı~ \, 1 / ( ;\.A) l'ı"'Vth Y'L- _ Zannedilme:;in ki bu C'l1lli~eler. t ır. ?"'. 1 ~)an 
1 

·akladır - Vir:'>ıio 
Tierlinden gC>len h::ılıerlere göre. bu me.ele k~nu:?ulmıyacaktır. İııgiliz :, ~-- ,0~:~·r · So·,:. t' orıltı tı;;un' m~- ııı suali soran mebu:uıı inhi;;an al- esı_ıd·ı ıbz·.~ eye 1~alı~~nd~ divc;,. l"ı·Jı. 
k · d ı · tı· h" tl ·ız t ı · ı b ı .... ı b" t ·eu zett:ıııı ,,o e, \ · b 1 · k Ga) a ır ma ,a e,,ı " .. , -~ . ı•sım e e ıL•mmıye ı ma ıy~ c • , n-aze e erı c e atıc a uo,I' c ıı· f'Ş - k· ·em~·ı· aı·ttıkrn ':\Io'kov:ı Driqın,,l: tınclaclıe. Fakat u ıne:;c enın goerc_ n • . t h· lkt::ı te~irini "'Östcr-
tl -· -kl'k ·dır 1It h ıbırlcrdPn ı ·· · · ·ı · .. · ·azmakta ·1' ~' ' , •• • s ·' · 1 k 1 ı d .. k - _,,u vazıye • ·• • "' · e~ı~ı . ı . \'aı '. . : ı :. . . . ıuse ınrı.,ı emıyec~g~nı ~. . '. . - etrafında .\iman taarruzlan ya\·a:l;ı- giz. i'. gere .-se a eni ce se e muza ·e- mi tir. Çünkü bu millet gıd:ı.sında az 
lıazılan Alman ku'n elte.ı ının ::\lo:s- ·lırlar. Bunların. bır ılhamla ) azıldı- makl •ılır \lın::ınhrın ce:uh(!niıı biı· rC>sıııı taSVıJJ edemem.. . ş 

1 
.· .,, eHNle iktifa eder ,.e 

ko\':ıya 70-200 kilonwtre ara:ırıda !'ı lıildırilmektedir. nu ~artlar altm- t· .. r'· l· · • 1, ••. 't , .. fı 1:, motörııi Dcmh:tir. Dunu mliteakip başka ı;e rn'. e ·1 t} .c 'ok "km(·k '"'·en m"-
kl t' ... kll' Fkt R ı· ti ·ı Al aı.ıııH.ın c.geı ;ı . ._.tı" . l .. t . Avnıııanınenç"" .,ıJ .ıı ~ a habş_ ıg1rınıbgo<terınfel t:ctır .. · · a claeı· la usyankın, kedııc ı \'a~ı a arı ı eki - nirnde kuvn~t!cri göndeı·nı~ldJdirl:?ı-. bır mcbu~ da 1c 1~şm1 .anlı~ aarrııza u_ıç- leiidir. 

mu a ır er u me . c erı a.ı; ın e ınam·aı·a -arsı av anması gere eş- \'' t "ııı '::ı urnce .,,"tıııdt"ız nımı\'ac4wı şe' ıııc ~ ıı· nazırın soz 
• .. " ' l\"lZl11'1111ll e "flı il ,..,,. n • • ., d İt 1 j 

ken ~ari~ olmı:ran \'e ~C'k n::dir ola- mektediı-. Alman kaynakları lngiltc- 1: • : 1 j tr 1 •. '.' harclJPlcri olınu _ . ö.l'lNoco;iııiıı doı'\Tu olmıracağ'ıııı işaret Mu?arrir .b~n an sonra . ~yan arı-:ı 
rak -alıılııldikleri a. kC>rı malumattan '.enin harekebizlii{i ile alar etmekle c;o .• ~ıc' e ı 1

•
1
' '

1 mu t>!miş \'e Loı·d Ha lif aksın gecenlerd~ nih:ıl zafoı· ıçın kemerlerını sıkıştır-
ziyade doktor Göbels bürolarının ve Ru;;ya can çekişirken lngilterenin tur. \':qıtığı beyanatı hatırlatmıştır. Çör· m:ıyı da bildi~lerini y::mırak şöyli:! dc-
ııeşriyatındnıı istif'!lde ediyorlar._ Al- ,eyirci kaldığını bildirmf'kte, batıy:ı /; 00 cil buna da şu cevabı vermiştir: vam etmekt~ır: . . 
man hamlesinin Viyazm::ı çevresınde r.sker çıkarması için lngiltereye mc>~·- fa/ganf arda sevinç Var _ Ru mebu;;un bir cicimiz alcr- - Eğer li;al_ya. harbe gırmıye~ek şe-
:\Io:ıkova istikametinde oldukç::ı. de- da:ı okumakta ve bunu kar:ılıyac:ı k t f h. · • ahifed.. _ lıinC> ~iiz sü,rlemeği kenclisi için vnzi- refine w mıllı m~kadderatı~a ıhanct 
rin bir çıkıntı hasıl etmiş olması lerecede batıda kfıfi miktarda kuv- - Baı ına 1 •~ncı • f" telilkki etme.~:nc teessüf ederim. ctmi~ olsaydı, vazıyet gene böyle ola -
mllhtemel görülmektedir. Umum Al -.·etler olduğunu ilan eylemektedir - cche. indeki yeni iftir.ı ııe~ri) atı onl. rn ı· .. 1., C Rus kıtaları caktı. Ekmek vaziyeti, İtaly~ için har-
rr:an kuvvetleri buradan nüfuz et - ler. biiı ük hami inki,:ıırları g-etirf'CC:ktir. ngı ız v bin tesiriyle doğmuş değildır. A\:T~-

- ff k 1 1 d ı ı · b t ı Zi~a İtah:ıı n:h:ıi zafere kaclar savaş::ı T h d k"l. l ·11 ti · · d' dabnmnk .,., n mege mum_ . a · o muş a~·ııa -~ varı- ngilizler bunu te afi içııı. · a ıc a . a ran an çe ı l)'Or ar pa mı e :rı şım ı gı • .. '":.'.. 
l:ın nokta bılınmemektC>dır. ::\Iutehag... ha\•a bombardımanlarına yme de- :ızmetmi~tir. . sırf kendı v:ırlıkl:ınna guvenmek.c-
sı~lar bu noktanın J afsk olabilece- vam C>tmekte ü~eler de bunun, Rus- * Rac!:.:o gazetcsL;~den :.. . . diri er.~ 
ii;ini tahmin ediyorlar. Alman laraf- .. :ı üzerindeki ağırlığı az:ıltmakb Ro.dııo na:ctc.~iuden: . lngılız h:ıberlerıne gore, l~ıgı~ız ve İtalya<la ekmek sıkıntı~ından ba~ka 
tarı diğer bazı mütclı11,,;~ısl:ır i-,., bit faydası olama;ı. Il!'~·ıin im ~ekzibiııde, lt. ~yannı it~i- P.us kıtalan T:ı:hra~d:.ın ~ekılmıı:!ler - kömür buhranı dn vardır. Nitekitn 
şimdiden Ilorodineııin gC>t;ilmiş ol- Almanlar, bundan ba~kn, sulh 1.e- rı:ıkınn ve ınıhv<'ı"<' ,;a'.l:.ıkatııı.dcn bı:ıı- dir. Ta~ıı·a!ım ışg:ılın?ekı nıak._nd 1 ikincit.e:~rinden iWmr.en d~ireler?e 
duğunu temin C>diyorlar. •ebbü Uncle bulunacakları !iayiaları- ·ı\c (kmola·nt (·cphen!11. i~ul~ ayı mıh- l'1ıle e~.ılmış lıultındugundan ıut~k . üı'i!kli mesai usulü tatbık edılecektır. 

Londra, ı.ı ( .A.) - Tarmic; son 1 '.VgJaıılamı~Jardır. Alm:ınlara gö. Yerden ayırmak ı cdığ~_nı. ' a . ~l- ıuna ]uzum kalmamıştır. Fakat <lı - S::ıbah saat sekizden ikiye kadar çrıiı
aııkeri: yaziyet hakkınd~tki makale - re, ·~ulh teşebbiisiinii Rusyada galip y~nı~ı lnııı~. yaııa!im~rlıg1ını da ~~ldı:- ğer yerler _i gal al~ında .. kal~caktıı·._ şılacak, elektrik ve nakliye vasıtala
sinde eliyor ki: 1 gelen .Alm::ın.ra değil, nncak İngil - , mı..ştır. Üçlu p:0t:ı :ut 0 an ~m ozle~, .. Bır Berl_~n h~-~e-~·ıı:ı:e .~ure ısc., lngı- rında yarıynrıya ta<>arıruf yapılacak-

cCenup bölgC>sindeki durum hak- t~re yapabilir.. Ajmaıır:ın.~n'.. ~ı.~al_Yıı.nın .. c\u.ıtr;ıll~~d~.n .;~Jer J\ııdus mu~tu~unu el_e gcçır_eı;ıe tır . Fftkat Jtalya, bu tedbirlerle vati-
kıııda gelen haberler Almanların ı~· . ~ · R suph~ye du~tugunu 'e ~ı tada.~ı bıı p~ı- ınıslerd'.'':J3u 1!1u_ftu, Ta~ı ~ndn~ı .ıa - yeti önliy-emez. Bu sebeblet.lir ki, Al-
Hnrkof istiknmetiı de ilerlf'diklerini .~U gazetecı usya rüz~ kaldırmıya ç:ılışt.ıgı'.~ı gmı~ı:rn;:-ıc- •ıon el9_ılıgıne ıl~~c::ı .. etmı::ıtır. Bır ha- man - Rus harlıinclen ve Ukrayna bu~-
teyid edici dC>ğildir. Ifatt:l bu biilg~- • ntib·ıJannı anlatıyor t dır. Almanlar :ıynı şupheyı r.:ı._ı?a 1-ıerf' gore de muftu, buradan Af~- claylarında.n çok şeyler bcklenmektf.:dır 
!erde fa"'.llln·t dm·muş gilıidir. Yal -

1 ' .iapoııya için de ta~ımaktadırlar. ~ne- n:~t:ı11a kacmı!), fakat bu haber teyıd 
000 

__ _ 
nıı .Iarj\·opol arasında mulıarebı•ler - Baştarafı 1 inci sahifede - . kim y rı re~mi ı ir :Alman kayn.ag111a e:iilmemistir. Her h-rıld~ hakikat o-
olmaktadır. \'c .Almanl:ırııı anca!• tiğini, tarihin im Nı mu::ızza.11'. tC>_hdı- giire, bıııı devletler .ınpo~yayı mıhver- i:ı.ıı, İngilizlerin ('Ok araclıkları bu 
ınünferid Rus uiı'!iklt•ı·irıi imha et- ui -altında bilf' ga:t.c•teleıin bırıncı sa- 1 c1eıı ayı'l'!nak i,;tenıekt:cdırJ.er. Fakat 'idamııı henüz ele geçirilnıi:;ı olmadı-
tikleri anl::ı ılı\'OJ'. hifelrrinde opı>ra ::ırtistlf'rinin mu - japoıı;a buna pııaşmı:acaktır. De- i!ıdır. 

Lo~clrn .. 1·1 . ( A ,,\. ~ - Rııııyacl::ıki v_:ı~fakırrt l;-rini tf'lıa~ü.z ('~iı:di~l~ - 1 nıokra. ileri~.\ lt:.ı.ly~. l _ıııil~\'eı:ı~t·n ayı_r= A Yllstral a tayyare 
askerı \'UZl\'HL t tkıK l'll<'ll .":ivuz dlll \'' hall.ın da Ull :rnzılnı a lngılız- ıııal,: t şcblıu. lcı 1 hakkınd.ı Ull ~t!Y uıl y 
Kı onlkl g~ı~Pt<':'İ cliyut· ki: . ı\'rin Oksforcl. \'r Kt>m.~ı:iç. Y_~rışln!·~ nıi~ or.:ıa da jı.ıı.'uııya iı'.i.ıı. uu .~ilıet ın:v- f aaJiyeti 

- ::\Iosko\'a cephe iııdt• \'nZi\•eL kadar c>hf'mm,_n•t \'erdıgmı ~oylemı , zuu b:ıhsolalJJlır \'e im ıtıbaı la._ Alm,m- . 
buglin dü:ıkliııdeıı un ha i.\itlir. F;ıknt ırndınlann cp,;:ıretindeıı :ütayiş!.e bah- larııı ı:iizkıri nı:tıwlı olıı~a · ihlıza e~?l'··., Melb~r-~, .ı.ı (A .• ~:>_ - I~a~~ ~ı?
merkez ke>'iminin tarn~tmıncla vıızi. ,;ederek lıunl-arın memleket mudaf aa Filhakika un <levlct, mıhverclen a) nl- :r..nın b.~ ''.n,ıtma goı e, A \i u.:ı.ı a ~ a 
vet oynaktır \"e -;a:ıtteıı sı ate deg::ı - :-;ınn it:lirak ettiklerini. c:amurlıı yol-lmak imkrııılarına maliktir. Hallıuki de- tayy~r~ı:rı Avru~a Ye ?rta 1 .~arkt~ mektedir Ancak kat'ı olan ur haki- .::ırda en ileri hatlara kaclar.kamyoı~ mokra:ilcre göre, ltal_va, artık ayrıla- 140 .ay:ı.aı·e tahrıp f'tmışlerc 11: 2o 
M:ıt y:u·s; Alman ta:ırnızııııuıı .Al - :ıevkC>ylecliklerini, ilk hııtlarda tch-!nııyae!ık deretl•ıle kC'nclisini Almanya- t~yy~re m~~temel ~l~rıık la~r'.p e. -
man erkfiııı harbiyı>,;i t:ır:ıfı.ıdnıı ha- like irindt'ki hir Jıa.tahnnenin lıa~,y:İ kaptıımı~tıl'. d:lmı::ı. en .ı7. 89 ta)).tre has.na ug
zırlan<~:_ı. ı~I.'ina uygun olarak iıık~.~af hekimiııin l!iı: kadıı~~~l~lnğunu: Sov- . IJi~~.ı· üwa:t.rn: jar:0ııynnııı ~yrıl~- ratılını .tır. 
ctmedıgıelll'. Alrıı::ıııl:ır 011 lıl''$ gun - yet t:Pplıe. mı V,C'Ztlıv:ırıı, nıalzeme-,lıılcccg-ıııe <laır h. H: bıı.· eını~_ıaıc ~uk- BULGARiSTAN • MACARiSTAN 
den lıeri elc\·anı c•dt·ıı lııı rn:ırı·uztlaıı. nin mUkemnwl olclugunu ve SovyC>t tur. Amerika İıt' gC>çcıı rnıız:.~cr2lcr 
mulıakkn~ ki dalı:ı ı•hC>nımi ·etlı .ıeti- otomnlıilh•r:ııin ('.anılll'lıı yollarda yeni lıir. aflıa g11.~tcrııı0me lcJır .• An- Bndape!3te, 1 ·1 (A.A.) - 11u1ıı;ar 
celer bckliyul'larclı. Simllikl ,-::ızi«eti mükenımC'le:n i:l diklerini ;;öyl ml~tir. ıa'iılıııı jaııoııyfüıııı th~ruıııu, asl•en lıa- ua~vekili çarş:ımba J.ı'linü Hudapr::;te-

., ı ·1 ı J::ı ·a yi rC>smen ziyan't NlC'cektiı·. Bir kaç geııi:;;letnıek i<:iıı ihtiyat ].:ll\'l'etleri - ------ ı··kiitııı inki~arıııa. ı:.ıg .ı~ .u· ... • poıı,\: 
niıı buluıınııım:ı:ı el, rnuhteıneldır. !rnvay'!I L00-110 kilonıetrl' y, klaştık- zanıuıı kazanınnk ıt>tedıgı gıl:ı Amerı- g-ün sürecek olan btı ikanwt e~nasm. 
Bu .. tu"n i<ldirılar::ı rai:°!'men Tııla henüz lıırını bildirmektedirlPr. , lo~ko\'a - im da ııynl ~eyi clli>iüıımektedır. cl::ı Bulgar - ::\fac:ır l:ül1.ür :ınlaşm~ı<n-

~ d · ııın musaddnk Slll'C'tlC>ri teati edile -Almanların eline \'eçmemi.-;tir. }fa - ,Ja,ı bildirildiğine güre, ::\Joskova a- oo cektir. 
reşal Timoçenko orduları da, a ·kcl'l ;.i kadın \'C t;ocuklarııı tahliyesi b~~~- ALMANLARA GORE B ı · 
kudret h~liııde kalmaktnelir \'C ,\los- lanııştır. Almanların lıu hamle ılc ir vapur torpillenc 1 
kovayı müdafaa edecekti!'. So\'yet- beraber Azak den.izi yııkınlanncla -Baş tarafı 1 inci sahifede - Lizhon, 

14 
(A.A.) _ Perşembe 

'Almanya 
İspanya ve Portekize ta
arruza mı hazırlanıyor? 

Londrn, 14 (A.A.) - De~ li }feylin 
yazdığına göre, 1\meı,ika hariciye 
nazırı Hu! kongre ıızasıııa, Alman -
ı anın şimdi ele İspanya ve Porteki. 
.t.C' taarruza hazırlandığını söylemiş-
ti~ Ld 

---000>---

ÇÖRÇIL BEYANAT 
YAPMIYACAK 

Loııdra, 1-1. (A.A.) - Sclühiyettar 
mahfillere göre, avam kamarasının 
gelecek celsesinde Çörçil, Sovyet 
Rusya harbi hakkında beyanatta bu
iunmıyacaktır, 

---0-00---
Orta şarkta harekat 

İngilizler 
Ha va hücumunu 

artır<lılar 
Loııdrn, 11 (A.A.) - !ııgiliz ha

va w dahili c•mııiyf't nczardindf•n: 
Dün gece Brit:rny:ı ada'!ı üzerinde 

eok az dü;;man hava faaliyeti olmuş, 
bilhaQ-ıa l~gilterımin doku mıntakR
"ında uçmu;; \'e bir k~ç bomba afıl -
nıışiır. Hafif ha ... ar olmuştur. tn~a.n-
ca zayhıc kardrdil11ıemişi.ir. • 

Berliıı, ı.t (A.A'!IJ - Britanya 
t:ıyyareleri dün gece Almımyanın 
muhtelif yerlerine tahrip ve yan_gın 
bomlıaları atmışkı.rsa da askeri ehem 
miyette hn.;al' olmamı~tır. Halk ara
sında bir miktar ölü ve yaralı var -
c!ır. Tı\yyarC> topları tarafından bir, 
ı.sece avcıları far:ıfında:ı d::ı 1 fayya
'"' düşürülmfüıtiir. 

Loııdr::ı, 14 (A .A.) - Bombnrdı -
rııan tayyarelerimiz dün gece Almnn 
rnnın batısındn muhtelif hedeflere 
hiıcum etmişlerdir. 

Londra, 14 (A.A.) - İngiltcro 
h:rrn nezaretinin bu sabnhki 'tebli -
ği: 
Ilombnrclımnn tayyarelerimiz dün 

ı;rece Duseldorf, Kolonya ve batı Ai
rn ıınyada diğer bazı hedeflere hü -
cum etmiı.;lerdr. KUçük br teşekkül 
Bulony doklanna, sahil tayyareleri
miz ele Fransa sahilleri açıklarında 
düsman nakliye gemilerine hucum et 
mişlerdir. Beş t-:ıyyaremiz dönmemiş
tir. 

------000.----

Amerikada -
İş federasyonu reisinin 

sözleri 
Vaşington, 14 (A.A.) - Amerika 

iş federasyonu kongresinde İngiliz ve 
Kanadalı mura·hha.<ılara hifabcn bir 
n u luk irnded{'n fedc>rmı:ron .reisi de
mi~tir ki: 

-·- İş arkadaşlarınıza aonunü ka -
clar kendileri i.le birlikte k:ılacnğı
mızı bildirini7.. 

Reis, bundan sonra silahla harbe 
müdahale etmek mesı'lesine i.emuslıı 
~öyle demişt.ir: 

- l\Iadcnlercle ve i11brikalarcla 
c;alışmaklan daha fazla bir şey yap -
mak lazım gel<liıh takdirde ve biz
den harbe girmek istenirse, bu d a -
veti csar.etle kabul edeceğiz. H er 
ı:ıraft-:ı demokrasi ic:in sarsılmaz bir 
mukavemet gösterilecektir . Bize 
meydıın okunmasına tahamm ül ede
meyiz. Biliyoruz ki, lngiltere ve A
merika harbi kazanırsn, hürriyet 
mes'ıı.lesi bütün şa'saa.qı ile ))1\ rla 
m:ıkta devam edecektir. 

---000>----

Çocuğunu düşürmek 
isterken öldü 

leri:ı Moskovayı rnüclaf::ın etmC>leri ~ok mühim harekat yaptıkları ani~- miktar durmadan artmaktadır. Tay- günü Portc·kizJcn har('knt eelen Kor
~üphesizdir. Burad:ı Almanlar. Le - şılm:ıktııdır. tlmat raroı·ların:ı._ 1°- varelNimiz ı:ı-14 gecesi Lrningrad tera v:ıpııru Atlas deni;ıincle torpille
nlngrada kadar sağlam lıir müdafaa ·e. n:ı.;ıilel', ovye or< usunu 1~ rn ~ı.skeri tei'i;;:ıtına çok te~irli hücum. ııeı ek batırılmıstır. Riitün miirette-

İstanbul, 14 (Telefonla) - $eyre
mininde bir tanıdığına misafirl iğe 
giden 22 yaşında Hayriye isminde 
bir kadın, gayri meşru çocuğunu dü
şürmek maksacliyle ic;tiği ilaçtan ze-

Kahirc H (A.A.) - Orta şaı·k hirleııerek ölmüştür. 
İngiliz u~urui karargahı tebliR-i: 000,___ __ k"rsunnda kalac·ıklardn· Burada .. tmişlC>rtlir Targanofcla ela vazıyet 1 1 1 

• 
1 

L' 
" ' ' ' " . · l '"d f'J · :ır \"llPillls arc 11' bat ~ancJ:ıllnr]n kurtar! mıs Ve iZ -

miidafaa. ar:darında kola~·ca irtllıaf vahimdir. Leıııngrat mu a 1 en, S~ri hi.i~umbotlarımız 12-l:l p;ecr- bo:ıa (•\'kedilmistir. 
tesi!l eclilen kalelerden ibarettir ve mevzii mahiyC>tle olmakla bernber si tngiltern ~::ıhillerine yakla~ıırak 

1 • .. k" 1 k ti . . b ·r kı mının. ~ . ' . Mu""naka/a"t T Tekz"lı"nı"n kuvvetlerin gizlenme erı mum ·un - Aman 'tı\'VC ermın . 1. • · , . ıde.:;troyer . . eri hi.icumbotl:ır Ye tay- V j 

dür. Tank depoları hazırla_nn~ıstır. ~loskovaya taarruza ı~tıra kırıe m.ını yarele.r himayf'sindeki bir düsman 
Cephenin her ha:ıgi biı· _kesımındı>n elmaktadırlar. .. . b'l deniz kafile~inp hücun1 etmi~ler, 
asker nakli iciıı gizlenmı;;; üı.nklar . ~onclra, 14 (A.A.) - Ro.} ter 1 - şi<ldPtli müdafaaya rağmC>n 18 bin 
1tılunmaktadır. . dırıyoı·: . .. .. . . tonluk 8 ~ilühlı ticaret gemisini ba-

Lo:ıdra, 14 (A.A.) -. Drıya_n;;.- Rus cephesıncle lıut_uı~ . faal'.yet tırmı,lardır. Birliklerimiz kayıp ver-ı 
~~n _Al?1;ınlar ta:afındaıı z.~P.!eclılrlı= ~erkezde t~pJanmı:$ gıbıdır. ::\i~o,.ko, - ~e.den dönmiişlerdir. l\Iüteaddid 1n
ı;r• bıldırılmekt.edır. Bunun onunc ı:re v:ının zaptı ıçın yapılan muharebeler -gılız ıayy:ıre meydanlarına haya 
rilemiveceği e.a,;en nııılümdu. Vı~!c~:ı- buhrnıılı anına yakla~maktııdıır: -;\f•Js- hücumları yapılmı. tır. İngiliz tayya_ 
elan .Mo. kovaya kadar uzaıinıı uufun kov_a h~ttıııda Almanlar dar bır. cep- relerinin Manş sahilleı-iııde isga! 
ceohe boyunca şiddetli ınuharebeJeı· he ~::erıııde bürük kuvvetlerele ıler - ,:ıhnsıııa hücumlarında ağır zayiat 
cereyan etmektetlir. Alınanlar dur - lemı~ ve 1lo ko\'aya 100 kilometreye verdirilmis, :ıı ta:yan• dü~iirülnıüş
madan takviye kıtahrı almakfadıı·- k~da~· ':~rı~!şlard!r. Fakat . u~nl_ar tiiı. 
lar. Diil;er laraflan düşmana s:ddet- rn~~urtulmuşlerdir. Orel kesımı ş~d- İngiliz bomharllıman tnyyareleri 
lr mukavemet Pden maresal Timo - :letlı.~~a~-ru;ıl~ra kar~ı ko_ymakta ı:ı~ Almaıınının muhtelif yerlerine iııfi
ren koYa da Ru .. la· takvivc ku\'vetle- ~le Kı_veıe dognı Alm::ın ılerlcınelerı Jfık ve· yangın bonıual::ırı atmı~lar -
r: .-riinrlermektt~dirler. Almanlar \Tcı~- :rnydolunm:ıktadır. dır. Gece m·cıl:ırıımz \'e sa\'as tay -

Deniz Gazinosunda 
Perşembe g ünü akşamı 

Mac Allan ve Praf Gearg 
Darvaş, Komponist F ritz Kerten caz orkestrası 

Ma.alar yemeklidir. Evvelden masalarınızı t edarik etmeniz 
rica olunur. Telefon: 4007 

yare lerimiz Ye dafi toııçlfnıuz tar::ı -
fında;ı be~ hl\'V:ıre dii~iiriilmii.,'liir. 

Hcrliıı, ı ·l (.\.A.) - Alnı::ın İın:::ıı
~i tebliği: 

Vil'.'.lzma mırı ta 1':asında cc•vrilC'n 
düsn1an ku\'vetleri ~imdi tamıtmen im 
hıı. <'dilmiş bulunmaktadır. Bl'iyan~k 
cephesindeki dlism:mın çenilme~i 
durmadan devam etmektedir. lki 
cephede alınan esirlerin miktarı i>OO 
lıiııi bulmuştur. Doğuda harekatın 
başlangıcından bugüne kadar alı -
nan e irlerin sayısı 3 milyonu geç
mi§tir. 

beyanatı 
- Baatarafı 1 inci .ahifede -

kadro te:lciliıf işleri) lı ücı·~t ve mn
ac;Jarı cl:ı. niz::ımlanmış ve c~n~landı
rılmıı<tır. Her hi7.met erbabı i<l~<
nln mali takutı m1:!\'ki derece Ye 
eheııımiy\'tl,•rinc göre nH'mnu ola
cakları lıi~ terfi görmii~ bulunmak
tadır. 

P. T. T. umum miiılii~·lüi{i.inüıı çok 
c:alı;:kr.ıı \'e E'tl.\Tl'lli olan ıııü\•ezzilt" 
ri, yorucu me<ıai!Jrine gör~ altı, yedi, 
dohuz. on, oı;. 'ix',; Jlra gibi çok ~1. 
asli maa.~la•·la c:alı!jmaktı idiler. 

nu ı;eııch::ı.~ından itibaren maaş
ları en az on lir<ıdan haşlamak üze
•ı"\! 011 ikiden on bP~. yirmi be.~ lira
lık dC'rccelerden asli ma:ışiara çık -
rılmıJanlır. ::\Hinakaliit V f•lu11eti 
müesseself'ri mcnsuplan lıilhassa 
Devlet dı·miı·yolları mUes ·elerinin 
yurdun h<"r t:ırafıııa dağılmış ve c;ok 
gayret \'C fcrngat talebedt>n bir m~
sai iı:iııde bulunan meıısuplr~·ının 
daha ivi terfihlcri ve bilumum ihti
yaçlar;nı tatmin edici bazı te~ki!fı · 
ta nail olmaları hazırlıkları yapıl
mıstır. Bunlar da imkanların zuhu· 
runda sırasiylc temtin edilecektir. 

Libyada 12-1:1 teşrin gecesi Po - F d J ğ l 
!onya devriyesi Tabruk müdafaa ay a l ya ffillr ar 
hattı dışrndaki müstahkem bir diiş- Ankara, 14 (A.A.) Bugün 
ınan ınevkiine mu\'affakıyetli bir hü memleketin her bırafında mevsim lti
cum yapmış, göğüs göğüse dlivüş - h:ı.riyle faydalı yağınuı-lar yağmıştır. 
müstÜr. Dii1;1ına11 20 ölü Yermiştir. ··--------------... 
~~),oııyalıl:ırın zayiatı yalnız 4 kişi- A N A D Q L U 

Kum fırtınası, Tobruk ve hudud ......... ~ 
bölgesi Jıarekutını güçleştirmiştir. &lhlbi ve Ba§Dluharrirl 
Seyyar topçumuz hududda dtişmana 
zayiat verdirmiştir. HAYDAR R 0 Ş T 0 ÖK TEM 

Kahire, 14 (A.A.) - Ort::ışark ha- --: :--
v:ı tebliği: Umumt Neşriyat Müdttrtl 

Tayyerrlerimiz 12-13 teşrin gece~i HAMDI NOZHET ÇANÇAK 
Libyr..da lıedefler-0 hücum etmiş ve 
topc:umuzla birlikte buralr.rı bomba
lamıştır. Gazznl:ı hava meydanında 
ı :ıngınl:ır çıkarılmış, mühimmat de 
noları bcrha\'a cdilmlştiı'. 
· Demeye yapılan hUcumcla top 
m~\'Zll,;ri, hava nıe) Jnnı' bonıbalan

..__::--

Abo YallıJı 1400 Kr. ne : a A,11,., soo 
Y al»aııcı memleketlere 27 Hra .. - . .-

ınıştır. Cenubi Afrikıı tayrareleri de ldarehaneı ikinci a.1ler Sokak 
ırüııdüz harekeUer 'e Bn:rdiyaya a -
icınlar yapmışlardır. 

Aii;ır bombardıman tayyarelerimiz 
12-13 teı:ırin geceı:ıI Pirede petrol te-

GONDELIK T A.KV1M 
1360 Ramazan 23 

si~alına fena ha\'a şartlanna rağ - EVKAT. 
men hücum etmişler, milessir bom- "O 
bardımanlar yüpmıslnr ve yangınlar 8· D. 8• t 
~ıkarmışlardır . Trablus _ Bingazi Sabab: 6,19 Akşam 17,4 
yoluııcla bir benzin ot-0mobil kafile- Ôile :12,10 Yat11 19,11 
sine h avadan hücum edilm iş, bir çok :mdi ;15.22 laaak 4,4~ 
kamyonet rnkılmlştır. ••----------•il'!' 


