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Sovyet ağır topçusu ve-ni mev:zileri.ne yer leşirken 

Af'manlara göre·' 

Bazı şehirler 
elde edildi 

060 bin esir, 888 tank 
alındı 

r ' 
Moskova yolu 

ölüm yolu 
* * * * Almanlar, Irana ve pet-

. rol kuyularına nereden 
g idecekler 

. Sovyetlere göre 
Alman ileri ha
reketi yavaş
lamaktadır 

IWrlin, 15 (A.A.) - Alman tebliği: 10,000 Alman tayya-
Rus esirleri işkence ile 

öldürülüvor 
Brir:ınsk \·e Viyazma çifk meydan • h J, ç [" t 

muharebesinin sonu yaklaşmaktadır. resı cep e e ,aa ıye :.\Io<kov:ı, 15 (A.A.) - Sabahki tei:ı-
Bugiln Briyunskın şimalinde ki cepleı- gösteriyor !iğ: 
de çenber altına :ılınmış bulunan düş- 14 ilkteşrin gecesi, kun-etleriı°rıiz 
mnn kun·etleri de Alman ku\'vctleri :.\fosko,·a, 15 (A.A.) - llfoskorn düşmanla muharebnye devam '.'tmiş-
tarafından mağlup edilmistir. Alman muhariplerine gönderflen bir me - !erdir. 
kuvvetleri, ditsmana kanlı ·zayiat wr- s:ıjda şöyle denilmektedir: . . . Viyazma, Briyansk ve Kaliııin mın
dirmi~tir. . _c:'.Ioskov:ı yolu, Aimıı:ıılar ıçın bır taknlarında, bilhas3a ~iddetli muhaı·e-

Brıyanskın ~'ntıllunda.ki orm:ınlı.k olum yolu olmnlıdır. Ilıtler, Londra beler olmuştuır. 
bölgelerde mağlup edilmiş ve ornd:ı çen yı nim-ak iste~iş,_ fa~at muvnf'.ak o- Moskovıı, 15 (A.A.) - Dün nk 
lıer ııltınıı ıılınmış düşman o.ı-dul:ırınııı Jamamıştır. Şımdı yuzl~rce_ Brıtnnya neşredilen Sovyet tebliği: şam 
bakıyeleriııin temizlenmesine devam bombbnr~ımanü tn~ydarcs.ı, II~tkletrıdn Nu 1·1 Hkteşrinde kıtalnnmız Viyazma 
roil_mektedir. Bu m.uazzn.m. yarma ':e ren e~gının ze11ın e uçm" .a ır. Briyaıısk ve Kalinin istikametinde bil~ 
çevırme muhıır.:besıne ıstıra.k etmış Bı emen ve Kolonyanın :; anması hassa sidd~tli olmak üzere bütün 
olan Alman _!nt.ıl:ırının ~~ili ~uv:'?ti, ile Orel yangınlan:ıı~ intikamı alın: he üzerinde <lüşınanla nıuharebec~t 
başka ltarekuta devam ıçııı şımdıden ~ış'.ır. Rusyanın dogusundan ye~ı mi~lerdir. Şiddetli nıu1ıarebelerdeıı 
ı;orbest kalını bulu~uyo.r. . bırlı.kler ve hze :ıl_n:ı:Iar azgın bır sonra kıtıılnrımız ~Iariopol seh'l'ini bo-

Alman kuvYetl••n '>•mdıy"e kndar denızı n . dalgaları ınl>ı meydan mu- şal tm ı şlnrdır. · 
560 bin egir ulmışl:wdır. 888 tank ye harebesıne ııtılmakrndır. Almanlar, 12 ilkleşrinde 27 si hnva muhııreb2-
4133 top ya t:ılırip edilmis veya iğli- l\Io"kovııyı ~lamıyucaklardır.>. !erinde ve 62 •i de düşmun tayyare 
nıım olunmuştur. Lo~ıdra, 1'> (A:A.) -. Tayını. ga- meydanlıırındn olmak üzer" 89 Alman 

.1 JJILl'O.V I'.l'S ESII'.: zete,;ı, .Rusyad<ıkı vazıyet hakkı.nd.a tanareHi Uıh rip edilmiştir. 23 tayyn-
Berlin, 15 (A.A.) - Alman ordula- muhtelıf yazılarla dolu olarak ıntt- r<> kaybettik. 

rı bnşkumandanhğının resmi tebliği: ~ar etm'iştir. V~şingtoı~dan gelen bir 14 ilkteş.rinde ;\Iosko.vn yakınlnrıııda 
Hususi bir tebliğle de bildirilmiş ol- habere gore, Amerıka hükumet 14 Alman tayyaresi diişürülmüştür. 

duğu vcçhilı> \'iyıızma kesimind" çev- _ O.•amı 2 inci oahllede _ -Devamı 2 nci Sahifede-
rilmis olnn düsmnn kuwctleri tama-
miyle imha <>dilmiştir. · 

Briyansk imtidııdınca da cephede 
düşm:ın kuvrntl.:ıı·inin infisahı devanı 

- Dcı•amı S iiııcü Sahifede -

Şlmali ıtaıua 
Almanlar tarafından 
işgal mi edilecek? 

Bulgarlar, Sovyetlerin 
gagrisamimi oldukla

rını bildiriyorlar 
Radyo Gazete•inden : 
lnıı-ilizler, bir hııft-.ıdan beri, ' 

İtalyan durumu He alilkadar bu
lunnyorlnr. 

Bugün gelen bir habere göre, 
ltalyada sık sık tren kazala~ı vu
kıı bulmaktadır. Son yirmi dört 
saat zarfında yeniden ::ı tren ka
zası olmuş ve Almanların ıHı.rı 

ile 12 vali cleği~tirilmiştir. Ilun:ı 
nazar-an lngilizlerin iddiası gibi 
ltalyadn durum ehemmiyetlidir. 
Bir çok şeyler beklenebilir. :.\fos
kovu radyosu da dün akşam şu 
haberi vermiştir. 

Almanya, ltalyanın şimali kı
aımlıırını ilhaka karar vermişt.ir. 
Bu maksadla, şu tedbirler alın
mış:«: 

1 - Şimali luılyada ~:mayi 
bölgelerinde Alman a>kcri gar
nizonlıırının miktarı -.ırlırılmı -
tır. 

2 - Afrika lıarbine hazırlan
mak maksadiylc Sardu:ıya ve Si
c!l:;-n adııl. rındaki Alman ku\'. 

1 

1 Askeri Vaziyet 
-ı 1 

IVİoskova şimalden de 
tehlikeye düştü 

Leninin cesedi Moskovadan 
Urallara nakledildi __ " _____ _ 

Ukrayna cephesinde vaziyet da ha fena ve dört 
sanayi şehri tehlikededir. iki Polonya 
tümeni derhal cepheye sevke<lihniştir 

Vetleri tezyit edilmiştir. Alman aakerleri tarafından tahrip edilen bir Rua mukavemet noktaaı 
3 - Polis kuvnti vazifrsin i so,•yet c~phesi hakkında bugüu ge- >;<>hriıı dış miidafa:ı hatlarına kadar 

ırörmek maksadi)·le mühim İfa!- l<'n haberlerde bütün faaliyetin MM- sokulduklarını bildinniştir. 
Ynn kuvvetlerini Balkanlarn gön- kom istikametinde toplandığı bildiri!- Bu sabııhki Pravda gazete,; de şid-
dererek şimuli ltaly:ıda Alman nıekledir. dt•tli mukavemete rağm,.n Almanla-

?.Io..ıw,·:ıııın zaptı etr:ıfıııclaki mu- rın ileri hareketine devam ettiklerini 
kuvvetlerine karşı koyabilecek lı:ırcbclerin kanlı ııetic~leri yakınJır. yazıyor: 
İtalyan kuvveti bırakılma.nıştır. Bugün nhnan bir habere g&e Al- İki farnfın yeni ihtiyat kuv\'etlerini 

4 - ltalyad-.ı Alman ~ubay ve manlıır, l\loskovaya 65 - 70 kilometre- cepheye sürdüğü haber veriliyor. 
erlerinin öldürülmesine mani ol- ye kadar yukhışmı~lardır. Bütün bunlar, i\fosko\'anın çok bü
mak maks:ıdiyle Gestapo teşki- Rus ordu~unun naşiri efkarı cKızıl y!ik biır tehdid altında bulunduğunu 

yıldız• gazetesi de, :\Ioskovanın tııhli- gösterir . 
.__-iiiıiiniii"ıil••:;"'-.' .:;"';:"'::;:;"':.:••::"::;11:;;..A:;;·;,.;;;;..ı ı ı.ede olduiunu, Alm:ııı kuvvetler inin -Dnamı 3 ncU ııahlf•tl-

;:-=Am=e=rik=a =ord=us=un=da::::-,-:--;;-Y;-u-r-'""'.d=-d=-a-ş-=-!-=T=u--·· --=r k=--=-h_a_v_a_..,! 

Birçok kumandanlar 
tasfiye ediliyor 

Bu vaziyet 1914 tasfi
yesiyle kıyas edilebilir 

Vaşington, 15 (A.A.) - Röy
ter bildiriyor: 

Luizyanada Ron y-:ıpılan ma
nevralar, içinde teğmenlerden 
generale kadar bir çok subay 
bulunan kumanda mevkile~inde 
azillere sebebiyet vermiştir. Se. 
beui, küçilk kumanda heyetinde 
zaaf bulunduğ_u meyd-:ına çık
masıdır. 

Askerlik hususundaki bilgi'i 
:ız oldukları görülenler milis ve 
y<>clek ~ubaylardı.r. Şimdi yapılan 
bu tasfiyenin umumi harpten ev
vel Amerikan ordusunda y:ıpılnn 
tn•fiYe ile kıyas edilebileceıh ~üy
l<'nmiştir. 

Ruzvelt 
ı\lilyarlık yardın1ları 
gazetecilere anlattı 

Yalnız lngiltereye beş 
milyarlık malzeme 

verilmiştir 

kurumuna yardım et 
---. ---000 

Dün valinin reisliğinde mü
him kararlar alındı 

---------
lzn1irliler ha n1iyet ve yurdseverlikte yeni bir 

imtihan karşısında bulunuyorlar 

Dünkü toplantıda bulunanlar ve vali izahat verirken 
Tiirk Hnva Kurumuna şimdiki- metinde ileri safta bulundukları 

ne nc,zaran İzmirden daha fnzl-:ı ınalüınd!.ır. Dünkü toplnntı:ia lz. 
\'ttridat temin etmek gayesirle mir halkının yüksek hamiyeti ve 
dün öğleden sonra şehrimiz Tica- yurd~everliği tebarüz ettirilmiş 

ret ve Sanayi Odası salonunda neticede muhtelif meslekler men-
bir toplantı y-:ıpılmıştır. V ııli B. suplarından 8 komite seçilmiş-

Fuad Tuksahn reisliğinde yapı- tir. Bu komiteler, meslektaşlan 
lan bu toplantıda şehrimizc!eki nezdinde teşebbüslerde buluna-
mebuslarla belediye, paı1;i mü. cak ve Türk Hava Kurumuna a-
messilleri, banka müdürleri, ta- zam! şekilde yardım temin ed e-
cirler ve muhtelif mesle!dere ceklerdir. Toplanacak ianenin 
mensup zevat bulunmuşlardır. mühim bir miktara yUkselece4"l 

Vali, makoodı uzun uzadıya tahmin edilmektedir. 
izah ettikten sonra hali haz!r ;h- Komiteler, zaman zaman vali. 
tiı•aç ve vaziyet üzerinde gVrii - nin reisliğinde toplanacak ve ça-
şülmiiş, müştereken çnlışııması lışma neticelerini tesbit edecek-
kararlaştınlmıştır. lzmirFleriıı ö- !erdir. Alınacak yeni kararlar 
leden beri Hava Kurumı.ın9 fazla dairesinde de yeni hamlelerle fa-
varid-.ıt temini sureti~·le yurd h:z- alisete devam olunacaktır. 

r BEYANNAME'--~~~--, 
Varidat. milli havacılığımızın takviye. ine münhuır bulunan Haya 

Kurumun!'n gelir k~ynaklarındaki verimi daha büyük ölçüde artırmak 
mak~dı . ti~ ~u~tehf müeaaeae, birlik ve teıekküllerin heyet Ye mil· 
messıllerııun ıtbraki ile ı 5/10/941 cart anba günü T icaret Odaıında 
yapıl~'! umumi toplantıda ; Kuruma fevka lade teberruat temini aza 
adedın ın arhrılması ve bu işlere taalluk eden diğer huıuaat üze'rinde 
esaslı ka rarlar alınmıı, b ir defaye mahıua teberruat kaydı için birlik 
ve t~şekküller i temsilen münuip gruplar da faa l vazife almıılardır. 
T~r~ gençl:iğini göklere hakim kudretl i bir neıil olarak yetiıtirmek 

azmını taııyan H ava Kurumuna yardım İçin yurd ödevlerine zaten 
hararetle kot an hamiyetli lzmir liler e müracaat edecek olan bu faal 
gruplara müzahir olmalarını ııygılarımla r ica ederim. 

Bay Ruzvelt T. H- K . lzmir Şubeıi 
.. va_şingtoıı, 15 (A.A.) - Ruzvelt, Fahri Baıkanı 

dunkil gazeteciler toplantısıııda bilhas- Vali 
sa şunları söylemiştir : Fuad Tukaal 

- Ödünç verme ve kiralama kanu- -
mı mucibince kabul edilen yedi milyar lta lyada kış <lurun1u lng iltere protesto ediliyor 
dolarlık kredinin taksimi işi bilkuvve . · bittiğinden hükumet simdi bes m·ı Berlın, 15 (A.A.) - Doy~e Alge- Bern~ 1_5 (~.A.) - lsvıçre Ajan. 
985 milyon dolarlık' kredileri' ku\ı~~~ mayne Çaytung adlı Alman gazetesi, ~ının. uıldıı;ıı~ıne ?ö~e inıri liz tayya
mıya hazırdı'!' . Ödünç verme ve kirala- ltalyaııın hakiki durumunu ve ltalva- 1 elerı t-adra ın an ı.svıçrede ~uh\·~hıı 
ma kaıı 'b ' lll · · k . . . . .. . : . br>m bar ıman edılme;j hadisc~m ı, 

uııu mucı ınce ey 1 ayı ıçınde nın uvveı manevıyesının yukseklıgıni IJ.'\•l"ı k Britanya a· d t t 
yapılan y d y ·ı b 1 t m b h 1 . . ,, nez ın e pro es o 

-Devaar ım2, ı . ı 1?ı yah~fı du muş ur. preovpzaugun da sedereb~ld?~nldl~'.ın.' ngılız rtme•i ve sebebiyet verilen h ~sarlu 
mı ıncı aa ı e e - '~ asını:ı ~ ırı ıgı!1ın tanın- için tazminat verilmesini istemesi hn 

oo men ak.sın~ v_azıyetınde oldugunu, lt.ıı.1- su•_unda isviçrenin Londra ~!ç isine 
Bir An1erikan ihraç yan milletının hassas, fakat lngılız (3Jımat verilmiştir. Hiidise kurban

propagandasının manasını anhyacak Jarının ailelerine de taz minat iste-
kuvveti vazıyet!<! bulunduğunu, mahrumiyet- ~ecektir 

!ere istiyerek katlandığını, girişilen ---·-------- - -
mücadelede haklı plduğunu bildiğini eliği şu ~özleri tekra r etmektedir: 

Bu harp bitmeden Av- yazmakta ve faşist sekreterinin geçen- Kış çetindir, fak.at biz, kıştan da da-

rupada harekete geçecek lelrde ! tal:a: milletin: 
0

hitaben SÖyJe- ha Çetin olacağız. 

1 vaşinırton, ıs <A.A.> _ ceneı Gn n~n nr:::=\'\ MIS\teeleSI 
kurmay reisi general Mar(!lll, parlfı. ~ U U ~ U U 'S' ;;;;p 
mentonuıı tali encümeninde şu beya-
natta bulunmuştur: M • d d •• 

- Alman teçhizatı , şiddetlı mu- anısa a ort ~ıevzu 
hnre~Ier yüzünden sitratle tüken- AAJ 
mektedir. Almanlar, llfoskovaya 
doğru ilerl emelerinde çok ciddi nı ik 
tarda malzeme kaybetm<>ktedirler. 

Bu haı p bitmeden evvel bir Ame 
rikan ihraç kuvveti, Avrupada h:ı -
rekete geçecektir. 

1 =!AR i.Tl.tR 

sıtnıa, 
• 

Tohumluk, 
nakli ve ıaşe 

Gördesin 
işleri 

:.\Ianisa muhabirimizin bildirdiğine ve__ f eyezanlar yilz!inden mabsu!Ata 
göre, intihap dairelerinde ktkik ge- muhım zararlar yapmış olması eldeki 
zileri yapan mebuslarımız halkla vap- tohumluk_Iarı boz~~ştur. 
h1\ları konuşmalarda esaslı olar~k 4 Bunu onl<:_mek ıçın zürraın şimdiye 

Zan1anın modası milhim mesele ile karşılaşmışlardır. kafar ya?hg~ :müracaatlar cevapsız 
• . Sıhna mücndeleHi, iaşe işlerindeki ak- kıı mış, bur. sürü muhabereye kapı aç-

Çarııda vıtrınlere bakıyoruz ' saklık Gö d · h . ı·n mıntak3sın- mıştır. Ekını mevsiminde bu havallye 
Mod b .. t .. h 1 U ·· ' r esın e) e a ·· k 15 .. a~ u un ızını a mıf, Y ru- dan nakli ve tohumluğun hemen tevzii. gore anca ' 25 günlUk gibi kısa bir 

m'ij:: ~a-~bet de bol.. Tohumluk işleri: zamanın kalması şikayetlerin ayni nok 

8~tunuy.oruz: • • Geçen iki yıl pek yağmurlu \·e ziora- ta~n toplanmasına ve güniln derdi ha-
oyle bır zamanda, gıyınme ve ate elverisli ekilmiş sahaların seyllip -Devamı 3 u .. ncli aahifed-

kut anma eıyaaında ne gibi bir eaaı "' ' 
tutulabilir. z ğ H A J hk' Şüpheıiz k i aağlamhk, sadelik ve a rep avrası sur ada an ta ım 
ucuzluk.. yıkıldı edı

0

lı·yor 
Bu da zamanın bir modasıdır. Hem 

de öyle bir moda ki, ekonomiktir, ak Vişi, 15 (A.A.) - Liyon radyosu- Lizbon, 15 (A.A.) - Ha rbiye müs
!a. ve zevke uygundur. Gerçi ~ul~ na göre Hırvalistanda Zagrep beledi- te,ıırı tarafından techiz edilen bir kı· 
ı~ınd~ !aşıyoruz, fakat harpte ımı- ye reisi lüzıımsuz vaz • tt b 1 ta, Senpapino vapuriyle Lizbondan 
tız gıbı harekete mecburuz. Artık ' ıse e u unan Asur adalarına hareket etmiştir. Ya
moda teli.kkiıini topyekun deiiıtir· Zagrep havrasının yıkılmasını emret- kında Portodan başka bir kıtada &ev• 
ınellyia. ** miotir . kedilecektir. 

• 
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SAHİFE (2) 

Göklerde geçen 
n1uhare beler 

(ANADOLU) 

Şimali Afrika cephesinde Hollandalı pilotlar (Ş M I k t H b ' 1 •o 
Kahire, 15 (A.A.) - lngili7. Orta ehtr ve em e e a er eri 

!'ark tebliği: Alman taygarelerile 

16 Birincite§rin 1941 Perıembe _ 

RADYO 
Londr::ı, 15 (A.A.) - Sahil muh. -

faza tcşkil&tın:ı mensup bir Bl!aufutd 
tayynı°".~i .• orveç açıklarında bir di.is
m:m ia ·e gemi. ini torpilleıııi;ıtir. Bri
tanva homburdımaıı sC>rvisine baJi;Jı 
tay)·areler, dün gece t.:eııup Almunya
·ındaki hedeflere hücum etmi~Jerdir. 

Libyada: Tobrukta dün sabuh erken B • t • • • • BUGONKO PROGRAM 
birlngilizkE-şifkolumüdafaalanmızııı lngilterege kaçıyorlar enzı evzıı ış 7,30 program, 7,:13 müzik, 7,45 
cenup doğusuna geqmişti~._ . Bir_.düş- Loııdra, 15 (A.A.) - İki motörlü Ajans haberleri, 8 müzik, 8,30 evin 
man karakoluna ş!ddetlı hır huc.um bir Almnn tayyare:-;i, dün Sofolt tayya- . aati, 12,;:rn program:, 12,33 fasıl 
yapmıstır. Ilur~tlakı İtalyun gaır~ızo- re meyd~wı üzerine gelmi~, ve müda- )"> } şarkıları, 12,45 Ajans habederi, 13 
llU zayiat vermış ve ııonracl:ın gerı ka- fau n~vzileriıı<len biri lanareye ateş Ihtivaç n1iktarı tesbit ediliyor. ~e ranname er . fasıl şarkıları programının devamı, 

Londra, 1;; (A.A.) - llava ve da
hili emni et nezaretlerinin tebliği: 

lan 14 ki'?i teslim olmu:-ıtur. . açmı~tır. Her taraftan silıthlı İngiliz · " l · d l il ı·ı ı·d' 13,~0 karıs.ık program, 18 Program. 
, 1 , t · · ı · · ,,ok dcı·t mese c"ı e 1a. ec ı me ı ır 

8 30 lb - "' e~rın ;!{c<:c. ı m :! • ask<:•r:eriııin layyar~ııin üzerine <ıtıl- "' 18,03 radyo caz orkestrası, 1 , in-

Bildidİme~(e değer bir hadi·' olına
mıstır. 

dü:imuıı tanklarının dolaştıgı ~uy~l- dıkl:ırı :;ırada in •n tuvvarcciler: Benzin bulunamaması ve tevzi €di- ğüncc ba,;tırılmış olan bey:.ınnamcler C<' saz faslı, 19 konu,;ma, 19,15 rad-
mu tur. Fakllt .sabah günes <logdugu - Ateş etmeyiniz, bi~ Hollandalıyı:-.. lememe,.;i ,·üzünden şehkde isliyen iizerinden tesbit cdilmekt€dir. Yalnız ··ı caz orkestrası programının deva-

Bcrlin, 15 t A.A.) - Dün gece m.ıl1-
clud mikt:ırda 13.t-itanya lıornbardım:ln 
tavvaı"eleri. Alnıanyaııııı cenup . ahili 
\'e

0 

cenup çevrderi Üzerinde UCmu;:tur. 
l>üşmaıı t.'ırafınd:m atılan tnhrip H' 

yangın bombaları ehrmmiyet.o;iz ma~
ıli ha~ır:ı sebebiyet v rmiştir. 2 t ngı
liz t..'\yya ~i dü ·ünUmüştilıT. 

zaman bu t.a.nkla~· topçum~zuu ate· ı.-::ı· Diye b:ığırmıı;Jardır. Eunlar, lng;J-1 taksilerle 'mülhakata i~liyen otobü:, bu be,·annamelerin Belediye elektrik ~ı. 19,30 Ajans haberleri~. 1.9,45 ser; 
hasının ötRs .. :ne ~ıtmı:ı}e_nl~ı:. . , ıJ.tere topraklarına inmeden 3 sa..'lt ,~.--!kamyon ve kaptıkaçtılarııı, ihtiyaç nis- • .. h ı· l·~· .k. l' bt'st on d:ıkik-a 19,55 muzık, 20,fo 

H d d b ı . de kesı t kollarım •. 1 1 - ve m:ıkine mu ene ıs ıgınce ta~dı ı .a- R ·d . .' 
20 4

.: • "~"ı·kı l "ı· u u ~ ~e:ıın ·. . . · ı \'€' Hollandadıı Alman muhafız arnı 1 betinde işliyemediklerini yazmı~tık. . a \'O gazetesı, , a 'enı """ " • 
dü manla lıızım .:ıra~ızdakı sah~~ ı t~- · "Özli <in ünde tay.>areyi alıp havalandık- Benzin tevziatı, hfıliı muntazam bir zım geldiği halde \':t~ıfodar olmadı-· 21 ~iraat takvimi, 21.10 peşrev. bes
rramı..Jarsa. da hıç lıır temas te:ı,.. cdt· Inrıııı söylemiıılerdiır. lı;t•kilde ve ihtiyacı tam maıı:ısiyle kar- ğından bahisle t:lsd_ık. muamelesinin tc ve semailer, 21,30 konuşma, 21,45 
ıntmi~lerdır. Uiğer lıir Hollandalı da, lıiı' dcııiz ~ılı vacak ııislıette yapıkımamaktadır. yapılmadığı öğremlmıştır. l":..dvo senfoni orkestrası, 22,30 A -
Moskova yolu ölüm yolıı t:~yy:ırcsiyk lngilter:yc. gclm~~lir. Bu hıkat vilftyet ve belediye bu mevzlı . iktı~ad mii~ü~lüğü d~ müıracaat sa- ian~ haberleri, 22,45 dans muziği, 

µılot, bundan 12vvel hıçbır dcnız t:tvy:ı- üzerindt• <>hemmiyctle durmaktadır- hıplerıne aynı cevabı \ermekte ol~lu- 22,55 yarınki progrnm ve kapanış. 
_ Baıtarafı 1 inci sahifede - rP~i kullanmaıııı~tı. hır. • ğundan beyannaı:ne t!.ol~.u~muş olan.ar, 

1 

1 
Londra, 15 (A.A.) - İngiliz lllen

h ym tayy:ırl..'leri, avcılar hinıaye~!nde 
bugün Hollanda alıillcrin hlinım ..t
mbl<>rdlır. 

merkezindeki aı;keri ·~ahfi!ler. ~!~ 000 İzmir in benzin ihtiyacı te>ıbit olun- muamelelerini ? 1~ turlu ıntac edeme- 1:5) orsa 
:nan tebliğlerinde go.sterılen e~;. R it mııstur. Bir miktar benzin de v::ırdır. mektedirler. Şık.:ly t m~vzııu olan hu· lb21 
miktarını m~balegalı bulu~oı·l:'.~·lli ~ uzve Fakat İzmire gönderilecek benzin icin meHelenin ".il~yet~. hallı laz~mdır. -----~~.~------... -
ııc bu mahfıller, Almaııl-:ııın k., . . . . ihtiyacın nazarı it ibare <ılınma.'ı Jii- Petrol t-0vzıatı ıçııı de ted_bıder alın- ÜZÜM 

----ıooo---

Arjantin hükün1etinde 
değişiklik yok 

.'<'tli harp malzeme.<;i ve ın-;an k.1) - - Baştar~fı 1 ıncı sah~fede - zımdır. Bu husmıta ~üakadarlar nezdin- maktadvr. Mülhakattan ıstenen ve K. S. K. S. 
h<>ttikleriııı bil?iriyorı.a:,. .. .• 'k ı. ~l'.ır,t.tan .. be~ı ~yd'.ı ??O ı:ıılyon d?l.ar- de t<>:-ıebbüslerde bulunulmustur. Fa- normal yıllard::ıki_ petrol .. sa~·fiyatı!:ı t41 Albayrak 45 50 50 

:\[oskovadakı Amerık.ın bu~ u e - ık . ıpaııs \Cıılmı~tu. Yardım başla- k t .. h. l' nokl" da. "vvel ·e go"ster·en t'tm malumat hcnuz ıase mu- 405 Üzu··n1 taı·ım. ·'5 52 . ' ·a .. h· ben d ~ d be . b'" "'k n •t r: ·ı a en mu ım o .ın " . " 1.: • c • • • ~ 
.; ... ~niıı Ameriakay_a g4 e~eg.', .ı .. '.g.ın an ~ı. uyu, rı :ınyaya. '1 m'.-tolduğu gilıi fazla benzin getirtmenin diirlüğüne gelmemış~ır. Bıı .~ulfıınat 218 Tüt~u tem. 43 50 48 
yanlış bir çok tefsırlere . ol .. ı.ı.;mı~tıı: J at doJa.rlık ı~rııc.~t ~-apılrn:ş ~e b'.~·ı- ı kolav ve mümkiin olmavışıdır. gelince İzmir de dah~l olmak uzere ka- 160 :M. j. Tara. 43 50 44 

S<ıntı:y ngo. 15 ( A.A.) - Ar}antin Hu g-ibi tefsirler~ mey.da~1. ~ eı :nemek Ja:ın da bedelı p~şı.~ odenmıştı.r. C.u.n-ı S;na1 müe:-;ııe;;elm·iıı -benzin, moto- za, nahiye ve köyle~~n p~irol ihtiyacı- 105 Anadolu in. 44 50 44 50 
lnikfımetjnde değiı?iklik .ra1'1laca_ğ~ irin ~yahat tehır edılmıştır. -· k,u l.ıu malzeme, odunç v~r:ne ..,e k~tıı- riıı ve petrol ihtiyaçları, iaşe müdiirlii- nın teminine tcf3ebbuı; edılecektir. 104 Akseki ban. 47 50 49 
"1·ıkkında hi şayiayı, cumhur r<'PI Kısın da hm·bin devam et.it-cegı l'.tm::ı kanununun tatbıkınden <''ve! __ ..,..

000 96 
M. H. Nazlı 

42 75 43 :mınvini Ka:-ıtillo tekziı> etmişt;r. l '- fikrinde olan Ruslar, mub\·emcte ,;ıpariş 12dilmişti. 60 A. R. Berki 44 50 44 50 
r:.ı:guvay ve Britanya ile Arjantin a- drvam edeceklerdir. VaziyettP foz- ltusyaya ö_d~inç verme ve k!_raları;a BeJedı•ye Şehirde :il Betino 45 50 46 
r r:ıc!!' pek '·akında bir tic~ıct ar- ı:ı de''isiklik yoktur. kam.ınu mucıbmce malzeme gonderıl-

43 50 
50 

" "' V · · · d' · h kk ı 49 jiro ve şü. la. "m:ı ıı akdolnnacag~ ı bildiri!mi/·ir. Ta,·mi ·n asıngtoıı muhabırine m_esı ıcap e ıp ctıniyeceğı a · lll( a 
48 

48 
" " b t b 43 Nesim Ick iko, 15 (A.A.) - ~lek~ikı~ p:iirt'. harbe kışın da deYam oluna - ~r ga7:~~e~inin smtline Ruzvel '. unlı nA • .. b · , ' l k f abr 'l l 48 50 50 

hükumeti, oahile !l millik m,'sateyı cak ve Almanlar Jr::ına ve petrol ku bılın°dıgıııı ve bu hususta Harı mania, IYJevSlm munase efzgıe 1l a arna ' l <a arı !i ~v;iacleser. 
43 50 4

6 50 
b::araf • aha kabul ettiğiııi Ameril<a ytıların:t Kafkasyadan başka bir yol- ııR•örü~mesi lfıhzım geldiğini söylemi~d·tir. tedbir/er aldı fazla un ist iyorla r 

34 
İnan şir. 47 50 48 50 

oi ·Jeş:k hiikfımetine kati .:ıurctte bil- d:ı ikiııci bir cephe açılmamasına tısyaıun da a genis mali lıir ya~ ım 
51 52 dırmırtır. elan gitmek i>tiyeceklerdir. isteyip istemediği Ruzvel ten scınıl- Belediyece Fevzipa~ıı bulvarı inşı.a- Şehrimizdeki Makarna ~abr~kaları,, 27 Hakkı Vera! 
44 44 --- 000 .l\merikadaki mahf;ller. Avrupa - mu:), Ruzvelt de; tının ,;Üralle ikmali için tcclbir]cr alın- normal yıllarda 600 - 700 bın kılo ma; 25 Mugtafa Ş 
46 46 Z 1 ı we~,;üf etmekte ve bunun lüzumun- - Ruslar, Amerikadaıı malzı.mıe mıstır. 1 karna imal ederek :.ıatı!?a arzetmekte 25 A. Etem 

.Je ze e da ısrar eylemektcdirler. Kıtaya bir satın alıyorlar. Basmahane ve gümrük ıwasındaki idiler. Bu yıl imalat a.1,dı~-. Depolarda- 24 Edvin Ko. ·
4
l8 .• 75 4

4
· 9
4 t 1 ·f t tn k d 19 Aron Po. • :'.Iıı•;.Ja, l;) (A.A.) - Dun ge;:ı~ saa ihraç lüzumu hakkında makaJeleı Cevabını vermiştir. mesafo.ri do<•ru hatla çok kısaltan Fev- ki makarna 10 aye e ııyece <:rece-

45 ,., ı " ı 1 tl k "b'd 18 1. Talat 42 2 ı d bur, da iki ye~ırsıntı"ı olmus, \·azılmı0 tır. Fakat böyle biı· harckd Bunun üz~rine gnzetcciler, Ruzvc t- zipaşa bulvarı, büyük bir ihtiyacı kar- dedir. Hatta bazı arın <l yo ~ı ı i.-. 
ha.-ı:ır \'uku hulmnmı;;tı'f. vıdibiyet muhakkak ~·e kati olmak ten, Rusyanın malzeme bedelini altın şılı.van bir .1-ol .olacaktır. ~erek bunu:ı. ı . Şehırim.i_z~~k!. ~akarna, ~abrı~.a~~~·le- 16 K. Taner :: .:~ 

50 ~:•rtiyle yapılmalıdır. olarak mı ödediğini sormuşlardır. Ruz- "'rrek Cuınhurlyet korulugunuıı açılma n Iaı;e mudurlugu, Bel_ed.~e reıslıgı ve 15 H. Nazım 
s--- J..\lmanya üzerine ~iddctli hava a- velt bu .:uale cevaben de: 7n'!ra~imi önümüzdeki Cun1huriyet 1 Top1t.·~k mahsulleri ofıs müdürlüğüne ---

SOVYETLERE GORE kınları y-aparak ingilterenin takip et - Tediyalın bir kısmı altın, bir kıs. hayramında yapılacaktır. ı müracaatla fab~ikalarına _günlük ihti- 2021 
d ti!!.i .vol, Aınerikada en mükemmel o- mı da manganez gibi harp lrv:ızm:ı i\Ievsim müna,;ebetivle belediyece ,·açları için verılen un ınıktarının az- 87256 - Baıtarafı 1 inci aabife e - .. ., ., .. 1 , 

!arak kabul edilmektedir. imaline ya.rıyan ham madde olarak }'a- yağmt''L' zararlarına karşı lüzumlu tc·!- lığını ileri siirnıu~ ve .. ar.ınBna.sını iı;-
Lozo''SKl.'1].'· B"',}'A."ATI: 1 F b kalor·lnr t t k R!)277 r -' "' r, ·' Londra, 15 (A.A.) - .\loskovaya pılmııktadır. birler alınmı~tır. Lağımlar bnca an, temişlerdir. a rı '~ • ev:-ı~ şe -
:'.loskova, 15 (A.A.) - Sovyct hi.i- kat'i darbevi indirmek için en '>On lkmi tir. havuziar temizlettirilmiı;;tir. linin de muvafık olmadıgını bılaırerek 

klimeti sözcüsü Lozov;;ki, dün a~ağıd.ı- ihtiyatların{ kabil olduğu kadal' top RlR A.ı\'LAŞil·l.4.: .\lühim miktarda moloz, münhat ,.:a- tashih edilmesi lüzumu:ı.ı iıcri sürmüs-
ki h<'yımatta buluıımırntıır: Jıyan naziler, Smolernıke :.mu ila Va ington, 15 (A.A.) - Amerika hal:ıra nakledilmiştir. Bu suretle şid- !erdir. ".\lüracaııte gc~·c evvelce fazla 

- Almanların )loskov~y.ı hiç bir ~a- 250 bin kişi daha getirmişlerdir. Bu Hariciye nazırı Kordel Hull, Gazeteci- detli bile ohm yağmurların zaı-M·lı ol- imalat yapan ve fa~la ı:ı•rnmc>2 :·ergisi 
man alamıyacaklarını bılıyoruz. Al· a~kerler, .Fran:;a ve diğer ~gal altın ler topfantıı;mda Amerika Birleşik rlev mafiınııı öniine geçilecektir. veren fabrikaya şımdı. fazh nı. bette 
manileri hareketi her gün bir~z daha cinki araziden alınmıştır. Leningraıl !etleriyle Arjantin arasında ticari lıir iNŞAAT: un verilmesi Iazım gclırken ıııı ıın \'· -
yavashımaktadır. HP.r geçen gun du;;ı- dan :\loskova kesimıne tan·arelcr anlaşma imza edildiğini bildirmişti~-. Ile~ediyece rnsn ,;ayılı 1nbat soka- rilmekte imi~. 
mana pahalıya mH.1 olmaktadır. Al- nakledılmi~tir. Bu suretle füyev ile Hull, bu anlaşmaya daiı· taf.-<ilılt \'•r.:- $i'ında biivük kanalizasyon irnıa ettiril- 1---000---
manlaır, hava üstünlüğünü kazanma- B:iyansk -:ı.rıı,;ındaki kesımde mare- memiştir. .. M. ·jmektcdir: p k t•pını·n t~sbı·ı· 
mışlardır. Yalnız bir günde 122 Alma? 1 al Tesenovkin emrinde tam iki ha- Yunan kralının mesaj ı Esrefpa~ada 559 uncu sokağın kn- amu 1 " 1 
tay~·a~esinin di.işiirülmcsi de buna bır ı~·::, ordus~, yani on bi~ tayyare oldu .. L~rndı:ı. 15 A.A.) - Hür Yu_n~.n \na!i7'.asyon~ .• Cumhuri!et. korıı~tı~l'. ~i-
dehldır. . . ğu tahmın edılmektedır. hukumctı nuzırl:ıırından Teofaıııtlı~. vııı·ıııcla GG8 ve 987 ıncı :oknkl.ıı ııı 

Kadınları, çocukları \'C ıhtıyarları Ruayadaki Polonyah bin pi.lot Yuııan K rnh .Jor"un bir mc. a ·ın An on ılnrak in • tı itmi~ ir. 
. foskovadau bir güçlüğe ra;~tlamııd .:1 Londra, 15 (A.A.) - Rusyada e- rika Cıımhıırreisi Ruzvelte vermiştir. --x----
tahliye edebilmekte olrru.ıkJıgı~:z, mtı- sir bulunan bin Polonyalı tayyareci- ~ Tazır, İııgiltereye :yapılan malzeme ı • ı • Dün l\Iıntaka Ticaret müdürü Ek-
nakale yollarımızın, kesılmedıgıM de- nin ingilterede kunılmuş olan Po - sevkiyatında kullanılan 200 Yunan ge- vnauetlmiz mua ı_ ım erı ~·em Edizin rei:;liğinde ticaret nıüdür-
l'ldi b b t f'I l · · 'd 1 1 h kk ı R l llüğünde yapılan bir toplantıda pamuk ı r. Sl E"l Ôl lJ;'RÜl ('}.•Of> ıoııya av ve om a ayyarc : o arı- mısıne aı mese e er a ·ııH n uzve t- m,"h.c•ıılı·ı·nı··ın ~. t,''ndardı"za.~.··onıı ı'''. in 

RUS E nr., " , v • , 1 ' n·a iltihak etınek üzere ingiltcreye le görUşmUşWr. " ·~ ·' ' · ' ' 
. ıı U?, .. . , gelecekleri öğrenilmiştir. l .. J. ·· f ·, t} . · { , · y eni ta yin}er yapıldı , tcdkikat yapılmış ve tip te~hit olun-

.ı\Io-kova, 15 {A.A.) - Roytcır apıı- Londra, lo (A.A.) - Röyter A. ZUffi lll eı IOC e ) enı ~ • muştur. 
Si bildir;yor: . . .. J.tnsının salahiyetli İngiliz mahfille- vükselisler var İzmir lsmetpa~a okulu ogretnı<'llİ 1 Toplantıda Tican•t, Ziraat \'e İktı-

Dün toplantı yapıldı 

• ·o. 
7 
8 
9 

10 
11 

43 
4·1 
45 
4 !} 

53 
1NC1R 

ı 66 j . taranio. 
155 Süleyma. 
11 7 J.\.I. H . Nazlı 
100 1. T-!ılfıt 
~9 İncir T. A. Ş. 
n Albayrak 
70 A. R. Baki 
68 N. Üzüm. 
67 Hakkı Sı. 
·19 Hayim Kori 
32 l\'[. tzmir . 
18 Kon. ŞU k. 

:~ Nec:>ti 
Krn. naya Zwzcla gazetc.~ı dıyor J,ı. rıuden öğrendiğine göre, .:\Ioskovı• .. • . . ~ . . .. . Glizın Amasyalı ve Kanııy:ıka - Türk sad· Vekfılelleri mümessilleri.de Siime~ 
cSoıı günlerde So•·yet kıta.ar:ııııı 1 meydan muharebesini yapa:ı. SovyP.t Üznm fı:;d.:rıııdcyen~ hır ~ uk"c.lıi nırhği okulundan .\lefüthat :::ıuna t::ızı Bank umum müdürlüğü mümessillen l 017 

eline geçen vesikalardan anla ıldıgına kırnları, birliği kay.betmemi ·lerdir.
1 
olmu tur. ·12 kuruş uze_~·ı~de b~r ~ud: oırnıun:ı, ıstıklaı okulu ögretmeni ın- bııluıımu~Iardır. Teslıit .. d_~ıe.~ı .tip, ;-ra-

1
,; ! 1)4~ 

görıe Almnn ordusu, Kızıl orduya _me~-lı~u kıtalar büyük bır inatla harp e- ıkt duran 9 numara!: uzum, şımdı 4o ;;an 'l'ayzc ): ıtdırım Kemal okuıuıı,ı, zilli basma fabrikası muciul"u ıle Tıea-
. up harp e~irlerine kar:ı hu,;uı;ı bır dıvorlar. kurıı~a çıkını tı~. lncır :atışlarında da 'l'opaltı okulu öğret.meni Kamı! <._:iner ret Vekiileti miime:;sili tant~ların5!11n ;::,iı;;,q 

K.S. 
17 75 
14 50 
14 5(} 
1 7 75 
15 
23 
19 25 
14 25 
15 75 
14 50 
17 
18 :jl) 

25 

emiıı: mucibince i!'lkence ve bunları • Aımaıı taarruzu, :;iudetle i!cl'le _ ı hararet ~a'il~mı"t.ır ve kilo başına ~O Vaıı Kazımpaşa okuluna, Haıi<t be~· Nazilliye götürülecek ve fal:>rıka labo-
katletmektedir.> mcktc i~c de vazıyet dah·ı ;~iyade fo paralık hır yüksclış_ v~rdır. okulundan .'W<ti<le Aycebel Tın:ııtcııe ratııvarrnda tahlil edilerek bütün ev-

ZAHİRE 

PARA •• ÜTÇÜL.E,'R; • ııaıtvmamı~tır. S~tış!ar hararetlıdıı·._ okuluna, _.Kı;.rşı;pıka - Fevzi pasa oku- safı tayin olunacaktır. Böj:I ,ce Türk 
.Moskova, 15 (A.A.) - h.rıl:may.ı Rusların Kalinin istikametinde Turkıye - Almanya tıcaret anla~ma- !tından Melek Soyer ye .'ervet Mete pamuk standardıııın muhtelıf husuı;Ja-

179 çuval 
31,35 ton susanı 

24 K. Pamıık 
:19 75 

K.S. 
23 
15 50 
21 
23 50 
25 
25 
19 25 
14 2;) 

17 
17 2;; 
l T 
18 ;)I) 

40 7!i 
73 

Z\.·ezda g-..ızeteı:;i, Stnlinde fevkalid~ ımıhareb_eler olduğunu lıildirdiklerı- sının m tninin lıugiin gelmesi lwklen- Şehid Fadıl b~~ okuluna, ... ecati ht·y n te8bit edildikten ~onra . bunlar Tiirk 
i>iİd<letli mtıhaı"e~1~r d~7am ettiğinı~ ne rıaz.ua_n, Almanların Riy:!vi ~l _ mekte~lfr. . 'okulu öğre.ımcıııcrıuden • ...-i,met ~ycıt>,; p:ın~u~u için e:-ıaı;lar te~kı_l edec.ek, heı·; H· ,. . , .., , . 
Almanların mu hım °'ıl,tıı.rda tank mış ve <loguyu doğru bir mikbr ı!eı }htıkar lllUh'tken1elcrı 1 Hakımıyetı mıllıye okuhın.t, Ro.ı nova yıl ıçın mut?oc:r ~lacaktı~: <l. \ agaz1 \ e SU .. saa t!erı 
kullandıklarını bildiriyor. Sovyet ku\·- ıemL~ olmaları muhtenıclclir. ' ' ! .Kars okulundan Rıza Alkan l\ahra- Te!'bit eclı!C'n tıp, buguıı yapı!;ıe,~k • 'l k 
vctleri g~ri :in~ indirilen pnrnşütçül~r .\I~ıjal 'istikametinde çok siclcletli M:ınifatnrac~ ~af~~'. Giritligil ha.;:- mantar okuluna, Hor;no\·a !l ı·,y uı oku- ikinci toplantı~!! bir kere ~:ıha ~c~~ı~ . getırtı ece ~ 
imha edılmıştıır. Dü:man kuvvetlcı 1, muharebeler devam etmektedı;-. .Fa_ kında Sorgu hakımlıgınce yapılmakta ,Juııdan .H.uhı .r:ren Kars uh:ıııuıı:>, Bor- e-<lilecek Ye k:ıt ı kararn bııgfanac.ıl.:.ıı · }~elo?diyece Kar:-ıyakada en bulu. 
bazı yerlerd durdurulmuştur. kat Almanlar tekrar :;:chre g:rmi~e ol:ın tahkikat son. safha~a girmi~ti•:. 1 nova Hilal okuıu11<1aıı .1',mine Gür ·el o--- ııan ve Yamanlar suyuna abow:. ol • 

, fpskova, 15 (A.A.) - Pr~vda ga- ı:.e.~zem:yorlar. Yııkmd:ı kanır v nlecektıı:- IH ~ylul okuluna, Gazi okuıunuıııı • az- J> · k l · mak istiyenler için 800 su saati satın 
zcteı;i, Viyazma bölgesinde .?ır yerde Londra, 15 (A.A.) _ Alınan ha· Bcnzın satışlarında. ihtık.a; v.e yol- rniye Tilkicioğıu lhıatepe ,ıkulunu, a rtı ·ongre en ~ılınacaktır. Su 'aatlerinin Alma nya-
.ıon hücumda Alman mot?rlu kolunun hl·rlere göre i\ı arynpolden çekilen :-;uzluk su~uııüan A:ılı)e bı~ınc~. ~za ·Dua tepe okulundan • 'imt't ı.:rkoldaş ('. H. P. A. ansör ocağında yapılan da:1 getirilebileceği yapılan tetkikat. 
muvaffak olamadığını, agır kayıplar- Ru kuvvetlen, mukavemete devam mahkemesınde muhakemeı;ı gorulen Gazi okuluna nakil ve tayin erııım.~le-r- kongre neticesinde mümes:-ıilliğe Ifay- ta nnla5ılmıştir . 

ı J:ı plisklirtiildiiğüı~U yazmaktnıhr. Al- ermektedir. Poltavanın !'larkında Rus garaj civarındaki benzi~. de~osu. mc- dfr. dar Karagöı, okul müdiir!üğüne Şeın- Ayrıca havagazı saati tedariki için 
man tanklarının bır. kaçı ana Y?la v::r- kuvvetleıi, Harkofa doğru ilerliyen. muru Ömer Ka.rpat ve :f!useyın Dızcla. Izmir Kız öğretmen okulu bu ı;crıe gi Adak, azalıklara Bankacı Hamdi As- de teşeblıü<;e girişihni t ir. H avaga
mı.,ga da bunlar da ımha edi1mışlerdır. Alman km·vetleıtni durdurmuşlar _ rın. suçl:ıırı salııt. ol~na:tıgından h~raet- mezıınlarından Edibe Ak Uhıb:ıy Tor- lan. Tücc:ır katibi 'Mustafa Çetindo- zı ~arf'iyatını suiistima l ede nlerin 

Şimali Italya 
_ Baı tarafı 1 inci aahifede -
!atına ım gibi ,;uçlulurı öldür
mek sal:lhiyeti temin edilmiştir. 

·• Inama:t'ih MoskOV"a radyo:m· 
nun verdiği bu haberler, ihtiyat 
k~ydfyle teliikk\ cdilm k gerek. 

tir. 
BULGARIST ANDA: 

Bulgarlar da, Ruslardan bazı 
~ikayetlerde bulıınuyorlaı-. Reıı.
~i Diııez gazeteqi, Sovyetlerin 
bir bç. radyo ı ·tasyonu ile miiş
tereken Bulgarlar üzerinde tah
rikata çalıştıklarını, Bulga. !arın 
dahili işlerine de k~ırıştıklarını, 

Bolş viklerin bıı güzel sözler :ır
ka-;ında fena maksatlanııı gizle
diklerini yazıyor ve diyor ki: 

. .\1 akedonya, Dobriçe ve Tr:ık
;aya, Bulgar kuvvetlerinin işgal 
ettikleri yerler, diy' bahs~diyor. 

dır. Prekop da mukavemete devam et !erme karar verılmıştır. balı - Arı;Janlar köyü <Jkulmuı, Aı·ı:lan- ğ'an, Bakkal Kadri Özüt seçilmişlerdir . R::tzları kesilecektir. Bu itibarla bc-
mektedir. T uristik yollar !ar köyü öğretmeni Müberra Başkut, x lcdiye havagazı memurları tetkika· 

Finler, Leningrad cephesinde ha- • Torbalı - Kazımpaşa ,>kultınn, Torba- l~ t' ta. baı;Jıımışlardır. 
r'kiit teşebbüsünün ~imdi Rusların ~a~alı köpr~ - Born?'"a aı:~sında.ki 1ı - Kiizımpaşa okulundan S<'niye Er- r\laçatıda a r 1 -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:;;;;:;;;;:;:;:;:;=.;; 
eline geçtığiui itiraf etmisletdir. Rus- tu~.ıstık ~olun ınşaatı bıtme_k uz~r,edır. gil Izmir - Yıldırım Kemal okuluna, l(ongrelerİ r ., 
yada teskil edilen on be~ bin kişiden M~teahhıcl ~ar~fından dun vıla~·e~e Adana öğretmen okulu mezunlarınd:ın B Ç b 
.ı.iirekkep 2 Leh tümeni de cepheye müracnat ~dılmış! Y?lun kabul keııfının Ali ~vrun '!'orbalı • Ç:ı ırbcyli okulu- Alaçatıdan bildiriliyor: ayraın .. arşam aya 
cvk edilmistir. 'apıl~:ısı ıstenmıştır. .. na, Menemen. Ayvacık köyü bğr<>tme- Nahivemizin P arti köy ocağı kon- İzmir Müftülüğünden: 

Londra, 15 (A.A.) - Ruslar taıv,ı.. Vah Fua? Tuksal, ~~n sa.ha~ erken- ni Hakkı Ka.rnkıırt ~Ienemenin Gökte- greleri 1nm bfi· birlik ve ,.;amimiyet Müh:ırek bayramın iptidasının 
fından Viyazmanın tahliye edilmesL ?en muhtelıf _Yerler~e~ı tunstık yollar pe köyüne, Tire - Üçü ncü okul öğret- h,n•·ası ı·çı'nde gec;miı;,tiı". 

d Al nMatını teft c t t k 1 "' önii müzdeki çarşanbn g üniine ne rağmen merkez cephe~n e ma.1 · ' ı.~ e mış ır. meni Hikmet Bali Tire Bc~inri o u öğ. Dilekler meyanında mahalli b3zı 
ilerleyişinde' yavaşlama vardır. Bu- { ' retrnenliğine nnkledilmışler<lir. ufak tefek ihtiyaçlar isti,.;na edili·t-ı.e ••r•a•;;•tl•a•d•ığ•ı•n•ı •l>•i•ldi-·r.,ir•im_. _____ , 
ııım _se.?~p1e:1; t~!fli~Llk, ~aralllı~r:n Jag Si d j dikkati çekecek derecede .. biı· ihtiyaç 
''.aklı, olülerın gomulmesı ~labılır. uare namasın a j 1 1 ileri ııür[ilmcnıiştir. Karakoy ocıık kon- YENi NEŞRiYAT 
l• :ıkat bu yavaşlama uzun bır za - 1 1 K H b l 1 • g-r<•siııde dil<>kler mevzuu bahsolunc:ı --
ın:ın devam edemez. Çünkü l1osko: BU HAFTA ısa a er er Par tiye ve dolay ı siyle hükfımetimize H , ' l k , . 
Ya !lluhnrebesi, zamanın Jnymetı 2 BÜYÜK PROGRA;\I ..--·-• - duadan ba~kn bir r!iyeccklcr i bulunma- avacı l Ve Spül 
t~ıkdır edilerek yapıl~n t~rihi bi.r s~- 1 - DOUGLAS FA!RBANKS'ın ~ Almanyanın . Ankara büy~k dığı bilclirilmi~tir. ! Hava kurumu Uırafından m?Ş!rCdİI· 
\ ~· tıı · Almmılar, hıç bı.r dakıka.rı BASİL RATHBONE ile çevirdiği elçısi Fon Papen, eiı ve çocukları ıle C. H. P. Alaçatı Nahiye idare mekte olan bu mecmuanın 296 ıncı sa~ 
bıle Ru. !ara kaz-an~;~mak istemiye- mevsimin cihan ümul fedakarlık, refakatinde bulunan İ.ıtanbu l Alm~ı~ he.v'eti ~-.ei:ıi yrnı da intişar etmistir. Tavsiye ed"· 
ce.~l~rd':1' .. Ruş teblıg.ı, . ;\foskova~a Macera , aşk film i Arkeoloji enstiWsü müdür muavıııı Yusuf Gcnç:aJµ riz. 
~~~ı~ ı~tı~·at kuvv~tlerm sevk edıl- tn,,.ilizce ~o··zı ı·ı· Nnumaıı, di.in saba h ki Bandırma tre-
dıg:nı bıld!ı;nlektedır. Merkez cep- "' - nivle İstanbula gitmiş ve Basmaha-
hesınde netıce almak için bir kaç Batmayün Güneş ne ı. ta~\'Onunda tesyi C'dilmişl erdir. 
gün f;ızl:ı. geçirilmiş ve el ' an netice * Tilkilik orta· okul şubesi, dün 
alınamamıştır. Rus kuvvay'i külliye- 2 - Yıldızları:ı <'n şıkı ve en gü. '(çı lmış ve derslere başlanm ıştır Bu 
sinin i'!1h_a edildiği hab eri tahakkuk zeli BARBARA STANWICK'in :uretle açıkta bulunan 460 tnİebe, 

l~ugün 

ELHAMRA 
SiNEM AS/ 

YEN / SiN EMA 
Mevsiminin 2 inci 
TÜRKÇE HARiKA 
F ilmini göste~cektir. 

etmemıştır. Alm":lnlar, her alin cep- HOL1VUD'un en güzel kadınları m~ktPbe kavuşmuştur. 
hır. heye daha mühım kuvvet ler sok. - NDA' * Dnhiliye Vekfdetindeıı vilayc-

Bir köprü başı: ~akt~dırla~. ~unların tc!efatı m~- ve HENRY FO nın iştiraki tc grlen bir tamimde İstanbıı l da it- GÜLMEYEN KADIN Bunlar, Bulgarj tana kar~ı dü:r hınıdır. T ek bır günde y1yazma c:- ile çevirdiği faiye merkezinde açılan kursa diğer 
manca hareketlerdir. Ruslar, B ul varında Almanlar 12 bın yaralı ve .Pransızca sözlü vilayet kaza ve büyük kö ler be ledi-
yaristana, hala yakın şarka ve ölü ver;111işlerdir. z- v. l ye itfaiye amirleri ile neferlerinden 

. Lenın~radda bulun:in Ruslar da uppe n.ZZ ar istiyenlerin iştirak etmeleri bildiri!. 
boğazlara varmak için bir köp- mü tema.diyen harp etmekte ve Al - MATİNELER : mistlr. 
ıiibaşı diye bakmaktadırJ.ar. R us- manlara zayiat verdirmektedirler. Züppe Kızlar :2, 5, 8,15 de * Belediye muhasebe memurluk 
lar, böylece Bulgar milletinin ta- Ukraynada vaziyet daha mühimd'ir. 8 lan için bazı kimseler, belediye reis-

Rostof H k f St r d s . Güneş : 3,30 .6,30 9,45 de 
rihini ve ideallerini bilmemekte- . • ar 0 • a ıngra ve ar. Cumartesi ve pazm günleri 12,30 liğine müracaat etmişlerdir. Boş me-
d irler, vıyant sanayi şeh'irleri, tehdid al - m urluk lar için talipler -arasında bu· 

, ... _..,. ______ ..-__ _.,, tındadır. ilave seans.... Tl. 36 • 46 gUn. imtihan yapılıı.cllkttr. 

RP. i : ERNST LUB)STH 
Oyııayan : GRETA GARBO 

AYRICA : Matbuat U. M. Memleket iumah 
. .................. 11111' ..... "' ............. 11111111. 1111111111 ........ 11111111111 ........................... " 

H E R GON İLK MATİNEDE UCUZ FlAT , 

SEANSLAR : 1 . 3 • S • 7 - 9 da 
C:ımartesi - Pazar Saat 11 de Başlar 
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16 Bi.rinciteırin l 941 Perıembe 

Askeri Günün mes.elesi 
- e., tarafı bir.inci aahifede -

Vaziyet 
- Bat tarafı 1 bıcl .alılfede - liııtı gelmesine sebep olmuştur. 

Bugün gelen diğer haberlere göre Sıtma işlerinde de p:ırasız kinin da· 
Moskova meydan muharebesi kazanıl· ğıtılmasına dernnı edilmesine rağmen 
nıış, Viynzm:ı. havalisindeki Sovyet mu\·:ıffakİvet hasıl olmadığı, sıtmanın 
kuvvetleri, tamam.en imha olunmuştur. gittikçe arttığı görlilmüştür. Salihli 

Viyazmn ve Briy:ı.nsk mıntakaların- mıntabsında pirinç zeriyatıııa müsırn. 
da Almanlar tarafından es.ir edilen de edilmiş olması, sıtmanın bu sahada 
Rus kuvvetlerinin mikta;rı 500.000 e diğ€'!" yerlerden ziyade te;;ir gö;terdi
Yükselmi~tir. Bütün muh:ı.ı·ebe deva- ğini meydana çık<ırmıştır. 
ınınca. Almanların aldıkları esir mik- Göı·dcsin nakli: 
tarı 3 milyonu aşmıştır. Gördesin heyelan mıntakasından 
Moskovadaıı bildirildiğine göre Al· teHbit edilen \·ere nakli hakkında \'e· 

ınanlar, l\foskovanın simalinde mühim rilen karar henüz tatbik ,ahagına gcç
bir şehir olan Kalinine varmışlardı.-. memistir. 
Burası, Moskovaya 100 kilometre me- Mu\·akkııt olarıık yapılacak baraka
!<afede ve 100.000 nüfuslu bir sehirdir. tarın in. ası için getirilen ke•ı:esteler 
Anla.şılıyor ki bu iki khdid karşısında Salihli i'ta&yonunda beklemektedir. 
Sovvetlerin mukavemetini ve Mosko· Her gün tehlike içinde bulunan Gör
vayi kurtarmalarını kabul etmek bi- desin durumunun yağmurlar başladık
ruz gUçt!ir. tan sonra daha tehlikeli bir hal alacağı 

Ukraynadaki vaziy,,t, merkez ceı>- süphesizdir. Keresteler müteahhide 
hesinden daha fenadır. ~·erilmiş; fakat benzin yoktu'!". Bunun 

Ro.~tof, Harkof, Stalin ve Sarvi- için alakadar vekaletle muhabere edil
Yant gibi çok büyük ehemmiyeti bulu· mekte olduğu ve halen cevap gelmedi· 
nnn sanayi ı,chirleri de tehlike altın· iri anlaşılmıştır. 
dadır. la§c ;şlrri: 

Almanlar, Doneç havzasında bu 1aşe işlerindeki aksııklıklar ve şikü-
~nayi ı;ehirlerini de elde ettikleri lak· yetler göz önünde bulundurularak bir 
dirde, SovyX't ordusu, Uınk, moili!', an evvel bu ihtiyaçların önlenmesi için 
traktör ve lokomotif gibi en mühim valimiz Faik Türel ile mebusl:ır tema<· 
levazım inşa eden bu !<tlnayi .şehirlerin- ta bulunmuşlııordır. 
den mahrum kalacaklar demekti:.. . Vilayet makamı yukarıda sayıla~ 

Sovyetıer, nihayet A:a~ denızı _şı- i~ler etrafında. lazım olduğu ehemıı;ı· 
malinde Maryapos ııehrını de tahlıye vetle ve alakalı vekı11etlerle temas edıl
ettiklerini> bildirmişlerdiır. Bu ~aber· diğini ve alınan tedbirkr> mebus!~rı· 
den Almanların Tagarof .şehrıne de mıza izah etmiştir. 
v:ırdıklarını isbat etmektedir. --------

İki ttıraf hava kuvvetleri, kara or- KEMALPAŞA lCR,1 MEMURLU-
dulariyle birlikte muhwrebelere devam CUNDAN: Dosya No. 41/_81 
etmektedirler. Gerdemeden karısı Haticeye 370 !ıra 

SlY ASI KISIM: birikmi" nafakaya borçlu Süleyman 
Moskova meydan muharebesi, kalın oğlu öme;riıı köyaltı mevkiinde 22(21 

bir propaganda perdesi arkasında. in- 941 tarihli ve 42 sayılı _tapu ı;enedıyle 
kişaf etmektedir .• F:ıka~. in_ki~f tarzı müte8arrıf ol.duğ~ 2_00 !ıra. ıı;u~~~:rt.~ 
kat'i surette malum degıldır. kıymetli sekız donum genışlıgın e 1 

Almanl:ırın, :lfoskovaya ka r~ı ya P· tarlası satılığa çıkarılmıştır. 7I~1~ 941 
lıkla..-ı hücumun kendilerine önemli Cuma gilnü K. paşa İcra me~u~lu~un· 
toprakl:ır kazandırdığı muhakkaktır. da ve dairesind~ ya~ılacak bırıncı ar· 
Rununla beraber Sovyet resmi sözcü· tırmasınd:ı teklıf edilecek bede~ mu: 
sü Lozov~ki, Alnıa.nların hiç bir vakit hammen kıyıı:etın _yuzde yetmışbe~ı 
• \fosJcornyı zapt-ect 2miyeceklerini ve !Julduğıı takdırde 1h~l~ ol~nacaktıı. 
pek fazla zayiata k:ıtl:ınamıyac:ıklarını Noksan bir J:ıedel te~lıfı halıııde a;tı· 
'ÖYlemlştir. ranın t:ıahhudü. bakı_ kalmak şartı~e 

Diğer t:ırafUın da .i\loskovanııı ho- artırma müddetı_on __ gü_ıı uza_tılarak lı. 
><:ı]tıldığı bildirilnıekted~:. nın.ıı Pazarte;;ı gunu aynı saatte y.ı· 

<rl!len bir habere göre Leninin cese· pılacak ikin~i artırmasınd:ı en 8on ve 
eli de Kızıl meydandaki iibid~den alına- en fazla verılecek bedelle 1hale oluna-
rak Urallara ııakl<'dilmişti... cakbr. .. . 

Almanlara göre Leninin mezarını Almak isti,-enle<rin yuz~e ~·edı ~u: 
ve cesedini son ziya.ret edenler, Mos· çuk nisbetinde depo akçe~ı vey.a ~ıllı 
kova konf~ransına gid~n heyetlerin ve muteber bir banka mektubu ıle ıha. 
reis ve azalarıdır. le vakitlerinde dairede hazır bulunma· 

:llotıkova meydan muharebe;;i pro- ları ve fazla iznhat istiyenlerin bugün: 
Paganda perde.5İ arkasında cereyan den itibaren açık bulunan 'ar~narrıcyı 
<'den hadiseler, Rus:ranın pek de lehine görüp tedkik etmeleri ve bu mulk uze· 
ııorlinmeınektedir. rindi' bir giına hak ve alacak ıc!<lıasın· 

Almanlar, Kalinin şehrine kadar da bulunanla·rın vesikalariyle birlikte 
gelmislcrdir. Bu suretle :l!oskova 'i· milracantları ak><i takdirde h:ıkları ta· 
nıalde'n de tehlikeye maruz kalmıştı<'. pu sicilliyle sabit olnuyan!~.rın payb<· 
Ruslar ihtiyat kuvvetlerini cephe.,·e mud:ın haric kalacakları ııaıı olunııı. 
'lirdük,tı.>n Wııra Samara tarat1annd:ı 
te.şkil edilen iki Polonya tüııwııini de 
cepheye göndermişlerdir. 

RuRvanın Polonyaya Almanya ile gv ından: 
müşteİ·('ken hücum ettiği sırada esir · '0 ·ıı t 
alınan ve fena muamele gören Polon· Ocağımızın yıllık kongresı :. . ı '..''·"i: 

riıı tarihine rastlıyaıı pazartesı gmıu 
valılM, acele techiz olunmuşlardı. saat 21 de Ocak binasında toplaı~aea· 

Yeni te~kil edilen bu tümenlerin g-ından ocıığımıza. mensup Partı_lı ar· 
hemencecik cepheye sürülmesi, Rusl:ı· kndasların kong:reye ı~tıraklcr! rıca 
l"ln çok sıkı.şık vaziyette olduğunu gö.<· 

1 
·. 16 17 (-1:1~2) 

terir. o=.:::u::.n::.u_r_. _____ .:...~-::--:---:-7:-"7 
Polonya. Batjvekili. Amerikadaki m:ı-

1
.• 

1
•• 4.sliııı Biriııci H11k11k .1Jaiı-

karnıarı, bu Polonya tümenlerinin c.?P· • 111 1 • • 
hey sevk.ı!dilditinden haberdar etmi~- kı mcsindrn: 
tir. :11ahkemece tohur olara~. satılnrn~ı-

Buna ı;ebeb, bu kuvvetlerin Amerika na karar verilmi_ş o_ı:;:ı De~ı;mender~-
t:ırafınd:ın techiz edilmi& olma•ıdır. niıı Giimülder çıftlıgınde -:oOO ze) tııı 

AlmanlM·, Rus ordusunun artık or- ağ"açlımnda _mevcud t~hmınen 750~ 
l:ıd• k 1 d • b'ld" kte ·. l d kilo ve 600 bra kıyım~tı muhammeııelı 

~ ama ıgını ı ırme ı"e er e .. .. G"" ··ıd·ı ·nr 
Rusyadan gelen haberler, bu .,.kikle zeytin nıahgulıınun umıı ı r ~ı ~-
hir bozgun olmııdığını ve Almanlara ginde birin~i artırması !11_1/!l·!.1. ta~ı.! 
k:ı.rşı mııka.vemete devam edildiğini hine mü~adıf C~ımartesı gumı sa.ıt 
hildirmektedir. (Rnduo rıozrlr'i) de ikinci artırma•ının d_a 2_/11/941 ta· 

(ANADOLU) 

inhisarlar umum müdürlü2ün
den: 

1 - Cem'an ·12.355:cıoo kg. ıskarta kanevıç:ı, çul, çuval, ve pastal 
sazı kapalı zarf u<ulile Ratılacaktır. 

2 - Muhammen becleli lll88.47 lira olup ~;. 7.5 teminatı ü28.27 
l•radır. 

3 - Eksıltme 31-10-941 cuma günü saat 10.20 de Ka!Jataşta leva
zım şubesinde müteşekkil Natı~ komisyonunda ya.pılacaktır. 

4. - Nümuneler her gün sözü geçen şubede görlllebiıır. 
5 - Kamın! vesaik ve t<:klifi havi kapalı zarf eksiltme saa.tiııden 

bir saat en-eline kadın· mezkör komisyona makbuz m:ıkabilinde -ve-
rilmelidir. 12 14 16 18 9005/4255 

o. o. Yolları umum müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli _75 bin lıı·a olan ı 1 bin 'adedi tulum 1500 adedi 

cek_et :e pııntaJondan ıba_ret takım olmak üzere ceman 12500 adet işçi 
elbuıe•ı 4.l_l.9H salı gunu ~aat on beste kapaıl zarf usulü ile Ankara
da ıdare bıııasında >atın alınacaktır · 

Bu işe gir~_e_k istiyenlni:ı 5 bin İiralık muvakkat temiııat ile kanu
nun tayın etlıgı \"e.~ıkal'!lrı ve tPkJiflerin· avni gün saat oı' d"" d '-d• 
k · · ı· · · 1 . ı o • or e "" .ır 0~1 ı~yon rl~ıs ıfıne :·crmP erı Iüzımdır. 

1-)nrtııamel?r 200 kuruşa :'-nknrn . Ilaydnrııa~:ı v~ lzmir veznelerin-
de ~atılmııkt.ıdır. lb-18-20-27 4347 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Konyada Kuleli, Akşehirde ~taltepe ve Bursa

da askeri liselerinin her üç sınıfına talebe · 
alınacaktır 

1 - Kuldi, :\1altepe, B~rsa askeri liselerinin h&r 3 sınıfımı. ı 1 kanun 
941 de bıışlıyacak olan yenı ders devres· "çio maarif liselerinden~ 'f 

t kteb. . 'k ı ı e nuıarı 
or a me ını ı mal ederek devlet olgunluk imtihanlarını muvaffakıyet· 
le vermiş olanlardan talebe alınacaktır. 

2 - Alıhaca_kt al~benin Türk ırkından olması, sıhhi muayenede sağ
lam çıkmas~ ve ıstekJı adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdicde yapılacak 
seçme sına.vında kazanması şarttır. 

3 - Tahsili terk edenler her ııe sebeple olursa olsun 'yaşını bilyütmü' 
veya küçültmüş olanlar, bulundukları okulların son sınavlarında. ipka. ve
ya bütilnlenıeye kalanlrur, yaşları, boylan ve ağırlıkarı askeri liseler taıi
ma.tıııdakl hadlere uygun olmıyanlnr kabul olunma:ıfar. 

Buhad !er şunlardır. 
Lise 1 sınıf: 15 . 19) 
Lise II sınıf: 16 • 20) dahil 
Lise III sınıf: 17 . 21) 

4 - Bu şartla.rı taşıyan isteklilerin !Julunduklnrı yerlerin askerlik 
şubelerinden diğer kaydi kabul şaı-tlaı·ı ile müracaat yollarını öğrenme· 
!eri ve buna göre de kaydi kabul kağıtlarını bazırlıyarak 1. 1.teşrin 941 
den itibaren askerlik şubeleri yoliy!e bu kağıtları girmek istedikleri okul· 
Jara göndecmeleri ve okulların bulundukları yerlerde oturan isteklilerin de 
yine 1. 1 teşrin 941 den itibaren en geç 10 II teşrin 941 tarihine kadar 
doğrud:ın doğruya okul miidür!Uklerlne müracaatlnrı ilan olunur. 

20, 22, 24, 26, 28, 30, 2, 4, 6, 8, lO, 12, 14, 16, 18 

Manisa su işleri üçüncü şube 
müdürlüğünden: 

Eksiltme ilanı 
• 

~.!~111 .. ,l rı .~.\·,ıt .:\cl,l'~· n~lh ~· .... ..; cı\·,,rındtı eski lıcslt·n11• kan!t· 
hn;n .) ıüı ınelrelık k 1 ~n1ın~n .LmızJcnnıe:-;ı ameltyatı kapalı zarf u~tı-

1 !P rahıdı f.at l·"'usı itzr•n<len ,ksıltıniye konnıu~tur. 
:! - Bıı :ınıcl-ı·~tııı muiıamn:en kr~if bedelı 297:JO.OO liı·adır. 

.. lsteklıier ~;nlııuıne \t' projrlcrı l•HJ kuru~ nıukabılinde ~hni,;ı 
:-;u ı;-;lcri ;~üncü ~ulıC:' n1ülHirJll~ündeıı alabılırler. 

1 - ~:1 İ.ıırıııcı tç~rın n-1! cun1a. ı.{ilnü ..-aat 16 da :\lani~a Sil işl<:'ri 

·-~ üıı~ ü ~ube ıııüdurlü{rü .,ı~ıa· !nda kurulu kon1ho\yon taraf~ndan y=ırı
Lıc:.ktır. 

0 - 1\luvakk~tL. tcnt-ll•~t ı ~:!:?U) llra 75 kuru~lur. 

(i - Ek.;ıltınıyc· ~ . rcl11lınl'k •çıı: •trklılcrin a~ağıdakı \"~stkalaı~ ı,. 

raz etroe~ı ::arttır. 

A - I~k~ıltn;c zünütıdl :ı l\tı az 3 gün ~vv~l ıstida ıle su i~lt·r. 0 ün
cü ~ub,• müd:irliiğüne ııılirncaaı edılcrk hıı şe ıtirmek ı~in :ıt:!Jll",Ll eh
lıyt't v..:-.:::ık<\~ı, 

ıı - t;ari ~eneye- :ııt t~~artt oda;o;l vesıka'.-il, 
Tck.ıf meldunl.ınnı h:ıvı zarflar kapalı olarak ihale gunıi , .. nt 

15 -te kadar u1akUuzlar lfliıka~,ılınde ~fnisa su ışleri 3 üncü şuh~ mü
clürİüi!üne te~lim olunacaktır. Posta ile ııöndcrileceh. tekliflerde m\lh· 
temel gt'cıkmeler nnzıırı ,ı_ıbare alınma:.:. 11 16 21 26 4200 

rihine müs:ıdif Pazar gunu saat 14 de 

O icra Julınacaktııı:, Satış peşin paw ile- iT c z B k ı ' ALMANLARA:G RE dir. Taliplerin mahallinde hazır bulu- ı·raat an ası 
-Ba, tarafı ı inci aahifede _ narak "abş memuruna lüzumu mü;:ı· • • 

etınek~ir . .Bu meyda.n muharebesin- ca:ıtları iliin olunur. ( 4ao 1) KURULUŞ TARlHl 1888 
ıle alınan esirlerin miktarı 500.000 i 
:ışınıştır. Ve bu miktar, mütemadh·en İzn1ir sicil ticaret me- SERMAYESİ 100,000,000 Türk lirası Şube ve Ajan adedi 
:ırtınaktadır. :\1uharebelerin b:.-ından Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 
tı..-ri alınan esir mikta.rı 3 milyonu zi- n1urluğundan: Para biriktirenlere 28,800 lira ikı•arniye verecek 
l"ndes~.vle aş~ı~tır. . :Nazmi Filibeli ticaret unvaniyle iz. Ziraat bankaaında kumbaralı \le ihbaraız tasarruf heıaplarında en 
r· I? ılkteşrııı gece~ı, s":v~ş tayyar~lc· mirde Salhane mevkiinde Mezbaha az 50 liraaı bulunanlara ıenede dört defa çekilecek kur'a ile ap.iıdald 

8~ıntz: .\I<I<lkovadakı mu~ım har~ ~e- knrsrnında 2 numarada. el debağatı plana 1röre ikramiye daiıtılacaktır. 
_ı•forıııe hticıım ederek bır çok muhım işiyİe iştigal eden Nazmi Filibelinin 4 Adet 1000 Liralık 4,000 Lira 

~ angınUıı· çıkarmışlardır. · b t· T" t k 
LENINGRADlll' BOIIIBARDJ. ış __ u_ ıeaı:et unvanı .. _ıcıııre anunu 4 Adet 500 Liralık 2,000 Liı:ıa 

ıtA.NJ. hukılmlerıne göre Sıcılın 4046 numı:ı· 4 Adet 250 Liralı.it l,OOO Lira 
ll(.,.ıİn lG (AA ) - Leningradda rasına ka:nı ve tescil edildiği ilan 40 Adet 100 Liralık 4,000 Lır' a 

k • · · olunur (4'!41) 
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SAHİFE (3) 
~ ............................................................................................................... ! 

f İzmir Levazım Amirliği İlanları! 
: ............................................................................ •••ıy, .............. il •••••••• •••••••• .... : 

Söke aakeri aatın alma komiıyonu reialiğinden: 
1 - 20-ll-941 tarıhiııde ıhıılesi yapılacak -0lan 51840 kilo senelıK 

p;ıtııtes kapalı zurf usulu ıle eksiltmesi iliin edilmesine rağ
men talip çıkmn<lığıı,c!an sonunda pazarlıkla mü!Jaraa edil· 
nıPk ti.zere 20-10-911 pazartesi gliııü saat on bir~ !rnd:ır ı,:r 
ay müddetle ~:;kıy:.ı ıılııımıştır. 

2 Tal.plcrin Izmir ıcvr.zım amirlıği ıle Sök~ askeri şatın alına 
komi~yonunda mHcut evvelce göndcri 1.en şar~nanıeler chhi. 
!inde 20-10941 pazartesi günü saat on bire kadar Söke as
keri satın :ılma komi~yonuna müracaat etmeleri iliiıı olunur. 

10 12 H lil 

Söke aakeri satın alına kom.iayonundan: 
1 - 20-9-941 tarihinde ihalesi yapılacak ohın 51840 kilo sen\'lik pa· 

tates kapalı zarf ugulü ile ebiltmesi ilan edilmesine rıığm~n 

talip çıkmadığından ~onunda pazarlıkla milbayea edilmek üze
re 20-10-941 pazartesi günü sant on bire kadar bir ay müddetle 
askıya alınnuştır. 

2 - 'falipleırin izmir levazım amirliği ile Söke askeri salın nlma ko· 
misyonlarında me\•cut ,vvcloo gönderilen şartnameler dahilin· 
ere 20-10-941 pazıırtesi günü saat on bire kadar Söke askPri sa· 
tın alma komisyoııuM nıürncn:ıt etmeleri ilan olunur. 

10-~12-14-16 

Harbiyede yedek subay okulu an tın alma komisyonundan: 
ı - Bakırköy anbarınm 6 bin ton yem ve :ı bin ton muhtelif cins 

Prz:ıkının Sirkeci transit :ınbı•rıııa veya Bnlarköy :ınbarına wya 
Bakırköy zeytinburnu i:<tasyonundaki rampalardan unbarn nakli 

tahsil \'C tahmil Ye tahliye<i kapalı zarf u. ulii ile nıüııaka•aya konul
muştur .. 

2 - Husu•i ~artları komisyonrtR görülebilir. 
:ı - lsta;yondan Bakırköyündeki anbara kadar nakliye, tahmil 

ve tahlivesinin muhammen bedeli beher tonu 160 kuruş ve 
Bakır v~ya zeytinburnu istnsyonlnnndan Bakırköy anbnnnıı 
kadar beher ton için 100 kuruş Ye Bııkırköy deniz kennrın· 
dan anbara kadar 80 kuruştur. 

4 - ihalesi 3-11.941 pazart~si günü mat on be_şte Harbiye yedek 
subay okulunda. yapılac·aktır. 

5 - Muvakkat temin:ıtı 770 liradır. Taliplerin ihaleden bir· snni 
evvel zarflarını komi&yona vermeleri. 

11-16-21-26 

istanbul Lv. Sa. Al. Ko. Reisliğinden: 
1 - Beher metresine a35 kuruş tahmin edilen 10 bin metre kah· 

ve rengi kışlık elbise kurr.aşı alınacaktır. 
2 Pazarlıkla eksil!mesi 2l)-10.941 pazartesi günü saat on dört· 

te tophanede i•ta:ıbul le\·azım -.ımirliıl"i satın alma komisyo
nunda yapılacaktır . 

:: - Kati tc'llinatı 5025 Jiraüı.-. 
4 - Nümıınesi komü•yonda görülü!'. 
;; - İsteklilerin belli vakitte komis~·ona gelmeleri. 

Tophane Lv. Sa. Al. Koınisyonu baıkanlıiından: 
1 -- Beheı·ine 985 , kuıus t:ıhmi•1 edilen 10 bin adet lxıtraniye 

alınacaktır. · 
2 - Pazarlıkla ek~iltme;ı ı 7·10-9-11 günü saat 15,30 da Topha-

nede ist. Lv. amirliği satı:ı alma komisyonunda yapılacaktır. 
:J - Kati teminatı l 22::i0 lir:uV. 
4 - Nümunesi komisvonda gCrUlebilir. 
5 - İsteklilerin belli gün H' matta komisyona gelmeleri. 

Çanakkale Mst. Mv. satın al::na komiıyonundan: 
1 - Çanakkale birlikleri ihtiyacı için beher kilosu 20 kuruştan 

on ton kuru incir 20-10.!J41 pazartesi günü saat 14.:lO da p:ı
zarlıkla satın :ılm:ıcııktıı·. 

2 -- Ka1I teminatı 300 Jira olup evsaf \'e ş.3.rtnamesi her gün k1J. 
nıi•yoııda görülebilir. 16-18 

Çanakkale Mı~. Mv. •alın alıma komiıyonundan: 
l Beher kılosu 40 kunı~tan ıo ton kuru üzüm 20-10-941 ;ıa. 

zartesi günü ~aut 11 ·de ııazarlıkla satın alınacaktır. 
2 K~ti leminatı 600 lira o•uıı evsaf ~aıin·ame \"e nümunesi ko

ınısyonda g\irü!cbiliı". 
il - isteklilerin me:.:kür gGıı \"e ;aatta knmisyona müracaatları. 

16-18 

Çanakkale Mat, Mv. satın alma komiayonundan: 
1 - Çanakkale birlikleri ilıtşacı içın beher kilosu ·10 kuruşt;n 

ı:; ton s:ılça :.:o.lO·tl·ll ıırıznrte•i günü saat 15,30 da pazar· 
iıkla 8atın alınacaktır. 

2 - Katı teminatı 900 lira olup evsaf ve sarıname>i her gün ko
misyonda görü le bilir. 

:ı - hteklilerin ınezkiır giııı ·.ı aatt:ı komi;yona müracaatları. 
16-18 

Çanakkale Aa. P. 1S37 •alın alma komi.tyonundan; 
Cinsi ~liktarı Kati teminatı 

Kilo Lirıı 
Bulgur 2000U fiOOO 
Halk çnyı 25U 372 
l - ) uk,ırıd.ı gosterilcn il ı >alem yi~·ccc · nıadde,;i p:ız:ırlıkl:ı 

satın alınacaktır. 
ihalesi 17-10-!l-H cunıa giinü saat l ı ~e ('anakkalcde yalı 
boyundaki komisyonumıızd:ı yapılacaktır. 

~ - T<diplerin kamını n•eika ve teminatları ile birlikte mezkur 
gün \"e saatfa komisyonumuza müracaatları. 

İzmir leva~ım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf usulil ıı,. milııakasaya konulan 100 bin kilo kı.o· 

silmi~ sığır etine muayyen kanuni müddet zarfında t:ılip zıı 
hur etmediğinden nıtzkur et ayni kanunun kırkıncı madde· 
,i mucibince i~bu ilfı:ı tarihinden iı;baren bir ay i~inde ve ye. 
niden tesbit edilen <15 kuru~ fiyat esası üz~ı·jııden pazarlık· 
la ,atın n.Iuıacaktır. 

2 - Talip olanlar 20-l O·Ü4l tarihind~n itibarrıı kışlada izmir le· 
vazını amirliği s:ıtıu alma komiı;yonıırıa müracaat etmeli -
diri er. 

:: - t~ba iltlıı kanunun <.lohnzt:ncu ın~ıddt~:-;iııc t1.~vfika11 ~·alnız lıir 
<lef:ı yapılmakt<ıdır. 

·u~tılnıı~ bulunan Sovyet kıUıları, · ' 100 Adet 50 Liralık 5,000 Lira 
~ş ve 1ıctiC<'HİZ çıkış teşebbiisleriyle [ 120 Ad"I 40 Liralık 4,800 Lira p T T d 
'!rn1andan kesiliyorlar Ellerinde bu· Z ~t y mu•• du'" rlu'" tYu•• n en " 

lunan b(itün ku\"\"etleri. harekete geçi· lımir Ol ti nk okulundan 1927 sene· 160 Adet 20 Liralık 3,200 Lira • • • . c:;. • 
~n Bolşevikler Alman kıtalarının le. s!nde uld~ğ~~ şahad:tnamemi za~;. ı;t· DiKKAT: Heıaplarındaki paralar bif aene içinde elli liradan J4&iı 1 - İdaremizde münhal maaşlı ve ilcretli memuriyetlerle ücretli 
kıl ettiği sıkı cenocıri, her g(ln yeni ha- tı_m. Y,enısını alacagımdan eskısının düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde yirmi fazlaıiyle verile· stajiy~rliklere orta mektep mezunları miısaiıaka 'le alınacaklardır. 
!'{'ketle kırmıya ~alışıyorlar. MalZRme- hukınu yoktur. .. . c.elctir. Kur'alar aenede dört defa, l Eylül, 1 B.irincikin11n, 1 Mart, ve 2 - :Müsabakada 10-!l-8-7 numar:ı almak suretiyle pek iy,, iyi de· C: uğradıkları ağır kayıplardan baş· :'.\.l:ını~a ~foroz~oy Amerıkan Asma 
kaB~v~rinin~~~~rk~-~--J~~d~n~n~lı~g2ı~a~K~~Ju~s~ta~~~-ı-~-~~H~~~~~a~n~t~u~~~e~~~·~d~e~~~k~ı~1~~c~e~k~l~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~ıncednkazulul~lfiliwmna~!ıvaaGOllruüc~imemu~et

1 eN 
'ıplar kaydettikleri muhakkak göriil· Ahmed Namı Bccıt 6,5 nunınra .ıtmak suretiyle orln der,•cedc nrnrnffıık olanlarda takdir 
lnPlctedir. hakkı idareye ait olmak üwrr 20,25,;lO lira aylık ücr~tli •tajiycrlıkle 
A. LPningıraddaki askeri"" sınai tesisat K A e E re tayin edileceklerdir. 
lnıan ağır topçusunun ateşi ve tavya· Y 3 _ StaJ· de. recesindc muvaffak olnıılar nııı:ı~lı \'ey'ı ücı ,•tli nı nııır. 

1"1erinin bomba yağmuru altındadır. 
Leningrnda wn gilnlerde yalnız bir luklarn geçirilebilirler. 

~., içind binlerct• kilo infilıtk V<' van- 4 - :l!iısnbakada nıunıffak olanların ilkıren n teklif edeceği ! erde 
lnn bombaları atılmı.,t!W". · vazifo kabul etnıesei ~ar'ttır. 

DOK 1'~0 R 
SalaJıettin Tekant 

Çocuk haıtalıkları mütehaüıııı 

İkinci Beyler Numan zade sokak 
5 No. da hastalarını sabahtan 

_ akşama kadar kabul eder 

Airıları dindirir 
ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR ve BEL airılaı·ı ile soğuk aliınh· 

ğından ileri gelen vücut KlRlKLICI, NEZLE ve GRlP haıtalıkları 
D E R M A N kaıeleriyle derhal ceçer, icabında ıünde l • 3 k&fe alı. 
qır, her eczanede bulunur. 

5 - Taliplerin 788 ,ayılı memurin kanununun * üncü maddes;ndekı 
şartlım h-aiz olmakla beı·aber de\"lel memuriyetine gireceklerin :ıo ya
şını ıreçmemiş olmaRı lazımdır. 

6 - l\Iil•nbakaya girmek istiyenler 18-10-Dll rumart~si snnt ı;: ~" 
kadar dilekçe veya evrnkı müsbite'eriylc berııbt•r vilayet l' 1'. 1'. nıli. 
dürlüğüne müraca'!lt etmelidirler. 

7 - Müsabaka 20-Birinci teşrin-941 hazartesi yüni1 Eaatt 10 da ya. 
pılacaktır. 25 2 9 l& 3966 

, 

, 



Hast~ ve yaralı 
harp esirleri 

Mütareke ha
beri tamamen 

asılsızdır 

Amerikan 
Yardımı 

Orta .. aı+a . el gibi Numan Menemencioğlunun beyanatı lJritanvada in oa ·.!.l tor
luk k~mitcsi kuruldu li\lo.'kova 1 ad usu .Ru:->- akıyorınuş 

Rodolf Hes ne ile meş- yada:<:<>ki.'tntL•; olnıaclı- lngilizler, Rusyaya gar Türkiye - Almanya ticaret anlaşma-
gııl oluyormuş ğını bil<liri.·or d 

. . ım !ek_li.ni nasıl d •• h• kt } } d• ? Ltıııdra, 15 (A.A.) - Hnrbiy nnzı- Nevycıı:k, 15 (A.A.) ~ Nt>vyoı"k sın a mu ım n o a ar ne er ır 
rı :.\large.,,.;on Avam kamnrasıncln tw- Ta~ı~ıı~ g,ıwt_e~ı yazıyor: . bıldırıgorlar . • 
yarı:ıtt:ı lıuluıı:ır;ık h .. ~·ıı . irlt•ri irin [,uyuk !Jrıt:ı.nyndnn '<'len <'n ~·enı ı ·· l.. ı- ( \ \ ) \. ··k 1 
hİr İnıJıtıra(oJ'luk kornfü·5İ tı>.,.;ekkiiJ et- Jıa.bt>ı-J~r,l;U riheti k:ıt'ı "lll"{tk if:·,cJp Q ·t~·l~l,IH;·, '',1,' . ·1,, ,' )J~~l~. aı .:~_n ' 
tiğirıi VC' koınitPv R ··ı· . 11 ,, edn·o ı· kı, •ıı feıı:ı ,ndlar gerceklPnse' ı .ı ._.ıı ,,ı ge uı nıa z; nıı •o .t~ ,ır su- • } d v '} ' Ik' f 'h <l k ' k l 
va dıişm:ıııın f'lin~:. b:ı~l;~~;ı~ı ~~~:ıııı ~\·= ve "ııusbc, biı· ın[itarekl' inızalanı,~k Lra~le Vl! ('.Ok grlr~ıcktt'diı· J..i. grmılE·rden Almanya va hububat ıhra,· edece ( egı ız . 1 tara l raca tın a 1 ıymet er 
• • • • '. 1 e ı 1 .·. r ı~ k· ı · 1 . ı 'l . ·T· o:-:ıltıııı\":L Vilhll bulıın:tııı:ınıahtadıı·. ,., .b. . . .. b d 1 1 1 k l1>rıııe uıd ~-ıt>~l·lelt•r 1;a!;kıı1<l~ı ın!pa~n: m~c ıı:ı ı_\e ın~ ', ,'1 _sn aı . ' 1 '-' Iııgı .1z · Soıı ıt:•fa r.o ı\ıııoriknıı eıni~i re!- arasında teadül VC tevazün preDSl 1Ile lSİlna<len ffiU a C C er yapı aca · tır 
torlıık lıııkunıdl ı·ıııın ıaalıvetırıı mılletı, h. ng-ı ı:ııır ti., ı,ll'r.,;ı olmııı IIıt-1 ., . . • . . . g_ . g t:ırızim etm k \"azife<iııiıı ,. 1 iJ;li[:iııi inin t~kl~f N!t•bikccği lıir ulııu kalıul :~ı. l~'.:k.1 ?lda ?a _daha çok .~aı'.lır. Ankara, Hi (IIusu~i mnhnLiı·imiz n:u_h~el.if Tü~k rnıleası ar:ı~~ıHl:~ hiç . lhraç -~eyfi)eti rsa~~n Tl\rl;iyf'ye 
Lildirmi:<tir. "tmcgı hıc bır z. man nn:znr:ı almıy:ı- . m~ıı ,ıd,m bılh:ı,..~.ı. otuınolıı' t,ınk 1 den te'efımla) _ Alınan)-a i'e akte- bırısı fazlıı ıhraç Nmck ımkanırıı ıfüale muıevakkıf olduguııa göre bu 

Koınite~, Jiarlıi.:e nezaretinin h.a- ('akt!r: . . _ I~~ !~~·~·a.ıc J.~«ln~e.kt<'~l'.r: Hnmnıallar, d;Jen tıcarı aııla~mal:.ır hakkında lıırnkmıy:ıcak ~ir tak_s'.m ve tevzi .ımuml S{'yir ahr.nıri bütün mel:an!z~ 
ziııe mii,r.viri rei!!lik f>rl cekti r. Komi- Umncı derecede hır kayn~.ktnı~ ı:ı:-ı ı.·~:~l~ ~~~~~mk.t.ııl!ı laı.. ı f~'.•.rici .. e Ve k:1leti umıımi ktıtibi lıii: usul~ t~tbı k eıl1ıl_ec~ kbiı. .. .- marı !>~rudn_n • ı~_ıetecek w her ı~ı 
h'; Karııul:ı, Anı-tı-ah·a. Yeni Zelan- naıı m:ılıım:ıtn da.\'Iın:ırak ogrenıleb!- •. , ... . ,._1 ~l!.f>IM. . ... 'yuk elci ve 'liirk murahlws lıe.verı !kıncı şekle dahıl _nıubaJe~elerın braf ıç)n az,ımı ınıı~ınııı:ı ve.!"en bır 
dıı, renııbi A frikı iciıı Loııdrnıl. ım- J.•ıı te~'. '?eY. nıııı g{i~h·l'İ) or iri: n·atl 1 ~.mı~· 1.~· ~ .. .\.A.) ~. -.. '" -~\ · ~.' ~ rci~i Nıınrnn ~J ent•nıeıH·io~:lu ~·ı iz:ı- t. mu mi ye_k~nu 4 ~. mılyo_ı~. Lradıı·. mübad~l_r tarzı t.e.~kıl. f>decektir. Şu. 
Jıın. ıı yiik~ k komi:< ·rl<.>rd 

11 
,e fliıııli _ lngılızle~·ııı .. onun~ k:~clar ~h·v~ın-;.a .~ 0 · u;. ı~_ıt:ıı~.·11.ı~,1!. ~u·.''.l~·1 , \~ııı h~ılı vermiştir: · Ti.irk listesının ıhtl'ia etlıgı :nallar ~uda ılavt! t'Cle~:·~ ~ı ~at_ın_ nl.ma ve 

tan ııeuır tinin biı· ıııiinıc.:ııliıııleıı 
1

• lı~~kn!d?kı azınıltq·i hı.:; bır \'akıt .·ını- j.~jl'.rııl.~~ go~ıld ~'. 11.~ıııı ;~" 1111 ~~1j/111 ~- _ 'licard aııl:ışmnlan ıııillf::t mec- ş~·nlardır:. .. . _ .. .. . l:hraç nt~e keyfı)_etı bu ı.kmcı u•ul-
!W'kklil <.>tlect•ktir. ılıkı gıbı k:ıt'ı olmanıı~tır. u~111 ~'.\ 07 1 nı_ nı'.~~ıı: l .k. ;1.ı 1 :1 d.ı li·ıince kııhtıl vo ta,,dik N1'ildiktrn 8011 Balık, tLitun: kıtre. k~m uzum, ın- dt' de bı; wya __ Lır kaç cm~e daha 

Iktı. adı kom il?, id: ıri nıoıd<'l ı Jp . * • u <:. <'t_ıı;~ ;~ kııal.ı?~.a~ kanu~H:.ı~tl ıı ra neşredilmek usultlendiı·. füprnııla cir ve hurda,_ fındık, s~:ıı __ kuru r_eı_:ıiş f,ızl:ı rngbet g~stt'r~ek. Y.apılnm~ -
nıf!şgul o!m:aktır. Raılyn .rıa:rlr.~ımleıı: d.ı l~~}'?ı~J.~'J'ile ;ttu ~~cekle\d ;: lR ı er:ılıer Alma'l. anlr..şm:ı~ının urr.um! ı~r, kuş ye mı, mryankoku ve hülasa m~~ v_e ~en~ .!ur~ lıste!urıı~ de m~ıh 

Lundnı, 15 (A.A.) _ Tia~ta Ye • :ı- Aıııerik:,n k::yıı:~kl:n~. Rııs.ı·u. ve. Al- Dl ili~ , ',' ,J.\ Rl,. LtlR. ~ - JıatlHn ;izrrinde ve bilhassa meı·ak ~ı, yumurta, ıpr~p ve kanyak, ı;üı~- t:lıt cınslerı ~ıunınde tak;;ım ve tev 
rnlı 1ıarp e-ıirlerinin iarlı•si i~·iıı nıllza- nı:mya ara-<ını.ıa Lıı· muta ·rke ıhlıııııı- L ·d .. _ . .,. ,. n t.clilen kısımlan Jıakkıııtla nı~.lunrnt .zer, h:ırsak, :.ıııa,,~n. mazı,_ muhtelıf z1 eq~-ıı _malıfu~ ~.ulunmak anlaşma
k~n'ue ue\·anı erlip edilnwdi·'i Jı, kkııı- liııdı•ıı ıJalı"Nııyorl:ıı-sa <l:ı. Londradaıı . on __ 1:1: L> (A .. \ .) - Ila\ •. 11 zar.- vPrellilirim. maddeler, halı. ·'!!.ala ya~ı, nebatı nm lıi.lkilml<>ri ıktı1.a ·ımbmlır V<' bu 
da Avam kanıarn'<ırıda suruı;'11 hir 'lla- veı·ilen lı:ılıt>rlt•r._ lıuylp lııı· ıııüiaı·t•kp lı l Jbl_ıı;rı · , . 

1 
,. Al:de1ıigimiz ve:ükalar inız.:ı ta•·:- boyalar, Jült•t:ışı, ı:uven, yaıı meyve- d-ı ihracat b:ıkınu:ıdan olan endişe-

1•· JI:ırhiyt• rııızırı. ~ll cnabı wn·nıi. nııııl,;a lıil" ~ı.ıg.ıll Pı~<'ıı!ıı ıııüc:ıde\~ye ngı! 1,2~~r .. t:ıraııı.~tlun ~~ıp. ~CJ>_ıe,..ı- hi ol:.m 9 ilk tC'J!İll günü meriye•~ ler, balmumu, po,;tlaı· ve malab1k m!zi i~al? c>decck. ana'nrı t. k\·iye 
tir: · d~\·am. eıiC:<'grnı. l!ıld ırnH.:kLedir. Du- ıı~ ~eııı:s ~lr,uu: ~ımu tnaııuzl.u~ ~ap~~- ;··;rmi:;;tir. Hükumet 397 sa\•ılı k:ınu- k:ılınacak s:ıir ı:ıaddele~. etmektedn:- Türk ıhraç ma!larmı lıir 

- ).[üz:.ıkerelerin k•.:il<liğ-i 6 il ·le·- ll'~~n ~ıı· ınutnı·ı>ke ımznlanm:ısı müm- ı~ıa.kfa~_ıı. ~,u ~~! . .K'ble ~Alman ~\~I "ta .• - ııt111 \'c"digi salahiyete mli.,t nid eıı Buna muka~ıl ula~agımız Alman az ev·vel_ sız~ .qaydım. H~bubat yo~-
rindt>n beri iki hüküm ·t :ır:hında \·e· k,uııdur. Fakat . ııı_ulı tmel dı·i(ihlir. rnıe eı ın~cı~ . ) ~ztle ..ıO den t,ız :ısın~, imz:t Pclile.ı anlaşmaları derh:::l nıP- malları gene ıklı~;a~~ k~~·metlerinde nır ve Tü~kıyr hub~b~t ıh;aç edı>~ı
ui bir nıııh. ben• olm:ımıştır. tıııdliz l• r.aıı;:aıl::_. :ı.kde~lılnıı olan mü tar ke, Almaıı_lnı,.. g, 1 ~t.- ~ul~ntl.ur~ı~ :ı . 1 n'.c.~- riyel !r.cvkiine koyacak lıir iıüknıi1 bizimkilerle Lir teadul go:ı~ere:ı mal- le('ek. \~zıyette değıldır. Ne 96 .mıl. 
hUkümeti, ·' arr.lı v ... ha~ta lıaı·ıı iı-le- reJım <l:g-ı:;nP~ıııdı•ıı . oıırn rnkıı bul- ~u~ ~.dı.lnı.kle~ıı. Du ".e~.~lc lııgı. Leı ~. !-::.ıbul etm'.şLir ve böylece kanur.i lnr olacaktır. Sı·r~cst ~u~adcl~~le yon lır91ı~. Alman mnlı: n_e de o kıy 
riııin iadf'si lll""elc~iııi, lıilnıi Li·ı· ue\·- ınu~t u. lu~ı"\a~ a m~a,,z.ım. lın ) ;11 ılımda lıu- m.:ra~imi gene trıbii ,;eyrin·i tal:iu :!~· bunun n:ı:ııl t;emın t'~ılebılecegıni n;etü,kı Tuı k .malları bır. ıhraç se~e-
ldin tan.ı:-ısutıı İll' mlizakeı·e.ve :un:ıde- -~fo,;korn rad.ı·~,;u, ıliin :ık~am lıu ~j~~Bo~~t ta~~·."/\ •. 

1 
• 

1 
y .ı Ti. mek ve kat ·ı mcriyct Büyük "Milh·t merak cderse:l':z: 4_1 mılyonun yan- s~. zarf_!:ı.da mil badele ~düe~ı>7., Sı~.c 

dir. Zıınııed eriın ki ""iZ •telt•ı· hrnfın- mutareke h:ılNrındt·ll brth:ıJdt•rkeıı, n 'd j '· A ."'' [.\ flE'J. . • . ' necli;ılııiıı iasdikiııden itıiba1·rn vu- Sl bizim icin bırıncı derecede ehem- ,;oyledıg•ım c~ns prensıbe gör(', mu-
• ,,. . ' Rlı 'Ycl·ı ı\·· - l· 1 ··ı in 1 1 r.ıt 1/0 qo::.dı i':lı/dı•;ı. '· .. . t• h . 1 Alman mal'n ' d l 

1 ı"l" l" akt . bl dıın bund:ın sonra im mc'vzıı üzerinde _ "· ,.'. ..g~ an ar ve ı;u.;eıı~r o ınaı ı- L ., ·, . , . ·. . , . "ııa gelmek uzere anlaşmaları t".tthl- mıye ı nız o an . : .. • '::rın - oa e ~~er 1 ı ~ .. c •. ır :e .n::ıe.;ı -
ııP"riy:ıt rnpılmama·:ı h·i olıır l{llll :;oyl;,mı~ Ye bu suretle nıülı r'.!:..:e bııdı.ıd.ı de\ld n~zıı ı 1Jınb:ı~ı Allı, kc baslamı:::tır . 8ize imza edilen mu- dan. y.ani devlet dnııe1erınm ruçh:ın <ı.le~·h ıthal ve ıhraç ımkanlan mutr-

Rodol(Jfo,;s'in ne ile. nıesgu·ı olduğu haberini tekzip ctnıi:;;tit·. Barış >'ayia- Av~m kamar:-ı;;ı~d .. ~ b~ya~1att:ı b.ulun'.ı- kaveleleriı>-hir şemasını yap~yım: hakkını haiz olduğu l_i~tede mUndc- ic:>.hilP~n göz ön~~de tu~ul!11u:5tu~."· Hi 
w vaziyeti hakkında sorulan bir u:ıle ıa_rı da .ıne~·daııa çıkarılnwıtıı·. Ru ~a- ra~ Alm~ı-~l~ı~ ~·ı~y k.ıh\aınan~,ı haı P EHclii hakim iki pren~ihi •/iyliyr· riı: ve harp ma~zenıesıy le bakır rna- nııı pıyas.:ımız 1kı tr.C\'3.mı :~··:~ wıun 
de .:ili c~rnpta buluııınustur · :-ıalar, Inı;.:ıltereııiıı Almannı ile barıs- ~ıL.n Ru;;l, 11.ı u\muş. lngı.tereııın ı:us- c~ğ2m. mnlatı hariç diger Alman m01lların- d0 "J:m:.J!!a 'lıecburıbr ve 1,n sı.;r~t-

- ırcs~'iıı n<' ile n~P~g~ıl olduğu mak ist.Jdiı{i t:ırzıııdadır. Fakat lngili ·~ '.a'a eldcı; -~<'!: 11 Y~~·dıııı~ ~·apac~_ıg-ıı'. 1 • i _ :\Eibadclenin fili olması, dnn terekk~p edecek. Burada iJirb.ci lı:; de. ihr::ıc:ıt pip~asını;; sıkış.rnıHH-
haJ..kıııda if~ıııılta lıuluıımak umumi kaynak!an. IJtllll! redclt!tmis!~rd :.-. '.~l~ıı'.' ~ıı:\.ı~Lı .. ı~eg-ıl, bulun 1!1~tec,~- 2 - Türk ve Alman mallarının derecede z.ıkre şayı:ı:ıı olanlar de~ır, n-a, _bır takı?1 gayrı talın netıceler 
merıafie uvguıı olmıy·ıcaktır AR!l..AXJE.'LE ASKER ÇIK:!RIL- \ız . .: ıe kaı.!iı muc.ıdelt' eden mıll~tıeıo ı:rerek nakdi lm·metlere gerek her l'.l.'lik, makine ve hurdav-ı.tçılık cıns- tcvlıt etme,;ıne mahal yoktur. Bu:ıa 

~r h • ·
1 

.• ~,. • • ll · ' lll •. di! vanacı.ıgıııı. folrnt Ruı;ı·a \· a yapıl- ·ı..· 1 k t . •. h . ' · . 1 
•• d h ·1 ol"n mallardır Gerı· ka e,a•en d"' ı"mk'ın 'bırakılm~mı~tır 

•• u aıız urıııın p~uıl{ı )CnıeklC'n rı- • .~., ·. . . . . . . :- , ,, . . . · · .. _ ~ ı meme ·e ıçın tıız oldukı::rı ;:.;_ .eııne .. a ı " .. _.. . . · . ' - ~ ~ . ~- ' ' ' '. ~ · 
mekte ve kentlisin.o m'ı'l. "' ırilmemeı._ Aı kaıı ı ~1 lınıanına ln~ılızlenn as- ma~ı lazım g?I :n ~ aı<lımla ~ apılan) aı mudi kıymetlere miltema<l· • iı· tea- lan yuzde 50 Turkı} e} e ıthalı mem- 2) terr.muz 1940 mukavelesı daha 
t. lir. • '' ~ ·' ker çıkardıh.ları hakkındaki haber de dım m~~~lesı~ın. :ıyı:~ ~~ylcr ol<lu.~ıı~ıu ,]iil ve teV'lzün d:ııiresinde :rıi.li.Jad~'e nu olmıyan alelumum Alman malla- zi~·ade devlet sipar~lerinin tasfiye. 

__ __,
000 

bu ııevidendir. v~ ~ıazıl3~e. nı.~aı, n:ıuı_lhış claı·benııı ın- edilmc~i. · rından müteşekkil olacaktır. <ıine müteallik hususi bir anla~nı:ı 

Mister Sterline 
lngiliz~er, bunu Almanlar tarafın~lan dırılecegını soylemıştır. Bu iki e:;aslı nokta, bütün muka- Bi~im için kuru yemişler gfüi m:ı~- ~ır .. A!m~nya !:arafın_dan. i~fozı ta: 

çıkarıldıgı, Almanlar ise İngilizler ta- • \»lenin nazım p;·ensibleri ada olur~- la:· ılıracı bak:mı~da:ı _çok .e~em.ıı:ı- ahhüt rdıle~ devlet sıparış l erı ~e. p:-
~afı~1dan ortaya atıldığ"ıııı bildirmiş- ld ı lıilirler. İzah edeyim: yetli ve mesela tulün ıse hızım ı<;ııı Y~~aya _venlen plaf~nlard_aı_ı onu -
lerdır. ~ Bunların hususi maksadlarla . am ar Kiliri:ıg u,mlünde filvaki m\i lıadr- ehemmiyetli olmak!a. berabeı· satın muzd~kı ~5 son .teşrın tıırıhınc k:ı -

gene sahnede _vapıldıttı doğ_ru i~"e ~ekim tarafından lder gen(' söyliyecei{im veçh:Je fili- al~?~ası. Alma?.ya ıcm ?.e o derece dar sıpan~ ver~lecek .. olan. m~llar 
yayıldıgı bl'llı degildıı·. Jşgal mıntakalarzn -'a d t. Fakat lıu biitlin bir devre müba- muhımdıı·.. 1\1u~ad~Jeleım . yalnız 1_940 ;nukavel.esı bil~umlerı d:ııre • 

----<OOO uı d-'lelerinin sonunda ve tasfiye~indc rıichanlı l'.fltcye ·ın~ısar etm~s~ ve bu "'nde ·nfaz edıleccktır. 
<cı\n1erika l1aı· ı ) ı' ı• 1'1 1(l"- Gl. Dent zin bevanatı devam ediyor •nhakkuk eder. Türk - Alman anlaş- !ıı?ll~rın ıhrnç .. edıle~e~esı ıhtımal O t:ırihten sonra plafo:ılnrdan re-

" '- .. ın:ı::ıını.la ise her iki taraf bugün kii ı~·ı bır usulle onlenmıştıı zan:ıede- - rı i sipariş verilmiyecekbir. Şuııu rla 
dir» dİ)'Ol" ~~a~ııo !1<1:: 1 lı iı.deıı: Londı-a. lfl. (.\A.) Ilohenıya \'ü 1:ırtların daha pratik bir u:rnlii i>ıiil- ı·ını. Hıı u::ul dı> şudur: ilfıve edeyim ki yapılmış ol nn tak'lS 

\ ı ıılc hnl.'.m~n C<'~n·n\ DPnt~: Fraı~- 1 ~loravyarl:ı. ,;!mdıye k: dar 2y; ki i :mm e t!fine kanaat getirm'İş olduk- i\Iukavel~nin bütün tatbiki esna. hnlaşmalarının ahkamına h • ı ' ı 
Atlaulik City, ı;; (~L\.) _ Röyt~ı· sız ord_u;~u oııtıı~.ne bır nutuk ;-;oylemı · ıdam eı.lı~nııştır. . L.:ıııdan malların zamaıı ve mekilıı ~ında y2ni Türkiye bakıımnıla:-ı iki mrmektedir. Onlar da ken;t' e~ee: 

ajnn. ı bildirirnr: ve fngılızlere hucum eclN·ek «Fransa- 4-1 kı:ı~ daha tutulmuştur. Evler::ı- i':bari rJe her ,1n fili olrna~ım kahul ıhracat mev~imi~e te_kabül ede~ bir veleri dahilinde tatbik ve t:isf~·e 
Amerikan 'cıoıı:ııım:ısı €Ski kurma\· nın ebedi dü~manı ~ cli\·e tıw;;if etmi~ de ara~tırmalar yı~pılmıştı.r. el erek hesapları Tüı kiyeye Alm:ın buçuk senehk lıır mucl<let zarfında 1 Pdileceklerdit·. Yeni tediyat anlas _ 

ba,.;kııııı mütekait :ımiı'.-ıl Yat:ıc,:; St·•,:- v~ lı~gilizbıin donanma. ız, :>ömiirA"e- .. ~el_çık:ıd~ dıı hır Alman askerinin nrn.llarının ithali ve Türk;yeden hc·r zaman bu serbe0 t ticaret hacmi maı;ı esa;; :tibariyle 1938 anlucmn.;;ı
linc uir nutuk süyliycr,•k sÖl'i<' demi~- s:z hıı· FrmHa istediklerini söylemiş- ok!ur~l~ıe>'ınılen dolayı 20 ki::ıi itlum T:irk mallarının ihracı esaama isF· riiçhanlı listediki mübadele hacmin- n:n hiikümler.i:ıi i~tiva etmektedir. 
tiı·: · · · tır. edıl~ıı).lır. , . •wt Pttirmiı:;lerdir. den y~zde beşinden a'j'li:bya düşm~- Y:-ni hu~u,..iyeti ancak tediye m!.l _ 

_ Durumı.ııı Anıel'ikan donannı:ı,;i\·- HUı· Fr:ınsızlar ~efi Guıeral Dögol- Hadı:-tc faıllerı bulunamamıştır. İkinci prensibi izah etm{!k il'in mu- \·':!cf>ktır. Demek ki Almanlar kendı- v:ızenesinin genisletilmis olmasın _ 
ı,, olan alilkn. 

1 
bakımını!. 

11 
.~mı rikrı. den rle lıahisle Sı:ıriy ııin i~galinde lıu ~omanyada : kwelenin esas mekanizma:ıına gire- !eri iç;n bir.inci derecede ehenımi:;.-eti d:ı mü1><lcnıiçtıir. İki meİnlekalte dö 

simdi harvt.ct!ir. Ili.ilüıı g"t'ınil'•r, halk m<'ııfnr lıaiııiıı lı,gilizlerc yımlımlan ~u.kres, 15 (A.A.). - Romanya c:Pğim. haiz 0la:1 Tiirk mall~r~ııı .i~rr.~ et- vi'l mü111k:ıbe hüktimleri baki kal _ 
~ft~·Lerliği halinrli'diı· \' ı:ıkl:ırı . ıiıı- dokunduğunu süyl·~mi:ıtir. pulısı, devlete karııı ı;,;y•J:ı eden ve l\IiibadPlelerimiz evvela kıy:net!n. ,nek hnkkına ancak bızım ıçın ıhrac m:ık vn her hangi bir surette . erma-
mü;?, müı ·tl.f'bül topl:ırınııı 1ıa~ırıııa r ı·an Sa hı ve haskn- ı !"138. cı_e uzun nıuucıet isga1 s:ıha~ın- ··i yekü•ıu itarıriyıe birbiı'ine. tek:;_ h!!kımında_n ehemmiyeti . oıan en ye nnklini tazammun etmemek ı;art-
oıarnk deniyc gı·zınrklcıliı·. Artık ıPi • • :ia. ~ışınev~le. ~alnn 3 Sovyet ?jarıını iıül cdf>ı:ı kanıılıldı iki Jıiı-ıte dah!linde mnlları_.~·t!~de 75. d;recesınde s:ıtın l~ri~le bi; taraftan diğer tarr.fa hı>r 
Ruzveltin, iJ..ı·i i ,a rı'Hııi \'Hm •k znııııı nıa nda nlık t~\ k,~. etmış~.ıı :. B~n !ar, Sovy_et . kuv- ..-~. ı;ar. ıyen muayyen kıymettt> ki <ı_lıp ~ıı ._k ::reden. ~in :ı.ç etmek Is; ma- tt~rlu te?ıyat kiliriııg yoliyle yapıla-
nı gt>lnıistir. \<.'tleu Bas,ıı.ıb;ı.adan çekılc!ıJ..ten rı:rk mallarının gene a.''ııi kı·.rnıet- lık olalıılecekleı<lır. bıleccktır. 

· k 1 Radyo gazetesinden: h ı 1 ·' • azı uı-~:ııı :ıd~ le yapıl.!l'ak \"i'lıİ !-\Onra sa te_ya~_apun ~r a .tekraı· .Ro te, fakat kı~'1Tien gayı'i muayyen ol:ııı ·---------000 

·· ı ı ' ·k ·ı 1 · 'J'_, lıı·:rnd:ın 'l.'l'İit'ıı bir haber" 11ii ın· · d ı el ,.. ı · ı . mucac ı' " .-..nıt.rı ·ııyı ;;ı a ılı kırlıı• ,_ır ,• ·- • 0 • :ııı:-.aya o~ım~~ eı· _ıl'. ::;;.mL ı ıaqı A.maıı nıall:ıriyle karşıla:ınrnsı su-
mı.rıı k:ifi gt>lt•cl'l.t'r. · " l'ı~. ıran aııa yıı~a~ııııla tadilfıt y:ıpıl- d.vaııına verılıııı:;;leı·dır. ı·rtiyle ~edwı<ı ticaret namını verdi-

• •t' •yurk, lii (A.A.) - ~e\'\·oı·J · (( (- mı~ıır. 1 Prajk, Hi (A.A.) - Praj:{ harµ ıliva- ğ-:rıı bir ut-1ulde cerc.n·an PLlrcektiı·. 
Il •r·•. - · ' •\•'"l"""nınıı· , ıı · · ·· · ~ l"fl l rıvtlll vazı•!t•sj (' ... J. ld· b.. . ··: '.. .. ,,. n :ıc '·' ,·n•: ~-)l'C, ııı, lKl!:;adı bozgunculuktan 6 ki~,·i.ı i Birinci i-luklı' tesbit eden listeler ih-
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• ' • ı::i a~\·onuıııııı nııı '- ı' uuıhn bi.iı ı · 1 ;. • ı ., ti ' " rik.ı_ı~ _donaıım:ı~ı tu.r:ıfıı.Hlnn eki. edil- ''.. : .• .. ,:' 1' • a ı, a~ı-:en \11\'\'e .e- gııııculııkla beral>r.r ya,.;ak silah ta·ı- yı.:ti birinci derecede olan mallara 
nı ı;ıının ·hemmiw·tiııi kanl d~·r k Gro- 1111 !J.ı~Kt.ı ... ıııılaııı olınıl at:tklır. nwk ı;ıııı;l:ınıııl:uı G k!şi) i id:.ıma nıaiı- !ıasrPtlilmi!-!tlr. Burada Türkiyeye it-
ı•l_a rıdıılı!r·.ı·, !Ju Üibilerl > .ııı[kııd('! cd ,: ·ı~alıkcsir n1chuslarının 1-.iirıı etıııi:;k·rdır. llükünı ayııı 11 i.iıırk• h:ıl Pıli!ı•cek Alman nıalların<ln de\"-
lıılnı.•k ı~ııı ,\ııı.·riknlıl: ~·ı dm·et tıni~ • : >< iııfaz edilmi,lir. le': daireleri ve nıüe.<seseleri•ıe r~<'-
\•' ı\mcrıırnn duııanııı:ısı ıl:ı (Jr0<•lcıııd,ı tetkıklerı l'r:ığ lıarıı divııııı, ıliğer il,~ ld:ıi lı.ık- h:ır. h:ıhkı taııınmı~tır. Demek ki b~ı 
g-ilınıı:ti. l:c~ ııclm.le! lıaklaı·m b.:rı-
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Göbels lstanbul şoförleri 
Yeniden zam istemişler, 

fakat .. 
Rus harbinin bittiğini 

söyledi İstanbul, 15 (Hususi • Iuhab irimiz~ 
'd.:n telefonla) - ~brimiz taksi şo

A /manganın hiçbir ab- forlı:>ri bundan bir mü<ldE!t evvel Bele-
diyeye müracaat ederek Uıksi ücretle

/akadan aç kalmıga- riııe zam istRmişlerd i. & lediye bu m il-
., J b '/d" d" racaali yerindi' bulmuş v-:- taksi iicrct-

cagınz ua l ır l !erine yilzde dli zam yapmıştı. Simdi 
Berliıı, 15 (A.A.) - Gölı<.'l~ •. öyle- bu şoförler tt•krar Beled iyeye m ilra

cliği nutukta bilh:ı:-1:-ıa ııö.rle demiştir : caat ~dcre_k tak:-ıi licr;;:tlerine yen iden 
«- Artık hic bir abluk:ı bizi ac bı- zam ıstemışlerdır. Beled iye, şoförlerin 

rakamaz. Ham maddeler sahasında bu talebini reddetmiştir. 
• r~r ıı_ıerı ·an toıpıL o rınılır ' lJi ha- t ı·t· k 

1
,, ·ı lıııl kıı 1 1. k · . « ~ " a 1 ' r ır. ,ov ece anlıyac·ı<fımz ·vcçh•ie dfümı:mhrımıza olan u~tünlüD-ümiiz 000-----

<l
. . 1 kk d o - k el ·anl•l' uı ' il a ıır ·onleraıı,; ~eı ı·ı· lı '\ ol!"ı· cl "p h· ı·ketilll' ırrı· ' 'k" '. k' 'o ' ' '• ' •• • . " M k ı:;c::;ı ıa ·ın a re. nıı rrıa ·.:ınıııır ar.1- . . . . t. . e l, ':' L Le ı " . ~' un 1 rncı 111' ıl piyasava doğrudaıı bugün heı· zamandan zıya<le belirmi~- ançu o D M fıııdan bir rapor hazır!aıı·~•>.>l r. Hl 1111 • ır. . • J ,, ~eçPct·kle.~·dır. J?nııd~:ı _ımısunıl:ır :ıa ıl»ğruy~ nıdL:ı.dell! inıkfıı,ını veı· _ t"r. l>ii~ııı:ın kı:>ndi zıwurınn olarak c: • IŞ ogo-
Rapordaıı lıah :ı.eıleıı !ılllll'al Stımı l 1\ vustı a ) c:l nın ~anıı· .. f! \il l'Ceklır. Kuylul~r. nwnı .e- ınL'~teıl_ır.. . ır:ıvn~ yavaş aııl:ımıştır ki Almanya- lıstan hududu 

şu beya!ıatta bulun!nu,tu.r.: .. d {' l:eı du~nıaıı!ıırnıa k, ı·::-ı .:ı llLlctle hrı- Şımdı lıir:ız c·vveı ~öylediğim k:y. ya ııı· askcrlikt<> ne d.~ ikLHadcl:ı taıır- T . ,. . 
~~vrıye ı:?ez.:ıı lıır [ııg!lı:ı: tny .. r.!:-i, lllll a aaSl ıcket dıııelıdıl'ler.~ llh'tler aı·n•ıııdaki tL"!tdül ve tcVM:i.t!ılruz edilem.:z. Alımın a;;k~rinin kahra- 1 uk.~o. 1.J ('..\'.A. ) ~ :\Iançuko -.Dı~ 

d~nızaltıyı Amerikan dt!.~troy.:>nnc ba- 1Ielbnııı, Ii> (A.ı\.) - Uzak •. ~ıı-k l 000 pıc. · ılıiııe gelerek her il,i usulde maıılığı :;iynst·tiııde ı_;;ovy Uer birliği- dfogo!ht~n. ara~ında~ı hud u_d, al.uk~-
d:rmi::ıtir. Tayyare, a\·rılnıad:ın ıl».ı:z.l lnı;-iliz onlulan lı:ı~kumandaııı g<.'llt'· Ka h • 1>ııııun n:ısıl tatbik edileceğini aııln- niıı t'linde silahlar kulmamı~tıı·. Henüz v:\_ korı~)onca .bugün .teııbıt ed~lmı~ 
a~tıya ~omlıa atmıştır. Grce:· ıl•.! tr·>::~- ral Robeı·t P. phen, yarııı toıılaımc:ı { zan şe rı tayım: mM'CUd ol, il So\y •t taarruzlarının 1 u ~u. usta bır de ;.ın]aşma ımıa 
rı, denızaltıyı aı:ımıya b:ıslaı!ıış v(.'I Avu,;tralyn harp nı~clisiıır iştirak et- l'l . .. ~ Birinci şekil<le umumi yeklın bir mudd,·t daha i>o>ı Yfle ümidsiz bir 

0 uıımu~tur. 
saat doku_zt!a ııl~t!t=riıı .r~rdım ı,1IJ bul- 1 ı ıııc·k [ize re buraya g lıni'it!ıı·. \. U'iyan ın ycnı hukunıet 55. n~ilyuıı liradıı· ve listelerin !htiva ıııukawmı::t gfütcrnıclcri muhtPıneldir. 1•·---.... -----------. 
mus, yi'rır~ı tayııı e.lı~·ı"' yııkla~ını}:ı :.\.vu~tıalya gcııel ! ·urnı :ı_y rı:isi .. ile 

111 
l· . · 1.. ~ttıg-ı :nadJe_ler ~uıılardır: Har~, mal Sovy~tler bidiğinc kar:ıı yayılan ~a:p A N A D Q L U 

baı;;lamı~tıı · . . , ·~ \ll:ilraly:.nın nu!dalaa jJJanJarı uze· er ezJC. 11 1 zem.esı, demır Ve çelıkJer, lll:l 1-me]er h:ızanılnıı:j, fakat. daha bıtm\!tnı~İl l' . 
A~~ı:ı~aı.ı ~('mıl;;_ın<ı . ,,·:ıl!ıı~ _bıını:ı:lrınıl,~ müzııkcrckrıle_ bulun:ıcnktır. .Aııkam n<lyo_.•ı..ı'.da di.in ak~::ıın ko- ıı:ıkıl ı:c cer. v-:t::nt:ıl~ı:~· bakır .. mu- Hugiin ~lmtt~ milleti, şuna en:in bulu- ••••••••• rın ~azı.}~tını iııı.;ılızlı;ı} i.Jılorıı~ıeltrı 1 t l ' t bl" "r' 1 nmınıı Ahmed Sukni Esmer, .\lo>.kova- ı mulleq, tıbbı ecza, kagıt ve ~duloz, ııuyor kı, dogu<lan gclefl tehlike artık Sahibi ve Başmuharriri 

v;. lı~c~m etmelerı h kkıııcla enıır \'e- a yan e ıg ı daki Sovyd lıiikümet merkezinin !:lirıı- pancar tohıımu. kat'i olarnk -0rtadan kaldınlmı>;tı r . :. HAYDAR R 0 Ş T 0 0itTE11 , 
r!~nıı~tı. Bu enırı:> p;örc rl tro~cr saat Roma, 1;; (A.A.) - ita~.~ an teLliği: eli :\lo:-;kovaya 600 kilometre ut:ikt.ı 'l'ürk liste:>i i ·e aı;;avıdaki malları ooo---
1-:-:40 a ka<lar ta:i!ı~ d.~\·~ıın e~m_i~. de- To~ıru~ ~eplı~ı;iıııle dii.;m:rn ycııiclen bulunan Kazc.n şJ!ırine ııakledilıııiş ol- lht:va etnıekl,,dir. Iranın Beı·lı·n bu·· yt'.ık ' -: :-nızalt1, saat 12,4a u~ ıık nıa.vını ıle.st- me\'Zılerınııze hücum etmiş fakat bü- duğuııu öylcmistir. Maden ccvlıerlrı-i vc> made:ıJnr Umumt Ne~at Mlldth1l 
r~ycre :ıt~ıştır. Dımi.! üzel'İnde :-ıı:ı.d- tün bu hi.icıınılaı- geri pii:<kürtülmii~- ı ~ oocı ZPylinyağı, tiftik vesaiı·e, keci kılla~ elı· isi HAMDI NOZHET ÇANÇAJl 
ııın_ .a~ıld_ıgıı~.a. _ueı~!t-t. eden .. hı:v::ı ı.-. - tiiı". Eir kaG f~~ir rılınmı' \'C motörlÜ 1 Hava lıu" cıır11ları11da ı·ı, pamuk, y,ığlı taııelpr, kü 

0

Jll', ııa- "I' -: :-Laıcık~a.~ ı 7uı Ulnı:hiP.". Dul't ılnkı!,a \'a~ıt:ılar t:ılırııı edilnıişlir. lam ut ve gıım:ık palamut hülii>ıa~ı Edimi', 15 (A.A.) - hııııın P,f!rlin s~~ııra ık_ıııcı \.;! !) ı]a~,:1;:; soııı·;. da ücı•ıı- Biııgaziy<.' lıirlJiri ::ırdıııea iki hava. ölenler ve )'aralananla r afyon, deı·i, keten. koııdir \'~ ~llikiin~ bliyiik elçi•i, rE>fikwu j](' birliklt• lstan- Abone • Yıllı.iı 1400 
Kr. 

cu torpıl atılım~. ıak:ıt ı,,alıl't vuku hlieumu yapılmıştır. infilak \"e v:ınıı:ın Lüleri, ııaınuk ve ipek dökllntiisii, fn- bula gitmek iiwre buradan grçmiştir. • e A1lı.iı 800 
lıulma~ıstır. . bombalan bilhas,;a yedilerin ~turdu- Londra. 15 (A.A.) - EylUl a.nwh >;u!ya, bakla, nohut, darı, kepek, p:ı. ooo--- Yabancı memleketlere 27 lira 

_Deııızaltı lıır aratı.~ iz:ıı· k:•yu<:·tl.it·- ğu mahallelerde ha>'aı· yapmıştı!'. hı.vyare hllcumlıırmılaıı İııgiltel'.:!'lc çavra, siit tozu. A k -ı:--m:ş, fakat !'01\l"t\ ge'l~ ı!··~troyc:.- t.ıı·a- Bİi' kıi<n11 yedi halktan olmak iizere 217 kişi ölnıii:ılür . Bunların 87 .~i er- Görüyorsunuz ki ithal edeC<>ğimiz l\laarif Vekili n arada 1 ı fındaı! lıulunnıu:;;tur ... B.ııı:.ı 1_ıı:i[eakip 2~j ölü ve biı· kaç yaralı Yadır. kek, n Ü kadın Ye 45 i 16 yaşında kil- Alman mallarını bizim için olan ik- İstanbul, ı;; (Ilu ~u"i • j uhabirimiz- darehaneı kinci ae,ı. Sokak 
Amerık:ın hıı~_P gemı"ınd.~:ı lı~r lınmua B"t fi k k çük çocuklunlır. 12 Jd~i te:<hi. edileme- tı~adi kıymetle ihraç edect'ğiz. Türk elen telefonla) ~Şehrimizde bul unan 
atılmışiıı·:. ~lucumuıı n_etıcesı, ta.\in 1 ara 1 an unu miş~!~·. eyJ(ıl aymdn yaml:ıııaııların ınallanııı Alm:ı:ıya için olaı, iktısadi .i\Iaarif Vekili H:ısan Ali YıiCP.1, bugUn 
edi1eınemışlır. Bu rapoıl::ır, vııpııı· ka· , . . yekunu 21!) dur. kıymeti :ırn~ıncla bugi.inkii icaplara Ankaraya harekPt etmistir. 
yıdlarıııd::ın çıkarılmı;ılır. . \ a~ı~gtoıı, 15 (A:A.) -.- ~me·' ooo uygun lıir teadül ve muvazeııc var- b ld 

---ouo rıka_ parlı~me;ıto~u t:ılı ~ı~mıt~~ı, A- D v .• f . ·1 ' 1·1 dır ,Fakat hu kadarla kalınmıyor. U- Istan u a ihtikar 
Iran memurları merıkan tıcaret geın_ılerının s~~a~lan eg ış 111 en "\ a 1 er . mumi yekünlar birbirine müsavi I)!- İstanbul, 15 (Husu.:;i ::\fohalıirimiz-

dırıl~a~ı h-akkı~dakı kanun ıayıha- Roma, 15 (A.A.) - Bolzano, Kı t.ın- duğu gibi mukm·eleniıı tatbiki müd- den telefonla) - Filips radyo şirketi 
• Delhi, 15 (A.A.) - lr::ında yeni hü- sın'. . abu! etmı!_!ti~-. ~amın, yarın y~, Fl~r~n. a, La fiez~a, !ıivur;ı.o . ~ 3 dctin:e hemen hemen lıc>t' zaman 16 kuruşluk rady-0 lambasını 100 ku~ 

~umet, memur maaşlarına yüzde 30 ı~akr ~amentoda müzakere oluna - dı~e~· ıkı mıntaka valılerı degıştırıl- h usuııı yekılnlarda birbiri:ıin ayni o- ruşa sattıgmdan, ihtikar suçundan bu-
an .riizde yüze kndıır znm y~pmıştır. ca .ır. mıştır. lacak ve bilhııssa bu listeye dahil gfü1 Adliyeye verilmiştir. .. _ 
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