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İstanbul, 20 (Telefonla) - Bu 
gün toplanan fiat mtirakabe komis
yonu, Trabzon yağının perakende 
satış kilo~ıınun 134 kuruştan 150 ku 
ruşa ve kırmızı merciıneğın kılosu
nıın da 29 kuruşa çıkarılmasına ka 
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. Sovyetlere göre 
Almanlar aldık
lan 3 şehirden 

kovuldular 
Almanların şiddetli hü

cumları tardedildi 

-. r "\ 
• 

Almanlar kış harbine girdiklerini anlıyorlar. In
gilizler seviniyorlar. Almanlar Taganrogu aldılar 

Japonların 
Amerikalılara 
bir tavsiyesi 

«Rusyaya yardın1 için 
bize karşı anlayış 

gösteriniz» 

Bayram günü ile ertesi gün 4 ta
kını karşılaşıyor 

ayrı ayrıdır 
Ölüm ve Kalım yoHarı

nın kavuşağ'ındayız 

Donanma da her deli
şikliği karşılamağa 

hazırdır 

Amrl'ika ilP miL::a/.:ereleı'i açmış 
olan eski Başı•ekil 
PRENS KONOYE 

Tokyo 20 (A.A.) - Başvekil gene
ral ToJo 'Harbiye neazreti memurları
na hitaben şunları söylemiştir: 

- Japonya b\l1fün ölllm ve kalıııı 
- De•ema 4 acil ııQlfe .. -
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Vivazmada Sovvet hat-
(ANADOLU) 21 BirinciteJrin 1941 SALI 

' SAHİFE (2) 

Harp iktısadiya tı 
Ramazan Fıkraları 

., Ian·yarılmıŞtır (Şehtr ve Memleket Haberleri) 
Munzam Tahsi atların Mahiyeti - Baştarafı 1 inci sahifede - Ramazan hikayelerinden 

kısmında düşmanı tutmakta ve Son·et 8 Şehı•rde Yazan: /. 1LHA1 • BAŞÇI 
H. Rasim Soyak merkez şehrine doğru ilerlemesine ~a- ayram lstanbulun meşhur mirasyedisi Ve-

Ara, sıra ajanslar bize şöyle ha. da bulunduğu zamana tesadüf eder. ni olmaktndıır. (~ l 1 • f } 1i efendizade, ramazanda bir gün if-
berler veriyor: Bismark, daha ye?İ keşfolunm~Ş sa- Moskova spikeri demiştir ki: Parlak tezahüratla .. a{ ( e ınşa 1 aa iyeti tara bir saat kala, koçusuna kurulmus 

« İngiltere bir milyar sterling mun- yılan telgraf, demıryolu ve yenı esle- Büyük kuvveti riııi bir ok . eki im\';! k } } J devan1<la konağına avdet ederken, medresenişin 
7am harp tahsisatı kabul etti!» hanın te~ini içi~ o z~~a? Al~a?.ya- tanzim etmiş olan dü man mü<lafaala- rut U anaca ( bir hocaya tesadüf eder. Orta bir vii-

<eAmerika, milli müdafaa ihtiyaç- nın tahm.11 edemı>'.e~egı agı~ hır butç~ rımıza girmiş ve 2 köyü zaptetmisti . Vali Fuad Tuk>:alın reisliğinde Ilelt!dıye reısı Dr. Behc~L üz, dün cud, geni11 omuzlar, kuvvetli adalelca·, 
)arını karşılamak üzerP yeniden 5 ile meclıse gelmıştı. Meclıs, askerı Seyyar kıtalarımız, mukalıil hüc~m:ı toııhrnan komite, cumhuriyl't hayra- Fe\·zipaşa bulv:ın inşaatını +('ftiş et takkeci kalıbı gibi bir ent;e, elinde sa
milyar dolarlık munzam tahsisat ka- muhassasatı.1:1 ~azla olanlarını :~d geçmiş ve bu iki köyü geri almı~lanlıı· . mı kutlama programını hazırlamış- mistir. İmmat son safhadadır. Parke za geçirilmiş kefal balıkları, hocanın 
bul etti. Vesaire.. etmezse butçeyı kabul ede - Bu kesimde amıdane muharelıeler ol- tır. nu ,;eneki programa gör, bay- dö~enme,;:ııe cle\·am edilmt-ktedir.' ekUI olduğuna delalet ettiğinden mu-* yeceğini bildir.di: Fakat Bism'!-~~ :r maktadır. Dü man pazaır sabahı Oı.,~ l ram büyük lezahüı atltt kutlanacak- Biı: taraftan da elektrık dir~klerı di ziplikten baska bir şey düşiinmiyen 

Acaba bu munzıım tahsisatların ker ":d:'mdı, ~çtı~adınca dedıgı. . mıntakasında bir kaç kesime taarruza hr. Sabahleyin hükümet koııaihnda kilmektcdır. ' \'eli efendizacle hemen arabayı durdu-
hakiki mahiyeti nedir? malı ıdı. Hıt;_tta ~ısm~rk da~a . ıld:ı ge~mi~. fakat. pü kürtülmüstür. kutlnma töreni yapılacak, soma Cum- Halk, Giimrük \'e Ba;;nıahaııe ı,; - rarak: 

Biz bu sualin cevabını vermek için vardı: Şahsı ı:mırlerı netı~esın Kuvvetlerimiz bununla · kalınamı:ı huriyet meydanıııda tören ve bir ge- ta:yonu ara:;ıııdakı hu en kı~a yol- - Buyurun hoc::ı.efondi, iftarı biz-
gözlerimizi bir an için 17 inci asır - mebus olan kımselı:re ekserıyette: mukabil taarruzlarla düşmanı ağır z:ı- çicl resmi yapılacaktır. Bütün okul- dan 3imdiclen 1 "tif:ıcle etnı'y~· l.ıa;ı!a- de edelim, demi . 
dan başlıyarak ta zamanımıza ka • ayrılmadıkla~ı takdırde bııdeına ı:1i - riata uğ'r:.ıtmışlardır. Almanlar ~abalı Jnr, merasime islirak edcreklerdiı'. mıstır. Bu davet hocanın gözlerini park.t-
dar devam edegelen bazı hadiseleri busluk şerefınden mahrum hıra ı a- olmadan bir sehri geçmcg-e kılkmrnhr izcı· ve tall'beni;1 mer:u;imc rn.tirak Üün toplan:111 belediye daınıi ('11 - mış .. Veli efendizadede iftar, biır yı-

kı .. ı ki I tehdid et- S ' ' '· • ' ld · tetkik etmeyi faydalı buluyoruz. c~ arını soy eme e on arı ovyetler şehriıı ortasına gelinceye tarzı hakkında ~Iaaı if müdiirlüğü;ı- cümeni, Jiat:ıy rac esin'n üzeri :ı.s- ğın nefis yemekler, tatlılar. Bulunur 
Tarihte pek çok vakıalar, inhi- lı !.. .. .• •. kadar ateı; açmamıf;lardır. Fakat bun- ce hazırlanan talima'i.. 1.ıütUn mekteı)- falt beton yol olarak ın~a,,ıııı ıha le şey d-;>ğil. Hele, muhakkak olan diş ki-

ıam, inhidam, satvet ve sulh devre. Tali ve zafer de bu dik la torun .Y~-ı dan sonra· öldüriicü. bir ates acılmrnt •r ]ere tebliğ olunmııştLll'. etmıstır. Eski adı .\Jısıl'lt caddesi o- rası ... Hocanın göziinde bu gayrimüta-
leri görüyoruz. Fakat bu meyanda züne gül?ü· B.~~çesi dö~t sene ıçın _ Bir çok tanklar tafa·ip 'ectiimis,' cİi ~ Gere fener al:ıdarı sehri dolaşa- lan bu mühım yol E~rafp:ı:)a paza. rakkip da\'et, vadi cennet kadar zevk'i 
devletlerin mali davaları, müthiş 've kabul edılm~d!gı ~alde. nı~ayet 1866 •(•rleri derhal geriye dönmü~lerdir. cak ve 1Jalo yerilecektiı:. rından Karantinaya kadar uzatıla - bir nimet. .. 
muazzam rakamlar tutan munzam Sadovva galıbıyetı nE:tıcesınde nok • ı 

1 
000 cak ve Kadife kale ine r•ıkan yol gi Biçare :softanın balıkları köpeklerin 

harp tahsisatları tesiriyle bir çok ka· lai nazarının doğruluğ~nu iıbat_ ede- g >~ IA\ ~ t\. ı'. lztlll·r Jlll .. l llle."'SI.llı',ö-ı' bi ~·apılacatkır. Hııtny caddesi kana- ıkıasibesi olkmu .. 1• Koçu:,k·n, beyefencl1inin 
binelerin yuvarlandığı, bu meyanda rek 4 senelik bütçe.sin~ topyekun o- c::J Q fr'S (g,J ~ - "" i"'t JızaO'yonu. geÇt'll :ene yaptırılmıştı. ·arşısına "lll'U muş, ·onağın yo unu 
büyük siyasi mücadele geçirildiği de ]arak meclisten geçırdı. --------------- Anadolu ajansı, izmirde ,;imdıy" imar sahasrnrla lıazı yolların -parke tutmusla.r. meydandadır. * :-, ÜZÜM kadar mevcut olan muhabirli~ıni Ye beton yol olarak ııı.iuatı cleYam İfta~dan ön~, bir defa meveu<l ye-* . Şimdi de 20 inci ":.s1ı.~dayı~: .~rdan- K. S. K. s. nıümessılliğe tahvil et mi!) ve bu mü etmektedir. Dazısı ık mal edılmiş ,.e mckleri gözden geçirmek, misafir na-
1-1762 senesindeki lngiltereye bir sada frangın tenezzu u yuzun en 1065 'iilcy. 4 O ·18 50 me:ısilliğe merkez ba>)ınuhaı·rirlerin- halka açılmı~lır. mı altındaki dalkavuk heyetince mü-

göz atalım; Pek genç yaşta ol.ın baş- kaç kabinenin istifa ettiğini görüyo- '!:J7 Y. A. Tal[ıt 45 2:> !il d<'n radyo ve dikte ,;er\'ı ,.;Jcrı ~efı lh Ismetpa~a bulvarını HPclestene na."-iP görülmüş, yemek tablalarının 
vekiltı:William Pittııkabinesinin kısmı ruz. Frank yuvarlana~ yuvarlana ni- :360 \'ıtcl 47 ;; .ı ~an Barlası tayin eylemi:;t ir. bağlıyan 500 ınetrelık yolun da ka- etrafında tavafa başlamışlar. Güzel 
"·zamı munzam tahsisatları ihtiva hayet 20 santime irunı~tir ! Tedbirler ., 07 S G 1 47 - ') 1 B 1 h · · l k n,·ılı' ·za~~· oııtı i'.··mal edılnı;,s.·tı· 1._ q 1·m _ bir hindi dolması, füli. bir börek, heli! .. f " . ome ·>:.. h"an ar as şe rımızp r.e t rP · ~·e ... ~_ " .. - '"' 
eden bütçesinin reddedilmesi ıle bü- ittihaz olunmuş, akat netice değiş - 2:;1 .J. l(oheıı 41 ",>(J •!ı ı)ar]:•> eliis.·emP ın:)a>'ın:• IJ;ı<;_l ana _ şu kaymaklı kayı:ı komposto.su, ya şu · · . • F b ·· k" -ıA -V ni yazifrsıne başlamı~tll". , ., 
Y

ük bir kabine buhranı geçirmıştır. memıştır. ransanın ugun u mag u- 20? l\ c.·ıktıı·. bol cevizli baklava derken fasul.va • .;n-
b b

. • 
1 

· - .1. K. a!)ık. 45 ;rn 5:: Bu imtihanda mecliıo dirayetli, fakat biyetinin se e ınııt, sağ am bir ma - G - ---000,--- -ooo hanının önünde beyefendinin çehr . i 
· · d h · ld k 1 7 M. Izmir o, 47 :ı ı • 

genç oluşu dolayısiyle kendisine ıtı- kine en ma rumıyet o uğunu pe 128 K 1, 44 ~o 1•ı ]:>aı·tı· }\.·oııgrclcı· ·, KARŞIYAKA RIHTJMJ - degi~mi ... 
k ·1· h ki 1 k "dd" d b'l' · H A • aııer <> • mad Pdemedig"i zamanın başve ı ı a ı o ara ı ıa e e ı ırız. atta 12., n · ) "' Bel···'ı,·nce Kar;;,·n.•ak .. ı "ıhtımını•.ı - ATeden bu fasul'-·anın !fen"İ bÔ,\'l 

b k
. ,, etıııogolas 5g :il .> . ı i'iO I - ~u J" • • " " 

William Pitt çok sarsıldı. Hadl~uki !Ond a~1ve ~~ dPold~eyno Amer~kadya 114 Anadolu l. 46 .ıı; :ıo Bornova Cümhuriyet Halk 'aıtı- ılk kısmı ve iiC: ,-okak in , ııatı sona kırmızı?. Çağırın ~~ı asçıbaşıyı. 
kral ve millet ona çok itimad e ıyor- ra yo ı e gon er ıği aon mesaJın a: fı . ı Avni :.ue~eı'. ,17 ;,o i.I!} .~ı. B .ı·nova Erzele oc:ığıııın :;enelık rrdirılmısiir. lzmir \'e Karş!,nıkada Zavallıya bir t!.!kdir, bir tekdir ... U-
du. Kabinesine de ayni :ıuretlP gü- - Biz,. pek çok tayyare, top, mal-

7
!) İnan sir. 47 ;>O _18 50 kongre;:i idare heyeti ·ıztı. ınd:ın B. yaptırıla~ak ağaçlaııdıı·ma ıt:in bir kin beyefendi bununla iktifa edemiyor, 

venleri tamdı. Kral derhal ba~veki- zPme ve hatta iaşe maddesi gönderi- 79 Xizamet. P. 49 50 5~ 50 Cemal Kavukçunun ba1k:ınlığınd:ı program hazırlaıımı_stıı-. Kültiirpark Lu a~çı denilen herife mühim bir ceza 
Iine taraftar oldu ve meclisi fes.h~tti. nizh!l"kFransa yıkılıyor! Debmokrda~ 6g ReRat Leb. ·M ;)O ·Hi 50 toplanmı~tıl". taki serde dr mev~ım mün:::sebetile lazım. Onu da bulmuşlar: Bu akı::am 
Kısa bir müddet için hük\ımetı on te ı ededir! Diye acı acı ağır ıgı 

59 
Albayrak 

47 
;-,o 17 fiO idare heyetine BB. H ii.>ıııi Kemal hazırlıklara dm•anı olunmaktadır. yemeklerini yememek. .. EYet, bu eıı 

Conıolide şeklinde idare etti. gün Fransanın altın matl\ıbatının Özkan, Enver Alaca, Aly din ldcr. doğru ceza ... 
ki 

.d. f 1 l' . 1 • 5, Elı B. 45 ;;o. ·16 25 S 1·h 'f k ,. · ı 1 K l Hakikatte başvekil ha ı ı ı, a. ta ep ıstesıni karşı ıyamıyacagını Hamdı Keten, a ı e · ııog l1: mu- - a dırın şu yem1:kle•ri !. 
kat muterizler milletin bu ağır yük Amerika birleşik devletleri çok iyi 56 .L T:ırnnto .\1. 48 ;;o rahha,;lıklarına da Eıwer, IIi.i,;nü Ke -, K U b ı ' A ·ıl cezayı gören biçare hoca }).:h't-
altından kalkamıyacakları kanaatın· biliyordu. Bu sırada icar ve iare ka- 51 Şükrü O. 46 ;;o 1D mal. Hamd ı A.hiclın · eç i lnı i~1 crdiı · . JSa 1--aa er er ğatinin biiliin kuvvetiyle ikııaa r:ılış· 

· 4!) • 'azını T. 46 ·lG da idiler. Neticede muhalifler mü - nunu mevcud değildi. Bugün Ital - 000 -. _ ' · . . ....: 
1 

- mı,; ise de muvaffak ola•1ıamış. 
d 

49 Manisa D. B. 41 :ıo l!i 50 d b f t k k dafaalarının ne kadar yanlış ol uğu· yan bütçesi de 800.900 milyar lire· Slovakya :_ı.n ıı· ırma, a ·a;; ·ar- Yatsı olmus,, e7A'ln okunmu:.~. 
42 J. n. El.\·ezer .ı R ;,o .1 s ;;o ı=> · · ı " et e aıJ t ht nu anladılar. le fırlamış bulunmaktadır. Harp ta· ~ır Şl Gl) e C \' c. :-;ılığı olmak uzere a a, :andık tah- - Buyurun Hoca ef.endi teraYi nn· 

2 - Fransada; Reisicumhuı· Mac lii ider demokrasiler, ister totaliter :n • Tecat ı Rii. 47 :)'1 •l\J 19-10-941 tarihli gazetenizin işa- ta"ı, k<i.ğıd, tel, kal_em, _demir eşya mazına!. Sayende dört köşesı mamu~· 
Mahon'un iktidar mevkiine getirdi· devletler lehinde neticelensin İtalya 2i'i :\1. I~ık 46 46 _ retler başlığı altındaki sütununuz· ,·e banyo levazın_ıı uzerıne l_zmiı-d~-! bir teravi kılalım!. 
ği Broglie kabinesi de maliye tari - laakal 500 :.ene Almanya veya de - 17 :\Iuhaı·. K. 15 17 ·>O ı da Yeşiltepe M. 396 ncı sokak 23 ~o. kı ithaJ_att;.ılaı~I~ ~~ yapmak ı~te.diğ~- O açlık Ü ·tü~~ bi.r d: mufavvel ib. • 
hinde eşine ender tesadüf olunur bir mokrasilerin bir kapitülasyon uşağı 15 Aron P. 45 ;jc} lR evde oturan Ahmet Ortaç imzasıyle ni şehnmız lıc.uct odasına bıldn- det.. Hocanın ı. ı bıtmı:;ı .• Yatmak za-
buhran geçirdi. Ahval hasa ıy e oma tan kendisini kurtaramıya-

10 
B. Ala·'.. , ..,.

1 
,
17 

\·aki olan şikayetin hakiki evsafı miştiı-. . manı gelmi$, ıı~aklara bir tenbih: b
. ı ı k 15 H. Xazmi 46 .rn 

munzam tahsisatlar talep eden büt- caktır! Hatta Bay Hitler de bir nut- ,. .. ·· l d' . * lzmır memleket ha:-;tahaııesi - Efendi misafirimdir eğeır üsü· 
. k f" d. k d . . f . . h'l Al 10 A. Kadrane. 47 4 7 şoy e ır. 1 . den A~i"e "-"" K t" . b h h ' ... 1 • çeıinın ısmı azamını tas ıye etme ı. ·un a ıtıra ctlığı veç ı e, manya Gaz tevziatında görülen yolsuz~ hemşire e.nn · " . 'u~e::ıan , ız~ ursenız, yann ı'a a epınızı \O\':\• 

ği takdirde bütçesinin red edileceği mağllıp oldl\ğu takdirde 1000 sene !) Ahmet Tahit 54 51 Iuk ve izdiham dolayısiyle bazı haJ-1 !ay hemşırelcr n:ek~e?ı talım hey etı nm ! • 

k 
. f b'l · · • l k · Ha.vatı Rö. -14 ;,o ,13 !iO ı · clılm ·t B h r· 1 S c ıerıy~t tara ından mecliste ı dı- esaret zınciri altında ın iyece tır. ">. kın bu aazdan istifade edememesi emrine tayın e ış ır. . . . u emre .. ar .. ıyyen itaat. fı.zım ... e· 

7 E. Kohen 47 ~::> ıi· ;:5 • k 1 1012 k kt rildi. Bütçenin müzakere safahatı Çünkü o takdirdp 1 numaralı Ver - nazarı dikkate alınarak gerek parti * Ç_orak apıc a · ıncı so a · ~ kı~ yatak ~s.t U:,te hocayı 1çın gonı· 
uzun sürdü ve nihayet istenilen cum- ı>ay muahedesinin ter.bit etmiş oldu- () :ıı. lıjık 48 ;:O 48 ;;o ve gerekse belediye mıntakasının ve 162 numaralı _evde. ~hmed ~ans~ 4~ m_u~ler, s.ekız, on, ~n beş yorgan, hoca 
huriyetçi kabine mevkii iktidaT"a gel· ğu hududlar çPrçivesindeki muazzam gaz tev~i eden bakka1ların karar ve ya~ında Rukıye, __.kııılmıs lıır sışeyı kafı dcdıkçe ~ermı~ler. Yafaklar \'I' 
dikten sonra onun bütçesi kabul o- hai"p tazminatlarını yine ödeyt!miye- ~!l:\8 ınuvP'akatlariyle elektriği olmıyan, pençcı <'den ~ok_:ıga {ltmış ve yolda~ yorganlar aıra ·ıncl:ı kısmen bmn görü· 
lundu. cektir ! !'JG~Ol petrA Jimbası yakan her evin mun - geçen Hakkı oglu 10 ya~ında )1etı- nen hoca: 

3 - Maliye tarihinin yegane di- * l Oo'i:l!I tazaman haklarını alabilmeleri için ıı i n g özüne isabetle yarala;ıması,na ~ Ali.ah as~ınıza, doğrn ·öylerin, 
ye tavsif ettiği bütçeyi red etmek Diğer taraitan Almun _ Sovyet ' bakkallara muhitte mevcut hanele - sebebiyet vermiştir. Hadise hakkın. drmış, sı; ~~~m üşümem~mi istiyor 
keyfiyeti» Bismarkın mevki iktidar- harbi her hangi bir sekilde neticele· 7 5 rin birer defteri tanzim edilerek ve· da tahkikata başlanmıştır. mm;unuz ·. Butun bunları kaldırınız ela 

------------- niı·se neticelensin, Sovyet maliyesinin 8 46 rilmiş, ayni zamanda tevziatın inti- * Izmir hakim namzedliğine hu: li?tiim bı~· acem pidesi seriniz, vall:ı· 

1 
"j , _ ) . . · de aynen İtalya gibi 500 senede dü- !l 47 ;)O 7am dahilinde cereyanı ve halkın kul< fakültesi mezunlarından Lütfı hı daha zıyade ı:;ınırım, öldüm açlık· 

SoYyet 1U <Un1et ıner \.ezı zelemiyeceği bir hakikattir. ıo 51 izdihamına meydan verilmemesi için Bozcalı tayin edilmiştir. . . tarı; .. , _ 
_ Baş tarafı birinci sahifede - H. Rasim Soyak 11 56 her müstahak eve birer fiş tevdi edil- * lzmir -baş komiserlerınden f:'e • ı~ard:ın bcyın kahk:ıha:;ı .. 

1NC1R miştir. fişler sokak sokak dola .. ıla- raieduin Doğan Edirneye, Edirne ahura yakın nefi · bir iftar. 
u. ı mii :ıacleliler :.ıuııdan nıli ;:;\e>ına- () 1277 lncır T. A.. S. 11 •)') " · d G ı· O 1 Iz 

l
·ta S·ıı·I · t ·ı 11·1 rel .. Aıt . -· ~ - rak tevzi edilmiştir. Ak,.am ohnası ba:: komis<'rlerın en a ıp _ra . - 000---

..,, ·~ '
1 

~ haaabiyle müştekinin sokaiına giri. miı e tayin e i mı. eruır. ~mır ~ fa/yada d ır. <:ıehir dahiline!<' Ye banli.\'olarcla c: ~, c. \. c c: \.c: 286 Hakl;ı Sırel 17 lR mı " d ı ·] ·1 • l ııolı · l ·· 
-. ~ayi:;ıiıı temini .\I o~ko\'a kumanda - Kahire, 20 (A.A.) - R, smi tebHg: -'l 75 il. S. Alaz. 1 :-; i>l> - ;:ıO lemediğinden bittabi fiş verilememiş, memurlukları stajyel'liklerıne_ )[u;;_ 
ııınıı verılmiştir. Düşman t.1yyareleri, cumnrtesi gü- !l·l Akşehır T. 1 !l 1 ~ı . ,~'ertesi günü verilmek üzere her kesin tafa Erol \'e Fuad Buyruk tayın olun - Baştarafı 1 inci sahifede -

Hu i. te çnlı~mak i.;in gönü!lülcr-
1 
nü hiç bir faaliy~tte bulunmamışl:ır- 68 Konyalı ~ii~. 1)<. 2;; 12~·'• -·) jhakkı mahfuz tutulmuştur. muşlardır. didiııi istihcl-af ettiğini bildhme kte 

,-e iiçlii paktın esasatı dahilinde işr 
başlıyan yeni japon kabinesinin, do· 
ğu Asyada. da, A vrupada olduğa gi· 
bi hayat sahası dav-asının tahakkuktı 
na tevessül eyliyeceğini ve ltalyan 
milletinin japonya hakkında en i>'İ 
temennilerde bulundıığumı i~aret 
ey !emek lcdir. 

d_en de deYriyeler t e~k.·il. edilnci'<tir. I dır. F:ıkat dün ak!'am karanlık bastık- ·11 İz. Ye Ali Fc.. 1 !l 2ii M'" k' Ah 
(
\ ·>- uşte ı met Ortaç gaz tevziinin 

h.arg:ı~alık ı:.ıkarnıak.· ı . .;tıyerı>k olan
1
tan sonra Tobruk :-ehil' mıntakasına :l7 11. A. ızgür l!J 2ii 15 -·>Ik k h 1· b · · 

1 1 h b b ı ·-~O a şamına a veye ge ıp t. ana nıçın 
l:ıı~us ara mı \'er ıııı111 I arı deıhal . 10 om a utmı~lardır. Ehemmi\.· et~iz a2 . Hakkı \'. 1-1 - lf· d" · b 1 ı ·ı ~- ış verme ınız» u ha kın mukadde· 
urı;una dizilecektiı'. l~çi ler, ;\1o:<ku- h:ır<arat olmu:;tnr. Bir İngiliz <levriye- 27 A. Papıızıııı l;) 7,; ı:, t-> ratı sizin elinize mi kaldı. Bu ne hal-

va.yı_müdat"aaya ya rdıma davet cdil- 1

1
:-;i, k~ncl.isine doğru yakla~an bir İt:ıl- 25 i\I. lzmıı· o. 14 11 d" d" b t t hk' " D l" ır» ıye ağırıp çağırmıya başlamış BUGONKO PROGRAM 

mıs ıı·. \yan ıs ı ·am müfrezesini gafil m·Ja- 21 ••1. . · 12 u tır. Kendisine «yarın sabah gel, fişi-
.Koma, 20 (A.A .) - Ofi l.ıildiri - n~ış \'e düşmana ağır zayiat verdirmiş- 11 Y. 1. Talat 19 1 \) ni al, gaz hakkın mahfuzdur» diye 7 .30 progı anı, 7 :_33 . müzik: hafi~ 

yor: • .. . • . .. 
1 
tır. _ _ . . . . 10 Ritaş 25 iiO :.!5 50 1 cevap verilmiştir. progra~~ ~ P!.>: 7 .fo. aJıms ~abcrlerı, 

::,.ovyıh hukumetı, \ olga nehrı u-
1 

Lıbyacl~ bır lngıhz devrıye:-ıi 3 zırh-, !)0 Be-mayor B. 18 18 Mü,.tekid . d" k 8.00 muzık · "enfonık muzık (PL), 
zerı?d". başlıca ir: liman ol;ın :anw-

1 
lı ot?mo? ı lden mürekkep bir dii~man ı da " d" _.en. so;.uror;m hm ;;e ~ ~.ı 5 c\'in ,;aati, 8.30-8.45 müzik: 

rrı-Kuıbı,ef ' e naklcdilm İ!;itİl'. ıdevrıyesıne rastgelmiş ,. düsman, ~oıı\ 2194 ,.. bir !:~r 
1

~
1

(
1

z ıı ~r ~n e~l ~nrı ~enfonik müzik programmın deyamı 
tokholm, 20 (A.A.) - J>. .. :. B.; :>iirntle kacmı.~tır. 5887;l h:r ha~:i 1~~s~::~kaa: a ~~b~ mıı ve (PL), 12.3_0 ın·ogı am, 12.!33 müzik: 

• ·c\')·ork rad .\'O~U ciinlr.vicilcrıne 1 J)(i~m:m lOPÇUSll, bı'ı· zıı·hlı cle\'ı•ı0 ,i' !!· 
1 

ı sa ı ıne en• '['"l'l·c{' pJaJ·hr 12 4- . ' haber _ - diıinden başkasına, müşkülat göste- I u_ ' 1·., 00 ' '.'. ~k T .. .''kaJaıı" !~ki -
. ı ağıdaki ihtarda bulunmuştur: ,mizi top akşine tutmuşı;a da bir ~ rr 61067 rilmiş midir? erı, ,-,, muzı : ur c:e P a ·ar 

Amerikan ba ını miime ·silleri yapmıya muvaffak olnmanıı. tır. 7,A HlRE Keyfiyet bu m k d d" B""t·· programınııı ikinci kı~mı, 1 !l.30-ı.ı. 
'f k t k 1 K h' 20 (A A er ez e ır. u un ()(1 .. "k k (Pl ) ' 
·' U" -0\·ayı er tmislerdir. flng(jn- a ıre, .. ) - Geçen cumar- Ç. ali.kadar makamatı bu c:ihetleri tet. ıntızı.: :ırısık program . 
ıteıı itibaren • ov~ et' haberleı· büro. te;;i giinii tayyarelerimiz Bingaziy~ 5 .\l. ıı. :-.ınzlı ı ı ;rn ı.ı rıo kik ve tahkika da t d" Bu 18.00 ın·og-ram Ye memleket ~aat ::ı • 
. -und:ın gelen lıabcrler ·ı n~ ·ı·.-·clece- taarruzlarında ,Juh.·an.\'a mendere

0
<•in- :) {İ·zı·ı·nı T. ve e ıyorum. \'' 18 O" .. "k dvo ·alo ' ~ - i)O ;;o suretle hakikati hal tezahür eder. ·k'~rtı, · (,, ,.muzı. : Nnı •. '" , 11

k or)-
giz. de yangınlar çıkanııı isalıetlcıı· ka:vder- sı~·:ıh Keyfiyetin bu ti b't· . es ıası \ ıoloıııst ecııı n.ş ın 

O (A 
, ) I · 1 K t 1 ht · · " sure e teı ı ını saygı• " O ... k 1 h " t' !) "O 

\'isi, 2 ·•""· - Gecelerin alı· emı:$ er, a crr:ı n ımında bir pe:- 58 N . .-\!bayrak :n ::'.! ~5 tarımla rica d · Lı. O muzı : fası eJ e. 
1
• 1. . ._, 

ııan haberlere b. kılır a Alın: n bas- rol depo:unun infilakinclen hasıl olan No. F. Ye~iltepe eme;~r;:İleıi miimessili memleket saat ayarı ve aJans haber-
kısı .)loskorn bölgesincle deyam eder biiyiik bir yangın çıkmıştır. 20 Ton ıı. anı '12 :;o 13 :rn Şe f tt" Erk t feri, l!l.45 serbest 10 dakika, 19.55 
ken cenupda da genis bir Alman ta- Sollumda bir clii ·man leyazım clepo· ra e ın u müzik: zeybek ve sahil oyun hav'll-

1:1 ~lihver vapuruna 
isabet 

Kahire, 20 ( A.A.) - Orla ~:ırk h:ı· 
va tebliği: 

17ı 18 ilkU>şrin gecesi tayyareleri· 
miz doğu Akelenizde bir düşman k:ıfi· 
letıine taarruz etmişleırdir. Orta ]ı:ı· 
cimde 3 ticaret go!'misine tam iı:;abet:cr 
olmuı~tur. Ağır bombardıman tayy:ı· 
relerimiz de Berganyoda t..1yyare ml?j'' 
danına hücum etmişlerdir. Meyd:ııı:ı. 
hangarlara ve başka binalaıra isabetle.f 
olmu" infilaklar vuku bulmuştur. 

Tayyarderimiz salinı~n dönmü~lnı'' 
diı~ . m •ruzu belirmeğe buslamı tır. su yakılmış, dün gündüz Belina iııis Menemen beledı·ye rı· aset• d . lan. 20.15 radyo gazetesi, 20.45 mü-

Hatta ce.ıuptaki h:ırek~t, .\lo:;ko- meydanlarına hücum edilmi~, Sicilya: y ın en. zik: hafif ,-ololar (Pi.), 21.00 ziraat 
, .. böige:;indeki harekattan u:ı daha cta bir eıektrik fabrika ·ı ile diK-eır n . ı· içme -ııyu tesbatınd{ln ari.nn muhtelif ebadda 6622 kilo foııt ve çe- takvimi, 2ı.10 müzik=. oda .. müf;iki:;i Neden vaz g·eçti? 
chemmiyetliye benziyor. 'iinkü Do- fabrikaya isabetler olmuştur. Bir tay- lik borunun atırması 27_1o.n41 pazar günü :ıaat 15 te talik 21.30 konuşma (100 :;ene .. o?ce n~ -
netz . :mayi nııntakasının pek biiyük yaremiz geri dönmemi~tir. d'l . t· Ş . . h . . . -ıl yaşıyorduk.), 21.45 muzık: kla - KanbeıTa, 20 (A.A.) - ingııte• 
askeri kıymeti var*dır. Perunun protestosu e 1 mış ır. artnamesı mu asebeden alınabılır. 4436 ,;ik Türk müziği programı şef :\fe - renin uzak ~ark orduları ba~kuın:ıf 

Ç it
. t 1 .. d.. ı ·· ._. .. d sud Cemil, 22.30 ajans haberleri . danı, Yeni Zelandava ~itmekten vı.ıı 

Radvo gazete~inden; Lımn, 20 (A.A.) - Pel'u lıtikfi • ama 1 UZ ası mu Uf uızun en• 22.45 müzik: dan~ müziği (Pi.). geçmiştir. Bazı i;:;tis~ıreler ırııı jııf 
Anl;ı~ıldığına göre. Ruslar, :\1o:ı - ıneti. Non:ec:ten satın aldığı 18 tay- . . . • 22.55.2:tOO yarıııkı rırngı am Ye ka- kac; gün daha Avt13t.ural:vad:i kııJ:I' 

kovayı sokak sokak müdafaa ede. yarenin bedellerıııı Norvecc yatır - . Tuzlamız ~ay:anlarının sen~lık ıhtıyacını teşkil eden 30 biıı kilo ı p:.!a~niiıliıı:; iı. •••••••••••••ııicliaiikii'lliıii~oıilnılrliaNISlıiıii11iiia6iuiıramırililicli1"1icllcıİklitiİİri. ll'I 
ceklerdir. Kalinin ile hariciye komi- dığırıı ve Amerika hlıkiımetı ele bun aı pa \e 24 hın kılo saman 14-X-94;ı. tarihinde yapılan eksiltmesine ta- • 
:;eri lolotof. diğer hükümet erkanı el.an haberdar edilelıği halde, Ame- lip çıkmadığında~ .münakasa 27-X.941 gününe bırakılmıştır. :i\'Iuham-\ Tayyare Sı"nemasında T 3646 
,.e \'abancı devletler miime silleri rıkunııı bunları müsadere etmesını men bedel arpa ıçın :rnoo lim saman için de 840 liradır. htekli'Jrrin • 

e • emına a ·çc eriyle birlikte mezkfır tarihte saat 14 te tuzla- 22-10-941 çarşamba günü matinelerden itibaren ve basın memupları d.a .l\Io,;kovadan prote:1to eylemı~tir. Amerıka, heniiz yüzd 7 5 t · t k ı 
c;ckilmi;ıleı•clir. Yalnız Stnlin l\locıko- cenıv \'ermemı!'!tir. d vaua kaımı~tır. şu halde .Moskova mız a miite~ekkil kombsona miiracaatıan. 4430 ' Bayram münasebetile 2 muazzam film birdetı 
imdi bir cephe şehridir. Fakat :\Ios- Amiral Darlan 1 ö " 

kova radyo,,u hala heyecanlı neşri- . ~·i~i. ~o (A.A.) - Fransa ba~ve- zmir Defterdarllnından 1 inci PROGRAM: TÜRKÇE s ZLO - ARAPÇA ŞARKILI - ŞAR 
yatla Alman ordularına meydan o- kılı anma] Darlan işgal altındakı ı;::;. MUSİKİLİ SURİYE ses kraliçesi ŞARK bülbülü MARl KUiNt ve 
kümakta ve halkı mukavemete teş- mıntakada bir haftalık ikametinden 1 - Hükumet konağı ittisalindeki adliye biııa~ıncla yaı,ı:-acak MISIRIN RAKKASE ve teganni kraliçesi BEDİA, MUSABNİ'nin çe' 
\'ik etmektedir. sonra Vişiye hareket etmiştir. tamirat açık eksiltmeye konulmuştur. virdikleri İÇTiMAi yaramızı neşter liyen ... Günahkar bir annenin ditı 

ı:uELHAMRA Ma~i~elerden 
gun DA ıtıbaren 
Mevsimin en en ~en ... Zarif . ., Yeniliklerle ıüslenrnit bir aşk filmi olan 

EGLENCE KADINl'nı 
TYRONE POWER - LIDNA DARNELL gibi herke,-;in takdir 

ettiği büyük artistler tarafından yaratılmı!'tır 
Ayrıca: Renkli MlKl ve MEMLEKET Jurna1i 

3, 5, 9 da İLK MATİNE UCUZ FİAT 
1) 2 1 ' 

2 - ;vruhammen keşif bed<'li 1491 lira 4 kuru~tı.ır. mez ızhrapları .. MEKTEP stralarından dans salonlarına .. Aile yuvıı• 
3 - Muvakkat teminat 111 lira 83 kuruştur. Bu ll'minat ihaleyi sından zevk - sefahat alemlerine düşen bir kızın hayatını musavver 

müteakip kat'i temin-ata il.ılftğ edilecektir. 
4 - Talipler, keşjfname ve ~artnameleri milli <'mlük miiclürliiğün

de görebilirler. 
5 - Münakasaya iştirak edecek olanlar nafıa miidürlüğünclen ala

cakları vesaiki komisyona ibraz etmeğe mecburchırlar. 

Yukarıda yazılı tapu binasının tamir atına ait münakarny hidaye -
ten talip zuhur etmediğinden 10 gün miiddetle•'temdiclc bırakılmıştır. 

KIZIM DUYMASIN 
2 inci PROGRAM: PENNY SiNGL ETON'nun temsil ettiği FRANSI.t 

CA SÖZLÜ 

Karım ve Patronum (Koıncdi) 
Taliplerin 27-10·941 tarihine miisadif pazartesi günii ~aat 14 de 

milli emliik müdürliiğünde müteşekkil satış komisyonunü mürncaat- 1 MATİNELER: K. Duymasın 11 2,20 5.45 

!arı ilan olunur. ~---••••K•. •P•aıip•r•on•u•m••1•41İ,•2•5•71İ,İl5•0••••••••_,-
9.15 
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Söke aıkeri ıatın alma komisyonundan: 
1 - 14-10-941 günü halesi yapılacak olan 25 bin kilo kuru fasul 

yaya t111ip çıkmadığından ihale<i on gün müddetle uzatılarak 
2~-10-941 cuma glinüne talik edilmiştir. . 

2 - Taliplerin izmir ve Söke ~atın alma komisyonlarında mevcut 
bulunan evvelki şartnameler dahilinde 24.10-941 günü saaL 
on bire kadar Söke askeri satın ~ılma komis\•onuna müraca-
atları. 17-19-20-21 • 

Harbiy .. de yedek •ubay okulu satın alma komiayonundan: 
1 - Ea1nrköy anbarının 6 bin ton yem ve 3 bin ton muhtelif cins 

erznkının Sirkeci transit anb:wına veya Bakırköy anbarına veya 
füıkırköy zeytinburnu ista•yonundaki rampalardan anbara nakli 

tııh.<il ,·e tahmil ve tahliyesi kapalı zarf ıısıılli ile münakasaya konııl
muştm· .. 

2 - Hususi şartları komjsyo:ıdn göriilebilir. 
3 - tstasyondan fü,kırköyilııdeki anbara kadar nakliye, tahmil 

v.ı tahliyesinin muhammen lıcdcli beher tonu 160 kuruş ve 
Bakır veya zeytinbıırnu ista•yonlarından Bakırköy anbarına 
kadar beher ton için 100 kuru~ ve Bakırköy deniz kenarın
dan anbara kadar 80 kuruştur. 

4 - İhale•i 3-11-941 pazarte'i günü saal on be,te Harbiye yedek 
rnbay okulunda yapılacaktır. • 

5 - ;'11uvakkat teminatı 770 liradır. Taliplerin ihalerlen bir •nnt 
evvel zarflarını 'komisyona vermeleri. 

11-16-21-26 
E,lne a sk e rlik satın a lma komisyon und an: 

Cin•• ;'.Iikt:ın llfuhammen E. ;\fu,•akkat T. 
Lıra Lira K 

Sığır etı 241'i ton 9 000 7350 ı 
1 - Yukarıda cınsı",·e mık,arile muhammen bedelı ve muvakkat 

teminatları yazılı .;ıgır eti 27.10.941 pazartesi günü .<aat 16 
da Ezıne A<. ~atın Al Ko. nundıı pazarlıkla •atın aı.ıııa -
caktır, 

:? - İ•teklilerin mezkur j:"un ve saatte teminatlarile birlikte ko-
mı,,yona müracaatları. 19 21 22 23 

latan bul komutanlığı •at ın alm a komisyonu reisliğ inden: 
1 - iki milyoıı adet bıız ll'ıhı alınacaktır. Pazarlıkla eksHtm~sı 

:!7 10. !!41 pa1,art,.sı g-ünü saat 14 te Tophanede lstanlıul 
L\', fımırlıii;; s:ıtın .. ımr. komisyonunda ,,·npılacakt:l'. 

~ - :.-.;ümıınesı komi•yon<ia görülür. 
:ı - hteklılerın lc•klıf cd~cekleri fiat üzerinden ilk nem nnt!nn 

ılc bellı >aatt k'lm ' s~·cna gelmleri. 

izmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan: 
ı - Kapalı zarf usulile münakasaya konulan l~ ıoo on dört dört 

yüz k;}o .... ubun ~atın alınacakİır. 
2 - ,\J ııhammen bedelt 7200 yedı bın ıkı yüz liradır. 
:; - ..\luvakkat teminat :, ııı beş yiiz kırk liradır. 
4 - lhnlesı 10/ 11 '.i41 p&zarte•i günii saat 14 te hılnda lzmır 

ıevazım fımiriiğı "'tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
" - Talıplerin iıellı gtin n saatte ihale ~aatinden en az bir >:tal 

evv~l teklif \'e ltmııı"t mktuplarını komisyonae vrmlerı. 
G - Şnrtname~i !ıer giio kcmisyonda ııörülebılır. 21 27-1-7 

izmir levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
ı _ Kapalı zarf ıısıılıle münakasaya konulan 18000 on sekiz b·n 

kilo toz şeker ;alın alınacaktır. 
2 Eksiltmesi 7 1J !'41 salı günü saat 14 tc kışladcı İzmir le-

vazım amır;ıgı <atın alma komisyonıında yapılacaktır. 
:ı Hepsının tahmın edı!en tutarı 9000 dokuz bin liradır. 
4 - :\Iurnkkdt tem;nvtı. 675 altı yüz yetmış beş lırnclır. 
;; - ~artnaır.esi her gün komisyonda görülebilir. 21-24-2!'- ı 

Trmir leYazun amirliii aatın alma komiayonwıdanı 
1 - Kapalı zaf u .... uJde münakasıayn konulnn 22500 kdo pırınç 

satın "iınacııktır. 
2 - Beher kilosunun iur,.rı 50 kııru~tuı-. 
:ı - ..\lııhammen becle • ı 11200 lırndır. 
4 - 10/ 11 / 941 pazartc"ı günü 'aat 15.:ıo ela kışlada !znı" k

\'azını :imirlığı >atın alma komısronunda yapılacnktır. 
5 - isteklilerin lır.lli ıı:lin ve 'aatte ihale 'aatindeıı en az i>ır "ı:ıt 

evvel teklif ve (nıiıwt mktuplannı komısyona verme1 .crı. 
6 - Şartname hergaıı komısyonda görülebilir. 21-27-J-r. 

l:unir levazım amirliıi'i satın •ima lı:omiayonundan: 
1 Kapalı zarf ı.,;ulılP aıı;ııakasaya konulan :ıı.;;oo "'lıı lıulgııl' 

s..-ıtın 01hnacaktır. 
2 - \Iuharr:mr: buleii ti500 altı bın beş yüz lırndır. 
:ı - ~Iuvakkhl ll'min.ıtı 172.50 dört yüz ~ctmış ıki !ıra cllı kıı

nı,tıır. 

·I - İhaJ~,i ~ 11 !J.ll ı·aı·•amba günli 'ant 16 da kı~laıla h:mır 
levazım .inıirliği ,;ıtı~ :ılnıa komısyonunda yapılacaktır. 

5 - J,qekl lerin belli giin "" <antte ıhale <aatinclen en '\Z bır sa
at evvel teklif •;e tminat mktuplarını vermeleri. 

G - ~nrtnnmc~ı hrgün J<omisyoncla görülebilır. 21-2~-28-2 

Jzmir lnazun amirliii aahn alma komiıyonundan: 
1 - Kapalı zarf usulıle 144 ton fasıılya 'alın alınacaktır. 
2· - Beher l:ılo,unun nu;hammen fıatı 21 kuruş olup Jıedcl tu

tarı 30.240 ;.l'hdıı·. 

:ı - ~Iııvakkat tfmin,.tı 2280 lıradır 
.J - lhnlcsı :;, l l 1D.Jl :rnz:ıı·tesı yünü' "tat 15 le kı~J:ııfa izmır 

le,•azını :imirliii;i s:ıiııı alma komisyonunda ynpİlacaktır. 
, ;, hteklilerın lıellı gün ,.e saatte teklif ve teminat nı~ktupları· 

nı i11a!erlen hır . .-a~! PYYCl kon1is~·ona vern1cl<'ri. 21 .. 2:~ .. 27*2 

Devlet Demiryollarından: 
A~jiıd:ı mikt.ır, muhammen bedel lenı!nal mikt::rı ile istihsal mahal

li ll'Östtrümiş o'an l kalem taş kapa.ı zıırf usulü ile satın alınacaktır. 
)lünakarn 3-11-941 pazartesi !!'ünü •aııt on birde Siri<Rcide 9 uncu islet 

me bina~ında A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. lsteklileırin · te
minat \'e i<aııuni ve<ikalarını lhti\'a edecek kııpnlı zarflarıııı ayni glin saat 
ona kadar komisyona ,·ermeleri lazımdır. 

Şarnameler para•ı olarık komisyondan \'erilmekteclir. 
Oeak )Iiktnrı :\!uhammen bccl~J Teminat 

Sırtkö» 8500 23:17:> l 75:l. ı:ı )ıra 
19 21 23 25 nıgs. 4415 

Satdık muhtelif esya 
D. D. Yollan 8 inci ifletme komia yonunda n : 
ldaremızin Alsancak mcrkPZ anbarında bulunmuş (52a.75) irıı 

mu ha mmen b_edelli (678) ıırırı;n muhtelif eşya a~ık artırma ile 7, ı ı 
!l4J runınrte<t gıiııti snat JO d.ıı Alsaııcaj<la merkez_anbarınn:ı konıis
Yonumuzca ~atılacaktır. 

İ<teklileriıı muayyen \'akitte (39.73) Jırıtlık murnkkat l >min'.ıt 
ınakbuzlarile mahallinde teşPkkül edecek komisrona gelmeler• tiı • 
zımdır. ı:):ırtnames' r~ıetmp kalemınde g-örlilebiJır. 21-26-31-2 4 l:J:ı 

D. o .. mir yollarından: 
.\Iuhammen bedelı 18.000 ,ıra olan muhtelif ebatta bakır rekınt• 

boru, çelik, saç.' YU\'at!ak b:ıkır Ye pirııı~ çubuk bakırı, dö\'mc \'e çiıı
J.:~ !e,·halar, kulçe çı:ı»o VP aWminyum, muhtelif cins ve ebatta de -
mır, çelik, lıakır, pirinç, tel galvanize kablo, sinek, kalbur, pirınç ka
fes telkri ve lıağadanlık kafe'l leli gibi madeni malzeme teahhüclilnii 
ıfa rdmıyen müteahhit nam \'e heı.;alıına 8.12.941 pıızartesi günü sa
nt 15 le llaydarpaşada gar b•nası dhilind<>kı komısvon trafoıdan ncık 
cksıltme usuliie satın :dıııı;c:ıktır. · · 

Bu i.~p gırmek i;;tiyenicrın ı:l50 lınılık mı,..,.akkat temınat ve kanu
nun tayin ettigı vesaikle lıırlıkte eksıltnıe günü saatine kadar koııııs. 
Yona müracaatları iazımdır. Bu ışe a•l ~arlnamel er komisyondan pa. 
rı: ız ola rak dagıtılmaktadıı·. 21-26·1·6 442D 

'(ANADOLU) -- SAHİFE '(3) 

Y Bu genç gelin 

GÜ ZELLİK VE 
BAHTİVARLIGI 

lzmir Gümrük muhafaza alayı satınalma komisyo
nundan: 
Cinsi 

:\likt:ırı 
Kilo 

;\Iuhanım-:-n 
bedeli 

Lirn 

~!u\'akkat 
teminatı 

Lira 
Eksiltmenin 

Tarihi Günü Saatı Şekli 

bu l muş 
!>ekmek pışırme • 60000 930 70 3 / 11/941 Pazarl<'$ İ !l Aeık eksiltm<> 
Sığır eti 12000 6270 471 3/ 11/ 911 c 11 Kapalı zarf 
Bulguır 12500 3150 227 3 111 19.11 U Açık eksiltm~ 
Kuru fasulye 1200 278 21 3/ 11/ 941 • 16 c c 
Mercimek (çekilmiş) 8500 2316 174 4111/ 941 Sulı 9 c c 
Nohut 5200 850 64 4 / 11 / 9H c 10 c c 
Pirinç 1800 908 68 4/11/941 c 11 < c 
Sadeyağ 2240 3937 296 4111 / 911 c 15 c c 
Sebze konservesi 2600 1798 135 4/ 11 '941 « 16 • 
Kuru soğan 6200 450 15 5/11/ 911 C'arşanıbn • 9 • « 
Zeytin clanesi 2200 950 72 5/ 11/941 c 10 • c 
Sabun 1500 788 59 ;; 111/9.J 1 c 11 c c 
Patates 6000 717 54 5 / 11/941 c 15 c c 
Kuru ot 20000 1560 117 6/ 11/941 Per~embe 9 • c 

c Aılrnin çirkince bir uzvu 
~ı·l:lkki olunnıakla be rabrr, 
llütun ünlidinli kaybetmı:$· 
kt'l1 otuı yaşl:ırımda cvl<1'n
tlin1 . zevr.im di:;or ki Mu. 
,·:ıffaklr~timln ''e onu Le;;
htr rdi~imin yegane an1: 1ı 

şayanı h:ıyret tenlnı olctu 
O:ltı d•l rvlennır.den bir kaç 
ra! t.a rv·;el kull:ı.nınağa bas. 
l:.ıriığını tBryaz renkte ya~. 

.. , _ ı T.::ı ka.on kr<'mlnf' ınr.d· 

v·ınuın O çirkin \'C donuk. 
r.~Jır.i ~deta yeni bir şekle 
Ura~ ,.e b:ı.na yeni bir ~C· 

,. ııılılik bahş ~t·· i, Tokalan 
krrni in cildün uzerindPkl 

Saman 16000 832 63 6/ll/9Jl « 10 c c 
1 - Yukarıda cins, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminalları ve ck<iltm<>nin şekli, gün 

,.e snııtleri yazılı O!I beş kalem iaşe maclde.>i satın alınmak üzere eksiltme ye konulmuştur. 
2 - $3rtn:ınıeleri komisyonda olup her gün görülebil>r .. 
3 -. Tal.ip olanların muvakkat teminatlarını Gümrük Baş müdürlüğü veznesine yatırclıklarına <lir \'ezne 

makbuzu ıle tıc.aret odası vesikalarım hamilen muayyen gün ve saatlerd-' komisyona ha~ vurmaları ve kapalı 
zarfla olan eksıltnwle.\° için de ayni vesaikle beraber teklif mektuplarını eksiltme •aatından bir saat ·<>neline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon başkanlığına kvdi etn,el,.ri \'<' mnnyyen saate de komisyonda bulunmaları 
ilan olunur. 17 21 26 1 (435!1) 

cle~~rdes Sulh Hukuk M·~,~~~~~~- inhisarlar umum Müdürlü~ünden 
Gördesın Kurtuluş mahallesinden 

)fehmet oğlu, l\fııstafa <:ır~ :ığa ka
rısı Ay~e ve çocukları Temurin ve 
Şevki namına bilvelaye anası - Ayşe 
Snrıağa tarafından koca;ı a\·nı ma
halleden Mu,taf:ı Sarıağa hakkında 
açtığı 115 kuruş ye\'miye nafukı tak 
diri davası uzerıne yapılan duruş -
mada: davalı Mustafa Sarınğ:ı hak
kında çıkarılan tebliğat üzPrine ken 
c)isiııın nerede bulunduğu ıneçhu~ 
bulunduğu anlaşılmış olmağla bu • 
nun ihin 'uretile tebliğat !tasına ka 
rar ,·erilmiş olduğundan clurıı~mn,;ı 
olan 13 l l ' 941 tarihinde Gördes 
sulh hukuk mahkeme•inde hazır bu 
lunması veya nkıl göndel'mesı icın 
keyfiyet daveti~·e maka'lırna kaim 

ll:S J r~ 

zer .,. 
üdct:ı ınucizeye ben 

Gördes Sulh Hukuk llhhkemesın-
clen: Sayı: 132 

. Görde"n Boyalı köyüııden lbnı _ 
hını kızı Ayşe Özkan tarafından ko 
cası :\lenemende oturur ınhisar ıda
~e" memuru Refik kardr~ı Emin 
Özkan hakkında açılaı> bosan _ 
ma dav.ası üzerine yapıan :ı'ı 1oı 
941 tarıhlı dıırnşmasında: clavalı 
Emin hakkında davetiyenon ilan 
suretile tebliğ edıldiğı halde 
muayyen ııüııde gelm~diği ha _ 
)inde bulunmadığı anlaşılmı;; ol
clıığıınclan duruşması olan 2i / ll • 
941 tarihınde Gördes asliye hukuk 
mahkemesinde hazır bulunması n
;·a vekil göndermesi içın keyfi,·et 
gıyap kararı tebliğ makamına ka. 
im olmak üzere ilan olunur. 

olmak iizere ılan olunur. 

Z AY 1 
nundan bir hafta evvel her na,;ıl

>n portmenimı zayi ettim. İçınde üç 
,;enet v;ırdı. Portmeni bulan •e.n~t -
!erile beraber Anadolu gazetesı ıcln
rehane;;ine götürüp teslim ettiği tak 
dirde sahibi tarafıı.ıdan m~mnun 
edileccktır. 

ı Karsı\•aka Gayret sokağında 5 
N~. ·ela ~turan hmaıt Ilürs:n 

Askeri Fabrikalar lzmir silah 
fabrikası satın alma komisyo
nundan: 

1 - lzmir •ilah falırikn>ı ihti.rnrı i\in nı<'\·cut şartnamesi Yeçhile 
(8:):>0) li•·:ı muhamnıuı bedellı aş:ıgıda cins ve miktarı yazılı 
clört kalem kereste ayrı nyl'l yep hPpsi lıirden pazarlıkla 8al~n 

2 

alınacaktır. 

Pazarlık :; 1-l 0-!lJJ rcııııa 
nardar siliıh f:ılırikasıncla 

cnklw. 

giinli saat on clörlte Halkapı
mlite')Ckkil komisyonda yapıla-

:~ - Talipler 62i Jir:ılık t~miııatlaı·ıııı izmiı· mal sandığına yalıraı·:ık 
alacakl:ırı makbuz \'e ticaret ocl:ı~ı 9-11 yılı Yesikaeı ve 2490 s'.1-
plı kanunun 2 ve ~ lincii maddeleri mucibiıır:ı icap eden vesik:ı
lan hamilen belli gün ,·e snattn bmisroıın nıürnraatlnrı. 
Şart n:ımeler hr'l' gün sa:ıt «>kizdeıı on nllıya kadar Halk:ıpııı:ır 
8iliıh fnbrika,ında görülür. 

15 l\1tr.3 15Xl:JX.JOO okluk gürgen, 
50 Mrt.3 8X25X300 - 400 fırınlı giirııen 
40 Mrt.3 6X25X300 - 401) fırınlı giirgen 
20 Mrt. 2,5X25 : 28 -400 ~ıralı çam tahta•ı 

10-14-18---21 4233 

Askeri fabrikalar. umum 
dürlüğünden: 

mü-

Hava kompresörü alınacak 
250 ~tmö,fcı tazyıke kadar hava basabilecek 1 ıliı 3 adet !rnmf;· 

res~l' alınacaktır. Tek ,-eya miitenddid silindirli elekLrik motörii veya 
trnıısmısyonla müteharrik yenı veya yi vaziyette müstamel 0 ıabilir. 

Satmak istıyenlerin bir istida ıle umum müdürlüğe mürara.;ıt:arı ,.~ 

kompresörün e\'<af ve eb'adiyle bedelının lııldirilmesi. 

15 17 19 21 4287 

Manisa su işleri üçüncü şube 
müdürlüğünden: 

Eksiltme ilanı 
1 - l\lanbu yı!iıyetı Adalu ııahiye~ı civarında eski be,leme kana· 

hnın ;;.161 metrelık kı<nı:nm lrınizlennıesı ameliyatı kapalı ·lnrf ıısu
lı!e vnhi,li f.at tsası i:zr:nden ~k. iltmıye konmuştu!', 

2 - Bu amelıy:ıtııı ııınh;ım'lıen ke~if bedeli 29730.00 Jiraciıı·. 
:ı - istekliler ~aı lnmııe ve projeleri 149 kurns mukalıilirıde )lan1'a 

rn ı~leıı 3 üncü ~ube ınıicllirliiiründeıı alabilirler~ 
4 - ;;ı lıırıııcı teşr;n 941 cıımıı ııiln!i saat 16 da Manısn . 11 ı~Jeı·i 

!J tincü ~uhe n1iidül'JtiğU !'1ina nucln kuruln komiı;yon tnrnfnıdnn yıpı

lncaktır. 

5 - :\Iuvakkat tcnıoııat ı2'.!29) lira 75 kıını~tur. 
G - ı•;bııtmiy,, girehılmrk i~iıı i'teklılerin aşnğıdak: \'~sikaları ib

raz etmesi ~arttır. 

..\ - Eksıltnıe !"Iİnündı•n "" az 5 giln (•\'\'el i<tıda ile su işlN" 3 lin
cü şube mildllrlilğüne ıııiil'lıea;ıt edılerk bu işe gırnıek ·~ııı al!nnıı:< <'h
liyct ve"i kıuı, 

B - Cari senryE: aıt i 1cnr1.. t orla~ı \·csıka"'ı. 
Tek.ıf ınektupl:ınnı iıııvı '.<:ırflnr kapulı olarak ihale g-üııti ;.ıat 

Hi şe kadar makbuzlar ııııık:ılıılinclc ;\lni•a su ışleri 3 üncü ~ulıe mü
dürlilğüne teslim olunacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerde muh
temel ~ecikmeler nazarı itibtre alınmaz . 11 16 21 26 4200 

1 Keşif ,.e şartnameleri mııcilıine<> Çamaltı tÜzla•ı ainele yenıek
hane,;i in~aatı i~i kapnlL zarf usulü ile yapılnraktır. 

2 Keşif bedeli l ıl50.71 lira olup muvakkat teminatı 1061.:11 .i· 
radır. 

3 - Eksillnıe ·1. Xl , 9 ll >alı jl'ünü 'nal onda Kabataşta l~rnzını ~u
bemizde müteı,ekkil alım konıisyonuncfa. y:ıpılacnktır. 

4 - Şartname sözü geçen şubeden ve İzmir, Ankara başmüdürliil<
leriııden 71 huruş mukabilinde alınabili•·. 

Eksiltmeye girmek isliyeııleriıı 15 bin liralık bu kabil inşaatı 

muvaffakıyetle yapmış olduklarına dair Ye'ika ibraz edN·ek 
ıhale günıinılen 3 giin eneline kadar umum müdlirlük inşnat 
şubesinden ayı ıca eksiltmeye iştirak vesikası almaları Jfizımdı•·· 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mühürlü teklif mektuplarım l<~nuııi 

vesikalarını \'e nıünaka,aya iştirak yesikasını ihth-a ederek olnn 
kapalı za•fl:ırım ihuie 'autındnn bir saat ev\'eline kadar adı ge
çen komis;·on a·eisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

ı.ı 17 19 21 4287 

İzmir milli emlak müdürlüğünden 
Satış No. :\Iuhammen bedeli 

Lira Kr~. 

901 (Karşıyaka Bo,taıılı 1809 uııru Şerpf sokak l:l5·l 
-(ada 5 persel ı.18 ;\[2. 10 tajlı arsa 

00 

902 (İkinci Süleymaniye 456 ınrı IGımjJ pa~a c:ıdclesı :ı.; 00 
(219 ada 6 parsel 111 :-12. 142 taj numaralı hane nr•ası 

907 (Karşıyaka Bostanlı 1790 ve 17!15 inci Kemal ve 
(Jl'\ektep sokakları kö~esincle 1::17 ada 1 par,;el 58 ;\l:l. 
( l 7!)5 sokaktan 4 tujJı ar:-;a 

25 

!JlO (Karşıyaka Ilo•tanlı 1809 Seref sokak 1:151 .:ııla 
(6 par<el 131 :\I2. 12 lajlı :ıı'.>a 

!Hl (Knr~ıyaka Bostanlı 1700-1800 !iııeü Şnef n yalı 
(sokaklar kö~esinde 1355 ad:ı ı p:mıel :\751 '.\12. 
(Şeref sokağından 17 tajlı msa 

91 '.~ (1( k - arşı,·a a Bostanlı 1700 üncü yalı sokak l :l5!1 
(ada 1 ııar'el 874 metre nıuı :ılıLaı 1-71 taJlı aı«a 

!ll3 (Karşıyaka Bo<taıılı 179·1 üncü mektep >okagı 
(l:l47 ada 1 par<el 202 :112. iı lajlı arsa 

!JU (}Iersinli 1569 uncu Banyo sokak ı 17,; ada :) 
(parsel 170 :112. ı.ı rnjlı h:ıne 

915 (;\1ersinli 156D uncu Şen·f sokak 1175 ncla J 
(parsel 266 :1I2. 16 t<Jjlı hane 

916 (Ha,nn hoca mahallesı ('uha Lcd c>stcn nele ;ı:J7 

(ada 122 parsel 15 )12. l:?S taJlı dükk.in 

9:17 

1 ;;oo 

120 

ıoo 

:l 31) 

tOO 

00 

ou 

00 

00 

00 

oıı 

00 

00 

Yukarıda yazılı emnılin mülkiyetlerine lııd:ıyeten talip zuhur etme
diğinden 18-10-941 tarihındcn itilı:ıl'cn 10 lıü·ı mıicldetle temdide bıra. 
kılmıştıı. 

İhaleleri 27-10-941 
emlıik müdürlüğünde 
cılıınıır. 

l 'h' d el ' 1 ~-- ~ arı Jn e ır. Ta iplerın ycvn1ı mezkllrda nıilli • 

1 

2 

n1litcşckkil :-;atış komisyonun;:ı müracantlnl'l ilfu1 
1466 

lzmir Defterdarlleından: 
lniinü cadde<inde fapu lıiıı:ısında ; apılacak 
ekslitmeye konulmu~tur. 
'.\Iııhanınıeıı bedeli 797 lira :l kuruşlıır. 

tanı.r~t uç k 

:\Im·akkat teminat 59 lin 78 kıırusttıl' Rıı tı'minnt ıhalryi 
müteakip kat'i teminata ibliığ cdilec.ektir. 

·I '- Talipler, ke~ifnanıc \ e ~artırnmeleri nıillı pmhık nı!idürhi 
ii;ünde görebilirler. 

5 - ~Iünaka•:ıya iştirak edecek olanlar nafıa miidürlııı(iindcn ala
cakları ve,atki komi:<yo:ıa ibraz etme~e mecbuı rlurlaı 

Yukarıda yazılı tapu biııasıııı;ı tanıinılrna ait - müııak3sn bida)'e
teıı talip zuhur etmediğinden 10 gliıı müddetle temdide bırakılmı~tır. 

Taliplerin 27-10-941 tarihinl' nıüsaclif paz:ırte'i g-iinu saat l·I d" 
milli emliik müclürlliğüncle nıillespkk'I ,;atı< homisyoııu:ı3 nıiirnc:ıal-
ları ilfın olunur. - · 

Vilayet Makamından: 
\'iliıyet hukuk ı>;lerı müclülrüvü kalemine!~ münhal buluna ı 211 

lirn a•!i maaşlı katiplige fi•e ,.c orta mektep mezunları (yabancı dil 
bilenler teıcih edilir.) Ar.1'ında rı-ı ı-ı 9.Jl ~al'~amba günü saat 15 lı' 
mü~abak:1 imtihanı yapılacaktır, 

Taliplerin memurin k:uıu:uınun ·t iincü maddesindeki şeraiti haız 
bıılıın<ınlardan enakı mii•bilt•leriylc bırlikte sl\zli geç<'n hııkıık i<-

leri mildürlüğline müracaatları iliın nlunur. 4414 

İstanbul hava mıntaka depo 
amirliP"inden: 

1 - 5000 'ifl er fotini alınacaktır. 
2 - Daha evvel yapılan ilana talıp c:ıkmr.chnndaıı knl'i teminatı olan 

6975 lira ile beraber 27-10.911 pazarle'i guııii saat 11 de Yc5ilköy 
h ava mıntaka depo amirliği satın alma komisyonunda bıılunmalan. 

3 - Şartnamesini almak istiyenler tatil günleri hariç her giln 811· 
hah ~ast O dan 17 ye kadar komisyonumuza ~üracaatları D265.4434 



(ANAÜO .U) l SALI 
- ; 

o Vaziyet İngiliz 
- e., tarafı ı inci sahifede - gazetelerı• 

t • illi' 1 ıl İı'. 
1 FİKİRLER 1 --BAYRAM 

Askeri :· _ T.elgraf , .. Te.lefon v.e Ajans Haberleri 
Bu !l('lH', bu ,\y onu11d iki L.ıy- . * Amerı"kanın harbe gı·r-l!ncl.\'11 n:-ızt tr ııııli'n · r.ı.m bir ilray:.ı gt'liyc>r . .Şduô·r b yrı•- '' 

mını cumhuriyet bayramı t.ıkip edi· !!ıı-~ r.y:ı kaı\ı lı:ıl'lıırı ı.· lll\'• haf- mesi vaktinin ge[diği
yor. Yeni nesil çocukl.ırı ba:ıo:r m! • t:ı .ı lı:ışlanıı .ııı· . .ı\~·ııı 7:ıınnııda, :sıın 

• 
HaYat pahalılığı karşısında 

rın mahiyı>tlerini pek b:lm~dıklerın· h:ınıll' i.ı:ı~lıyalı ela :!I ı•iirı olnıu tur. ni yazıyor/ar 
ıd "b' · d .\lıııaıılal' )ıtı nıiiddı•l '.'nrl°uıda l.ıli - ___ __:r _____ -----------

den eakiden o uğu gı 1 sevıııç uy- Loııılr,'l, 20 (A.A.) -'Cazctelnr .in- -
b k . · vı"il.. zafprler k:ızanmı~ •ıhwkln he - - • J 

mıyorlar. Şeker ayramının zev ını ;.aber. hir kıs hariJıııcl.cıı knı:ınmala- p<ırı - Amcrik:ııı korıu ,malaınıı:ı yakm- G ı· . hd d 1 emur m··stahdem ve ışçı· e-
duyabilmek için Ramazan ayının da ba.'-'l:ııınca.,<rını \'e .J0 1l!lOn.\·aııın CP!ltı!ı:.ı e ırı ma u o an ın ' u 

f . · k ı· rınn ımkaıı olmadığını da :ııılnını~ -
key ını yaşama azım. iler:eme.·iııin Jlek muhtı•mel bulundu- • • •• k - t ) db• J J h . b ·ır b lanlıı·. "'t•kkım Almaıı gazeleleri, • k h ~ t 
m]Cmuımzdıru,rıybeut baayyt:;::ıın °i:u~siya~::i ınıclıdcn ne,;rİ\". tla .\:nıan umumi g:ınıu. jaµoıı t ~likPS~ k:ır~~;;ı_nda Aı_l~l;- rın orunması ıcın u ume . esas 1 e ır er a ıyor 

t • • 1 rıkanın hal'l.>e gırıne;;ı \'ak1ının geldı:tı· 'lk kt t •t'b h k o"'g' cfkı"irıııı huna ha:t.ırlanınkta, A ıırn:ı ı me ep en ı ı aren er cocu • ııi \l' ftıısy:ıya y:ıpılacnk lıir japoıı tınr 
reniyor. Eskiden dini bayramlarda onlusuııuıı 1) i gıydıı•,lı..!q . .;ıııı, Hu>ı e • 1 1 - 1 k bi. d • /l • - ff b l •• t' • b 
Çocukları •evı'nd"ırcn yAn& .. ıbise ve ı;irlcı:iııclp :::ıu_._ .. ,_·.ctlL .. ·~ .. ~'.·.r ınıııın fpn.a nızunuıı ('t'llU J:l ( 

0 1!l'U _yapı ·~ca. : 118u''nakala"t ''ekaleti enızyo arı gemı mure e a ının ucre ıerıne ay a~ ~-.. - - ta.ınuw kadar tC'hlıkelı olılnırunu •c trt'.f, V ı ' • 
yeni kunduraları ebeveyn bu en bü. olrlug-un~ın gonılclugunu, Almnn tc!'i- A\'ı·uııa .. h._arhi i_l_e. U_zak doi\'u_ura,;ınd.a şzndan z"tz"baren beş /z"radan onbeş [iraya kadar zam yapzfmasznı kabıı[ eftı 
Yu"k bayramımızda yaparlarsa ço· I kılatçılıgının kış harbiııdı> mii him 1 

k 1 1 harp gorulııwılıgıııı ve Amc~·ık:ın ını • k - . . 
cuklar bugünlerin kıymetini daha rol nyıııyac:ığını ,\'azma ·tiH ıı· ar. lt•liııiıı nıtıstınna ~ivasctinclen yazge- Ankara, 20 (Telefonla) - Hayat bu hususa tema• edere vardı&'ı ka-,ğa karar vermı.ştır. Bu karar ay ba· 
çok takdir ederler, bunun için evlad Fıllı:ıkıka lıir k:ıc hafta sonra kış cerck dUm·:ı harbiııiı{ ic:ıplarıııı kar;;ıln pahalılığı karşısında memur, müs- nalat ve vereceği k~rar etr~fınd~ şında ta tbik edilecektir. Zam gören· 
•ahı" bı' olanlarımız buna ı'tina f!tme· 1 :s.·icldı•tlc ba'lı,\'acaktır. Alıııaı_ıı_arııı · · ı hd · · "b' ı· · hdud larını tenvır edecektır Dı- 1 b" · • 'k' • " li .. f ·· ~ 1 mını hnzır olup olmadığının vakıJH ;ı ta em ve ışçı gı ı ge ırı ma grup aza ·~· · .. • eı· ırıncı, ı ıncı, uç ncu ıını gu -
Jidirler bu ve.sile ile de milli varlığı- inıdı nıak~:ıdı, kı·rn ıııiicltlr> t ı..; ınc e · · k ı f k a • t ft '"ğrendıgıme gore mü 
mlzda 'bu bayram au""nlerı"nı"n tarihi ~- lo<t. kcı• •,ı \'(• LP_nını.>.·r:ıdı :ıl nıakt_ ır. ıııılu~ılae:ığıııı yaznıaktadıı·. ve mu annen o an sını ın orunm. sı ger a.ra aıı .o . at ah 11 •• verte ve makine uı taıı , gemici, ma· 

,.. ' ·· Dı•ı li ~leyi '"lZelesi hir ı·ok kinıS.:- için hükumetin yaptırınıs oldugu nakalat Vekaletı hay . P a 1 ııı:ı t • k '" .. .. kl 
1 1 k t • l ·· " k ti · \'I ı·ıl•ı· 'ptekım . · · · ... . · · · -~ . • . · · d'l h · d u"cret ~ı~akt rangoz yağcı, a e§çı, omurcu, •-hatıra arını an atma sure ıy <' reJı· ,,u ıı• ·nııaıı ~·rı l · • ' ıt•rrn Hn~ı·:, h:ıl"!Jiniıı nwnılek'.:!tlerııı· tetkikler netıcesınde tanzım e ı en muvace esın e az -: m.. a ~ ' .. .. • 

mi telkine çalısmalıdırlar. AlrııanLır Tiınoı:cııl O rıı·ıl ıl:!l'llılll :-ta ılı•ıı uzukİ:ı oldııkl:ırını zanıı,·lıikl·~ri- rapor üzerine verilecek kararın ma. olan devlet d~ni~y?lları g~ını ~ur~~- a~~· ıu, komur Vf' hızmf't vasıtaları 
Biz:m ne&lin çocukluğumuzda sulh gılclıfpnı . .Jl ~km·:ıııııı l.Jqzgun:ı. u.r • ııi, lıallıuki İ ııv,ili1, nıııkaddHatııHn hiyeti önümüzdeki ay içinde anlaşıl- tebatının terfılerını :zarurı ıormuş murette ba h ve ma~un~cılardır. Bu 

ve sükün içinde yaşıyan dünyad raıııı: kll\'\'f'tlt•r tarHf•ııdn.ı muJ~ · Ru:sr:ı\ a. ıkı ~ıkı ·a lıai{lı bıılııııduı!ıınu mış olacaktır. Hükumet dahili ifler ve adedleri iki biı;ıe yakın olan . bu zamlar yılda ı so1 bın lıra t1u~kta-
bayramlar pek neşeli geçerdi, içti- faa pı]ılclığıııı bıldıııw·kteclırler. 111• ka.\·dctnH'kt··dir. · hakkında parti grubunun önümüzde- 7ümrenin ücretlerıne ayda be~ lıra· d ~.:. Bu ka~ara atanbul ve ı:mır teı-
mal 'hayat tarzının değiştiğinden be· gılız.ll'I" ısc Tıınoı;eııl;o orclıılurıııin . • ki toplantılarında izahat verirkeıı dan on beş liraya kadar zaın yapma. kılatı dahil bulunmaktadır. 
ri nedense bu neşe de çok eksildi, lıozgııııa ııy;ı·aııı:ıdığıııı. alııı.:_ııı c. il'. Avusturyalılar ı Tazılerle . . . d 
bugünün dini bayramları çalı an in· !er lınkkınılaki Alman ıchıınlnrıııın • fno-ıJızJerc göre 1 t b ld • ht ek A an 
.anlar ve mektep ÇOCUfları için mÜn. ıııüba]fq!,a\ı oltlııi!;llllll ılcl 1 • iİl'lll('k - flJlİCa<lclc edecekler ~ s an u a ı ı ar 
hasıran istirahat günleri olarak geçi- tl•clil'lt•r. Hu:y:ı, hu mt•\'Z!Hla ;;lıki'ıl ll cnın~ A \'l'ı•,:. 20 ( • .\ . A.) _ Du· T 
yor. Bütün seneyi kayd altında gec;i- I'~ lr.nıl'ktedır. l_ln~ ık. ı tı :ııılanıak rad:ıkı Anı ~turrnlıl:ıı', ıı:ızilihil• ıııli aarruz ya va~- mahku"' m olanlar 
ıen çocukların diğer günlerden. fark· ic;iıı hacli;;l'lc>rın ınkı :ıfıııı lıeklcmek cad~lc \"C A\'lı tur.\·aıla hiirriyf'ti ia- ~ 
1ı olarak yeniler giymi$ olarak her d:ıha doğru ıılııı'. tle etmek ıci ıı bir !rnmıt,, teskil <'l- Jamı~ deg"' ı•Jdı•r 
gi.inden değişik bir şekilde eğlenme· * nıı;;lcı·d ır. ·Kom 1 tı', A nı:turyalıl a ı :ı ~ 
!eri, eğlene bilmeleri, fazla gezme· Radyo g. zdes.ntlen: hit~lıcıı lıir beyanname ne~rctmi ..• 
leri ve gülmeleri için cumhuriyet lııgılızlcr, !mı.tan rn·cl S::ıvyPUer A nı:-:tun·alılı.:n nıtiradcleye <lrt\'°'t n "d d ' T R 
bayramlarımızda çocukları sevindi- hr.ı·Lııııııı ta i'iyp f'clilMnıyl'c'ı'Jl'ınclt>n eyleını=-lır. Ue~·anıu:mC'dC ılC'nilıyPr ecrı e ııen uslar, 
rerek hoslarına gidecek ve on! rı ·evııımı·klellii'leı·. ı;uP 1'ü •l takd:rdc kı: y / k 
.ıtüzel şekillerde oyalıyacak VPSİleler ,\Iıııanya sim:ıli Al°ı'ıka>·:ı ve ılklıa - - Avusturn:ınm i ;nli. mi1letl'l arma ar yapara asıl 
bulmak lazımdır. Zamanımıza göre harda da inl('ı!tere\'e dönl'l'ektı. Bi- · ı kuvvetlere z'/tı'hak 
ralıncaklı bayram yerlerinde eğle - ııaeııaleyh lngilızİerc gJ~ . Alın:ı.1 aı-zu"u hilfıfıııa olm•Ptuı·. A\'lı<;.tıl' · 

yalılar, Atlaııtik aııl:~i!!'a ::. ı _ile ta · d" l ;ıilemediğine göre yapılacak en mü. planı altü:-,t olmuştur. ı\ lm:ııı !:ıra g-;; mamen mut:ıh:ıhlt halıııc\eclırlcr. e ıyor ar 
naaip şey mekteplerde müsamereler re ı;C'. plılnları bozulınamı~tıı·. Sa · L 1 
tertip etmektir. Kız ve erkek çocuk- va. ın lıa')ıııclanb ı" Jwı· :kt t.ır:ıf ay- -- ooo-- . oııc nı, 20 ( A.A.) - :'.Io,;kova 
!arımız arasında türlü kabiliyet ve ni. iddıayı ynpıp dııtmaktarlır!a;·. Japonya basvekili <ledikı: ı·acıyo.~u . lıu ,.;:ıl.rnhk! ııe~riyatında 
iııtidadlar vardır ki, bu müsamereler Propaganda.\•a da blı.dı k lıir pay " ;' • • Almanların :\Io~kornnın J 12 kilo • 

- Baı tarafı 1 ıncı sahifede - 11'.etre cenubunda Sovyet mevzileri-dolayıaiyle bu gizli hasletler de ?1ey- ayırmak gereklıclır. ,\·o._llar .. ının kavu~al, noıüa;ıı~ıdadı.r. Bu-. 111 _2 ce.n:_ıhtan çevirmeğe te,.ebbih 
dana çıkarılmış olurlar. Ahlakı ve ooo gunku buhranı atlatmak ıçın heı feda- ettıklerını, fakat muk,·ı\'C'metı'e' k,·ır-
terbiyevi ufak piyeslerdP aktörlük ----;. AL ANLARA GORE .,. 
ve artistlikler kendilerini gösterebi- ' karlııht hazır olmalıclır. . . ı:ılaşarak ilerliyemediklerıni bildir • 

Tokyo, 20 (A.A.) - .Tapon harbı~ e miştir. l\Io,;lrnva batı.,ında tecrit c • 
lecekler~ gibi dekor hazırlaı;ım~sın - • -Ba~ tarafı 1 inci ıahifede - nazırı :ımiral Şim:ıdo diin akşam ı"ııd- d'.!miş olıııı biiyiik Rus miifrezeleri, 
da t~z!ın ::e r~sm" .. olan ınhımak 'nıi>,i olıın Sovyct kuvvetlerinin bak!- rnda memlekete söylediği kı,;a bir nu- du~man hatlarını yarmakta ve esas 
kendını goıterır. Şıır_ okutm~~la, veleri diişmaııa kanlı 7.ayiat ,·erdin- tukta sövle demistir: kuvvcllrrt> iltıhak etmektedir, 
konferans ve monol~gla~ verdırıl - !erek imha edilnıi~lir. 5!H3 e~iı· alın. - Japon clonııiıma,;ı yalnız Çin hfi· Her iki t:ır::ıf, hav:ıııın fenulıg"ın -
mckle çocuklarda hıılerın harekete nıı - 9 top ve lıir "Ok zıı·hlı tank 1 .. ,· · h· 11 t - 1,.. • ·ı he. tı"ıı·lı'i du-

l 1 . . d k bT 1 . ~. " c ı~esını <l e m'.'gc c ,gı ı dan hava harekatı yapamamakta -
geme erı ve ınşa a .. 

1 ıyet.e~ı an- zaptetlilmişlir. Cenupta ::;on CC'bde · rum deği<;ikliklerini de kar.51lamıya ha· dır. Fakat Rus_ lıombardıman t."."ra 
latılır. Şarkılar terennum ettırılmek· k' BoJ~ovik kun·etlcri kanlı za· . . l . ' ""' ] .. ı ı ·ı b'I' h h · 1 

'" zıı c ıı. releri faaldir. e ı~z.e ses er: seçı e ~ ır, er angı viat verdirilerek. _clağılılmı~tır. Pek Tok.\·o, 20 (A.A.) - General To.io-

Meşhur. Baker mağazası 10 gün kapatıldı. Yerli 
otları paketlere koyarak Seylan çayı 

diye satanlar da mahkum oldu 
İstanbul, 20 (Telefonla) -- Dey- * ).'~şova ile oğ~u ~o~or, yrrli. ~t 

oğlunun me~hur Bak·~ r magaza<n tarı guzel paketlere ko.nıp Se) lan 
mliclilrü Salamon ile kundura ııatı1 çayı diye sattıklarındım yakalan 
sefi Dimitri fazl:İ. fiatla kunclu-:a mı'!lar ve baba oıhıl yirmi11er lira~·a 
sattıklarından adliveye veı·ilmi~ -:e mahküm edilmi~lt>rdir. 
cereyan eden muhnkenıeleri neti - * Kuru kahveci Sabri adında bi
ce:-1 inde mağazanın 10 gün kapatıl- ri~i. !,;partalı tüccar Hamdiye b.alis 
ma'!ına ve mağaza müdürü Salamon kahve diye 180 kuru1t.rın nohut gön 
ile kundura sefi Dlmitriden 30 zar dermış ve muhakf'mı:>si sonunda bir 
lirn para . cezası alınmnsına karar hafta hap:>e, ~ir hafta ,nıı dükkiim
verilmiştir. nın kapanma:>ına mahkum olmu~tur. 

----ooa 

Parasız yatılı imtihanı

musıkı aletlerıylr. hafıf konserler çok maızem(' bını ·ı~~\ll esır ele ge- h· k b' .· b h ft::ı ·"ikütu Lonclra· 20 (A.A.) - Sa!ı1hiyct-
r~hların incel:ğini anl?"tır v" öğre. çirilmi~Ü~·. ' '~ ~:~haf:~~~ eıı:ni~~:':ı<> b~gü~ dii~ii~lc~le- tar malı !erde, Alman taarrn .. m Ankara, 20 (A.A.) - Parasız ya· bı, 76 sının babtıııı d:ı ölildlir. 
t Ço Uk ko Ol n tertıp etmekle seı n 1 "0 (A \ ) 11 • n ·" hakkında lwyn_n ccli_lıfV;iııe gör1>, tılı imt:ıhmılnı·ına gfren 46 81 t-nlebe- Tam notu '-'alnız })ı'r kı·.ş ·ı (Çat,nlc" ır. c r a . . -· . . .er in, - .ı . - • • · ''- nJ .. n· rini bildiı·m ıoi muht.<•m(•ldir. Z:ınnedil- " • " .. 

na giren talebe . 
terbiyesi temin e~ıl~bıt-:c-:gı gıbı 3ınd.nn : di-_rine g· e eneral Tojo merika . Almanlnrın ~:~nı arazı _kıızıı_nm:ıma- den 4-16 kişi kazanmıştır. Bunlnrdan orta okul talebesinden kö. 11" . 
h b l d k stıdad u cı t ti ları, taarruzun başladıgını ıfade et 11 1·n1·11 babası suba r, 65 i:ıin t>iftçi, . . ~ · . :i mua ımı ep un a.r. an musı .. 1Y" 1 

• Cenupta 13 üncii ,,,ovye er u~u · nıiizakereleri tekrar ele almı.\"a çalı ·a· · " T·ıh rın oglu Tahır) kn t 
d 1 b 1 B 1 ha . ı m_~k. le ber~ber şiddetini kaybe,\·le • 103 u·· nu··n ku'"çük memur, 60 ının mü- , ı . . .. zanm_ ış ır.. . yan ırı a ı _ır_. u. muaamere ere • ·1uıı genelkurmay su!ıa/hll'l da esır- caktır. Fakat bu nıiizaker~let· kesilirse · - İ t h 1 1 

zırlanmak ıçın euıy zaman evvel .b'!'~ 'er arasıııclı:ıclır. 18 ilkte'iriıı ve 18-19 ,japonyaııın c<•nuba doğru lıir hareket· dıgıne delalet edeme;;. Rovyetler (). teknid 20 sinin muallim, 23 niln a- m ı ana gıren er, yazıyet erını 
lıyac~k .hazırlıklarda çocuklar ıçın ·~ecesi diisiiı lilcn rlü~m:.ııı i.ayyarele- k bulunması muhakkak addolunuyor. relclen Knliniııe !iach_ır ol<ın cephe mele, 72 sinin küçiik esnaf, S nün vilayet ve meldep idarelerinden öğ-
zevklı hır meşgale olu~. . . ~ini.ı adı:di !l 1 r ı:ıkmı~lır. . 'l'oJ·o k,•ıbiıınsiııiıı muteılil görliııü;ı,ü boyunca muazzam bır mukı(vemct şoför 12 sinin se1beı1t meslek crba. reneceklerdır. 

H 1 h ti d "' göstermektedirler. H:ıvalar fenadır. ' o arp er VI'! "!.a r.~m.~y~. er .~çın .~ r\r:ıcla gelen h:ıbeı·lere göı-c., ha - aldatıcıdır. Çüııkli genc~·al Tojo hem -- ----~oo 
Reçmekle olan. omrumuz~~ dupe~u7 \'il muharebelerinde lil, kar:?t koy - başv kil hem harbiye h';m ele dahiliye Yolların bozukluğu da pek artmııı-
kurulmuı mak_mel'.'r gıbı ış_lem.eııın. - "ll:t \'a~ıuıları t l'afınclan 28 tayyare nnzırıclır . tır. 
den ~ayatın hıç hır ~kıymetı, hıç hır lli~iirülıııü:;, •i tayyare de yenle lalı- Tok~·o, 20 (A.A.) _ Yük,;ek a:-;kert Cenubi Tagaıırogııi Almanlar ta. 
z.evklı tarafı olmadı~~ kanaatını beıı- ·ip cclilmbtir . şüıa~ı rei:-:i, l\li:yako gazde,:ine yazdı- rafından işgali hakkında bir kayıt 
lıyen çocu~ta neşe 11.~>n~r, z~vk .kal- Beılııı, 20 (A.A.) _ Alman telıli- g~ ı bir makaleci~. J·aponların, elde ettik. yoktur. Doğru ise, Rostof ıçin teh • 

h t t b li ke artmıstır. 

Ruzvelt 
Donanma g ününde nu

t uk irad edecek maz ve nı, ~ye pesı~ıs , 1~ .~n~:9"n gı: leri kaznnçlan mlidafanya hazır olcltık- · 
olarak ye~.ııır, .h&;l~ukı mıllı huvuk ~ark ı:eıılıesiniıı ceııup böll!e:;intl ~ larıııı, i~l'iklı. ide d :.! ıııilliyt>t me,;,~! t•s i - Londra, 20 (A.A.) - Verı!eıı ha Radyo ga:.rfr.~iııılı ;ı: 
bayram gu.nlerı~:zı ol~~n çocukları- .\.lm'.ln. 1l Jy,ııı, Humcıı, :'.Iacaı', :)]o· 

1 
nin tabii bir aııla~ııı:ı.rn nıracnı(ıııı , ja. bere göre, Odesanın tahliyesı 8 gün Amrrik:ı lılikümeti, <;on Anı rikan 

mızakneşell~d~eç ı hr~el. k .ıç!n. çareler!'" vak ıüıncııl~·ri Duı:etz _havzası:ıın .. :ı· poııll'a-ın h:ıklan_ııı. ~l'r\•f \'(' :;;mırh_ı nıi.i· 'ürmiiş, malzemeııiQ büyük kısmı torpido muhribinin Almanlar tarafın· 
rkamda e:": ahb~a lıp erı ıçlıl~ 1 ol.du.gu •ıayi bolge,.ıııe llogru ılerlenıcki.edır- clafa:ı edcc·,k1erını k:ıyd<'tnıekledır. kurtanlmıştır. Almanlar şimalde elan torpillendiğini resmen bHdirmiş-

a a.~ nıur~ ı o.an ~ua ım erımıze t•r. HA'i'L: L ı\' TOl'f,.•\XT!Sl: Leningrada yeni bir hflcum yapma- tir. Almanlar ise bunun Ruzvelt tara-
de duşen hır vazıfedır. ll.ırPkal, clivc·,· C"plıeJrtı"''•' ıle nıu- "' 1 1 ·JO (AA ) K ı.· e · ğa nıiitemayil gözükıııemektedirler. fından tertip edilmitı bir manevra ol-

E d d b .. 1 . d ,.. ~ "u~ ~ayaıH, - .. - a•Jlll '.ıa- 1 k . t bl ·~ ı . d 1 , 
c a ımızın ayram gun erın e v,·lf'fakı.\':.!lle cl'·v,·ıııı e'nıck'edı"ı. IJ,·ı. ı ı . · · · · · t· A mnn as ·en e !g,~rın e, ce -,< ugıınu söyliyerek suçu omuzlarından k d" 1• dl . d' 1 . " l l pon rnuııı~sıııııı yeııı vazı~ e ı ve ı;oıı .1 . h k't 

en ı k""v a akrını sevın ırken k•eyberı vn ku\'\'etlerimiz biitüıı cephede bevnf'lmilel nızil·eti teclkik etmek Ü7.e· nup_ta_n bahsedı me"~· aı·e a ıner - atmakta ve hfüa Amerikadaki infirad-
yapar en ya ın veya uza a ra a. mühim tlemiryollan hallan !ıa \'c sol- re. diin lıir topl:;ııtı \": pmıstır. kezının burası olduırıı zannını uyan çılarclan ilmi-el beslemekl:ecl!rler. Üııi-
dan.' ahbaplardan v" komşul~rdan • :ıı· ~<'beke~Lıe hücum etmi~lcrdir. l ' EN l J\r1!1/,\'J<;. TO!'l~Xl\ TIS!: dırmak içindir. Çünkü n~eı·kezde her tecl Pres'e göre, Ruzwlt, Amerjknnın 
fakı~ ve yokaul çocuklar! d:" ı_hma! lııı.dltereııiıı <·eırnhı ctoıl;u, cenup ,.1, Tokyo, :W (,\,,\.) _ Donwi ajan· zamaııkincll'n ~iddetlı Lııı- mukav(' - donanma gtiııü olan 27 ilktt>şriııi deniz-

Amerikada 
Bitaraflık kanunu ta

mamen kaldırılacak mı? 
Va.;ington, 20 (A.A.) - Vandel 

Vi!kiııin de müzaheret ettiği mühim 
bir cumhuriyf'tçi partisi grubu, bita
raflık kanununun tamarniyle kaldırıl
masııu istem('ğe kwrar vermiştir. 

Ayan hariciy'~ encümeni de bu sa
bah, gemilerin ııilahlan<lırılması proje-
sini tcdkik etmiştit·. ' 

Rumenlerin zayiatı 
etmıyerek onları da sevındırdıklerı· :.;enıılıı batı biilg-c. inde liman Ye he- 1 · nwlle kar,şılw;mnktadırlar. Halbuki IC'I' ve topy<>kün miidafaa hakkında söz 
ni unutman;.alı. ve ~iden geld:ği ka· rleflere t.a:ırrnz. e clilıni ', Sl'ıı ja.1 ha- sıı~~:~C/ 1ı:ı~vckil lll"'th Konowııiıı lıa~· mare~al Timoçenko ordularının bu- ~öyliyecekiir. H.u'zvdtin bu nutkun· Londra, 20 (A.A.) - Rumen ordu· 
dar buııu~ a ınsanı bir vazife oldu· ııalıııda büyiik lıır lic:ırel gcnıi:<iııe ta huhmn;a~ına ,.c k:ı.lıiıı~ niıı clevri rada imha edilcliğı lıildirilmi~ti. Bu da iki Aml'riknn torpido muhribine, sunun zayiatı 250 bine yiikselmiştir. 
~unu yetışme~.t-e olan çocuklarımıza i 'aoetlt•r k.ıydedilmiş \ "l' bu gcnıicle muıımc·lt·.~ iııiıı g cikme:iııe rağmen ye. na Huslarııı azim ve itimadı büyük- vaki t:ı.arruzclan ve .Atlaııtik ile Pasi Buradaki Rumen kuvvetlerinin değiş-
anlatmalı ve og~tmeliyiz. vanı.pn laı· çıkarılmıstır. ııi 'l'oju kal,iııesi. 22 ilkte.~riııcle ilk iı;- tür. Almanlar Kaliııin ve Orel ara- fildeki donanma clıırumundan buh. et- 1,tirilme:i için Bulgar ordusunun gel· 

250 bine vardı 

( nkara) A. E. T:ıyynn !erimiz, ~!m. ti Afrika • timarnı rnpacaktıı·. ;;ıııdaki kavisle siclcletle hiicum yap me:-;i beklenml'kteclir. meyişi, Rumenlorin üzerinde derin bir 
---:ı: da 1!> ilkte~rin gliııti ve l!l-20 gııce,,i J>OUTE!{/Zf,[t; TEJL1SL:tN: makladırlar. V:u~ington, 20 (A.A.) - Amerika hoşnudsıızluk uyandırmı~tır. 

Japonya ~~caba ne 
yapacak? 

- Bıutarafı 1 İDci aah;/ede _ - ... ---=-
!er vardır. 

Tolıruk lim, ıı tesi~:ıtıııa hücum et- nerıı, 20 (A.A.) - Tayyare ile Hava şarllannın bnukluğ,ı tesir- bahriye nezaretinin bildirdiğine göre, Buradaki Rumen genAralinin de ve· 
mi~lercliı. Lizboııa gelen japoııranın Maclrid el- den hali kalamaz. )lode1·n harpler- geçenlerde torpillencıı Amerikan tonıi- rilen emre rağmen Odesayı hücumla 

Dü~man, A Jınany~t tııpraklarıncla çisi zann:ı. göre, japonya ile Portekizin de, benzin ve petrol ~aı fiyatı mü - clo muhribi, i<;mi bildirilmiyen bir znptetmeyL~i bundan ileri gelmiştir. 
uçmamı')ill'. Tinıur adası t.~·asıncl::ı hü\'a yolu l{)-;i,,i himdir. Almanlar, rnn haftada lıu - Amerikan limanınn g lmi')fü'. Torpi- - x,---

Uerliıı, 20 (A.A.) - Volki:·eı neo- me,,ek•si ile al:lk:ıdar olacaktır. Bu hu- nu anlamı'İlardır. Kalılı ki iaşe ve clo muhribine cuma ı;abah~ er~enden Şimali Yunanistanda 
bahter gazetrsi, Ür"i \'t' Kaliıılııin sustahi anla:.mrn, iki de Jet arasında rarnlıların nakli meselesi de vardır. herhalde Alman tn:htelbahırlt•rı tara-* Almanlardan geri alındığı h<!klmıda bu hafta ha:ı;ııda imzalaıımı'itır. °oiğeı· taraftan Ruslaı· kendi ii;;leri- fıııclan taarruz edilmi§tir. GC'lr!\ tel- asayiş 

1 .Jnpoıı kalıiııe. i hiicli. h•riııin fııı{il· ve ınare:i~tl Vorot?ilofla Timoçenko _ ne daha yakıııdıı·lar. Havalar ela on graflara na7araıı 11 agu', 8 hafıf y:ı-
terl'deki aki~Jarinf' g lince. tııgilizler, 111111 nıuva~alasını ke mck hu ·usun - grncldn muhnsııra edilmitıtiı·. Uıııılar Juı· ıçi n daha iyi dır ve onların ı$leri ralı vaırdır. Ağır yaralılaı:ın ~·e .kayıp- Londra, 20 (A.A.) - 5 Alman nla-
lngillcrenın Hitlcrle .. nlR nııı,,1mı ıı:ı- daki A lnı·.ııı tetieLbibünün akim kaldı vakıadır n yalaııhrl:ı deği~e;ncz. Alnıanl:mnk i nden daha az olacak- tarın aileleri haberclar eclılmı tır. yı, asayişi t min ic:in şimali Yunanis-

. B B ı · r r.· R tan:ı gönclerilmi<ıtir. :>ıl imkan görmiiyorlnr,;a, jnponya ile ~. I hakkıııtlal~i Sovyel iddialarıııı a- ,('rJin, 20 (A.A.) - Alman .-a - tır. er ın, v ıyana ve . en- -000 
ele rnziyetiıı arni ~eki lcl olduğu 'lrn- layla k:ır~ılamt1kta \'(' şöyle demek- \'US tarynn•I •ı'i cliiıı lıiı·i biı'ini takip l\Ioskov:ı, 20 (.A.A.) - Pn:t'.'<la -'ekı" vahudiler , __ _ 
ıınaliıllled :.ı·J ,,.. t::dir; etlen clalgalaı- ' halinde ve hiiyiik gazc·ksınin harp. muhabirine glirl', « 1 .t • Ingiltereye Alman hava 

Japoııyıı , Silıiıyaya kaı~ı .n.dı~·ım - Arzu, .nılıın laı·ın baha~alır. Fa· nıııvaffakıyctle· kıta toplaııiılarua, Viyn:t.ına yolunda Almıınlamı çe - Lcndra, 20 (A.A.) - Polonva a- k 
harbinin murnffak olup olmıyacag111· knt So\•yetleı· bıı ~:ıvecle iki şehri laıık ,. ,~ münakale yollarıııa hücum virdikleri Rus k;ıvvetleri t 2 günlük .iansının ald ığı habl'rlere göre,· Bee- a 101 
da mü!erecldidılir. Anwrika i;;e japoıı· harıı~iz i~gal edemi~·eceklenlir. Za- etmi:ılenliı'. !! anının fenalığına raı{- muharel.ıcclen sonra yarm:ı hareke· lin, Viyana ve R"ll eyalNinclc ota- Loncla, 20 (A.A.) _ İngiltere ha 
yaya karşı lıfittin ihti_I ati tedbirlPriııi ten Sov~ ei kunetleri, artık bu $e- men harekat ,;istemli şekilde yapıl- tinde muvaffak olmu'ilat·dıı·. ~ınıtli lrnn 20 bin Yahudi geçen .:u- va ve d ~hili emniyet nezar etinden: 
:.ılmaktaclır. lnv:illere i~e he1rhaııgi .Iıfr hirlcri.~·"nicle n lsgal edecek yazjye~ mış, clemiryo~u !~atlan muhtelif nok. bunlar e:-ıa;ı km·\·ellert' iltihuk c:tmişjmıı günü Polonyayn gönderi- P!!zar ak~ıımı geç vakit tek başı-
n.~ırtıcı te·ir altıııcla kalm:ını:rk c;ın tt> cleg:ller<lir. Tiınot;enko orduları falarclaıı kc~ılmıı), otornylar tahrip bu luıımaktadıl'lar. lecekleri hakkında rnln•z 1 O da ki- na uçan bir dil man tayyarc;ıi doğu 

• inga pııı-dn t" dbirler nlmıs1ıı'. imha t>dilnıi•tiı. \'oroşilof i,;c Lenfa- edilmi~tiı·. • ooo ka müddetli bir teblıi( a:mıı:1lardıı-. sahilimize bombalar atmıştır. Bazı 

ELHAMRA - SüNIE:MASü ~BAYRAMDA 
f'stad Sadedt.tin Kaynak'ın Bilhasa bu filın ic;in bestelediği nefis 

şarkılar n emlcketin1izin en yüksek sat'atkarlnrı 

Münir Nureddin ve Müzeyyen Senar 
Tarafından söylenmiş harikalar şaheseri Türkçe sözlü 

Se iheddini Eyuhi ve Boz Aslan 
Filmini Takdim Eder. 

lstanbula y eniden çivi 
geldi 

ı~tnnlnıl. 20 {Tt!lcfonla) - nn 
gün :\I,,r~ıııclen Hayd:ıı·ııa~aya yeni
den mühim iniktanl:ı ei\' i I;elmi~tir. 
Bu çi\'ılC'r clcı·hal 1.evzi C'dilecektir. 

--~ooo---

SOVYETLERE GORE 

Bu .rnhudiler, _yalnız ııfak bir v:ılız zararlar olmu;ıtur. Gece olduktan 
vı> para olarak crplerıncle 100 mark sonra dnha bi~ kaç deniz tayyaresi 
ile derhal evi riııi terke mecbur hı- bazı yrrlere hombıı.lar atmışlardır. 
tıılmu~larclır: Buııl ııt·rln~ı i_lk. ı&ııp, Hafif hasar vardır. Uoğn Ingiltered e 
~orde~ ı)Chrınc srv~~dılmı~tır. 1?1 birkaç yaralı te~hit, bir Alm:m tay
g?.rlcrı,_ Polonyada clıı.rer ~ır .~ehıre yaresı tahrip cdi lmi~ir. 
goııclerılecektır. Bu ya!ıuclılerın e:,. ooıo----
:ıerisi 50 ilii 80 yıısındaclır. , Daha 1\1 J h 
gen<: yahucliler, Alınan heııııbına ça. a taya .av~ taarruzu 
1ı>1mak iizere Almany:ıda alıkonul l\Ialtn, 20 (A.A.) - Paz:ı.ı: .. ..ı~Unü 
mu-;tur. Maltada. müteaddit tehlike ~ret • 

- Baıtarafı 1 inci .. hilede - Ingiliz Dükünün scyahat1 leri ~·.eri t mişti r. Re~men blldirifpiği -:: 
tı~ıııda .7. lıiıı. ııiifu:ılu bir im badır. , .. : • ne gore, karayn ~ır knç bomqa !1-üj 
21 ll'Şl'ını.'nnı .1812 d~ Nnpol.ran :\loq. , fadr,<l, ~O (A.,.\.) - Pıık Dq (flt~e- m li~tiir. Sivi l emlfLkte ha~if hasar lS:r 
kovayı tcıı:kl-ttıkten ~onra hıır:ıdn Rus- t'sler CtJıelui.tarıktnıı Tonyaya gelmıs. olmuş bir yerde bır kac kişi öltn lJ~ 
!arla kar~ılaşnıış ve un çnrpışmalnt• tir. Hudııdlt otomobille geçmiR, maiye-. tür. ' • 

ı Fı:nnsız onlu:mnuıı dağılmasını ı,:nbuk- ti, 2 motosrklet ve bir polis arabası 
laitırmıştır. Fransız orclu,.;u, bu çar-,keııdi:ıina refakat etmiştir. Dtik, Kri.s- D V[odyus 'talya-'a 
pışmalar i.izerine E;;aı;en gidiııle tahrip tina. oteline inmiı, ve İspanyol konsolo. r. Aı li Ut 

.. -B·A•Y•R•A•M•D•A•S•E·A~N·S~L·A·R·:-1~-.1·2-2 ••• ı~ ••. 3.0.-.6 •.• 4.~-9-D·A·--------· ~~~~nSm~~~~M~~ ,su~m~~h~cy~~~~n~ &~ W~A.) - ~m~~m~ 
•••••••' mecbur knlmı~tı~. rafından knr@ılımmı,tır. hası Klodyos, diin Roma.ya gelmiştif, 
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