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Nüshası lıer yerde 5 kuruştur Istanbulda talebe fazlalığı 
ve trenler · · Per ~embe TELGRAF• ANADOLU - ızMii" 

'J' TELEFONı 2778 
2 ADRES ı ikinci Beyler eoJraimda 

1 nci Teşrin ANADOLU ıaıı:eteal idarehaneal 
]!)4] (ANADOLU) MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

31 iNCi YIL 
No. 8664 

Neıredilmiyen J&zılar ıerl Tarilmesl---- - - -...-:-:-----:::----::--:-::----::;---------------------------1 
Günli ıe m' nüshalar 25 kura9tar. Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

lstanbul, 1 (Hususi muhabirimizden telefonla)-
Mekteplerdeki talebe için sabahları h ususi tren
ler tahrik edilmesi Devlet demiryolları idareıince 

kararlaıtırılmııtır. Diğer seferlere, talebeler ka -
bul edihniyecektir. 

1945 te başlıya
cak asıl harp 

,- **- \ 
Sovvetlerin Don hattın-

J 

da veya l(afkaslarda da-
yannıası harbin istikba

linde büyük bir tesir 
yapacaktır 

*** 
Şakir Hazım ERGÖKMEN 

• 

.. Sovyetlere göre 

~lühim bir konferans 
toplandı 

G/. Vegvel Kahirede 
mühim beyanatta 

bulundu 

Almanlara göre :.- · 

Moskova bombalandı 

Ruzvelt 
Kongreden tekrar 

.. saade istedi. 
nıü-

Yardım meselesi ıçın 
yeni şekil bulmak üzere 
Vaşington, 1 (A.A.) - Ruzv.>ll, 

Amerikan ticard gemilerinin sili"ıh::ın
dırılmasL w Knııacla limaıılarına :ı'ke
ri n1alzen1~ nHkli fr~in kongreden mü-! ~aade istiyeeektir. Ruzwlt, dün mal

i buat kongresind~. ticaret geınilt·riııiıı 
I silıihlandırılmnsı hakkıJl(Ja h~ııüz ı,; .. 
knrur alınmaılıı(ıııı söylemi,;se d ~ alit
kadar Amerikan mahfilleri, harp mın
tak:ıl:ırıııa Amerikan gemilerinin 'ev-
kinin mm·afık görüleceğini ve kalıul B. Ruzvelt 
edileceğini bildirmektedir!€~-. ;\lclıus- d~mi<!ir ki. 
!arın bir kısmı da bunu tasvip etmek- · u1·ı·Jn:·,k Am~•'kn d • •J · r 
t el • 1 A . - n ,-., v• I • ~\·~. erı r..e-
~ ır er. ncıık bu me~lelerın kongre- cı'lharbur ı·n F"n . \' ·k d ı · 

d f 1 .. "l!"I" ·· k 1 • • u n V;> 81 n a nrın-e ıız n guru u u muna ·aşa ara se- __ o.. .. -.mı d ' 'rdlln 11 .;..11 d 
heb olacağı zanneclilmekt.edir. Gemile- 0 

" • • -

rin silahlandırılmasımn ve ıt<keri mal
zemeyi Kanada limanlarına nakletıne
:<inin nisbetcn az gürültü ile kabul edi- Amiral Darlan 
leceği anlaşılmaktadır. f ı• 

Maamafih, bitaraflık kanununun gene aa ıyette 
~ı 1 B d• · tamamen kaldırılması ve gemilerin 
n areşa u ıyenı tay- harp mıntnkalarına gönclerilmcsi için 

)•are ile kaçıp kurtulmus de tcş~bbüslcr vardır. .. F ransa demokrasi 
jimini terketti 

' ., \ aşıngton, 1 (A.A.) - Ruzv<>lt, clun 
Bcrlin, 1 (A.A.) - Alman tebliği: matbuat konfernnsında Bir!esik Ame-
Dinyeper nehrinin doğusundaki hü- rika devletinin bütün silah imalatını 

cum harekatı eskisi.gibi muvnffakıyet- bir ı:nüddet için İngiltere ve Rusyaya 
le devam etmektedır. tahsıs etmesi için biır teklif ynpıldığın-

D!nyeper - Petrovskun doğufünda dan haberi olmadığını söylcmistir. 

re-

Ticaret yapan Yahudi
ler gözaltı kampla-bir zırhlı tümen, bi'I' baskın neticesin- Ruzı·eıt, kendisine sorulan bfr suale 

de c1u 5manın. ll'!üt('addid ~ataryala~:nı cevap ol.arak clemişt!r ki : rına gönderi ligor 
iğtin:ım etmıştır. Daha şımalde clıger - Bıdayette fngıltereye t:ıh is edi- Visi 1 (AA ) F b k'I 
bir zırhlı tumen, düşman zırhlı kuvvet- len Amerikan mühimmatının bir krnmı mua~i~i Amfr;J Darl:an~~ aşv~ ·~ 
]eriyle karşılaşmış ve Sovyet tankın- R_usyaya gönderilmiştir. Amerika mli- •sgal bölgesine gitmı'ştn. n Asa. al 
d 45 · · •-h · ım· ı· "· · k hımmat ı'mal"tı ı .. d 5 ., ır. mıra an şıııı "'' rıp e ış ır. =rı ·a- .a n n yuz e O sini mih- Darlan, şark bölgesini tetkik d k-
lanlar kaçmıştı'!'. ver clevletlerıyle çarpışmakta olan kuv- tir. e ec~ 

Alman savaş tayyareleri l\Ioskova- vetleıre göndermiye devam edecek w Visi ı (A A ) _ Fran d 
1 • te · t · 1 J ge · k 1 d J d' · ' · · sa a yapı-daki as cerı sısa ı ve ıaşe c epo ar~nı rı a aııını a ce? ısi kullanacaktır. lacak ıslahnt münasebetiyle bir ni-

bombalamışlardır. Yangınlar ve şıd- Ruzveıt, başka bır suale de şu ceva- zamname ne-redı'lmı'ştır' Bu · 
d · · f'l"kl ı b · t' · ' · nızaın-eUı ın. ı a ar o muştur. • ı ver~ış ır: .. .. name ile Fransanın demokrasi ve li-

Berlın, ~. (A.A.) -.- Alman ~gır ~.oı>- --:-- ~ıra ve odu?ç ve:~e ka?u~unun 'ıeral rejimi terki kabul edilmiştir. 
çusu, 30 e} lillde Lenıngraddakı endust- Ru.ya) a da tatbık edılıp edılmıyec~- 'izamname ~unlan ihtiva etmek"t 
ri tesisatını mile•sir bir tarzda bom- ğini bilmiyoruz. dir : ' e-
b.ordıman ~ıni t ir. RUZVELTIN lll.VDlSTANDA.- 1 - Devlet otoritesi takviye ed·J 
J!AREŞ,1/, B L'D/J"EX/ TAJ'J"A- Ti./ iYURAHHAS/: k . t • . . . . . 1 e-

RE lLE KAÇ.l!JŞ: Ruzveltin iktısad murahhası D c; .tır: . dare a'!'ırlerını_n tayını, es-
Bnlin, 1 (A .A.) - D. N. B. n.i:ın- Sfradi, dün Hindistandan avrılırke~ kısı gDıbı kons~~!n,dkomhı.<ıl yonun veya 

s ı bil dir ivor: · - tt•aau ı .-ın ... fMla -
. n nrp 'muhabiri Hanıri Rilıt.!r, şark 111':!!!. ' a a a a 

hesincleki P lilj t \'C 9u~?erra.n grupla- ~ lYJ ~ n n ~ M IS\. ta ta. o 16\. ta n 1 
-Devamı 3 uncu •ahıfede- --;:---U--u _~ __ ı_J ..:;, U _ _::,__;:::..;\S"=:..:iii21=:_\S'.:::..:~\S'==~;;;;;J)=::.::.. 

C. H. P. Şa rap fiatına zam 
yapı lmama~ ı idi 

Şarap ve biraya rağbet böyle 
temin edilemez 

Bir vaki!ler, memlekette rakı yerine rev:ıcı temin olunmak istenmişti. Fil
ş~ra~ ve bıranın ~a?a faz in istihlaki-! hakika, rakının ihtiva ettiği alkol de r '
~1~ er . bakın;dan .. ıyı olacağı hakkında J cesinin ve verdiği sikrin net icelerinin 

ogan ı~abe~lı mutalealar üzerine şa- 1 ağırlığı itibariyle bu mülahaza haklı 
r ap ve bııra fıatleri indirilmiş ve bunun -Oe•anıı llı:ind aa.blfed. -

lngiltere Hari- r - 31 Vilayet--\ 
ciye Nazırının ve 1 kazadaki 

beyanatı yapağılar 
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Singapurda G ünün meselesi Benzin tevziatı ~ .-~ ') 
-- Bu tarafı bil'inci sahifede - Ba tarafı bU.inci •ahifede c şehir v ~ Me m 1 ek et Ha f;y 1 eri 

- -.R:.A·DYo · 
\l & 1• •rnl Veyvel gazetecilere beya- 'di. Vnmnda~l:ırın bir!'l VP :Jrabı t\'r..'ilı lali, dün garajda tet-

natta bulunmuş ve pek yakında Hin. e~mel~~i, sıhhat bakımıml:m daha iyi kiklerde bulundu B •ht•k A baA dı· selerı· BUGONKO PROGRAM 
distanda bir milyondan fazla talimli o aca. ı. azı 1 1 ar - 7.:30 program, 7.33 müzik: hafif 
naker bulunacağını, Hindiatanda as- Bu mülahaza, pek az sonra tntbikat- Vali Fuad Tuksal, dün yanında be- program (Pl.), 7.45 aang haberleri. 
ker alma ve talim etme usullerinin ta yer buldu ve g<!ni~ mikyasta hin. Icuive reis muavini Suad Yurdkoru 8.00 müzik : h-afif programın deva-
cok mükemmel bir tarzda işlediğini şarap sarfiyat.ı b~şl:ıdı. İ<:tatistikleri oldt;ıhı halde son defa İzmir.e gön- • h k ı • mı, (Pi.). 8.30-8.45 evin .~aati. 12.~0 
~öylemiş, her nevi harp mal:zemesi tedkik etmek ]~~anı ?]sa, artık rakı derilen ve merkez garajındaki depo- nın mu a eme erı program. 12.:33 müzik: karışık şar-
inıı;.ahnın da şayanı takdir derecede ·arfiy:tının r:e~kı~~n~ _ı:ıı;;betle ne .kacbr dan alakadarlara tevzi edilen ben - • kılar. 12.45 ajan,; haberleri, l~.01) 
bulunduğunu ve harp imalatı gayre- rızaldıgı pekala gorulur. H~lb~kı ha~k, zinl!'l'in otomobil ve k::ımyon lar:ı 'tr'v- ıniizik: karı~ık sarkılnr programının 
tinin teksif edilmiş olduğunu söyle- her. taraf!a zaman~nd:ı ve ;~tı~·ac nı~- zii e~n~~ında bizzat tetkiklPr ~:apmış- .I'! h• ikinci kı. mı, 13.!JO _ 11.00 mii2ik : 
nuş, Hindistandaki kara ve hava betınde hıra bulabılmış degıldır ve bı- lır. Suçluların müda:raa şa ıtleri Knrunk progrnm (Pi.). u~.00 proj.!-
lrnvveıtlerinin şimali Hindistanda rnların bir. ~ısmı, şişelerin ~Y~ hazı!'- İzmil'le mülhakat arasındn işliye;1 ram, 18 033 miizik: 'rndyo caz orkes-
yaptığı manevralardan bah a<?derek !anmamış, ı.rı kapatıl!?ı:mış, ı.vı doldu- ve yolcu taşıyan kaptıka(!tılarla. kam J h •f d d•ı tra3l, 18.30 nıiizik: s-arkılnr faslı. 
demiştir ki: rulman;ış ?lmaı~:ı yuzunc!e1: matlup yonlara, koordin-asyon hey'e'i'i kara. e te 1 a e ver 1 er rn.oo konuşma (der<lleşme saati.). 

_ Bu talimlerden maksad, Hin· ne~asetı bıle gosterme;nı~~:·~·· Dun:ı rı mucibince verilmekte olan benzi - . 
1 1 

. k b 
1 

. . 
1 

19. 1 '> müzik: radvo caz orke~lra~ı 
distanın ~imal batıaı hududundaki ragmen &:ene.~k fazla hır. şın:a.r:et..oln;a rıin tevzi şekli hakkında vali. lazım İhtikar maznunlarının mı~h~k~:ı1 el(;- Hakim, bu ta en ·a u e.mı:;, mıı 1'1- programının ikinci kısmı, 19.30 :ı -
hava müdafaamızı kontroldü!". Sov- I?? 1 ~h::. Şımd.ı~ ~ge, şaı:_ap fı:tt~e.r'.n~c g,1: -:;elen direktifleri vermiştir. Bu gi?i rine dün ~ehrimiz Asli~·e. bıı:ın~ı c.e~a keme cuma ı,!iinii snhahrna lı:r:1kılm1•- jam haherl<.'ri, 1!).45 serbest 1 o dn-
yetler, simdi dostumuz ve müttefi- fıat ;, ukseklıgıne dogru gıdılıyoı. • .1 >·olculanıı fzmirde f<ız'la bokletıl- mnhkeme~ııı~le devam edılmı~tır. <)g- tır. n:ika, 1!).55 müzik: dünya ş:ırkıl:,rı 
Jcimizdirler. Almanlar, Rusyada şar. h~kika si!.ah üzüm fiatlerind kii~ii~ ~1emesi ve gidecekleri y~rlen.' biran Ie~en sonra ıl,!' d~ruşma . .:\f~ııı f::ıtu:;:'.cı SAJ!LIL1R DA l'AST; (Pi.). ~0.15 radyo gazetesi, 20.·!il 
ka dog·ru ilerlediklerinden vaziyet bır tereffu vardır. F~kat .·:~rap fıatı C'VVel ;;,~vki ic:in motörlii vasıtalara Suleyman Sagırogluna aıttı. Bu c ·ı,.,e- " h ı d conrn ~nm!ıln. t• ıni.izik: \'a\·lı tan bur ve kant•n ile 

. l c p tt ". ,.~ 1 "d f h' il . d' 1 . . ..., nu mu a ;:eme en " « "'" ... ı ı- • . • ' • tamamen deği4miş ve ehemmiyet e.c;asen ~enı z~~ .. a'l'ı 1• a ırcc" ... "'.-ık sık benzin verilecektir. Demir ~o- ce mu a aa şa ıc <>rı ın <' 11!111:-; ~. '. .. •• ... ~ • • • az p;;pı·leı·i, 21.00 ziraat 'takvimi, 
lrn~IJ<ltmi tir. Hindistan, şimdi mü - dahn dOb'l"U~u uzum pıya;; .. sının 1 •;;,r,e lu glizerv:ahı.ıda bulmıan küY \'e ka- hepsi de maihız:. · ahibinin lehınde :o?. c~rethane;;ı mu~hı~ u • a.~ 1 ~ Sa~ı.~ •e ~1.1 O müzik: muhtelif şarkılar, 21.!10 
daf a tedbirleri almakta ve şimal rinc tabi o~~~a~ı iktıza} .C''. 1~~ .'tk <l<';·e~~- ~:~lı!ılaı-a kamyon veya kaptıkaçtı ile 8Öylemi~. pamuklu .ve. y~nlü kuma1ş1l:ı- tıcarethane1 n:cs u\~~;;~~~~t~~m ~İ~ın \.;oıııışma (şiir saati), 21.45 müzik: 
batıdaki şehirlerde hava tehlikesine de ucuz d<>:.nıdır. Du 1cll " ' nu~ı <:- gıtmek istivenler için benzin Yeril- ~ın me~·cla_nda t~~hı•r. roılnwk((! o _l U- muhaken:e ~rıne . <' ... : . ' ' <iZ- . adyo S<.'nfoni orhstra;;ı, 22.30 ajans 
kıır4 ı hazırlanmaktadırlar. k~t~e ~araba karşı .u:rı:ııan_ v~ t.akv~~ '· memekiecli~·. Yakında daha benzin gundan gızlenm!~ bır ~ey olmaıl~gmı m~nlar ~adı:ıe.d<' hı7. lm :<uç lnılllııma- haberleri, 22.45 müzik: dan;; miizı-

Rua ordularının mukavemetinden ~ 1 •. lazım gelen yem ~lak~~.ı kıı ~P. "0,n- gelecek \"e onlar da ihtiyar :rnııta- hiklirmi:Ierd_ir. Idc~a mak~l'.11111 . ı~g,ıl chgıı~~ · oylemışl~rdı.ı_. . . • . vi (Pl.), 22.55-2~.00 yarınki pl'Of"-
bahseden general Veyvel, şayanı if- durmekten başka bır n.tıce \N mcz. kaları . . t . . l kt , Nlen .Mi.ıddeıumumı nrnanııı Jiıkn;eı Mud::ıfaa ıı::ıhıtler~- ılın~~nnu~ ı;e ?n "\m Ye knpanı!l 
t>har v.: takdir sekilde muharebeler · " ~ ~ b b 1 1 ~ Rakı fİ\·atında hemen h0 men ~·iizd<> ıc:ııı e\ zı 0 

unaca ı · Tu"f~k,.ı'ıı<•ltı ı·cıdı'a:ııu ~erılt'ılerck '>tı- sahiciler de lehte. !'oz .soylem•~lerclıı·. ı•' ıiıiıioııııioi_..,.< ıiiıııiiiıilııil·ııiı·-------- ı 
vernn Rus askerlerini övmüş ve Lon· Yirm! virmi beş derecede bi-r yiik,;elme c;un ~ahit buluncltığunu ;;öylemi~, ;\!il- Yaktin gecikıne,;ı ,;e e. ı~· e nu~.rnkeme (Ö) lt=IS) a 

d k . olmu:t~r. Simdi ımrap fiyatları cl:t ."iİ~\ Sebze, (JC)'11İr, tcrc.vağ· li korunma kanııııunuıı :1211nci mnd- müdafaa ic'in cuma guııuıw t:ııık olun- c:::;, u drava yaptıg· ı seyahat hakkın a ı · · t ı · ı. • 
.;eJir;;p bunu tasvip e men: ımı\anı V[ll' Flatlar tetk ı"k edı"ld"ı desinin 2 inci ve :i!l uncu m:ıtldcs!niıı muştur. __ _ '!"'""' _ __________ _ suale cevaben şu sözleri söylemiştir: /(; !FlJ.'AT · 

_ İmparatorluk harp kabinesiyl<? mıdır? hirinci fıkrnları mucibince mahkfımi- n ,ER T11l \. \.. : ÜZÜ. l 
Su cihetin mutlaka dii13üniilınc~i '"elini, sürgün ve ımr:ı. cezmmıa rarp- ,\fanifaturacı Giıridli.S.aft.ler h:ıkkıı_ı- K S K S Londrada bir çok mühim meseleleri ~ ı k it · k F k b · J , k b S - · · · · iktiza edc-r ki, mem.e ·p e ıç ·i~·i kPn- • iat müra a e bürosu memur arı, tıı·ılman. ıııı ;, t"mı·n .. tı·.ı·. daki tahkikat cvr.a ·ı, ır.ı.ncı oı.·gu ha-müzakerc imkanını buldum. Bundan · d k" " - " ·' 1 h 8 ı:ı l'. Tarım 41 50 disi için bir ihtiya~ ve itiyat halinr!o eltin ~ehrimizin muhtelif yerlerın e ·ı Bundan sonra maznunun vek!il<>ri, kimliğin" verilmı;ı ve <un apıshanc-

dnlnvı çok memnunum ı b f' · b I k t ı S h"'. . 21:l incir Tiirk A. Şi. :rn .'18 Londra. 1 (A.A.) _·_ Bugün Sin_ tl'!i'ıkki Nlen <'l', n ıyat yiik~ekliğ'i kar .\·:ığ, peynır ve~ ze satış arını on ro müdafaalarını yapmak iizer'' hıl'm·hııı- den getirilen maımun, . ?rı.;u aınn~ı 
100 

K. TanN' 
50 

:;
2 - ısında rakı, ~~rap teiln;ı·ikinden aciz e~mi. leı:dir. !_3azı bakk~lların. \:e ıw~·: mak için muhakemenin t :ı•t·!ni ric:-. tarnfınd:ın frıticrap edılınıslır. Talıl<ı-

p-:ıµurda mühiın bir konferans akde kaldıkları takdırde e~rar kullanmak mrcılerın yagRız v. arlı peynll'ı de "' <:tmislN·dir. k::ıt:ı dPvnm olunacaktır. 52 F. Solari 41 GO 42 
dilmi~tir. Bu konferansa iştira!c eden cihetine de gidebilirler. Halbuki mem- kunı .. tan gattıkları görülmüştür. 7.3 • ;;ı )L Beşikci 42 25 42 iiO 
1 ~!" şunl:ırdır: Lkette bu ve em<:ali maddelerle mii- kuruş, yağlı ve birinci nevi p<'ynirin M ·ı • •b i '15 Albayr:ık 42 46 

İng iltere harp kabinesi uzak ~ark cadeleyi <.'n ~iddetli seklin{' c:ıkaı·::ın ela azami rıeraken<l sııtıs fiatıdır. Bu g;. Kah ' c ve çay 1111 aarı ınzı a !17 incir sir. 41 51 
mümessili Daf Kuper, Avustı-alya viııe hükumettir. Bilha;;,,.."l köyliiyü ve hiler hakkınd:::. kanuni muamele yapıl- ı k? meclis.inde '.:!fı Y. i. Talat I\:. 41 r.o 12 İ)() 
rlominyonunu İn giltere in~!>aratorluk fakir kütleyi bundan korumak icin mıştıır. Bazı yağcılar, kahvaltılık taz~ ge ece · l ı • '. iizümrii '17 ·17 
· arp meclisi nezdinde temsil t:decek her frclakarlığın yapılm:ı'u lfızım g..J- tereyaj.bnı 200 kuru~a sattıkları ~iki'ı- Filistin ticaret ve R:.nayi odasın - :\Iaarif inzibat meclisi öğretmen l~"O 
<>lan V<' Siny,apura gelmiş bulunan el.iği ek bi.ır hakikattır. ,\·et erlilmisti, fakat yapılan tedkiknt- elan sehrimiz ticaret V<' s~ııayi oda- azasının müddeti dolduğu için eli.in ~ 0 
Avuatralya ticaret nazırı. uzak Şllrk Halka, memleketin nınh,;ulkriııctcn la ;;atısın 180 knnı~a yapıldığ-ı :rnln- sına gelen bit· mektupta izmircl".'ki öğleden sonra biitiin ilk okullar baş ı;:13 :ıı 
İoıdltere kuvvetleri baskuınanclanı, imal edil<>n ~ar:ıp, bira ve tütiin giui ~ılmı~tıı-. kah\·e. c:ay ve kakao idhalıi.tçılarının muallim ve m~::ıllimleri .II~lkevinde 
vp h:ıva mare .. alı, Malezva vali~i d l l · l 1 az-a secım ., ma c e erı, n<> kadar miimkiin~e o kı,- x---- :ıclresleri i;;tenmiştir. Ru~1dan mak - op anmıf::, yenı • · . : . ı yapmıs- Ga211 

No 
7 

Cin ul:ırı amiralı, Çin ve Siy;\m bii- dar ~ıcuza vermek en <loğru lrnrı~keth·. ( 'if tç İ lllallarını 1-orurna sad. İzmirdeki iclha l~tçıJarın Fili,;. lard.ır. İnz.ibat meclısıne ~~a olara~ 
\ ük ekileri. nu ıtibarladır ki biz, ~nrap fiatlerİil•' ,A • • ' \. lindrki kahve, çay\"(' kak:ıo taciı'le- H:ılıdbey. ılk .ok.ulu baş ogretmenı 
. l.örüsülen meselelerin nckr oldu- zam. har~k<>tini c o'!Tu bulmn<lığımw ıçın )'apılan tOJJlant.ı riyl~ taııışmnl::ırıdır. Recep Hılge rntıhap olunmu<:tur. 

.fO rrn 
11 50 
'1~ 50 
.17 !)O 

i•u bi ldirilm~mistir. 1 e;:bıt etmekten k ndimizi :ılamırnruz. ç·r·t . 
11 

k kanunu !)O&·- x 

A . l D l *.* ı çı ma arını ·orum:ı - H.. , v dl. U J b b t l mıra ar an gene . ... . mm tatbiki ile meşgul olmak ü;e~·e ukunıet konagı - a ıyc n, lll ti a leyanna-

fi 
10 
11 

faaliyetfe :;ı ·ılayct ve_ 1 kazadakı ~~~1i~·:.{:d:;~~~1~r::1~t;~kY!~t: ::1~· ~~;- birleştirilecek nıeleri 
· · hif d ğtl "' K. S. K. S. - Baş tarafı bırınci sa e e -- )'ap a ar avini Ekrem Yalçınkayanın re.i•l.iğin- llükiımet konağının tamiratı bitnıi::ı Ellerinde yüz kilodan fazla un \'€\"'' ( TT ~ k" • 1 17 

1. 'CtR 

1 t .. rl . ·n ı'ı1tı'ho ı 1 b k 1 t h h b 1 1 b' b 71 ·. . 1 .;ı ·ıog ll 1 D Pf.;: umen o mues,;o~ erını ' _ Bat t•ratı .l ınçı -h'1ede _ c.c ~~1! ann:ıış,. azı arar ar ı tı ~z ve bu meyanda 6500 lira :-:arfiyle ka- ububat u unan ar, !Ter ey:ınn: me 10548 b:\ il' olmıyac-:ık,.ır. Jer kaymakamlıklara verılecek ve ctmışur. Çıftçı malları:ıın her suıe.l- Iorifoı.· tesisatı da tamir ve ı;;Iah edil- ile vilayete müracaat ederek mahsııl __ _ 
2 - ~1emurların mcsulı,·e i arttl- le konınnıasını iı;tihdaf eden bu ka- miştir. Bu sene kalorifer i~liyocck. <;o- Ye unları haber vermekte ve mukahi-

406
1!1 

rılını tır. Memurlar .'crbestc:~ kara1· ıcaymakamıar da beyannamelerı, ı-arlar, derhal miilhakata tamim olıı- ha y::ıkılmıyacaktır. !inde makbuz ilmii habe~·i. :ılma~t.ıclı.l'
\Cı·ecek \'e bu kararı tatbik l"Ol'Cl'k- en kısa zamanda yerler ine gönderr.· nacaktır. Ht'ikümet kon:ı<rı ile Adli\~ kıınn!!ı, lar. Beyanname vermek ıçın tayın eclıl- ZEYTi NYACI 

,., .. .ı:;oo kilo zeytinyağı :i•I .e. <liı·. cektir. Vilayet dahilindeki coğrafi isim- plim mucibince birbiriyle hiı·k::ıtirile- miş olan sekiz gün bugün hariç olmak x 
:~ - .:'IIemurl:ırın v, ziye:ti tak<:iye 0

- 3 - Yapaıııların, mübayeasına ;Prin tetkik edilme. i ve deği~tirilme. cek ve bu ı;uretle hükumetten Adliye.•ıp 1 üzere 3 gün sonra bitecektir. Beyanna- .---
L'nmu:tıır. :nemurlar devlet hima··,, lk .,; i~_ini tetkik eden komi~_,·on da 0 r,.dan da h ükumet konng"ııın !l' .. c·m<'k me veırenler, mühim bir sayıya çık~ı~- ls11a n \._ ·ada l ~i Alt11aı1l:'r,'l 

l tı ııııd Vek.aletmce tayın ediler. " ~ « 
ıncle bulıınacak ve muayyen <er - tcıı)lanmı~ ve çalışmıştır. mi\mkiin olncnktıı-. tır. } 

l'. .el'(' gi.iı-e maaş ınlncaklarclıı·. . esaalar dahilınde !:iüıner bank m r.- ı . d . . J . veri en nişanlar 
Vi;:i, 1 (A.A.) - Franf;a nhudı murdur. Malın te•lımuıde banka 1 anısa a JaŞC lS erı ooo- z • f'"d j 

. h ı· t · J • 1 } • • , f{ız ıncslek ögvrr etn1cn eytın 1 an arı :Yi:ıdritl, 1 (A.A.) - İ;;panyn rlı>\-! ·, 'l'; komi;;eri, ya Ut l !lcır l'lTlC en derhal bedelıni ödeyecektir. 0 UUa gırıyor ~ J t · · ' 1 F k :\1 
• !rnımının ihtarlara ve tebliğ:ıta )' k l l b l ak 15000 ç·d d ., t [ k o reı•ı lrenera - ran ·o, 368 - man 

ra:ı( en halkla temns::ı deyam Nlcrd< 4 - tt ukumetçe el k onulan ya - ?lfanba, (Hususi) - Tohumluk ~ev- o u una ta e e a ınac· J l an agı ı aca 1 tebaa~ın. boyun dm ıık ve ok ııiııanı 
ti aret ;o. phkl. rını bildirmi~ti;·. Bı! pağılu, ııatın alınmış sayı lır . Bu ae- zialı ve ia~e işlerinin ihtiyaca cevap! }[aarif Vekaletinden şehrimiz Kız 1 Sonbahar ve kış mevsimlerinde vermi lir. 
·.lbilcr, komi>ıt liğ'in emriyle derlı:ıı bepıe batkaaına satmak veya baıı - verecek bir şekilde tanzimi için kaza- San'at okulu direktörlüğüne gelen bir Bornova zeytincilik ist-asyonu tara - ---o--
ı(" ;ı;, Iu kamplarına gi.iııder!lmi.~Cr. ka §ehir ve kasa ba lara nak letmek lnr belediye ıreisleri ve iaşe amirleri, yazıda, Kız meslek öğıretmen okuluu.ı fından halka tevzi edilecek 15000 1 ~) ~;; te haslıvaca k 
F'unlarn daha ai(ır rezal:I!" dn •·eril•>- yasaktu-. Halkevinde valinin riya~tinde bir top- alınacnk talebe hakkıııda bazı tukvid:ı- a<;ılı zeytin fidanı için hazırlanan Ii - I " · 
.. e.,tir. Jantı yapmışlardır. Bu hu· ~ta b:m 1 tın kaldırıldığı bildirilmiştir. Du yazı- te, Ziraat Vekaletinin tasdikine gön- <.lSJ harp 

Yeni Hapis kararları: 5 
- Burala rda ki iplik ve menau- karıırlar alııımışlır. j ya göre, Kız meslek öğretmen okuluna derilmistir. Liste iade edilin~e delince _ Baı tarafı ı inci uhifedıı. _ 

Pa j.,, ı ( A.A.) __ H ıı~u i n'a '1.. cat fahri.ka tan stoklarını ıJemck Manisa köylertne gaz tevziatma b:ı<ı-j yeniden imtihanla talebe alın.acakbr. çekirdeğinden a~ılanarak ~ıç yı!dan le donanması da Japon donanması· 
ı,ıne, Bayan Fuk:ıyı 18 ·ı~ hapc "· suretiyle faalıyetlerine devam edt-r- lanmı~tır. Köy muhtarlarının fazln Müracaat edecek talebenin 940 - '!1 beri yetiştirilen fidan+~r, ıst~kl.ılen) 1 nın en az üç misline çıkacak ve bü-

P.:,\"'lll FPregayı 1 ~rne. koca-mı rh Jer. bekletilmeme~i . te\'ziatın badema ~u- 1 yılı veya daha evvelki seneler m ~'.llı- \'e zeytinlik \'ücuda getırnı~k ı~tıyeı~- vük bir kara ordusu modern vasıta-
iki ru1e hP ıs mnhkum Ptmi rtır. 6 _ Yukarıdaki vilayetlerle ka _ ratle yapılması :ılakaclarl:wa bildiril-

1 
larından olması, yaşının 9. 41 teşriniev- !ere. verilecektir .. A.~ılar, Halya w İ;;ırla si l ahlanmış olacaktır_ işte 

0 
ta-

:ıaya e lerınde yap ag· ı bulunanların T k f ı k ı ] ı- ] J d t t I t l 
Tuluz, 1 ( A.A.) - Kornüniqt fa-ı 1 miştir. . . . . veli somı~a kadar 2~ ü g-eçmem1~ 1.lu· J;ıpanyaı.1111 .en iyı cm~ ve. ı~la. h. edil,.· rihte yani 1945 de Avrupanın dayan. 

<ıliyd ınden dolayı l k~.i lıu,;ıı•i mah- opra · o ısı < epo \"C mcr :ezıııın ~. c unması azımc ır. mi:-5 nevı e~·ın ~n ye ış ın mış ır ... • ı- masına imkan olmıyan 
0 

korkunç 
1 c ıece 2-15 !'ene ağır hapi..; Cl'Z~sıııa verecekleri beyannameler matbu o- Tm·?u?ltıc'l:ın -:\Ianısa~·a n:ıklı tnk:ınur ~ ) 7 anaıni clanlıkta ) ap~an ha~ıı·Iıklan;, gore harp başlıyacaktır. 
ıkı i:;j <llirt ene hafif hap. e. ı ou larak gönderilmiftir. etmıştır. o gelecek_ :-ıeı:e i.>0,000 fıclan, !)4,., ~ene- Hülasa kanaatımca her seyden 
fo'r:rnk para c za~na mnhkftm celil- Dün akşamki ra dyo gazetesine Pazar maçları Uün :ıkşam saat 18.50 de Al:smıcak ~~el~ 11'.>0 ibın ye 944 :·ı~ından itilrnr.:n evvel, Al~anl aı-ın en a~ Kafka.slarda 
nıişlenlir. - göre, Sümer bank mübayea memur- i,;tasyonu karşısında Villamsona • id ~oO . e b n fıclan tm, zı ohmacaktı.. ve Urallarda durdurulması bek len-

\' işi, 1 (A.A.) _ Vi· Amiral Pier Pazar günü Alsancak stadyommıda 446 numarnlı 3 katlı pan~iyonuıı, üçı.ltı1 --000-- melidir ; çünkü harbin inki§afı ve is· 
But, on bir icra komi erinden miireK- ları, derhal yapağı mübayea etmek yapılacak olan Şild maçları hakemleri CÜ katından çıkan yangın, yeti. n 1 - Biletlere zan1 başladı tikbali bunun tahakkukuna bağlıd ır. 
kep hey' ete umumi komiser inyin e- üzere mıntakalara hareket e tmitler şöyle tesbit edilmiştir: faiye tarafından derhal göndürülmü~- Bence bu, olacaktır! . 

. dıı-. Saat 11 de Demirspor . Altay. Hn- tür. l "'- Asker ail !erine yardım hissesi ola- Şakir Hazım ERGÖKM EN 
ldiiiıiilmiiiilişetiiıırii.•••••••ıill••- Şarkta dört vilayette bir ay, d i- kem Alaeddin Kazanova. (Yan hakem- Pansiyon 40.000 liraya sigoı·talu:l•r. rak bazı belediye resimlerine yüzde :>LI 

Ta guar • Ie,r: Muzaffeır - Faruk Kantaroğlu). Yangının sebebi hakkında tnhkikat ya- nisbetinde zam yapılması, tramvay, e sıneması ğer yerlerde bir buçuk ayda yapağı- Saat 16 ela geçen haftnnın galipleri pılmaktadıır. otobü;;, vapur ve baııliyö trenlerinde Kayna nasını boğan 
-~1-000---

T . 36-46 
:?T..,5rinievvel Mı per enbe 

gününden itibaren yeni mev;;i
me başlıyor. 

, ayın !zmir halkına müjdele
riz ki btı sene sin<>mamız cok 
kıvme Ji filimler 1 ılmuı; vrı nn
:ra.ie etmiştir. 

Her hafta 2 komple program 
hkd,im -olunarak seyircilerin bir 
biletle 2 film görmek hakkı ola
cakm·. 
IlUKÜn matinelerden itibaren 
lıa~lıyaca.k olan hu haftanı.1 
p: og-ramlnrın cin 

2 SÜPER FİLM BİRDEN 

BiRiNCi PR GGRA ~1 
Dilber artist MAGDA SCHE. 

İN DER 'in temsil ettiğ'i büyük 
V ı .• ı na opereti: 

r-ı·ı·ı-ı-r-·a·i·1-i1 
............ ~··············~· 
Eğlenceli, :ıeşeli, k-ahkahalı 

Almanca şarkılı film. 

ikinci program: 
lw~cli yıldız SlGRID GURlE 

nin V tCT OR Mc LAGLEN ve 
BASlL RATHBONE ile temsil 
rı•«ilfi 

1 Rio Yıldızı 1 
Hiiyük aşk, macera ve ergü

ş t filmi, ruhııı>va?. -:arkılar. 
nımh. lar vesaire .. 

• F:ANSLAR: 
• IACAR AŞKI: 2, 
RtO YfLDIZI: 3,30, 6,30, 9,30 

8 

lar satın alınmadığı takdirde ıer- Altınordu - Göztepe. Hakem Fehmi Pansiyon sahibi, orta kata ~cim. enin bilet ba. ımı biır kuru~ alınma ı hak- l • 
bestçe ııatılabilec:ektir. Eriş. (Yan hakemleri: Mustafa Bayra- çıkmadığını söylemiş«! de yangın ~l- kındaki belediye meclisi kararının t.ıt- genç ge lll 

------..ı..-•ı Osman Ercngin) . ki de bir dikkatsizlik eseridir. bikine dünden itibaren başlanmıştıı·. Duı ·llnlw\·. (Hu::ıU.İJ - Kaı.:w:ı 
----.----- - -. -- Lağlı r\.!':ığı ',lolla köyünde feci ·hiı• 
~yı~ı gun, K?nak .!erı!1de dolaşan 1 ; " " " " N APOI.. ... YON Ordularının""""""""""'"'""' "'"" "'•' v~ı·madan önce. oldukça uz~n . tiren cin~yet olmu);tur. Fa'tma ::ıdında on 

ı:aJ ıalardan, ~hır . suvarımızın harp ! ::: bır durak vermış ve yolun olunda, "ekız ~·n~ıncla biı· k-adın, kaiııvalid • 
:<a~asın.d~ agı_; hır. yaralıya rastla- § MOSKOVA BOZGUNU § çam bir ormanın kenarınd-a kafamı sini boğaı~<1k ölclürnü1ştUr. Y:ıpıbıı 
d:gını, ıkı ayagı kesık olan bu zaval- : : el inlerken muhafız kıtaa ı avcıların- tahkikata göre cinayetin sebebi g<ı-
lı yaralımızın yanında bulunan ölü ı :. .ı.. ·ı dan tanıdığım bir çavuşa rastlamış. "İmsizlik tir Fa ma bir kuzularınrı 
b. h ı· d besl k 'kı 11u11uııı••. ••ı uuu 11 1 111111 1 11111111111111111111 1 1 111ı ıııtııtıı111 1 1 1111 111 11 11 1 ııı u ııutu 11ııo111•ı ı ıP ' Ç b k l kt ki 'c" • ', 
ır ayvanın e ın en €nere Ya- t . tım. avuş aş a arının ya ı -.ırı ormanda boğulduğ·unu ·öyleyerek 

şadığını öğrendik. . YAZAN : Napo~yonun Perde ÇEVREN : ~akır Hazım ve işleri bitince bırakıp gi~tikleri bir derisini yüzmek üzere kıyııwalide:;i-
Bu ağır yaralı asker, konak yerı- Çavuşu Burgınyon · Ergokmen ateş görmüş ve burad~ elı.~de bulu - ni ormana götürmfü~ ve ihtiyar ka-

!1C getirilmışti. hayatı kurtarılmı~tı. - 17 - nan pirinçle pliiv pi ırmegP koyul- dıncağızı burada belinden c:ık:ırdığı 
Lakin, zavallıyı gördüğüm anclan ıtı. mek için yollar üzerinde oldukları ben de atmağa mecbur oldum. Ben- mu tu. bir kıl iple bağıra bağıra lıoğmuı:. 
baren içimde bir şüphe doğmağa baş- gihi bırakmaktan çekinmemişlerdir. Jeıı sonra başkalarının da -almış, on- • öldiirmliıjLÜr. Fatma, cinayeti müt _ 
ladı. Bu adam yarın ne olacaktı?.. . Geceyi, imparatorun yattığı Chjat !arın da benim gibi atmış olmaları ÇavuiJ beni yemege davet etti. Ça- akip ce:ıedi dereye , ürüklemiş, ken-
Aklımdan geçeni niçin gizlemeliyim: c~va:ındaki. bir orman kenar~_nda. g~- rı;uhteme~d!ı-. R uv _vaziyet Y~lnız bu vuşuıı yanında bir ~!~car kadın kan- di~i de Kurtlar köyünde dayı.~ı !bra-
0 da ötekil~r öteki kard!.'sler ve ~ırclık. Ve ılk defa bu gece, uzerımı- kıtaplar ıçın degıl, kıymetlı eşya tinci \-::ırdı. Kantincının arabası kürk- lıimin evine gitmi.-tir. Aradan bir 
yaral;lar gibi hırakılmağa mahküm ze kar düştüğünü gördük. Bu, öldür- denklerimiz için de böyle .i~i.. ?-Iırsl~ ler ve .sayısız gümüş eııya ile ve yiye- knç gün geçtiği halde. ormana giden 
ol:lcaktı meden korkutan fakat korkuturken alınıyor, yorgunluk kendını hıssettı- <'eklerle dolu idi. Bir saatten fazla <telin ve kaynananın eve dönmemele-
Akşa~a doğru, ihtiyat yiyecekle- bütün maneviy-atı öldüren bir hadi- riııce hem~.n atı lıyordu. süren duraklama 7:..amanını, bu bir - ;i koınşulaı ı meraka clüşürmü ' jaı~-

rini harcıy:an l ar arasında açlık, tesi- ~e oldu: . . . .. .. . İ~te bugun, ban-a hayatımı k.urta - birine çok fnzl11 haglı g-örclüğ'üm ç\ft- c1armalaı· araştırmaya çıkınca evve-
rini gö:ıtel:'meğe başladı. Bugüne k:ı- :rn .. bırı.ncı te~~ gunu fen~ bır racak ? lan ayı po~tunu .. e.~e geçırmek le geçirdim. Jil cescdle karşılaşmışlar, nihayt)t 
dar herkeı;, kazan kaynatmak için Y?,I ~zerınde yur.~ıy~rduk: G~nımet saadetıne ~ayuştum.: Bo~u~ arkadaş- cinayetin e~rar perdeRini kaldırmı ..• 
hi;;se~ine düşeni ver iyor ve sıcak çor- yuklu arabalar guçlükle ılerlıyordu; !arımdan bırı, old?gu g.~bı .!ol. kena- ( Arkası Ynr ) Iardıı·. Katil Fatma yakalannıı tır . 
ba ancak bu ;;uretle, t opluca içilebi. birçok~arı zate:ı. kırıl.mış harap ol- ı·ıncla lııra~ıl~n .. kurk yuklu hır ara
liyordu .. Fa.kat, kazan ortaklığı ya- muş bı_r hald~. ıdı. SagI~n:ılar .~la a~- b~ı~an .be_nı du!lunerek almı~ ve bana 
pıl~madığı .anlaşılınca herkes bir • ıi vazıyete duşmemek ıçın yuklPrı - getırmııstı. 
clPn bire, elmdekini gizlemek yolunu n!.11• lüzumsuzlarını -atıyo.rla~·dı. O 
tuttu. Ço.rbwya un verilemediği içi::ı, \l'Un ardcı kolun çok gerı lerınde bu
umumi yemek, bir k:ıç günden beri lunuyo~dum. B~, bana, ba~l~mıs .. rı 
pi.~irilme,ğe başlanan, at eti suyuna lan ıntızamsızlıgın. derecesını gor -
inhi:-ar etti. mek fırsatını verdı .. Yol, .tabloia:·· 

ı-::~·tesi günü, büyük harpte hast:ı- şamdan gi~i kıymetlı eşya ıle ve kı
hane olarnk kullanılan bir manastı. tapl~rla ade~ kaldıı·ıml:;tş!?ı~tı. 
rııı y.mmda gecirdik. Hala orada bir -\sagı !ukarı hır saat hem yuructunı, 
, rık yaralıla:r vardı. hPm kıtap okudum. 

lmparataı·, kendisine ait olanla;: -
darı ba.-ılıya.rak bUtün arabalarla bun 
l:ırın taşınınasım emretti. Kantinci
ler, :ırabalarına verllen bu betbaht
I:ırın birçoğunu, bir sürU bahaneler

Yerılen alıp yan torbama koydu· 
··um bir kaç kitap vardı. Bunlardan 
ild..ıi Volbir'le Jean J acques Rous -
•e:ııı 'y::ı aitti; üçüncü Buffon'un ta-

le ve UI.bii l\Io k<1Vad an yükledikleri biat tarihi idi. Fakat bir müddet son 
vurgı.ı.'tllan tasıma~ta devam edebil- rn, homen ayni gün içinde bunları 

Bu kısaca atlatiık l arım , umumi ya 

ziyet hakkında size bir fikir veriyor 
mu acaba? Arabalar yok oluyor; ve 
daha şimdiden yiyecek yokluğu ke.ıı. 
di~ini kuvvetle hissettiriyordu. San
«i halasa değil, b-atağa gidiyorduk. 

30 giinü İçki ııehri denen Viaz
ma'ya geldik. Bu adı, Moskovaya 
tloğm yürüyüşte '!1.skerlerimiz ver -
mişlercli. Asker burada bol rakı, bol 
v6tka buldu ve İçki şehri adı bunun 
için takıldı. 

İmparator bütün gün burada k-al· 
dı . Biz yolumuza devam ettik. 

Az kalsın unutuyordum; bu şelıire 

E L H A M R A IYeni mevsim-Yeni film 
:M~ K. Sinemasınd:ı . 

SEXJ:.'SİX İLK TiRKÇE SÖZLÜ ŞAHESER/ 
MUSiKiSiNi Besteliyen SA~D.ETTİN ]{AYNAK 

1-====::;;:::.Dkuyaıılar: ~IÜNIR ı UREDD!N - -'\1ÜZEYYEN SEN AR 

BiNB · nı Ci GECE 
(BiN BiR GECE) Ma. allarınııı Son Gecesini Muı::::ıv\' r Bıı 

::\-Iuhteşem Film Sinema San'atının Biır Harikasıdır. 

Sl!JANSLAR: HER GÜN 3 - 5 - 7 - 9 da Cumartesi Pazar 11 de başlar . 
011HER''GöN'''iLK''i\iATi'NE'BE'''üCUZ''Fi'AT'''''''''''''''''''''''''''''''""" 



r 
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2 .Dir~n~: .. _;~ ı ~l i".;:r,.=r-.--.te (ANADOLU) Sahife (3) 

Sl hhl. ''C ı'ler ele 1-1h~ -7-.. -·~-... -..-_-_-_-:0:::0::K;;T;::O~R~.:·::~~~~711 iiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiii'iilcça;;;n;;;ak1:k~·aY.ir.'.'AA;isk:·f;;r,~Sa;;jt-;;ın~Alh!ma.: Komiııyonundar . 
'dele cjiliyor " ·- Ali Agah Deniz Gazinosunda Cinsi l{ilo Umu1}1,i~~tA!'I Te~i:tı ı:1artn:ı.mr t 

B rlm. 1 (A.A.) D. ,·. B. ııjan Çonk lla81alıkları Mütehaasıaı 
-ının seliıhiyetli bir kaynaktan og - Hastalarını Pazardan mada her 
rendiğine göre İngiliz ve Alman gün İkincı beyler sokağında (84) 
nı'\'ır harp y'!lrnlıla.riyle esir edilm:., numaralı muayenehanesinde kabul 
olan dok1:or ve sıhhiyP memurlar•. 
A 1 m an)' anın teşc b b li sli üzerine m ii - ı ı.;\".;."..;t.,<J,;,;,;;,a;;.v;.;i~ed;.e;.;r.;.. --------• 
bad~le edilecektir. Bu nıübaclele. ilk 
tPşrinde ::IIanş kıyı~ında işgal nl -
tında bulunan bir Iimnnd:: ı·apıl~ _ 
raktır. Bu y'llrnlılarla doktor ı·c ıh
hiye memurln'"lTil'l cilrılnrin.- 1 

.. :ıbt'r 
ı·erilmiştlr. 

ALMANLARA GÖRE 

• A 

1 lan 
İZJIİll AHK4.lll ŞAIISİI'E ST'L/I 

Tiı'KFl{ BAŞK,iT/PLIGlXDF:X: 
S:ıtılııcak <er: fzmirde ikinci Kan

wş mahall<>si trem~·ay cadrk<in.dc ~~8 
numralı ölü Efrnhım Gabaya aıt <'\'. 

Ölü Efrahim Gabayin terekesi mah-
- Bqtarafı 1 inci aahifed .. - k<>m~mizcc tc,lıit olunarak evinin Rıt

rının telefonla na~ıl görüstüklerL'i ve tılmnsına karnr vrrilmişti>r. Eı·in tapu 
n::ı"11 müRterek harek.it ·yaptıklarını kanlına gör!' evsafı kaydiyesi (Cilt 2!1 
•öyle bildiriyor: •.:ıİıife 235 pafta 11 O nrlıı 631 pnr;;nl '.!~ 

Plajt grubu, Dinyeper l:ehrini geçc-
1
,.,ki 312 ta.i 358). 

rek cenuptan •imal<> ıloıi:ru ;Jerlemi<. Ke•if rnporuıın güre (Knr:ıtas 'r:ım
Gurderya~ grubu da doğr~~·a .doğru gi rn\· c~~chlcs; ~;;s numarıılı alt \'e ii•t 
derken bırden yolunu degıştın:ııs '"' "edi ocla ild nıııtbah h::ılil w koridorları 
cenuba snrk:nı•t:ı" ~.u suretle .nılııız iınhçe ,.c hoclrıım mü•tenıiliıtı cl~kh'ik 
.\fare~al Eudıyenı clegıl. beş ordu <u rtı 1 ,.e stı te•iı:atı mükemmel ve hıırnp 1ı:r 
mu.hıı.?ra edilmiş ,.,. Eıc,Jiyeııi. Uıyy.ı- 1 .ıen:Z lıaıırosu nıeı·cucl on bin lip kıl'
re ıl<> ıç Rusyayn kaçm1"tır. İki Alman' m ·tinde tnhminliclir. 
Oll'du ırrubu birle•incc z:ı·hlı. gruııl:ır 1 SMılıı'\'n çıkarılan hu evin ilk ncık 
derhal telefon muhawH'esı t<"•rn <"!mış-'. t .,1 '10 ·~~1 s • ,,.. .. t l!l 
!erdir. Ru telefon hnttıııın bo\'11, kus' .ıı· ırnıa•• ~ t · 'ıı.ı ~unu san 
uçuşu ilt> 180 kilometr<!ılir. · .la icra ohınacaktır. nu açık artırmada 

Doğrudan doğruya kurmayhıı ııı ıe-' muhammen kıymetin yüzde \'<'tmi~ lX'
ma.qını temin etmiş ve ı·nkit kaybetn~e-ı •ini bulmnz.•a on gün sonra yani :1.111 ı 
den karar vermelerini temin eylcmı~- D ıı Pazarte~i gilnii saat 10 da kat'i 

k .. h. · 1 .. .. 1.. .halesı vapılacnktır. Bu muzaı·Nleı·e tir. Eu telefon hattı, daha eıTel de bı;ı·ı. . . .. 
ço mu ım ış er gormus ur. . . · · · 

İslerin büytikliığünü olçebilmek içi" ••tı>r::ık eclecek olanlar mu~ammen kı:•
Rus ovalarının genişliğini clilştinmek metin yüzde yeıli qııcuk nısbetinde ~-" 
kı1fidir. ] "kce, i ı·enı bu miktar milli banka te-

IIU.l!EXLI::JtF:: GÜRJ;':. . . . ıni;uıt nı~ktuhu ibraz etmek mechuri-
Bükreş ı (AA.) - Ofı bıldırırnr: . " . 1 'h 1 · · k . 
B"k ' hf';ll · ,,0 .. re A m·ın. >ı 'ı·eitııcleclır . vzerın< e ı n esı t<> ·arrııı· u re.s ma ı erıne ,, ı < t ·-. • • • 

du. unun 'vaziyeti mükemmel, Kus oı·-' nelen kimse satı~ beclelını pe~iıı \'erc
dusunun vazıyeti ise ıimıckzr:li,,._ Ü.1i.I (ektir. Ferag harcı ile yüzde iki buçuk 
ı·e~ul gaz tesı diyor ki; : Belccliı·e rırnumu n' dRmga haı-eı ~Jı-
. Alman kıtaiar~nın ileri .YÜ!'Ü) tişu ı cıra altlir. nu g"a)'l'i menkul iizerinık 

cıddı engellere ugr:ın;ıaksızın \ oııı-a.ra) ı · hak iclcliasıııda bulunanl:ır ·;ar,;:! 
kndar devam eılecektır. ıır . . . . 

Sov.retlerin JJoncç üzerinde muk.ı· iJ,1n tarihıncleıı ıtıbaren <•il beş qun 
v<>met gö•terıneleri mümkündür. fa. i~incle \'esaikiyle beraber m:ıhk,mwye • kat bıırac!ıı Husıııırın muvaffak olmak nıürncaat etmeleri lüz ımdır. 
ümidi pek azdır. • . . 1 Fazla malumat almak isti~·enlcı- füln 

Tımpul gazetesı de Hnrkol ıle R<,s- 1 ·1ı·nden itibaren he>r gün mahkeme 
t f d .. mek 1ın~ ld - K f ıırı ı . o un uş ~~re o ugunu Ye n - ,.. • ..... . · ·ı· 
kasya yolunun artık açılmış 'nılııııdıı- Bas katıpıı.(ıııt müracaat e:tmelerı ı an 
ğunu yazmaktadır. olunur. 

Fi.'\" 1'EHLIGİ: ' ··----------· Helsinki, l (A.A.) - Kıtalnrınıı?.. lll Haliı Zeytnnyaiından maın•I 
şarki Karelinin merkezi olan l'etro·
koi ~ehr)ni jsgal etmişlerdir. 

SOVYETLERE GÖRE 
- Bq tarafı ıuıııncı ıaıut.:de -

da Alman ve Kumen ord•ııanni. 

Ömer Muharrem 
\,arnaşır 

TOPTAN 

~abunu 
KiLOSU 

45 ağır zay.ıat verdirmeğt! devam ctn11·~- 1 
lerdır. Alm:ın \'C KumenJerın ~;mı.l · 1 • 
ye k'iıdar Udeqn onunde veraık!: ,·~ 

uruştur -1 
Z A }' İ 

zayıat 16U,ouu kışı)'! bulmusrnr. 
iUerkez cephesıncte mare~n. l'ım->

çenkot' kuı·vctlerı, lnr Aımaıı ıı, actc 
tümenını dana ımha etmışlerctır. 

Kızıl Yııdız gazetesi, ge~en pa,.:ır 
günü merkez cephcsınde ~tiH uncu 
Alman pıyade tlımenının, üç gün su 
ren şldctetıı muhareheıerden ~onr-. 
imha edıHhgınl ) azma.kt-adır Bu t;i· 
men tamarnıyıe dagıtıımı!', du.:ımn 11 

Üdemis oı·ta okul ikinci sııııfıncluıı 
aldığını (ascliknanıenıi kaybettim. ic
n~~ini çıkaracağımdan <'Skisinin hiik
nıli kalmadığından ilfın olurn;ı· . 

Bayındır Cami mahallesindon nı -
d<>vi oğlu Jlustafn r;ı;ı,.,.ı,'i' 

Di-:; hfkinıi 
M. Sabıh Ağabeyoğlu 

ıııuo iilL' ve kiillivetlı maız ·' · !N Mer><ez ha,Lahı.ne .. i dis müt<'ha~sı ı 
!:ederek çekılmıştÜ-. Hastalarını her gün öğleden 

Lozovakinın beyanatı: sonra ikinci beyler sokağında 
.\foskova, 1 (A.A.) - Dün o;azetı" 

cikr toplantısında üçlü konferıu, No. 25 de kabul eder. 
hakkında söz siiyleyen J.ozof ı(. Ai · TELEFON: 3680 
man r:ıdyo~unurt brnu IJir :ılay m"'' .- J ...._-.......· ... -..-•·-- ----~-·•! 
zuu yaptıgını ve bu radyoya <Jlır<' ı Z A l 1 
Lord Bil'erburg ile Hnıim:tıı"l fh;nılan on iki sene cnei Olıi ill: 
Sovyetler tıırlığıne ancak cııaznri b:r okulundan almı~ olduğum sahadetna
tese lfü wrebitPceklerini bildirrni~tiı·, mevi zayi ettim. Yenisini alacağımdan 

Lozovski denıi~tir ki: <''kisinin hükmii k:ılmadıi(ı111 iliın ecle-
Bu nazari tesellınin iyi bazı mu - rim. 

harebe va'lfları. tnnrrıız kudreti ı·ar. Xamazgiıhl:ı Jlncı Hasan Holrn-
dır. Ye Almanlar üzerinde öldürür' iiında 20 numaralı hanede otu-
hir tesir yapacaktır. ran Rıra kızı Snndet 

----------------------~----.. · .................. ---------------.1 
Doktor 

• Şevki Uğur 
Birinci sınıf dahili hastalıklar 

mütehasııaı 

Her gün sabahtan akşama ka
rlar ı·e gece dahi hn.,t:ılarıoı mu
avene ve tedavi eder. 
ikinci bcvler sokak • ·c ~·> 
TELEFOX: .12.~6 

Kulak, burun ve boğaz 
haslalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERA TÖR 

Dahi Öke 
ikinci Beyler sokağı No. (SO) 
Hastalarını her gün öğledt!n sonra 

kabul ve tedavi eder 

M. M. V. Deniz Müsteşarhğından 
1 11 <ı.ıı tarihinde A •.. oırnr!a 11 ırp akademisi emrinde açılacak olan 

hesap ve nıuam<>le Me. rkulun& d~n.ı h€sabına muamele l'e hesap me
muru yetiştirilm k üzere ~'tlek <ııhaylarclun müsabaka ıle 20 talelıe alı
nacaktır. 

İsteklileri, şeraiti ı·e mtihan 'adhin iiğ.ı·enmek üzer en ı·akın 'leniz 
\.('şekküllerine \'C Ankaracla bulıınanfarın da Vekill<'l deniz zııt i~leri ~ube
si miidürliigüne rn kı a bir zamanda müracaatları. 

28 ::ıo 2 

K A,.Ş E 
(7016 1029) 

Perşembe günü akşamı 

Mac Allan ve Praf Gearg 
Darvaş, Komponist Fritz Kerten caz orkestrası 

Maoalar yemeklidir. Evvelden masalarınızı tedarik etmeniz 
rica olunur. Telefon: 4007 

~· · ...... ....................................................................................................... . 
1 İzmir Levazım Amirliği İlanlarıl 
!ı• ............................ ....... , ..................... . ........ ..... .......................... . . .... ...... : 

İstanbul Top kapı maltepe AS. SA. AL. KO. dan: 
t - Kapalı zarf usuliyle 300 ton patatez satın alınacaktır. Pata

tesin be.her kilosunun muhammen fiatı 10 kuruş olup tutıırı 
30000 lıradrr. Muvakkat teminatı 2250 liradır 

2 - Ew"f ve husu..i şartlar topkapı maltcpe satın ~ima komisyo -
nunda görülebilir. . 

:ı - İhalesi 17-10.941 cuma günü saat 11 de komisyonda y:ıpıla -
cnktrr. 

4 - Tn~iplerin belli günde muvakkat teminat makbuzlariyle tek-
1·1 mektuplarını saat 10 da komisyona vermeleri . 

27 2 7 12 
Hndım küy Askrri Prmta .Va. 3;iQ SA. AL. Ko. dan: 
1 - Pnzarlıkln 300000 kilo Kuru ot satın alınacaktır. İhale günü 

4/10/941 Cumartesi günü saat ıı dedi>r. 
2 - hkklileri!1 yüzde 15 teminntlnriyle mezkür günde Hadım köyün

de Askerı posta 350 s::ıtın alma komisyonuna miiracnatları. 
:ı - Evsaf ve ~erait her gün komisyonda görülebilir. 28 2 

lzmir Levazım .Amirliği Satın Alma Koıniayonundan ı 
l - Beher kılosuna 3;; kuru~ tahmin edilen 18000 on •ekiz b!n ki

lo mnkı1rna kapnlı zarf usuliyle eksiltmeye kO'!lulmuştur. 
2 - Eksiltmesi 17-J 0-!JH cuma günü saat 15 de kışlada izmir 

levazım amirliği >Htın alma komisyonunda yapılacaktır. 
~ - Hepsinin tutarı 6~00 ~ltı bin üç yüz liradır. 
4 - Teminatı murnkkntıı;·ı 472 dört yüz yetmiş iki lira 50 elli 

kuruştur. 

5 - Eksiltme~·e i!t!irak crlecekl-er kanuni ı·esikalariyle temin::ıt 
teklif. mektuplarıııı ihale saatinden en :ız bir saat ewel 
komısyoııa >erilmi~ bulunacaktır. 

6 - Ş::ırtnamesi her gün komisyonda görülebilir. 2 6 10 11 
Erzurum LV. SA. AL. RS. liğinden : • 
1 - Kilosu altmış dön kuruştan 21000 kilo salııın kapalı zarf 

usulı~·le miinakasnya konulmustur. 
2 - ::IHin:ıkasa 20-10-9.11 pazartesi, günü saat (11) de erzııı·um 

satın alnın komisyonunda yapılacaktır. 
~ - i\luhammeıı bedeli l:ı4.4C on üc bin döl'\ yüz kırk liralık te-

minat 1008 liradu'. · 

. ı - istckıilerin teklif mektuplarının ihale zam:ınından bir saat 
enet knwisyondıı bultındurulmnlıdır. 2 7 11 14 

Ç"nakkale MST. MV. SA. AL. KO. RS. I iğinden: 
1 - İnerik ormanl:rrındaki ma'k'itaalardan alınacak 5000 metre 

mikabı .~erestelik ağacın ormandan keRilerek Çnnnkkaleye 
nakil i~i 21-10-941 salı günü snat (16) da kapalı zarf ile 
talibine ihale oltıırnc:ıkıır. 
11eh 0 r n1ctre mik<1bının tahn1ini fintı :l2 lira olup Hk temi· 
•ıntı 9250 liradır. 

:ı - El',af ı·p ~artnamesi her gün komisyonda görülebilir. istek
li ~r;n mezkur t:ırilıtP ihale <aa'tinden bir saat evveline ka
ıln!' lekEf mektuplnıı;ıı Çanakkale :\lST. HV. SA. AL. ko-
mi>\·onuna nrmeleri. 2 6 10 

İstanbul tophanede L V. amirligi SA. AL. KO. nundan: 
ı - J 11 ton kadar kunduralık ı·aketa 11lınacaktır. Pazarlıkla ck

"1limesı 7-10-!>41 s~lı g"Ünü s:ıa( ı.t de tophanede lst. Ienı. 
zın• :ıınirl;ği sııtın alma komisvonuncl:ı yapılacaktır. 
T·,':ıılt,rin teklif edecekleri mikhr alınmak üzere belli rn
!dte komisyona gelmeleri. 

" 

1 - ~:;.rı-n~ı tnı ihinde ihalesi yaııılacak olan ( 16800) kilo ku
ru soğana talip çıkmadığından ihale müddeti 10 giin dalı« 
uzatılarak 7.10-941 salı giinü .1çık eksiltm<> ile kııt'i ihale'i 
yapıl::ıcaktır. 

2 - T111iplerin izmir Ye söke satın alma komisyonlarındıı meı·
cud bulunıın sartnameler dahilinde 7, 10 9-11 Salı günü saa: 
11 re kadar.söke askeri satın ıılma komis)·onıına müracaat_ 
!arı iIAn olunur. 

hmfr Levnım Aınfrlirii Snlın Almn Komi.~1101111.ıclnıı 
1 - Beher kilosuna 13 kuruş tahmin 'edilen 19800 On clokuz bil s,._ 

kiz yüz kilo Nohut açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 

.. .. 

Eksiltme 17 10 !Hl Cuma giinü Raat 15 de Kışlada İzmir Leva
zım amirliği sntın alma komiRyonuncla ;·apılncaktı~" Ş:ırtnamcsi 
her gün komi•yonda görülür. 
Hep.•inin tahmin edilen tutarı 2574 iki bin beş ,-üz yetmi~ rlörl 
liradır. 

4 - Teminatı ınuvakkalası 193 yüz doksan üç lira 5 bes kuruştuı'. 
5 - Eksiltmeye iştirak erleceklerin mezkur giin ı·e saatle kanuni \'C

<ika Ye teminatlari;·le h;•ı·likte komisyona müracaatları. 
2 6 10 1 l 

l:nıiı Lcı·o~ım A.mirliyi Sa/111 ,t/ma Komisyoıııınclaıı 
1 - Reher kilosuna 162 yüz altmıs iki kuruş tahmin edilen 18000 011 

<t>kiz bin kilo Saıle;·ağı kap:ılı zarf u~uliyle eksiltmeye Icoııııl-
muştur. • 
t;k,;iltmesi 1.6 .ı.~ !Hl Per~embe ~ünü saat 16 da Kışlada İzmir 
Levazım ıımırlıgı satın alma komısyonuncla y:ıpılncaktır. 

;-ı _ Hep:<inin l<ıhmin ~dileu tutar• 2n6o yirmi dokuz bin yilı "Iı-
mış liradır. · · 

. ı Temin:ılı mm·akkata><ı 2187 iki bin yüz 'ehen yedi liradır . 
.5 _ Eksiltmeye iştio·ak edecekler kanuni vesikaları ile teminat v~ 

t~klif nıektuplarıııı ihale Rantinden en az bir saat evı·el komi,;

Odun 475000 7125 535 Kapalı zarf 15 10 !l4l Çar-
•amba günü •:ıat 11 de 

« 740000 11100 833 c c c " ~ 

«' 260000 :1900 585 Açık eksiltme lii 10.1941 
Çar•amba günü <ant 11 de• 

1475000 Yc>kfin 
1 - Anı anı sn>rtn::ımei<>rle \'Ukarıda cins ı·e miktarı \'azılı 2 kalem 

k;p:ılı ·zarf ı·e bir kale~ ııçık ek•iltmesine lüzum gÖrülen odunun 
ihale ırilnü 15110/ 941 Çarşamba günü saat 11 de yapılacakiır. 
Kapalı zarflar kanunun tarifatı dairesinde tanzim edilmi• ola
rak komis;·ona bir sa:ıt CV\~I verilmiş bulunacaktır. 

2 - t.teklilm·in belli gün ı·c •antte ycsika v teminatlariyle birlikl0 
komisyonumuza müracnntları. 

a - Sartnamesi her gün komis;·onda görülebilir. 2 6 10 14 (1102) 
lwıir Lrva:ım Amirlif/İ Snt111 Alma Koınfayonııııdnıı 

Linit kömürü Kok Kömiirii 
Ton Ton 

---
40 15 Apdullah ağara 
15 8 Bademliye 
20 2 Üç tepelere 
12 8 M<'nteş<' 

---
87 33 

l - fzmirden Yukanda isimleri rnzılı dört ınahallctahnıil ı·e Uıhli
,1·nsi ıniitenhhidin<' ai: olmak ·üwre Linit ı·c Kok kömürfi n:ıklet
tiril~rektir. 

2 - ihaleRi ~/10 '!>41 Cmnıı günü saat 10 dn Kışlada İzmir LJ>yazını 
ıımirliği S<ıtııı alnın komisyonunda yapılacaktır. 

:ı - Taliplerin belli glin w snatte teminatla>riyle birlikte komi.<yon:ı 
mliracaatlan. 

lwıiı· f,eı•azıın Amirliği Sntııı Alma Komisııoııııııdaıı 
1 - Beher kilosuna 162 ,1·üz altını~ iki kuruş tahmin edilen :ıooo iir 

bin kilo "adeyağı ::ıçık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Eksiltme 16 10 '!111 Perseınbe günii scınt 11 de• Kıslada İzmir 

Le\·azım ami>rliği satın al~ın komisyonunda yapılacnkttr. Ş:ırtnıı
mesi komisyonda göriilehilir. 

3 - Hepsinin fahmiıı edilen tutarı 4860 dört bin sekiz yiiz :ıltmıe 
liradır. 

4 - Teminnıı muvl\kkala'I ~64 üç ,1·üz nltmıs clört lira 50 dli ku
rustur. 
Ek~ilhne.ı·e iş!imk e<lecPklcrin yukmıcla yazılı gün ı·e s:ıatte kn
nuni vesika \'e teminatlarivle birlikte komisyona mü>rncaat 1arı. 

5 

• 2 6 10 14 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Konyada Kuleli, Akşehirde Maltepe ve Bursa

da askeri liselerinin her üç sınıfına talebe 
alınacaktır 

l - Kuleli, :Maltepe, Bursa askeri liselerinin heır 3 sınıfına 1, 1 kanun 
941 de başhyacak olan yeni ders devresi için maarif füelerinden ve maarif 
orta mektebini ikmal ederek devlet olgunluk imtihanlarını muvaffakıyet
le vermi~ olanlardan talebe alınac:ıktır. 

2 - Alınacakt alebenin Türk ırkından olmıısı, sıhhi muayenede sağ
lam çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fozla olduğu takdia'.de yapılacak 
seçme sınavında kazanma~ı şarttır. 

3 - Tahsili terk edenler her ne sebeple olursa. olsun yaşını büyütmüş 
veya küçültmüş olanlar, bulundukları okulların son sınavlarında ipka ve
ya bUtonlemeyc kalanı:..-, :;·nşlnrı, boyları ve ağırhkarı a•kerl Ii•eler tnlı
matındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul olunmazlar. 

Buhad !er şunlardır. 
Lise 1 sınıf: 15 - 1!l) 
Lise II sınıf; 16 - 20) dahil 
Lise III sınıf: 17 - 21) 

4 - Bu şartları taşıyan isteklilerin bulundukları yerlerin askerlik 
şubelerinden diğer k::ıydi kabul şa'l'tıarı ile müracaat yollarını öğrenmf
leri ve buna göre de kaydi kabul kiiğıtlıırını hazırlıyar:ık 1. 1.teşrin !>11 
den itibııren askerlik şubcl<>ri yoliyle bu kağıtları girmek istedikleri okul
lara göndet"melcri ve okulların bulundukları yerlerde oturan isteklilerin de 
yine 1. 1 teşrin 941 d('H itibaren en geç 10 II teşrin 941 tarihine kadar 
doğrudan doğruya okul müdürlliklerine müracaatları ilan olunur. 

20, 22, 24, 26, 28, 30, 2, 1, G, 8, 10, 12, 14, 16, 18 

Devlet limanları işletme umum 
müdürlüeü lzmir şubesi müdür
lüğünden: 
. lzıııır mendireğinin tıımiri için muhtelif eh'arl ı·e evsafta 2700 metre 

mık'abı taş pazarııkla mübayaa edilecektir. 
Talip oıanıarııı 2 Te•rınıenel 941 tarıhind ıı itibaren bir hafta zarfın

da bu is için tıınzim edilmış olan sartnamı>yi görmek üzere müdüriyete 
müraca~t P;-lemeleri ilan olunur. 2 .ı 6 (40H4) • • 

C. H. P. işçi Esnaf cemiyet
leri oirlieinden: 

Berberler. binek "rabacılar. gnrwnlar cemiyetleri ana nizamııa • 
melerine ilil\'l"'; ic.ıp ed<'n bazı hususatın müzakeresi için bu cemiyet
lere mensup :ızalarııı asağıclP yazılı gün \'f' <aat1Pr<1e birlik irtimn sa
Ionundıı topla ıımalnn111 ric:- ederiz. 

Berberler 4-10·'.l lt Cumartesi Raat 14 
Binel; -:ır11bacı 4-10.~41 cumnne~i saat 15 
Gar,onlar 4-10-!l.Jl cumartesi saat 16 

P. ·T. T. müdürlüeünden: 
1 - İdnremi:&de milnh-al maa•lı ve ücretli memuriyetlerle iicretli 

stajiyerliklcre orta mektep mez;,nları müsabaka ile alınacaklardır. rnna \'ermis b.ulıınacaklardır. 
2 - :ırnsabakadn 10-9-8-7 numara almak suretiyle pek iyi, h'i de· 

reccldC kazanlanlnr 15 lira maa~lı ve~·a 60 lira ücretli memuriyetlere 
6,5 numara almak "<ıretiyk orta derecede muvaffak olanlarda takdir 

lzmir belediyesinden: hakkı idareye ait olmak iizne 20.2s,:ıo lira aylık ücretli sta.iiye rliklP; 

6 _ : :ırtııamc her gün komisyoıırlH ~örlilebilir. 6 l(j 

1 - Altay mah-allesi 803 ncü so. re tayin edilecek!Prdir. 
kak ağzından 811 Hayılı sokakta 100 3 - Staj derece•inde munıffak olanlar maa~lı veya üeıetli nı•'nııır 
ve 812 •arılı •oknktn 70 ki ceman luklar:ı ge~irilebi!irler. 
1 ?.2. metre boyda kanalizasyon yap- '1 - ?>füsalıakada mu\'aft"nk olanların idmen'ıı teklif edeceyi , Prcle 
urılm:Hı, fen işleri müdürlüğündeki vazifo kabul etmesei ~arttır. 

A 2-rıları dindirir 
ke~if ve şartn 3mesi veçhile açık ek·_ 5 - Taliplerin 788 •ayılı memurin kanununun 4 üncü maddeSJnılt·k, 
siltmeye konulmuştur. Keşif bedeli şartları h11iz olmakla beraber ·devlet memuriyetiııe ırireceklerin ::o y 11 • 

'.t86 lirıı 75 kuru~ muvakkat temina- şını ge~•memiş olması lazımdır. 
tı 7-l lira ıı kuruştur. Taliplerin tc. 6 - Müsabakaya girmek istiyenler 18-10-9·11 cumartesi saat l:J ç.:
minatı iş bankasına yatırarak mak- kadar dilekçe veya evrakı müsbiteleriyle beraber vila~·et P. T. T. mü • 
buzlariyle ihale tarihi olan 17-10-941 dürlllğilne müraca'8t etmelidirler. 

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, Si Ni R ve BFL ağrıları ile ıoğuk algınlı
ğından ileri gelen vücul KIRIKLIÖI, NEZLE ve GRiP haıtalıkları 

D E R M A N kaıeleriyle derhal ıeçer, iı:abında günde l - 3 kate alı. 
nır, her eczanede bulunur. 

cuma gilnil saat 16 da enıllmene 7 - Müsabaka 20-Birincl teşrin-941 hazartesi ytlnü saatt 10 da ya. 
nıüracaatlan. 2 li 10 15 pılacaktır. 25 2 9 ı~ 896~ 
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Bolşevikler 

Ladoga sahiline asker 

Aiman sıuasi mahfilleri 
digorıar ki: 

In2iltere 
üzerinde 
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"ıkarm:~~ı~~~bbüs Çörçilin nutkunda bir .. , imdiy kadar 600 .Al- ı 'Aımangauı denjz men: 
Bt"rlin, J tA.A.) ~:ili F.ylı.ilde ?k hatalar v:r~~r man VC Jtalyan tayya- genesinda öldürecevuiz 

Bolşevikler, Slozerbııl'ıı:tın doğu~unda BNlın, 1 tA .• ~.) ::- Çorı:.~lın .~on • .. .• .. .. f f 
1.aduga gölll ;o>atıili11<°'ı .~k\•ı- çıkarma- nutku. Alman. ,,1:1-::ısı. m::ıhfıll.erındl' rest duşuru}mUŞ 
~açalı mı~l:ırdır. Vuktinde haber alı entere><s~n t 'l~kkı edı}m~kte~lır. ~u- Londra, 1 (A.A.} - lngiliz hnrbiye Bunu albay l{noks 

Bir kararla pamuk 
fiatleri arttırıldı 

nan bu teşebbfüı akim bırakılmış ve tuk._ ingılt~renın askerı, sıya~ı ve .ı::~e nezıH·etinin bir tebliiine göre ~imdiye .. l ·'a· 
Sovyetler çok; büyük kanplar vere- vazıvetlerı bakımından bazı tafsılntı k d t ·ıte .. . l l r· topçtnı soy e l E .., ı· h d b A • 

~ek geri 'atılmı.Jardır. • ihtiv'a etmektedir. Alma~yanın du - ta~-a~~nd~~: GO~ed~:~~~~\~,\~:e,,i <lii')Ll- Endiyaırnpolis, 1 (A.A.) - Tiahr;. ree- J 8VZ8SJll 8 mec Url JŞ 
ocıo rumundnn tamamrn hıhnher olan .. 1 .. t .. Ak 1 · 1 .0 •1 h::ıı·eketl'"r- y nazı., Alb'l' Knoks gazt'tPcilı>r 

ç·· T b··. t 1 T ·ıı t' k ru.ınuş ut. c ııızte s ı ' e , ' , ·' . , , . ••k )J f• t• k b } J d ulh haberlerinin tekzibi Si Opr~ı~~Ü~~U~ b~~~~\'~tcl; l~~du'i~ de .. l:l Üa)yan tayyart-Si cla}Ja dÜ~iİl'liJ- ~OnfcrallSltıcl:ı ezciinı]~ Ş(iyl<' demi~ - mu e e ıye ı a u o un u 
· ' • mmıtll!'. tır: 

Bu<lape.ıte, ı ( A.A:) - . Alman~·a anlaşılmakt~dır. R~u;y~ya. ?'apıla.cak · Alwmyayrr lumı i<w rı·uzıı: « _ Hil l<>r maglup olduğu zaman A 11 k:ıı·a. ı ( 'J\1lefı~nı.a) - :\I ili i Çuktll'O\'fl; _rn~i ıı::_nn~k hıı ınd.an 
tnt=ıfı~dnn sulh teklıfleu yapıldıgı- yardım ~~kkıııcl.akı orçılın. b::. a: Londra, 1 (A.A.) _ ingiliz hava biz burada barış hareketinin başına koru:ıma kanuııt.ııuı ~;;t.ınacleıı hükiı· kaııu malı ıçı_n ı.ı><u•:. ~ ;,4 ırnrıııı. fıat 
na daı~ çıkan haberler, Budapeştede natı, R_u."~ ~:. ı ~vutm~.kt~~ başk~. ?•r nezaretinin tebliğine gör-e düşmanın geçmeliyiz. Dünyayı, kendini tahrip- ml'tçe ittih::ız eclıl<>ıı ıkı karıır, yarm. konmm;tur. 1 e.~ı. f~atl~r, ·1 nwm 
tamamıyle asıbız olarak karşıla~ı: şe)-:_ ~eg.ıl~ır. Zıı:a, ?orc;ılın ele ıtııaf lngiltere iizeriııue diin geceki faaliyeti ten kurhrrnak için adaletli bir barı:;. resmi gazetene neşroluna~aktır. Bıı 194.l dl:'n .nwr ıdır. ~.anı mallarını 
~a.ktadır .. ~az~teler, Al~an tckzıbı- e~tıgı. gıb~'. l.n.g~~ı~ k~r~. ~rdusu, te~- pek g'niş olmamıştır. Şimal doğusu hizmetinde bulunacak bir kuvvetin kararlardan lııri .. pamt~.k f.~tıeı i. dı- teslım etmış olanlar, fıat farkını ala-
nı ılk sa~ıfelerıne koymaKb v~ Rus. r:ıbesı~ bı.ı_ .ku~~k t~~ek~ül!Ieı: ~a;~ka sahili rind.: bü~ ük ha~ır olmuştur. Bir müzaheı ı>ti Jazımdır. Böyle bir kuv. gPri nweburi ınukellc1ıyet. hakkın - caklardır. A • •• • • • _ • 

l:ırın çetı:: mukaYen_ıetın~·. r:ıg~e~ı bır .şe~ degıld:ı. l~gılteı.en!~ ıaşesıne kaç ölü vardır. Bir dü::ımaıı üı) ~ aresi vetin e.<asını hıgilforı~ Ye Amcı·ıkaııııı dadır. r isan 1941 a~ında lıır kararla Mec:burı ış n~u.kcl.elfıyetı .. ~rl"Mlı 
Almanya Jle mu.ttetıklerınııı buttin g?lınce ;. ;ulh zama~.ıml.ı gund~ l?O gt>Cc düşiirülmü ·tür. denizleri kontrıJlii tıı.ikil ~tmelidir. htikumet, memleke.w~ her ~arafınd::ı kömür havz·ısı ı~ı:ıd.ır. • Ilukumet, 
cephelerde harlJ1 k.ız:macaklarını bı~ t~ıı ıaşc .maud:~ı .. ta!lıyan hı~ 1._e- Dııvr'ıııı. bonı~ordııııam: Halen ,ginıali Atlas denizini Almaıı fabrikalarda ve bütun mue,.;>eselc:·- maden ve ~ana::ı ı~tıhxala\ını arhır-
)azmakt:ıclırlnı. mı, lıı:ı~nla.~ın!ı .. gıı .~,,..orclu. Rugunse, Loııtlr:ı, 1 (A.A.) - Framnı ;;alıil- korsanlıırıncl:rn tcmizlemektc\'·iz. De. ele ki p~ınıııklar.ı .el ko~·mıı:~tıı. Sonra- mak gayesıy~P hu karıu:~ .aı:ırnıt.ır. 

btı ga)~ı m~.nıkundu~'. 1 • h'kk _ ]erinde J\lanş kaııalım!a Grisncı bur- niz yollarını açık tıılacagız. Ve Al- elan yapılan letkık ıwtır 1:8ınde Akala Evvel.ce ~le. bır kurar wıılmı~tı. F.ı -
lngiltere Hariciye na- G~~~- za~ ıatı.?ırı ~": ı:ı:ı~ .az· 1.

1
,
1 

nunda bulunan Alman toplan dün ak- nıany:ıyı ıleııiz kudrdiııiıı meııgeıw- pamukları fiali.ıiıı llP. ııııkt·ıı· :>l"t1l!'lL kat ~ı~d.ıkı kai'al', ormanlardan ~~
dak.ı Çorçı~ın sozlerı 0~{-~· uı.b ıla, sam g..:ç vakit ateş açmıştır. Bazı kim- sine sıkıştıracak ve bıınun ic:iııde iil- ması lazım geldiği :ınla.,ılrnı~tır. 1:ı- dea ıiır~g.i kes.~wk v~ na~l.etmek ıç:n 

zırının beyanatı i:ı.gılte.re lımanl~rırı~. e,. 
1
"t g-ı 1 ge- selerin enkaz altıntla kalmı,.; olmrı::nıı- dürecC'ğiz. Hitlerin hezimetinden ~on te kararlıı.rı'ıdaıı bin budur._ . mecl.ııırı ıs mukelll'1 ıyetı ı~da"ı ·;e 

• • • mıler ı><lı>memekledıı. dnn korkulnırk•ft lır · ,·a veni Hitlerlı·rin doğ'ma:mıa mani Bir numaralı Akalanın fıatı s:;, ayni zamanda mınt:ıkadakı arabnla-
- Ba.ttarafı 1 mcı sahifede - ooo .. " w.l · ' "') ·· ı · h · · h ki ı d '-" Londra ı (A.A.} _ Hav, nf:zal'c- olacak ~artlar tesi~ .etnwliyi;1,. iki ııum:ıra •kalanın u~. uç nun!'lra rın HI ı:;oe ta sısı '!l ~ınc .. a ıı·. ~anı 

lı. kkında ı;unları ;;öylemi~t:~·: Rusvelt tinin tcbIİl{i· Totaliterlerin hezimrti, Birleşik Akalanın fiati 60 ve 4 nııınar.1 Akı;- evvelce m~nu_ m~c~urı mı~kellefıyer, 
- İngilrere, müttefik menfoatleri- B t af 1 • • h'f d Arka ark~:ı;a ikinci rreee olmnk üze- Amerikanın milli sira,;etiııe dahildir. lanın 56 kıımştıır. şimdi genı~letılnuştır. nu ı;;lc-rdl' ça-

nin müı.lahaleyi icap ltirditwi hu. us-
1
:-. u ar ı 1

k . ~cll• . ·~ 1H: e - ı·e du·· 11 g'e,..~ lıırrı'lı·z boı"'ııb •tlıman tav- Birleşik Ameı·ika, Bitler \e bmıa ttı- En·elki fiatler,• giiı·e far!;:, kılo lı.ı- lı"1acak okınların i.icretleri tahiatiylc 
. 1 d 1 .. 1 . , k d·ı c un\anın e ı U\\c ı u,., E.'rırıe ma- "" b ... • b· • . • , . . b .. ktını ·tı . . "l kt'. 

:ııc ıın mna ıı ran ıı:; erıııe arı~ma .'k b 1 - nktn 1 A 'k 1 'ite <>aı·eleri Jinmftıı•rr Stettiııdeki hedef- ı olan ltıılnı \\' ıapoıl\'anı.1 maı.rlu- <ına yıı·nıı p::ıra vr ıı . ıı. \ eıı ece L1. · ı· d d "lr H"k" t 1 1 Jı· uıınm .... ur. mcrı·a, ngı re,,< , .. "' b. . . · . · 1 · ' · 
nı;~e k t .·et <_ır ... ıı. ume 'd ra2,ct ('in ve Hollanda IIin<listanınııı a!Jıkla- !ere hücum elmişlenlir. . . ı.\H·etlel'llıı t<>mıııe ça. ışa~a-~tır.»b - t t• oo t 1 il k 1 • 
n~un~. a ('~ ı _ e:lllll. ıçın .. :~.:<P e. en C( - rı tedbirler !'aye~indr bütün bu ü,kr, lki ~birdeki doklarda ve ;:>nuüs rı a~p ,;onrası \'azıyı•lınul'n ıılıse- Tull rk·ıue Macarıs an ıcare an aşma muza ere arı ~Jl:f'lcı ı nlını~tıı. ~r,m lı~n.Umetı, bunun "d f"... . . t . a·ı ',t•. s· - mınlakalarında bir "Ok ~·angınlar cık::ı- den Knok:;: • c n ·ı r t . ·t ccr:ktı. v kuvvetıe mu a .ı .. , ıçın nnzım e ı mı::ı ıı. ın " J r l t k t' .. 1 .... k B . 
rı ı·ımı·z\c '~oı:~.l.,ık~laı~ı· {70:·,,,te~·me~ktnllir . - gnpurla llolland:ı. Hindi~tanındaki rılmıştır. lngiliz tayyareleri Seıh·bturg t \.HC rr ı"'' l ·ııtn·r ıılnızı ~~ırlıı ·b. rı. fot'ınbul 1 (Tiu~u~ı nıııhalıirimiz-ı M:.ıcari-ıt:ındıın 4 kişilik bir hev'et 

. " "·' ' ,., "" . , b . k k •1· b' ıloklarına hücum elmic]erdir Rı ır - anvaııın rnc re ve rn\'\·e,ıv e ıı· - . ' , . . "'I . 1 . A k h k t .... Pl\'Lfl. \·DJY et CEr ·lP VEJ'lli- :SOUıl' a~a e~a~en ço · ·u,·vc" ı ırer ' . . .., . · . ı t". r .· y · t·, . . ı" ·b· 1 den telefonla) - Türkiye - n ac~ms- ge m1-ı ve n ·a ı'!lya are rt e mısnr. 
}'OR·· . • • , •· fü;tü. Şimdi d::ıh::ı ziyade kuvvetlenivor- l~rd~kı bınalara bombalar ısal>etsetht~·I heş bır·mle ı)ıZ. t.cı:ı1,:ı·~.1hr.uz ıtıl; _ı c ::ı_- t::ın 1.icar<>t miizakerpJeri için bugii:ı 

· . .. . . ~ . . : . ıi- ]ar. rılmış ve yangınlar çıkarılmıştır~ a ı a .~ış amamı!i ıı. ~ı ı len a lıll{Jmız 
Ede.n,. lngııt.f:.·ıenın not;.ı~ır.,ı ~ .. ı .. lı R ' ıt· . hh . II' .1· h •• :;ervisine men:>up tan·areler ( (. amda tecrubcler, harbe gırmekteıı !le kıı - ------ınnı------ '1 

l·Omet nın lı 'n z c '\"'P \'e··me·'ı"'lll \'e UZ\e ili mur,ı [hl, lllubw.lla .e , , . d . t" 1·1· ı·ı . ı·· • • b. UmumA mu" tarekı mı· •. ' t ıı •. ·• .. :iJ ,,,. . . ·l . t - . . l ·d . b bulunan bir fabrikayı gemi ın~aal ar ıÇ ı:ıap ec ı ır:-ıe Pl ısın, c unyanm J •ı• J 1 • 
~'ın kıtalarır:ın S?vye~lcrr· a_ıd ill'BZ!,Vl ey alnka t~lnplıg}ı zı.ı: a.r~t eıı·· en ı' e ]· u t.ezgahlnıııı ve petrol depolarını bom- aldığı bugünkü hal karşısında büttin ngı ız erın ır 
ıs;ı-alde dev::ıın C'ttıklen •..,kdırde lng ' mem e e ere e ıarp ıçın uzum u o .ın t . t" b .. l .. 1 l - .. t 
~renin, Fi,n•nn.İiya):ı ;~·•kca dii'im~~ h~m madde istihsalini a.rtır~c.ak. ~d- ~~Iamışlarır. Alııi ~ervi~ me.ı::>~P La::~ ~~~fel~?ı .. ~rnm nın o mac ıınnı gos er- . •h h ket• J .. iye j kahvelerinde şarap 
·ı d .. l t . . bırlerden dol::ın memnun!\" tını lııldır- \areler, en Nazaı doklarınn \e o .. raç are 1 .. 
1; n e C'Cegıııı •"(•yan/;) !T'l:!tli'. mı~tiı·. • . ' . . yan civarmd~ bir d~şman. tayyare ... De.miş ~\'e. ~merik::ının, yeni .de.ı~iz ~ı. • • su gıbı akmış 

ÇÔRÇlJ[\' ··ur!r· AMERIKANIX TOKYO EJ,ÇlSl: m<>y<la;'l!nahucuınetn~ışlefd·r.H~llaf!-~ lt,Jeııııe ıhtı)::ıcından bahsetmı~m. Portekız askerlerı de r..J lk b .... k b. . 
, • , .. . '.. .. . . . .. _ da sahılı açıklnrında bır tayyaremız bıı A • t• d • . . na uuu ır sevınç 

J.adyo ga-:ct,sınd<>11. Tok:,o, 1 (A.A.) - Amerıka hukfı d'" . k f'l ,· h .. m eden'k rıan Jll e JS• "eşı/burun a-'a/arzna 
Başvekil Ç&~c:il, Avam kamar::ısınıla metinin To!>yo büyük elçisi K~·eei, 3 b~ş~an gem~ . a ıte"ın~ ubcut etmı·, ~·e .l j uı içinde beyaz bay-

b. t k .. . . 1 .. t . . . 11 ~ k. . ·l s· ır ıasc gcmı~ıne am ısa e ~ ... .. d ·ı· l 
!r.nu u soy!ıy,;rek ;'nvaşın gwe gıdı- e~rınıev\e < e - agaza ı. rnpurıy e ın- Ge~ide van ııı ıknı·mışiır. Devri- yan mi var t' gon erı ıgor ar kl k · 

ı;am anlatmı~tır. gapura hareket edecektır. . t' .g I ç. 'şgal ::ıltındaki • l (A A ) L' b d ra ar çe mış 
But ·· dU l t 1 . A ·~ d ,,. 1 il' h .1 . }e gezen ay)areeı, ı ' p· CeneYre, .. _ ız on an 

. . un ny 1 ra~.Y'>, ~·e gaze e erı ,m~ı·ı •a <trı-ı ng ı:: aı P gemı ~r.ı: tayyare meydanlarını bombalamış]~<'- ıvadeye emir veriln1İs gelen haberlere görı> Y esil burun a- Par!"• 1 (A.A.) -. Bir ga7:ctı:nin 
sımdı bu nutkun akıskrıyle doludur. \ aşıngton, 1 (A.A.) - Ameııka, dır Bir tayv::ıremiz fü;süne dönmemıs- ,, ~ d 1 .d p ·t k'. askerleri. rıızdıgına güre Belçıkada Ln·eJde 

Çörçil, her şeyden ene! h::ırp esna- bahriye neznretinin bildirdiğine göre, tir· ·' · · · istifalar olmus ~ ~ın~ ye~t1• enB 01 .ı 1 ~ r · r: ·ık birden bire haı iıin durmuş ve "muta-
:;ında söz söyl~mekten ve <lürıman:ı ba- ,,on defa Bo~ton tezgahl21'ına gelen iki o' ı·ta Şo•·kta l•aı•a faaliyeti. B • . •" tgon. edrı ec~d ır.k . ~1 af~. et em'aı't!ımıat- rekenin imz-:ı edilmis olduğuna da it· 

·l ö- .,. kt . t· tt··. . . . 1 A .k d k. t . h . ' • . re f h ••k... t b esrın e gı .eçe tıı. vı < < • zı şe)' er gr ~•·!!le en ıc ına!> e ıgını harp gemısıv e merı a a ı ezga - Kah'ı·e 1 (A A ) Ha\·a telıliiri · Zl ya U ume l ası 1~ p t k. k k.l y "lb bir halıer yavılmıstır 
1 'ld' · · ··. k ı k H' ı · ·· • · · ., 1 , • • - ' ' "' • a an oı e ız ·ayna arı e;;ı uru- '· .. .. ıı ırmış \e oıne o ara ıt Hırı soy- larda bulunan harp gemılerı s:ıyısı ,,ı Ağır İngiliz bombardıman tayrare- t k l t k • "d p t ·k. k İ . ·n Haber duyulunca halk büyük bir 
~lkdbiğihnudtukldard.anltbahhsetbn~i~, Hi~dledritn e baliğ olmaktadır. !eri, pazartesi gecesi Trablu;ıgurp İinıa- mın a a arı a vıye ıg;ao'"n~d·ee~ı\~~;;in~~ ~i;z ka,.°'ıg·i.~~ e:~~~I neşe içinde sokaklara dökülmüş, 
1 a ar a enıza 1 ar ının şı e • A llERIKADAK/ iŞ('ILER l d• " k .. l • .. .. - b 1 
1 ....... 1 a·-· d 1 ·ıt ; · : mna şiddetli bit• akın yapmışlarcır. e ıgor Afrika sahillerinde Arntovna İngiliz şnr ı soy emege, opuşmel{e aş amış_ 
enece~ını "0~ e .ıgın .. e~ ngı. :r~n.n Vn.:ington, 1 (A.A.) -. -. 1:1.nazıı:~· Bu taarruz, şimdi~'<~ kadı>r yapılan hii- • " .. ~ _ .· _ n~kerleriııin çık:ırılma:-1iyl<> nlitkalı Lı!·· .. Pe~çerelerde beyaz bayraklar 
ona göre esaslı ve ı:nu.hım tedbıı leı al- matbuat toplmılı,.;ında bıldmlıgıne go- cumların en müe1>,,irlerindcn biri ol- t Bh~ 1~b. ,A.~ •<> • ~ (A.A.) • ~f.ı~f görillilrnr örulmuş, kahvelerde şarap su gibi 
dığı~ı ~yan e.~·lemıştı.r. . . . r<>, Amerikada işçilerin mıktarı 35 muştıır. Evvela motörlü va.sıtalara Jıü- u~ aı 1~ e n~:ıı~, tım~ı,1!1 1 .~u e'r .. 1 ~ • •• .. t 11 • akmıştır. ffalk, mağ-azalara hücum 

Çörç~l, m~:!ıst.en hır ı;ıı1J ~r .. tuhsı- milyon 542 bini bulmuştur. Nazır, zi- cum edilmiş, yangınlar çıkarılmıştır ve t g g~ne~ aı.!'l~ı~ orn~eIIı.,.1, .gu.~ a m~ı:- Akhııar tu unı erı ederek nıevcud paralariyle her nevi 
~t da. ıstedıgınde~ hc'l'bın ~ıdı;;ı hak- raat işçilc'l'inin bu ~·ekfına dahil olma- genişliyen yangınlar 160 kilometre tahbeı bır ~·~.an te,~bbu:-.unu teftı,e e~ya v.c. aire almışlaı·dıı·. Dükka:ıcı-
~ın~adızatnt \'er~ı~ A~laıık~ık sn_ııh. Ee- dığ-ım bil<lirmi~tir. uzaktan gcTülmüştür. Bir ham mey- m~~u·~·etmıştır.. . 1 c·. - Tütüncüler bir birlik lar da refah <levı·inin geldiğini dü -
esı~ en. 1~5~ .. a · ~l ere z~y~at uç- * danına, istasyona ve garajlara dn bom- , .a~ ı~ e !1.az.ııı, genem • ı: ~va - şünerek vesikaya liizum bulundug-u-

te bıre dtlştilgilnu be~ an etmıştır. Bu . . . b 1 t 1 -t . .~ellı ıle t.an aı e .kuma~danl;ıo t~ra - kurdul·ır nu düfli.inmeclen mağazları:ıdaki e8 va 
muharebe hl\kkında ııylardanıJeri ma- Rcıdyo gazeirsıııdcn · . a a~ a ı ~1.~ ıı. . . fınd.an pıyadelerın gerı çekılme,;ı ha ' .. · ,· . . ·· 
ı- t .1 k'-d' Ç" .1 b :\Io:skova konferansı müzakerelerıııe Bıngazı lımaııınn ~ a]Jılaıı taarı uz- k d b" 1 f .. . 1 Akl . 1 (II • h . . . . ves-aıre~ ı smmışl.ırdır. Kara bor,,acı-
duma verıdmemel·.""' ır.. .ol rı:.ı ' -~n~ de~am etmektedir• Ru ı.·aı.~a yardım !ara liman tesisatı ve gemiler de ha- ~:n ... a .'.rt~~ grAa lmel\d·z~u u.~~r.tı;c .e d ). usaı~r . . n;~ul~ı. ~;ı .kaoıTı·ı~ızl- !ara gelince bunlar, ellerindeki 

an sonra a ma umat H'l'ı mırecegını . : . . · ·, , . . w . t 1 t goı u~m~ş ur. n aşı . _ıı:ıııa goı e U) - en - . "' ~nısa \ a ı,n r.~ı .. .. ure , !"tokları ne va acaklarını dii ünerek 
.söylemiştir. edılmcsını Amerıkalılar kabul etmek- saıa ugra ı m~ş .ır. .. ,.. . . . · . . yare kumandan muavını Karyo, nH~t·- yanında ınhısarl:ır baş mudurn oldu- . · P . } 

ıTLA ~'TlK '![)'il REBESl· le fakat ı:ıu nıiltaleada bulunmaktadır- Dış mendnekte bu)'uk bıı gemıye ... t '· •·· t . t··· A . ı· 1 • ; h ld b .. : ,11. R 1 •d'. , bu mallaıı her ne fıatn oluı,,n olsun ... .~ •• ...ı . , t . bette . 1 t 1, Askf'ı' cııı11 .r~a\uz e mışL. r1a11 ın ıa\a gu a e uı.ıja ge cı. ee ıj.e ve atmaU-a ç::ılı·mı~lnrdır Poli'ler de 
E 1 t ·ı· . ı~r. am ısa mııı o unmuş u . k l' d" - .. b H ıı . d t"t'· .. t l ·11 . l s. "' , ::;. .., . " vve ce ngı ız ucarel geınil ·ri At- " · , t . . 'ki"' b' t. tah,. d'I ·ş s· te uvve ıer,ne mensuy, ı~cr uç su a_ a .<evın e u un muR a m erıy e h·ıvret ·cinde halkın bu çılğın sev·n-

lnntlkte arda 400 bin tonilato kaybedi- - 'Yardım ... Eve~. Fakat ngıltereyı Y.u u dır 1 ~~ ·r· 11~. 1.e 
1 ~tıaiarıırcla ~·ın istifa ettikleri ögren:Jmi~cir. p;örüştiı. Bu yıl tütün rekolte-i, ne - ~iı; işt!ı;ak etm;ş a\·ni zamanda ~a 

yordu. Çörı;ilin izahatına göre şimrli zayıflatmama~ şartıyle. . . cıvarın a mo oı u ~=;- 1 
vata. •arele; Riyo dö jaııeyro, 1 (A.A.) - Bre- fistir. ~Histahsilin menfaalını koru - z·r: öı·memişlerdlı; Ak am olunc~ 

bu miktar nydıı 150.000 tona inmiştir. Bazı A~<'l'ıkan gazetelerı ıse, Ru.~- ~01:1~~l.anm~tır: . tıge~ . ~etdanla~ zilya hl'.~·lıiY•' nazırı, şimaldeld kuv - mak maksadiyle burada bir tütüncü_ ı:ıkh~ı artık maskeİeme ~ lilzu~ 
Ingilizleı·, bu neıic.eyi Amerikan do- vaya azamı .Yardım yapılmasını ıavsı- c~g~.1 ve o;ıı~slo .Sfı:~:a~~zı tayyar~- vctleri:1. !:!kviye edildiğini bılcli: mi~- !er birliği ·kurulmu!)tur. • r;-örr~eyen halk 

1 
·ıkhırın~e·aknuş ve 

ııanmasına borçludurlar. ('üııkıi aim- ye etmektedırler. rına ucum ~ mış eı · . . , . tir. }ferkez1 bölge, bir t.wcu grub~ı , ·h . t . • ' ?k 
0 

1 .. 
il Ing·ı· 1 1 1 ·ı"t n~rlinin Ru~··n ı'le.,..alnız ba"ına an- ]er hasara ugratılmı~. bır a>cı tana- . b. t d r· ala,.·,•e takvı·,.e ooo ıı aye ıesmı ma am!.•r mudahale l 1 il tonanma ı, ya ııız ngı ere DC ' ., ,, " • .. ..... B' 1 '!' b •e ır <>•:ı·at·c •. ı <, ı.. ' , • r h lk h k.k l ... . 

ve Izlandıı arasında vazi!c g&rme ·te- !aşmak istemediği hakkında neşretti- ı-esı dUşurulmuştu_r ... ır .. ngı ı~·· om- edilecektir~ Bu tpşekküller Boyno:ı SON DAKiKA: ~c.ı'.1.~k ak 't \ı ·alı ogre~mış ve 
dir v. İngiliz g~mi·~-.,·iatı da bu mm- ğ-i tehliK ele !ifi.raııı elıemmiseltir. bardırn:ın t:ıyyae,.;ı, us;;une <onme- Ayresde huleıı:ır:ık1ır Dığe:· !•azı .~'t·~ •uh ~ı ut kara e _ub~ı:amışd'tı:. 

" mi ·tir ı 1 ı·ı k u un ı:ıe rın ~ - ın·nn gı ı ınan ıgı 
t.'lksay~. mt Unhıa;ın· kh·alıy?rd<lenbıekhtir<l. AskerAı Vazı·yet 'i • 000 yerılerte: ~~" aks~e.r.e~· Sf!V WC 1 ece. \'~ Mo'skova konferansı mütareke haberinden so:ıt•a harbin 

., 0.•~e •. mıın. arlıın en a :ı.ew en ~·ere~ ırı. ... e . ıı. devam ettiği hakikati herkesi müte-
Çurçıl, ıngı~r,nın yalnız oımadıgını Yunanistandakl açlık A .k J ·es·ir etmi-tir 
ve ~a~kt.n bir mü_lt.efiki.,,garp~e d<' yar- - BattaraEı ı inci .. ıwede - . . . merı a - apon Dün akşan1 mesaisini " ;s • 

dııncı:sı bu~u~<lu~uııu ~vylcın~~'. Ru~la- eh<>mmiy<>t alfö<lilıncktedir. Ruradnki lstanb.ul, ı (Hu~u"ı ~ıuhabırı~ız- •• k • bitirdi Necip Ali Küçükanın 
rı, Alman~ a~ a k,_,ı·~ı l{ustcrJ!gı muKa- Alınan ku\·wtlrri, <'ili tiıınenlik Sov- d~n ıelef onla) - .. '1 uunnısta~ı<l~~ı aç- y 8 muza erelerı ' 
Vt n;ıettcıı u:-ınuş.tuı .. Iruımafıh lngılte- Y< t J..UV\'etiııi t:<'\'İl'meğe çalışmakta• lıgı ve ıztıra~ı duıırnra ~!ldıı me~ • l\f o:skova, 1 (A.A.) - i\Io;;korn Cenazesi 
r<' ılt: R:t:,ı,a ı;,ı ınJa ııla~ıııaııımdık dıı·. Bu s l>cble ıııuhnr.:l>eln· c:ok kanlı maks:uliylC' im· lw) d, bug~n ·.~hrı - Bu· gazete, ı\merika için konferaıw. bugi.in ()ğledeıı ııonra u. Ankara, 1 (A.A.) - Denizli nH' -
Lulun<lugu ıı~ıla.~ılrnı ~ır. Çünkıi &us- cereyan (•tııı"'ktedir. mize gelmiştir . .Hey'et, ~skı. yuna.n .. • mumi celsesini akdetmiştil'. Komi,; - bu:rn Necip Ali Kiiçükanın İstanbul-
lar, kış mew"'.sı_m.ıııe. !'~~men lıar!Jin de- çüncü nııntakn Smol,,nsk, .ı iincü hariciye ııazm Mavr~ i\Iıha~ıs_ın reı~- «kustah» dıyor yonlar mesaileı'ini diin akşam bitir _I dan sr<>tirilen cenazesi bugiin mera -
w.nı e<lccegı~ıı !lerı sur~.rc~ fazla yar- sil de ' Kırımuır. !iğin de bulunan hey ette mıll: komı- T k. 1 (A A ) U ·t l p . miştir. Umu mı ce]>;eden gonra hüktı- 'simle defnedilmi~tir. Mer::ısimde Bü-
dım isteınekt.edırler. Cor~ıl, be, kışın T ·nin"'rndda miıhim degrisikliklcr teden dört kişi vardır. Emeklı gene- · 

0 
JO, b'ld. ·d:w-. 1~~) e< . re" met namına bir ı-üvare verilecektir yük Millet Mecli~i Rei~i Basvekı"l 

ı ·1 · d ~htb"k d·ı b"l - · · .l.A" e. " • d h.l<l' a;ansının ı ır ıgıne gore ;apon · · • ·· - • ngı teı·enm e ""ı 1 e 1 e ı ecegını olduğu hakkınıla halx•r \'oktur Bura- ral Rey bas da hey r.te a ı ır. sm·ı .. .. .. . A .k l.. .. .. d f k b l Vekiller, C. H. Parti~i azS\ları me -
b'ld' • t•r Yani ııgiltere he Cf>.. • ı...ı b' . . . . re qozcrnıu, Japonya ve merı ,ı çuncu e a a u b 1 '"lk' k • . ' 

ı 1;~1~ 1
• •. • '. ·r. '<'-) ını da muhareuc er, ır m<wzı harbi ~k: . . .. arasmclaki müzakerelerin mühim b!r us ar, mu ·ı'. as erı .erkan h, zır b~-

Rus, aya \eınıe~j1~~mÇ~J1~~ır. 1 !inde devam etmektt>, zaman zaman ıkı günün hnYnc1lık faalıyelı şoyle olmus- s·ı•Jı~yr gil'diğ· h:ıkkıntl·ı pcnebi k·ı"' edildiler !unmuş ve pıyade, Jand-arma, polıs 
AV RU P~Y ~ . . 1 . k . ~ET : tn-!'ai dıı hiicumla_r yaparnk şan,;larım tur: . ;ı:ılcl:~rcl:ııı veı·:len habe;·ler üzeri; 1)~ . müfrezeleri ,:e bir bando muzika yer 

• A ıru~a~aw ~ır ıh~flç ıaı?r etı :apıh!' tecrübe etmektedırler. .. Almanlar, büyük ha:a ku:·v~tlerıyle ;;.>z ~ıjyii:mckten çekinmi~ v.' y.tlııu: Loııdr.ı, 1 (A.A) İngiltere le- 1 aııııı$lır. S~~ılmı;~ı:a~ı. bah~ınd~ b ./:ı~} ~;L- Smole~skte S~\·yet~ere g~re, Alı:nan- ~ark cephe. inde hat·ekata ı~tırak et- şunu slı;;.cmiŞtir: v:'lzım n:ızm Lord Uiverbıırkla ~m<'· D l 'l' \ ' k'l' A k d 
mıyen. Çoı~ı.l, ~u .me>ZUU una a a- ]arın 2 pıyade iumenı çevrılere~ ımha mektedırler. . . - Amerikadaki valaııdaşlarınıı:lı rıkan yardım hey'eti r<>hıi Harrıman. a 11 ıyc e l l n ara a 
dan bıle çe~ı,nmıJtr. TESEBBO Ü· cl.lilmiş, milhim miktarda top, tufek ve Rir kaç güııdeıılıeri ov:etlerın ııık- tahliye için japon gemisinin Amerika dün gece 3üncü defa olarak Stalinı lstaııbul 1 (Hususi muhabirimiz-

ALMAA l AN ' . . lı"l · w. saire iğtinam olunmuştur. let merkezlerine ve tlemiryollarına ya- !'ıt1larııııı gönderilmesi isi uztııı z~- tarafından kabul edilmışlerdir. · Bu den. Telef~nla) _ ehrimizde bulu 
Başve~il, Almanyanııı g~rıh· ~ e~e~ıı Almanlar, Sov-yeilerin Smolensk .Pılnn taarruzlar, mühim muvaffakı- ~an tetkik edilmiştiı: ' · · j kabulde haricire komiseri Molotof' nan· D~hiliye' Vekill F·ıik ÖzLrak 
te~~büsler hakkını.la şu ızıı a ı veı-1 bölgesi~de üı.arruz _ ettikkr~ni bildi;- yctler t.emin etmişl:,r. . . . Tokyo, 1 (A.A.) _· Amerika bah- ile Rus hey'etinden Litvinof da hazn· 1 An karaya clönmüştur. ' · 
ınıştır. , TE "''EBBÜcE r../ mekte ıseler de agu· zayıat verenın, Demıryollarında mıklıyat ke:sılmış, ı·ı"'e nuzıı·ı alb'"\' Knoksun beyanatı bulunnımılanlır. · 

ALMANI A 3 ~ >J J • k d·1 . l " ;; h ·-- . k.. "] t h . d"I . ti 1 J ,.,. N A D l ! · n ı erı o mauıgını aucr verıyor- ·opru er a rıp·e ı mı:5 r. hakkıııch bir mak·ıl" neşreden Kokomi R · 1 1 h ~b · A Q L u 
R ŞEB LiR: .. . .. .. lar. Soy~·etler ise, ~ğı_ı~ ~a~ i~tı~ .;\iman- Bilhassa Barkof bölgesinde :rn ka- Şimbun 'gazete:ıi ıı'öyle tlemektech·: usyac a <lŞ aı l Ve 

ı _ Ya :\Iı.sır uzern~e ;urur: . lar !nıa[ından verıldıgını bıl<l:nyorlar. dar trene, \'e kıta toplantılarına taar- ( Amerika, kü~tah l.ıil' vaziyet al- Alınanlar 
2 - İspanyadan şım Ii Afrıkaya Kırını. yarı~ı adasının berzahında ruzler. ~:apıl.mışlır . . ~ln~an ~ava .~uv- ınıştır .. J:iponyanııı ınlitemat!iyen za- . 1 

geçer, • . ~'.ı çok şıddı;tlı ~uharebeler oin:ıakta v~t.Jerı~~ın bı~ kaç.gundur cıvar bolge- yıflııdığını zannediyorlar .. AILl::ınıyor- . L~ı~~ı ::ı, 1 (A.A.} - rf:ıdrıdden 
3 - Yahud Brıtanya adalarına ~al· ıse de ~u ka:uşag-ı Almanlar hen uz ge- sıne gon~e~ılmesı muhtemel S_o~yet lar. J aponyanın şarki Asyııdaki siy:ı- bılci ırılıyor: . 1 

.. .., ........ "' 
&bibi ve Başmuharriri 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM .. --.. --d:ırır.: . ç.,memı.<llerdıı:. . . . k~vvetl,rını:ı cepheye gelememesını !e- seti devanı edt'cektir. .Ber!inde~ı l~p:ınyol gazefo m.uha-,
1 Corçıl, bunların her birini ayrı nyrı Henüz teyıd erlılmıyen bır habere mın maksadıyle yaptıkları bu harekat, 000 bırlerıııe gore Alman gazetelerı, ılk Umumi Ne~riyat Müdür!l 

muhtemel görmekte olduğu gibi üçün- göre Almanl&'I' Kırıma paraşut kıtaları çok mühimdir. L k l d l I . defa olarak Rusya harlJinin gelecek 'ı HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 
CÜ yerden d~ yapabileceğini, Almanya- da iı!dirmi.~~erdir. . 1 H~Tkof b?Ige:;inde 30 ~ad~r ti keri o an ta ar a e one ( ıs- kış mevsiminde de\'t\?1 ~!decegini •• 
nın şarktakı harbi kazanınca bunlun Fınlıın~lısa .c~phe::;ınde Almanl:ır; . mıklıyc trenıne taarruz edıl~ı~ olmaı:;ı, rafının önüne geçilecek: yazmışlardır. Albay St•rs tarafından - •• --
yapmıya muktedir olacağını süylı!mi.:, Pctroskoı şehrıııı zaptetmişlerdir. !küçük bir hadise telakki edılemez. .. ,ı. azıl:ın bu nıakalelerdwe şarkla kı" 1 Abone • Yıllığı 1400 Kr. 
lngiltereııin ona göre hazırlanma::ıı la- Cenupta Harkof ~hri üzerine hare- Sovyetlerin resmi tebliğlerinüe bii- İstanbul, 1 (Hmmsi muhabirimiz - harbinin clernm edccegi, fakat Na-. • 6 Aylıiı 800 
zımgcldiğini bil<li.rmi , Iranda yapılan kat devam elm ktedir. Şeh.;r henüz yük hava harekatı kaydedilmemekte- den telefonla) - Lokantalarda müş- polyon gibi bir mağlubiyet ve ricat: Yabancı memleketlere 2? lira 

.. - .. --işlerin lıundan ileri geldiğini beyan et- çevrilmemişse de çevrilmek üzeredir. 1 dir. tcrilere a:ı: ekmek verildiğinden şikıL olmıyacağı, umumi h:ırlıin kı~lannı · 
mistir. 'Maamafih Harkof ı;iehrinin çevril-! Garp hava har katı cephesine gelin- yet edilmekte idi. Bu sebeple yapı - hiç sıkıntı çekmeden Hu8yaıla geçi-ı 

İngilizler ve İran nrasın<la biı· itti- diği veya çevrilmek üzere olduğu hak- ce, İngilizler dlln gece de sürekli şekil- lan tetkikatta ekmeğin, lokaııtalarda ren Alman askerlerinin füılerinde.1 idarehane: ikinci Beyler Sokak 
fak muahedesi jmzalıyacağını süyliyen kındaki Finlandiya menşeli haberlere) de Hamburg limanına \'e Stettine taar- müı;;teriye dilim dilim verilmeı>i ve çok uzak bulunmaların..ı rnji;men kı-
Çörçil, bu hususta da fazla izahat ver- ihtiyat kaydiyle bakmak lazımdır. 

1

ruz etmişlerdir. Arka arkaya yapılan beş kuruş mukabilinde h:ılkıı i>'tPdiği şıı dü~man a,;kerlerinclen daha fazla ı 
memiş;;e de .!ısır ve Irakla olan vazi- Çünkü Kiyef muharebelerinden son- taarruz, mühim hasarlara sebebiyet kadar ekmek yiıne::ıi muvafık göriil- tahammül edeceği \·e bunun için lı1-

' GÜNDELiK T AKVIM 

1360 Ramazan 10 Y t gibi bir muahede akdi ve bununla ra yürüyü~ halinde bulunan Alman wrmiştir. müştür. Böylece ekmek ziyanının zım gelen bütün tedbirlerin alınmış· 
İı-anda bazı üslt>r elde edilme»i muhte- kıtalarının tertiplenerek harbe giriş- Almanlar da lngilteı·enin siman do- önüne geçilmi:;; olacağı tahmin edili- bulunduğu ifade olunmakmdır. EVKAT. 
Int>ldir. me;ıi için 15 gün geçmesi lazımdır. ğu sahilinde bir yere şiddetli bir taar- yor. Bu makale, Almanlarda heyecnn D 

Fakat, hakiki mahiyeti, ancak mua- Simdi füırkof üzerine yapılan ha- ruz yapmışlardır. Hasnırın büyük ol- uyandıı·mış, ve hilha~;;n halk, hare - Sabah .· 8
6
·,g

8
• 

1
8
8
·,

03
· 

hedenin akdinden sonra belli olacaktır. reketler, küçük kıtalar terafından ya- dui"u bildiriliyor. vermişlerdir. katın kış sebebiyle bir durgunluk Akşam 
l\Iaamafih böyle bir munhedenin ak- pılaıı ilk hareketlerdir. ı Libyada İngiliz tayyareleri B::ırdiya Londrn radyo~ıı. buıraduki benzini.!- geçireceğini ve ilkbaharda maddi , Öile :12,14 Yatsı 19,3: 

di, şimdilik ihtiyat kaydiyle karşılan- HAVALARDA: limnnı121 şiddetle bombardıman etmiş rin yakıldığını bildirmiştir. manevi milkemmel vaziyetler için - İkindi ;15,36 İ•ıak 4 31 
ıdır. Re~mi haberlere ve tebliilere göı-e·ve mühim ha ·ar v zayiata sebebiyet T cı.Radyo gazetesi• le deYarn edeceğini anlatmı tır. , ___ ....... ..., ... -.. ..... ._ıım.-'"""'1 
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