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lstanbulda ihtikar cu M ... \ TELGRAFı ANADOLU - IZM'.tR 
TELEFON ı 277t 

3 ADRF.Sı ikinci Beyler eokafmda 
1 nci Teşrin ANADOLU sazeteal ldarehaneal 
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Neıredilmiyen yazılar seri .-erDmezl----------------:-::---.--------------------------1 
Günü l'eçllli nüahalar 25 kuruıtıar. Her gün sabahlan (İzmir} de çıkar siyasi gazetedir. 

İstanbul, 2 (Telefonla) - 3 kömürcü ile .1 
başka esnaf, ;htikar yaptıkları için mahkemeye 
verilmiştir. llfahkenıe bunların dükkanlarını bi
rer hafta kapat,Jmasına karar vermiştir. 

Şefim·zin Nutku Ehe · miyetle eniyor 
•• c • • • 4 
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Ş e f Dürb.nler üzerine ye-

• 

Meclisi açarken 
nutuk verecek 
Nutuk bü-\rük ehen1mi
yetle beklenn1ektedir 

' ' Sovyet kuvvetleri bir nehir kenarında faaliyette 
ır-------, 

rinde biryasat\: konuyor 
·----·---

Bu mevzuda ancak Vek~ller 
hey' eti karar vıerecektir 

demirbaş olarak memlekefa sokul

ması için bir karar verilmui He
yeti V <!kileye teklif edilmiştir. 

Memleket müdafaası bakımından 

znrnrlı olduğu bildirilen dilrbünle
rın memlekete sokulmasının Vekil-

Ankara, 2 (Telefonla) 
B. M. Meclisi, ikinci 
Teşrinin birinde açıla
caktır. Haber alındığı
na göre, Meclis, Reisi
cumhurumuz ismet ln
önünün bir nutkuyle 
açılacaktır. Yerli ve 
yabancı mehafilde, 

ltalyanlar 8 bin 
Sovyet esiri 

aldılar 

1 
Moskovada 

Üç devlet tam şekilde 
anlaştı 

Ankara, 2 (Telefonla) - ll!ılli 
:llildafaa Vekilliğinden yazılan bır 
tezkerede, muhtelif memleketler
den ticaret maksadile memleketi
mize getirilen dürbilnlerin 8 en 
fazla büyülten geniş adeseli el diir 
bünlerinin halk tarafından kulla
:ıı!ması, memleket müdafaası bakı
mından zaruri görüldUğiinden bu 
gibi dürbünlerin ancak Mılll Mü
dııfaa Vekilliği ile diğer Vekillik
lerin muvafakati alınmak şartile 

.er Heyetinin emrine bırakılması 

ve kontenjan kararnamelerile an
Ja~malarda iktisat Vekilliğinin mil
taleasına göre tadilil.t yapılmıısı ka 
rarlaştırılmıştır. ------· 

Cephe boyunca 1 

muharebeler 
Sovyet hükumetinin devam ediyor 

resmi tebliği 1 • 1 
milli Şefimizinı söyli
gecekleri bu nutka bü
yük ehemmiyet veril
mektedir. 

Denizlerde de bazı Al- k ~oskova, 2 bc~.A·?. :- _üç dcvıet Sovyetlerin havalarda Aske...,ı"' 1 'azı ı1ef 1 
f 1. l , Jd ~n eransının ıtme,,ı w,erıne SoVyet ., y j I' 

man aa ıyet erı o u hilkfimeti ~u tebliği neşretmiştir: bazı muvaff akiyetleri - ·-------------- ----.-
Berlin, 2 (A.A.) - Alman ordu- .. «~~ eylulde ;\!osko".ada. b_aşlıyan üç . . , . • 1 

lnrı bn~kumandnnlığının tebliği: buyılk d~vlet ~ümessıllerının konfe- .~losko>n, 2 (A.A.) - So>:rnt teb Al 1 •• ı •• ' 
Ankara, 2 (A.A.) - İcra Vekil

leri Heyeti, bugün saat 14 te Baş
vekil Dr. Refik Saydamın riya.,,,_ 
tinde mutad haftalık toplnntısını 

• . - - ransı l ılkte~rınde çalı•makırını bitir- liıcı: man ~ h 
D?!'.U ccphcsınde hnrek~t plan miştir. Konferııns, Ruz~;elt ve Çörçilin 1 Tt>şrinievvelde bütün gün cep- ar gun Uı{ a re-

mucıbmce devam etmektedır. İta! • Staline göndcırmiş oldnkl:ırı miişt k he boyunca muharebeler devam et-
y~ıı kıtal~rı 2~ • 30 eyi(lJ arasında mesaj esnsımı dayanarak ve fıı•is~r~- miştlr. Pazartesi günü 20 ..Alman k A • • b • ld • • ' ı 
Dınye?~rın ~o~u~unda Soyyet .kuv - CllVÜZiine gösterdiği mükemmel 'mukn- t-ayyaresi düşürülmüştür. 1 atı nı çın ı ır mı yor 
vetlerını. çev~ıp ımha ettıkler,ı za - vemette Sovyetler b!rliğine en iyi SU· Kut de Volf ku,mnndasındaki Sov- ar 
man 8 bın esır almı~la.rdır. Du~mım, rette yardım etmek, müşterek knynak. yet tayyare teşekkUlleri tarafından 1 

l;y~n::,;P:;,;m~ış~tı;;.r.;.. ----------'lkan.lı kayıplnr vermışt~!· K~re.lı ~ep- I.~rı tevzin eylemlek ve Sovy<!tler birli- eylOI ayı içinde piyade, mühimmat 
hesınde Fın kıtaları cıı~et!ı .bır ıl:r- ğinin gayretlerine mümkün olan en bü- ve erzak taşıyan 864 kamyon, 78 Ba tırıldıgv 1 iddia edilen iki Sovyet harp Moskova kon· 

fer ansı bitti 
lcm.e. yaparak Onega golun~n dogu yük yardımda bulunmak mnksadiyle tank, 8 zırhlı otomobil, 61 benzin o- • • • • 
sahılınde bulunan ~etros~oı, Petrıı. bn kaynaklardan en iyi tarzda istifade tomolıili tahrip edilmiş, 15 mühim- gemISlillil evsaf 1 nedır? 
zavskoyu zap'lletmı.~lerdır. Petr-:ı - eylemek meselelHiniıı hnlli bahsinde mat deposu berhav-a edilms ve 38 
zavosk doğu K:ırelinin m~rk~zidir. bu mesııjdıı bildirilen ıı-arenin Stalin A iman tayyaresi düşürülmüştür. ____ **- """' ~Jrnu.11 sava~ tayyareıeı:ı dün gece tnr:ıfındun t.."lsvibi ilzerine toplanmış- J\otoskova. 2 (A.A.) - Bu ı=ınbnh .. 

~ _ \ ycn:den. Moskov~. ve Lenıı~gmd .as· tır. Üç devletin Lord Biverburg, Hay- ki Sovyet 1cbliği: .... 
Kararlar acaba suratle kerı tc<ısatına hucum etmışlNdır. men ve Molotofun riyasetlerindeki mu- Dün gece kıtalarımız butun cep-

• .. lngilterenin doğu ve cenup nnhil- rahhas hey'etleri vazifelerini tanı ve he boyunca dil~manla muharebelere 
ve hadıseler tekaddum !erinde bulunan askeri 11esisat-.ı ve karşılıklı b:>r anlayış, itimnd ve eınni- dev::ım etmi~Ierdir. 

d t tb'k oluna- müteaddid tayyare meydanlarına yet hııvası içinde başarmışlardır. 
etme en a l • çok tesirli hava hücumları yapmış - Murahhas hey'etleri çalışmalarında 

bilecek mı? !ardır. Sovyet milleti tarafından Hitler Al
mıınyasına karşı kahramanca yapılan =----- * * * Alınan karakol gemileri geceleyin ve muzafferane neticesi faşist sürüle-

Hamdi Nü:zhet ÇANÇAR bir kafilemize Y'lklaşmak teşebbü · rinin boyunduruk altına aldığı millet- Çek 
k f demok· sünde bulunan İngiliz hücubbotları. !erin hürriyet ve istiklali davasını ta-

B. Beneş 
nıilletine ınesa jında 

ne diyor? 1\;fos~ova .on er~sı ~arp 1 madı· na taarruz etmişlerdir. Bir hücum- yin edecek bulunan mücadeleye yardım 
~aaılerın~e ~ı~ dt cor':~~a~f~kıyet· bot topçumuz tarafından batırılmış- etmek vazifelerinin ehemmiyetinden 
gun~:z _bır sur ate ve tır. Diğer biri de ağır hasara uğra - nazilerin boyunduruğu altına gir· 116 hkA l d 
le b.ıttı. . . • farik mıstır. mek tehdidi altında bulunan diğer ına um ar arasın a 

Fılh":~<~a . demokrauler:;ı tenbel- İngiliz bombardıman tayyareleri, milletleı;n kurtarılışı davasının asale- dah bazı !!eneral/er var 
".~sfı bulun ~!erde betaett '.. .. • dün ece Almanyanın cenup batısın tinden ilham almışlaırdır. Stalinin faal a ~ 
lııre yak•r bırdya~atlıktır. Çunt~klo da mguhtelü yelere gelişi güzel infi- bir surette iştirak ettiği konferansı 
radb~ df~kv ~t a anıl a~ıdor~at':'a at 1tt'ka. !ilk ve yangın bombaları atmışlar • kendisine verilen gayelere mutabık 
rı ır ı rı evve emır e ıs ına e ı • İ . . . ·1 · k ·· h· k ti · k b 1 d k 
1 . .1 k b 1 u· . d h dıı. ngılız ıaşe gemı erme arşı ya. mu ım arar sure eırı a u e ere 
erı padrti ere ~ ufk~ ırbmıye,h a a pılan tesirli mücadelede Alman hah- vazifesini muvaffakıyetle başarmış ve 

sonra a umuma e an una azır· k ti • ifil h '' · te ' k b··t·· ·ıı ti · 
1 b d ı b f n riyesi ve hava uvve erı ey ayı urrıye aşı u un mı e eorın can 
amıy~ mec ur ur ~r, . u or~a 1 ~- içinde ceman 683,400 tonilatoluk düşmanına karşı zaferi kazanmak için 

!erke krıaye\ı~ec\'!~jYe.tı kkaebı~a bır düsman gemisi batırmışlardır. Bun- yaptıkları müşterek gayretlerden üç 
ço bıymb.e tı va 1 ekrtınd' ay No.tmka~ı- Ja;dan · 452 bin tonililtoyu Alman de· büyük devletin tam mutabakatını ve 
na se e ıye verme e ır. ı e ım k · b' ı· · · • d k t · k f t k ·· ·· ·ı • t" nizaltıları batırmıştır. sı ı ış ır ıgını mey ana oymuş ur. aynı on eranıın a arruru ı e ıç ı-

maı ":ra~ında 2 aydan fazla bir vakit u·. k f 
ceçmııtır. çler on eran-

Hatırlardadır ki Rusya ile Mos-
kovada bir konferans akdetmek d 
fikri ti Çörçil ile Ru:zvelt araaında SJn an 50Dra 
Okyanusun bir köıeainde vaki müli· 

• kat eınaaında ortaya atılmıf ve bu 
mülakatın ertesi günü Ruıyaya tek. 
lif edilmitti. Daha o :zamanlarda 
murahhasların isimleri hemen he
men kimilen ilin edilmiş ve konfe· 

iki taraf namına 
len nutuklar 

verı-

ı-ansın bir an evvel toplanacağı ilave ııı Al 

Muvaffakıyetle vazife görınüı bir Alman tankı mu:zika ile karıılsnıyor 
Radyo gazetesine göre, Sovyet teb· sidir. 

liğinde mühim bir şey yoktur. Alman İki yıldanberi diğer cephelerde ha· 
tebliğinde de, Şaırk cephesinde haNkii- rekat, gilnlilk olarak bildiriliyordu. 
tın planlı tarzda devam ve inki~af et- Şimdi arada bir fevkalade tebliğltrle 
tiği, ayrıca 28 - 30 eylülde Dinyeper kazançlar bildirilmekte ve gündelik 
nehri doğusunda İtalyanların Sovyet- tebliğlerde başka malümat verilme
lerden 8 bin esir bir çok harp malzeme· mekte ve gizli tutulmaktadır. Çilnkü 
si cıldıkları bildirilmektedir. Almanlar, üstünlüğü sevk ve idarede 

Alman tebliğlerinde nazarı dikkati aramış, bir çok zarlukları bu suretle 
bilhassa celbeden nokt.R gündelik hare. kaldıracaklarını düşünmüşlerdiır. Hal
kat hakkında malfimat'verilmemesi ve

1 
buki gündelik harekil.tın bildirilmesi 

umumi bilgi verilmekle iktifa edilme· -o .. .,.arn, ilrincl aahif.,cl• 

Rusyaya giden 
1 

•
1
• d •• 

021 ız onanma 
her yol tecrübe sının ini baskını 

ediliyor edilmiıken içtimaın vuku bulması ırrıolotof, mangaya 
için aradan tam iki buçuk aylık bir şiddetle hücum etti Pantelaryada Italyan-
:ıoaman geçmeai iktiza etti. Bu müd- Bay Beneı S 1 • 1 ·ı· 1 • 
det :zarfında Sovyet Rusya ile lnııil- Londra, 2 (A.A.) - Hariciye na- ovyet erın, ngı iZ erın }ar bu baskınla şaşırdılar 
:ren;e,~~:\!':z";.~;:::::aoid~ebif:.t Rusuaua her istudiği ve. zırı_~:;::k ilcl~r~;:d. akşamı verdiği n1alumat Londra, 2 (A.A.) - Röyterin ba-
yoı·uz, fakat muhakkak ki hadisat .. - Londra, 2 (A.A.) _ !stilföıın bM tı Akdenizdeki hususi muh11birin -
durmadı, Almaıılar bir taraftan Le. rııecek ve harpten son 1 ilA-·Ru. ~ ·T ı.t~ lamasından 42 saat sonra ekonomi den: . . . . . 
nincradı sıkııtırmıya başladılar, di- • =· ç lio hey'eti ile birlikte Sovyetler Birliğ!nel Hafif ıngılız .fılolan, pa~ar. sa.ba. 
ger taraftan Kiyef üzeri~e._çullana· rakı· SUih her mı·ııete girmiş olan Loren~ Kedbory dün yap-' hı. P:ıntclnl"_)'R ıtalyan denl.1'. ils~ü.ne 
rak Ukraynanın bu en buyuk ve en 1 . B g" saygı "ığı beyanatta Sovyetleı· B'rliğine hucum etmışler ve beş dakika ıçın-
miihim ıehrini ellerine geçirdiler, • • ...._ ,.._ agra . a . . . . . malzeme gönderilmesinin eh~mmıyc de_ hedef ?zerine 122 ob~s atmışlar-
Dinie er nehrin" athyarak Kafka.,. emnıuet lçınde ua~amag"'ı Bayrağın bir millet ıçın ifadesının tıııi belirtmiştir dıı .. 1taly~nla1:" tamamıyle şaşkın 
lara ~oı(ru aar~ak imkanını elde y / B~y .Molotof . . , ne olduğunu uzun uzadıya anlatma- -· Bunun içi~ -demiştir- Uç milhim vnz;ycte d.uşmuşler ve borda ateşle· 
ettiler. Vakıa bu aralık lngili:zler de t' k Ruzvclte ve Çorçıle teşekkıirle h.u :kı ğa hacet yok: yol vardır: Vladivostok Arkanjel rıne ancak, b~mba~dımandan sonra 
Pek bot durmuı aayılamazlar, on· g8 lr8C8 şahsiyetin zamanımızın en milhı~ Türk Milleti bu bayrak altında ve Basra körfezi. ' mukabele etmışlerdıı·. ltalyanlar ta· 
l~r da yine.bu esnada bildiğimi:z ıe· d~vlet adamlarından. o~du~l.annı bıl ~o~~u, onun altında çarpııt~ ve ta· Rusyaya giden her mümkün yol. rafından atılan obüsler, ingiliz ge-
kılde faalıyete geçerek Ruslarla . ~Ioskova, ~ (~.A. ) - Sovyet Ha- dırdıkten sonra demiştır .kı. . rıhını yaptı, onun altında mılyonlar tecrübe edilmektedir. milerinin bir mil yanına bile dilşme. 
müıtereken lranı ifgal ettiler Rua. rıcıyc Komıserı 1\Iolotof, konfcrıın· - Şunu bilhassa tebarüz ettırmek kurban verdi. Hem de yin,. onun uğ. B' . k f'l si şimdiden Arkan mi~tir. Limanda italyan gemisi gö-

b ' mes· mfnaseb t· 1 · d · t · k' f · · ·ım · lüzumu d • b ı ır gemı a 1 e rillmemiştir. Fakat donanmanın ate yaya doğrud~n do~ruya ir muva- sıtnt .• ~ona ,eık·ta .dı em·'st · k~· ıy e ıra rn erım1 ı, haşızmhın1 .ezdı e1sı Rusya rbun a .• Kıymeti ve mıınahs!1• u o a..n jele varmış ve bizim için hamule ııla . b' 
aala hattı temın ettıler. Ancak aaıl c ıgı mı.u ı, ır .. ı. . nu ya nız arp_. a ın e. o an . ayrağa kartı aramızda a a ve ha- , k 1 ıkmıştır. Şı ıtin_ce, bir ç~k no.ktalardan, du-
ııaye olan konferanı yine bekledi ve « - Ko~fer:ı~s, hurrıyehev~r ve İngiltere degıl, g~yn muharıp O· la büyük bir gafletle saygısızlık r.ı K ~~ a ç Bernnatına devamla; man sütunlan yilksclıyordu._ . . 
nihayet i•le hep bildiğimi:z gibi iki meınl~ketıe:ın .m.uşterek a:zularını lan Amerika da aynı dereced~ knv- gösterenler var. Dükkan, maraza ve , e ory · Londra! 2. (~.A.>_-. İ~gılız ~mı-
ııün evvel toplanabildi. tebarıız ettırmiştır. Gasıb bır devlet ramıştır. Bu maksatla, Ame_rıkanın evlerine aatıklan bayrak, ya aoluk· _ Sovyet makamları, heyetimize ra,Hık dnıresının. bıldırdıgıne göre, 
Anla.ılıyor ki Ruslar olaun, fngiliz ~lan Hitlcr ~11!1an~:nsına kar;ı! a.çt~- külliyetli Y:~rdım. k11ynıı~ları. ıle yar. ~r, ya kanuni evaafa uygun değil- Almanya hakkında yalnız Almanya. agustos ay'.nda ıtalyanlar tarafın

v.e Amerikalılar olaun; bu konferans g~m!z. bu tanhı mucadelede, ışbırlı- dım: zarurı .oldugunu gormüştilr. A_· dır, ya yırtıktır, Y• asıhı tar:zı biçim· dan SovyetlEKe gönderilen ve bilmuka- d~n Akdenızde batırılan Taşolo.z d_e 
fı!<ı'ini fiil mevkiine koymadan evvel ~ımızın ne .de1:"ecey~ kadar sıkı ol_!lu- merıka,_ 1ng~ltere ':'e R1;1syaı;un g~J- alzdlr, yahud da bağlandıkları d~- bele alınan eşyalar bahsinde değil, fa. 1 mznl~ı~ının 7 subay ve 62. ba~rıyelı.. 
bırbirlerinden karıılıklı ~azı teminat gu~u gö'.dilnuz. !fıtler Almanyası r~tler,uı.ın bırle11Uril~sı, Hıtlercıle: rek ve.saire fenadır. ~u aaycısı:zlığa kat. Rus müfettişlerinin Almanya den . ıbsret olan efradı esır dilşmllş-
almak lüzumunu hissettiler. Acaba de:ıetıerı kanlı hır surc~e boyundu- rın şu ve bu cephede elde ettlklerı karıı ıhtarda ve tec:zıyede aala te·ıfabrikalannı ziyaretleri bahsinde. de l lerdır. . 
bu teminat ne ıribi ıeylerdir ve bil- ruga. almakta .ve ec~ebı . toprakl.:ırı mu~_affakı~:et. y~ .zafe~le!e r~kme~, reddüd etmiyelim. • malllmat vermiş!<!rdir. Lord Biverburg ~ Radyo ırazetes~den: . 
haaaa neye taalluk etmektedir?. Bli· gayn Il!eşru bı.r şekılde ilhak edıl - katı zaferımız ıçın mu hım bır il.mı! Çünkü .bayrağımızda ';f'ü.rk .milletı. Stalin ile bir çok görüşmeler yap-ı Hatırlaı da old~.gu. veçh!le, geçen· 
tUn bunlar bu.Un için meçhulümüz· mektedır., olacaktır. nln hayaıyet, ıeref ve ıatiklal aem· • - Devamı 4 uncü aahıfede -

- Dn~ı ı lnd '..ııveııle _ Molotof, konferans vcsiı..tifle -Dnıuııu ldDd ,,..lfed• - tıolll datıalaıımaktaılır. ** -De·Hmı 2 ncı Sahlfed- •• 



al".!rl! "{2) "(ANADOLU) 

ı·üosko-~a müzakeresi bitti Üçler konferansından 1 .Ki 1 ( s h emlek 
_ sa, tarafı ı Uıci ııaliifede - . . sonra HALK DİYOR .... .:!~:...e.::..-;~fr.;......;;;V;,..e.;:_.;:__.;;, _____________ _ 

dür. Her h lde garp demokrasılerı B f b. • • ah'f d - BUGÜNKO PROGRAM k k . .. d 'k .. tt f'kle - aş tara ı ırıncı ı ı e e S f k B' 'd k k k • b b ~:ır ta 
1 s~mmı:tte arı .. mu e 

1 
a - .Holotof, bundan sonra, konferan- e ÇU r, ırgı e e me 7.30 Program. 7.33 ~Iüzik: Hafif 

rınden mutferıden muta~ete y P· sın (Hitlerin haydud sürülerinin) · } • şı 1 1 e p:ırçalar (Pi.), 7.45 Ajang haberle-
mamak, &U h akdetmeme usuıun- t h . 1 ini boşa çıkardığını sii ·le- ıs erı ı·i, o, i'1t"ızik ·. Sen fon 'k ]Hırçn, \ar (Pi.) da bir daha teminat istemi4 olacak- a. mın e.'. t . t' . . . . ' . . . •• " 
lardır belki bunlara kendi memle· mış ve'şoyle devam e .. m.~ş ır '. Ödemışın Bırgı nahıyesınden ~l~ı- .., S .• M 18.45 Evın . aati, 12.3!1 Müzik: 
k tı ;. d k m" ist pk'opagandası - Do;;tlarımız, buyuk ~ır hıı_la ğımız bir mektupta. ekmek işlerının SJ } g S:ız e"1erleri, 12.45 Ajan;; h:ılıerlerı. 

e .el m e 
0 

u~h t h de ok \'e fikir birliği ile Sovyetlerın, fa~.~E ivi tanzim edilmediğinden şikayet olun- l~ ::\füzik: Fasıl ş::ırkıları, 13.::0 ıı.ı vapı maması ve nı aye arp m • .. ·ıı · karşı olan mücadeleyi ii - · kt d 'r·· "k T( l (Pi) 18 ı asilerin zaferi ile neticelendiği tak- sun crıne_ .. '.. .' · ma . a ıı:. . " uzı ·: 1 arışH IlrOgram . , 
J' d d"- illntlerin mevcut hak- tüne aldıgını gormu,lerdır... .. Bırgi Üdemise 8 kılometre me:ıafctle l'roı;rrnm, ıs.:ı l\liizik: Fasıl snzı. 
ır ~ ~ger md'I . h d da Fransa, Bulgaristan ve butıın Av. büyük bir nnhirc merkezidir. Sikare- s 1 1 h ki da va 

1
• olan bu l .40 :Müzik: Rad\·o Sving ku:ırte-larına rıayct e ı mesı ususun a . k .. H"tl .-1 • ne . . . · . . . · UÇ U ar 8 8rl · 

b kt l ·ıA t · buluna rupan so~ma uzere ı Ncı.eı tın tcdkıkı vo v:ızıyetın tanzıın \"e :'1- tı, 19 Konuşma: (İktLat saatı), azı no a ar ı ave e mış • · 1 lar kaf" derPcede 1 h ı· d S ı k d · ~ 
ki d N't k" e e haftalar yapar arsa yapsın , • ı · a ı azım ır. e çu ·tan a aynı mev- •dd• d d• } Hl.l; ;ıfüzik: Radyo Sving kuartetı ~aind~ Lı:~dr:~a

1

'::,pfa~m~§ olan bü- kay~ak bulamıyacaklardır. , . zuda şikayet olunnıaktadır. Buraya clı- J J8YJ r e Jyor 8 programının ikinci kısmı, 19.~0 A . 
?. "tt f'k d 1 ti konferansın· Hıtkrden nefret etmek kafı gel - şarıdan gelen amele gıkıntı çekmekte, . . }a lf lıabeı·ler' 19.45 :\Iüzik: Kla-~un mu e ı elvhe erM . k' y lda mez. Bütün milletleri boyunduruk başka yerlocden ekmek t-i'dariki zanı- Çeşme 1-aza:-;ıncla Çiftlik köylin<l' V_eca_h et admclakı genç kadın clemı.·- sık 'filL•k müziO-ı program•. 20.15 aa Sovyet mura ı ası aıs ı o • l b il • t · · biis . • y ı İ · 

0 t y b b t t bunu İ§· altına a an u can eı çe e. ıııı · · retı hasıl olmaktaclır. \'erılen bııg-< a- koca;;ı br, himi uykuda iken bogazına tır kı: ~ Racim gazetesi, 20.4G M:üz k: Karı-şın yap ıgıkt a;.ı Ş.a~~k. a devletler bütün mahvetmeliyiz. , .. _ yın artırılma~ı i~tenrnekte ve pidele- p gecırerek boğduktan .rnnra hılcli- Gece yarısı yatagımda u~·:~nı~ca .~o- <.ı'< .:a rkı ve türkiiler, 21 Ziraat tak
rap ~tme t ır.h. 

1

rı; ı ~I teminat Ilitler bu kadar muazzam huku - rinde çok fena imal olunduğ-u hildiril- sr.ı·r. biı· kaza ı:ii~ii vermek. ce,,;eıli camın iple boğulmu~ ce~dınık gordum. ~imi. 21.10 Temsil, 22 Müzik: R:ı.d-
araınk a ya nız kır ar~. 1

1 

1 d y • metlf·r iLlifakına simdiye ııacl-ar carp mektedir. lıir :ılııra götüriip iizemıc cltı\·aı· yık Başka bir.l'!eyde~1 ha~r,!.01 yo · . J 
0 

>:alon orkestrası, 22.:10 Aans ha-
alma .. vS ver~n~ team~ o':{;· i:; mamıstır. Ve bu azamett<' bir darbe: mıık •men ile mı,;,ıııııı :!S \ a~md:ı \ C' H~lbukı tahkıkata go~e Ha.a_ıı \C Je,.ıerı ?<J 45 Radyo salon o··,·e;;tra-
rıa gore ~vye . uıyk -b~~r dv ı • Ye maı·uz kalmamı15tır. Sii phc iz kı 1 • . ' . cahet v·c clo>\(u l 7 ya~ıncla Ha:;an, Vecahet 6 ayclan~r~ ı;~~!ş~e~tedırlcr . . ı .ııro•; r;;ınm ikınci kısmı, ;~.!i5 ' 
hu taahh~dl~rı mu a ı ın e ga_r~ Hitlere k:.ır.şı acılan cephe. "İinclrn l anısa vılayetındc mıı .... ,,,.k<'me. eclilmı•k üzer.ı Çe~~ınede~ı Son zamanda İbrah_ımı oldur~? e~·leı~- ''"• Y,·ı'ı·ıı1kı· J)rorrı·,·ım. • demokrasılerınden neler ve ne gıbı .. 1. •·•etlene- cektı·ı· Eıı şı'<l-'etl i " " - b dh ~· .., 

d . · t'h 1 t une ,uv. · • · " İzmir ... v··ırcez:ı. m. hkem. ieıı getiril- mek kararını vcrmış ve n mu ış cı- .---·------------ı <-eyler hakkın a temmat ıs ı sa e - el b 1 tahnrnmu"l ett'ık Bunu ,.., t• · ı · ı ı· \'ecGhet " cocul· 1 ~ . . . . · • ar e ere ' "' ·· ınıs. dün ilk istıcvaııları ~·apılmı:;ılır. naye ı ı~ emış ere ır. " · " · ' K ·51 ©) (f m~tır. Bu temmatı.n çerçev~st ıçın- dünya milletleri yavag y~va~ :ınla- vaır·, kazaların ı"htı"gaç. ll"'r iki maznun da surfaıı:ını inl\i'ıı· annesidir. . . C.:_ j~ r:J ...S., de, başka milletlerı de malumatları b Juııuvorlar. İrademiz kırıl - " ~ I V h t nıııhakeıneier ~ -
h:ı.ricinde, ilzam eden noktalar var mıs ttı r ·kuvvr.tlenıni~tfr. Ordu • ederek cinayette hiç bir bilgi\'' alilk.a- l asn:n _ve. ec~ e ın . ' . . ı- '---------------

d ' B ·· ı··k h''t" h 1 h k mamıs 1 
• ı .. ı ı t tk"k d" !arı bulunm:.ıdığ-ını ~ch·Iemisl!'rclır. ne 17 bırıncıteo~ıncle ba.Janacnktıı. ÜZÜ\I mı ır.. ugun u u un un ar a . t k"·p decck darbP el'C oy e arını .:. 1 e ıuor , . 

kında hiç bir şey öylemiye imkan m~ı~a,?~~l~t e~ecek ve harbi kazaıı:ı U -------'""'"°*""'._.,.. __ -..:..- • K. S. 
yoktur. Bütün bu ihtimaller istikba- ~~~ bii\'ük bit· kuvvel ol:.ırak knl:ı. - :\Iani~a. (Hususi) _ Valimiz Faik ş 9 • h y cı RG4 Üzüm t::ırıın •1 :1 
lr ait biı·er istifham olaYak kalacak- caktır.. . ! 4' Türel Sıılihlicle yapılan Ticaret otl:ıl:m Z ,j.J:ı F. Soları 41 25 
tır. l\lolotof süzleriııın soııuııc ' zn e- toplantısına riyaset ettikten sonıra bu- 208 >ı. Üzünıcıi 41 25 

Şimdilik bilinen yegane şey, kon. ·e. olan itimadı hnkkıncla Amerll ;\ raya gelmiştir. Toplantıda Salihli kay- - ·---.-............... ,,..__,_ .. _ _.._cw,,,,.. 1 7 .ıL Beşıkçi 41 50 
foı·andıın .nihayet ~~~l~nmı~b;;eb ~l'lllkıı· ve lngilterc dı>vletleri ınün;c 'silled- makamı Necmeddin tarafından hnzır- J) . 1' 1 d . ]' t J hcnzİn : ·15 inan şirketi 45 'll) 
rıda. a ~şar~t ,ettıgımız ?'~ ~ c' eıı- e kat'i teminatını bildi11111stir. !anan ihtiyaç raporu okunmuştur. eınıryo U giizerg«:t 11Il a IŞ ıyen YaSI a ara 138 ~ii,krü A. ·11 75 
mekdik hırh_s'!r a.tle lmesaısdmı ;uva~- İngiliz ve Amerikan heyetleri Rapor hariçten idhal olunan gaz, verİln1e111esİ karar}astırıldı 1 ')~ \{illet pazarı 41 
fa ıyetle ıtırmı o masın an arc - namına verilen nutuk kahve, "ay, "ivi, tel vesair mevadın 92 S. Erkin 40 
t ' A "k t. ' " v k 1 d" n· . . k Hundan ;;onr:ı <lcmiryolu öıiZ<'rgiL . u·. . . Bundnn F.onrn merı ·aıı muma- ihti~·aca göre devlet eliyle tevziine Ye ali Fuat Tu ·su un, .ırıncı ·or k t k t ~l5 Riza ihracat ·18 Konferan~!a lıstesı. So':ye~l~r t - 1 as he~·cti reisi ve İngiliz h(lyf'!ti mü ihtikara meydan verilmemesi esbabı- donda yeni binaya nakledil:ni ~ olan hınn i,,lıyen l·amyon \'~ ·ap ı aç 1- 5 :\L lzmir 4:1 
rafınd~.n verilen ve hıç hır ıh~az~ız messili Lord Biveı·burg 7ıanıına '!lfü;- nın teminini, köylümüzün baı,lıca ih- in~r miidiir üğüne g-ic\erek iaşe işle- lara benzın verilmemesı ~arnrl~ştı- ;, .\hchıllah :u. 41 
fakarrur den nokt.~l~r ketıcl:!e;,n- ~erek bir nutuk iracl etmis ve clcıml - tiyacı olan basma, ameırikan bezi. clbi- r n, bilh· .... ~a petrol \'e benzin te\·- rılmı!'tıı· Ilu su:·etle benzın sartıya - -... _ 
.lpn maksud olan sur atlı> tatbıkat .. k'. · t h k 1 & tl ·k ı t •,ııılla· t·a aı1·tıt ,,·aptlmış o!acaktır. 
- ? V b'I •ı '· ~lik çulaki gibi dokuma eşyasınm yer- zta ı ak ·ınc a ,e ·o· er yapmı!; u-. :Z.1Q:l ııahasınl! ~onnhilccek midi · .. " 

1 
• - Konferans nihayete ermistir. li fabrikalardım istihsali ile ikinci el- İkincı parti gelen gaz yiıV.!nın tev Demir:olu güzergahında bnlunmı- 1'>211 

haua hadısdeı· onlar tckaddum ('t- ife\·etlcrimiz mihvercileri mağli1p !ere verilmeden devlet milli müess<:.:ıe- zi Ji te ı ıkmal edılmiştir. lzmirdc Yan semtlere i.sliyeıı kap'lıkaçiı \·e __ _ 
r~cden evvel tatbik edilebilccc!c mi- ,d~ek için • ~\~etler birliğinin Ame !eri wutasiyle halka tevziini, çif~inin muhtelif ,;erntlere, mülhalrnt.ı, köy- İ···mYonlara tkinci partide gelecek ıi7G16 
ılıı·_? . . • . • . . jrik:ı ve Ingiltereden ne gibi lüzumlu muhtaç bulunduğu tohumluğun v:ı.kit :e,. d<> dahi : olmak üzere yapılacnk ı;~~z.indcn yapılacak tevziat için 

.ş'.~al harbının a.~ı.betı hadıS<"lerı~, maddeler Iiizım olduğunu sormuş - geçirilmeden ve iyi cinsten Toprak ofis ıcniata yakıııda ha~Jan:ıcakh~'. :;imdiden liste hazu-lanmakLadır. Bu 
hı ıkL r.uale verecegı cevaplara bag· :ıardır. Konferans, durmadan içtima vaıııtmıiyle hemen verilmesini, ihti- ::\fölhaka,ta ~c·Ykiynt pıpılmağa ba~- {neyand:ı. mülhakat ihtiyac:ı dn tc-
lı lıulunmakta~ır·-.. ~R r tmiş ve SoYyetlerin elindeki hii~iiı1 kar igleriyle daha sıkı ve daha ağır c~- ı:ımnı~ ır. ıııiıı olı1ı1acaktll'. 

Hamdı Nuzhet ÇANC aynaklurı, ayni zamanda Amerıka zalar t::ıyini suretiyle mücadele etlıl- .. ._ ,,___ 

Aske Al • t ve İngilterenin fatihsal kabiliyetini mesi için vilayet makamrnın tavassut- E. Müdürümüz TAKSi orr OBILLERI iÇiN 
azıye tt>tkik _<:lmistir .. ovy~t ;;i~·ii ve n~k~~ ta bulunmasını temenni ediyoırclu. R_a- YENi r· DBIRLER 

İ.XC'İH 

e N~. 40 .30 

8 4t 50 
!) 4~ 50 

10 17 1)0 
11 ,)2 

K. S. 
·ı erkanının ıstedıklerı hcı· •ırlu por hü!fisası yukarıda yazılı oldugu J • • gnldl" 

. :-: Baıtt&rafı l inci ' .~ ~ed;. - .nal~emenin So ·etler emri~ne veril- gib: kabul edilmiştir. auın emrı U Bazı !'oförlerin, miişterilcl'in i,,te-
a •~dll'.nd' lıuı.hır derhı 1 gıınu gmıııne me:-ı har-arlmıtırılmıştır .. :So\·~·etler l Valimiz vilayetin diğer kazalarıncln- . . . .. .. ... . " rl'kl f ı ·· 

raporlarla düny~~·a yayıır:cak \:e lrnr~- Pirliğ-j ele Amerika ve lııgiltereye I ki ilıtiyaçlnrı dinlemek üzere bıınıc!aıı . 0e_hı:~nıız emnıyet _mudu:u . Saı.~ dikleri verlere g-itml' ı en·i Ye az.a ııe· ~!9 S. Sü'e\·. 
~;15 ;:\L h:mır o. 
l G5 Tarım 

lri 

katı dikkatle takıp eden a kerı ~:ıh~ı - keııclileriııin acel ihtiyaçları olun Akhisara gitmiştir. \ ü_:~g~~ ~n tgtanl~ul po!ıs mekt.~b~. ~ıu ret iste.dikleri ~a:~~~~~l~0~~~~~~~~~~~~~~~~· .,.:.Jer, müt le:ıla mı '. ırılednce~lerilır: hütiin iptidai maddeleri vermeği kn-ı Yanında lnhfoarlar başmüdürü ile ~ı:_ır!u!?un~, emnıye~ ~nıt~m mu~luılu- ku bulmı~!;.,ve 'j . d y 

1
·l

1 
'ic;teri-

r.u mütalcaların hır kı,.;mı : n1Jet!ı ülll etmiştir. Bütün istikame11erck ziraal memuıru Cevad bulunmaktadır. ' ırn ,; uR~u _daıre r~ı.~ı :\.1ıt~.a~. L~~:;ıç- tır .. Benzın_ı b:ı u~ .. ugu ~~ ~ e mlımiren 
c_!ab_ilir ve k.'.lr ı t_aı-afa ~·ardım :ı ·lı:- ııa ·Jiy:ll işlerini kolayla ·tırmak içi:1 ı Akhisarcla Soma, Kırkağaç ihtiyaçla-. un . ~hı:ımız emm}~et .~ud~:rlugun~ lerı.~ a:zu,,_mM goıe h!~lım~fe\.ie d<> ·ka

79 Sel'if Remzı 
fi7 If. Sirt>l 
·1 1 S. Alrnıs:ır 
:rn d. J. T. 

13 .30 
7 "0 

14 
ı.ı 7 ,j 

18 lır, ıkazlar y:ıpahılır ... n:ı~aenale~:n t~ ıılanlm· hazıı:I:ı.nınıştır. 'tali~ı Yer~- rı, tütün, zeytinyağ, pamuk maıiyet tayınlerı _!ıak~ındak:. e_ınıı, dun Da~ı- 1 şof.orkır~n ı!;teıı_ menec 
lı~k;ı:ıda~ Almanların ıhtıynr ett•J,.!nrıı ·fLn hol iptidm madde,_ h.arp -~l:_tlerı, · fiatleri gözönünde lıulundurularak ~i- Jıy<:' ye~~l~~ı.nden ·~!~}· ete .. g?,l~~ıştı.r~ 

1 
ruılaştııılmı~ı:'.:_._ 

~:zlılık taydasıt.d•t' den 'mez .• lu~m~- ınühimm:ıt ve esle ha ıçın hukumet- yaı:;alarııı açılmasında köylümi.izun S:ııcl Özgu_ı, emn~~ et m~ıduır_ıı ol~ \ u-o· RU" 1;; ,\. C'. Knptan 14 

fi ıımumi olMak lm c•phl.'de _yenı h r l<'rimize te~ekkiir etmek i.lzı>ıe bize menfatltlerinin korunmu'ı çarele1·i gö- rak (_c;ü_ı:~u daha. once ıdalı, . ~: YE 1 E ~~ -~ 
hazırlık vardır. Fakat ne vrıkıt \'e n ~- . nliihiy t vermi~lir. urdım comeı·t-1 ri.lşülecektir. sım reı>1\ıgınde bttlunrou~tu) mır . . .. .. , .. ~.. . .. b' lO(iHl 
r· ; bu cihet meçhuldüı-. E~a: olar:ı.>•c; olmu, , Ru .. orduları:ıı clerh:ıl tnk-/ Salihli, (Husutii) -Kaymakamımız J:ısa müddet knlrmş ?ln!akla hcı~ab_eı· Izmır İa~e mudur.ugun7 C<n:::n:ıı ,ı __ • 
d('r.'.!bilir ki, hedı..f. re rı;et_rol k:~ru!ıı '1.1 \ ıye etmiş ve şiddetli bir .suretfo düş- _ Tecmeddin Kutıeşin alakası ile merkez- t~crübe_Iı_ vô kıymeth_ .b 11: P'>I·~ amırı ka~sı ~ayı;ıakam~ .!"ah~ı ':0~k~~tk.S~ 1 .ı 14~?. . , 
ı~ rle sanayi merke

1
! ı·ıdır, rlo 

7

ruc!:- ı mıına h:icumlarını mümkiiıı kılnıı~- deki emniyet telefon santralının tev- ~ıın_ak ıtıbarıl~ vazı~e-ınde_ .muvaf~ ta~ın edıl1'.1~'i· eınrı du~ı ~~cm<> . v ~k.ı /,.~Hlh.E . 
deıiiruya Sovyet o <l ılıındır. tu. l ı:dine ba~Janmıştır. lr\kıyetler temın etmış, _ l~mııc!e h_er 

1 

letınden vılayete gelrr.ı.ıştıı. n ;;o foıı Su8aın D~NlZLERDlf:~ . .. , j AmPr
0

ka v_e İngilt~re, Rusyadan, 1 Beledlye rei.:ıimiz Galip de bu hu- ke.~. tar~fındaıı sevilm.•~tır. ı~mıre D~fterclarlık .. da_k~~~~~n~1cln_n -~~:~ ~()11 Pamuk' 
Bır Alman tebııgıı.e g re, !"o\·~ t,e- h.ırp istih!'alatı imkanlarını artır!m ,:usta yardımlarını esirgememektedir. tayın edılen .\Iıthat Uyku~ vvelce Cavıda.n İaşe mudurluı.,u d.ıktılnlu~ ---ıx»---

K. s. 
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ı · ı )!art ve Biriııcite rin muh:ırreb" hıiyük mikya~ta iptidai maddeler ııl- ı Ekmek işleri düzene konmuştur. Fırın- tlc izrnirde bulıınmu~. adlı k:sım ~e- na tayın olunnurntur. B .eneş 
unil •ri Lcııingıa.\ önlerinde muh:ı.re- dıklarını ve konferansın rekot· dene- !arda bir iki günlük un, yedek olarak ı-; ıği yapmı~. bulunduğu zabıta a - ---::r--- .. - • 

'r•l•• batmıstır. Sav.retler bu hfidi<;e lcıı,e<>k derecedeki sürati ve ~ami.' etini bulundurulmaktadıır. llalkııı nıe\',.im- mıt·Iıkleriııde muvaffak olmu;: ve se- MU" NHAL ME. URIYETLER - Da.tarafı 1 inci sahifede -
Jıl balısctmem~ktc ve bilakis geçcnleır-; ,ebaı üz ettirirler.> l lik un ihtiyacı temin edilmiştir. \'ilmi~ ]Ji,· zattır. Hndyoda Çek reiııicumhuru Beneşin 
Jr batırı:an Alman knıv:ızörii Kol.ı I • 'utukta bundan sonra, St:ıli:10,' Ol>O Her ıhı müdüre de vazifelerıncle Posta ve Telgraf n~ü.dii~·liiğ~, bo5

1 
\'atancıa~larına hitab eden vn akın 

i iJ·i muhribin va. ıflal'lnı bildirırl'k-,:;ıolotof ve diğer Sovyet heyeti nza-' er,·ınsada sahte İas·e ıııuvafiakiyeller dileriz. memurluklar için 20 bırıı~cıteşrın p:ı- hllmalan ve tnhrikata kapılmaınn-
tcdirler. 1 !arına teşekkür edilmektedir. r , ooo. zartesi giinii ı:;ant onrln. ialıplcıı: ımı·ııı- lan tavf;iyesinrle bulunan bir rne;;ajı-
~ Ima!1lar ~a.rafım'., n batm~dıklıırı i~-, • t~_tk.~ın en sonunda, nazi rnhıü.- 'esika1arı var BAZI OKULLARIN TAMİRi da imtihan açmı~tıı:. nı cıknmu~tıır. ~J csa.ida ezciimle ~öy ıha <>dılcn ı}n ovJ t Mııhaı •lx> el':''- ı.iimuııuıı yıkılmasınd~n sonra, te. .. . • . . . . . . . .Ayrıca boş beledı~·e z~lııta memur- ı" denılnıektedır: 
:, 2:; er bın tonluktur. l!lll d · .n~.tı c~süs Pdecek sulhun, biitlin cliin,ıra 1 \ ı~ı, :.! (A.A.) - Pr..rı:. gazetel.rı- .\Iuhteiif okullar tamırı ıçın l\Iaarıf lııkları için 7 hirincıte.')rınc!e belediye- lJepimız fa ·clasız fedakarlıklar-
d'lmi ·leırdir . .Fakat yeni . il:ihlnrla t:;- içıııdc hcı· memleketi kendi arazi i 'nin yazdıklarına göre, 3 mılyon kadal' mü<lürliiğiinoo tedbirler alınmıştır. de Husuı<i muhmıebe- müdürlüğüne dı· 

11 
içtimq) e mek ıstıy oruz. Fakat 

lHl edilmemişlerdir. Bilha. ~a tay ·r.r« dahilinde korkusuz ve emniyet için- f sahte iasp ve~ikası tedavülde bcı!uı.- Yapılan keşiflere gore Torbalı ılk alı;ıacnk tah~ilclarlar için 10 biriııcite~- cr.llıltlarıınızın ·ukut edec~ği günii 
!J1m;h;ı ları_na karşı z:ı_y ıftılar. Kalı ık• jd . yaşaması imkanını verecek şekil-' nıa~tadır. Şim?i. kullan!lmak~a o:a~ . okulu 1682 lira,k İzmiıı.: - Şehi~ F~:aıl rinde Hususi muhıu;.e~ m.üdür!iiğiinı!" ya ·!aştırmak ve onları mümkiiıı ol
vcnı gemilerde h~\·aya k:ı_r~ı koı :n- tle olacağı hn::ıusunda üç hükfınıetin 1 ve ıh. motleller!nııı tak!ı<l_ edıhne!erı! bey okulu 496 lira sarfıyle ~a.ı~a: eclıl~-ı talipler nra~ında imt(h:mlM' yapıla-' ll uğıı kadar tam bir şekilde cezalan 
mıy: çok ehemmıyet ~· r~lmek•cı~ı-. 1 kararln11 bildirilmektedir. çok kol:ıyı~ır. Bır ço~ gızlı matba~cı-ıcektir. Her iki okulıın 1.amırı ıçııı mu- caktır. clırmak ıçiıı elimizde olan heı· ~eyi 

. A_l~aııları;ı bu genııler.ın .halt g•m * Jar ?n. \: sık~Jarın mukem~ıe} ~ekılde nakasa açılmıştır. yapacağımıza da söz veriyoruz. 
h~ldınırken Sovyetler de punlnrın r.":- l • , • •• . • taklıdın~ bmımı~!ardır. Hukumet, bu-. 000 • • Muhası·p aranıuor I.ondra, 2 A.A.) - Bohemya ve 
mn:;rı:a? :O:fülafoa. ımı. cle\'am ettık- 1,ad~ ~ gazete.,ıne gore, lıu kaı a-

1 

n~ ma~~ o_lı:ıak u_zere mevcud m.od~lle- HURDA iNCIR MUBA y EASI ,.\Iora.vya_ da cıkan b:ı.zı _gazeteler, va 
Iermı ılerı surmektedırler .ııı tatbıkatı o kadar kolay olınıya - rın degıstırılmesıne karar vermıştıı·. K. 

1 
b"J''l h' •· 

1 
.... k ·an hna hı\" net. ~uçu ile mııhtel.f şah-

. c:aktır. ~ovyet Rusya, endüstri hıtih- ooo · lnhisarlar idaresi, Ödemiş, Aydm, ızı c:.ı 0 u' nıı. ıye. ı rnçıı . " - i ~ti ~ '' 
1 

vkif edilerek mahke~e-Taguare Sl.ft8m8SI 1- aıa~ının yar~ mı_ . ~aybetmiştir._ -?-:l-MEB USLARI TETKI LERI Söke ve Selçuk havalisinden -~nı:da in- at kooperatifi için ticaret ı~~c ınden ·v: ve;rndi~lerıni yazmaktadırlnı·. 
mcrıkan endustrısının bunu t.•lafısı cir mübayeasına başlamak uzeıe tecl- mezun veva ziraat, iıı ve dıgEı· ban- •

8 
.. 

1 
. . , d· ·ıclam mahkı·ımlaı·ı 

ı el C" k .. t · ı 1 j S 2 (AA) S · d · el · · · · tak " · . d tt.ı :ııın aıa"ın ,ı • T. 36·46 
2Te, rin ievvcl !141 pe:r~en be 

gününden itibaren yeni mevsi
m•• başlıyor. 

'nyın lzmiı· halkına müjd-0le
riz ki bu . ene sinemamız ok 
kıymE>tli filimler bıılrnn~ ve an
•aje etmMir. 

Her hafta 2 komple prcgrnnı 
~tdim ·olunarak seyircilerin biı· 
)ilctle 2 film görmek hakkı ola
c::ıktır. 
Bugün matinelerden itibaren 
haşlıyacak olan bu haftanın 
pı ogramlarında 

2 SÜPER FİLM BİRDEN 

BİRiNCi PRuGR M 
Dilber artist MAGDA SCHE. 

İNDER'in temsil etliği büyük ' 

Eğlenceli, neşeli, kahkahalı 
Almaııca ~nrkılı film. 

ikinci program: 
i:wecli yıldız S!GRiD GURİE 

ııin VfCTOR Mc LAGLEN ve 
BASİL RA THBONE ile temsil 

1 Rio Yıldızı 1 
Bii~·ük aşk, macera ve sergü

şet filmi, rııhnevaz şarkılar, 
•·umbalar vesairE>.. · 

SgANSLAR: 
d:\('AR AŞKI: 2, 5 8 
R!O YILDIZI: 3,30, 6,30, 9,30 

zur ur. ıun u a~. verım e ça ı~ma. ıvas~ . . - eçı~ aır erın- bırler almıştır. Bu yıl men· mm a- kal:u:da bilfiil muhaııebecilik etmı~ I 
1 

. d . Bazı eı:;ki gen€1ralleı· ıle 
· nıaktadıl'. Maflmaııh, yardım, uzun de tedkık::ıt~ bulunmak uzeu:e gelmı.~ sından 40.000 çuval kadaır hunla satın k . d anla c a 11\1~; 11

1
: '" dad . 

lvade~·e bağlanmıştır. Yani her iki ı olan mebuslarımız vali ile birlikte :;)ar alınacağı tahmin E>dilmekteclir. ooperat if muhase esuı en • r nrn üım .ır aı ,ı , ın ıı. 
t-araf harbin bu cephede uzun süre- kışla, Divrik, Yıldızili kazalarında i I şimdilik 100 lira maaşla biı· muha - ı----
ceği kanaatindedir. Almanlar ise bu halk ill' temasta bulunarak ihtiyaç ve _ .. _ === sip lazımdır. Taliplerin iotograflıı Yeni bi1· hava VOlll 
kanaatte değildirler. Harkof düştü- dileklerini tesbit eyledikten ~onra dün 1 Kısa . aber•er 1 kısa bir tercümeihal jJe miidiiriyeti- 2 (AA) H" l ı 1 K fk 1 Londra, . . - ava nazırı gü takdirde A man ar a asyaya Zara kazasına geçmü,Jerclir. mize mektupla müracaatı. Sinkler, Avam kamarasında, batı Af-

ı ınecekler ".~ o ta~dirde bu • yardım . ·---:- . "Be;:ğa-;~ K~;·k;abiyesi~ öme7:'.'. 29 1 3 rikası ile lngiliz - Mısır Sudanı ara-
. dn suya duşecektır. Alman3a bu::ı -imandan ve komL"erlerı, Surıyeden 1 köyünde Küçük köprü mevkiinclc ı;ında bir Amerikan kumpanyasıııın 
10an t~Ifış gös~ermemekte ve Ha_rko- ~afkas'.1- _kada_r. 0_Ian ~ephenin .~uv - 6erdönüm miktm-da çalılık yanmışt~r. hava postaları işletmek hususunda t.c-ı-
ra dogrn yenı hamleler yapmakta ·ı\etlenclırılmeııı ıçın P!_anların ~ır çok * Vilayet umumi hıfzıssıhha nıec- Doktor aranıgor lepte bulunduğunu bildirmi;)tir. 
dır teferruatını tekemmul ettırmışler - .. d.. t 1 r t' -1 k . 1 

Londra, 2 (A.A.) - Moskova kon dir. Veyvel, Hindistanın ia e üssü 11 161 ~ .uk~ op anmtış'. vı aye ın sag ı ış- . Kızılcabölük nahiyooi küçük san-
. b 'b' k f 1 ola b h . t k·ı~t t erını onuşmuı; ur. . . 1 teransındaki sürat, _u .gı ı __ ·on e . -

1 
n .. u. cep enm .. ~~. ı __ a mı ~maı:ı- · * İzmir Tramva,· ve Elektrik "İr- at kooperatifi ortakları ıçıa c ahiliYe 1 d ık d f · ·ı U" l 0 mı ıı Zaten b b 1 " " b (~iheti askeri,\·ece satın alınan :{63 ran~ ar a i e a goru muş ve ... " · l · ' uyumuş ve ır mı - k t' t 1 • 1 • d b".. · k' b'r 'ıhtı·.~a~ ,-e.<. ı'k::-sı ol11n iı' doktora 

.. . d b" "k , 1 H' d d . e ı a eye eırın e ıııncı mev ı ı ., " "' \'<' 364 tırnak num:ıralı iki kısrağın gL1nd7n. az bir zaman içı_n ~ uyu_ ~?na var~ı:,ı 0 ~n ın o~· us.u, · ım- motris araba imal edilmişti. İkinci "ı'mdı'lı'k 150 lira iicret V(>l"ilecektir. · b b "'1 

ZAYİ 

geçm~tır Son senelerde ıhtımul hıc 11clı modeın teçhızata malık bır ordu k" . k .k. a aba daha " n-rakı sarfiyeıııle era er .. enem"n tı k f · b k d k b' a· h·iline gelmektedir mev ı, yanı romor · ı 1 r Kooperatif ortaklarından hariç o- r.skeı·Jik subesincle.ı almıa olduğum ır on erans, u a ar ısa ı~ ~ • ' · .. . va ılmı" ve serviı:;e "!karılmıştır. Jt'a- · " 
m-anda böyle neticder vermemıştır. Londr-a, 2 (A.A.) - Royierın ha- ·k f { b 1 ı"' d - . . daha lanlardan :ılacağı \'izita bedeli ken. !l32 / 5 numaralı ayniyat makbuzu da 

Konferanı:;tan sonra Sovvet aözcü- susi muhabiıri Moskovadaıı bildiri- fa 1 ma zebme. 0
11 ° ma ıgmı akıçıtnadır' diginc> nit olm:ık üzere t..ıiiplerin zayi olmucıttır. Yenilerini alacağım-

.. 1 • . az a ara a ıma o un ama · k · 
1 

· • h ·· k .. k ı ı -ın su,_~ ı_na~ ~eticenin Ruslar üzerıne yor: . .. * İzmir mendereğinin tamiri için foto"'ı':lfh kı~ıı bir terciimci hal il'i' lcl~ıı eR ı _erının u mu a rııac ıg ı 
tesırını bıldırmiştir. Moskova konferansı, yenı mues - . . t .. r -1 .. "'. . . . kt l .. . t ı ılım eclerım . 
. l bas 1 tı 1\1 1 t f l .. • . ·)']· ~korları tesis etmistir Filhıı- hır proJe hazıırlanmıştır. zrnu ı~an mucllıuyetımıze me ııp n mur.ıc.ıa ı. ' :.\Ienemenin Seyrek ki.iyiınden ı e~-. ._arı mış r. o o o un c a so~ sıı ı' r . · . ~ . ·. ' Jar müdürlüğü bu projeye göre rnuna- 2!J 1 :1 5 1 
Jedıgı_ gıbi ~~ konferansın e ·ası dip- kika So~yetlerın muhtelü ~htwaç!a: kasa açmıştır Zamanla harap olan • Ali oğlu Mehmet Pekeı· 
1omatık degıl, askeridir Bütün mu- mıı tetkık eden altı konıısvon, ıkı ·. d · b .. ' .. k t 

1 
deg-ı·ş' 

hh 1 .. .: · · v • .. d · · · b't· · t·. Büt" verın en oynıyan uyu aş ar -ra a · :ır surat ve muessırlıgın e- gun e nıesaısını ı ırmış n. , un t.· .
1 

kf 
hemmiyettııi müdriktirler. müznkereler seri ve inceden inceye ırı ece ır. 

General Vcyvel, Rus orducıu ku- ve müessir neticeler verecek ~kilde --~oooDOC>---

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
:\.Iuhammen bedeli 
Lira 
350 

Cinsi 
Arı-:~ 

No. 
28 

l'.levkii 
Dellal bası 

Vakfı 
Saçmacı zade hacı 

Ahmet ağa 
Yukarıda cin~ ve mevkii yazılı ar,,anın miilkiyeti peşin para ile 350 

lirrya . rustafo ve Cemil Yeni yol üzerlPrinde peyaltındadır. 1hale5i 
G-10.9.tl paz-art.csi günii saat 10 dadıı·. Fazlasına talip olanların yüz
de 7,5 pey akce.~ile birlikte me7.kür gün ve saatie vakıflar idaresinde 
bulunmaları v~ fazla tafsilat almak istiyenlerin de mesai saatlerinde 
mihlüriyet varid-at ınemurluğunıı milracaatları ilan olunur. 

25 3 (8943) 

Rusyaya giden her yol 
tecrübe ediliyor 

- Baıtarafı 1 inci 91abıifede -
mıştır. Bunun büyük bir ehemmiyeti 
rnrdır. Çünkü Sovyetler me ıleke
tinde olup biten her şey Stalinin 
kontrolu altındadır. 

' Kedbory sözlerinin sonunda şun
ları ilave etmiştir: 

- Rusların maneviyatı yüksektir. 
l\Ioskovadaki halk, hava taarruzla
rına karşı Londradakiler gibi muka 
vemet etmekte ve işine devam eyle
mektedir. 

SEANSLAR: HER GÜN 3 - 5 - 7 - D da Cumartesi Pazar 11 de baslar. 
''''HER''GöN'''fLK''M:ATlNE:öE'''üCUZ''Fi'AT'''''''''''''················· ....... 
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ı ..... TlZSRlf< i 1 Cüi'.tA 
._.. ........... . .............................................................................................. .:. 
i İzmir Levazım Amirliği İlanlarıı 
- -:'ıııııı• ıuıırtı•••t 11011 u • 1 •• • ••• ıı• • • • •••• •tı••••h••••"U••Un•U•••u••otoıtııunıunııııı•~ 

lzmir levazım. amirliği aatın alma komisyonundan: 
l - Beher k: !o, una otuz k ı z kuru" fiyat tahmin edılen 100000 

(yüz lıın) J{JIO kesilnı ı" ığ1r etı kapalı zarf u•ulü ile eksilt
meye konmu~tur. 

2 - Eksıltme ı;;-l0-941 car~ ııPba günü saat on beşte kı~lada ız
ınir !evazım :rnıırlığı r;:ıtın a lma komisyonunda yapılacaktır. 

·ı - llepsının ta 1rnıın ' c'i! e ıı tutarı (:18000) otuz sekiz bin 1•

rndır. 
1 - Tcmınııtı mu\akka! :ı s ı (2~ii0) ik ı bın sekiz yüz elli l.radll". 
5 - Talip olanlar kanuni n•sıkalan ıle muvakkat temınat Ye tck

ı,f mektuplarını ırııbd >ı "'' az u r saat evvel komisyona \"e-
receklerdir. :10 3 7 11 

lzmir levazım amirliği &atın alma k~miayonundan: 
ı - Beher kılo:·una 162 kurıış ı_ Jımın ed:len 50 lıın k lo ':ıcie~·agı 

kapalı zarf u.<ulü ı lP c k>"lı-- eye konulmu~tıır. . 
2 - Ek ·iltme ır.-10 -941 Jl~ ' ~ nbe günü ~aat on be~te ızm.rde'kı~

ladn Jzm r le\ azım nın r ' ğ '5au111 a1mn kom '-')·onunda yap!
lacaktır. 

:ı - Jlep,ını •ı ta!ım ı ıı eÜ ı ll"ı tt: l~ n 81000 (seksen hır lJ.n) lira 
tPminatı muvnkkatası t• ·: ·ı O (beş bın üç yüz) lıradır. 
~arlnan1esi kon1isyo11Ca gö .. :;lebilir. . . _ 
Ek.~iltmeye ı~t<rak cclecckh ı· kanuni. vesıkaları ı!e !~ınınat 
nıektuı.turım ihal •natında'ı en az hır 8a:ıt pn·el koını,yona 
verm -. buluııacaU:ll"Clır. 30 :ı 7 11 

4 

lzmir levazım amirliii satın alma komiayonundan: 
1 - E·kişehir haya okuluna nazari motör ve teknoloji öğretmeni 

ile bir radiotör lehim.kaynak ve lastikçi öğretmeni alınacaktıı 
ücret her ikisi için de 100.170 liradır. Talip olacaklara ya
pılacak imtihanda gösterecekleri uilgi ve liyakat derecesi
ne göre imtihan hcy'etincc takdir ve tensip edilecek ücretler 
verilecektir. 

2 _ Aşağıdaki va;;ıfları haiz blliu:ıan isteklilerin okulda teşkil 
edilecek bir hey'et tarafından imtihanları, 10-10-941 tarihin
de yapılacaktır. Taliplerin 8-10-941 tarihine kadar Eskişehir 
hava okulu komutanlığına miiraca:ıt etmeleri ve imtihan günü 
olan 10-10-941 tarihinde Eskişehir hava okulu komutanlığın
da buluıımala.-ı ilan olunur. 
A. T!irk olmak ve ecnebi kadmlarla evli olmamak 
E. Askerliğini bitirmiş olmak, 
C. Medeniyet haklarından mahrumiyet cezasiyle mnhkum 
veya devlet için muza· teşkil,ıtlara men"up olmamak. 
D. Evi ahlak cshabından olrr.-~k haysiyet ve namusu nulıil fiil
lerle ve alelıtlak ağır hapis ve.ra o derece cezayı müstelzim 
bir fiil ile mahkum olmamak. 
E. 8ıhhi ahvali Yazife görmege müsait olmak (raporla) 
F. Lise veya muadili tahsil gormüş olmak veya devlet ı:ıemu
riyetlcrinde hizmet. mezbut. olmak ve bunlara ait vc,ıkalar 
ibraz etmek. 
H. En üç sene hizmet edeceğine dair noterlikçe mu•addak ta-
ahhüt senedi vermek. 23 "!.7 30 3 

-?"ız•mır-· ·ı~evaz.,;~liii aatın alma ko!llisyonundan: 
ı - Dikilıde bulunan birliklerin ihtiyacı olan aşağıda yazılı yem 

,.e mahrukat Ye yiyecek kapalı ~arf ile eksiltmeye konul~uş
lur. :lluhammen fiat tutarı ik ilk teminat bedelleri ve ıhale 
saatleri hizalarında yazılmıştır. İhalesi 14-10-941 salı gunu 
Dikilide satın alma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve 
§Ur\namest her gün komi•.ronda ırörülebilir. Taliplerin kanuni 
ve~ikaları ile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev-

Cinsi 

Sığır eti 
Saman 
Odun 

vel komisyona vermeleri. 
:lliktarı Muhammen ilk 

Kilo Tutarı Te min:ıt ı 

180000 
440000 
850000 

Lira Lira 

72000 
"!.2000 
17000 

5100 
l6i>O 
1:?75 

İhale 
l":tnti 

Saat 10 
Saat 11 
Saat 12 
'!.7 30 3 

İhale 
şekli 

Kapalı zad 
Kapalı zarf 
Kapnlı z-.ırf 

İzmir levazım amirliği aatın •ima komiayonundan: 
1 Dikilide bulunan birliklerin ihtiyacı olan aşağıda yazılı yiye

cek kapalı zarf ile ek<iltmere konulmu~tur. :\I?ha1!1men fiat 
tutarı ile ilk teminat bedelleri rn ihale saatlerı hızalarında 
yazılmıştır. İhalesi 14-10-9H ;;alı günü Dikilide alay satı:ı ~1-
nrn komL•yonundıı yapılacak-tır. Evgaf ve şartnamesı her gun 
koıni.ıyonda görülebilir. Tal pleı·in kanuni vesikalariyle tek
lif mektııplıı'ıııı ihale sn:ıtinden bir saat evvel komisyona ver-

Cinsi 

-

meleri. 
• :IIiktarı 

Kilo 
'.\luhJmmoı 

Tutarı 
Lira 

ilk 
reminaiı 

Lira 

!hale 
~aati 

İhale 
şekli 

Patntett 
Kuru ~oğnn 

100000 
&6000 

14000 
4:320 

Saat 15 
:::iant 16 

Kapalı Za. 
Açık pazar

lık 

Jzmlr Jevazwı amirliği satın a!ma komisyonundan: 
1 adet l>. ·ı; ebadında malzeme ürıü<ü 
1 adet , G~. ·;; 85 kamyon örtfi.,ü 

llütiin malzemcııi miiteahlıidinc ait olmak üzere yukarıda eb,ıdiarı 
Yazılı 2 acle·, bırarıda tezinden ürtli pazarlıkla yaptırılacaktır. İhale'i 
6-10-941 pazartesi giln ı S•1•lt ondadır. L;teklilcrın belli günde kı~iada 
izmir levaz m an1irhJ!! ~atın a1ma komis.ronuntı müracaatları. 1-3 

-izmir-Lcvazım Amirliği Satın Alma-Komiayonundan: 
ı - 2"0 kilo nışadır pazarlıkla ,atın alınacaktır. !haesı 7. 1 O.!J41 

salı günü saat 14.30 da kı~I ada İzmır ıe,·azım ·ıimirlıği 'atın 
alma kcmisyoııtında .nıpıla ca iüır. 
Tal plerın bell ı gil ·~ saatte temınatlarıvle bırlikte koıni.;-
yona miıracnatları. ~ 

2 

Söke aıkeri aatın alma komisyonu reialiginden: 
1 15 9 941 tarihinde ihale'i ~ apılac:ık olan 1~7.558 kilo sene

lik ;ıgır <"ti kapalı zarf usulü ile eksiltmesi ilan edildiğiP.e 
ruğmen talip çıkm:ıdığınd:ın pıızarlıkla mübayetı edilmek 
iizere 15-10-941 tarihine kndar bir ay müddetle a;kıya alın

mıştır. 

2 - Taliplerın i:,-1anuul, Ankara, izmir \'e Siike satın alma ko
misyonlarında mevcut şartnameler dahilinde 15-10-941 tarih
li çnrşanba g~nü >aat on irc kadnr Sökede askeri satın al
ma komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 1 3 6 8 

Mugla askeri Sa. Al. Komisyonundan 
1 - Altmış ıki b.ıı be~ yQz o!l kilo nohudun kapnlı zarf u<uliyl<' 

)·apıl. n eksıltmesındc teKlı ' eddcıı fint pahalı göıiilınüRtür. 
2 - Açık eksilme "uretıle p:ı1.rlııl"a 7.10.!l41 de saat l!'i te. ko

mısyoncla ~·apı!acak!ır. 
•• .. Hepsinın tutarı on bin ~ek z 1 radıl'. 'l'eminatı• katıye;,i bin 

beş yüz ıki lıradır. 
Jsteklilerın muayyen >a.ıtk :lfugla askeri koıni,yona müra
•.·aatlıırı ıli'ın olunur. 

lzmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 
Gl-\ m . "o. ~u Verı.ecek demir ad<'dı 

1301 beygir nalı !l2·1 
816 
888 
868 

1 -

') 
~ 

2 ı :ıoo beygir nalı 
4 i ;;oo katır nalı 
;; ı 500 katır nalı 

Yukarıd;ı ynzılı dört kalem nnlın demiri ciheti a'k~riyeden 
verılmek ~artiyle ~ aptınlacaktır. . 
Jhalesı 7.10.941 oalı günü sant 14 te kışlada Izmir levazmı 
limirliğı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

8 - Taliplerın belli \'akıtta teminatlariyJe birlikte komisyona 
mllracaatlan. 

(ANADOLU) 

İ"lıtııbııl Tophı'fYI lft1/lrp• ılS. SA. AL. Ko. daıı: 
ı K:ıp:ılı zari ıısuliyl,• :ıo ton pirin~ :ılın:ı('(lktır. P.ehcr kilo•ıınıın 

muhaınmt•n tıeclPli 45 kurıı~tıa·. E:ysafı ve hususi ~artlar Topkı
pı llaltepe askeri ı<atın alma komisyonunda görülebilir. 

2 - !halesi 18/10/941 Cıımartesi günü saat 11 de komisyonda yapı-
• lac:ıktır. Talipler belli günde muvakkat teminat makbuzlari)·le 

teklif mektuplarını saat 10 na kadar komisyona vermeleri 
28 3 8 13 

lzmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 
Cinsı l\liktarı 

Arpa Şehrip- :>iJOO kiıo 
Şehriye i>OOO kilo 

ı - Yukarıda cins ve mıktı:n yr.zılı ıkı knlem şehriye ihle gü
nünde \·erılen fıat ıınhal: yöriildüğünden tekrar pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 6.10.941 p:,7.:ırles i ırünii saat ı;; te kışlada İzmir le
yazım :. ı1'rliği satın rdma komı"·onunda yapılacaktır. 

:; - Talıplerıu bellı ıriin vo saatte teminatlariyle birlikte k"mı.~
yona müracnatlar:. 

ıstanbul belediyesinden: 
Kaclıkö;-üncle Stiğütlü çeşmede yeni açılacak olan yolun şosa ve kan:ıl 

inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştuır. Keşif bedeli 24294 
lira 8·l kuruş ve ilk teminatı 1822 lira ıı kuruştur. Mukavele eksiltme 
Dayıııdırlık i~lcri genel htt,u:;i ve fenni şartnameleri proje keşif hüliisa
siyle buna müteferri di~er evrak 121 kuıruş mukabilinde Belediye fen iş
leri miidü rlüğünden verıleceklir. 

ihale Uı 10/ 941 Salı günü saat 15 de Daimi encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk temiııat makbuz \·e:;a mektupları ihale tarihinden sekiz gün 
ev\·el Belediye Fen işl~ri müdürlüğüne müracaatla alacaklı fenni ehliyet 
941 yılına :ıid Ticaıret odası vesikaları imzalı şartname ve kanunen ibrazı 
tazım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde ha
zırlıyacakları teklif mektuplannı ihale günü saat 14 de kadar Daimi encü-
mene vermeleri liizımdır. 29 8 7 11 (8556/4028) 

lstanbul sıhhi müesseseler ar
tırma ve eksiltme komisyonu 
riyasetinden: 
Leyli Tıb tnlebe yurdu talebeleri için 1000 tnkım elbise imali işi kapniı 

zarfla eksiltmeye konıılmuştur. . 
1 - Eksiltme 8/ 10/ 941 Çarşamba günü saat 15 de İstanbul Cağal

oğlu Sıhhat Ye İçtimai muavenet müdürlüğü binasında kuırulu komisyon
da ,-apılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat beher takım elbise imaliyesi için 1400 kuruştın-. 
:\Iuvakkat teminatı 1050 liradır. 

3 - İote!\liler nlimune Ye şartnamesini Yurd müdürlüğünde ıröre
bilirler. 

4 - istekliler 19-11 :;ılı Tica~·et odası wsikasiyle 2490 sayılı kanun
da yazılı vesikalar ile bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektubu ile birlikte teklifi havi zarflarını ihale saatinden !.ıir saat evvel 
makbuz mukabilinde komisyona vermeleri ve resmi bir müesseseye yüz
den fazla elbiseyi iyi diktiğin~ dair bir vesika ibraz eylemesi şarttır. 

23 28 3 7 (3906/8306) 

lstanbul belediyesinden: 
Reyoglu. Eminönü, Fatih, B•,şiktaş, Üsküdar, Kadıköy belediye hudu

du dahilindeki yollaı·da ve tıretuvarlarda açılacak bacaların kapatılma•ı 
ve üst re\·etmanlarımn yapılması işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. Keşif bedeli 30 bin lira ve ilk teminatı 2250 liradır. Mtıkavele ek
siltme bayınclırltk işleri genel hususi ye fenni şartnameleri proje keşif hii
lii:>asiyle buna ınüteferri diğ€1r evrak 150 kuruş mukabilinde belediye fen 
işleri müdürlüğünden ..-eritecektir. liıale 6-10-941 pazartesi günü saat on 
beşte Jain1i encümeade yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve,•a 
mektuplıırı ihale tarihinden s. giin. ev\·el belediye fen işleri müdarlüğü -
ne müracantl:ı :ılnc:ıkları fennı ehlı,1:et, 9H yılına ait tica.ıret odası vesika
ları imzalı ~aıtnume \'e kanunen ibı:nzı lfızım gelen diğer vesaik ilk 2490 
num:ıra!ı kanunun tarifatı ~eşresinde hazırlıyacakları teklif mektupları
nı ik'.e ı.rlinli ,: ,at on dörde kadar daimi encümene verme!('lfi lazımdır. 

20-2' 29-3 
-----..,..------::-------..-----0-------8214/ 3847 o. o. Yolları 8 nci işletme komisuonundan:--

İdarece ralnız kumaşı nrilmeK ve set.en, kazalin, teıa, düğme, sırma, 
fodra rn alameti farikalar müteahhide ait olmak üzere (23225) lira mıı
hammen bedelli işletmemiz memur ve ınü~talıclimine yaptırılacak takri
ben 800 tnkım resmi elbise ile 600 adet palto ve 500 adet kasketin şart
namesi ve~hile yapılması işi kap.~lı zarf ımıli; le eksiltmeye konulmuştur. 
]halesi 27 10/941 Pazaırtesi gliııli saat 16 da Alsancak İşletme biMsında 
komisyonumuzca yapılacaktır. 

İ8teklilerin (1741,88) liralık ;\!. teminat makbuzlari:;le bu gibi taah
hiidlerini muvaffakıyetle başardıklarına dair bir vesika ve eksiltmeye 
girmiye manii kanuni bir halleri bulunmadığı hakkında beyannameleriy
le teklif mektuplarını muhtevi kapalı" zarflannı ayni gün •aat 15 e kadıır 
komi8yon rei~liğiııe vermeleri Jiizımdır. Şartnamesi İzmirde İşletmemiz 
kaleminden, Ankarada 2 inci lşletmt> '"<' Haydarpa~ada 1 inci İş'.etme 
kalemlerinden para•ız :ılınabilir. 3 !l 13 17 (4130\ 

Toprak mahsulleri ofisi lzmir 
şubesi müdüriyetinden: 
ızmırde un değirmenlennde !t'rakiim eden ve kese kağıdı :nıali'tt

lıaııelerılc hayvan yemleri için eh·er '·~'ı bulunan 4000 kilo miktarında 
clöküntii unlar aleni miiıayed~ ile satı~a ~ıkarılmıştır. Alıcı olaıılsrı !l 
teşrinievvel 941 tarihine müsadıf per~embe günü saat 17 de Atatürk 
cadclesindP 220 No. lı müdiirıyet h'nasında hazır bulunmaları ıliın 
olunur. 2 4 5 4109 

Vilayet daimi encümenininden: 
Tire kazasında üst kısmı .. ı..r"' hıısusi;-e binası olarak kullanıla!ı 

Ye alt kısmı da kirnya Hrilerek ı•:>zıno olarıık istimal edilen binanın 
tanzinı o~unan 625 :ira 47 1\~ll·u~1nk ke~ıfnnmesi mucibince tan1ir! ya- · 
pılm:ık üzere 2.1ll.!ll 1 Lmhınıleıı ıri 1ıaren 1 !) gün müddetle ek;iltmı
~·e koıııılınu~tur. 

Gerek tamire aıt ke~ifnaıne.\"i r,öı·mek Ye gerek•e tamir 5Rrtlarını 
(,ğrenrr,k ıst"~ · tınlı· ı n 1er gün .\ .. nh:ısebei hu:-;usiye müdüriyeti varidnt 
k<ılemıııc n cksıltmiy~ virmek '"tıyenlerin de ihale tarihi olan lf>.ıO. 
U ll tnrıhıne mihaclif iıcrşcmbe ı:ün:i saat 11 de yüzde yedi bııG•ık cle
ıı<ızıto makbuzları le birlikte y;ırıye~ daimi encümenine mürncaatları 
l:in olunur. 3-5 4126 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
llkokııllar için yaptırılacak olan 110 sıra ile 18 yazı tahtas ı 15 gün 

müddetle açık ek,iltmeye konıılmuştur. Sıraların beheri için muhammen 
b<-clel 17, y:ızı t:ıhtalMının beheri için 12,5 liradır . Şartnameyi görmek 
ve fazla izahat alnıak istiyenler her gün ;\faarif llüdüriyetine, eksiltme
ye iştirak edeceklerin ehliyet vesikaları ve 154 lira 15 kuruşluk teminat 
makbuzları ile ihale günü olan ıs Birinciteşrin 1941 Pazartesi günü saat 
11 de EncUmene mUrııcaatları illin olunur. so s 6 10 (4048) 

Sahife (3) 

Elinde her çesid gapak ' uon bulunanların 
nazarı dikkatine 

Milli Korunma kanunu mucibince elinde yapağı bulunan l1cr ~uhı• 

bu yapağıları bir beranname ile bildirmeğe mecbur tutulmuştur. 
2 / lOil 941 tarihinden itibaren on gün içinde elinde rap ağı olan her 

şahıs Ziraat Bankasına müracaatla bu hu•u.~taki Koordinasyon Heye
ti kararım okııyup uopnnamesini usulü dairesinde verecektir. Ziraa• 
Bankası olmıyan kazalarda bulunan yapağı sahiplerinin Kaza k:ıym:ı
kamlığına baş vurmaları lazımdır. 

Z~manında beyanname vermiyenler kanuna aykırı hareketlerinden 
dolayı ceza ırörürler. Yapağılara hükumetçe el konmuş olduğundan 
ve bunları para;ın1 vererek almağa SOMER BANK memur edilmis bu
lunduğundan beynnnan;esi \'erilmi~ olan yapağıların SOMER BANKIN 
mübayea memurlarından başkasma satılması karar hükümleri cl11ire
sinde yasaktır. 

Ziraat Bankası memuruna gidiniz, kararnameyi okuyunuz, izahat 
alınız. Elinizdeki yapağıların cinıini, miktarını, durumunu (10) gün 
zarfında beyanname ile Ziraat Bankasına bildiriniz. 4131 

ızmir Emrazı sarige hastahanesi başhekim
liğinden: 
Hastahanenin 1941 mali yılı ihtiyacından aşağıda tahmini fiatı ve 

mıl\-akkat teminatı ye.zıh 46 k:ılt>m ilaç ek<iltmesi on gün müddetlP 
uzatılmıstır. 

Şartname ve li<te istanbulda sıhhat müdürlüğünde ve izmirde ha.
tahane ba3 hekimliğinde her gün görülebilir. Eksiltme 10.'10/941 cu
ma günü saat onda Tepecikte Emrazı Sariye ha!ltahanesinde toplana:ı 
komisyon huzurunda ~·apılacaktır. Muvakkat teminat olarak para ve
ya para mukauilinde kıymetli evrak komis~·onca alınamıyacağından 
isteklilerin ihale gününden evvel teminatlarını m:ıl sandığına yatırma
ları lfızımdır. 

Cinsi 
T-.ıhmin bedeli 

Kuruş 

137500 

;'.Iuvakkat teminatı 
Kuruş 

46 kalem iliiç 10313 

lzmir defterdarhğından: 
Satı& lfuhammen B. 

Numaragı Lira Kr. 

841 (nirinci Karantina Azmi ve Şüküfc i<okak li63 
(ada 31 parsel 449,50 metre murabbaı numa
(rasız Arsa. 

8-15 (ikinci Karatnina 1763 acla 18 par;;el ;389 met
(ı·e murabbaı numarasız Ar~a. 

816 (Karantina İsimsiz ~okak 1771 ada !l par,el 
(219,50 M2. G4 eski numnralı Arsa. 

8·17 (Güzelyalı Reşadiye sokak !102 nda 2 par,cl 
(156 1\12. numarasız Ar>n. 

s.J8 (Üçüncii Karataş ;IJısırlı caddesi 670 ada 
(9 parsel 975 metre mıırnbbaı 156 1 taj mı
(ınaralı Aı»a. 

819 (Üçüncü Karataş Sauahal, Kemaleddin \"e En
(\·eriye sokak 656 ada 1 par:<el 414 112. 4, 6. 
(X, 10, 12 nunıarnh Ars.'l 

68 00 

75 00 

:ı:; 00 

G!~ 00 

120 00 

114 (IO 

g:;o (Güzelyalı Teceddüd ve Selamet <okak 907 17 40 
(ada 1 pıır:<el 177 metre murabbaı 1'I Z kapu 
(numaralı Ar~a. 

851 (Üçüncü Karata• Asansör ve Sabahat sokak 187 00 
(655 ııda 4 PM''el 977 metre murabbaı 27 taj 
(numaralı Arsa. 

852 ( Göztcpe Turgut reis ,okak 840 ada 7 par<el :ıo 00 
(~8,75 :112. 2. 1 nıımaralı Ar<a. 

855 (Güzclyalı Re~adi;·e sokak 902 ada :: par"Cl 61 00 
(152,30 metre murabbaı bi!ii numaralı Arsa 

856 (Güze'ralı !ı!ü,IC'cabi Zade sokak 877 ada 13 3:~8 oıı 

(par;~! 338 metre mur:ıbb:ıı bila numaralı Ar'a 
, 57 (Giizel;·alı Selamet soka' !l06 ada l par,e' l!i7 u7 oo 

(:112. 38 taı iı A rsn. 
S:iR (Karantina Tiirkoi!-lu sokak 773 ada 5 par,el 250 00 

(59:J,50 metre murabbaı 65-67 kapu numa· 
(ralı Arsa. 

8;;n (Ka"·antina Letafet sokağında 773 ada 13 par- 230 00 
(sel 483,50 metre murabbaı bila numarıılı Ar'a 

8ı;c (Karantina iskele caddesi 177 nunıara:ı sokak 70 00 
77:3 ada 18 parsel 15!1 metre murabbnı 62 knpu 
(;;o 1 tailı Arsa. 

862 Karşıyaka Alaybey 1675 '.\lithat paşa sokak 1:3 400 00 
(:ıcln. 10 parsel (268,50) metre murabbaı 111 
(numaralı Aırsa. 

Yukarıda yazılı emvalin peşin pııra ile nıiilkiJ·etJerine bidayetcn tııl;p 
zuhur etmeıliğ-inrlen 26 9 !JH tarihinden itibar~ıı 10 gün müddete tem
ıliıle uırakılml"tır. lhalelcri 6 10 941 tarihinde ı;aat u eledir. 

Talipleriı; )·ıwmi mezklırda, :\!illi Emlak miicliirlüğünde müte~ekk;! 
~atı;; komiS1·ont11ı:ı min·acıı:ııları olfın olunur. ( 410-l . . . 

Vilayet daimi encümeninden: 
1220 Jirn ;ıs kuru' k~if bedelli Beıgama ıncrker- Gazipasa okaıu 

tamiratı 16 glin mildclctle açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif raponı 
ve şartnnme her gün maarif müdiirliiğünde göriileuilir. lstekli_leri:ı c~
liyet nsikaları ve 91 lira 50 kurusluk ıeminat mektupları ile :hale gu_ 
nü olan 9 birinci teşrin 1941 peı-sdmbe günil saat 11 de encümene mü-
racnntları ilan olunur. • :1932 24 29 :ı 7 

lzmir inhisarlar idaresinden: 
Sofra •Hapları S<•k Döını.,<k vP Kırmı. ı 

H:ıcmi 

Santilitre 

70 
200 
340 
~Ti~kct Barapl:ı.ı·ı: 

Şişe bn~ın:ı 

yapılan zam 
kuruş 

7 
10 
20 

Hacmi Şişe lıaşın 
Santilitre yııpılan zam 

Kuru~ 

70 5 

)Iticlaf:ıa vergısı Vt"! şişe 

zito.<ıı dahil bayilerin 
satış i\rntı 

Kuruş 

55,50 
120 
187 

d~po

halkn 

:lliidaraa vergisi, şişe depozi
tom dahil barileri:ı hnlka 

':ılış fiyatı 
Kuruş 

G!J,6 
200 10 135 
27 /9/941 tarihinden itibaren idare şarabı fiatlerl artırılmışhr. Ha· 

cim itib-ariyle şişeli şaraplara yapıla n zam ve bayilerin halka satıe 
flatı yukarıya çıkarılmıBtır. Keyfiyet ilin olunur. 4067 
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lzuıirin · ntf'rtı:h}·onal tuarı bır 
~ok lı:.ı 1.ımbnlan m~mlekete lı:ıyırlı 
• :~•·ı· güıı.1;vr. femlekci Vi' :rn.bancı • 

Leningradı bu yıl 
alam1yacaklar mı? 

Rusyaya yardıma doğru 
yol alıyor 

<lrvıetlerin zirrıl mah~ııııeri ilr r:ııı • Sovyetlerin mukavemeti ır:..z lk k · · b 
l'IU!I{ W• mr.rıııılfitının d:t j~UZP, bir • • .IQ lR üçte i lSl UllQ 
rrıt·~lıt•rı uı:.ııı !'u:uda lııı· ı:ı.ık _Jn t'V· gıltıkçe artıyor tara.ffardır 
leıweler n~ <'J.:'lı>ncL' Yt·rlerı zıy:ırt1 l- 1 ı . •> J' 
cilere ho~ \"tkit gecirh·oı· I'u ar:ı .orıt r.ı, ~ (A.A.) - Lenıııgrad.. :'\('vvork '> (AA) \'\Tork 
' . ·. • · ·• · ' · - 52 ton ·iklctindeki yenı t:ınkl· rl ı · ' "" • · ... · · 

Bir Japon gaze~ Ü iye-lngi tere tica
te$İ diyor ki ret mün sebatı gittikçe 

ela }ıır d" spor mfüı:ıb:ıknları yapıl- Almnnl; . ·::ı . _ ~ • :· .ı: Po~t gazetc•ı1i:ııleıı: 1 R Al b 
mnga bn~lnnılclı. .. h .na k~ı..ı otonı:ıtık ~ıluhl.lr •• t - Amı>rika, H.ıı,;nıyn y:ırdınmı · usya - tnanya arı-

Spor, bir vakitler futbola inhisar m,. uce hPz .. çel ık fırkalar. tarafınd!n artırılacağını vadııtnıi 'İil'. Aııwril .. ı- J ·ı J 
· apıl· n hucnml:ırlrı f g n l -,o • s.·ıp n_Q:ı lcrC)'e .::arşı 

inkişaf etmektedir 
ederken ~imdi her ;;::ıhnya 1esrnil e- k:I ·1 

\' ~ ..i•nm r cııı - claki ~o.ı :ınkı•tlrr ılı· lıalkııı iiı•,e ~ -
dilmi~ lrnlıınyol'. Bu . f'n ki h'mir fu l I _om~L~r ('~~ııur.~. og.us'.'.n.da. Al;11~!ı- iki.ı·inin huıııı Lı,.,\';jJ l'lligİl!İ giisl .,._ vürüıneli,.lirler 
arında bir de yilzme yarı~lan yapıl a~ıı~. m.ı_ru ~ 0.~ .\ll\,ı,.,ı ,:1.ap .l'l '~- mekteclir. FakaL Luna k:arn1makl "' lngiltcre<lcn beklenen ınalzcınc o-elince, lskcn-
ch. Yilzme ınsanlar için çok faydalı mııytır.. ~ç~rı~e ~ekılen ~lm.ınla:: ~ı- 1çin . ç::ılı!')mak, ıstırap çekmek, teda-1 Va~ington, 2 (A.A.) - Uııaytrcl ' ;:,,, 
bır 'l'lor olduğu gibi geç~nlerdc «Ba- ~e tn.~) meler~ ı~e _bu hucumı~-~~ışı- karlık gü:>tcı·mek lazımdır. J'.üiiin 1 Pre::.'ın Tokyo mııhabn·ıne goı·r, J:ı 

1
derun YC i\1eı~sin liınanlarında faaliyet başlıyacak 

lıkı. ı-ıerlevha,;ih! '.'azdıfrım ". iı· ,.,w~ı- l.tm:ık mechu.ı,\ctııı~le kalmı..ı .. ıdır. rekorları kırmak zam:ı-11 y:ı şımdi- lJUnc,n Jlıı~i - Ilo" .. ·ı ,<!,·ız·~t".~İ nr· .... ·ı·et- • ı <:> (Telefoııl") T .. k' ı 1 el .. 11 ı ı k' d •• !J J'• n t•k h lı d ,, Al'n 4L ~ - ~"- ·' "1 . .-1.ıırn.ra,- .... -_ur_·_,.\~gt•ın.:u:~l'r',\'OCa)lJUllmU·rnır. 
da. k.a.vd~tt_ iuım .".ibi (7400) kı'lomet ..... 11 :.n. ·. mt_ı a. rr e.;; __ ',11 •• e ün·.. _n.a dir, /:t hiç bir za.mım.. l k " t h d ı . FI ı k ı tıgı hıl' mak: lt.·d.', Almall)':-t ile Sıl\' ı1.~ Jngılkl'<' aı-:ı llll :ı ı lıc:ırı ıııuıı:ı- lli·~er Lıraflaıı l~k,,ndrrıııı ve ier-
ı_·e_Jık 3ı:hılı olan mı>mlekctinıiz halkı umenı :ın n l. 

1 mı dl. e sı'.ı '.l ~~1- Rady~ gazeteıın_den: . 
1 

·ıı l l lı " H~ın bir lfızime<lir. Li ·e ,.,, hattii orta gf'leıı. h.ıb:r~.rr, bL!na lıenzPl l~.ııc Hırl.:.>ık .Amerık:.ıda tıt:ıı·aflık ,\·dlPr Bır!iğıııın nıi.inferıt su Ilı y:ııı 1 ~·~i~ti;'\ 1111~~~~ ;~~;'.\ ~~·rır~:f
1

1\.~l11;~.a lı- si~ Jiınaıı te:i. alının t~\': i ed~l~e~i ye 
tahsılini gören herkf'.; pPk fıla bilir l~<:t~~·rın. b~ıtun _L"~llll"l'ad etr.ıııııd.:-ıı k~~ıuııunun tadlli mevınu üzerinde m.ılnnııı ı.ıt •mek e •;p z:ım~rnın şiı11- ı· iki ın ml"kPt .. nr:ı·.ı_ııı_l.aki ıı.•<\'Curl ti- ın_ ukemı:_ı<'_ .ı ı_,ır_,lı:ıl.e getırılmes_ı ıc:.m y •. ·ı-
1 ·1 

tnrı·h 'f" k rl · ·ı·-· · 1 · nr\am ettırmck. "e lıunların ııetırı- muııaka .. ıl·ıı· olnı"kl .. dıt• Fılh .. kı'ka rl'ı m"·ı'ıt ol lıı ıın ı J ıl lıı· ı·,1· ,.. • ı l ı 1 , ıl" <l"ı~ \ t h t ' . ur. t>nızt•ı ı••ıııı •·11 c enı:z . 1 '... • .. ·U • u . u... c " ı J ' • e .. ~o. - L'arct rnul,:a\e csı ıukum ~wıııe göre ııı nn mıı ... "ı ,- ,- e ııı u::.11.1 •• ı ın.ı-
ı•ilıkteki J..:ahmmnnlı·;•ıı . takdıı: sı, olaı·ak Almanların yı>ııı kın-vct er bıı karnın Anıcrilrnyı b:.ığ'l:ım[tkta - le el ·nı~J;ll•<l l': ·ı 1 1 A 1 1 l ı t tk" l l "'.ıe<llıı"ı ."·'ııa· ı•.d~ı·. c • :ıı:tm. m.:.ıl:.ırınl!l m_ uhteınel _bul ındu- dır. Cüııkli, Anıcl'il'ıt"ı, ılıiı:ııı.ııı Lt-ı ı'l'lirki,'t> ltı!!'I t~ıx-c l'ıı ıayatı ı·lwmnıi- ı:ıl rriLHC y:qııı:.n cc ıklı·rc· ı r ı ..:vam •· ~~ ,. ı- J 1 St kh 1 d J - l!u . ullrn, ,\lu~ko ·nııııı uılrn- 'H·fi h:.ıil: ınanıul ı ıatkl.-, ııı:ıkiıı.• \C olıııınıakt~ılır. 

C.·ız"tem·- · 1- ı~ 1 t "hl' .. h gunu go:ıtcı·mc -:tet •r. • 0 0 m a:ı rafhı··ı hırsı bitıır•ıt:Jı(ra iclı:ı_r u'l.nwk ' J · 1 k lk"l l · ı b' ı •· "' ızııı ., c~· u arı ı llli" a- 1 h b 
1 

·d ·az ilerin bu seıın .' • ' . • ."' 'l .. tuııdaıı en·eJ ~ıkLl:;trnek hu:uııdır. i dcrııiryolıı m: ıı'llll' ı ı ıu:ı ta, IJuıı:ı Bu lec ·ı, rm yr. an ıı' zamam a 
sının ikinti !-'ahifo::ıinin "on . iitunnn;la • gc.e.ıı a er eı e, l ' · . ki ,. : ., ~ tedır. l1 allıukı Aınel'lka lıı uı~aı lık - ıııuk .. bil 111g-iltcr ·~ e gıda nı:ıtltl<'di \'e ona creccğ-i t:ılımin t'<lilmekledir. Sü,ı;-
«Fııar :Uzm • mil~abakaları» ~erlev- L.rnıı~gra~h zaptec E>mı~ ec Ptıııı ''-'. tr.n ayl'llmıı;.tır. Amerikada bıı.· çok- Şimdi her iki tnraı· Y<'kclığ'rı·ıııin bazı topralc nı:ıhsulltri 'l'l'lnl'ktedır. 1 ncli(•ine g-üre bıı t.:-si:.:;-ıt iı:in bir nıil-
hnlı yar;m :ıiltuııhık ynzın ok'lnınc:ı Kolpıno ı!c Nev~ nehı 1 •• araı~ındakı ları, filen Y':tpıl::ın bu ü~-rılış 11 • huku ktıvvetini aıılamı~tu. Her ikı,;' rııil:-ı 'Gu husu. ta wrilt:n nıiitemm;rn malü- von Türk lirn,,ı ımrfolun::ıc:ıldır. 
llziilclüm. Yupılan lıu· miİ~abakalarcl:ı Al~:-ınların yıı.~·.r~tlerının guç ola- kn:ı, yani lrnıınnun tadili . surt>tiyle ~erek dii ınıınlaı·ı olaıı iııgiltt:l'L·~·e : rıı:-ıtn naz:ırnıı lııg-il~e,ı:eyt• Rip:niş <'clil- • 'f,•!ıi~atm in .. :ı~ın::ı. lngfüc.>rrdJn gi.'1-
(104) puvanln Ankara birinci, (81) ca~ını :ınlalı ırıl ı,ı ır. de yupılm::ısım i:ıtemekted.ırle_ı'. l.:ar~ı yürüınek için kun·rtl!'ri 11 ı hır mi. olan e.wnııırı ınuhını bit- kısnıı .\lı- mesin0 foiiw c>dilen mnlzcnıeııin \'tt-
purnnla Bursa ikinci, (56) pııvanl Vaşıngtoıı Pos~ gazciesı b_ı.r nı::ı- ,nı·; O't>lmis.ir. Bir kısmı <ln Tlirki.n·.·e sulilncl<'n wnr:ı ba~l:ınacal\tır. 
t · T k p k ı · d A 'k ımı h 1 eı;tirirlc:r;;:~ iyi yaparl::ır. ,... . 
zmır liçü~cii g<'l~iş~er, tıı~a~lık lıtı· i C • ·or r OSİ o-azetesİnİn ·a emı: e: ı;1~rı ·an.~ıı unn. '.t~i~- •-----..;,...;-.;;...------ıı 
nu~ Il.€~-e~ınde mı dıy<'ceksınız? Çok ~ ö • t;cn.l:ıerı 1._eıulı."ı_ııe duşeıı hak, \ ı:z··ı 
bnrı7. ol::ırak hiç deni7.le aHikası olmı- ltalva hakkında hır fc ve vccılıelerı tnkmm:ıkt:ı. nltl~~:ıı-
y::ın Ankarn, kı men denizi olan Bm:s:ı • k . nn y:ızm-:ıkla vr şüyle demektedıı·: Iran müttefik

lerlte beraber. 
Taksi otomobilleri 

önde geliyor da aşağı yukarı yarı pu- ma ·alesı - K:mun, y. nlı.~ tlüşiincel rin bı.· 
vnnb deniz m.mlek{'ti olan lzmir Ü"ilr.· Londra '> ( :\ A) _ N • ·ork o~t netice ve semeresidir. Dunun tesi'r-

·1 ı · b d • ' "" • · · e\ \ P ·~ 1 · ı · A • 1 - · d n rn r lı lı · c:~ .ge!.lyor, undan aha tuhaf ne oln- gnzete~i bir makalesinde diror ki: ~rı, .. ıarı~ı ~~er uzerm e z, • ~. ı-
bılır? dtal\'anın h 1. b il a·.. ·a~·., zım uzerımızde de sarsıcı olmu~ltıı·. Istanbulda yüzde 50 zam 

Filhı k·ı. 1 · ' a ı, ug n unJ J .. B k k l t ldui:·um 1 F J t 1 l · I 
• • 'I ·ı.h~ yalnız zmir sehrinin !>n- bir derstir. İşte, bir hükumet ki, U ·an un, ÇO .. lJ'.U ı aç ~ .; . lıZ '"'a {a rail aS {Crı ran-

bılı (23) kılometre olduğu hnlde bn .hnrbi:l bidayetinde Almam·a ile nn- hareket serbeslı~ıne m:rnı olrr.aktıı- İstanbul. 2 (Telefoı.ln) - Bun- ınıştı. Şoförler, bu zammı da az gür 
elan bır müddet en·cıJ İstanbul şo- müsler w ikinci defa olarak bele<li 
för:eri, belediyeye mü1·acaat 0derek yey'e ba~ vurarak bu zammın :ırttı
tak>ıi ücı·ctlerine zam yapılm!lsıııı ıı:- rılmnsını istemişlerdir. Belediye, Y'"'
temisler belediye de Ynptığı tt>tki- ,;iden yaptığı son tctkikatile bu ta
kat neti~e::indc !5ofürlcrin lıu talelıi- l-'bi de lrnlıul etrniıı ve taksi i.icretlc
ni kabul etmiş \'e bir hafta evvel rınin yüzde :33 den yüzde elliye çı
t:ıksi ücrPtlcrine yiizde 3:~ 7.am yap- :.:nrılma;ırnn k:ırar v<:>rmi;:ıtir. 

unın sahilde deni2e girilebilecek ınü· !aşmıştır. n·nrbe lilzumsuz" yere ~ir. dır.» . .. . 
said bir YH'i yoktur. Şehrin iki miin· diği gibi, şimdi de Hitlerin emri\·le G:ı~e~.enın. bu mu~ale~sı, .A.mer~ka 

dan çıkınıvacak 

teha noktasında iki deniz hamamı Yar- Ru. :ny karşı bir macerll'\'n atılmrn· dn ?.uyuk bır ekserı.retın fıkı~lerıııe Eskı" ~ah gz"dı"yor 
dır. Fakat buralara da mnale:;ef her tır. Bütün i gal altında alan m rrİ- ~ercum:r:ı olmaktadır. Hatır im da o- 1 Y' 
h~vnda gerilemediğ~n.den te_miz bir de- leketlerde olduğu gibi, l~alyndn eda lacağı veçhile ~~ünç ve kiralar._ıa l;a Boynes Ayre~. 2 (A.A.) - Snbı!t 
nız banyosu alm~k ıc:ın lncıraltın~ı ka- açlıktan i.Hünınektedir. İnfiradcıl:ı- n.ununun .~~bulı.~ncle1!'. ev:·el de ~~e: han şahı Siudat Kabu vapuru 'ile 
dar _·ollan~k l:ızım<lır. ~u. şer:ıı~ _aı.; rın ileri :-ıiirdiikleri iddiaların kıym<'- rıkad~ _beı.t le bu• munakaşa de. ı ~sı ikinci teşrinin ilk günlerinde bura-
tında İzmırlı na,;~J deı~ızcı olabılır. ti, hu manzara kar:ıısındn güzele<"' geçmı.~tı. ya gelecektir. Kendhıine ailesinden • 
Yalnız burada İzml;i· ~~hrı mevz•m bııh- anla;;;ılmaktadır.» 1 O kişi \'e arrıca 12 hizmetçi refak:ıt 
solmamalıdır., Dıkılıdeıı Kuşadn·ınn L d H ı•f k etmektedir. Mısır çarşısı Hal oluyor 
~adar ~e_ni~ Liı· snhil vurd~r, bu s~hi- Ol 8 J 8 S Londra, 2 (A.A.) - 400 ki5iden 
im d. ~ı:zı. dilnyanın .-;n tem_ı~. ~n güzel G DÖgO) fazla bir Alman grııbu ı 7 eylfılde İstanbul, 2 ('l'elefonla) - lstanbu lirnvn ihale edilmiştir. Çar('!, II ziran. 

!un en eski ve tarihi ~uymeti olan 1\Iı iptidıısına kadar ikmal edilmiş ol:ı
sır çarşısının e.5~Slı bır fanı iri yapıla- cv klır. Bir amerikan firması da bc
rak en modern bır tarzda gıda madde-

ve gırılmıye en mUsaıd sahılıdır, bura- • Tahrnnd{ln hareket etmistir. Rumen 
)arif! halkı d:ı tzm!rlidir~ . Dün beyanatta bulundu Rusyaya her yardın1ın Macar ve Bulgarlardan . mürekkep 
Bızde yanlış bır telukkı v. rdır. , 1 J diğer bir grup da bunu mütenkıp ny 

deniz~ilerimi.z ve denizciliğimiz Ka- . Londrn._2 (A.~.) -.Ecı_ıebi gazete- SÜr ate yapı masını rılmıştır. . 
leri hali şekline konacağıııı evvelce bil- lediyeye müracaat ederek çarşmın 
clirmislim. Frigoffrik tasi:<:ıtını yapmıya tnlip 

tadımız halkına matuftur, halbuki cılt>r şer?fme verılen .hır z9·a~etl:<! ge- • t• Almaıı elrl!ii':~ kamplara sevke-
Kr.radeniz sahillerimiz, Akdeniz ım- nE>ral Dögol .5unları söj:Jemıştır: ıs ıyor . . dilen kocaları ile kalmak istiyen Ka-

B_u · çar~ının tamiri bugün 206000 olınuı:tur. 

hıllerimiztlen fazla mil ait değildir, «- i\Ieşgu_l ve gayırı meşgı:I Fran- Vaşington, 2 (A.A.) - Ingiltere- dınl-arın taleplerine mü:ıaade etm -
yalnız onları denizciliğ'e sevkeılen sanın muh~e~~f mınfakalarda.kı vntan· nin Birleşik Amerika büyük rlçisi mi!ltir. · F• J ç• ı•ı 
sebep sahil nrazhıiniıı fazla verimli da !arın dU'!llll~ ve a~znlarıyle, :ney- Loru Halifak~. bir tranı::.atlantik tay 19 eyllıhle de :10 halynndan mii - ın er ın ı er 
olmamasından, maişetlerini denizden rut, Şam, Londr~ ve N~vyorktukı v~- yare..;i ile Amerikayn g<>lnıislir. rekkep bir grup Tahı·andan hareket 
temin zaruı~tiııdedir, !zmirdc i:>e bu- tanda~ların dU:~üncel~rı ar~~ı_nda bır .ı. ~evyork, 2 (A.A.) - Lord Hı:ıli- eylemiştir. Pctrovskoyu nasıl al- .30 bin Japonu muha-
mın ak~idir. far~ roktur. Bız, ~akıt g~!dı~ı. zaman faksın gazetecilere siiylediğine na. Radyo gazetesinden: 1 1 ld 1 Esbabı mucibe ne oltıra obu:ı tz- ~alıpler .~r~~ını~.akı mevkıım:z:_ alacı~- zaran, şimdiye kacl~r nu~.vaya yap'.- lngilizlere gl.iı,, İran hii dıldarını bi diriyor ar saraya a 1 ar 
mil'de yapılan yüzme nıUsabakala - ~.ız: Bugunl,u huıı: F~ansız mıllı Il'!eclı- lan yardımın lıacnıı, efkarı umumı- tun knvnaklarım İngiltere ve Ru-;- Helsinki, 2 (A.A.) - Doğu Kar<'li- Çung - King, 2 (A.A.) - Çi!ılilcr 
rıııdn lzmirin yan puankı iiçüncil ~ınm ba. Jıca vnzıfesı mukavernetı ar- ye.\'i hayrette bırakacak kadar bii - yanın emrin~ vermistir. Böylece, L şininmerkezi olan Petrovskoyun Lıgn- Şang - Şanın şimal doğu:mnda ezici 
gelmesi lzmirlilerin, .;,poı·u fulbole ırmaktır. yi.ikLür. Lord Halifaks bu yar<lıma ran, müttefiklerin n{u:ıterek un.vele- Ji münasebetiyle :\Iarc:;ıal .Iannerha,·m biı· muvaffakıyet kazandıklarını ve 
anhisar ;ettirmelerinin ııetiCC3idir. devamın biri;ıci derecede ehemmiye rine istirak f'tlecekiir. F:ıkal lrnn :~:; Fin vatanıwrvcrler hirlii/;inclcıı ve do- 50 bin japon fü\kerini çelik çenher 
Fuarın İzmiriilere sporun tekamülü Hava n1uharebelerinde t! h~iz olduguııu söy!iyerek <lemiı;ı- keri, İnemlekeLlcn dışarıya cıknııyıı- ğu Kaı·elisi kurtuluş cemi~ctimlen teiı- içine aldık_lar!nı ve diğer lıir taarruz 
icin de bir hizmeti, Lir himmeti da- -.k-;- f-!11 . tır kı: ca~üır Loıı<lra radvo,,u buglinkii rik tdg·rafla,·ı :ılnn,tır. da da 2 hın .ı.nponu ölı.lürtliiklei'ini, 
ha g<.iılilmü~ oluyor, bundan sonra- l rl t..ara 10~ zayıa b -. Bir •çok emtea, i~ti~~ı! m~dd_e- Farsc~ .n~şr:yatıııda 'l'ahran r:ı tlyo - Hel~inki, 2 (A.A.) - P_:tro.-.koyun 

1
30 tank tahrıp Nliklerini bildiriyor-

sı için ?eniz .:ıpor~nrına da Iiiyıkı ol. ıı Loııclıra, 2 (A.A.) _ lngiliz hava l~r ve ha~·p malzeıne~ı gondenlm~s- ~·ınun lngiliz rnürakabmüne alındı - znııtı hal;lrnıdaki haberi<• alakat!aı· ola- lar. 
ehe~lf1?l~~ti!1. V~rıJ~~i!k ec~adımızın kun·ctlcrj \'C diğer ham teŞ!!kkiillel'İ t:~· _ve_Ya y~!da_ .?uluııma.k~ad1t·. -~Ş~ - r~ını ve nesriy·.ı.tının da ı:ıtir~k~be al- rak a~a~ıdaki m~t mminı re.:mı malıl. 
~.enızcılıgmı ıh:, n ıçııı, lzmırln ener. tarafından e:lfıl ayı içinde 213 1.ayya- k:.ıı bır Şe} vmsa o <la sızın ve ~bızım tında :vapılacagını l.ııh.tıı·mı!ilıı., m:-ıi verılnwkl»tlır: . .. . Ru gemi ıık delıkaıılılnrının gay~·~t edecekle- re tuhrip edilmi. buna mukabil 208 her }:ardımı s~:~l!a :rapmaklıgımı - Tahran., 2 (A.A.) _ Kudüs b~ş- Fjn Jnt:ılal'ı 7 eyluldl' muhıın Perou 
rl nıuhakk~ıktır. Şa~·picılıkte ve kü- tayyure k:ı~ bediı~;i. tir. zın la~~m g~l~ıgıdır._ . miiftüsü, !rantla kala.ı ajanların en ilii :ık noktasını aldıktan . onrn SiYaC· Nerede batıyor? 
r k sporu:lda kı'ndılerjııi gösterme- Rritanya donanma tavvarelcri 16 . İngılız ~Uj uk ~lçısı, dcrh·ıl Va - mühimmi olarak telakki etlilmekte- ri i'ltikamrlitıtlt' ılii~manı doğuya de.::'.;- . T 

Yi _i.hm~~ (•tmiye~_ 1zmir ~.eııclel'i iinii tayyar<> düşlirmeğc muk~;bÜ 3 tane ka- :ş.ıng~on~. gıd~.c~k~~r .ve yol~a R?z d_ir. ln&:iltere_ o.uu da .iran hü_k~ıne: q·u t~l\ip etmi~tir .. Ayni znına_nda b:ış- : · .'·york, ~ (A.A.')" _.Peni~ ~~ah 
nılızc.fokı r_~ınr yuzme muşabakal::ı .: yıp \crmi!ıl<'rclir. İngiltere iizeriııde ı;ellı goıecegını umıt ctmcKtedır. '.,nden J8temı:-ılıı-. Uügdad ası. J Alı ka Fın te:::ekkull ~·ı de Aumı~ ıle Perc:u f.11~'.'ınden }ıc~~er \:eııl~ıgıııe .gore, 
l'!!lda t•n .Y~ksek pu\'anl:ı ön safla sıo ı2:~ Altnı,n, Orta ş~ıı·kta :>l mihver, Al- ·~ turafrnt'larındaıı 6 kişı de bu meyan arasında lıarekatla bulunmuş :~:e 16 c;a.rışanb.a gunu. ı1n-:ıt .17,<>0 de bır ge-
runmek ıçrn de Plbt-tte ç:dı5acak ve manya üzerinde 11 Alman, Sovyet aı·ıı.- Karsılıkh ha va harekatı <l:ıdır. Fakat Almanlar .naı·.a verme- (',\'lulde h~ı ~1~ktada bul.un.an duşman ~nıden ~mt:ad. ışarelı _a~ınmıştı_r. !311 
hazırlannc~ıkl. rdır. zisi iizt•rincle l2, mrıca donanma ta\'- -ı: • .. dıklerinden bunlar tehlıkıılı addedil kuv\·etlerını ımha elmı~lır. _Bu m~ı- ~~dad ışarelıııde_ gemı:ım denız ııs-

A. E. (Ankara) ,ran>leıri üıı·:ıfıııılaı~ lG tayynre olm~:k Loı~dı a, ~ (A, ~·~ _- ~u!: . ge~e memekteılir. \·affakıyetlerclen sonra 18 eylu.~de Fın 1 un de bu!unaıı. ?.ır ~eı:ı~altı hr~fın-
u-·znı 21'' t ı·· .. .. 1 ı· bomb.ı.rclım.ııı t.ıı \.lleleıımızııı t.ı- uO,.'JJ('" ·\"l'e"- C) (A ·\) "··ılıık l·ıt·ıl<>l'I Petl'O\,;J,·o··rı ],··ıı·~ı muteınf'r- 1 dan torpılleııdıgı bıldırılmektedır ~'-· ·-e •> nvv·u·c t u~urnıu .. · Pr< ır . . ~ .. .., 0 ., ; ........ • .... .... • ... • - i:')ıt \ ... '" ' .• c. ... ·~' • . • 

Jııgilizh.!ri;ı ·ka\'ıpl~m Oıt::ı''şa,·kt:; :n. alıyetı, h~:v::ıı.un ~t:ııa~ıı.:ıııd:~!1 ... mah - ir~n ~ahıı.ıı:ı . Al'j·~ı~tincle olurmak kiiz hiicuml:ırın:ı Llcrnrıı ,y! nıişle~:c~ır. l avalı vuran 1·danJa 
An·uµatla 17~. s.J\·y,•t Htb_\.':lcl:ı da ] du~ -~lmuşl~!}. ·\::'·'.nhıfılı kuçul~.te - mu::arlde ıııı ıstetlıgı z •. l!l(~ı.J.ilr.ıek - lllicunı C\!llU}Jt:.ııı ..\lumıaıısk d~:nıı.1·0 .... • • 

Loııdrn, 2 (A.t\.) - lnl{ilter~ II:ır- üıyyal'ediı·. A:rıca lloııanmıı h:\\'a fi- şekkulle_r .~tud,g,ut ıle Alın~n.1 .ıııııı tedıı'. Jıı J,:ıtlı lıoyunc:ı V·· JJ:ıtulan I\..ıete;~- nıahkum edıldı 
lıiyc nezareti müı;tt!'iurı, ıh·am kaın:ı- lo!'\u :ı t:ıyy re k:ı.1 bctnıhtir. b:ıtı~:ıı.nd~t '<:. cc ııu~ b_~tı:;ıtı~:ı }Jazı Londrıı. 2 (A.A.) - lnıntlaki ilk m:ıyar ~o~:ısı ha~ unca y:-ıınl~u;.;lıı'. Şı- , . . 

lJclçika"vc :Fransa harbi 

rasıııda, hlıkuınctin, Belçika \'t! Fran· w- ~~ hecle1l~ı? huc~ım <.:ım~şlerd.ır. Iı.ale, ı~lahılt olara~ yapılan h::ıreket, ınaG ıııalil·•n. ı• ın kıtal:ırıııııı. cc~~-ıhına ya- B ~lıı.ı, .. ~ (~\.A.) - D. " . B. Parıs· 
w nıuharebel,•ri hakkında vaktiyl.: g~- ~ FRANSADA YABANCILARA Bulo~ı.1 ve 0 ,"'tand .doklarına da bom huat 1'01:.trolunün ilga;;ıdu·. pıla!ı lıır dü!lıııan mukab~I h~cunıu._m~ı- tcı~ bıl.clı:ı.ı,\~r: . , 

ı Gort hr· f d .. d ·ı · KARŞI 1 1 bahu ntılmı.~tır. Bır gece avcısı talı- Soıı gunlcrdc -a<lli bnzı d Jıa!ın vaıı·ıkıjet)e pii ·ldirtülrııuştilr. Buhın u II.tfla "v\el Lav.ıl H~ )farscl Dea· 
~?;~ telgrafı ;.a.kı:~h~n 

11 
g~~d:~~~~1~j . YEN TEOB RLER rip edilnıi~, bir di~eri h~s~ra uğra- ela yapılmm:ı bekleıım~k-tedi;, 'Sim _ b~ harekat e~n~ıııd. te::;t'.!bbü:ı <lairna ya suikastle hulu~aıı Pol Kolet Pari-ı 

lıildirmistit. ' ,.., Vişi, ~ (A.A.) - ITiikumet, yaban- tılnıı. tıı: .. G.~ce .:·a~~ıl, .s~~·ısıne ~en.- el !ve ka<l~·ı· e,~ki şah, adli\·e islerini Fin .kıt:.ılnrının dinde ~almıştır. Hukt~~ mah.k ı!1e':~. t::ırafından idama 

-Ingili~lonann1asının · 
ani baskını ·-

- Baı tarah l inci Ahifede -
!erde Cebelütt::ırıktan Akdeııi:ıe ge
cen bir İngiliz g·emi k:-ıfile. ine Sar
dunya \'e Sicilyada:l hareket ettik. 
!eri samlan !tal.t·an deniz ve lıav-:ı 
kuvvetleri tarafından bir hücum ya. 
pılmıQ, bir iııgiliz Ucar{!t gemisi ile 
Nelson harp gemi. i hafif~e .raralnn
mıştı. 

cıların tıcaret acenteliği yapmala!'lnı sup tan a.rcle~ımız F~ız adalaıı. ~ 1: hızzat ko.ıtı·ol etnw1üe idi. Diğ'er Hır çcvinne harel\eiı ynpnuyu p:>k mahkum edılnııştı. · 
menetmi,;tir. Bu i~. yalnız Fransız va- varında bır du~~an tıcaret gcmı ını komi<yoııl::ır ise e. ki ,,;alım ı;aslıet • az mU, aid biı· arazi Uzerlnde yapıl:.n 1 ~ol~t; ı In;·e~~l Petenden eczasının 
t:ındac;larına miinha"ır kalacaktır. l.ı-0mbalamı~, tu.~u.ş~urmu_~lar~.11'· Bir tiği malikaneleı·i ı;ahiµlerine iade et~ :iİ<l~ldli v~. anuclan~ çarpı~malar neli- <l~gı:lırılme,ynı 1 "lemi~ti1'. 

nn karar, Fr:ını:~z !Ylandıısı altında- b~m.~ardım.ın ta) j arcmız <loııme - mek husu ·undaki Lelkiklerine de • ('C:-1Jllde vdu~m:~n .. au.~ın .. ~dım Petrovs_-i I talyan ge ı· B ı· d 
ki yel'lere de .. amıldır. Bu 1.eclbiı·lr.r, mışlu. vam etınektediı'lel'. koya clogl'U .umılnn!şluı. ~u e. nada nera ı er ın e 
bil\'e"ilt> bn,k:ı. tlcvlet hizmetinde çalı- .. ı: külli~etli J,uwctlcr .ırııha Nlılmiştiı·. Beılin, 2 (A.A.) - ltalya hava 
~anların faaliyetine mani olmak i •i 1• ~ondm, .. 2 <.A.A.) - Dun. ı.;.-ce B' l l .Nilı:ıj·,•t 1 t. ~riıııevvd sa. t l,:;o da genelkurmay başkanı general Fri-
dir. . . '·. • .· ~ B~·ıtanya uzerıne_ pek ~z. mık~arcla ır Ingi iz as (Cri nıu- Fiıı kı!al:;>ırı şdırin me.rl;:eziııc giı·mi~ kollo fü·rliııe gelmi~lir. 'ark reph,•-

1 'it d d ·. ar- ~.~şm~:ı tayyaresı gel:nı.:ıtıı·: ~ılh s- harriri di)·or J·i ve belediye claiıe·iııe Fın bayrağı <;ek- ,;ıııe giclecrk, mareşal Güringle ko-
ngı ere e emıı p .. do!:!u ve cenup dogusu ıııgılterı"- ıııi,;l"rılir. ııu~acak ve bıı e 'phodeki ltnlrnn ha 
maklıklar sökülüvor de dagıııık y~rlere ve bu arada ce - * Ya tn~ekktillPrini ziyaret edecektir. 

nup halıda bır yel'e boınbabr atıl·- Zafer ancak taar- R. <lyo gazct~;;iıı. gÜll', Finliler bu ·---------------· 
Lorı<lra, 2 (A.A.) - Tank H di- mı~tıı., Has ı· ve zayiat azı.lır. ,elırin zaptını hey"caula kullul:ınıak· A N A D Q J.., u 

li'cr silfıhların imalinde kullanılmak t:ıuırl::ır. Ve bundan anlaşıldığına gü-: 
üzere, ingilteı·c kralının ikametgahı Berlin, 2 (A.A.) -, D. ~ '. D. ııin ruzundur re, Fiıılikr, Kareli lıl-rzalıını ilhak et-' 

. l obn Buking'!lm sar:-ıyın<laıı 2 toıı ka- öğ-rentliğino güre, iııgiliz bombardı - ıııe_l,- gıı.··••.0ı'ı1"ı o·üt.m_ekte·'ı"ı·leı·. İl 
lngil;z don. nması şinı<li biı•( en - drıı ki k k 1 1 •• ,, "' u 

bire Sicilya ge~idinc çok s-ııkın olan ' . parma . ı. çı ·arı mıştır. man tayyare eri dün Si: ce batı ce - Loııra, 2 (A.A.) - ıtüyle riıı :ıs- lııgiltere Harıcı)c l1azn·ı Avam ka-
Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEftf T:ıh?Jineıı, tngiliz makamlarının nup Almanrası ilze.rinde uçmus ye ı,eı·ı· ıııuh~bı"ı·ı' ,citz.ı, .. oı··. rııaı·a~ıııd" Finlaıııliya 11111 in()'iliz no-
Pantelarya İtalyan <leniz ii •Üne an- tır Biıt.. · ı it d ı ı· · ·· ı } ' "' "-a · J ~ "" " ;,ızın bir baakın vcrmi. tir. Acal:ıa leketln ~~ı· ·~ga a ın <l o an mem- ge ışı guze' e ıemmıyet.slz ha.;:ıı· y."l- Askeri bakımdan Çürçiliıı nııtku tasına cev:ıp vet'!l1<'diğiııi srlcmişti . --: :--
buna sebep nedir? · verilecek oıdar:ıfm~an bu m::ı_ks~~a pan ııek az bomba :ıtmdır. Nazi ha\'a kuvYctiniıı kafi olmadııh~ ı Halbuki_ Romanya. ı::ıc~yo;;u, Fiıılanıli- Umumt Neşriyat Mild!lrll 

ile ·arım mil~ demır TJUrmnklıkl.ır • . . ııı göstermektedir. lfavnda aydan :rnııın cevap v~rclığını \'e Bol,cvik- HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 
lcc~kiir. J. on ton demir elde etli . ~al~ı~,e, 2 .<A.A.) -- <?ıta. ~~~kla- ayn hilkimiyetimiz :ırtmaktndır. Ka- • Jik yıkılınc.'.lY~.l~n5l~r }!arlıc devam k:ı-Bu adıı, Sicilya g çiuinc y:ıkm ol. 

makla beraber d~ıha ziyade 'fuııu::ı 
sahillerine yakın bir it:ılyan dcni1. 
G üdür Ye çok muhtemel olarak 
italy:ııı denizaltıları ve hiicumbotl:ı
rı ikmalleri:ıi buradan ,rapmakla
tlırlar. Seksen mil ıenişliğindeki S~
cily:ı geçidi, buradnki geçiş sahasını 
bil.ibütün daralttıiından ingiliz ge
mi kafilelerine karşı bumdan hii • 
cumbotlarıııın taarruzları kolanlır. 
lnız'ilizler şimali Afrika sahillerini 
takiben orta Akdenize gecerken hu 
Ussiln tn~rruz icin verdiJ:ı'i imkanı ve 
son taarruzun da buradan yapılmış 1 

olab~leceğini dilşUnerek bunun te -j 
'korrür -etmemesi için fi On baskını· 
vermi olabllirler. 

• kı ıngılız h~\ a _kuv.vetlel'ı ~eblıgı: ra ve denizde de ü;ılünliiğiimüz ne rarıııı biltl: ·<lıgını ıc.ldı:ı etmektedir. 
Bır tren kazası G.er<len .'e Ko.~11oduda~•ı .L:ı;y:ıı·e kadar ::ırtar:a, zafer o k:ıdar katile:· RUSYAOAKI INGILIZ HAVA 

1 1 J ( ~ •• me) dan!aı~n_a hucum edılmış, yan- şir. ~Iı.idafa:ı ve ric:ıt nıu\·nkkat \'tı-

-::--
l 

Abone • Yıllıiı 1400 Kr. 
• 6 A7lıfı 800 

Yabancı memleketlere 27 lira stan ıu' TeJ...f~nla) - Bu s:ı1Jntı· gm ve ınfılakl::ır knycletlilnıiştir . t l ·d . T . . r ··ı· FILOSUf!.IA MESAJ ı· 
ki Ankara ek:ıpresı, lsümbula 4 saat nM sı a :ıı ıı. a".lıı U7:a ,,reçı .~n-~n bun - ' 
rot.'.lrla geleli. AME 1 1 1 1 1 c'.a. kull~nılan _ıı:-r ı~saıı but:ııı 'k~vve Londnı, 2 (A.A.) - lııgiltt'rc hı.v:ı' -: :--

Buna sebep, Tuzlada hat iizerın- R KAOft V NG l Z TE · tını ımrı.clmelıdır. Sovy~tlerı:ı mud:ı- nazırı Sinkler Rusy:ıcla f:ıalh·et haliıı- idarehane: ikinci Beyler Sokak 
<le giden bir köylü ile eşeğini parça BAASININ VERGi iŞLERi faa.daıı wa~-ruza ge\?c.~kleı:ı zaman de bulunan lngiliz hnva teŞekkiiller.i 
lnmış olmasıdır. Hfıdiııe etrafında vakındır. Lıbya_cla buyuJ· bır mey - kum:m<lnnına bir mrı;aj göndermiştir. 
tahkikat devam etmektedir Vaşington, 2 (A.A.) - Londratlan da~ ll! 1~harebesı veı·mek fır, atı el<le ~azıı· bu me. ajında, lııgiliz hava· 
----------··---• gelen habere göre, lııgilter-0 Jfaliye Pdılelıılır. filolnrının kıs:-ı zamanda 12 Alman 

GÜNDELiK TAKViM 

1360 Ramazan 11 

Hamdi Nüzhet Çançar nazırı Vood Kingsley, Avam kamara- lngilterede b. t • tayyare:ıi düsürmelerinin parlak bir 
sında, Amerikadaki lnı;iliz tebaasının ır ayın muvaffakıvct olduğunu .lıildirmis ve EVKAT 
vergileri meselesi hakkında da beyn- Londnı, 2 (A.A.) - Amirnllık demiştir ki: ' S. D. S. D. 

Sıhhat Ecza hanesi natta bulunmuş ve bunlara aid vergi- daire:-ıinin bildirdiğine göre, bi· - Sovyetler filoları il~ bu kadar s1- Sabah : 6,10 Akşam 18,01 

Taze Teml
•z Ucuz İlaA k..-iıı ha~ifletilmesi !çiıı ~aze~eler tara-j rinci deniz lordu amiral -~~r Dayler- ~ı. bir i~ birliği tesis tdilmesi, bizim Öğle :12, 13 Yatlı 19,31 

fından J apılan neıırı~ıa~ ü.zerınde avam, punt . k~ralın başraverlıgıne ta;rııı ıc;ın hakıkateıı sevinç kaynağı olmuş- h ·adı· ;l5,35 İmsak 
kamarım azasının tıkrmı sormuştuı·. edılmıştır. tur. Taliiniz açık olsun.. ı.11,_n_ ...... ..,. ____ ._._.4ıiii'iiiı3,_2. 


