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BASILMIŞTIR 

Vekiller hey'eti mutad toplan
tısını yapmıştır 
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No. 8677 Günü ır İt nüahalar 25 kuru9tur. Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Ankara, 16 (A.A.) - Vekiller Heyeti buıün 
saat 16 da Başvekalette Baıvekil Dr. Refik Say
damın riyaset inde haftal ık mutad toplantısını 
yapmııtır. 

ı.._..;.;.;~~.;.__.:...=.;~:.;;.ı.;y.;.:.;;;.;;,;;;;;;;;;:;.;..;;:.;;..=.::.:..::;=:.~~~~~~~..-::::..-~~~~~.;..._~:::::::::::::::::::=::::::=:::::::::-ı-::~~~~~~--:-:;;:-~-:-:-:--::::::::::::::= 

M __,,,,.,.-· -~.- r Madridde' Yugoslavyada 

Sulh şayiaları 

Vatanperverler çete 
halinde mücadelede 

Şehir ve kasabalar ya-
geçiyor kılıyor. idamlar 

:Madrid, 16 (A.A.) - Uniüıd artmaktadır 
Pl'esiıı verdiği bir habere göre, 
15 gilndenberi deveran eden su'lh Londrıı, 16 (A.A.) - Londrnd.ıki 
şayial'.ırı, dün ısrarla tekrar baş- Yugo"lav hiikfımetine gelen tafailat::ı 

nazaran yüz bin kişilik harp ~e!t•,iııin 
Jamıştır. General 1ron Saydm idare ettiı('i milJi ihtil1\I bütün Yuııo<
gelecegi haberleri üzerine ken- · Javyada 0 kadar büyümii:;tilr ki Al
disiniıı hemen sulh m!izakerele- maıı i~gal kuvv~tleri müdafaa vııziye
rinde bulunacağı şayialarıııın tini almak zcırunda kalmh;tır. Profe-
1.<rurla deveranına sebep olmuş.. sörler, hukukçular, son harlıin müt~
tur. kaidleri ve genç rntanpt>n·erlt>r orm:ııı-

1'•.;.;..~~~~~-------·• !arda buluşmuşlardır. 
t::..:~:::i..'~:.,::~:;;;..llitM~~l&iol:..;ı&i~~ Çörçi/in zevcesi Alman istilıisından .sonra dağlara 

ka~mış olan askerler Yugo•lav ordu~u l'ugosl111•ya Kralı Piyer 
Soı·yrt clafı'. batarya toprıı."1• ilui mrı•kilCi'c/C subnyları tarafından kumanda edil~n't:ırnrruz etmekt-.,dirler. 

Sovyetlere göre Japonyada · Armanlara göre 
Çetin bir imtihan yer- muntazam kıtal:ırl:ı birlikte döı·iişü-ı Sivil halkın da iştirak etliği ve mali 

yorlur. Bu çeteciler her yerde Almc.n ,raı·dımda bulunduğu bu çeteler dilş-
meğe mecbur kalırsak münakale yolların:ı. aman vermed:n - Devamı 4 ncü Sahifede -

Bah istikame
tinde durum 
fenalaşmıştır 

Kabine çekildi. Artık 
kat'i karar veriliyor 
Kadınlar ve çocuklar 

askeri vazifeye 
çağırıldı 

On binlerce esiri Ruslar bizim için misal 
kampa taşınıyor olacaklar digor 

Alman propa
gandacıları 

r~~~~~~~-

l M o s kova radyo 
sundan bir ses 

Leningradda Alman ma
neviyatı düşüyor 

Leningradda bir Rus 
taarruzu oüskürtüldü 

Moskovadaki Japon el- Birçok Sovyet alayın-
. · h · İ k İ dan 20-30 kişi kalmıştır 

Rusgada bütün halk çısıne şe rı er e • Berlin, 16 (A.A.) - Askeri mah-

siltiha Sarılmaktadır mesı• blldı'rı'ldı' fillerden lıildirildiğine göre, Alman 
].foı;lrova, 16 (A.A.) - Sovyetlerin savaş !ayyureleri 15 teşrin; evvelde 

Kremlinin kulelerini 
dürbünle seyrediyorlar 

Fakat kat'i netice he
nüz alınmamıştır 

Harp meydanı binlere 
cesedle dolmuştur 

Londra, 16 (A.A.) - Mosko
va radyosu spikeri bu sabah t'r

kenden demiştir ki: 

. . Baltık adalarında Sovyet bataryala-
öğJ,, vakti teb!iği: . . Tok;o, 16 (A.A .) - Japon ha- rı ve s~hra mevzilerini a-•ır . tt . 

15 - 16 teşrın gece•ı kıt:ılarımız bil- herler bürosunun bildirdiğine göre, bombalamıstır BirbirJ ~;dı sure e 

Londra, 16 (A.A.) - Stokholm
dan Lo:ıdraya gelen haberlere göre, 
Almanların bugün yaptıkları manev 
ranın hedefi, hiç şüphesiz, Mosko -
vayı çevirmektir. Viyazma yolun -
dan Moskova üzerine yapılan Al -
man ilerleyişi hakkında Berlinde 
bir çok şeyler iddia ediliyor. Alman 
kıtalarının Moskovadan uzaklıkları 
50 - 150 kilometre arasında değiş -
mektedir. Propagandacılar dürbün
leri ile Kremlinin kulelerini görü -
yorJur ve ağır Alman bııtaryuları ile 
şehrin dış müdafaalarını dövüyor
lar. l\Iaamafih Berlinin yan resmi 
mahfillerinde hareketler k'<!.rışık o. 
larnk vasıflandırılmaktadır. 

- l\foskovanın batısında bir 
kesimde Almanların yapmı.ş ol
duğu yarma ciddi bir tehdid teş
kil etmektedir.• 

Spiker halka harp meydanının 
on binlerce Alman er ve subayı
nın cesedi ile ve yüzlerce Alma:ı 

tankı ve tayy-.ıresi ile dolu old u:
ğunu söylem~ ve şöyle devam 
etmiştir: 

tun ~P~ boy.unca muharebelc~ ~~: Prens Kon?ye kabinesi ~st~~ dmiş- len ta.l'yarele~imiz l\formanskc~i~:: 
vam etmışlerdır. ].foharebeler bılh.ıs tır. Basvekıl nazırkırı bırbırı ardın- · r d 
!la C('pht>ııin batı i:tikametinde şiddPt- en topl~mv 'isti~a ,_;,be bini anl~tmıs- nı~ın ce~.u~d ve 'şfıma ın ek ydang~:ılar 
li olmustur. . l 'f . •b b' .1 _ . . .. . çı armış aı ır. " urmnns emıryo-

. . . tıı. stı a se e ı, mı lı polıtıkada ta- !unda hareket halinde bir tren ve 
Al. manlıır muharebeye yem lıırlık!t>r kiµ eclil~cck u;;u] etrafında fikir bir- .. ·h' b b' k d · k kl d . t kted' ı L.• - . . guzerga o~uncn ır ~ · emırı"0-8<? mııdda_, .. e'au~d e. me k ır<>trl ... - ligı ol m ıım asıdı r. Başvekıl, n:ı.zırlar- lu bina•ı fa hrip edilmiştir . 

nıngra ""' m. a.ta.-ı ·u,·ve cr~mı.z, la mutabık J..-.ı!dıktan sonra s:ırny:ı Berlin 16 (A.A. ) _ n' N D b'l-
Alm:ınların 5S ıııcı fıırk:ı<ından }>uyuk giderek i"tifasını vermi<tir. diriyor: ' · 1 

• • 
1 

miktarda esirler :ılmıya mm·afıak ol- Tokyo.' 16 (A.A.~ - D ... N. B.. Tayyarelerimiz 15 _ 16 gecesi ha-
muşlardır. . .. Harıcıye nazırlıgı buguıı Mosko- vuda 35, yerde 14 tayyare ve kar" 

Sqğ·uk ve mukabıl huc~mlıır dolayı- vadaki japon büyük elçiliğinden lıir koyma toplarımız da ıı tayyare dtl-
Riyle Alma~~1 ~111 manevı;.k·atıdının dtıı'- _ Devamı 4 üncü sah ifede - - Devamı 4 ncü Sahifede -
mndıın diiştugU anla~ılma cta r. 

<kne t>sirleriıı söylediklerine göre, 
bir Alman a'layı tanı-ruza kalkınaktıın 
imtina etmis w subaylar silıih kullan
mıya m<-clıur olmuşkırdır. Esir sulı:ıy
lar ve erler techizat w miihimmntları
nı kaylı<>tmiş ve bir avuç in~nn vaziye
tine dönmilşlerdir. 

l\Ioskov:ı. lG (A.A) - Dün nk~:ım
ki Sovyet t.>lıli!ii: 

U - 15 illde.>rin geec~i ccıılı~niıı b.1-
tı istikametinde durum feııala~mışllr. 

Alman fa~ist ordıılan birliklerimi
ze karşı bir çok tank ve motörlü piy:ı
de kıtalarını kullanmışl:ırdır. Ve :>ir 
kesimde müdafaamızı y:ırmıya muvnf
fak olmuşlardır. 

Kuvvet1€:rimiz knhr:ım:ıııca muk:ıvc
nıet ederek dü~mann nğır kayıplar ver
ılirm işlerse de bu kesimi terke mec
bur kalmışlardır. 13 ilkteşrinde 36 Al
ınan t:ıyyare8i U.hrip edilmiştir. 11 

- Devamı 4 ncü Sahifede -
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ODESA 
Dün Rumenler tarafın

dan işgal edildi 

1 Askeri Vaziyet 1 
-ı r 

Moskova önünde hare-
kat son safhada 

Bundan sonra cenupta Almanların Hazar deni
zine doğru atılacakları tahmin ediliyor 

Alman ve Italyanlar mes'uliyeti 
lngilizlere yüklenıektedirler 

.. 

Fakat Alman çenberlemesinin bu
günkü durumu nedir? Mareşal Ti
moçenko kuvvetleri nereye çekil -
mektedir? 

Bay Çörçil ı•e zeı•cesi Buna cevap vermeği kimse kabul 
Londra, 16 (A.A.) _ İngiliz Kızıl etmiyor. Ancak, Sovyetler bozgun 

haç ve Sen jan teşkilatı reisliğini de- ne olursa. olsun, mukavemete dev-:ım 
ruhde eden Bayan Çörçil Sovyet mil- etm~ktedıı·l~r. 
Jetlerinin ce•aret ve sebat' bahsinde ye- . Bır aske~ı .mecmuada salahiyettar 
ni biır mişaJ verdiklerini söylemtştir bır muharrırın dediği gibi, Alman -
İstihbarat nazırının •riyasetinde yapı: !ar, l\foskova önünde büyük güçlük
Jan bir .i~timada konuşan Bayan Çör- !erle karşılaşı;ıak~dırla.r. 
çıl, İngılız milletinden Rusyaya çok Bu muhaı:_rır dıyor kı: 
yardım ricasında bulunarak. - En dogru tefsir, kat'i netice -

' -Devamı 2 inci sahifede -
- Bunun boşa çıkmıyacağını umu-

JOl'U~. Zira millet de bunu şiddetl<.ı ar- ~ 
~u ~dıyor. Rusları, geçi rdikleri çetin 
ımtıhandan Allah bizi kOTusun. Fakdt 
böyle bir imtihan vermeğe mecbur ka-
lırsak, Ruslar bizim için çok kuvv~tli 
bir misal teşkil edereklerdir. 

Demiştir. General Çekfur da şim
diye kadar hükilmetit>n müsaadesi alı
narak Rusyaya 250 bin İngiliz lirası 
gönderildiğini, ay;rıca lilzumunda :ıer 
hangi bir yere gönderilmek üzere tn
giliz şef eri ordusu için hazırlanan m ıl
zemeden Rusy:ıya da gönderildiğini 
söylemiştir. 

----000---

Ergani istikrazı ikra
nıiyesini kazananlar 

Ankara, 16 (A.A.) - Ergani istik-

---

- Düşman Sovyet milletini 
kurkutmak ve silahsız bırakmak 
ümidindedir. Fakat sonuna ka
dar mücadele etmek azmi sarsıl

maz olan Sovyet milleti korkutu
lamaz.• 

Londra, 16 (A.A.) - Buraya 
gelen haberlere göre Maryapolil 
tahliye eden Rus kuvvetleri, mıin 
tazaman geri mevzilere çekil
mişlerdir. Almanlar Rus kuv
vetlerinin gayri muntazam bir 
şekilde kaçacaklarını ve t utuna
mıyacakl-.ırını sanmışlard ı . Kar
şılarında yeni mevzilerde Rus
ların mukavemet ettiklerini gö
rünce hayre~e düşmüşlerdir. 

.,., 

r~z ~hville,rinin bugünkü 17 inci ke
şıdesınde 189829 numaraya 30 biıı 
39025 numanya 15 bin, 117850: 
148661, 188830 numaralara üçer bin, 
33560, 54379, 148694, 161460, 163653 
198599 numaralara (909) lira ve ay
rıca 289 numaravn kırkar lira ikrami
ye düşmüştür. · 

lngiliz doıwıınıası 

Akde~iz lne:iliz lne:iltere, Alman· 
fdosu yadan korkmıyor 



• 

SAHİFE (2) 

/ngiltere Almanyadan 
korkmıyor 

(ANADOLU) 17 Birinciteırin 1941 CUMA 

lıK H b 1 -:+- (Şehir ve Memlekel Haberleri) 
ısa a er er ı . ~ RADYO . . . 

Mazı halllarını 
tanıtahm 

Bu halının ori jinalitesi 
bozulmamalıdır · 

- Baı tarafı 1 inci sahifede - M • d •• •• BUGONKO PROGRAM 
tesanüd du~gusudur. tngiltcrenin Al- * Ç,iftçi ı:n~llarını korum~~ kamı- anısa a tutun ve pa- 7.30 Program, 7.33 Mi.izik: Haiif 
man kudıretınden korkusu olamaz. ln- nuna S?ore, vılayette teşekkul edeıı parçalar (pi.), 7.45 Ajans haberleri, 
giltere, bu kudrete daha ev\·elce de riıürakabe komisyonu, dün ,•iliiyı-tlt• 8.00 Müzik: Senfonik parça1a.r (pi.), 
karşı duramaz. Rusyada olup bi~nler, toplaiınıı,; ve bazı küyleriıı lıüt~elr· k • • ok * • 8.30/8.45 Evin ;ıaati, 12.30 program, 
İngilizlerin CP.Saret ve maııevıyatını rini tetkik etmiştir. mu va zıye ı ç ıyı 12.33 Müzik: Karışık makamlardan 

Bodrum, (Husu;;i) - En meşhur kıracak mahiyetle değildir. Her ne k f::ehrin,:z tnC'lnleke~ lıa-.t.ılı:ı - şarkı!~. 12..15 Ajans haberlexi, 13.(}() 
tütiln, bol zejtin ve nefis bal .vetiştir2n olursa olsun, lngilt'!re 6 ay evvel na,;ıl nc.~ı ~.::ş 'lıekimi Dr. Cevrle, Göıı?n- __ _ :\Hizik: Karmk makamlardan şarkılar 
K:ıraovıı kadın:lan bütün yaz tarla ve Alman taarruzundan ndişc elmediy3e dene> Ye ~ıh hat mlidüı· rn,ıa\'ini lk progr:ımııun d •vamı, 13.~0/ 14.00 llü· 
dagda çalıı;ır. Kışın da hoş dur~n.~. ~usyanın ~·ıkLnı:ısı t~'.~di.ri~de d~. \a- ~f lı!!Iİ~ q1:ıe:ıe birer :ıy nıezHnh·C't Fı·rarAı bı·r katil yakalandı zik: Karışık pro~p·am (pi.), 18.~0 Pr0-
Kilim, halı dokurlar. Karaova koylu- zıyet gene 6 ar enelkı gıln ola<:aktıır. \ l'J°dm ..;t r. gram, ıs.o:; Müzik: Fa. ıl hey'etı, 18.40 
lcrinin hepsi de kilim dokurlar .• fo~ı Aradaki fark şudur: . * _;,, .. snl .lıilgiler okul~, mezun- :.ıanisa (.Husuı<i muhabirimizden) mümkü,1 mertebe bir aı-ada topl.~ı .?- :\Iüzik: Rodya Swıng Kuarle;,i (1. öz-
kadıııları iı<e orjinalit si itibariyfo ;ç 6 ay evve! Almaıı }~arp. ~ukanızma- ! • mıdc.ıı ~ad:·ı Önder: qlafc1 n!:ı•- _ Çiftçi mallarını koruma hakkın- !arak bnlund~rul.masına ':'e tutun güt· ve Ate~ Böcekleri), 19.00_ Konuş
YC dı. pazarlarda çok aranan ve tu"!:ıı- sı gayet saglamdı. Şımdı ı:>e yıpra.n- ~ r r:ı• nıtırllıgııııa tavın edılnı~_~tı~. , .unun tatbikine ait izahna nt) nadaslarının ~ımdıden derın olarak ma (lktısad saati), 19.15 :Müzık: Rad
laıı ve bilhas,;:ı Almanyada hususi ıir mıştır. Gene 6 ay ı:_vvel .Rusyanın !{ıt- "?" T~re su i~leri müdü.ti . .\ ut;.· .. k \·r talimatın bilfiil meydana gelmr- hazırlanmasına ve hendeklerde ot

1
yo Swıng Kuarteti progt·amının ikinci 

mevki :ıl:ııı dazı halısı dokurlar. . •. le.r~ k.arşı bo,1- u.n P.g~esırıdc_n .. kor~uı:~- nuheıı~ı~ l~r.a hım _Sa~·maz, hır dere- ,;i i<:in viliıyet ziraat müdürü ve zi- bıılunduruln~armısına ve geçen yıl- kısm.ı, rn.~o. Aj~.ns h8;~~ı_:l~ri, 19.4;) 
~!azı h:.ılılllrının baslıca husu,;ıyc.ı bılırdı. Halbukı bugun ingılız mıll.eu, ce 1crfı ettınlmt~tır. .. ra~Lt muallimleri, ,halka icap eden dan kalan tütun >apl:ırının tarlalar. :\Hizık: Klasık Turk mungı programı, 

bUtün malremc:ıinin yerli olmasımla, Rusların .~onuna kadar .s'.ıva~:ı dm.anı ·-* Karşı~·a ktı Y:ımanlar koyu ve~avada bulunmak üzere köylere dan toplattırılarak . yaktırılması - 20.15 Radyo gazetesi, 20.45 Müzik: 
~ilenl!'rinin deği.~memc:ıindedir. )fa- cdec~ğiıı~ .ka_~ i~ir. lııg.ılı_zle_r_ı, yal~ı: OH 'f.~ıeni .!srr.ıa.~~ Tan, !~?rnova - cıkn~ı~lardıx. na nezaret ctmeldcdırler. :.ıuht.e1if ~arkıl~r, 21.00 Zira.at tııkvi· 
zıda 2 - a metre mur:ıbbm karl:w sı!::- kcndılerını <lu::ıunınck gıbı lm hı~cl_bın N:ılrloke. koyu ugı·etrııenlıı.pne n:ık- Pu C'Jl tug-"an ha:>ebivlc fazla ca- F' • b' k til yakalandı· mi 21.10 Tcmsıl, 22.00. füzık Radyo 

k ı 'kl k' · 'th· 'demnz lngılızler '1>d 1 : t. · ' ' J • • : ırarı ır a · · ' k t (V' 1 • t N · A .:aık do ·unut·. ı e ımse 1 .rn1 c ·.. . • 1 1 ın.<ı ıı. '>'l zcriyatı olduğu:ıdan nadas pıık- D k . . ı önce Ak~ehirin Akayi- .salon or e ra ı ıo onı:ı ecıp 
!falının ip1iği m:ıhallincle yeti•en l\Io;;kova ve Leniııgrad h:ırbın<lcn ne- * lnciraltı ıılü.iına akan der' t·~rı fazladır , - ·t ~-- u_~ f halasınııı 'oğlunu öldürelkın) 22.30 Ajan haberl ·i, 22.15 )Jü. 

yabani boyalarla kendileri boyarlar. yecan duyuyorlar:;a bu, -:ad c~ S~Y\" ;- ağzının temi~letLirilmesine bel:di.1·7· ' Bunun içi;ı "Manba \'e bölge.inde ~1 k ~y.~n ~ 
0 

gündenheri izini k.ıv- zik: 
0

Radyo salon orkestra:·ı programı
.\Iodel voktur. Görenek olarak neneden !ere knrşı ta ın:ın · evgıclt!ı~ ıl .11

• ~~ 1 - cc k~ır:ır verılmiştir. Bunun ı~ın b .. · kı ·!ık zeı·ı·e·ılın fazh ol:ıcag-1 tah - bH'd a~kaı; 1:e. ·a''a rreleıı a\•nı' ko··,: _lnın ikinci kısmı, 22.55/23.00 Yunnki 
· k · t ·ı· · ·1 · ş mdı ı~ıtı - .. ' • f tl f " • J' • ' e ere n anı:-« ,.. . . 1 gıel~n d~ıı üzerine ezbere dokurlar. me ·tedır. ngı ız ı~çı erı, ı " munar:. ,.:a aÇJ'nııslıl'. ~ ı sure c ıı- nı:n eclılnıektedir İklime uygun to-

1 0 •. 
1 

- 0-grullarıııdan ~1tıst·t- pro$!r:ım ve kapnnıı;, 
k d l . b' kl . k ·mal etmPl,:t . ,, . . lt ·' k' t b d k . • . . < eıı ,-,u evman , • , 1 l Fark halının ::.ık veya gevşe omn- fl'.emış ır şev <' t.ın ı ; . ~ c ınua 1 ı;ı ma men aı a uıu_ humlııklarnı da bu günlerde seylfLp fa 0 -ıu 3"12 doğumlu Haı;an jandar-ı 

ma.sındadw. Bu sebeh<ien .Mazın halı: dırl~ır. Yapılma~ta olan 3·', bı~. l.ın~, tulnıu,; olacaktı:. _Dl'. Behçet. Uz ço- göı·eıı mıntakalarda tevziine başlan- . g d'kkat ,·c gayreti ,;avc,;in- re=>}~ B=ls a 
!arı hem • nö-lam olur ve hem de rengı İnınlteı eye oldugu kadar l.ıh~ • vı ua c:uk ha ·t:ıhan<',ı ııışilatı da ya kında nı·ık 

1
.
1
. "eredı't· m

1 
.tmızkın1 ı ·t · ~ 'W# U 

" kt · · '· · · < <' \'a · a anmıs ır . .ırnt'iyyen .olmaz. kurtarmıya yıırıyac:< 11 · ~ona rrecektir. Valimiz B Faik Türel her ı. te ol- · . ~ ı - . 
Fakat, moda Ye görenek mazı h:ılıla- ZABIT ADA * f)ehrimiz İran ccnernl kon~ı~- chğu p;ihi zi~ai isler üzcxinde dı• ha::; M~nısa mektupçu ~l~;·~t· " k 

t·ının orijinıılitesine de el uzatmıs be- ._.., =•-·3'1..·stt'Sl1 lo~ıı Ahrlollııh }[omt:ız. dün J,rll'dı- s•;sivetle durmakta ve icap cdeıı eli- :\Iunıı:ı bul~ııa~ ... ,\ .... ,. t!nıız ~~e -
k:iretini bozmuş, mevkiini :<arsmıya Hll~SI:tDIKLAR: ı~ıl lwlPctiyc rci~i Dr. Behçet lJ:z'u ıekl:fleri vermektedir. t,ıpçuluguna. Sa~~ , ... ı ~\ etaı ~c d?

1
P-

ı.. .. ·l ·t . v .• tı'şo "en. n•ı\" 11- . • L' lı .· ı .·. h . z \ rı• · et ccle-'k g"" •""oı , ........ u"'r .. . . . cu::-u B. Sadı e\Jlll:lln ı Yln e 1 -u;.ı~amışıı. ıenı)e .'n,., ç .,.1. Halı! oglu :<ucu .,a ıı, uıı a:;tu)ı ·• . .'" .. oıu.".ıtıı;.L: . Havaların musaıt. l{ıtmesındcn p:ı- "-· ·h'J"· V k~letindeıı y"J: ·eh 
~r bazı c;ic;eklcri \esıl yapma~ h ·• \·~- ziyaret mabarliyle şehrimiz memleket * L ~rn;ı muf.ett.ı~ı. e:<k~. v:dıl_ı;_•·- mıığ'ıın tamamen toplanabj!eccği ve ct:gı. ?a ;' If'.C e <ı ı .l~ ;.<.; 

. •ne kapılmı.Ja_r., B.uııu yabanı boya- hastahanesine girmiş ,.e bir odada b..ıl- ~ım~ .R· .. Adı.! sehrmıızC' ;;el.mı,;, ı-<ka~ı mah-:uhin bereketli olduğu görül _ bıldııılm ... tır. 
~an bc~.ı:em dı.kıel'lnden (Rak[•ffi 1 ~0- duğu bir yorgan tar~afını çalmak ı~ır ·ı ıızcrınde lıazı tetkıkat:ı lı. mektrılir. Mezuniyetler: 
va) dcnı~n y ~ıl Avnıpa boya! ;rı .. ul- mak,;adiyle beline :<arclığı ,.:ırada gö;·ü- lamı<;tır. . Fiatler diğer senelere nazaran ii:,- Sehrimiz müdtleiıımumi mua\'ini 
lanmıya b, sJ_amıı-jlardır. Bu Lıoy~ıltır !erek tutulmu., Adliyeye ve~ilmi:;tiı·. * Vılil . .'el fi'.ıt muı:ık.<:._~e. kum.s tünılür. Ziirra :'atı:-ıtan ok mem _ • ·u~·eddin Özen, ı;ulh h~kiıni Asım 
c;abuk soldugı.ından mazın halıları~ı~ * Şeker<:ilerde Kemal oğlu Ert.uğ- 1·01111. Lıt·~uıı ,·alı muavınlıırnırıı.; fcv- ııundur. . ('elik hakim muavini • ıgiir Sarnç- i 
itibarını kırmış ve piyac::ı~a m?\'k;ı_nı rol, bir k ,ç gündür çalı ·tı*ı .şek~rci Jt. 'fıd bir topl_11 ıt!. \'a))~ı·~k bazı ·~·- TOTON: l{ğlu 've AkhiRar . o~~nı h~kiı:?i ~ab· 1 

arsmı,tı:. Bu sebeble hala ycşıl b? a Remziyenin dlikkanından 40 lira çala- cın maıhlelerı 111 tıatlernıı te<;bt hu- .Uıııtak:ımızın bu seneki tütün r: Avırtman11. Adlıye \ ekaletınci} 
·:ılnıı H.:ı.ar halılarında kullnnılıJ+or. rak kaçmış ve yakalanmıııtır. Suçlu. >ıı. ı.:•ıd. ı karal'lar alacaktır. mah;;ıılii diğer senelere nazaran az hi.-er ~ı\ izin vel'ilıni~tir. 
)fazın halılarını ~elez.lc:;im.ek.c'.ı yedi buçuk lira çaldı,'lnı itiraf etmi~- X i~e de ev:;:ıf iLbariylc i.i. tiiııdür. Tü- Cumhuriyet bayramı hazırlıkları 

t r'.aran g_en~ ma.zıı:ıI.ııtıırın b?1·1f ~ 1 ~~ tir. Tahkikata devam olunuyor. Sehirde petrol tevziatı t fiıı icr drnk haline g-e'tirilmektcdit'. 18 inci yıl cumhuriyet bayramını 
~llııyor:. }~~pımızcc_ ~ 1 \~~~1~.,. 1'.. ~: _ ~ Ç?t'akkapıdn Bıçakçı hanıı:_da ' . Zirnat muallimleri, köylerde denk - kullulamak icin valimizin resilğinde 

nane.! "·ı;dır:. Tur_k ·:0~~usumı.1•1 •
0 ~ U:ılıl oglu Alı Osman, )fohmed oglL! devan1 cdıyor lrl'iıı muntazam yapılına~ı. bozuk biı' komite le~ekkül etmiş ve bayr:ı-

tl<>nberı bır coml~k b.mkn. 1 ~.udu . .'.\Iu ·tafanın oda ından 70 lira. ını çal- .. . . . , . tiitünlerin denklere konmasıııdan mın diğer .nllarn nazaran da~a. zen-
Köylü artırdığı para~ı knt<ı~ının b..ı~- mı~ ve tutulmu~tur. ' , ı_>ıııı fıeh·~·ııı .. ~rn~l<'lıf ·:?ı:ıtıcrı!ı_d~,~ı ı·l' A"elecl~k :ene fide sahalarının gin bir şekilde kutlulanın:ısı ıçın !ıa 
nuna altın yapar, ıkılıncıı bozdunn, *Ödemişte TUrkmen mahallesinde L.ıkkııllarn ,~\Zı eclılen muhım, mık.t.ıı-ıkontroliinii kol:ı\·lastıl'rnak üzere zırlıklara baslanmıştır. 
harcardı. Karao\'alılar fazla paral:m- manifaturncı lsmail Hakkı Tavasın da petroı, halka ·atılmıstıı" fe\'zıat:ı · · ____ ,,_ 000 
nı halıya verir!er, sıkılınca ~·ıkanr ~~- diikkfınından 51 lira kı ·metinde ku- clenım olunac:~ıktır. . . .. - l r l h· ı· , l:>, . ' . 
taı·l.ır:. Fakat ,\:eşil b~~·~!ı h~~1ııf:ın ıt;- maş çalan Bosn ı seyyaı.\örckçi :mı·- ı::ıyr~m mlina,,eh<:t.ıyle bazı _d'.ık~ın Ha va gazı abonn1an arı Kızı ay ,\ t,1s1 t.\Z,ll -

ÜZÜM 

879 Üzüm tarmı 
840 S. Süleyma. 
1/ 11 

K.S. 
46 
25 

225 Albayrak 45 2;, 
145 P. Paci 47 50 
ıı:~ .iH. Ku~akçı 45 50 
120 Anadolu iııkisaf 46 
155 Aron Politi 43 75 

97 B-etmo Gubay 47 25 
86 Millet pazarı 44. 50 
85 l\Iuiz Ruı;:ı 46 
84 j. B. Elyezer 46 
78 Y. 1. Talat Ku ·1~ 
73 fon şi'!". ·14 10 
52 Akseki Ban. 44 75 
,18 H. Alanyalı 51 25 
40 Avni Me11erret 44 50 
31 Abdullah !\fayda 45 
:rn :.ıuamnıen Us.lu ;15 50 
23 Rasih Ertabak 45 
2.0 K. Taner 52 

bar gormeme.sı ve du uk fıaL• satı.- Uıfa • :ırg:ın tutulmus, Adliy~ye verıl- sııh.ıplerı hıı~~a kııd~ıf sa.tmak ıcın •• e- , l ·t l .
0 

• t . · l ·ıslıyor 
rn.'\! ı, maıı kadınlarına ıl~r;; olmuş. miırlir. IPdıyed~.n mu'<aadc .ıstemı.,l~!';,C d~.~>ı;n.~ nc:lSl aı ırı 1) 1 . esıye ), ';;. : 3224 
Onları ~-e.:;il bo.rnyı tezgahlarınd'.m * Kar'ıv·ıkınııı Şemikl'r kövür :i' lanı mu :ıade verılnl'rnıştır. C, ıınrt:ıı Belediye, ş~hrin muhtelif ycrl<'rin· Kızılay haftası şehrımızde ayın 20 89277 
~zakh stırmıyı diişüıımiye se\·ketm' -ı Mehrr.P.d ıı;1~ Osman Özde~in bi.r i~'e- Topı-ak. ınalıs~lleri ?.fisin~~ .\ ~ını;- öte- ele ten.\'i~at_~a ~ullaf!ılan hava gıızı fr- in~i pazartesi giinü ~~ış~~~:ı .'.ık_~ıı" Eu __ _ 

t r. . . . ği ç~ılınmıııtır. Hırsız :ıranıvcır. dcnberı fırın<:ılık, bo~r~k~ılık ': t.ıllıu- nel'lcrını sokturmege devam etmekte- muna>ıebetle ayın 24 uncu ~un.~ Cum- 92501 
, fazı halılı:-rı~ı. açık grt7. ~~ırıı:a~ı- J(!Z l\AÇIR.U.1: ı · lık yııpanlara un verılnı>kkrlır. cli·r. Eunlarııı yerlerine elt>ktrik l~m- huriyet meydanında, Ataturk:ıı: hey- No. 

lar, kıs me~·:ıımınd~ mazı_ ~~Ylll!e uş.'ı- Cçkuyular mcvkiinde .Mehmecl Za- S,"e)lı·r (iall ı.lt'ııllC taksi balan yerlcşt.irilnıekte ve . k.alclır.~ an keli ?nünde mektepler :~lebesının a- 7 48 
. rek manıfatura ile deg-.ıımek ,,uı_e- bitbc,·Ierin hizmetçisi .\hı. tafa kızı 17 • h('J' fenet· yerme hava gazı ıçııı mura- pacagı toplantıda mera:-;ım yapılacak- 8 .14 
Uyle çifte ticaretle toplarlar. Ilıııp~n \·a~ında. ·elıahatı ııu~cyin oğlu na~an tarife}eı·i meseJesİ caat c>denlerd~n bir kişi, aboııemanlık tır. !l 4.> 
hile ihr~ içjn ::ranan mazı !ıalıları~.e bÇırmıı: \<' tlıtııiar:ık Adliye_\'<' v ril- . . . . . . hakkından i,.;tifade {'tlirilmekteclir. P.u Talebeye hafta zarfında Kızılayıı~ 10 .H) 
İktısad \!ekal~tı y:ı~ınıi:ın __ :ıhık.ala~ıı. nıistir. . ~chrımı~dekı . li!k~ı .. otom_olııJlcn ;:ur !le 1800 hava gazı ~ıbon<'nımı ııan- yardımları. hakkında. ~onfcranslaı, 11 5:\ 

u el ·an'atmın bu un bolg ·~e ya_ı.ıl- "> • k . . .- .1;ın bc~edıyc .. <lnımı cncumenınc<' ~a 1 , 2000 e c•ıknnlııcaktıı-. dersler Y€11'.ıleook .ve en ı ·ı ~·azıyı _Yaza- 4U Siyah Jnhi. ida. 26 
mn.ı 'iC köylünün daha çok ta ·dalan- uca artı on l e~ı bul eı.1ıleıı /117.de kır. zam, ta bık x cak olanlara hedıyeler verılecektır. 9 Siyah s. Erkin 27 
nıası temin olunur iikriııd,,.rin1 B C 1J 1, . k' . . h· 11 , . ol~ıı~maktadı~·· ~~üzde kırk, tak i .-"- I- c·ılcrı"n hazırlıg>·ı Lise ve orta okullar talebesin.den :~ P. Klark 30 . uca · .ı. · j u .'111 m,t a e uc_a atının yazdıgı ııcrete zam ::ınretıyl<: Z • müteaddid gruplar tarafından ~hırde __ _ 
Alman propagandacı/arı gı kongr;sı, ev,·elk~ ~kşa.m oc.~g".l alınmakt:ıdrr. Bazı şoförlerin. yenı Hu ~ ıl Ankaralıa ,rnpılacak Cumhu- f:ıHliyet gösterilecek, Kızıla~· a yeniden 426 

kayıtlı 9 ı 2 azanın ıl;!hrakıyle Hu a- t .·1· . .. v d h· f" ı ·· · · · 1 · ı il ı d d'J kt' _ Ba.cıt:ırafı 1 inci sahifrde - . . .. . aı ı e~ e ı.ıgmen -a .ı az a ucı et riyct bayr:ımı içın zmır o rn .arınc an aza kay e ı <'ce il'-
. .. ' ' 1 <l - d . (' l[lt" rneddın Balkanlının reı:ılıgınde top- ·ıldıkl"r' ik:ı<•et edilmiş ve bu crihi- ı;o "er kı'sı'l'ık o-ruıllar sim<liden hazı:r- --oo~ ---•ıın heııuz a mm-a ıgı ıı t:ııı .. ı y ı · d ·d h · '' · ~ 'J "' ' v " ., ., ...--

• • . 1 ,, · • · t'k" anmı~tır. apı an seçım e ı are e- leı·ı·•ı t"ıkı'bine b"-0 l·ı11mıstır Bunl·ır ı 0 nn1 ı, .. t b·ıqlamı ·l·ıı·rlıı· 2') ı~irincil>s-lfarkol cephesınc e "orone" ısı ,,_ . ı· ı•:- ·r . · s J"h K h · · ' .... '. ~. · ' " · • '· ' ·.' · " , :" 
metinde cepheyi kesmek i;;tiyeıı Al- J e. ıne ~a:ım uı ~ 11 !• ~ 1 

. a 1 ~= y~kalandık~an takdırdP ışkıı meııe- rinde Ankar,ıcla. bulunacak. ulan bu ı.z-
. · K' ft k' . · . m.ın, O,,ın,ın Bahçelı, J:-;m~tl Kay, dılecek1 t'.'rdır cı· ırı·ııp'ıaı·ın" !)•r nl· vızıfeler Yerı!- l•'.n·,..lkı' gJn Bahl'ibaba ı>arkı cinı-ın·mhrın \"tzıvetı ıvc e ı v.ızn l o - y ·ı k ·ı · h • · "' < ·• · ·' ' ' · · " 

t ' b;nzenı~ktedir' Fa.kat bunu t~rit 1
: , ~maıı .~ıı; ırma . • a ı · .. muı at: ViliLyetiıı mriyle motöl'iü ka a mi'itir. llu m•j anda İzmir Lise1o·iıı- rıııda Halil Rifatpa~a cad~e~iı:de 6 

e. . - 'kt ı··t h . ha,,Jıklara Hu,,,ımeddın Balk,mlı, :;- ınkil \'a ıhların·ı Ü" günlük ilı•ı - den b;ı·ı· ·'~~· "'Iııh·ılıer" İkiıı!'i Lise ·e ıııını"ı·alı e\•de oturan ' ferıhısarlı ('dıcı malumat vo ur. • u e a~!lh - 1 o . y "I . . k . "l .. · • '' ' ' ' ' • · · ·""'- • -' ' ·' • " · 
:-ır· g ·r Harkofun \'azi>eliııde hıı ı .. 1 Gr::an eliı ıım:~ • '~{ 1 

• m~:1fj ~ .ı<;ları olan 21 litre benzinin bir a- de .\filli oyuıılıırrlan (7, y 1ıek o~·unları) IAJi kızı 105 :a*ıııd:ı Ay~e Aydın, nı~ı~-
c :\ ·i~l& voktuı- · mar.. .oçmcn, B:ıyıam · '-';r~_ı;, . " 1 r:ıcla vcrilmc~i muvafık görUlınli ti:ı·. ,·e rilmi · tir. gal üzeı-iııdc yaktığ'ı ate~te ,\' mek pı-

g ş · • Buuınlı . .\lehmed D.~rel.ı'. .\Iun:ı:ııı ~- _ Ankaradaki ön hıızırlığ-a nıem ı r ~irirken cwkk·ri. tutu:mu~ \'e ;vanmı· 
R •tına z•ın Fıkraları rl~~er, ?Iehmct Gundm, Hu"{y,n ,lllK.LH ı ş,ı llSlY E SU DII il U- edilerek \':.-kiilet<:~ ıl:t\ et edilı•n lzryı· r ya ba;sl:Lmıstır. Ihtiyaı· kadın, for,ı·ad 

L ·' C~kdek.' Mehnıe~ ~Lıuııcular. bra- JU'J\ Jf;lllKL'.llES/,\'DEN: I İkinci Erkek Li~e~i Y:ırdiırektö~:U "~ etmiş, sokakt:ııı } eti~enler, kadının 

K T • hım A5?.11 ~ı .. .\Ittmın. Al.ba!i ~·e A- Sauı: .941/580 lCı'ckc Beden !:('rlıin;,. ; öğ'retm ni .\1! 07. de iizerinde yanmakta olan elbbcleri .ıöıı-
8Ç8D eravı zem .Akı!<ı ıııtıhap_ e.dılmı~lerdır. lzmiriıı İkinci kanıtaş mahalle~inin bııgiin Anlrnray:ı hıtr"kl'İ etmi tir. clürmii~lerdİ!'. Fakat. muhtelif rerhi 

. l llh BAŞÇI ~Ocuk!ar JÇJil saytOl Iladi bey soka~ıncla :36 taj mıımır:ılı ----.:-- yanını~ olan kadın, ağır yaralı vazi.ı·,.t-

Zavallı kadın 

lNClR 
K.S. 

279 Çu .M. Ataman 18 
246 ıı: Süleymanoviç 14 
-53 « J. ·raranto 18 
121 « Ali Çeliı<kap. 18 50 
88 c H:ıkkı H 50 
52 « A. Bayrakç.ı 16 50 
19 « Ritmı 22 
H « ı I. l~mir oğ. 14 
H c Hayim Kosi 11 
~2 « M. H. Nazlı 15 
16 « Ş. Özdemir 22 50 
ı:~ « A. Papağno 14 50 
8 « Konyalı $iikırii 18 50 

0.. IYahzan.l . dan .. enıı. 'l·tar'ıt' \'ek~ı t' d · l: k· l· ı·I· cnb ml!kim iken ölen Eminenin ııln- l"ı''ıltt"ıı·ı)'lI·k - h·ıvraın tıc hastahaneye kaldı.rılmı~tır. mrıınc e ıç a nı ı;cc e gorm " ·' , a t: ırı en .ı ,ı .ıc .ı .ı~ ki ·ı- 1 't'b b' . c ' 
b . k 1 ~. o-elen em· d 8 'k' . t . .. ca ·ısı vaı ·a ı an< an ı ı aren w a.ı • Jl4'> y k" 

dec !erden bın ir ~l. am nası ,,,ı,n.l,., . ır. e l ıncı e. rm gunu- içinde mahkemeye müracaatları ve bıı Kültiirparktaki blillın e··tence va~ı- (' l-I }> ~ı. r 1 . •• - - ~ un 
~.erem erbabın~an. bir z~t.:ı çatml;S, ı~tiıı'. ı!k .ta.hs,J ~ec?.~rıy.etm~e~ı ç~- müddet ges;tikten sonra alacağın k:ı- talıırı bayram gunleı·i halkın i,-t~fade- ,. . • l CSLI( l\ C OCcl 55659 Diinkii Y<!kiın 
ıttara rlnvet edılmı.1. Haf ıt bır ye _: c'.ı~l,ıı ı. "'.a~ ma \. ~. Y ,ız.m,~ _gu.ıu. ol.ı- ııunen hükmii olamıvacağı ve ~·ine ifan- ,.ıinc açık bulıınclurulacaktı.ı·. !Joylcce ğtnda n: 
me ·ten, ,;onra teravıye kalkılmı;. lkl r,~." ~e~bıt edıldıgL hlldırılmıştır. O dan itibaren üc. av ·içinde vari,,ler:nin bayram günleri, Kültürpark halkııı U. yrkun 
·"at suren bir ibadette dı>denın !1e gun, deı:s :ılının ~ene başı m:ııu_ma- müracaatları ve b·u müddette miiraca- bir toplantı yeı i halini alacaktır. . Ocağ~~rzııı yıllık kongresi 20 .ilk~e·"i: ZAHİRE 
ınidcsınde yemekten. eser, ne dızın- ~nı. tesb.ıt ~~~ek uzere cmaarıf ı-<ta- .nt edilmediği t:.ıkdirde metrük:itınııı ___ ıııı tarıhıne r:ısth~an pazarteı;ı gunu 80 Ç. Bakla 
de derman kalmış. Dede bayram er· tı::;tıklerı, gumt> .olarak te.sbıt olt~n- hazine.re devir edileceği il:ın olunur. J:nniı · n;;,.diiııcu lcı a Jlr.ııwrlıı- ~ant 21 de s>('nk bınasında. topl~~aca- .JO Ton Sug.ım 40 

:rn~oı 

I\.S. 
51 
45 i"ı-0 

·15 50 
51 
52 
-16 
48 GO 
50 
46 '5-0 
47 50 
46 ;)() 
48 
.1) 

•17 50 
53 50 
44 M 
.fi~ 

·15 50 
53 

30 
27 
:30 

K.S. 

l:6l .,... ı 

20 ~o 
25 
16 50 
16 50 
22 5ıl 

H 
1-t 
15 
22 so 
ı.1 50 
ıs ;,o 

.. ' ., 

'te~ine kadar: mu.~-ıur. s.~yımı, ılk mektep muallır.ı ğıındon • (.'l.p ;.5177) gından ocag-.ımıza meıı~u'? Partı_lı ~r- 40 Ç. Ket~n tohumu 
- İftara buyurun... l~rı \'.:! ,~otlerde muhtarlarla mual- , lzı11.fr Diirdiiııcıı Jcnr Jlcmıulıı- Amerikan Tütün kumpanya ıııcla kadasların kongıı:eye ı.<ıtıra~erı ı·ıca llO Ton Fasulye 20 

l>iyen!erden korkmuı;, kaçmış._ Ifa.Y- J:ınler .,,r.ı~te yapacaklar~ır. Y~ - [iıııulrrıı: .94115172 amele ve )iorhane mah .. llcsi 550 l'İ so- o.ı .. u.1n•u•r11.•••••••1•6••1•'•(-•13•6•2•)••12•5••F.•;,•p•.•am•ıı•k•••••İı7ıİı.;•• 

10 ,:o 
1'.'! uı 
•!O 

ram toplan atılmı·, herkes alamc_ - kınd~ ınual_lım!ere bu mUhı.m yazıfe 1 İzmk Yapıcıoğlu Çeşmedere sokuk kak :n numaralı evde iken h;ılen !k:ı- liı 
leinna., serbestçe yemek yemege h-.ı.kkmda konfcraruılar verıl_e~ck ve 6 numaralı evde il<en halen ilrnmclga- metgiihı meçhul Ahmed k:ın~ı İkb·ıl Bu E' LH 
ba~lamış. _d~de. bir kahveye .. ok.~! : s~.rı:.n~n ı h~.tasız yııpılmnsı ıçın her hı meçhul bulunan C'ı-mal kamn Gm- tarafına. -
n:uş, kal!a.,·ı bır f~n~nn~n, ı:ı lulelı turlu .e<.bulcr alınacaktır. ı:ıüm tarafıııa. V11kıflar idare~ine mukaveley~ m:i. - gun "' MRA ı\latineleı-den 

itibaren 
bır çubugun . neşc~mı s~rmege ko - > • • , • • , Vtıkıfl:ır idaresiııe mııka,·~leyc m:is- t.t:ıı!dcn b deli icardan bc~·clıı bulun- M · · Z 'f Y Tkl ı · 
yulmu, etrafta şoyle hır muhavere lZM~f., _SLLH JJUKVJ'- MAHI-1.E· teniden bedeli icradan borçlu bulundu- duğunuz 61 lira !)0 kuruş ile faiz ;·e evsımın en Pn şen... arı... enı ı ere :nialenmİ§ bir a,k filmi olan 

başlamış: . • . .l!ESl!\DEN: , S lL.A •1 ğunuz 12 lira 76 kuruş ile faiz ve Jc- ü~r~t_i \'ekaletin tahsili için .\apılun t~~- E;..LENCE KADINI' 
- Benden.ız bu .. :amazan rahat- . SA~I . . ·.·, . . . reti vcld!ctiıı tah. ili ic;in yapılan ta- kıp uzı:trine ikametg:ihınızııı mechuıı- U Dl 

ızlık dolay1»ıyle doı t gün oruçtan AhmP-d ıle A.zız~nın ş.ıj ı.m m~ta~aı- kip ü~eı'İne ikamefgabınızın meçhuli- ~-etine binaen ödeme emrinin ilih~ıı TYRONE POWER - LiDNA DARNELL gibi herke;;in takclir 
mahrnm kaldım. rıf oldukları İzmırde Fettah _mahal!: yetine binaen ödeme e·nrinin ilanen tebliğine karnı· verilmi~tir. Borcunuzu • · - · b.. .. k i · l 
' - Efendin: ben, Allah kabul et- ~inde 1695 inci Mııkara sokagıncla. k~- tebliğine karar verilmi;liıı.-. Borcunuzu maRraflariyle beraber l~bu öd 0 me em- e~~~·~caı~y~;n~t ı.~1~1 t~·~a~n;~~~~~ai11.Jı:~ı~li 
sın, kazaya bır sey bırak~adım. . . ın 1? nu:naralı hane !118h~e~ece vetı- masraflariyle beraber işbu örleme em- rinin ililnen tebliğ t:ırilıiııd ıı itib:ır·~n 

. - . Hamdol;;un, bendenız de ~ızın len ızaleı ş~ı~u .kar~ırın~ ıstınaden .. 7! riniıı ilanen tebliğ tarihincli.'n itibaren 10 gün içinde öd~meniz. Borcun tanıa-
gıbı. . 11/911 tarıhıne musadıf Cuma gunu 10 gliıı içinde ödemeniz borcun tam:ı- mına veya bir kısınma yahud alac·ıtc-

SEA. 'SLAR: 3, 5, 9 da 7, !LK MATİNE UCUZ FlAT 

Yalnız ilk glin gafletle su ıçıyor - !laat. 15 de İT.mir Sulh Hukuk mahke- mına veya bir kısmına vahud alacak- Jıııın takibat icra~ı h:ıkkına dair iti- A k " f b •k · 
duın, yudUfl'.ll ~ğzıma -aldım, aklı~l ll'lesınde satışı y:ıpıla~aktır. . !ının takibat icra:-ıı hakk.ıııa dair itira- razınız Vat'Sa bu miiddet ic;'.i?ıcle istida s erı a rı alar umum mü-
başıma geldı. Şımdi meraktayım. ,ı- Bu artıırmada. gayrı menkule takdı~ zınız va~·;;a yine bu müddet içinde i>ıti- he veya ,;ifaheıı icra d:ıiresin" hilılir-
cııba oruç sakat oldu mtı '? ~luı;a~- !<ıyme~ 3500 ~iı:anı~ l'o ?5 Şl la ile Yeya şiftıheıı icra dairesine tııl- meniz, 1ıildirmediğini7. takdiı:de hu du"" rlu .. g"" u·· nden 1 
. H7r taraftan m.~htelıı: fctvalRl' ''e- veıildıgı Uı~dırd<: Uılıbıne ıhal~~ı ya- dirmnniz. Bll<liı·mcdiğiniz takdirde bu müddet için<ll' 7'! i.incii rnııdde nnıcibiıı- ı 

.rılmı , bazı!lına gore sakat, bazısına pılacak aksı tnkdırde satış on gı.ın da- müddet içinde 7·1 üncü madde muci- ce mal bevıınıııda bulıınmaııız liızını- H k •• •• 
göre -değilmiş .. Nihayet pek n:üttekı ha UZ:'ıt!ıa.rak ~inci. artlrma ~. 1.8/ll/ bince mal beyanında bulunmanız hi- dır. Beyaı;d!l bulıının:ız~anız ha pi., ile ava ompresoru alınacak 
oldugu çehresınden okunan bır zat, .9~l t.ırıhıne milsadıf sah gunü saat zımdır. Beyanda bulnnmazsanız hapis tazvik olunacağınız Ye hakikate muhR- . 
mütecasir bir if~de .~le.: yıne 15 ~ yapıl.acaktır. .. . ile tazyik olun:ıcağınız ve hakikate mu- lif' beyanda bulunduğunuz takdinL 250 :ıtmii'l L'l' tnzy•kl• kadar havı;ı ba~abilecek 1 ila 3 adet !<0mp-

. - A.lla_ha bın -~ukur, oru~umd:ı A~7.kilr gayrı menkul u.zerın?e haki halif beyanda bulunduğunuz takdirde hapisle cezalıındırılacağıııız, borcu re:;;.ir ulııııı<:aktır. Tek Yeya müteaddid si!indirlı elektrik motörti veya 
hıç. ek~ıklık yo ·, fakat çok m.üte~~~ı- ~f bınd~ ~ııl~nanlar ellerındekı ve~- hapis ile cezal:ındll'llacağınız lıorcu iiclcmez veya itirnz dınez ·eniz hakkı- transnıisyonla müteharrik yeni veya ıyi vaziyette müstamel olabilir. 
rım, r ter;wı kaçırdım, yuregım . enlve ad '.1- ~la malumat almak ıs- ödem z veya itiraz etmezsımiz hakkı-ı nızı..la cebri icrııya d\·vanı olun:ıc. ğ': Satmak istıycnlerın bır istida ıle ll t ""d"" r· - .. , . t'· 
cayır c-:ıyır yanıyor. tıye eır aı~~mızde 41/718 No. lu ııızdıı cebri icraya devam olıınaca~ı ödeme emri mııkıımın:ı kaim olmnk ' '.. .. ,' . ' m ım ım'. 11.r uge mur.ıcaa ı:ırı ve 

O v:ıkite kadar hiç seı;i çıkmıyan dosyasına muraca.at etmeleri ilan olu- ödeme emri makamına kııim olmak iiz<'re ikineıı tebliğ ve ihtıır olunur. kopıpresornn ev~af \'C eb aılıyle hedelının bıldırılmesı. 
c.lede, dayanam:ımış: mır. / (4360) iizerc ilanen tebliğ ve ihtar_olıınuır. l (4:167) 15 17 19 21 

- :.ı i.iteessır olma azizim, demiş, ı•••••••••••••••llİİİİİİİİlıiiııiiıliiılı•ııiııiııııiıl•••m•ıııiıııı•••1111aımıam:ıscmı:ıı:mıımillİlmm••-
4287 

~;~:~\~ ~~1ıi~
1

ff~~~n t:~~~~~e~;/~a: 1 DİKKAT ??? • (Leyli .ile Mecnun) u •DİKKAT ??? 
ha öyle boş bulunup yakal-nnmam. ilıı••••••••••ıial 1 lzmir emniyet müdürlüeünden: 

İzmir emniyet mü<lil'l'lüğünüıı şimdilik ihtiyacı olan albnış iki adet 
sivil palto ile altmış ik t:ıkı;n siYil elbise 27-:X..941 pazartesi günü saat Z A 1· / 

Kar ıyaka. K12 Muallim mektebin
den almış olduğum tıısdikname ile 
niifu tezkeremi kaybettim. Yenisini 
a :i<'ağ-ımdan eskisinin hükmü yoktıir. 

Karşıyaka Nadir sokağında 18 
Numarada Zehra Akyenç 

SELA 
Aratmıgacak kadar nefis .... 

:8 
ı 5 te ihalesi yapılmak üzere ac;ık eksiltmeye konulmuştur. P!1ltola-

N 
rın beher '!ldedi yirmi blş elbiseltrin beher takımı otuz beş lira tah· 
min edilmiş olup her ıkisinin muvakkat teminatı iki yüz yetmiş dokuz 
liradır. İhale gününe kadar ~rlnameyi ve nilmunelcri görmek ve oku· 

1 mak üzere taliplerin emniyet müdürlüğü hesap bürosuna müracaatla· •----------•-••••-•••-----•••••il· rı ilan olunur. 8;-13-17-20 2401 
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"undan
• de iken halen ikametgahı meçhul bu· • • : ....................................................................................... u•••n••·•••••UIUllıt 

Cinsi 
:\!ikt.nrı 

Kilo 

)1uhammım 
bedeli 

Lira 

.:.Iuvakkat 
teminatı 

Lira 
Eksiltmenin 

Tarihi Günü 

lunan Ahmed kızı Melek tarafına: Söke aakeri aatın alma komiayonundan: 
Vııkıfl::ır idaresine mukaveleye mils- l - 14-10-941 günii halesi yapıl::ıcak olan 25 bin kiio kuru fasul 

teniden bedeli icardan borçlu bulundu- yaya t<ılip çıkmadığında:ı ihalesi on gün müddetle uzatılarak 
ğunuz 26 lira ile faiz ve ücreti vekiile· 24-10-941 cuma gtinüne talik edilmiştir. 
tin tahsili için yapılan takip üzerine 2 - Taliplerin izmir ve Söke ~atın alma komisyonlaı~nda mevcut 

Saatı Şekli 

ikametgahınızın meçhuliyetine bin::ı- bulunan ewelki ~nrtıııııneler dahilinde 2,t.10-941 günü ~aut 
en ödeme emrinin ilfınen tebliğine ka· on bire k~dar Söke Mkeri ,atın alnıu komi<~•onun:ı milrncu-Ekmek pıRırme 60000 930 70 3/11/941 Pazartesi 9 Açık eksiltme 

Sığır eti 12000 6270 471 3/11/941 c 11 KapaJı zarf 
Bulgl!.!' 12500 3150 237 3/11/941 c 15 Açık ek~iltm-.ı rıır verilmiştir. ntl:ın 17-19-20-21 

Boı·cunuzu ma!'Kaflariyle beraber işbu ödeme emrinin ilan.en teb- lzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundanı 
liğ tarihinden itibaren on gün içinde Cin"i }likt:.ırı 

Kuru f sulye 1200 278 21 3/11/941 c 16 • c 
Mercimek (~kilmiş) 8500 2:!16 174 4/11/941 Salı 9 « c 
Nohut 5200 850 6,1 4/11/941 c 10 c c 
Pirinç 1800 908 68 4/11/941 • 11 c , 

ödemeniz borcun tamamına veya bir Sadeyağı 5000 Kilo 
kısmına veyahud alacaklının takibat Kuru fasul)·a 10000 > 

Sadeyağ 22.10 :l937 296 4/11/911 c 15 c c 
Sebze konservesi 2600 1798 135 4/11/941 c 16 c c 

, icra~ı hakkına dair itirazınız varsa Bulgur 10000 > 
yine bu müddet içinde istida ile veva Patat s 15000 • 

Kuru soğan 6200 450 45 5/11/941 Çarşamba 9 c c 
Zeytin danE"si 2200 950 72 5/11/941 c 10 • c 

şifahen i<!'"a daire"ine bildirmeniz. B·iJ. l - Yukarıda mikfan .vazıh dört kalem )'İyccck maddesi pazıır-
dirmediğiniz takdirde bu müddet için- !ıkla satliı alınacaktır. 

Sabun 1500 788 59 5/11/941 c 11 • c 
Pataws 6000 717 54 5/11/941 c 15 c c 

de 74 iincü madde mucibince mal be· 2 - !halesi 20-10-941 pazar!~~: günü mat on dörtte izmirde kış-
yanında bulunmanız Jii.zımdır. Beyan- 'lada levıızını amirliği 'atm alma komL,yonunda y<ıpılacııktır. 

Kuru ot 20000 1560 117 6/11/941 Per~embe 9 « c 
Saman 16000 832 63 6/11/941 c 10 c c 

da bulunmazsanız hapis ile tazyik olu- 3 - Taliplerin belli giin \'e s:.atta kati teminatları ile birlikte 
nacağınız v~ hakikate muhalif beyan- ___ ;,;k;;.om:::_!:"yona gelmeleri. 

1 - Yukarıda cins, miktar ve muhıımmen bedelleriyle muvakkat teminatları ve eksiltmmıin şekli, gün 
ve 'antl<>ri yazılı o:!I beş kalem iaôe maddesi satın alınm:ık üzere eksiltme ye konulmuştur. , 

da bulundugunuz takdirde hapis ile ce- Avcılar köyü askeri posta 618 Satın alma komisyonundan: 
zalandırılncağınız borcu ödemez vey:ı 1 - Kapalı zarf usulü ile 2300 ton ot alınacaktır. 

2 - Sıırtnnmeleri komisyonda olup h<Jr giin görülebiJ:ır. \ 
3 - Talip olanların muvakkat teminatl:ırmı Gümrük Baş müdürlüğü vezne$ine yatırdıklarına dir vezne 

makbuzu ile ticaret odası vesiknlnrını hamilen muayyen gün ve sııatlerd" komisyona baş vurmaları ve kaııalı 
1.arflıı. olan eksiltlllP.ler için de ayni vesaikle beraber teklif mektuplarıııı eksiltme saatından bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Komi•yon b:ışk:ınlığına tevdi etmeleri ve muayyen s::ıat.e de komisyonda bulunmaları 

itiraz etmezseniz hakkınızda cebri ic- 2 - l\Iuhammen bedeli 137500 h·a ulup muvakkat teminatı 
r:ıva dı>vam olunacağı öclıeme emri J 0310 lira 25 kıırıı•tur. 
mak::ımına kııim olmak üzere ilanen :ı Eksiltme 11-11-911 -~alı günü >ıı:ı on lhde Kliçiik Çckmec<'-
tebliğ ve ihtar olunuı·. (-1364) nin Avcılar köycnr.eki ~atın :ılma komi ·yonuııda yapıla • 

ilan olunur. 17 21 26 1 (4353) /;mir Asli11e ikinci Hııkıık Hôkim· 
liyiııderı: 

caktır. · 
4 - Şartname her yüıı mezkur komi•yond:ın btenilebilcceğı gih 

mektupla da müracaat edilirse cevap veriI:r. 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma ko
misyonundan : 

1 Aclet Pulaııya tezgahı, çakı kilttik tuli: 0,60 sm. dir. 
ı 

ı 

l • 

Kalınlık rende tezgahı, çakı küti\k tuli: 0,60 snı. dir. 
Ş.-rit bı~kı tezgahı, ka~nak kuturları 0,70 Sm. rliır. 
Fireze, ınakkap, daire bıçkı tczgiihı. kompi!e tabl:ı eb'arlı 
o,soxo.9;; sm. dir. 
Rende çııkı bileme tezgahı, 0,60 Sm. kutrunda zımpara ta~ı ile 
çalıŞır ve kayışla sağ ve sola hareket tertibatı havidir. 

YukMıda y:ızılı Beş adet Mar::ıngoz Tezgahları mü~-Wınel olmak üzere 
A.~keri P:ıbrikalar Umum Müdürlüğü )Ierkez Satın Alma komisyonunca 
satın alııuıcaktır. Ellerinde böyle müstamel Marangoz tezgahı bulun::ınia
rın C\ısa! şartnamesini mezkur konıis yondan ~arak ellerinde şartname
ye uygun tezg;'ıh bulunanların mufassal tekliflerini en geç 25/10/1941 
<ıkşamınn kaaa:· Askeri Fabrikaiar Umum .l\!üdürlüğüne vermeleıri. 

13 15 17 (4253) 

inhisarlar umum müdürlü2ün
den: 

1 _ Kapalı zarf tı~ulii iie dört adet m::ıa makine güverteli çektirme 

yaptırılacaktır. 
2 - )foh:ımmen bedeli 58 bin lira olup muvakkat teminatı 4150 

limdır. ~ ıı ( •'' ~ ... 
3 - Eksiltme 31/10/941 cuma günü saat 10 da Kabat:ı•ta levazım 

~ubesinde müteşekkil nlım komisyonundıı yapılacaktır. • 
4 - Şartnameleri sözü geçen şubede ve Ankara ile İzmir baoı mü

dürlilklerin<l 2 lira 90 kuruş mukabilinde alabılirler. 
5 - Y:ılnız makine veya yalnız çektirme teklifi kabul edilir. 
6 - Eksiltme)·e girecelcler mühürlü teklif m.ektupları i'.e kanuni 

\'esikalarını ihtiva edecek k:ıpalı zarflarını ihale saatından bir sant ev- • 
Yeline kadar adı geçen komisyon riyastıne makbuz mukabilinde \"Cl'· 

ın~k:ri lı1zımdır. 10-12-H-l'l 8908/4224 

o. o. ro11ar1_ 8 nci işletme komısuonundan: 
İdarece yıılnız kumaşı verilmek ve seten, kazaliıı, tela, dliğme, sırma, 

fodra ve atanı.eti farikalar müteahhide ait olmak Uzcrc (23225) lira mıı· 
h:ınımen bedelli işletmemiz memur ve r.ıüstahdimine yaptırılacak takri
ben 800 t.akım resmi elbiı;e ile 600 adet palto ve 500 adet kasketin şart
namesi veçhile yapılması i~i kapalı zarf u~uliylc eksiltmeye konulmuşmr. 
lhaJesi 27/10/941 Pazartesi günü saat 16 da Algancak lşlı•tme bin~sında 
komisyonıımuzca yapılacaktır. 

İstRk!ilerin (17·11,88) Jiraiık )!. teminat makbuzl:ıriyle bu gibi taaiı
hüdlerini muvaffakıyetle başardıklarına dair bir vesika ve eksiltnıeye 
ıcirmiye ınanii kanuni bir halleri bulunmadığı hakkında beyanııamclerıy· 
le teklif mektuplannı mııhtcvi kapalı zarfl:ı1·ını ayni gün saat 16 e kadar 
koml8yon reisliğine vermeleri lazımdır. Şıırtnamesi !zmirde i5letmem'z 
kaleminden, Ankar;ıda 2 inci i~letmc \"e llaydarpaşada 1 inci İşletme 
~lemlerindcn parasız alınabilir. 3 9 13 17 (4130) 

lzmir orman çevirge 
lüiünden: 
' 

müdür-

KMşıyakıt orman fidanlığında kesili yerele mıcvcut bulunan 28 metre-
kup 010 cfemimetre küpe muadil 142 p.-ırça mamul direklik Okaliptüs tom
ı·ugu ile 100 kental Okaliptüs odunu 76 kent::.! Okaliptüs kütüğü 15 gün 
müddetle 4/ Xı 941 tarihinden itibaren açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

Direklik tomruğun beher metreküpünün muhammen bedeli 900 kuruş 
Odun ve kiltükleıı:in beher kentali de 100 kuruştur. Hepsinin temiıı:ıtı 26 

lira 41 kuruştur. · 
ı ı~11e 20/Xj941 günü sa::ıt li:i te lımir Ormıın Çevirme :\Iüdürhiğü bi· 

ııa~ııu\a icrn"dilceektir. Taliplerin fazla malfımat alm::ık istiyenlerin lz. 
ınır Orman Çevirge müd(irlüğüne \·eya Krurşıyaka Devlet Orman fiıJ:ınlığı 
lllildürlilğüne milr:ıcııatları ilim olunur. 4 8 13 17 4146 

inhisarlar umum Müdürlü2ünden 

-

1 

2 

Keşif ve şartnameleri mucibince Çamaltı tuzlası :ımele yemek· 
hanesi iıışa:ıtı i~i kapalı zarf usulil ile yapılacaktır. 
Keşif bedeli 14150.71 lira olup mu\'nkkat teminatı 1061.31 li· 
radır. 
Ek.•iltnıe ~/Xl/941 !':ılı günü saat onda Kaba.taşta levazım şu
bemizde milte_şekkil :ılım komisyonunda yapılacaktır. .. . .. 

·I - Şartname sözu geçen şubeden ve İzmir, Ankara bnşm\l{!Urluk-

fi 
lerinden 71 kuruş mnkabilinde alınabili~·. 
Eksiltmeye g;rmek istiyenlerin 15 bin lirnlık bu k::ıbil inşaatı 
nnıvaffakıyetle yapmış olduklarına dair vesika ibrnz ederek 
ihale gününden 3 gün evv<.'line kadar umum müdürlilk inş:ıat 
şube~'ndcn aynca eksiltmeye i~tirıık vesikası almaları lfızımdı!'. 

G - Eksiltmeye gir<'Cekl~rin mühürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesikaıarını ve münakasaya i•tirak vesik:ısını ihtiva edecek olan . , 
kapalı zarflarını ihaie sn.:ıtından bir saat evveline kadar adı ııe· 
çcn komisyon ~·eisliğine makbuz mukabilinde vermeleri Jllzımdır. 

14-17-19-21 

Izmir sicil ticaret me
murluğundan: 

355 kı.;TUşa beher kilo~unu mal eıli
ği kalııvın kilosunu 7 liradan satmak 

()!uzaffer ve Mu11mmer Zincirci) suretiyle milli korunma kanununa mu· 
ticaret ımvıını ile lzmirde Başdu • ha1if hareketten suçlu İzmirde 1295 
.rnkta üçüncü mıhcılarda 6 numara. inci sokak 8 ~ayılı evde oturur ve Ha· 
lı mağazada toprak, orman ve hav. limağa çar~ısı 5 numarada Kuru .çe
,·an mahsulleri alım ve satım ticn- mişçilik yap:ır :Mustafa .oğlu 318 do
cetiyle iştigal etmek üzere teş.,kkUI ğumlu $tikrii Uğıır hakkında mahke
cden işbu şirketin ticaret unvanı ve memizcc yapı!an duruşma sonunda su
~irket mukavelenamesi ticaret kaııu- çu Habil oldugu!'d~n 2.5 lira ağ1r para 
nıı hükümlerine göre sicilin 4048 cezıısiyle m~h~umıyetıne ve yedi gün 
nıımarasıııa kayıt ve tescil edildiği müddetle dilkııkn~.nın k~patılmasın:ı 
i!flıı olunur. bir kilo kalayın musaderesıne ıni1li ko-

lzmir sicilli ticaret memurluğu runma kanu~unun 3~, 59/3 ve 63 !in-
re•mi mlihrü ve H Antek' cO maddelerıne tevfıkan karar veril-

. · ın miş ve işbu kararda kat'iyet kesbetıniş 
imzası bulunduğu ilan olunur. (4377) 

Bugün 11-10-941 bin dokuz yüz 
kırk b!r senesi te~rin i evve 1 ayınıtn --1-z,-ıı-iı-· -D-ö-rd-iiı-ıc,_i_i -..,-/ c-ı-·a._A_f_e_m_1_,,-.z-ıı-
on ,birınci cumarte•i günü saat on 941/5122 
buçuk sır::ılarında iznıirde doktor ğıındaıı: 
IIulfı~i bey caddesinde Kadirçalı Izmit· Faikpaşa mahallesi Dere so
lı:ın 15 numaralı dairei mtıhsusası:!I. kak 8 11umaıralı evde iken halen ika
da Türkiyo_ 7um~u.ı:'İyeti kan~nları- metgahı nıeçhııl bulunan Kavalah Şe
ııııı bah~ettıgı sala\ııyetle vazıfe gö- rif tarafına. 
ren beıı aşağıda mühür ve imza~ını Vakıflar idaresine ilil.ma müsteniden 
koyan izmir üçiincü noteri Siireyya bedeli icardan borçlu bulunduğunuz 
O!cayın yanına gelen kanuni ehliyet 225 lira 40 kuruş ile f::ıiz ve ücreti ve· 
,.e v'!lsıfları haiz olmakla ~ehadete kii\etin tah8ili için yapılan takip üzz. 
eh'il oldukları görUlen~ izmirde &ı- rine ikametyahınızın meçhuliyetine 
limiye mahallesinde 391 inci sokak- binaen icra emrinin ilanen tebliğine 
ta 37 numaralı evde oturan H'll.mdi karar vudlmiştir. İşbu icra emrinin 
lliııyeper ve izmirde Turanda ista~- ilanen tebliği tarihinden itibaren on 
yon caddesinde 137 numaralı evde glin i~inde borcunuzu ödemeniz lazım· 
oturan Kazım Toker nam şahitlerııı dır. Bu müddet içinde borcunuzu öde
t.ıı•if ve şehndetJeri ile taayyün eden rncz~eniz tetkik m"'rciindcn veya tenı
chliycti kanuniycyi. haiz buluna'l, ~·iz ve yahud jııdei muhaken1e yolu iil" 
izmirde inöııü caddesinde Güzelvdlı ait olduğu mahkemeden · icranın geri 
cl:ı 1054 numarada mukim 111UZAF· bımkılmaRın:> dair bir kara•· gctkil
: Eit Zl .. 1 Cllll'l VC' y:nc izm!rclP ( ;n .. n~"dikre rebıi icra yapılacağı. ve yin~ 
ıelyalıda inönü caddesinde ı054. I bu '!1üd~et icind~ icr::ı _if~as k:ınununun 
num:ır:ıd:ı mukim MUAMMER Zl!'J- 74 uncu madıle"ı mucıbınce mal beya
C!RClden sebebi müraC"aatlarını 'or I nınd:t bulunmanız ve bulunmazsanız 
duğ"ıımdn anlatacakları gibi tarafım hapis ile ta1.yik olunacağıııız \"e haki· 
dan ı·esen bir mukavelenamenin ya-1 kak muhalif beyanatta bulunursaııız 
zılına,ıııı btediler. isim ve adresleri hapis ile ceıalandırılacağınız icrn enı
Y Jknrıda yazılı şahitler yanındf müt 1 ı·i n~~J.::ıM.ına kaim olmak iiı~r<' ilane~ 
~!'ikan söze ba~lıyar:ık aşagıdakı ıoblıı.ı ve ıhtar olunur. 
• .. rılar dairesinde bir mukavele ak· 
dnttikleriııi beyan ettiler. I .. tIJK.i.JJI ŞAHSiYE SULH fll'· 

:\ladcle 1 - işbu mukavelename Ki'!\ ıl!A TIT\t.·.ues/XDE:V: 
ı ı birinci teşrin 1941 tarihinde r:m- Sayı: 941/80 torkc 
zını olunmuştur. 1znıirin ('ay>"lı b:ıhce Tahir >oka-

:\ladde 2 - .ııuzaffer Zincirci ve ğında il sayılı dükkan mlisteciri ölü 
.lluammer Zincirci izmirde 'lllonu ('abir oğlu bakkal Hliseyinin \"arisleri· 
cadde~indc Güzelyalıda 105·1 sayılı nin ür :w zarfında nıahkemeve vesaik. 
evi kanuni ikametgah ittihaz etmi>r l<'riyle bcraher mliracaat ~İmeleri ili 
!erdir. zumu ilan olunur. 

;\Iadd.c 3 - Şirketin ticaret merke 
zi izmirde Başdurakt:ı üçüncü mıh· 
~ılard'!l 6 numaralı mağazadır. 

Madde 4 - Şirket kollektiftir. 
:\!adde 5 - Şirketin unvanı (:\!"u. 

zaffer ve Iuammer Zincirci) dir ve 
ıııerkez;i İzmirdir. 

Madde 6 - Ortaklardan her biri 
şirket namına münferiden imza va· 
zına salahiyettardır. 

/zmfr Birinci Tııpıı Sici! ,\Jııhn/ı~

lığıııdan: 
Anadolu gazetesinin 25ı9 1 9.U tarih 

ve 8659 sayılı nüshasının 4 üııcU sa
hifesinin 6 ıncı sütununda 4/10 941 
tarihinde mahallinde kesif yapılacağı 
ilan olunan gayri ıııenkuliln keşif gü
nünün 27110/941 tarihine talik edil· 
diği iJfın olunur. 

:liadde 7 - Şırketin mevzuu: top
rak, orman ve hayvan mahsulleri mer Zincirci) tıcaret unvanı altında 
alım ve s:ıtım ticaretiyle iştigal ede· ki sirket her iki t::ırafın mutab::ıkatı 
cektir. h'!!linde başka bir şirkete dahil ola-

1\fadde 8 - Şirketin sermayesi bilecektir. • 
15000) beş· bin) lira olup ortaklar- :\!adde 15 - Ortaklar lüzum ve 
dan her biri nakden iki bin be~er ihli)·aç g1irdükleri halde Türkiyenin 
yiiz lir:ı \•azetmil)lerdir. her han[Z'i bir yerinde şube arabi!Q 

Madde 9 - Kar ve zarar ortaklar ceklerdir. · 
arasında münasıfeten taksim oluna- Taraflar başka bir iliyecekleri ol-
caktır. madığını beyan ve ifade etmeltri 

ll!adde 10 - Şirket 11 birinci te;ı- üz~riııe ben yeminli noter sıfatiyle 
ıfo 1941 tarihinden itbaren 10 biri:ı. yazılan bu mukıwelen·amevi acıkça 
ci teşıin 1944 tarihine kadar üç se· ,.~ yüksek sesle okudum ~e maİıa<ı
ne için tesL• edHmiştir. nı anl'!lttım. Diledikleri gibi yazıl • 

Madde 11 - Ortakkırdan her han rhğını benim ve şahitlerin yanında 
h:ıngi birisi şirketin fe>h ve tasfiye- hınamen kabul ve ikrar eyledikten 
>iri! nıukavelenamenin inkizasından kendilerine ve şahitlere imza ettir • 
1ı:r ay evvel ihbar etmediği takdirde dıktc:ı ~onra ben de imza ve tasdik 
şirket ayni şartlar ve esaslar dair~- ettim. Bin dokuz yüz kırk bir senesi 
sinde daha 3 sene temdid edilm!Ş teşrini evvel ayıııııı on birinci cumnr 
olacaktır. tesi günü. 11·10-941. 

}fadde 12 - Ortaklar arasında ih 11. G. 
li!fıf vu~unda her iki tarafın tayin Taraflar: imzaları. 
edeceği birer hakem vasıtasiy!e hal !$ahitler: imzaları 
ve fası olunacaktır. Hakemler ara- İzmir U~Uııcü noteı'i Süreyya Oleııy 
,ında ittifak hasıl olmadığı tnkdirde reoıni milhilr ~e imzası 
iki J11ıkenıin müttefikan tnrin ede · Umıınıi No. 1191\'i Husus! No. 
cekleri üçüncü bir hakem tarafııı_ t<lıu mukavelename suretinin da· 
dıın hadise hal ve fasl ohınııcak ve ire do,y:ısında saklı 11-10-941 tarih 
üçüncü hakemin vereceği karar her ve 11957 nıımsralı aslına uygun ol· 
iki ort.ak için v:ıcibüllttibardır. duğunu tasdik ederim. Bin dokuz 

Madde 13 - Şirkete ait he,abııt yüz ku·k bir senesj teşrinj evvel ayı. 
her sene kanunuevvel nihayetinde nııı on birinci cumartesi gilnil. 
görülerek bilfınçosu tıınzim oluna ·• 11-10-941. 
caktır. . Lomir üçüncü noteri Silreyya Olcay 

)!adde H - Ortaklar tarafından resmi mühür ve imzası 
tesis olunan (Muzaffer ve Muam • 45 kuruolu damgak pulu. 

5 Eksiltmeye gireceklerin mühürlil teklif mektuplarını kanu. 
ni vesikayı ve müııak:ı.•nya i.iiirnk ,·c c.ıkısını ihtiva edecek 
olan kapalı zaıflnn ihale aa•ı: 1nıı l,jr s:ı::ıt en·eline kadar 
A\·cıJ.ar köyündeki satın ::ıma .. ımis0 ı; n riya:<etine makbıız 
mukabilinde vermeleri lnzımd r 1 'i ı !l 27 b 

Söke askeri satın alma komiayonu reisliğinden: 
1 - 24-9-941 tarihinde ihalesi yapılaC<ık olan 500530 kilo sene

lık. saman k.apalı zarf usulü ile ek$iltınesi ilan edilmesine 
r::ıgmen ~alıp çıknıadıgından sonunda pazarlıkla mübayaa 
edılmek ı.ızere 2-1-10.941 cum., günil sn:ıt on bire k::ıdnr bir 
ay müddetle a~kıyıı alınmıRlır. 

2 - Talipleriıı izmir levazım aınirliği ile Söke askeri Ratın alma 
komisyoniarıııda mevcut ev\·elce gönderilen şartnameler da· 
hilinde 2·1-10-941 cuma günü "aat on bire kad<ır Söke :ıskeri 
.<atın alma komi,yonuna müracaatları ilan olunur. 

11 H 16 19 
İzmir levazun amirli.ti ıatın alma komiayonundan: 
1 - Beher kilosuna 36 (otuz altı) kuruş tahmin edilen 13500 

(on üç bin beş yüz) kilo <1ğır eti kapalı zarf u ulü ile ek<ilt
meye konulmuştur. 

2 - Ek~iltme 18 110/941 cumaı1e,i günli saat onda kışlada iznıır 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılac11kt:r. 

3 Hepsinin tahmin edilen tutan 4860 (dört bin sekiz yüz :ılt. 
mış) liradır. 

4 - Teminatı muvakkat&sı :364 ( üç yüz altmış dört ) Jıra 50 
(elli) kuruştur. 

5 - Şartn-amesi her giln komisyonda görülebilir. 
6 - Eksiltmeye i~tirak edecekler kanuni vesikaları ve le;nin:ıt, 

teklif mektuplarım :hale saatından en az bir saat evvel ko-
mısyona vermiş bulunacaklardır. 4--7-12-17 

Çanakkale Mst. Mv. satın alma komiayonu reisliğinden: 
1 ~ Beher kilo•u 3:; kuruşta:ı 25 ton mtıkarna 20-10-lı.11 pnzart•. 

sj~ g~nü s~at.~ ıo.no da paznrfı.kJa. satın alınacaktır. 
K.ar: terııını..~ı .14·15. lırn ı lı:ıı ev .. af ve şartıınmesi her gUn ko. 
mı~~ onda g?rulcbılır. İsteklilerin mezkfir gün ve saat:11 ko-

2 

mısyona mur:ıca:nhn. ı:\ 17 

Bodrum satın alma komi•yonu başkanlığından: 
1 - T-ahmiııen beh{!r kilosuna 30 kuruştan k:ıpah zarf u;;ulıyl,• 

120000 kilo sığır eti ,1lınacaktır. 
2 - :.\1uhammen bedeli ~6000 lira mın·akkat teminat 2700 !irac\ır. 

!;,;aı-tıınıııesi komi<yııııumıızdan ôgrenilebilecegi gibi Ankara 
lcyazım amırliğinrkıı ve İzmir ı-.ur s"tıu alma komisyo:ıun<h 

görülebilecektir. 
3 - ihale 2·1 birinci te~rin ıın tunıa günü saat 15 de komis\'OllU· 

muzı:n ba!uııduğu Ilorlrumlu ~alih Uslu hanında yapıbc~ktır. 
isteklilerin nıezHır gO,, \'e 'a:ıt 13 den 14 de kadar teklif 
nıektupJ~rı:ıı J~o:nisyouıınıl.i.Z:t vernelf'ri • an olunur. 

4 

7 10 14 17 

htaııhıı/ Knınııtaıılık .'iA. A.l .. /\. nıoıclc'!ı 

4 

izmir l~vazım amirliği satın 
Cin>i 

'r. fnt"tıl\"a 
P2tl1cnn' 
Kabak 
llomuh» 

.ılma komisyonundan: 
:lliktnrı 
30ll0 
:ıooo 
2500 
1000 

2GO Y. Biber 
ı - Yukanıla yazılı be, 

alınacaktır 

k1:1lenı ) iyccck ınaıld s, pazarlıkla sıttıı 

2 - !halesi ~0-io.9,;1 pazartesi günü saat on altıda raıHlacaktıı·. 
:ı - Taliplerin mezkur gün \'e s:ıat·e t:•min:ıtl::ırı ile birlikte lzmi · 

kışlada Jeyazım :ımirligı atın ıılmıı komisyununa nıürara • 
atları. 

Devlet umanları işletme umum müdürlüğünden: 
Atölye ihtiyacı ir;in dört metre boyunda 20 il!i :ıo snııtinı ı:·en·~liğir 

dr \ e 5 santim kalııılığıııda :ı.ıo metre mikabı birinci mal lıryıız J'nlı
rika .lwlası kapalı zarf usulil ile Mılııı alıııacaktır. 

:Muhammen bedeli yirnıı iki bııı dört vüz kırk lira ve muvııKkat te-
minatı 1683 liradır. • 

lhııle;i 31-10-941 tarihine rıutlı;-11n cctıııa günü saat on beşte Gala 
ta rılıtımıııdaki umu : müdlirlük binasında 1opl:rnacak satın alma 
komi<yoıııında yapıl akiır. 'l'tklif mektuplarının bildirilen vakitten 
en geç bir sa11t cweline kadar komi>yon reisliğine tevdi olunması liı
zımdır. Şartname her gUn sözil geçen komisyonda görülebilir. 

17~20~23-26 4356/9175 
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1 F i Ki R L E R 1 · r \ .1 d b' r·k· ' Askeri Vaziyet 
.. --------- t n1crı ·a a ır 1 ır al ı . 1 hif d - e •• tar-,ı mc .. e e -

l\1 rı~ku\', ıl. n lıır Jıt•f, ı· L;lP :ıyır, rnk 

A "k Lı'ııiııı•raıl l'•'])lıe:.iıw sı•vl. C'tnıPlrri 
merı a Lı·l.leıı ı•ırıı 7.. ,\(ııı~ııılarııı lfo~t nf Ye 1 b ld f °"'\ 

,\l':ırrıızıl, f:ı1.l:ı J.ııll..nılııı.ıv. tı:ı.. lJ:ıı·knf i~1ik. m..tintl«kı ır.rıırnzlnn- stan U a k S kt j 
il\ ,ııı \"(• dilını11.e girıııig lııılııııaıı lıu nın \"anı. lntlı,"l Jıa}Jı•drı·iıll' ~ultıll'C. za ar . a apony.: -
h~·lıııh'.Vi bir c_okl.ırırııız .·:ııılı, t<'laı'- Derhal harekete ı l 1 1 l. lı 111 ı~ Iht'l· "tı·dan ,, ko"mu·· rct"l ı ., •alıaıwı l':h .1 

(1 :ıı· ıı a >ı. lllll ( ,. - ·ı C: .. - ya <arsı cephe mıl 
fuz cdl'l', yı.ıılı~ ~ az:,ıı.-.. 1• ı·ansıua- ~'amıııı lıilclirnıektPılıı·. Fin CC'ı_>lll' - l l . 

KONFOR 
Rusyada 

~tukavcmet i in kafi 
endüstri var mı? d:ıcı alınmı~ olan hu hlinw, mli t. - geçmeli cıincle de FiıılilPt', dogu Karelide lı:ı. n1ah}·(ın1 O ( ll Tokyo, 16 (AA.) Dom<'i .\-

kil olruk o li anda da yeıa kulıanılm:ı- z; nıuvafiakıvetler elde etını ·lerdiı-. lstanb:ıl, 16 (Jlu;;u,;i muhabirimiz- jansından: Lon<lra, 16 (A.A.) - Tayrnisin dip-
ğ-a ba~lanılmı~tır, umumiyetle mes- Va~inı,:toıı, lG (A.A.) - Ayan ::l!oskova ·önündeki harckiıt en den tel~fonla) _İhtikar uçuııclan Ad- lomatik muhabiri Sovyetl~rin.gizli en-
kenler için kullanılıyor \'e in~anın hn azasından ve mnruf şah:i~·etler- kati safhaya girmektedir. Şehir batı li\'e\'e verilen 2 kömürcünün muhake- Gelen haberlere ~iire, Japo:ı- dfü;tri kudretinden bahı;ederek diyor 
yatımla medeni ihtiJııçl:ırıııı k:ır.;ılı- <le:ı l'epper be) !ınatında. Anw- ~;maiden. batıdan \'e batı cenııpran nv2 ı~ri nc-ticelenmi~, 15 S<'l' glin hapis ynya karşı lııg:iltlrc, Amerika ki: 
yan ve:ait mana ·ıııa g!'!i:M. rikarıın .fopuıı~"l. 1 harPkPtsiz tehdirl kar~11:nndadır. Fakat bu kol - ce7.asivle ctiikkftıılarının yiınıi~er giiıı ve Cin arasında bir üçler askeri cAlınnnlar, Rus endfü;lrisini en ge-

B. · · " tı· nıle ı· ııın b k v it ı ·~ lar, dört kcıl teshll elnwl.lcdir. Ka- k,·ıı:ı.~ıi tntulnıaf\ına mahkum ec_lilm_ i_'i- · · 1 k 1 t 1 ni~ ve en zengin bGlgelerini vurmakta-ır ınsanın \C'\'n u· ' •ı ııı ı..... ıra mıı. ı, .. r:ııı ,z, .ı nın \< () 
1 

,.. meclisi ihc ası :ırar a~ ın mı:;-- h 
1 

.. 
keıılerdc anmıl:ı.ıı nwd.>nı ilı1iy:ı~~ - · 1 t i ni.ı, Vi5 azma, fll'iyaıı~k \e ı·e - Jcntir. Bugün Adli) ede 20 ıhtıkar dıit'. Bu böJg,•ler, nrp ma zenw,;ınm 

1 ı Japon dıınaıınıasıııı ıııı ı:ı <- nw- ilen u-eleıı kıılhı·.. 1 L , 1 t tıl'. üçlerclen biı·er ı]ahsiyet :ıra- ürtf' iki.~ini verınekteclic. Hu hal, ne-!An ııelerd.ir'.' Hun ar cl:ı umıımiyPI c si.ıi. Hitlnle harıı "ic.·in lıuın•n la- ... c a\'a ına ~ıı\t mı:;; ıı-. 
1
.
1 

k lı' · 
1 l,. · A lmanlrn·, lıu ~un·tle Tinıoceııko _ _ _ 00 Hında te~kil r< ı ece ır komi~- ticelt.>r üzt•ı-inde ağır bir d ği~ikliKtl 'se-ıki katagorıye ayrı ıyor: ,ırı ıımu- zım olllU"Ltııu. Aınl•rik:ı \'l' lıı.!"il- Q ff " 

l k 1 1 "' 1wdu~uııu sarnıak istenıcktP<hrlcr. f J f>oı)of .von. g-enı'ı-..d .;arı~ - ·~uııgurı ı'i5 a- l>·:b olacak ur. l"nkat. Almanların ya-mi mahı,·ette olanhırc ır ·i ıı:>ı ar tereıılıı ,·ası.nıcag•rnı sii.' lenıı;; ve KJoc.l)'llS So yac. 'l kl 
• lı ·ı · J ' ~ ,\loskO\·n dıı hedlıiııdıı-. F~ık:ıL llus- · ... ' ' i:elinılP çalı~aca · ır. kııı tasavvıııfarmı g.,rçekleııdirmtıgt' elektrik, ha\"agazı, :ınyo gı Jı e~as demistiı· ki: 

1 te;;kil edl·n seylcr: clii'.:Pri. :-oğul) ve · lar çarpı:_;ın:ık~:ı.dır. . . . ile kon ustu b" p t k" muvaffak olsal:.ı- bile, yeni bölge <>r 
. . ... 1"ı 'l·"ııııı T"J'Oll\" "<t ch·ı·- J.ı)ıon p)ı•ılıı,• ıııe, :.\fo-;kuv.1~ ı . teık > • Almanuaua ır OP e iZ bii,·iik :ı~kuı-l avantaj'!~!' aru•tmekt.:; Vf sıcak lı:ıva tl'rtih:ıtı. nıutbnbtu hava- - ""n .! ·ı '" · ... ' · "' • . v ı ' 1 

o-azı Ye.va lehtrikli "emek sııbas ı, lı.ıl lıi.cumu lazıınclıı-. , an.'· J) 

l 

\tl t k 1 etnıesı Lıildirilnıis.tır. Bıı V<t:t.ıyette Sofya, IG (A.A.) - Sof_vad.ı lııı un. - • Amerikan - ııgiliz yardımı ile birlikl~ 
" ,, rliı"~el' elı;ilıhlerııı ve hLiklınıelııı de duğu sı'!'ad; Almaıı dedet ~ı;_,zın (Jı{- k .. heu'etı• uı·dı·gor kudretli L!r müthıfaa hattı kur'Ulnın.sı yağlı bo:,alı VC'.a kfdi:ıtlı _<IU\'arlar, vaz:.H:ti daha nn1.ik s.fh:ıya.gır: ;\fıı.heıva~ı teılı: etıııi .. olmaları b_l·k-,tol' Klorlyus, Bulgal' h_.ı·.ıcı .ı·t· nazırı as erı için kuvvetli Lif ihtimale de mt-ycl.m 
cilalı parke do .. cnıcleı·. tak~ınıııtlı nıecleıı harL·kete g{'çen·k HıtL:rı leııebılir. YC'ni hııkuııwl ııı rkczı :'ı a Ha. l'opoiu zı.n ret l•tmışt1t·. . . verııı"'ktediı·. 
modern kilı·ı·, zıl tertilı,\ ı . .-ifo i - den11.lerclen kıı\"ntt"ılınz. S:tın'ıru Y ,.n Kazan oL:ıeakJll". Fa _ _ 'ırıo- _ Lizbon, ıG (A.A.) - \ ıkı Lır da ooıo----
nerlı .rel'li do!apiaı·, kı, lııılıt:c:si gılıi J d kat daha z·ı~·:ıde Sap1::u·:ı aklu ~ akııı lng·i}terede fXlSİf v_et üzerine Lıiı· Pu.ıtl'~ıı.: • us~eı_ı heye ·ıngı•ıtere 
liıl.s f:ı. lına giı·eıı k.~ınıl:ırcln:ı İl' - 8 ponya 8 ılıı-. E:m,cıı çoı:uklaı· \'e k.ıclı.ılur < tı Almaııyaya Jıaıekel dnıı1tır. 
ı{-1,küp <'ıl t'. 11i.iviik ;ı.nlıirl( rinıiz.1e . • h"f d Mo. ·kuvayı terk etmi~lerdı. nıüdaf aa ooo 
her iki ııt·kil<h' dt• :ııı:ırtnııınl:ıı· \'lir- - B"atarafı 1 ıncı •1a ~ ." e-:- Ruslarm .\lo. kovavı sokuk sııhak M b k• Tanı dikkat İçinde 

' t l •ı· ı· lnıı ·t ıı· l'u ll• g-ı·ıta "ore . 1 I 1 1(' ( 't ') l)u'" Jll' 11111 acar aşve 1 dır ve vapılmakhdır. Bu sı>lıiı-lt•ri - e ı.; :l ;l ". · ' . .:. · co e\' rv nıt'ı'<l", f,·ıa edeceklerı· sür len - ,ont ra, ' :'-··"· - ~ u • Londr:•, 16 (.·\ .A.) _ Ro··:-,·t,..·· aJ·- n-, · · S · · ·t lı·ıı·ı·"ı\' ı' ]·omıserlwı ç:ır;ı·111· " ı t l h h.. l k ı • · '' -nlı.Z([n ılk k, t·.ıgoı"ıd"ıı lıın:ıl.·ıı· l'O - O\) l! ' ' · ' · ,, "' k ı o ı ı· <l b ·· ] 'rclı~ • ·ı mu ı ·emt:' ava ucum arına ·al'ş 
_ " . . " ba aksamı .\lo.kO\·:ıyı terke hnzır - me ıeı ır. 13 

ü ır L' ·ugun l k,, nıukan•nıet tedbıl'leri alııımaktadır. ı• • • f t• sının diplomatik muharriri yazıyor: 
g-ıılnıaktn ve yeılj. _rnpılaıılal'Jll lıe - !::ıııma-:ı JiLzım geldiğine d:ıir ı•lcilii{P rihin en knıılı mulıarC'lıe .~ i gı•cecP. - Sığınakların lı'lahı il,'ill tl'tlbirler itti- ının zıya e 1 Dü~m:ma faydalı mnlümat gitm m,-
~ıen hcp~.ıHle bunlar. bulunmakta telC'fonla haber wrnıi.,tiı·. Bıııınıı .~e- tir. haz olıınacaktıı-. ~i için Rusyaya yapılacnk yardım pt:' -
ı,ıp de lukz kısma dahıl olanlara 1 ·- b lı" 1 ilılirilmemi"1ir Cenupta ~I:ırynpo] şehrini :ılan Budapeşte, 16 (A.~-~ - ::.\I:ıcar nının bildirilmiY('Ceğine dair Atlle tn 
t~niJul ile Ank:ır:ıdn .<ık tes!ldiit' ı - <' 

1 
> * · Almanlar, bu Şl•hrın batı;;ındn dur- Du sııı·eıle 20 mdyon kişi ~ığınak. ba::ıvekili, Bul>:ar h;'.rıcı~:<.' ııazıı:nın rııfından vnpıl:ın bc·y~ nnt ııarl.amf'nto 

dılm<'z. Radyo gazetesinden: nrn~lardır. l.eningratld:ı d:ı teşcb - lardaıı i:'iifa<lı' edı·b lcceklertlir. Budaoe~i<'yi zıy::-r~tı rı;ımasebrtıyle mnhfillerİn<l<> m<'mmınivetle kar~ıhın-
lıu· ·.~· Rııo. Jaı·ılatlıı·. l·'. k~t iıı«iliZl<'ı· ooo b" · f t mı>ıtır Kar.-ılıklı ola -Bi:ın ynptıranlarımızın çoğıı pliin- ,J apoıı knbiııesi :ın ızın iqtifa N· ·· - - " k ır zı)'a e ver ·. ·. , "" . : mı5tır. Hiikümetin Ru;;yıı.ra yardım 

hırını y.ı kendilerı, }"a lıilv,inlik ~ı~lı- mL~tir. Bôylc Lir k:ıyna~ma r:;asC'ıı Almanlnrııı .\loskovayı zaptdc.lti ·ren ltalyan tebliği rak ir.ad e<lile1? nt~tuklar~a, yenı nı- için t'linden v.el--ni .r:ıprnakt..'l ol<luY,unu 
1 ti k ıf .. l ı V" Hı b'l' . o lu A 1 1 •) ı··k· sonra cenup cephc~iylc alrıka , r o- . • . zamdan, iki mılletın bu nıznmn olan mh'tıslR.r tamn1ni,·I·' mütı·rik bulunu-yan l o~ an veya ·ıı ": ra • "·I - ı ını:ı· re . n :ı~ı nn - ı ·ır çar - lac:ı\'J·,ıı·ını, ll", ı·kuftı ~ı. r,ak llaz·n· Roııın, 16 (A.A.) - ltalynn l ·l_ılıxı: lı l t l u ru o, 

rır bir mim·ıra mürara11tla pa.ı· \"eı· m · l·t:ı ıı· t r ı ket 1· • • " " bağlılıkl:uınd::ın -::. 1 · mı~ er ır. \'Orlar V-.:! Rus\·nvıı vardım m<?selı>~inin 
nı;kteıı ilıtı~:ı; ettiklrı-ın(len .koııfur !~~~ ;~·ldi.ğiıı

1

r bl111d~r~~~~~~.- ~li~'l;~~ :a: denızıııc :otılacakl:ıl'llU ~üylenılcktc•- ::>inlı:}ıl_i Afrik}·adıı,_Tlııbnül:.ta kıttaiaı'l- ooo miizııkere3inJcn. hi~ bir ameli fayda 
dırler .. Du ~ııretle ıtu~J:ıı., ing·Y· i iz_,_ ' .. ·eınıız e __ unc. mu ı:u __ .<'."'.-.' eı_·.o. ıı1 ıu_;;.:,. o.pç~t= E k ' p C • • .i 

1 
Ç . •·n.• ılan ~n~·J···r ,\"U ııok,;aıı .\·nhud da raf~ A\'l'Upa hnrlıinin inkis.af ı:ıı bek- lı b t 1 oınııı moto•lu bıılık nııııı ıte ... s · ı a nama . reısı hasıl olmıyacaji;ına unir sa 1 günü ,i;ır . 

J,·ııllaııı~.:ı "lverislı' olmı,•·acnk ~ekillrı·- !emek liızım gelcli.<•ini ileri sürmek- t t l T llleleı mız Tobı uk c ı ·· çilin y:ıptığı beyanatı AtllC'nın söz erı . ,... ... Aınerı k:ın ·'·ardım1ndan us u un ı muz t ı.ı., .• . _ .. •. .· .. ·" . • .. ~- · 1 · 
" ,., m.nhı·11111 olacnkl."ı"'ıı·. ll mm uı. .ıj j' J • .,- ı so~y uyor b 1 t · ı · 1 1 te(lı·ı· Ka' " " . . l il' ıltııı ' ı\"'l .. u " u l b b d t ne er ni kll'\".'<>tl<>ndirmi;ı ll unu.vor. nrrı iZ < ı• ,\·apı !T. • ' uııı.,-, reıı:sı n t ~ . , Bu mey·anda, ingillerenin g-arpt~ 1.i~klım ve kı~la ~rı~ı o!ll :ıı· ı_m.an e • ., " 

l\Ictle:ıi insanlar r.ılı')'. ıı. )'Omlan k_ı-kıdıllıl·· i;ı ı<.örrcc ·ti ı·. lngili?- vt~ ~mc- 1-:arckata geçerek Ru,;ya üzerindekı jmı~ w ı:ım·zılerırı:ız~ gır"!11ek ıçıı~ ~·a- Panama 16 (A.A.) - United parl:'lmento.<>u gibi halkı da Rusya du-
kinıselerdil' bunlar ~-oı-g uıı c;ı!.tıkla - rı. a 1 ar, .ıap_ony :mıı'. '" ~ 1~:.: ını ~011 :rnskıyı azaltıp :ızaltnmıyacnğı ~ık-. pılan ?ır teşelıbu.-;, znyı~~ verdırıl~- Pre;in v~rdiği malfima.t:J:ı nazaran ı·umunu~ -~<'Cik.mekte_. o~duj'.,rtı ,S;Sfha-

i'11er.ııde~ evlrrin'e gPliııce rahat gıfıı!e.rde lıcgeı~mcdıkleıı,~ıı açık~a ri ileri Hürülmekteclir. Fakat ingılız re~ a~ım bırak.ılmı~tır. Dıge~· kuvv.:~- e>ki Panama cumhur reısı Aryas Pa laırını ~u~ uk lıır end_ı~ ıl<' truı:ıp .et
etm~k isterler, konfor denılcn ., y ıldıl'ıy?,rlardı. .ıapony:ı. lııı· kaç gun genel kurmayının bu ~ekilde hareket ~ '- r:mız, ~-u te:;ısatırnızı tnh_rıp etrn~.K mımaya gelmiş ve dcr?a~)töz hapsi- mekledır. Fa!'3t a?'.11 a:.man~~ şu ka
lerden istifnde edc·lıilınek için clE vvel 1 ın_1 or atla:<ına lıır. ~av~ Y?~u etmi\'eceği anla~ılmaktadıı·. ingılte. ıstıy~n. du:ımaııı bozguı~n _ugr.ntmış~ı~·· ne alınmıştır. Znnnedıldıgıne göre, naat da kuV'ietlenı) ~r kı ~Uk~me~ du
bunlara ihtivaç hi ,;etnıek \'(' alı:;; · ·çnı ıştı. J~ıııoıı gazetel<'r•ı~~n ı.ıı~ılız renir~ Vasington bii\·Uk elçisi de bu- Akdenızde dc:-ıtroyt"?rlerımız bır lngılız devlet reisinin memleketi terk etmek rum~ V':! bun~an d_ogan gilçl~kle~ı .ta-
mak lilzımdır. Ilü\'ük şehil'lel'imizd Ierlıtaı·Jıgı. d:ı aı·tn11~tı. Şımdı .ıa . - u sö\·lemislir. . deniıaltısını bntn·mı::ılardır. için mü:>nade ıılması icap el.tiği hak- mamdıyle. t;akdlı.r dedıyorlve. rnüttefıkıne 

. · om.·r.ııın lııı· k:ıı•,nı· ,· 0 1·mek. •ıı·efe;;ın n · · . • . ki· R • 000 k d k' k" n muhnlıif hııreketı'n var ım ıçın e ın en ge em vapıyor. bugün hepımıt. l.nııuı nlı. mı~ bulu · 1 1 1 . b - "k , ~ lı h .1 Almaıı ve ıtal) an ka,\ na .ırı, u,. ·ın a ı :ınun . · - · • 
.. .. . . . e o< u••u u son ·a oıne u ranı ı e -ı·b·. . ı·. t· · · g'l A · J D l tk elen dolaı:ı muh"keme edilecektir nuyoruz. Fakat kuc:~k .~e hırl el'ı~nız- 'lnlas.ıln~::ıktaclıı·. yanın m~g u •} e_t m_esu ı) _e. ını ı.ı_ ı ~ mıra a r anın nU U , " . . . · 

de maalesef: bunun ıçın de . elıırler . , . terrye yuklemel-te •e Rus) anın ıngı Arvas bey atında demıştır kı: Amerika 
de memurluk edip bu t;lh:ıta :ılı,;an- . Dwe!· habeı·leı: Jupo~r'.ıd:ı . h:ırp !iz yardımına güvendi.ı!:i için b:ışuıa Vişi, 16 (A.A.) - Başvekil mua. -·Sol hlikfimet darbesine, birle -
1 'k' . .. Ü .. f . h. rnzırlıgı:ıın art ıgını, unıver;;ıte \" I> lıu hal geldiğini bildirmekte ve bazı vini amiral Darlan, işgnl mıntaka- şik Amerika hükumetinin de iş'birak D h l f r et geçe ek 
arımk iZ bl · ılnc.ı ve ll(' .nl~u Sllıll lie hır 1skeri rrıektPJ1lerin tedrbatmın 3 ar devletleri misal göstererek Ruwa - cıında Bretanyada seyahatlerine de- ettiğine kaniim. er a aa ıy e c 

ve asa· a arımıza gıc ınce nı ma - ı k ·1 ·· · ·!· · · ··1 k · ·; am etnıekted "ıı· Dnrl"'n m"ı·eşal Pe A k a· · · Panamanın me 0 \ ' • to 16 (A A ) B h · .. t ' .. .. . . . h t el . _ vve eı:;ı nıe:-.ın<', ) uş .ııı "Ye sag ı - nm da ayni fikire kurban oldugunıı v · " " , " ryas, en ısını ., aşıng n, . . - a rıyc 
ru~ı) .e ı goru~ oı 'P r::ı a e <'mı arı mü,;ait olanların ol'du;;n yazıl - ileri sürmektedirler. Rusya ve ingil- en namına Bretanyalılrira hitaben ru rei;;i olarnk tanımakla berdevam- nazırı albay Knoks, Amerika(ian Vila-
yoı aı · '1".li:.rın:ı, diğerlerinin de buska Yn- tere aı"ı~ınd:ıki ittifakı bozm:.ıü"a ma irad ettiği bir nutukta, gösterdikleri dır. divostok yo!iyle Rusyaya Amerikan 

Umumi mahiyette konforlu y:ı~a •.ife alnrn lnrına emiı· \'erildiğini gö,;- 1 tuf ola~; bu propaganda Rt~syada disiplin ve birlik .hi;,ılerinden me.ı:n - benzini sevkine ~vam edildiğini söy-
mak için binamn ta k,..imatı v te~i.ı. ermektedir. Evliler haı-ic olmak 1 ıı kis yapııımımı:.lır. 8ovyet gazc•tele- »uniyetle bahsettikten_ sonra, go_r - Aınerika Finlandİ)'a ya lem iştir. Amerikan t ica.ret gemile-rinin 
batı da kiıfi değildir, rııunhıı. m 'Jır 'zeı·e lG • 23 yaşında lıülü·~ kadııı- Ru ·anın nınğlubiy li ile Almnn- d~i~t1 mukavemetl~ı·e ragm,•n vuz~f~ • • silahlandırılma!lı hakkındaki kamın 
bin'<tda kerevette yatmak. mutbah. larla 16 - 19 ra~ıııda a~kcrlık rlışm- ı·anın h:ırbi kazanamıyacağını. c;ün. ;•nt tamamlıyacagını, Fı"'.lnsa ıçın yardımını kestı layihasının parlamento tali komit.csin-
da yemek yemek, ha. ır ;;an dalyada la kal mı~ lı1itün el'kekler nıiikelle - kii ingiltere ve Amerika ile çarpış _ kurtu luş yolunun mar~şal Peteı~ ta- . de kabulü ınüna::.ebetivle de alb ıy 
oturmak, kirli iç ç:ıına~ır ü ·tiiıw ipek riyete 'tiıbi tııtulmu;ılarılıı'. P,u ted - mı va mecbur ol:ıcağıııı yazarak de _ ı:-afıı~<l'.m bulunan yeı~ı Y.oı oldugtl'l~! Vaıımgt~n, 16 (A.A.) - .. Nevycr.k Knoks, şu beyanatta bulunmuştur : 
li elbise giyıneğe_beıızer. biı·ler, fevkalade alıvali:ı ic'llııdıı·. m~kr:v.ilerle olan tesanüdü lıelirt - ~_.'.l~_ının hat:ıiarıııın cı.~dı_ su~ette ~u H~rııld Trıbun _gazet_ı>,,ıne gore, 1939 - Kanun layihası kabul P.dilir edil-

Yeııi biı· hareket yapmak L..:;tcnildi - mekte<lirler. ş.ıınulmek lazım geldıgın_,ı .s.·oylem_ış_ Fın - R us harbındekı h~-t~udu geçerek mez bütün ıremilerimizi silahlarla tec-
Bir "O!> e\'lerimizıle çok, f:.k:ıt :ız t D ı b p muhasemata devam etlJU"ınd0n dola··ı 

1 
1 ~ ~i_ııe ~öre ... b.u tc<lbirler de japoııya ALMANLARA GÔRE ı~:· ar_ ~n., car::ıan a gunu arıse . .. • . ,., . J hiz için vapur ar, imanlara gelince ı;ıe rnı·ar c;;rn vardır. halbuki kon - <'!il zarundır. donecektn. ~merıka h~kume.tı tarafında~ Fın'.an- derhal top ve topçu ekipler ,·erl eQt~ri-forltı haratta -az. ihtıyacn gÖl'l'. 1·;1- d k d "lln ı aca"'ı \e a ·e " " 

' · Di~eı· üır:ıfl~.n Amcrıi,a nıC;busaıı -Baş tarafı ı inci .aaqifede - ooo ıyaya yenı re 1 a,. 1 Y " • 1 'i leccklir. ' 
hat \"e lemız eşya buluıııH·. mecl '.:;i lıarcive encümeni Amerikan slirmü~lerdir. Fin teblig'Heri I?adc~eler!_ Y!trdıı:ıına ~i~a1et. v:riıe;e- Bu ::.ilahlar, hava korsanlarıııa ve 

Medeni hir in~. n i<:iıı C'\'indı' kon- ı<emileriııiıı ~iliı.lılaııclırılıııa:-.ıııı ka - · ı~ 6 (AA) D N B A g-ı Fın h_ukum~tını: lııldırılmıştır. '3:-1 denizaltılara krırşı çok müessirdir. "i\Iil-
for, her şeyden evvel temı;ı: ve nıuıı- bul etmi!': vı• la) ilıayı umu mı heyete . Ber ~n, 1 

· · - · · · - Helsinki, 16 (A.A.) - 14 ilkteşrin- karar , Fı.~1.aıı~ı~.aı~.ın bu hus~:-ıt.'l_t~ n;~- ;;ellah l ngiliz gemileri, pek çok korsan 
tam bir ma~ada yC'mek ~:l'mek, ra: öııdermiştiı·. JaTO'l~n b~~l~rce esirin Viyazma böl _ de Fin tayyareleri, Beyaz denize gid.,n nal ve~dı~ı. _gozomınde tutularak ıt.ı- tayyare::.i dilşurmiye muvaffak olmuş-
h_at. bir koltukta_ dinlenerek kahve .. ; ı '-"_ ı·ııı tınlunı ·ı lı ·t'n <l · 11~1 ·ı' ha"'l 1 trenleri \"' demiryollarıııı lıombardı- haz edılmıl;!tıı·. ım·dır. ı e l! ı l! ~ , gesinden ve Briyaııskt:rn kamp anı 

1 nı içmek ve genış, temız \'e rahat hırı'l;:·ılıul edeceg-i t· hmin oluıımakhdİr sevki devam Ptnıektedir. Birçok Sov man ve tahrip etmiş erdir. ° Kanun cuma günü bir :a.ıı.t müzake-
yatakta v:ıtm!lktır. Hıınlıımı cin ha. · '

1 
• • • ' • • k' · Helsinki, 16 (A.A.) - Rus tayyare- Ha' 'a muharebeleri re edilecek ve sonra k:ıbul olunacak-\'aılar w~· ilne,.; giir1>11 lıil' Vn, .!:: uı-ıH.uıı~aıı .. :;onra, Anı<'l'ıkrın .ge~ılerı - yet alayları.ıdan ancak 20 - :rn · ı~ı !eri, Fiıılandiy:ı üzerinde uçmu,l<!r:ıa " tır. 

rıııı . ı şartt~r. ıı.:ıı ıngıl1ı_z lıııın1ııl.ıı1·ııuL gırebılmele- kalmı:;;t ıı'. Huıılanıı .,;iiylediKine ,ı.:ôı·e da IJı.ınlartl.ııı 6 ~ı dü~ürülmüştur. Londra, l6 (A .• \.) _ ır; _ 16 ilk 
"ı e,;a:-.ı ,uıın n ac,ı 'tır. ileri 8ovyet hatlarıııtla '!imdi karar- Alman av tayyareleri, salimen ü:ıle- teşrin geceı>i doğu sahillerimizde lıa Vaşington, 16 (A .A .) - I evyork-

Jf:ıy:ıt. pahalılığı ,.,, lıizınPl çi kıt- Tukl o. 16 (A .• \.) - Anıerih.a:ı gfıh Ye sıhhi.ı·c efradı ı:arpı~makta- rine dönmli~lerdir. fif bir düşman faaliyeti olmnş, bir tan Peruya iki vapurda bir milyon do-
lıi{1 lıugiiıı bir çoh nilclt•l'i :ıpaı'tnıa.ı .lıınaıını:ı~ıııın ing-ilteı-e ile Izland<t rlıı· Muht('Jif ırklardan kuvvetler, H~lsinki, 16 (A.A.) _Fin teL!iğ;: kaç noktaya bombalar atılmış, bazı !arlık bombard ıman tayyareler i ve mü-
lıırcla ~ ~;ı:rnıa~a mcdıur kılıyor, lıun u·a,;ındııki J..:oııiı·o!U do'lan,ıh le ia- şi~di enkaz dolu yollar<lan gC'rlye Kıt al:.ırımız doğu Karelide Poraja- h-asarlar olmuştur. Ölü ve yaralı ol himmat gönder ilm iştir. Bunlar Sovyet-
l:ırın da "O'•u ka~ıl i t.cardlt• ll"a ·1oıı.\·a ve .Amerı'k,·l ,•ıı·,·ı. ıııd. ,·1 1

· 1• ' · .~1.1· - dogrı·tı "ekilmektediı·. Bunlar mare. d - b'ld. ·ı · t· ı,-,,. bı'ı·lı'g' ı'ne V"'rı' le-·'·tı' r ve evvelce ' " "' " '" " erdi mevziini i:ıgal clmiı;;lerd:t .. Ilurası ugu ı ırı memı:ı ır. ' · ,. """" Pdilmi~ lıinalarda ba~ık t:waıılı \e 1 et hakLııııl:ı yüzL şı :::i!raid-e:ıiıı ıııa şal Timuçeııko urdu:ıunun baki.)'ele- biı· çok yolların birle:;;t.iğ'i noktadır. Londra, 16 (A.A.) _ Bombardı- Hollanda ve Nor veç tarafından ısmar-
dnr odalı dairplrrclir, lıur:ıcl:ı en cok 'rnlel eri etrafında sorulıın bir :ıua!e ı'iuir. ooo- man tayyarelerimiz batı Alnıanyada laıımışlardı. · 
:;ıkıl:ın tb <:•ıcukbr olduğ,ıııd, ıı mek · apıııı sö<o:cidi tleın iı;;li r 1,i: Berlin, 1G (A.A.) - Doğuda mu- v: l d uçmu~lar, havanın bozukluğurıa rağ ooo 
tep lınririnde lıural:ırda J,np. lı kal- - Yüzlıa. 1 Lu ,\ :ızı,,ıııda, .iaıJOııya . harebelel', .\J o. ku\'Hlllll ıuo kiloınet- .1. ugos av ya a men Kolonyadaki hedeflere hücum Ruzvelt Roma elçisi ile 
ııı ğa nı 'l'b ııı- k[ıJaıı YavnıJ .. r, ,·m·sn "lll üdl!l' ı.ıal-tı dol,ı~ ı-iy)e , lı::t!{lı lıu- re ötesiıHlP bfr çok ) erlerde cereyu!ı - Baştarafı 1 inci sahif,,de - etmişler, Buloııy doklarına bomba _ ' 
e\ iıı <f, racık lı:ıhı:e i~ıtlı', yok:- 1 ~ - 'u•ıduı.(u ,. cibl'lcri <lu:ıuıııııu~ olıııa- etmektcdiı·. ~ehri.ı 160 kilometre man içiıı tahammül edilmez lıir vali- !?.r -a'i:nu~lardır. Sahil sen·isi tayya _ konuştu 
kahlarda oyrnıııınk i<'iıı k, ıı ıtı !l'r •ııı lıdır. mesafeı:ıiııde biri batı şinudue, diğ'e- yet ihdas !!lıııişlenlir. relerimiz de lııızı he<leflere hücum 
dı~arı . uyoı·lıır. · .fapoıı bahı·iye !!ÜZL ıbii de Ll•yan.ı ri batı cenupta K:ıliııiıı ve Kaluc:ı Batı Sıl'lıislandaki i~g:ıl ·uv\·etleri mi::ıtır. 

!. tınd.ı ~ö:,-lc dı·mi!\tir: bir çok giiıılertleıılıcl'i elin'ıizde bu- kukla hurıı hükunıdiniıı yardınıiyle Konfor ke •ıılt- ini v. nlış tt•lılk'hi 
ederek ve bnzı zaruretler karsı,;ııı- ..!... Amcrik:ı ile nıüııa•k'lıdlerinı"z• lunm~ddadır. ll~tiyansk ve Yi~· az.ma ancak .. ~hirleri ve lı~zı stratejik nok-
<la g-eçirmekte oldu,'lınıuz lıu ·ha _ ir dönüm ııokia.oııııa \'tırnıak üzere- etrafında, çc..,'rıleıı. ku'v"'.etlerııı _ım- taları işgal etmekl€dırle~-. 
yat, memleketimiz iı;.in vıırid olmt- diı-. Donanmamız, en uzak ihtimal hası lıitmek üzere.dır. Brıyansk ~ım_a Kıırud!1ğlı çeteciler cenulıi Sırl.ıis- btanbul, 16 (Hususi muhabirimiz-

çin hazırlıkl:ı.rını lıitil'mi:;;tit'. !indeki kuv\'eUer dün imha etlılnıış tanda Metohiyoya Hersek'e ve Adriya- den telefonla) - Bugün, Beyojl;lunrla 

DOO 

Beyoğlunda 3 ev çöktü 

Vnsiııgton, 16 (A.A.) - A osyt!tiş 
Pre~ gör<', VaşingtondA bulunan 
Amerikaııııı Roma büyük elçhı i , Ruı
veltlc kounşmuş ve vazifesine aid me
ş1> l eler cl}Sıfında izahat vermişti r. 

---tOOOf----~·an zaruret ve mecb~riyct karşı · ın- SOVYETLERE GORE tir. Cenupt_:lkilerin imha,;ı da devam tik denizinin keııarıııcla olan çevr2ye Yeni::ıehirde ani olarak;~ ev çökmüştür. 
da dar arazili, ~ıkışı · Avrupa bil·- eladır. Bu >'lll'etle muazzam Alman girmi~leı·dir. Ç~tecilet· İtalyanların Hasar olmuş.-;a d:ı nüfusca zayiat yok-
yük .. ehirler:nde tatlıik rıliliyoı·, lıiz _ 8.ıutıırafı 1 inci aah.ifede - kııvvetlfri, ;;eı·best .suı·ette yeni lıa. Sırp :;eh;1· ve ka,.;abalannı yakmak su- tur. Kahire, 16 (A.A.) - İngiliz Orta 
de genı::ı ve <laha ela te,·sie müsaıl Son·et fal'\ ııre:ıi ka ·ıııt:ır. ·Pkata iştirak için serbest ],almışlar retiyl~ yaptıkları nıü~adımıelcre rağ'- 000--- ııarJ, U..•bliği: 
S€hir \'e ka,.;alırılarımız<la me~keıı İleııiiı ·ı~rnıamlaııı;wnıı olan malU- dır. Şimdiden 560 lıin e,;ir, 888 tırnk, meıı kalıranıanc:a mücadeleye devam A ·ı h ' · Libyada J.1 - 15 gecesi Tobr uk dış 

Orta Şark harekatı 

olarak inıı:ı edilen lıin br<l:ı Lu U>1U- mata giirr 9 Alman ıayynı..,si .\Io:<ko- 'ıs:; top ele g-c<;irilmt,.tir. ecliyorlar. Fakat lıir çok kimı;eler de merı <an ey etı Lölı.:esinde \'e dün hudud hölgesi nıl~ ke-
lün tatbıki lıir cok : ıoktaı ııaz:~ı·uan va cenulııııı1la dm;Ül'ülıııüştüı·. Rusy:ı- 16 te'iri11 g~ce:;.i t:ıyyarelerinıiz kun:~una dizilmektedir. Belgrad civa- Londra, 16 (A.A.) - Mo~kova mü- şif kollarımız faaliyette bulunmuşlar, 
ve bilha,.~a ·ılıhi lıakınıd~~ıı h;: de <la herke· \'ataıım miiılafaa. ma i::ıtirnk ingilCerede Hanılıer!( uğzında ehem- rında bulunan Karabt:rna ve Banvica zakn"el~riue iı.;tirak eden Amerikan fakat c,:nrp ı !?ınnlar o1rnamıştır. 
muvafık olmıyaıı lıir u,;ultlur. Gordü etmektedir. .\lilyoıılnrca Ru,.; crk<'ği miyeıli a,.,kel':i tl!Hi:salı lıornbar<lınuııı ıııeza!'lıklan ) üt:lercesi Lird n idam hcy'eti bugün \"u~ingtona hareket €t- •·--------------.. 
idimliz ,eyleri aynen iallıik dc:l(il, mitralyöz kull:ııınwn w ıısk!!rlik ~aıı'- etnıi'ilcrdiı·. iııg-.ilit. ta)yarcleriııiıı edilen masum 8ı!'plılarm ınt•zarlıırı ile nıi~tir. 
bunların iyi taruflarrnı alıırak kendi ~tiııi öğrenmektedir. 11.i haftadaııbe ri Alnıaıı toımıklarına ,·e Maııij ağzına doludur. oooı---
muhit ve hayatımıza göre uydur - eli :;ilah tutan lıütii:ı valanda>ilar şe- ··~p.~ıkl~~r1 ,_hücun.1c~a 20 tayy-are dii- oo G. l. Veygand 
mak ve ferih ,.e fahur vu, amanın hirlcrde ve köylı:?rc.le talim görüyorlar. ~urulmulitur. Uızım hic: kaybımız Akdeniz /ngiliz .&i!osu 
yolunu tutmak ııiı;iıı tercil; edilmeme- L.·ningrac!da düşnıun t:-ıııi"larını t:.ıhl'İ- yo~tu~-.. . . .. J ' \'işi, 16 (A.A.) - F'rmısa hükılme-
lidir? be memuı husu::.i ınüfr~zcler tcskil lngılız 'ta) yarclcrı dun g"t'Ce batı - Baştarafı 1 inci sahifede - tinin Afrikadaki fevkalade delegesi 

(A J ) A. E. olunmuştur. Uövr havza:ııııdal i i-. .. ilcr Alm:ıııy:.ı.8ına lıir miktar ınfilak Vi! tı L;tikanıetinde dü:;;m::ınla temas et- general Veygan<l ta:.rııre ib Ceıai rden ıı ;aı-:ı ..,.., ı. 1 1 k 
- ------ büyuk bir hey\:'canla tııliııı göı üror- y:ıngııı uunı Ht arı atmı~lard4ı·. An- mek icin emir aldık. Akşam va ·ti \'i~iye gelmi~tir. 

D O K 'f Q J{ lnr. Demir . :ıııayii ve nıaJen i ç leri cak evler<lc lıasarat olmuştur. :.ı tay bir üı\·y aı·eniıı tenvir fişengj allığ:- ooo 
askerlik ~aıı'atiııi lıirnn cvYel üg-ren- y:ıre tahrip edilmiııtiı', nı gördük. Bundan sonra 3 diişmaıı ÇEIO:OSLOVAXYAD.-1 BiR E.l!IR 

Salô.hetlin Tekant mek için t'llerin<len geleni .., apm:ıkt - İngilizler 8 - 11 teşrin a!'a~ın<laki krnvazöri.i ile 6 de. U'oyC'rinin doğu- Prag. 16 (A.A.) - H ükı1met buıra-
dır: · hava harekatında 85 tayyare kar - v ::ı doğru seyrettiği lıalıeri geldi . Fa- cta iki mahalledeki halkı radyolarını Çocuk hastalıkları mütehassısı 

1kinri Beyler Numan znde . o kak 
5 • ·o. da hastaları:ıı Habahtan 

ııkşama kadar kabul edf'r 

w• .. 
H ali• Ze)'buı:raimdan mam•I 

Lonclra. 16 < A.A .) - Salahi\·elii betmişlerdiı'. Du müddet zarfıııd:ı kat lıu ku\'Vete lıic rasllamaclık . Bu polise t.t•>ılim etmiye daYet eylPrnişlir. 
mahfillerde lıildirilcliğine göı· , ·Rus biz;m k:ıyLımız 10 üıyyıırcuir. haftanın başında italyanların tor - Bunlar muntazaman ecnebi istasyon-
ceµhcsiniıı nw~:kez lıulge,.,iııcle çetin Bel'lin, 16 (A.A.) - Al m:ın ağır pille 1 kruvazörümüzü Jıa;ı.ara uğrat !arı beklemekt-c ve Almanya aleyhine 
mııharelıelcı· devum eımeklcdİı'. topçımı Leniııgra<ldaki askeri te~i- 'tıkları, bir zırhlıya da isabet vuku şidd~tli propaganda faaliyetinde bu-
Ru~ laı·, müdafaalıı ı ınııı tlii,,m::ııı la- satı lıonıba ı dıınan elmi~tir. Bol!-)r:vik bulcluğu hakkııııl:ıki iddiaları tama luıım:ıkta irliler. 

rafınd:ın y:ırıldıgını lıiluinni~lerse de, ler ııal'k cephesiaiıı ıııerke:dnde Al- miyle ,ral:ın<lıı-. 000---

bıı vr.rnuı haıekeliııin ııerc<le vera ne ıııan mevzilerin<' k:ır~ı tankların mü ISPAXY.4.U.4. HIR KARAR 
ölçiide yapıldığı hakkında nıaİfımnt zahal'tıli il() lıir kar ı hücum te .. cLlıı.i maıı ku ·\'ellerinin imha ~. Uannı vü- ::.\Indrid, 16 ( A.A. ) - Hükumet 

ANADOLU 
'"""······· Seh ibi ve Baomnharrirl 

HAYDAR R0ŞT0 0K1'.Elıl .. -- .. - -
Umumt Netriyat Müdtır1l 

HAMDI NOZHET ÇAMÇAK 
.__::--

Abo e • Yallıiı 1400 ltr. 
D • 6 A:rlıtı 800 

Yabancı memJ,,k.etlere '%7 lira 
-::--

İdarehane ı lki~i Be:rler Sokak 

Yeı·memi;;Jerdir. ~ünde hıılunınuştur. Bu hücum ı.ıü.~- cuda g-ı.:tirıni~lerdir. Bir Çok muvns:ıla radyo ve gazeteler ve sinema propa-
Dün geceki Rus telıliğiııdeıı nıılaiıl- ktiriülmüştür. yolları ke.~ilıniş oJ<lıığundaıı ve hava- gandalnrını Falanj partisinin rniiraka- EVKAT. 

Çamaşır Sabunu · dıKına g&ı:e, :ıroskovanın batı,ııula ce- ...,Ş.~!lape._tc. 16 (A.A.) - l\fa,~nr nın nıü!'.aid. izliği clolayı<;iylc ric'. t l>esine vermiştir. ~ 
Ömer Muliar.rem 

GONDELIK TAKVİM 

1360 Ramazan 25 

TOPTAN KİLOSU reyan eden mulı:ııebe, ıı. zik safhaya. ajansı lıildiriyor: . eden clii.5m:ıııın h:ırek~tleri yavaşla- OOOf---- S. D. S. D. 
girmiştir. 1 Dinyepeı· boyunca yapılan haıı.'e;tfıt maktad•'I". Nehrin batı"ı istikametinde lll Rl'ATlSTA.\' - ÇEKOSLOVAKY.-1 Sabah : 06,19 Alqam 17,4 ~ 

45 KurUŞfUr.J Almanlar, mümkiin olduğu kad:..r esnasında :reni mühim bazı noktaların Don~tz çevresinin Sovyet k uvvetleri Bratislav, 16 (A.A.) - Hırvat i s- Ôjle :12,10 Yatta 19,12 
cabuk bir neticeye varabilmek için el- işgali ile mü ttefik kuvvetler hala ııe!ı· tarafından müdafaa edilme:si imkan- tan - Slovakya. iktısadi ıı.nlaşması im- ikindi ;lS,.20 l..U 

4 4
4 

!erinden geleni yıı.pmaktıı.dıı·laı-. ı rin batısı istikametinde bulunan dü~· sızdır. ~~l:ınmı~tır. •iiiiiii•••----•-iii'"'liıfl 


