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8 ADRES ı ikinci Beyler eobfmda 

1 nci Teşrin ANADOLU sueteal ldu.haneal 
1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 

BA.SILMIŞTIR 

İstanbulda yakalanan muhtekirler 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Pangaltıda Haylayf 

pastahanesi sahibi ile ıekiz esnaf ihtikar ıuçun

dan tevkif edilmiı, mahkemeye verilmiftir. 

31 iNCi YIL 
No. 8669 

N"fredilmiyen Y•zılar seri Yerilme.•-----------::---:::--:-::---::;:----:-----------------------

GünG se • ntiıhalar 2s kuntttur. Her gün sabahlan (İzmir) de çrkar siyasi gazetedir. 

Cuma günü, Beyoğlunda fiat mürakabe bürosu 
şubesi açılacak ve kontrol ifi ııklaıtırılacaktır. 

Ekmek fiatine yetmiş 
beş santim zam 

Memleketimizle Avrupa arasın .. 
da doğru tren münakalatı 

Kabil elçimiz i\1emduh Şevket - İstanbuldaki ka
saplar et satmıyorlar - Manisada mahsul durunıu 

r * * ' lıtanbul, 7 (Hususi muhabiri- manyadan bir miktar inıaat malze-
mizden: Telefonla) - !maliye üc- meai ıı.elmiıtir. Önümüzdeki günler 
reti arttıiından cuma iÜnünden iti· içinde bu iki köprünün jnıaıına 
haren ekmek fiatine on para zam baılanacaktır. lntaatın 3-4 ay ka
yapılacaktll'. dar süreceği tahmin edilmektedir. 

Ankara, 7 (Hususi muhabirimiz- Bu intaatın hitamından sonra Av· 
den: Telefonla) - Yunan ve Bul- rupa ile memleketimiz araaında 
ırar hududlartndaki yıkılan köprü- doğrudan doğruya münakalat yap
lerin yeniden in,aaı için Almanya mak imkanı hasıl olacaktır. 
ile yapılan anla,ma mucibince Al· -DeYamı 4 nıü ub:fede -

----------------------------------------------------------Vilki ve Lord Halif aks 
birer nutuk söylediler 

Son günlerin 
dikkate şayan 

bir hadisesi Yaşamak muha-
* * * 'rebesinden son-,. 

~m~rikanın, papal~k, ra zafer 
Ingıltere ve Rusya ıle • 
beraber kurmak iste
diği H1ristiyanlık cep-

hesi ne olabilir? 

*** --HAMDl NOZHET ÇANÇAR 

Gaye şudur: 
imalat 

Fazla 

Şark cephesinden göı·ünüşler 

1 1 

_, Askeri Vaziyet /
Almanlar bütün Şark cephesi 

boyunca taarruza geçtiler 

Ruslar gene ric
·at ediyorlar 

Kazanan numaralar 
4 üncll aahifemizdedir. 

r Finler 
İngiliz notasına cevap 

verdiler 
Helainki, 7 (A.A.) - Bugün Hel

ainkidc aşağıdaki resmi teblij net -
redilmittir: 

Londraya iltica etmiı olan Norveç 
hükünıetinin Finlandiyadaki mUmes 
sili vasıtasiyle evvelce Fin hükume· 
tine gönderilmif bulunan lngillz nQ

taıına Fin hükU.metinin cevabı, pa
zartesi günü Londraya bildirmek 
üzere Finlandiyadaki lsveç elçisine 
verilmiştir. Fin hükumeti, mülteci 
Norveç hük\ımetinin Fin hariciye 
nezaretine göndermit olduiu muh
tıraya cevabını vermiftir. Bu · iki 
Fin cevabının metinleri sönd.ırildi
ği yerlere vasıl olur olmaz neıredl
leceklir. 

Helsinki, 7 (A.A.) - Fin saze
telerinin tiddetli neıriyatı, flJl'iliZ 
metalibatının kabul edilenıiyeceiinl 
ıöstermektedir. GörUnüte söre Fin· 
landa kendisini haklı söstermek için 
Sovyetlerin 920 anlqmasiyle sirlt· 
tiği t""hhüdleri yel:'ine setİl:'mediiini 
hatırlatmaktadll:'. 

• Ege denizinde 11 
batırdılar 

gemı 

FRANSIZtARIN TEOFIL GO· 
TiYE VAPURU DA BATIRI· 
LAN G~MILER ARASINDADIR 

Amerika 
Bitaraflık kanunlarını 

nasıl lağvedecek? 

RUZVELT BEYAZ SARAYDA 
MOHIM TOPLANTILARA 

RiYASET EDiYOR 
Vaşington, 7 (A.A.) - Beyaz sa

raydan bildiriliyor: 
Hariciye nazırı Kordel Hu11, ayan 

ikinci rei~i ve ayan azasından beş kişi 
ile 2 mebus bitaraflık kanununun tadi· 
Ji hakkında göırilşmek ilzere reisicum
hur tarafından davet edilmiştir. Dave 
tedilen ayan ikinci reisi Batler ekseri• 

-Devamı a inçi tahifede -



------ - - - ---

(ANADOLU;: 

.Yon günlerin dikkate Günün meselesı 1 1 
şayan bir hadisesi - Baş tarafı birinci ahifede - HALK DiYOR Ki 

. . • Bundan 5-6 sene en·el, hem de •"-------------· 
-Sa~ tarafı 1 ıncı sahifede - clö!nya piya ~sının lıütün mah,,ıulleri- Ü· · k • J 

Vatikan arasında fili vaziyeti taııdik mize nçık, deniz Ve kara yolla~·ının zerıne ·ır j SU atmışlar 
... den bir konkordato yapıldı. tamamen serbest bulunduğu zaman- Karantinada Şehid Nazım soka-

Pap:ı.Lk makamı başka türlü ha- iarda, İzmir üzüm ve incir piyasasın. ğında 19 numarada Niyazi imzasiy
reket etmek elinden gelmediği için d:ı ne btiyük marifet dolapları Çe\'· le -aldığımız bir mektupta, dün gece 
bu fili vaziyeti ta&dik etmekle bera.. rildij(ini kimcıe unutmamıştır. Bu Türk pazarı sokağından geçerken 
~r hiç bir zaman samimiyetle kabul mevzuda en kuvvc:tli müc:ıdel~yi ac;- 29 ,;ayılı dükkanın üst katında çalı
t:-tmernqtir. mış olan gazetemızin kollek. ıyonla- ~an kuıı<luracılar tarafından soka-

Almanlar buncian aonra proteıtan· n, hakikati anlatmak ve nıuk'.ıye-ıe- ğa kirli .fü atıldığı ve ~aplrn~iyle ye
'•k te.tkilitına da müdahale etmişler yi yapmak için bir yıjbıı ııeşnyatla ııi elbl~esinin yağlandığı bildirilmis
ve bunu da kendi telakkilerine göre meydanda duruyor. Bunlar elbette tir. ~lektupta polise müracaat ve ~1-
yeni bir aekl .. kalbetmişlerdir. Bu ki unutulamaz. O zamanlarda ı;ift~i- kayet ettiği halde vaka hakkında 
&uretle Almanyadaki mevcud dini nb eline ne kar geçiyordu? Çift<;ı • bbıt varakası tutulmadığı hildiril
teşkilat tamamiyle mü&takil ve milli malını nasıl satabiliyordu 7 Utınla:ı mekte ,.e ~ikayet edilmektedir. 

(şe~i·r~ve Memleket Haberleri) 

Belediyede yen. seçim 
hazırlıkl rı başladı -

BUGÔNKO PROGRAM 
7 .30 Program, 7 .33 Müzi.k: llafif 

ııarçalar (Pl.), 7..15 Ajan. haberıe
ri," .Müzık: Hafif parı:alar pı.·ogTn
mıımı devamı (Pi.), fUW/8.4!) E\'in 
. aatı, 12.:30 l'l'Ogram, 12.3~ .\Tıizık. 
Fıı ı1 lıeyetl, 12.41i Ajan: Jıııberlel'i, 
ı:! )füzık: Fa. ıl pl'ogrnmınııı dl'\'.1· 

Mecll·s son toplantısına 3 Te~- ını, ı:~.:ıo, ı 4 illi.izik: Kan ık prng-
~ mm (l'l.), l Pmrrıım, 18.:: ~Iüıik: 

Kndınlar faslı. 1 .~5 Konuşma ( Dı~ 

rı·nı·sanı·de başlıyacak ı.oııtika hadiselerı, ı .45 Rad.rc ço-
cıı1ı: kıılül>i.i, 19.30 Ajans halıerlt•ri, 

bir mahiyet almış, hatta bir aralık düşünmek ve hatırlamak, me~ela l.lelediyc zabıta memurları bulun. 
ba.ı.ı müfrit naayonal &oayaliıtlerin ondan sonra d-a bu yılın piyasa~ım~a m-.ıdığt•:<ıradıı polis memurları da va
telkinat ve teşebbüsatiyl.e buna ta· neler olup bittiğini tetkik •'tm<'k ka- tandasların şikayetlerini di:ılemek 
-rihten evvelki ba.ı.ı Alman ananele- fidir. . . . . . ve tedbir almakla mükelleftil'lcr. 
rinin de idhal edilmeııi ve bu ıuretle Dün, Aydın muhr.bırimızııı ıııcır Alakadr.r makamların bu tedbiı· vı' 
Hıri.atiyanlıktan ayrı bir din vücuda piya;;a~ı etrafında, mii;t:ıh,;il ı:ıınta- aliikı.yı (f',.;bi1 rtmeleri tenıenniy,, rn~ 

Gecen :ı\· zarfında hl'IPdı\·enin 1 EVLENENLER: rn.ıı- Serbe~t 10 dalöka, 20.l!i Rod 
mnht;!ıf dain,forıncle ~örü!en ~slcre İzmir ,·c Karşıyaka Belediye ev- yrı gazete i, 20. 15 :\ıüzık: Bır halk 
dııır h:ızırlanan l'aporlıır. l:elc.dıve ~e!ıme ~.laireierine 1.74 çift ~v!enmek ~ürküs~ öğreniyoruz (Haftanın tiir-.. . . . · ı a·ııı muracaat etmı~. 10 çıft :~onra- kiı'ü: Ça ·a indim). 21 Ziraat tnk-
reı~lıg-ıne ,·crılnıı::;tır. Ht~ r:•poı-lnr:ı cı·ıın vazgeçınil4 ve 115 <:iftiıı eden- vımı, 21.10 :Vlüzık: Karı,ık ı;:ıırkılar, 
göre eylfıl 1 fl<H rı~ ınd:ı lzmır riva- me muame1elerı yapılmı:tıı·. :; ciftin 11.:JO Konuımıa: (Po,..ta kutusu), 
rında !105 mc>lr<' kare ctı!·~ır \'t.' 'Ja- muamele.,ı de reddolunmnstm·. · 21.45 '.\Iil.zik: Rirn:;eticüınhur ban-

getirilmesi de düsünülmüş iae de bu ka~ınd:rn gönderdiği . aynııı dık~n~ ~·andır. 
te~bbüs henüz filiyata çıkamamıt· mektup gösteriyor ki, IJU ı-enc ırıcıı·cı
hr. Maamafih Almanyadaki bütün !er, gecen sene ellerin<• gcç«>n para-

--------·--- taklık cloldurulıııuş, kui·ut•ılmu;:, -15 BELEDiYE ~IECLİSİ: · rlo,:u, 22.30 Aja~s haberlerı. 22.45 
kamyon, 6270 araba, 97r>G mcrker Belediye meclisi, le~rinı ~anının 3 .\Iiizk: Daıı.; mlizii{i (Pi.), 22.;;512~ 

bu hareketlerin ve faaliyetlerin bir nın iki mislini almışlardır. Y·ani mah- Amerika 
neticeıi olmuıaa o da yapılan propa- -;ul, normal değerini bulmu~lm·. lI~J- - Baı tuafı birıinci 1&hifede 
gandalar neticeıinde Ahnanyanın hu ki ihracat imkanları pek zanne lıl- yet partisi reisidir. Diğer azalar, •nuh
Hıratiyanhk aleyhdan bir vaziyet al-. diği kadar bol değildir. Buna rağ - telif partilerin şefleridiıı:. Bunlardan 
dıima bütün Hıriatiyan alemini men mü:ıtahsil kazaı~mıştır. K~_zan~ bir kısmı gemilerin silahlandırılması, 
inandırmaaı olmuştur. sın hakkı V1l.rdır, helal olsun .. Cunku bir kısmı denizlerdeki muharebe mıııta 

~·üki.i çöp toplanarnk l::ıldınlmi~tır. iincü günü toplaııtılarma ba<:lt.ra- : ... rınkı program ve kapanı . 
427 köpek ,.c :~:rn heli itlıif rılıl- t.tktır. Belcdıyr n·i;ıJiğı nızn:ııne ·ı 1 

miı;tir. iıazırlamaktaclır. ' ır:::>DIR\l!:=l<e s\ 
YANGI. •LAR: Ayni zamanda .yapılan ışierc <lair c::l ~ U iii;;i!) ~ 
!;)ehirde :1 ev, 2 mağaza, 1 clepoJa ele Riya,:el ıncc!ısılllıı :on toplantı- ---------------

işte bugUn Hıristiyanlık aleminde o. ayni zamanda bu nıeml;•ketın (·fen kalarının kaldırılması ve bitaraflık ka 
istiamar ~dil~eıi ile~i ıürülen şey <li~idir. Fak~t. bu .1;1eya•;d.~, iki nrıı .. nunlarımn tamamen ilgasıdır. 
Jaıdur. Bırle.şık Amerıka eğer muvaf. ~aya chemmdy e\:' rm:lıyız. . . . Hükumetin ayan meclisinin üıs\'İbiııi 
fıtk. olabilirse evvelemirde din hüri-, . 1 -- ::\it_em ·1 koopera~.11 1.erıı: elde etmeğe çalı~makl:ı. bifa.rnflık kıı.
,.~tıne Sovyet Ruıyayı ikna etmek ve ı:ıydaı-<ı a.şı _ardır bt~. t~şekk~l nar'.- nunu milnakasnl~rmı kongreye akset
buna muvaffak. olduktan aonra da ! c. nde ne ı:ıcır, ~~ de l~~~m ~füıt_ah:' 1" tirmek istemediği anlaşılmı:ıtır. Çünkü 
Vatikanla Sovyet Ruıyayı barıştır- 1 1'. ks!:.a.lı?ır. Eger butiln çütç.ı~ı~. nyıın meclisi, hükumetin harici ::iyase-
mak tiı.savvurundadır. Bu barışma ı.endı.ı ıçm kurulmuş ve keııdısı ı - r· . d'. ı· t d h· .. · b'I k 
temın edılırae bundan bir çok neti· cm "" 11 eşe . e.rın ~ ·aLI~ a tedir. 
· · · ı · ral a t kküll · tı ,. d ını, ıger mec ıs l'n a .ı ı_\ ı ı me _ 

r.f'ler iatihaal f'dilebilecektir. Ameri- t~plan.ırsa, kooperatıfır: bunyes'. \'~ 
kada yirmi milyondan fazla katoli!.:: 1 bın~etıce muvatfakıy.etı ve fa~lıy~tı Vasington, 7 (A.A.) - Buı.ıiin b~
vardır, Vatikan elde edilince bu ka-

1
° msbette kuvvetlenır. Bu cıhetın nız ~arayda \'apılan toplantn ·ı :ıv·;n 

l?likler Birleıik Amerikanın _inıdiki l llltıtlaka t-~~ini .. Jazım~ı.r. ~ecll~i harlci~·~ "nctimeni rei·,.,; lllt;m 
ıı.ıya1eti heaabına kazanılacakt.ır !on- 2 - Tutuncuıerımızı de mutlaktı ··~ ~z:ıclan F't.\·e d d . t nd"ılın; ·l . · ' ·· b · b k d d k · · '" " • • • · n e a\ c .- .s eı -
rn da yin~ Vatikan deliletiyk AL -'.a . ır an a, yahu a .. ooperatıf <lir. Ruzveltin.Pap:ı nezdindeki ınlimes 
~nv•daki kuvvetli katolik ckal- ': l;} a onlara yakın te~e~l~uller etra - Jiili :\.liron Tavlar da bugün iiğletlen 
llveti Ü7erine nüfuz icra etmek müm- ~ı~dıı \0Pl~m~k .çarel~r~~ı a.:aştu·ma,- ~orn·a reisicn~hnrun canna d:m>tli r 
kü., olauktır. Ve nihayet Amerikan '~~ız ... Uız, mcırcı ve uzumculerl:: tıı- <lir. · 
~a.'kı ~,.. hatta lngniz halkı Bolsevik- 't:ıncul..:ı· .a~.asındn pek f:a:k gön~ti- Radııo gazclr.~iııclrrı: 
1"i'rt" hır türlü ısınamadığı için Vali· ı~ 0.:uz., ~ütuu mlistah,;ılı d~ ~ıger Şimdi Ruzvclt in iste<lii!i ~unlaı·daıı 
kan !'• So~".;t Rtı ~"avı barış:ırmalt, n;usı~~~ıl .. k.~da.'. ıztırap ç~k:nı::ıtır vu biridir: ' 
•uretıyloo butun bu halkın da :-ıovyet- '.ııhaJ e~ .tutun~u,. ancak. hır ıkı_ ~en;:- ı - Bit:ıı·aflık k:ımınlannın İ>[ısh(i-
ıD-:~ ~moatis\ t,.rnin ,.rfllecektir. ,ı. :ı berı, yanı ~t\kfi~etın aldıgı ted- tiiıı ilga:ı 

btf' e~er tahakkuk t"derae Hıristİ· ~1.:~e: ve yaptıgı ı:nu~a~alell'rle keı~ 2 - Y~lnız tic:m't geınileı·iıı;•1 i i'ı!ı 
"'"-nlık. ct"nh,.~i tt"siıdyJ .. bu m.ık . d. l.ı ~111 ~oparl~):abılm.ıştu·. ı:.albukı ı lnnnın.~ı. · 
111-rrn •~tihıaHn" ulı~ılacak demek· tutnn mustahsılı de bır wşek'kul ctra- :ı - r.emil"rin •~hlik<>]i o1dıı"·ı 'ciı1 
· fmd·t t 1 · t··t·· uı··kt b · ' " l.K ~ .,, • · tıı·. .: • op anır \e u unc u c ıı- m 0mıı11 olan nıınt~kalnr·ı da ..rirmel<'ı·: 

HAM t O ''tık nıuva 1 ··ct ı- • • " ' ' " ' O N ZHET ÇANÇ~R ;· . . za-a ynpaıı ~rın_ mu. a ,~- w malv~me naklelmel~ri. 
.. .. .elerı kaldırılırsa bugbnku va~ıyetın Ruz,·elt bitaraflık kamııılrıırıııııı ta-

Vi/ki ve Lord Hali *aks çok d:~a terahıı. "~ k~.zan~1~ ~~~ h~~~ mam"n u!rasını i~temektcdir. :ı;'aknt 
• .. J 1 yelme ı muhakkak kı mumkundu_. bu hu~ıı~tn fazla ileri gitmeınekt•<liı·. 

bırer nutuk soylediler ** ---&---
AllllMLlRA GORE 

---aooo---
İ ngilttTc g;öklertnde 

y:rnınn çıkmı;ı, iki yerde de kurn ot- sıııda okunmak üzere lııı· rapor ha- ÜZÜM 
laı· tutuşmu~ttıı·. Bu !iekiz y:mgrnda ~.ıl'!annıasıııa baı;lanmı~tır. · Bilhas.oa 
1et 2v tamamen yanını~. difrer .vıın 

1 

İzmir iuarın<la al.ıııaıı netıccıer ra
gın!ar itfaiye tarafından mevzii bı- pul'<la tebarüz etlırılecektir. Bu dev 
rakılarak söndi.irülmüııtüı-. Yangın- re toplaniı.oından sonra bcldiy.1 aza
i:ırı söndürme i~ine J 9 itfaıye oto-1 lığı icin .~eç:ın yııpılacaktır. Sec;ım 
m bi!ı i~til'iık elmi:ı n.' 12:: 1olonıet-ı1 1ıazırlıklanna .' mdideıı ha~ anmı~-

K.S. 

rp me-<af(• kaleylPmi.~lrrdir. tır. 

Çinıcnto satmıyan bir 
tacir hakkında takibat 

inhisar idaresi üzünı 
satın alıyor 

24:! 
147 

91 
68 

C'zi.im Tarını 41 
Halim Alanya 42 50 
Y. 1. Taliit 16 
Harun Çol. o. 41 

59 :iL İzmır o. 44 
4R Albayral< !i3 
28 S. Erkin 
:!.7 .J ıro w Şiı. 

... ... , 
44 

:rn ~\.bdullah . L :ıx 
25 lncır 1' . . .ı\. Ş. ·il 

KeçeeilC'rde T~uıçılar ça•·::ı ·ında İnhi:-;arlar idaresi, piyasadan üziiın , - .... 69 
c- i nıcııto ve insaat malzeme~i ticareti mlibayeası için .emir a\mııı ve dün mü· 1~ 1 .', 5 -;ı 
;.a pan Mehınet eğin Ali Rıza. ma- bayeaya bnşlamıştı.ı·. !nhi~aırlar baş -1 '_"_ 
ıı.:ıza:-ıııda mühim mıktarda çimento 1müdürü borsaya gıtmı~. bır miktar ü. ~'>l lG 
lnıluncluı/;u halde mü;;\pri sıfatılc züm almıştır. l '- ' 
!H:ııcli~ıne müracaat edel'ek !'ımeıılo . H~ber ald~ğımıza gör.:ı inhbarbr I 
sııtııı almak isti\·cn Atıf .-\.kti!l~ rı- ıdaresı daha zıyade Takı ve ~ııır. ıı :ına-
ınento .-ntmanıı')tır. Depo~nıııJ;ı ya- li için iizüm ~atın alac-aktır. 
pılıın ara~tırmada uı.o totlıa ı:ımcıı-

0 Jıuluıınıus ve keııdısint' ;;otuiduk
. ınaı!aza ~ahihi, lıuııları gi.irnriili 
ıııı;ayeııe ıneınur!anndaıı Ahınrt 
l{cınzı ve E~ada sattığını ı'idia t~t
ıtıı~tir. Bu memmlar davet rdi'er"~' 
tahkik al gcni~letilmi~, lıiiyle bıı ııw 
se!t·deıı haberleri olmadığıuı .,1;"!!'
m'~lerdir. mağazn ,.;ahibi ,\ji llız.ı 
hakkında takibata b:ı,;lr·11ılmış, lıa
:'.:ılanan e\-rak, mc~lıul ciiriim!Pr ka 
:rnmma göl'e muaml'lr yapılmak !i
:'Pı t' :u\li~ eye \'Nl!Tiiııtir. 

1. E. BIRLIGINDE SEÇiM 
İzmir Kah\·eciler cemiyeti ı·ebi falı

rikatöıı· Hasan Yiğit, işçi ve esnaf ku-1 
'.u~lıırı lıirliği daimi hey~ti l'.il:iııci ı·e-j 
ıs!ıgne, berberler cemyetı rcısı H:ık~ı 
Kiper ikinci reisliğe seçilmişlerdi«. 
Heıı.· ikbi de muhitinde lanınınıs vata'1-
dıı.şlarclıı·. :\lıınıffakıyetl !'ini ;w.~riz. 

---.;u---
iKi ORMAN YANGINı 

Kernalpa~a :-aza rn111 Cuma!, \'C ---onn--- . l :;ıyıııdırın Kıwııknlnnı köyl 't'ı .ıra-

7 
c 

·10 50 
41 50 

!) 4:.; 50 
10 47 50 
il 52 

Raz. lııJıig, ~-t 
ı:; 'iy. 1nhı~. 2J 

İNCİR 
K.S 

·l 86 M. r·u~ak<:ı o. 17 7.i 
:311 lııcıl' T A s H.:;o 
287 .ı. ll. >a;l;·· lf> 
257 :ı.ı. Kamıı 20 
fil :il. lzmiı· o. 1 :1 
~ll K . .:\Iahmut T. 17 GO 
~6 s. Süleymauo. 14 .iO 
::~ iL Avni Özgiir 16 -Ba.t tarafı 1 inci tahifede -

ülu dünya hürriyetini frlakete si.inik 
ı y.-t:ek olan l.ıöyle bir kanunu iiğ. - ., .. taraıı ı uu;ı ..aurede -
\·etmek te. ebbüsünü eline ~ııma,;ı otomobil, traktör fabrikalarının <b 

Londr· , 7 ( ·' . ) , . .,ı;. I 
nin tebliği: 

OrllO\'cHia Par 1 . ındakı arazide yangın çıkmn v . et 

l 1 . ı ::ıfr. foz:a genı~leme~ine me~ daı1 n 1 

:iL lzmıı· o. rn 2:; 
1. Y chbi Fe1'ıl'' 2ı1 !)O 
i\I. .r. T:ırnııto 21 
~ı.ımt F. 20 :cabettiğini ilave etmiştir. bulunduğu mühim bir sanayi şchıi-

~evyork, 7 (A.A.) - Va ington di.r, •• - --
hbı<fıme'ti nezdindeki İngiltere elçfai Bertin, 7 (A.A.) _ D. N. B. ajan-
ı..ord Halifaks, dün ak.:ıam ~reı:ıne şı bildiriyor: 
'' rilen bir zi.rafette demiştir kı: · Sovyet!erin daha şimdiden 1•1500 

_- Mümkün olduğu kadar sürat!e ci geçen pek büyük tayy-are kayıbını 
ınu~afa~dan taarr.uza g;e~mek, .. ıçı:ı teı~t~ ede.m.iyecek vaziyettedirler. 
~.?.!\ ga~retler sarfet~e~ .. 1ız. Çunku 1 Ingılız yardımı da, Dinyeper sanayi 
r...ırrt}za geçmek, :rof(!rı kazanmak mıntakası kaybedılince şimdi ::\1os -
a: 111; lAzımdır. _ _ . !i.ova ve Orallarda Ru~ların elind~ 

i' ransanın maglubıyetinden :;ourn 1lir kaç tayyare fabrikssı kalmıstır. 
ra>ıama~. m~h~rebesınde muv:ıffak rlunların verimi, zayiatı asla tıilafi 
oıuuk. Şımdı ıse zafeı· yolundayız. edemez. 

Diin gece erken Matta !.ıiı· cW,ın:ııı 
tayy::- ·ı;i cenup doğusundıı bir .ıo!;; -
tıı.yıı. bomba :ıtmı~tır. Ha :ı:: ve zayiat 
yoktur. 

·Londra, 7 (A.A.) - Hm·a ve da -
hili emniyet nezaretlerinin tP.bli~i: 

DU n Britan.\·a Uzerind<> dii~ma ııı n 
hm·:ı fa:·li~·etl olmamı. t ıı·. 

Libvada 
J 

Kahire, 7 (A.A.) - Orta ~:ırk tei.ı
liği: 

~ '- rılnı;)dcn cı\·nı· köyler halkı, jaııdaı·-:011gı··· eı·ı 

Bornova Pahiye;ıine ?nğlı l'. H. J.'. ı:.~a Ye .. rm.:ı~. ıclııı:eleri taı-aiml'.aıı ! 
köy ocaklan koııgrelıırıne baı::lıııırr:ı;-J- .,or.dunılnıu~tur. hO hektar .ıı-azıdr I 
tır. Bugüne kadaır Eğrideı·e, Camiti, :i20 çam ağacı ılt> 195 kentnl ml'~f' -- -
Kayadibi, Kurudcı'e köyleri ko11ın:e- orn~anı yanmı;ıtıı·. 1722 
!eri toplannııştır. Dilekler te"bit edi- Y:ıııgına çoban . !u~tafaııııı j·::ktı- 4.1gg2 
!erek ,\·eni sene hcy~ti ;rıart> ·ntihapla- ğı ı.te,_s ~ebeb;yet nı·ıııiştır. Sııclu hı ı,..._ __ 
rı yapılmıştır. tu!<.rak ndliy<'ye Ycı·ilnıi;;tır. 

Bu kongrelere nahiye ;<1, r·' h ye~i fll'ı ıı:anı:ıııııı Koz:ık nahi~··~-" ııııı 
başkanı Halid Kocaoğıu ile ·ızacfon Göl: eller köyil l' ,·arındnki oı·maıırh ı l 21 
.\fohmet Hancı mfüuıhit ,;ıfati.\'I" bu - y.lııgııı çıknıı,.., ::nıı ılilıılirn ::ah 11" 2n 
lunmuslardır. :· ı·az•ıle :;o fı ll'I\ l: mı ağacı n111mı l ~.ıı 

tıı. Yangının ~ehelıı ağacla1·1ıı tlıp- ı ·a 
hrıııdeki kuru otların len~iz!~ıı.n ·~ 

1Cf.O 1 

()ı::Lleıniı· 18 

ZAHİRE 

............. .., ....... 000 ......... - ....... 

K.S. 
50 
42 75 
46 
41 öO 

2ıi 
~ti 

K 
20 
2G 
.ı 2 
20 
lfı 5() 

1~ 50 
1.1 ;;o 
lô 
9 2, 

20 ıo 

'.~ 1 
~n 
1 

• lj 

~ud~etlenm1 izi birBle.~tirmedıkçe za - Bertin, 7 (A.A.) _ v. )[, ı:. ajan-
er azanı amaz. ırleşık Amerika n bildiriyor: 

\ e lngı~terenın ba lıca gayesi şudur: Bolşevikler 5 ilkteşrinde de bü -

Tobnık bölgesinde ingiliz t!evriyelc 
ri faaliyetlerine devam ctmislerdir. 
Fasılasız devam eden h:ırekat netice
sinde 2 italyan esir edilmi!'I ve çok kıy
metli malumat alınmıstır. 

Bornova kabristanında 
Bornova asrı kabristanına g-icl ıı ~·o 

ltııı bozuk kısmı bu dda bel-,rliy,·c~ ye
niden yaptırılmaktadır. 

<' 111 :<ahiph'I" tarafından r:ıkılnııı~ı- , 
dıı. T:ıhkikat:ı dP\'nm olun ıynr. GIDAMADDELERl FIATLARI 

lnmh~~· fazla mnlii_t. • . ) ilk tayyare 'kayıpları .,·ermişlerdir. 
, lf.arbı.;1 Rusyaya • .sırayet et.ı:1et'!... 24 aatte avcılar Ye dafi bataryala- Kabri~tanda ııimcliye karim· ·u bulun 

madığındaıı cok ınü~külat çekilmekte 
idi. Bu müşk(iliitı önlemek mak~nrliyle 
lmra:a içme :-uyundan ı>50 nıet.rc bo
ru ferside :su verilmesi l.de<liye encü
menine~ kurar altına alınmıı.ıtıı·. 

---000---
·-\'alinin teftişleri 

\ ilii\·et fiyat nıiirakahe komi ::n ı ı 
dün vali muavini Ekrem Y:-ılçınk:ıyw 
ııııı r i:;liğindc oplaıımı;ı. gıda ıı•aıirl' 
!eri fivtıtlnrı üzerinde mliz:ı.k"'I' ier<l•' 
bulunmuştur. Rel~<li ·enin finıt te.-ılıi' 
edeceği maddeleıı için hazı it' ebl iı~Jtır· 
ıl<' bulunulacaktır. 

ı.aı:ta ~eııel_eıe.r. dogur~u~t~ır. l>ır ıt rı tarafından 202 tayya;rc uiis~lı'ül -
~ ının ~ apt.ıgı JRI., beş kı:,,ının yaptıgı nıtiş, meydanlarda bulunan 22 tay-
·" derec~suıe çıkaramayız. yare de tahrip edilm~tir. 7 ta\'yare-

Yapılan temaslarda ağır zayiat ver
dirilen düşman geri çekilmişti•:. 

Libya hududunda devriye iaalıy1.:ti 
olmuştur. Pazar gecesi hawkiHınria 
diisman mevzilerine derinlemesin' da
lan kuvvetlerimizden bir u Jay ve ~ 

\',t]ı Fuat Tuk~al, düıı Urla. \;'t.!s
nıc ve Sefeı:ihı~:ır kazalarıııa g-ıt
n.ı"tir. ~Iuhtleif tl'lkikler yaparak 
bilha;;sa mu~ıah"llleri.n tohunı!tık ılı., 

Ba! Pııkopoaun ıözleri: ıniz iisiüne dönmemiştir • 
Lon~ra, 7 (A.A.) - Kentl'rbari · 

ıJ:ı~ Pıskoposu bir nutuk iradederek 
ıı.ıtkı Rusyaya yardım olmak üzere 
iane vermeğe davet ctmu ve demiş· 
'tir ki: 

- Yeni müttefikimizle iftihar et -
nwmi:.: için bir çok sebepler n.ırdu. 
.ılazi;ı. i hatırlayınc-a bu bize garın 
~clebilir. Şimdi bile bundan dola.rı 
\:edan azabı çekebiliriz. Fakat biı -
~ ü hadiseler kar:;ıı:;ı:ıda maziyi de
~:ı. istikbali ve hali düsünme!i\·iz. 

.ıiüttefikimizin büyük ihtiyaçİarın 
elan biri de tıbbi ve ce1'1'3hi lcvazım
'-"ı·. İngiliz kızılhaçının harp i.eşki
i!itı bu i:: üzerinde çalı;ımaktadır. Fa
bıt 251) bin İngiliz lirasına ihtiyac 
\':ırrlır. Bunu biz temin etmeliyiz. 

. lo.-;ko\'a, 7 (A.A.) - Uneni!ll 
l're,ı ajansı bildiriyor: 

Amerika büyük elçisi Stayııhaı·d , 
Heis Ruzveltle görüıımck iiz~rc Amc. 
h-.!ya gidecektir. 

Staynhard, bir kaç güne 
.\!o•kovadan aynlacaktır. 

kadar 

- TauuırıSineması-, 
Bugün halk günüdür 

Salon ve Balkon 20 kuruttur 
Son olarak ıröaterilecek olan 

~1acar \şkını 
ve 

l{io Yıldızı ile 
Tropicol Revüyij görünüz 

I 
Yarın yeni program 

Açılmamış Konca 
Cabora jean 

neferimiz kayıptır. Ingilteredeki Kanada 000 ı::, ac:ları hnkkın<lıı keııdıleriJr t"-
• n~a~ edecektir. l l S J t l ·ı· ordusu 1\ydın ıstasyonu inşaatı za ·· .. ar< a ngı ız 

--........ 000---

Londra, 7 (A.A.) - v-ın radyo Süveyşe hücunl. edildi bitmek uzere BE_L_E_D ...... IYE REiSi başkuınandanı 
ıie beyanatta bulunan İngilteredeki Berlin, 7 (A.A.) - İngiltureye k:ıı·- . • .. • :::>inaapur, 7 (A.A.) - Uzak ı<nı·ı> 
K d k tl 

· ı 1 A\ dm (Husu~ı) "Itınakalat ı ..... tanbulcla bulunan bt lecli.\ ~ rei.~ı 0 
• ~ ana ıı uvve erı kumımdunı ge şı hareket ecen A maıı .savaş tayyare- : . .' · ' -:- " • lı1giliz kuvvetleri baş ktınıanclarıı n~ı al Jlakmahon, içbergiıı işgali j ıeri 6 - 7 tesrinievvel g<ıcesi ingilwrc- Ve kılımız Cevdet Kerım lnc~day.ının Dr. Behçet Uz, yarın akııam İ~t:ınhııl- hava mare~ıılı Sirroyen ve Brol< 

g-ıbi bır gtin Kanada ku·:vetlerinin .d-eki mühim askeri tesisata •ınıvaffa- bu.Hene_ başındn Aydına. gelışlerınde dan şehrimize gelecektir. l' ıphaıı, . fanillfülııki Ameı·ikaıı ol' 
Alman .sahillerini de i~gal edecegi-lkıyetli hücumlar yapmışlardır. Şimali '~~dm .,ıstal'yoııunun ı~t.ıy.ac,\ uyg~n YENi TRAMVAY ARABASI c.lııl, ı·ı bas kumandanı .VIak Arcuı· 
ııi söylemi~ ve demi~~ir k. ı:. . 1Afrikad8: T~br.uk li~anı te.sislerine hı- b.ır şekı.de ıslah ve tadılını emretmış- ıl~ gürü.Üikten .rınra •a\•v·:ıre ;Jı' 

- .,ımdıye kadarkı seferlcrımiz, Mruz edılmıştır. Suveyş lım,rnın:ı ya- tı. . . . . İzmir tramvay ve elektrik şirketi s;ugapura a\•clet etmı..,t:ır. . . 
bıze ııeride i tifade ede'Jı!eceğımiz pılan hücumda oeman 10 bi11 t0ııil<lt•ı· Bıı emıı mucıbınce ~e~en ıı~şaata tarnfınrla? kendi. i.mal:Hhaııelerindeki llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'llllll 
desrler vermiştir. Şimdiye kadar :ız luk 2 tical"'<!t gemisi batırılmış, 2 tiC'l- ba~lanmıştı~. İstasyo.:ı o~undekı mey- ustalara ını;a ettırılen 2 tramvay ro- ' 
za~·iat verdik. Bundan mer:ınun o!- ret gemisi de hasara uğr:ıtılmı:-;tu. ~landa tlemır yolu. u.ze~'.nd.~ ~vvelce mork arabası tecırübelerden sonn ~e- 337 Doğun1lula r ve o-a , ... 
malıyız. Çünkü hazırlamakta oldu- Dün ne gündüz, ne de gece Al:r.an top- ıdarece yaptırılan ~kı kopru!1un ara- ferlere ba~lattırılmı~tır. • • l" l .., l ,., · 
('tımuz alet, dahn çabuk yıpranabi- rakları üzerinde düşman rayyareieri ,;ı kapatı.lmış, partı, ~falkevı. mey.d~-L•---- rI IS anl aı· Çag1rı ıyor 
lirdi. Kat'i mul.:.ırebeyc sahue ola- uçmamıştır. nı. b.eled_ıye meydanıyl~ bırle~tırıl- Diş hekiınİ tzmir yerli aıkerlik şubeaindeıı: 
rnk Brıtanya adalarında hazır vazi mı~tır. İstasyonu._çevre~ıy~n yollard~ :rn7 cloü-umlu ve '·tınlaı·lıı mtıamr' 
. 

1 
y · A } k b" • meydan parke doseıımış ıstasyon kı- M S bih Ag" ab g"/ " u 

) ette bu unuyoruz. enı vustra ya a ınesı şe, · bağaj ve bekleme ı:alonları kul- • a ego U leye tabi muvazzaf hizmetini vııP' 
.. ... k h l h . d' üt.eh mamıs. gn,•ı·ı· ı·s. l:lm btı'tün ,. ,ot 'ı:ı. e\·~ 

Kambera, 7 (A.A.) _ Y~ııi Avus- laııı:;ılı bir şekilde ıslah ve tanzim e- l>Ler ez asa anesı ııı m assıFı "J " " • 11 
tralya kabinesi, i<>çi partisi rdsinin dilmiştir. Bu meydanda eski istas - Hastalarını her ıün öğleden edilmek ilzt:re 9·10-911 gUnii yer. 

" b ı k ı :.skerlik şnbeainde hazır bulunııcıı1' 
teb- başkanlığında kurulmuştuır. Yeni ba:;ı- yon müştemilatı ina ar yı ı mış, or- aonra ikinci beyler sokağında 

wkil, umumi vali önünde kanun n:ıirr- tası revüşlü büyük bir meydan ya - No. 25 de kabul eder. !ardır. Bulunmayanlar hakkındtL }\,. 
~inde yemin. etmiştir. ı,ılarak mevcut peronlar uzatılmıştır. nuni ceza hükümlerinin t:ıtbik cdi ' 

ltalyan tebliği 
Roma, 7 (A.A.) - İtalrnn 

j;ği: -
. Ratanya ve Lipar üzerinde İngi

l·z tayyareleri uı;arak bombalar at
ınışlarsa da hasarat yoktur. Şimali 
Afrikada hava teşekkülleri, 1'-Ier:>a 

Yeni istasyon büfesi de çok güzel TELEFON: 3680 . leceği ilan olunur. jlll 
Ye zengindir. İstasyonun iç ve dışın- ııııııııııııııııııımııııııııımuıııııııııııımın 

)'eni bir rekor da insaat devam etmektedir. Bunlar 
ela pek yakında bitirilecektir. E L H A R A iV eni mevsim-Yeni f ilnı ).fatruh ve Tobruk üzerine taarruz- Vaşington, 7 (A.A.) - Tııyynreci 

Jar yapmışlardır. Libya cephesinde kaymakam Herbert, Manilladaıı Ame-
tovçularımız, bir düsmıııı +an-aıe. i- rikaya dönerken yeni bir rekor tesis B. Salim Akdog"' an 

· d .. ·· ti 1 d' etmiş, 13,45 saatfa. 5500 kilom tre uç-111 uşur_m 1' er ır. Şehrimiz emniyet mUdürlüği.i adll 
Doğu Afrika~ında müh m İtalyan ,,m,_u.şt.u,.r.·----------------··I kısım reisliğine tayin edilen Kayseri 

~ayyareleri, Goııdar üzcr'nd<> kesif- Kulak, burun ve bog"' az emniyet amiri, Salim Akdoğan, tstan-

Bevnelmilel İşçi . . 

konferansı 
Londra, 7 (A.A.) - }Jaşvekiı mu 

Dahi Öke 

. <'r yapmışlardır. buldan gelmis ve yeni vazifosin~ b:ı~-
hastC\hkları mütehassısı lamıştır. 

DOKTOR OPERATÖR r • , 
:3 Küçük Bay aranıyor 

~'[. K. Sinemasında 
SENb'N/N /J,K TÜRKÇE SÔZLÜ ŞAHESERi 

MUSiKiSiNi Besteliyen SAADETTİN KAYNAK 
ı-;=:;;;::;;::;;:okuyanlar: .:VIÜNİR NUREDDİN - MÜZEYYEN SEN.Al? 

BiNB.Ri CI GEC 
(BiN BiR GECE) Masallarının Son Gecesini Musavver Bu 

Muhteşem Film Sinema San'atının Biır Harikasıdır. 

ve .avini Atly, Nevyarkta ilk t.e~ri ı·n 26 
Madam Roray, Pola Neğri f!l)da toplanacak beynelmile ifi;;İ 

İkinci Beyler ıokağı No. (80) 
Haıtalarını her gün öf led~n sonra 

kabul ve tedavi eder 

San'atki.r yetiftirilmek üzere üç 
küçük Bay aranıyor. Maaılıdır. Ta
lipler Marifet matbaaıına müracaat 
etainler, 

SEANSLAR: HER GÜN 3 - 5 - 7 - 9 da Cumartesi Pıtzar 11 de baslıı~; 
"''liER'''G'llN111lLK11MATlNEDE"'ücuz' 1FlAT111···················••u••"''': tarafından konferansında İngiltere ,işçi partisi-

~ ... -----.-.;.;.;.;..--.--ı ı temsil edecektir. ...... ... 1111111 ........... -------- $, J 
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Hahf lıparatoru ~:.~!~: 1g~~~~~ aı~~~~ MADEN 1 AŞ E 
(ANADOLU/ 

Yeni bir ordu te kil . zu 1 Moıtl·ntn\, dun gece bernnat· Ko'" mu'" rlerı" 
bulıınnrak Mchıkadan yeniden 

edecek: .ıümfi.; <atın alınması ıçın müzake-
1.;onclra, 7 (A.!A..) Habe~ iroparn- «•!ere tekrar başlandığını 'örlemi:ı-

toru Hail Sel iy , ingilt€.-eye mu- ! I'. 
racııat ederek şah>i kumanda~ında :e
ni bir ordu teşkili İçin inllsaad~ istemiş 
tir. İngiliz askeri heyeti, imparnto!"l 
askeri wşkilat için :vnrdımd bulıına

/ngiliz denizaltıları 
. - Baetarafı 1 inci ııalıif.,de -

na vultıi(ı görülmüştür. 5200 tonluk 
bir 'gemi ile beşer bin tonluk iki leva-

caktır. 

ASkeri v • t zım gemisi ve va~at hacimde bir gemi 
azıye de torpillenmiştir. Bu son beş geminin 

. • . kat'! isabet ala'l'ak fena halde sakatlaıı
- Butarafı 1 mcı sahifede - dıi(ı görülmüşse ele fena hava şartları 

hilcum tarzlarına bağlıdır. Londraclan clolayısivle denizaltı kumandanı Jıu ge
gelen haberler, Alman taarruz h~.-eke- 1

1 milerin ·batıp batmadıklarını tesbit e
tinde bazı inkişafların meveut nld~ıj(u- dememiştir. 
nu bildirmektedir. Üçüncü Alman ta-1 Vi~i. 7 (A.A.) - Fransız amirallık 
arruzu da Azal> deniziniıı şim:ıl bölge·. ıl'!ire•inin tebliği: 
sine yapılan taarruzdur. Bu taarrnza l Fran•aya dönm~ke üzere Selanikten 
sebep, Harkof taanuzunJn ;·anını hareket eden Teofıl Gotye vapuru, dört 
korumak ve Rostofu alarak Kııfka•v:ı- 1 

ilk teşırin 1941 de Ege denizinde bir 
dan gelecek yardıma mani clıııaktır. I denizaltı tarafından torpillenerek :.ın
Alm:ınlar, şiddetli tayyare ıııieıımıaı·ı- tırılmıştır. Vapurun tayfa ve yolcula
m Rostofa tevcih etmişlerdir. rı kurtarılmıştır. Ynlnıı iki kayıp \':ır-

Almanlar, ilerledikkrini bildirmek- clır. 
le beraber tebliğlerinde eldıkları yerle- Teofil Gotye, haziranda İngiliz hü
ri zikretmemektedirler. Aim:ııılrırın 1 cumu başladıih zaman Beyrut limanın
Tim~nko ku\·vetlerine karşı hava da idi. İngiliz ablukasına >rağmen bu 
mulı::ırclıelerinde lıc~ bin tay;, are ku i- vapur, Suriyeye gönderilerek yardımı 
!andıkları bildirilmektedir. almak üz~re Se!aniğe gitmişti. Ve o 

Alman hava kuvvetk.-i, biitiin ceph~ zamandanl>eri bu limanda bulunurken 
üzerind~ muazzam faaliyet.göstermek- Fransız amirallık dairesinden dönmek 
te \'e Sovyet hava kuvvetleriııin faali- emrini almıştı. lngiliz denizaltıların
yetini akamete uj!ratmnlhı rıılı•m:ıktn- 1 dan \'e tavı•are hücumlarından muha-
dır. J faza için de Teofil Gotyeııin himayeli 

Si71asi kısıın: bir italı·::ın kafilesine katılma>ı kabul 
Dünrn efkarının ilgisi Rusya n;ke- edilnıisti. 

ri hare-katı üzN·ine müteveccihtir. Ilil- Teofil Gotyc bu kafileye ynpılnıı Jıii 
!erin de haber verdiği ıribi Almr ıılar. cuıııda hcd<>f ol;ırak ele alırımı~tıı-. Çüıı 
büyük bi.- taarruza giri~mi~tiı-. İngiliz kü İngiliz bııhriyesi, Suriye ıııiidafna
radyo~u. bugün taarruzun lılitiin c p- sııı:ı ı•nrdım eden bu vapu rnn dönnıc
hede rlevam ettiğini bildirmi•t?r. Ru.;- siıw ~ani olmağn )"emin etmişti. 

lar su~makta_ ~e Al~a~lar ise._]::ı~ck;.- lllllllllll'lllllllllUlllllllllllllllllllllllRllllllllll tın plan dahılınde ınkı~af >ltıgını bıl- 1 
dirmckteılirler. Şark Sanayi kumpanyası 

Bugün gelen haberler. H::ırkof üze- • Ş . 
~·inde tazyikin arttığını gö<teri.rnr. in- Türk Anonım rketı 
gilizler İ!!<' }lo,kova üzerine .:apılan 
Alman taarrmunıla inkisaflar görüldii ~9 
ğünil halx>r Yeriyorlar. H~r halde ha
rPkat .çok ağırdır, Almanla''. kı< bn•-

7 1911 tıırihinden itibaren kapoL 
L,·zi \'e iplik fiat tarifesi 

J\,lPOT BEZİ 
madan Rus harbini bitirmeğe ealı;;a- Tip. IJ. 
cakları nnlaşılıyor. Bu sur~tle }lo•l«>
va konferansına cevap verm 1- isteıni:ı-
1 rdir. Rusya)·n İngiliz \'e Amerikan 
yardımı tamıtll)('n gelmeden b'l'. d:ıhn 
kalkınmasına me,·dan wrm•.nek g:ı, ., 

!10 cm. 031 Kuru• 
75 cm. 820 

!eridir. 
Almanlar, bu '.Yardımın gelemin ce

ğine kani bulunuyorlarsa da ilklıahnr
ıl:ı mııhtdif •ebeplerl' İran yolunda n 
W-?l~k yardımlarla müşkül rnziyN, 

1'"4.lfl'K lPLf<;f 
l'ATER 

1 :! G95 Kurnş 

il 
20 

640 
7!l5 

KATLI 
ı~ :ı 6-10 

KIVR.4K 

• 

c 

girebil~ler. lngiltexe e Amerikan• ı ~. ,<.,· 
R h[z 

, 'o. 16 ;, « 
usyaya tcç at gondermPk işine Lııi- , 

yfik <'he:mmiyet ı'et'<likleri mıılıa <:<al;- fllllllllf lllfllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllJ I· 

tır. r -..,. 
RuZ\'eltln, kira \-<' iare kanunu m. ,. ·• 

C'ibincc Rusrnya rnrılım irin t0 dlı".· Aluhasçheci aray~nl:ıra 1 

alc!ığı gürülmektcrlİl'. Fakat Amerika- Uzun <eneler banka ve insnat , 
claki muhıılifler, Rusyada cliıı ~erb"'- nıuhaselıeciligi yapını~ tecrübeli 

1

. 
1isi bulunmadığını iler·i '!irnı ·l{t<> ' 0 lıir nıulıa,elıeci i~ arnmak!aclır. 
Rusyııya ~·aı·dım yapılmam~sıııı is!~- Arzu edenlerin H. O rııncııziylP 
mr.ktt>dirler. Ruz\'elt ve bayan P.uzv~ıt. Aıınclolu iclarehırnesine miira - ı 
nııtııklnr •ö,·lirer~k Rıı•:rnılnki r in " r <'ııııtları. 1 

bestiı ind~n bah etnıislerdi" T• ı. 1196 - 2i.i~ 
(Rndııo qı< .r e~ · ı 

Deniz Gazi osunda 
Perşembe günü akşamı 

Mac Allan ve Praf Gearg 
l)arvaş, Kon1ponist Fritz Kerten caz orkestrası 

Maııalar yemeklidir, Evvelden masalarınızı tedarik etmeniz 
rica olunur. Telefon: 4007 

İstanbul belediyesinden: 
Si lıanilde Evliyaçelebi \'e hkender caddelerinin tevsii ile kaldırım 

duvar vesaire. in aatı kapalı zarf ıı<ııliyle eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif bed<?li 30107 lira 80 kuruş ve ilk teminatı 2258 lira 9 kuruştuır. Mu
ka\'ele t>!<siltme Bayındırlık i.~leri g.:nel hususi ve fenni şartnameleri 
Proje keşif hüla•a•iyle buna mütefNri diğer evrak 151 kuruş mukabi
linde Beleöiye "F~n i~leri mlidüırliiğünden verilecektir. İhale 16/10/941 
Perşerr.bc günil saat 15 de Daimi encümeninde yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları ihale tarihinden üç gün evvel Bele
diye F~n i§leri müdürliiğüne miiracnatln <ıiııcakları fenni ehliyet ve 941 
Yılına aid Ticaret odası veRikaları imzalı şartname ve kanunen ibrazı 

lazım gelen diğer vesaik ile 2490 ııumu'l'alı kanunun tarifatı çevresinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar Daimi en
cUınene vermeleri la2ımdır. l 4 8 13 (8636/ 4047) -

lzmir Vilayetinden: 
Pıısif korunma <'kibin• mah.<ııs masa \'e clurnr <ııarları alınacaktır. Bu 

saatlar tnııınmı firmııların marka, ını lıcsıyacaktır. Talip olaıılarııı vi:a
Yet eferberlik miidüriyetinr müracaatları ilan olunur. 8 11 4197 

Menemen belediye riyasetin
den: 

lçnı~ uyu te i atıııdan artan aşağıda müfredatı yazılı dört kalem
de 6622 kilo boru ve hususi parçaları 29-9-941 tarihinden itibaren ıa 
gün rol'ddctle açık artı.rmaya konulmuştur. !hale 14-10-941 salı günii 
saat on beşte belediye c'. 'esinde iera kılınacaktır. Muhammen bedeli 
2073 lıra 54 kuruştur. Bu işe ait sart name muhasebeden alınabilir. 

Satılacak borular: 
Asfaltlı çelik boru 

Asfalt çelik boru 
hususi parçalan 

Font boru • 
Font boru hususi parçalan 

8 

18 
36 
28 

adet 

« 
• 

Yekun 

1339 kilo 

344 • 
3821 • 
1118 • c 

6622 00 

En ucuz, en temiz Kok, somı
kok ve sair maden kömürleri en 
ehven ~artlarla kömilrleriniz, nak
liye \'C hamaliye de bize ait olmak 
üzere yazıhanenizin, evinizin de- AiYrıları dı·ndı·rı·r 
po.-ıma kadar yerleştirilir, -. 

Müracaat yeri: Fevzi Pasa ROMATiZMA, BAŞ, DİŞ, SİNiR ve BEL ağrıları ile aoğuk alğınlı· 
Bulvmı No. 7 Telefon: 3304 ğından ileri gelen vücut KIRIKLIC.I, NEZLE ve GRiP haatalıkları 
Satış deposu: Kestane pazarı 
Bardakçılar sokak No. :ı D E R M A N kateleriyle derhal geçer, icabında günde 1 • 3 kaıe alı. 

Abidin Oktay nır, her eczanede bulunur. 
...................... ~~--~~----- ~""""c:":'::~:-:7:'.~-=-:~,,.,-~~~~~__;,---~~-,-~~~~~~~--,~--::-:::--:-~~~~~~~~~ ...................... .............. ......................................................... .,.................. lstanbul Tetpkapı ı'l!altcpc AS. SA. AL. Ko. dan: 

-~-; İzmir Levazım Amir lig" i İlanları~=' 1 - Kapalı zarf usuliyk 30 ton pirinç alınacaktır. Beher kilo;;unun 
. . muhammen bedeli 4;; kuruştllll'. Evsafı ve hususi şartlar Topka-
~ ........................... , ............................................................. u .................. , .... • pı ~Ialtepe askeri gatın alma komisyonunda görülebilir. 

lzmir levazım amirliii aatın alma komisyonundan ı 
3 

2 - İhalesi 18/10/ 941 Cıunartcsi günü saat 11 de komisyonda yapı-
Met Jacaktır. Talipler belli günde muvakkat teminat makbuzlarirle Adet 

-
1000 
1250 
800 
800 

3000 
500 

1000 
500 . . 

48,000 
20,000 
32,000 
20,000 
48,000 
10,000 
12,800 
10,000 
---

4,00X0.08X0.15 
4.00X0.05X0.08 
4.ooxo.1o:xo.10 
4.00X0.08X0.08 
4.00X0.02X0.20 
4.00X0.20X0.025 
4.00X0.04X0.08 
4.00X0.05X0.10 

201,280 
1 - Yukarıda yazılı 201,280 metre nıikilbı kereste ıxızarlıkla sa

tın alınacaktır. 

2 - İhalesi 9 '10 / 941 perşenbe günü saat 11 de kışlada izmir le.. 
vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin belli gün ve saatta teminatları ile birlikte komis-
yona müracaatları. 4--6-8 

-A-n~k-a-ra- M. M:-v. H~rbiye dairesi riyaaetinde~n-,-------
Miktarı 

c~- a~ 

Kablo arka tezkeresi 
Kablo mahfazası 
Kablo askı tertibatı 
Kablo tezkere çevirecek 
kablo 

300 
2000 

28000 
600 

Kablo çeviı·ecek kolu 3000 
İşletme çantası 1500 
Emniyet kemeri 500 

1 - Yukarıda ~·~.z:lı ~·edi kalem malzeme satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin malzeme hakkında malumat almak ve nümuııele

rinf görmek üzere 10/10/941 gününe kadar 1\1. 111. V. harbi-
ye da:ı·esi riyesetine müracaatları. 4-6-7-8-fl 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komisyonundanı 
1- Unu ciheti -:ıskeriyede•ı verilmek şartiyle 25000 kilo makarna 

imal ettirilecektir. 
2 - İhalesi 9-10-941 glin vt "aat 14 de yapılacaktır. 
:ı - Şartnamesi her gün komisyonumuzda görülebilir. 
·1 - lsteklilı?rin belli gün ve saatte teminatı muvakattalarivlc 

birlikte komisyonuır•uza müraC11atları. • 

İstanbul Topkapı maltepe -Aı. Sa. Al. Komisyonundan: 
1 - KapaJı zarf u~uJiJc 400 ton kuru üzüm satın ahnacaktn·. 
~ Beher kılosunun muhamm~n bedeli 51 kuruştur. 
:~ - Eu tizümleriu 200 tonu Sirkecıye \"e 200 tonu da Çekmece 

ambarına ~eslını cdılecektır. 
-t - EY~af \'C .~artları ıııezkiır komi,yon<la görülebilir. Ambara 

:ııt _üzümler 1>11· ıa .. be verıleceği gıbi ayrı ayn taliplere de 
n·rılebılecektır. 

·J :ıı.ı0.\141 cıımnrtesı ı•liniı ~ant 11 de komisyonda yapılacak
tır. 'faiıpier mııvakkr.t mı.kbuzlarıle kapalı zarf mektupla
rını lıır g-ını en·et 'aat 10 nıı kadar vermeleri 11\zımdır. 

~~~~~~~~~~~~~~4 8 13 18 
Söke askeri ülm alma komiıyonundan: ____ ------

1 - :!~000 K·IO nohut ı-atın nlıı:acnktır. 
~ ı.:vsa( \'c ,;ntıı:ıınr,,ı SökN•: . aı;keri satın alma k-0mi,;yonuıı

da, lzmırde le\•azım amıı·Jıgı satın alma komisyanund her 
zaman para.,ız ı.iıırak göri:lür. a 

3 - Eksıltme ı;;.ıu.~ı.Jl çaqamba günü saat 11 de Sökede as
keri &atın alma komı~yonunda yapılacaktır. 

4 Açık eksiltme u>uliyie yapılacaktır. 
:\luhammeıı bcdelı 2860 lıra olup muvakkat teminat '.lU ji. 
rn 50 kuruştur. 

6 - Talıplerın teminat akçeleı ile şartnamede yazılı vesaıki ha
vi teklif ıııektuplnrıııı 15.10.9.U çarşamba günii en geç sa
at 10 na kadar .Sökede :ıskeri satın alma komisyonuna mak
buz mukabıli vermı~ olmaları ve bu saatten sonra verılecek 
veya gelecek mektupların kabul edilmıyeceği -ilan olunur. 

26 30 4 8 
Söke aıkeri aatın alma komi•yonundan: 

1 - 25000 kilo kuru fasulya satın alınacaktır. 
2 - h'vsaf ve şartnamesı Sökl. askeri satın alma komisyonunda 

ve lznıir lev:ınnı iimirlığı satın alma komiyonunda her za
man parasız olarnk görüı~bilir. 

3 - l!:ksiltme 14.10.941 salı günl\ saat 11 de Sökede askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Açık eksiltme usu' ıyle yaı,ılacaktır. 
5 - :;11uhammen bedelı 4625 lira olup muvakkat temin:ıt 327 

liradır. 
6 - 'falipleriıı tenıina~ akçeleriyle şartnamede yazılı vesaiki 

havi teklif mektupların ı 14.10.941 salı günü en geç ~aat 10 
na kadar Sökede cskeri ~atın alma komisyonuna mekbuz 
mukabili vermiş olmaları vı: bu saatten sonra verilecek ve
ya gelecek rnt•ktu9lıır111 kabuJ edilmiyeceği ilfın olunur. 

26 30 4 8 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı 
1 _ Beher kilosuna 62 (altmıı; iki) kuruş tahmın edilen 25000 

(yirmi beş bın) kilo kPsilmı~ koyun eti kapalı zarf usulü ıle 
eksiltmeye hoıııılmıı8tıır. 

2 _ Eksiltme 15-10-041 çar~anba günü saat 16 da İzmirde kış
lada ievazım amırlığı sııiın alma komisyonunda yapılacak~ır. 

:ı _ Hepsinin tnhmin edile'l 1ut.arı 15500 (on beş bin beş yuz) 
lıradır . . 

.ı Teminatı muvakkntası 1162 lira 50 (bin yüz altmış ıkı lıra 
Pili) kuruştur. . . 

ı; _ Eksiltmeye ıştirak ~rlecekler kanuni vesikaları ıle ~~mına~ 
teklif mektuplarını ıh:ıle saatından en az bır saat e'' el ko 
misyona vermiş bulunacaklardır. 30 4 8 12 

Söke aakeri ıatın alma komisyonu reisliğinden: 
1 _ 15;9/941 tarihinde ihalesi yapılacak olan 137,558 kilo sene

lik sığır eti kapalı zarf usulil ile eksiltmesi ilan edildiğine 
rağmen talip çıkmadığından pazarlıkla mübayea edilmek 
üzere 15-10-941 tarihine kadar bir ay müddetle askıya alın
nırntır. 

2 - Taİiplerin istımbul, Ank11ra, izmir ve Söke satın alma ~o
misyonlarında mevcut şartnameler dahilinde 15.10-941 tarıh
li çarşanba gilnü saat on bire kadar Sökede askeri satın al
ma komisyonuna müracaat etmeleri ililn olunur. 1 8 6 8 

teklif mektuplarını ı;aat 10 na kadar komisyona vermeleri 
28 3 8 13 

İzmir levazım amirliii ııatın alma komiayonundanı 
Cinsi ~fiktarı 

Kilo 
Sığır eti 12000 
Koyun ~ti 2600 

1 Yukarıda göstcıril~n iki kalem yı;«~cek madde'i pazarlıkla sııtın 
alınacaktır. 

2 Şlhalesi 9-10-911 veı~ .he g-ünü saat on dörtte yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi her gün komis,·onu'lluzda görü.ebilir. 
4 - İsteklilerin ımıa~yı·n ı;ün \'t sııntta kışlada :zmir leYazım amirli-
' ği satın alma komi,-ronıına müıracaatları. 

lzmir emniyet müdürlüeünden: 
lzmir emniyet müdüorlllğünün şimdilik ihtiyacı· olan altmış iki adet 

sivil palto ile altmış ik takım "ivil elbise 27-X..941 pazarte<i günü saal 
15 ıc ihalesi yapılmak fö:ere açık eksiltmeye konulmuştur. Paltola
rııı beher adedi yirmi lıtş eibi,dtrin beher takımı otuz beş lira tah
min edilmiş olup her ;kisinin :ııtı\':tkkat :eminatı iki yüz yetmiş dokuz 
liradır. İhale gününe kadar ~artnameyi ve nümuneleri görmek ve oku
mak üzere talipler:n emniyet müdürlüğü hesap bürosuna müracaatla-
rı ilan olunur. 8-13-17-20 2401 

lzmir orman çevirge müdür
lüiünden: 

Ka.-şı:raka orman fidanlığında kesili yerde me\'cut bulunan 2S metre· 
küp 010 deminıetre küpe muadil 142 p:ırça mamul direklik Okaliptüs toııı
rugu ile 100 kental Okaliptüs odunu 75 kental Okaiiptils kütüğü 15 gün 
müddetle 4 X/ 941 tarihinden itibaren açık arttırmaya çıkarılmıştır. 

Direklik tomruğun beher metreküpünün muhammen bedeli 900 kurıış 
odun ve kütüklerin beher kentnli de 100 kuruştur Hepsinin teminatı 26 
lira 11 kuruştur. 

lhaie 20/ X 941 günü saal 15 te izn,;r Orman Çe\·irnıe .Müdürlüğü bi
na~ında icra edilecektir. Talipleı·in fazla malumat almak i~tiyenlerin lz
mır Orman Qevirge müdürlüğüne veya Kaa:~ıyaka Devlet-Orman fidanlığı 
mildiirJüğiinP müracaatları ıJiın olunur, .t 8 13 17 4146 

lzmir Vilayetinden: 
PıısiC konınına ekıpıer i •çin p·:ırtatif ,;ıhhiye çanta-ı ve hasta sed

yesi :tlmncaklır. Talibı rıl::ınlıı~ Faıiname;;ini görmeK ve mufassal taf
silat almak i~in Yılayet )e fı•rtı~ı lik müdürlüğüne müracaatları iliııı 
olunur. 8 11 4198 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Kon)'ada ı · uleli, Akşehirde • ıaltepe ve Bursa

da askeri liselerinın her üç sınıfına talebe 
alınacaktır 

1 - Kuldi, :Maltepe, Bıır~a asken liselerinin her 3 suııfına 1, ı kanun 
9H de lıa~lıyacak olan ;·ı:ni ders devresi için maarif liselerinden ve ııuıarif 
orta me ~bini ikmal ederek devlet olgunluk imtiha.nJarını muvaffakıyet
le vermiş olanlardan talebe alınaooktır. 

2 - Alınacakt alebenin Türk ırkından olması, sıhhi muayenede sağ
lam çıh-ınası ve istekli adedi ihtiyaçtan fezla olduğu takdirde yapılacak 
seçme sınavında kazanması şarttır. 

3 - Tahsili terk edenler her ne sebeple olursa olsun yaşını büyütmüş 
veya kilçiLtmüş olanlar, bulundukları okulların son .sınavlarında ipka ve
ya bütünlemeye kalanlaır, y~ları, boyları ve ağırlıkarı askeri liaeler tali· 
matındaki hadıere uygun olmıyanlar kabul olunmazlar. 

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

4 - Bu şartları taşıyan isteklilerin bulundukları yerlerin askeı:fü< 
şubelerinden diğer kaydi kabul şartları ile müracaat yollarım öğrenme
leri ve buna göre de kaydi kabul kağıtlarını hazırlıyarak 1. 1.teşrin 941 
den itibaren askerlik şubel~ri yoliyle bu kağıtları girmek istedikleri okul
lara gündc~·meleri ve cıkulların bulundukları yerlerde oturan isteklilerin de 
yine ı. ı teşrin D41 den itibaren en geç 10 II teşrin 941 tarihine kadar 
doğrudan doğruya okul müdürlilklcrine müracaatları ilan olunur. 

• 20, 22, 24, 26, 28, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 

T. C. Ziraat Bankası 1 
KURULUŞ TARiHi 1888 

SERMA YESl JOO 000 000 Türk liraaı Şube ve Ajan adedi 265 
Zirai v~ Ti~ari H er Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat bankaaında kumbııralı ve ihbarsız taıarnıf he144>larında en 

az 50 li.raaı bulunanlara oenede dört defa çekilecek kur'a ile aıaiıdaki 
plana 11:öre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2,000 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1.000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4,000 Lira 
100 Adet 50 Liralık 5,000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4,800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3,200 Lira 
DIKKA T: Heaaplarındaki paralar bir aene içinde elli l'radan a•aiı 

d6'miyenlere ikramiye çıktıiı takdird" yüzde yinni fazlaaiyle verile
'"'flfktir Kur'alar wn,.dr dört d•'" 1 ~yHil 1 Rlrinrilılnun. 1 M•rt ... 
'-'• ., ... ,. ..... :"'-1 .. ..;.._,1 .. (' ... ırrı ........ 1t•i· 

• 



• 

-
., eni J\lacar elçisini 

kabul ettiler 
Aıll a a, 7 (A. . ) - Macarista· 

nkara oı t el •isi Janverley, 
· Lugürı aat 16,30 da ( rıl:aya öı. 

küııclP. R>ı!iaicumhur lıırııd lnöc•ü ta· 
rafından mutad merasimle kabul 

(ANADOLU) 

Alman taarruzu r _. • • ' 
inkisaf ediyor . Çıf tçımıze 

Tayn1is gazetesi askeri 
muharriri ne divor? ,, 

hedef! Ev sahipleri 
Son zamanda 1 iracılarla 

ihtilafta ınıt L0nclı , 7 (ı\ . . ) I ~ıHl.li in as F J k• f 
1 ktffl rıııılı:nı irı lıııglinkü ynwıında az a e ım yap. 
'dı,ror kı: Radyo gazete;;indt'!n: 

Milli Piyango dün Af
yonda çekildi 

edilm!~ ve itimadnamesini vermiştir. 
Kabul resminde Hariciye Vekaleti 
umum! katibi Numan M nemenci
oğlu ıJa hazır bulunmuştur. 

~sı(ldetli on et mukavemetın" Ankara, 7 (A.A.) - Ziraat Ve - ~!ev.sim miinasebetivlc kira mtt -
uğnıen Almım ·taarruzu şımdiden kileti, vilayetlere bir tam.im göndt-- k!welelerinin tecdidi me:ıele~intlen 30 000 L• J k b •• •• k •k • 
b:iyük terakkiler kaydetmiştir. Tn- rerek sonbahar ekimine başlıınması- kı:·acıl.ula ev sahipleri :u·asında ih- t Jl 8 1 UYU ) ramıye 
arı· uz :\Io,;kovn ı tıknrnetinde yapı- nı bildirmİitir. eki.Jet, eldeki her tilii l:ır c:ıktığı v·e icı :• claire ine ha:ş- • 

SOVYETLERE GORE 
ian ~ hamle ~eklinc!Nlır. Sr.gd. n Y!l vaıutadan istifade edilerek fa:z.!:ı. VUJ uldugu :.ınla:-ıılmı in·. Mim korun. lzmire düştü 
pıl,ıcak lı .. tııl•ı rok kuvl' •• Jı olup ! ııı:ı. k~ıııtıııunuıı :10 uncu ııı. clıfo•iııe 

ekim yapılmnaını istemi,tiı·. · ı - 1 k 1 .. l - h ı · L" ı· >·ı!I •1 "h ti ~ rııolt•sııJ,iıı 7.J mil cenuı.ı ıloğ'u:ıııı- -· = göre mat sn ııp eri mu ave e nıuı - Afyıırı, 7 ll1't"ıı~ı rı~ıı a ,n·imizden) ıııfr 11-:ı, !..i.ı •• ımm:ırr. ı.e nı .aye l'-
dan hn.,_lamıstır. ::-; 1ıldan gdeıı V:ııı- H l • • · · detiniıı Jıit,ımıııılan 15 glin C\"\'l~I ıw _ Buu-üıı ,,ııat on yt.•ılıde Afyon zaf~r nen 40 bilet bin-er lira, 05'6, 1907, - Ba, tarafı bi.,inci aahifede -- ayırseyer )lr tacırınu- ·r t' 1 1 - . t ,., b 11 h lk 
dııl dıı•'lnrıııııı cenubundan ha~lıyan - ter m ·, e ı.v e evi ,n,ııi yı ıçııı u- m•!y·<lanında kala a ı' a · ôniinclc ıııil gıı~o V" 9ngo numnr· ... larl,·ı nı"ha_v.~• 1

111
_ Bnrenk denizinde bir Alman ıı. idi- " · ~ ·ı 1 l · 1 ı · · t t• .w " " ·• • ~• 

hr.nıle birinciye lıeıızemeıııek!eıiir. zin ya rdınıı tacagıııı lıı t!irir erse ·ırncı ar a ~ e- \i piyaıııonun 7 ıncı er ıp ilçü•ıcii ~e- Jr,n biletler be~r •.·i\z ıir:ı., 45~ ve 
761 re gemi~i bntmlmıstn-. Alnıaubr a.n;i 'Zamanda H:ırkof i~- ni mukwt>le yapacaklarılıı. Fairnt kiliıjinde 30 biıı Jil'ıılık lıüyük ikraml;e · .,.. .ı 

.\lo"kova. 7 (A.A.) - DUn gel'~ neıı- L . d k , 1 1 . h . fııııisn, 7 (A.A.) - Her yıl bt ra- t<.'lılig'atın, ııvlcr va~ıt si.V'le yuµıl - !,88719 ııtıııı ... ı·a_ıa i"<ılı<!t etınıs.tir. mınınralarln nihayf'tlen'<'n bilt>tler yü-
r ·ılilı•n milU>mnıim Sovyet h hliğ-;nd<> ı~:anwtın ~ ·uvvı•Lı ltr 'e.·ı aı·<'- daki fJkı"r lı."lkıı ı11111ıı·ra~tu~a dagrı :>n • I · · J •• ı · - "' ' k ' l" 015 06• 9'9 l 1 

ı.- • ı·aııınaktadır. Leningr.ııl Uzeri:ı- " ' ·• nıası ,nrlt.ıı-. fattl! uı.ıa "a ınıi, ,;ı - ıu,ooo liııı ·a:umuı,.o· 1.er ıra, . ., ye ti numata a:r a C<>.nıtbı· g,arbide ov.wt hm·a kuvvdle- Tı•ı·ırııtllıılu 'tıı::· \'ı'I u "ıl lln 'f·ı k b ı l - k" ı 6' 2"'1727 , b"lr·tl"' ıı· ı· '>6 69 ılE'h lıa~kı srevşemiı:lir. ' " • 1 'e • 1 ~ ·' ' - ı·ayı ·a. u ~ ıne.:ıp tte ır.ı~ıııııı cı '- ı ı:1.ıorı:~ 2555 ·• ı . • . 8962~6 sona erı'n ı" "'r •' ıııer ıra. '· , > 
rinin g nis fa:tliy«t gö;ıtndiklerl bil- niı-alıltmı dağıtılmak ilzeıe :rn ton masıııı ıRter.~e kır,, nüt.·re yatırıla-. nuınar:ılı lıiletk•r onar bııı !ıra J:azan- numaral~rla biten biletfor onar lira. 
dirilmektedir. 61 taıık, 103 motörlü bn rd:ıy gdndı'rnıi tir. ı ilir · 

1 1 
2, 6, s ve~ mımar:ılarl:ı. nih:ı.yct bulan 

nakli.re nı!lı!:ı ı. 12 top tııhrip olun - Orta şarkta hava : .... .-............................................. ,!~" mı~ :.ın 1~000 liı·a ka.:unaıılcn biletler iküpr lira kazanmı~lıırtlır. 
~uş, o ı:mana ~wrr zayiat \·err!irilmiş- f aaliveti İn!tiltere 'e karşı hazırlık SON DAKiKA: o3il111 o39!)5ô j ı.11)16 153'.!no ao,ooo Jirnıık buyuk ikramirc tzmi-
t.~.. '"' 1586:~4 217555 ııumaralı 'bilet!m· IK- re hatx>t <?tmiitİr. Onar bin liralık i~-

T..onclra, 7 (.-\.A.) - lngilii lehli - Kahire. 7 (A.A.) - Orta aı·k nıı başhvor? ,er biıı lir:ı kaz"ıınıı !ardır. rnıni.rekr Ankc,r:ı, Antalya ve Mer:ı-
ği: h:ıv:ı tehlığı: -

1 In!!İltcı e lıarbİ)'C " Diğer ;1:ramiııtleı·: n~. beşer bin liralık ikrnmi.r<'t.li'r lstnn-
Dlin iiyled••n ;:1Jııra :mılar lıfm[ıye- İngiliz :ığıı· homlı nlınıan lı?'):l!\c· Pnı·iı;. 7 ( ,\.A.) - Fran~adakı iş- '-' 62:~8 ile nihayetlcııt>n ·10 bile iki~<.'r bul. tzınk, Bur..ın, l~rzurum, Mt-n m ·n 

sinde dii..,man tayynrd•'rİ füı,.; r~phe- lı>rı, v;<><:Pn ırn,..ıır gecesi Trnblus ve gnl makamları, ikametgahları ba:- nazırının beyanatı bin lira, 0411 ile nihayt>ll ·n(•n 40 bilet \'C' !stnnbula. diişmüştilr. 
sinde iııg-iliz uıyyart'lel"İııin kullıııııiıV.-ı Binga;r.ı Jimanlıınıın mlihim (a:trrtız- ka J·erlerde oları frnıı. ızların ı;ahil . . 

"'Yd " t~ ırıtız <•ln·ıı",Jurdı'ı· \\·rıln l . 1 · 1 . l ,'t\'t·ıln1a!P1·ıııı cmı·•·.l - Loııdr.«, 7 (A.A.) - A.vaııı ırnm:ı.-m._ :ııı.. ... · · "' · ' .. - lnr ."RJl.·ır.·ık nı ·nılit'C'k erı, gnmil"ı·ı· ~e.ıır cr_ınl en .. 1 
k ı{ . .. ·' · ' ' · ı-ssııılla ız:ıhat \' ren nı.nltt're harbı-1 ımız h m ıı hm·nl:ınara • c ı~nı mı pıı:ı h rııbalamıslanlır. 1'r:ıhlıı.:; !Pnanın- :?'l'ıl~ilt'rdıı'. .. 

ki. t ·· ı ., '-' k ,_ ü •• 1 · • Al .\·e n:ızırı .ı·iizb '.·ı :\lar""'wn elemi·-ı.- mu,; r \·e •• .ı tııı "t'r . .; Cılı · rnıuş t r- dn iııfiliık eden biiyiik lıiı· p.'.'trol gc 20 te~rııııt•v\·el<lerı soıır:? . . man " 
dir. TıııııTllZ t•dt>ıı tay_nır •)erin hemen ı· . k el 1 t r 1 l ı · ·u tir ki: 

h ~ l. v m:~ııuh•ıı ınını_ı wın. y:ı) ılıın ale\·. ı ·t11:ınn .. :ın tırı ara ıııc mı .verı. n. ı .'l •-_ - - Alnırı.ıı hüklınkti, lıe~·neimild 
h i>"İ dn :ı~ara ugnımış \'(' :ıır c;ooı•n- Jc rlleıı nclıl'e,\·ı t" bit mı .. ını-ı:u··n o'ı- susı mu. aaıle olmadan hıç b•ı l,ııfüe " 

ı · 1
- • ı·· · ~ · t 1 · ' " ·• muahede hül·dmleri akvhincle hnre-ıııın la. u ·...,rıne l oıwmıyecf:'gı n ıımn ııı.·ınıı.·tı. A.•·nı· "'•~l"l' .·ı·cı'l,.tıdakı" nın\' - !.rn bül!!ı•.ve !!İn~ıni.\·ec·rktn·. . 

• ,; • ,. • .. het etnıe" istcnıekteı.lirler. Bu iti-olıınmu-tur. d:ınl:ıra ve Gelliııi tns}·a· r"· ınc~·cın· nı 
. lo.•konı, 7 (.\.A.) - l:narteıl pı·e;; - " bnd:ı a~ır ynmlı ve lıa,,i. e .• rıerl 

Ajlıllfl hilcliriyu·: n·ı ta.~rnızlııı· yapıl mı . Yikato lımrı Gelecek sene lı mil olan iki ha.cıtahanr gC'mİ j ha-
1..crıingraddarı on g ll'n h:ıherlerc ııında 0 antrf:'ııolar Loınba.rdımnn e- A d 50 000 reket ettfrilnıemektedir. Cünkii bey-

gür Kızılordu şı>lırin yuhn lıı.i iln ııol• dılmı~tir. l:t!llini \C Rarka h:ıva nıe\· y a . . tayyare ııcJ. ıih:l m11nhede hükLimleriııe g-iire 
l 1- ı t t ı t d l"\· r dıınlanna ve r.lek!rık :-ı:ınt'ralin~ yapaccıklar' ı:<r,ır .varalı ve Jıastıı csirlC'ri;ı müba. ta arını e ım e u rnıı ' ıı eı .. nn eı ı. o · 1; lı 1 , 

Hu kun·etleri bir <;vk küı·l~ri geıi :ıl- om a ar atılmı!), lıa.~rır ika ulun- ılelı·.~iııde miktat' nazarı itibara alın-
mı t r. · ~ıı:~tur. Otom.olıil. clrpoları !"n~ılr~ı~. • L?nclra, 7. (A.A.~ - Londrn'.ln maz. Alm:mlar, mülıadele\'i S:l\ı he-

Loıılka, 7 (A.A.) _ ~ııl:ıhiyetli ~e~ clı Ömer uzer~nden ceıı~bı. Afrı- h:ıkım olıın fıkre gore, Alm~nlaıı~ı s.alıına i"1inn<l ettirınn,k i:i.eııı~kte. 
mahfillerde öğreniluiğ'ine göre. Alınan ·~r. tıı_n:aı·~.ı ~·ı. ~ıt' M7 eı· ~ıı_~ tııy-1 r..·Jık t:~yyaı·e kaybı ~·a~tıkları ta;- dirleı·. Bu talebi muvafık görmi,Yt.:ıı 
lıır Kırımda Pı"€kuf bcrznhımln <'rık Lii y:ırf'. ını du'iurınuş!erılıL·. Butıııı bu !yare mıktarıııdan .lOO ıuzladw. Lu lıiikümet, gemilerin hare'ket etme -
~tik :zayiat vernıiş!cr<lir. Yenlsey lı~i 1 har kat~ !:·t~.riık. ede~ı ta\·~·ar~l<>ri- fil-ir, lmıtrılıırın _ayda 25.00 tayya- me~ı .enıdni vermiştir. 
ynkııııııdn kafi ·uı tt durdurulan lııı· ıııızdeıı .~ u u.-;Jnıne donmem,.;tır. ıe kayıplanna dan· Amerıkad:ın ge J l JI J'f l d' 
Alman ttimeni, SO\)·t·t filmnııı11n lıU - len mıılfımata ılaynnmaktaclır. A - ... Or(. a l a {Slil ığer 
cumuna uğrıya.ruk p.~k ağı~ k?yıplnr Ha tav n .. st" h , '}}erine mcrikanın, lngiltereııin ve Ru~y a.ııın be,· ana tı 
\ermiştir. Almanlar Hnrkoıa ılnlc • " w 1 U '' 1 nrd:ı ta.\•yare yapılurı, bır arada ,, 
mf'k isterken Poltnrn öııiin I • rlc uı.ır- tohumluk GOOO tnhmin edilmektedir. I!ıı raka Vaştn:;rton, 7 (A.A.) - Lord Ha-
dıııulmu lar<lır. ma v.öre mli~terek dii~man dL•vlet!r İ·foh, burada bf'yanatta bııiunnral.: 

Londrıı. 7 (A.A.J - A ıl ,ıldıV,ıııa .\ntnkyn, 7 (A.A.) - H<"\tay vi- riıı lıire iki ni;ılıetincle bi.- ü;;tünllik- demiştir ki: 
göre, Alınan tazyiki, .\[o kon istikmn~ liiyeti müstahsi!h•ri ihtıy -::ı içın ny- lc-ri var cll'm<.>ktir. - Bu harp, bir çok slirprizlC'r .ru-
tinde şi<lıJ.etlenmekte, Leningr:ıdda ise rılaıı ~200 ton tohumluk vilfiyetimi- RADYO GAZTESlNDEN: ratmıştır. r ihai hedefimLz ol:ı.n Al-
zıt ·ı flamnkta<lır. Filhakika. Berliııin ze gelmiştir. Amerıka tauarl' ı:nnavii.ıın \"erı- ıırnıı kuvvetlerinin tahribi için de bu 

V ~kıflar Umum müdürü Fahri 
. Kiperin beyanatı 

Ankara. 7 (.-\.A.) - Vc.kıflar li<>i, C(\yhnncla lıulunnn tarih ve sa-
l:ınum nıi.ııhirü l~nhri I\. per, :ır,t ba.kımlnrından del{eri bulunan 
ırnn bir nıuhnrririmi?.e yaptıji;ı e~er ve ramıll·ı:in: 1zrniruc Ilis:ır ve 
Leynnatta hnrlıin yarnı.tığı güç- ~ndırrnn cıımilerinin tamir ettiril-
lüklcre ve malzenıı> noksanına mekte olduğunu söylemiızlir. 
rn~merı ,·akıflar esl' 1·l.-riııirı ta- Umum müdi.ir, bu yıl tamiri bit~n 
Mirine ehemmiyc·tle d 1~vam . edil- lt>rın c:ok güzel manzaı·nlar~ı._mnlık 
d;ğ'ini söylemi1;1, bilha~~'.\ t:n·ılı .ve ~'.duk~arıııı , .g~lrcek yıl da dıge: c
~anat bakımından lıiiyu k ehemmıye ;;crlerın tnmırıne devam olunacııgını 
ti olan abidelerin tıımirı ihmal edil- !.ıildirmiştir. 
mediğini beyan ederek l~tanbulda _B:ı i~lerin bnşıncla. Yakı~l&rın öne
Süleymaniye, Bayezit, Sulta~ Ah- mını tanıtma~ gel~ek~edır .. Bunun 
m.:ıt camilcrile Kndırgıı, Fe\·zıpaşn için vakıflar ıdaresı sıstcmJı bır şe
Nuruosm:ı.nive camilerinin; Diyar- kilde çalışmaktadır. Bu sebepl.e ncş
bnkır, l\I:ı.ni~a, Berşehir, Bur~a. Div riyat işine de ehemrn yet n:rtlmek
rik, Antakya, Kocaeli, Kon.ra Ereğ- tedir. 

Şimali Hindis- Almanlar zorluk 
tanda çıkarıyorlarmıı 

ilaİdlıiyetli sözcüleri, d!in ecnebi muha- mi nrtmaktad;r: Eyllil ayını.la Amf:'- kadar Phemmiyetli bir rol o~·nnm::ık 
birle,rc Loenin~~d lı~l&:e"i.nin i.k~nc·~ ııl~ Belçikanın Afrika rikada rnı.ı tayyar(\ inş:ı edı!ıni;ıtit'. üzere bir ila.hi. kudret tarafı_ndn_n H d ı'stı'ltı tccı·u''besı· 
ıın :Snıolens bölııcsınııı ı l' bırıııcı µla Yııni Amerıkıı a\'lla 2000 tıı\'V3re Rmw:ının ~ecılmı~ olması da gnrıp bn· a Va a n ~ 
nn 'ırcçtii{i knnn:ıtini .. v<>rm ğ(' ~ılı. ı;ınk UilllUUi ·alisi 1111 a etmekle.u:r. ·R~ızv<•I .' a~ ~l~ CiO tl>C' İlidir . .. ltu. yadaki mphurı?bcni~ı karşısında 

Yaralı esirler mübadele 
edilemiyor t, dır.Bu ö2clill'ıc gurc,Alın ml .. r l\.~>1- p ,,t . . ... ( ,\ ) _ E 1 ka bın tayyare ımalıııı ı:stemı..·se de bu- l rr nn~1 uurınde yan~ı .amalıdır. 

kornynlmr~ıbüyiiktnnrruzla?'llııSnıo- . r·.0!:\~:.', · ;·~·A.r··k.,··ef.1 "~ ııa ancak gelecek ııene imkiiıı lıa~ıl Atl:ıntiknıuharebe~ive !ng-ilteromu 
1 nsk mmtnk. ;;ıııdan y. pn_crıkl~.ı:dır. u~?unı~ 'ı 3 ıs: •. cı bırn ıı : ı ı ı'.j.at. '1 ""1 o' acaktır. ha!·cbe. i ne karlar lıizim:-ıe o mııha- LJ• d' i •• J j l Loııdra, 7 (A.A.) - Alman rad. 

J..om1ra, 7 (A.A.) _ Dıin •ıgleden bıı sc~ n ı::ıt ıçın tmıya ge mış ır. reh de 0 katlar lıizimdir. rıln lS an muaa QQ arı- yornnım yarnlı ve hasta e.sirlt>ıin de-
Lo Hlr:wa R"€len habn-1 eı e giire T ki· t t • t · } • · · t 'h f b • t t ğiştiı ilme:.i hakkınd3 bu akıµı.m yap. ,~oııra 

1 

• - •• • J ·ıı a ıva Ye ıcare ış erı i\1'11" M .. l f V l ·ı· · i\lc."'•~1ı'lc'l l{onfeı·ansı nı. ım l ana a ı il an tıg·ı bcv,·.•nat u··zerı·ne bu esır· lerı·n ,·,.ın· Alınanların .\lo...:ko\·:.ya k: r. ı yem ııı-ı - · ll l l lf(. a aa e {l 1Il111 n • ., ,. 
r keti dev:ım t'tnı··l·t<·dir. Rıı hıır••ket K,ıdüs, 7 (A.A.) - Gritanyn tica-1 • . I l. l t · ~fanila, 7 (A.A.) _ Britan~·a \'e tecrübeler de bulundıık.lnrı hasta~ane gemileri 
J ·rin Hitlerin nutkunda hildirdi~d lıli- <:t kooıwnı;;yoııları reiııi Lord Kar - ·ı' ımzasını ta { lC C nrş 1 .. 1, ... komutanları arasınd·ı co'· hareket etmıyeceklerdır. 

' h l l" ... - · 1 · · l K ı·· t apılmak '.mcll " ' ' "' 14 ilkteşrine kadar bütiin mınta B ı· 7 (A .. ) lng"I'- ·ı Al yük tıınıırnz olına,.,ı nıu ll'me' ~r. ,.ıa- my m rıyasetım e uc llH P Y . . • ı ı~tanhui, 7 (Hususi muha.lıirimiz- mühim görUşmeler cereyan eden · ' • • - er ııı, .• -... - 1 ""re 1 e --
1 ,.a.l Buıliy\ni ... m:~ıılnrı (Jkr~y·~ad:ı t:ı .. ~ı~:ı toplan~ı~ar son_a . C'rmı:~~ı_r. de~ telefonla) _ Şükrü F:r.'lavaş a - I '\! '!nila konferan::ıı. bugün sona eı·miı,i katla ı~ıkları karartma yasağı de- manya a.ra.sında yapılan bir :ı.nlaşnuya 
). clıtupol .enrı onuııcl<' mm•.t~ıl. taa_r • Tuı lcı) <'. Sun) e, Irak \ e FılL~.ın clıı•da biri ~ahte subay hüviyet va- 1 tir. l\Iüh im kararlar ittih:ız oltm- vam edecektir. göre 1500 kadar yaralı ingilize karşı 
ruzda mm·nffnkı»t't tem.n ~tTOl3ı rdn-. ımırahhalarının bulundukları oplun- k- t . 1 k "l~. 11 , , 1 .. d ı ~tu · Bu manevrnlarm hava hiirumları- be;ı yiiz kadar yaralı Alman :.ieği tiri-

. · ·· ı ,, '· d b 1 k ti 1 k k rn ·nsı anzım ec ere n 
1 1 -' u a- ı-r:u, r. k H·ndı"stan mu··dafaalaı··nı b. 1 kt. Al a ~·a .. Jt 1 Pravd. gnze!.e.sın!! gore, ) ırııunt:ı tı ~ u mem e ·e ere yapı nca na - . V .. S ·r A k . . ı:;-· • na aı·şı ı , ır ı>ce ı. m n., , goz a ına a ınan 

Budiyeni orduln-n, İİÇ gün verdiklt>ri liyat, Vl' ticaret işlerinin tam bir ko. fa~lt ek~t • _aı el~ _rı. ~nın ım~n ~nı - ın 1 otasnun n1etnı i1ntihana tabi tutmak gayesinden l:a<lın '\'P çocuklann da değiştirilme 
muharebelerde 30 koyü g~ri almışlar· }:ylık ve memnuniyet içinde cer~ - tn 

1 ~~ e~nış ~ ug.~n ~n mu ı:ı ~- He!. inki, 7 (A.A.) _ Fin hükümeti oa~k:ı. halk:ı. dn yıldırım hareketi öğ si hakkında. diğer bir teklifte bulun 
dır. Ynni Ru lrır, 36 santt~. 20 mil i1er- yan etmesi için lüzumlu kararlar a- mk _e netdı~t 1.n~e 39 gun h,ı~se rn:.ı. - İngiltereye verdiği cevapta şöyle de- ıetmiş olacaktır. Binlerce asker bu mu, tur. Bazı teknik sebeplerin halli 
leınişlerdlr. Rumenler, bu ınıııfakrııl ı lmmış, tedbirler itrih:ı.z olunınuıılur. um c 1 mı~ ır. mektedir: ekze:rsizlere iştirak edecektiı'. Bu kı için telsiz vasıta edilmişti. Lakin tn 
Almnn.}n.ile ııılittcfil, olı!1anın ccıı.~ını Yunan çeteleri Eritre müstemlekesi Finli'ındiyaya 193~ da yapılan te - tıılar Hindistaııın dahili miidafaa~ı- gi!izler lıunu bir propagandaya va 
cok a~ı lıır suret~ ekmı~l-.ı· ,·" ço!• n- caviız iiı.erine 14 birinci kamında mil- nııı e:>ı.sı telakki edilen mevzilere sıta etmişlerdir. Bu sebeple anlaşma 
j'I'ıı· zn:l:ıt wrrrıişlerdit-. • vfyn, 7 (A.A.) - Trakya Ynlısi. KahiıX', 7 (A.A.) - ltalynııbrd:ın J.etlcl' cemiyeti, sovyt>t hükümctiııi mii doğru yiirlimekte<lirlt•r. şimdi heııüz infıız edilmemiştir. 

Alınanlar, burncla Ru. l::rın ü.~ ion- Yunan çetelı>rınin Drama Vl' Porto- alınan Eritre müskmlE'k i, r.e:)redilen tecnviz ucldetmi~ W.' milletler ~emiye- .\1anevralarda iş birliği yapması LOndra, 7 (A.A.) - Röyt"!r Ajansı 
hık Lü\·ilk tnrıklar kıılluııdıklerııu V(' laoo<da (e~kı ismı Karnnğn,.) tefti~- bir emirname ile ,,:ı.rki ingiliz Afrikası tinden cılrnrmıştı. Finlandiya kendiı:i- istenen halk, harekata biiyük bir a- bildiriyor: 
ııu:lnr;n t. arruz!ar :nıptıl-1.wm k.ıhnl lcr y::pmıs V<: :ısnyi~in indı> edildiği- kuımındaıılığın:ı tabi olmuıitur. ııi tek !~:ışına mü<lafu:ı etmr~k ve Pin liıka göstermektedir. Nohevindeki Alman esirlerine mem-
tnı_ktedirl '" ı n giirmii~tiir. Ynn:ın ~ctl'lerindP topraklarının büyuk bir kı:ımıııı Rıı;-;- Bom bay, 7 (A.A.) - Röyter a - leketlerine dönecekleri söylenildiği 
Loııdrıt, 7 (A.A.) - '['ahmiııl ·~·c j.Ill ı "iOO ki i \'a,·dı. Ekmek f iatine 7 5 san- lam b:ırakarak mart 1940 da So\·~·.:·t'er jnnsı bildiriyor: vakit omuz silkmişler ve bunlardan 

ro Alı~ııııln~·· n_ıerkez ceJılıd!Yl~ ~C!ı~ııJ 1 • • • • • • • 1 le ı:ulh yapmak zarur.·etiııd(> knlmı1?tı. Hiııdistnnın şimal batı hududu Ü-: bir k:ıcı: 
cephesınde ılerı lıar;ok tıne .,ıd f,J cıe- l ·pht- lı.ıttını.ln ıyı te1;hız edılını~tn·. tun zam 1 Fakat Sov~eller birli~i Finlandiy::yı zerindeki vilfıyetlcr<le yapılan ve - Yaşasın Hitler! 
\':.m oediyorl. r. ::>tokholııı 'l'idinp;en ga-

1 Alm:ııı tank ii.;timlligü Jr:ıJ,ul ~ılilnıek- 8 t f 1 i c' sahifede _ nınhvetmt"k nrzwmndan rnz gcçmıyc- nwmleket askeri ık tarihinde şimdi- Diye bağırmı~lardrr. Avdettcn mem 
zet :ıinc g• ı l' A.Iı~ınrıl r, d6rt mıl) on-1 tt•ı.lir. F~'\.lrn.t ir,tid:ıı ııı:ıddeleı- ·:,yıp~a- - A aı ara; ( H~ı~s· muhabirimiz- rek onıı durmadan rah:ıt;;ız etıncğı:! de- ye ka<lar eı;ıin3 rastlanmamış ehem- nun görilnmiyenl r t:kseri}"eti teşkil e
lu · iwuın ·utl .•ırıın l.ıulunılu.(,rıı bu şeh· ırınıı ragm<'n Ru~l:ırııı tayyar<' ıınnlatı ~ ara, -•Kabil f'l imiz ıvan; etmi~!.ir. lfnzirnn 1941 '!i! ~ir .as- mıyette bulunan ını.ınevı:a!ar b~gü~ diyorlar~ı. Tren garda!1 ~yrıld.ık~n 
ri z<ıpt~tıııek içiıı şimdi i tic. l go.,tr>r-

1 tntınin .:ıdici durnnıdndır · Alman piy:.ı- den - Telefonla). . ç . _ı kcırı .te.cav~z <laha ol mu" Fınıa~;dı~n havadan yapılan bır .'."tıla tec.rııbesı s?nra.. Kızıllı~ç otomo~ılk!rı ~kılm.ış
ınektc<lirler . .Almanlar dolarısiyi" hr!- de~iııin silxhlnrı Ruslara nazımın daha Memduh Şevketın başka bır vazı kendını muı.lnfnaya devanı dnııştrr .. le başlanmıştır. Tecrube. realıtelere tır. Faka.t esırkırln mubadeksınde ıh
ı .kıltıı ba-ıka taraftan giri.rnı-ı ııulıı- otomatik i;e de, bu ezici hir•t sh· hu- ff!ye t yin edileceği aöylenmekte ~ Fin topraklnnın eh~mıııiydli bfr kı~ en uygun bir tarzda yapılacaktır. tiliif çıkını~ ve esirler, tekrar i!ardan 
ııuyorlar. \'ur.,ov:ı. gibi bir ıııilyvııluk ule ı.,netirınem ktedir. dir mı hftlfi nıiitecaviziıı elinde buıunmak- Tayyare meydanlarını ele geçirmek çıkarılmıştır. 
·h~i Alman hava kuvveti ~ıi kül h:ıE· Leningrnclda fıızlrl Alnımı kuvveti B I' lçinıiz Hüarev Gerede de tadır. 1' in!er:n lııarı·uz etnwkte olduk- için paraşütçüler harekele geçecek - - -·x·---

ııe getirmcğe mtı\'a~fak ~lmu lnrdır. bulunmasına ırağın~~· ·/hriıi ~lii~me:-ıi er ın l°' 
1 

. b 
1 

!arı çevre yeni bir Rus tecnviilüne m~:ı-· ve bunları tayyarelerle nakledilım M • b J 
Fakat 4 nıil\'onluk bır :;t-lırııı nyııi hale ih!iıııali mevcut clegılchr. Leıııngrndııı mezunen Ankaraya. ge mış u un - ıkın vcırıneınek için i~~al ctlilınelidi,.. lntal~rnı <la in<lirilrnesi takıp ede- l antsa me US arı 
getirilmc~i d lıa zordur. el mir ve kam yoli.vl irtibat t\!!l~in ey- maktadır. Ru. lar Finlandiyaya yeni bir Larruı ce ktir. Manisa, 7 (A.A.) - Seçim bölge 

Almnn mnre. alı Von f.c.:b, Lenin - ledilii de lıir gerçd;tiı'. • 'e Lc-nıııgrnd ı b ı (H • h b' • ı · · ı 11 kt · J b ı d t ,, "ki · ıl d ı ,., k , . t r r ııtan u, 7 ususı mu a ırı- yapnıu: ıı;m ıazır ı;: yapma· auıı .'.ll'. llekleııilmiren saatlerde bom :ır- .erın e e ..... ı crıne evam e en • a 
i(rad S(<hrini eylülde z:.ıptctııı k enırini ı· ııe-de Baltık filo.fü ya ·.ın ,Jır el ı- mizden: Telefonla) - İstanbul ka- Eski Fiu hulhıJuuuıı ôl•sinJ<! lrnhıııan dım'ın tavva~·deı-ine slrntt:j:k nok- ni:m mebusları, yarın Akhisarda tü-
nlmı~tı, . imdi bundan vazg~.:;·ne•ı Rer 1 ede telli ki edilm nı ·ktcdır. . ~aplarda et hulunmamnktadır. Fi- çevre t:ınıaıniyle Hus ıleg!llliı·: ~rnıla- rnia:· üze;.i;ıe uıacııkları lıornlıa.lar- tun müstahsillerile yapılacak bir top 
linin lırı.nıl ımkutunu gö.·tt.>rrıwk!edir. Egt'J' Alınanlar lıii) ük bir .muvaft:ı- rııı 19:5!.I d:ı. y ptıkları ıglatı:ıt'.ktı:_re d

1
:n infilah.J:.ır olacak ve filı:atıan lrıntıda tutilncülcri ılgilendiren me-

.lfo:;kova, 7 (A.A.) - Rüytcrııı hu- kıyet dde edemezleı·,, •, lıir ıııılr~ıı;. b- at mürakabe teşkilatı ~ıkı kontrole göre. h~lkı~ı yüz~le. ı1o~.::ıan ~iı;~i l' ı;ıctır. sür~tle lıu~ka yolların kullanılması seleleı-i konuşacaklardır. 
ı:u:ıi muhabiri bildiriyor: !iğ olıın kuvvetlerini kı~ nıc\·~ım~mle başlamıttır. Celeplerin, et fintlerine ı; ııılaıı,]~~_a R t:ıı:;ını1;1 olıtugu ·w~,:ı ıı·ın haya ti nıtiııakale merkezleri lı·---------------• 

On beş günd<>nberi, KiyeŞin .ımkutıı- lıumda buluntlurrııak met'lıurı~·etı.nde :zam istekleri kabul edilmemiştir. ta:{hhutlerı:ıe lıaglı kı!lıııaksı.tll! mu - t~<!u·ıp e<lılnıitı telakki olunacaktır. A N A D Q L U ' 
mı takip eden HerJenıe nelı~esı ol~rn~ kalacalJar<lır. Ve bu kuvvetlerııı .ıa.~e Bu sebeple et kesilmediği anla. dafaa lmrlıırıe devam etıııı::h.ted:r. ~ 
vaziyd çok karı. ıktır. Çok whlık '1 m.•.'l{!)e ini de düşüımı 'k :zaruretı ıle Fiıılandiva, :ırtık .Yalnız olrııaılı~ın- ... ' 
'· d tnka ır k ) kl d •ılmııtır. Fatihte kasap Kemal, dük- " r uir v. ziyl'.'t arze en cenup mı!ı ' ·' •- arş1 aşaca · :ıır ır. ~ dan }Jahliyardır. Ve Biiyuk Bl'itanya GJ c ı 
da imdi ehemmiyetli düzelme olmuş v~ Almanlarııı kı,lık elbis.e temininde kanında et satmadığından evinde a- ile sulh nıünasebellerini mııh.'lfaza et- • ema 

' Ruslar tutunmağa muvaffak olrnu~ın-.·- büyük zorluklar çektiği bir gerçektir. raştırma yapılmıt, 47 koyunu kese- mek isteğind<:!clir. Simdi Finlibdi~·a, 
dır. Kh·efin sukutundan sonr.ı. ffoy:.·et- Almanlar h:ırekatm biiyük bir k!smını rek civar halka pahalı fiatle sattığı Sovntlerle müc:ıdele~ind<! artı · v:ıln•z MerSİD)İ 
1 r güc gfüılcı· geçirnfrıtir. ~v\J"t1İ za- 1 ıştan e\'vı>J bitirm k ümidini t>esli - lesbit edilmi tir. Suçlu, adliyeye ve- olmİıdıı!ı için ıni diism:m aclılwlil<rek, 
yiatı \·e malzeme kayıpları Al:nanlı:rın vorl:ınlı. Şimdi acele kıı;lık dbi~e ima- Finl:lııJiya hükümeti buııu aııh1y~ıınıi<ldia ettikleri kadar olnıanuıkl:ı lıcra.- !ine kve siillı'ri bu y:ııılıi heı:nplnrı rilmiştir. 
ber mühiım ir. mcyılnna çıknrmaktadır. Ru~I. rın kı. - Manisa, 7 (A.A.) - Geç n yıla 

Emin kııynal.laırılnn öğr·~·ndlğima lık ellıi:~ stokları hazırdır e lıuıılarn nazaran miktarda dörtte üç nishe -
gliı-e, ...:ovyefü•r eenup oı·dul:ı~·!r.ı . ·eni- ~ı i!Ürülıııcmiştir. tinde daha az, fakat vasıf itibariyle 
ıJ.en toplamağa \ '<l düzeltme1.: m:ınıf- So\') etleriıı mı ciddi endü.,tri ka.yıp-
fok olınu.)ıır<lır. Artık Rınııı -..·aziyeti h:~·ı, maıleııler nııııt.uka ı Kı·oivok Vi! çok güzel olan üzümler, tamamen 
endişe uyr.nclırmıımakuıdtr. Polla\·:: - Diııyeper - Pülro\ sk hölgder:ııiıı clUs- sergilerden kalkmıştır. Havaların 
ııın sukutundan. oıır:ı HarkJ:ıı:ı mii.l:ı man eline gec:mesi_vle olmıı.1tur. i\laa- çok güzel gitmesi, mahsuliin fevka
ftıası tak •iye cclilmi,:;üır. mafih buııa muknlıil Oralda ku1·11 lı.m iade nefis olma6ını temin eylemi~-

• Ioskovn konft>rnn,,ıııııı 'uv:;- ·t or- fabrikalar hızla gelişme ·tediı·. Eti se- • 
rluları üzerinde Lilyük i•-,~İri oınıu,fıır. hepi~ 01-al mıııblwlarıııdaki fabrika- tır. 
Ingiltcre \"e Aın rika<lan gel.:l'ek rnr.l- lamı kafi ranclıı'narı \iC ·incir kadnr Diğer taraftan ilk ağız pamuk 
zem ye itimatla iııanılnıaktadıı". Am•nk İngiliz _ Amerikan yarJımmın sliratle mahsulü toplanmaktadır, Zeytin ve 
Brit, ııya \'O Ametikanın -:ıu. zznm vapılması birinci dereceJe göı'iilmekte ı palamut da müaaid görünmektedır. 
gnyretlcı' arfdmel<:"l'İ üz·ıi11cle dımı!- dir. Hububat ekimi için hazırlık faali -
makta v lıilha,,sa Anıerikaıfa!;:j Pr? • Kı:ıtan e\'vel bir lrnç ı.laı be daha v~ı- ~eti vardır. Tohumlukların bugün. 
P&ıanclalnrın bu j!'nrrele bir mani trş- rulmnsı muhtemel i e de, Leningra.ı 
kil etme i ihtimali clü ünülınektedir. ve diğ.er cephelen-dc vaziyet cesaret ve- lerde viliy timize ıelmesi bekleni-

Sovyet orduln-rı, imdilik bilhassa ricidir. yor, 

VOI'. 

. Ruslantl' n1u ·af fakı 1eti 
w 

Moııkova, 7 (A.A.) - Tas nj:.ın
~ının bildirdiğine göre, cenup l:iatı. 
<ı <:evr.esinde bir motörlü, bir tank 
bir <le ;;nvucu ii.imcııi münhezim edil
ın'.ştir. Dfüımaıı 5500 ülU \"üı·mi.·tir. 

Anıerikan heveti ,, 
Çung-T{ingde 

Çung-Kiııg, 7 (A.A.) - Geııera.I 
, Iark Oı.lerin riya~eti altında 40 kn 
clnr subaydan mürekkep Amerıbıı 
he.yeti Amerıkan clonaıırna.~ına men 
rnp :3 tayy_[\l'e i]e :.\IaniJadan Çung -
Kinge gelmiştir. 
... ...... ,, .. ,. ,. ....... ...... ... ,. ,, •• , .... , ... UAUh 

Gece geç vakit ansı
zın öldü 

Ankara, 7 (Huausi muhabiri
mizden: Telefonla) - lçel me
busu Gl. Cemal Merainli, evvelki 
gece geç vakit Yeniteh irdeki 
evinde ansızın vefat e tmit t ir. 
Cemal Mersinli 18 73 tarih inde 

Mersinde doğmuştu. Tanınmış 

bir ai lenin çocuğudur. Harp aka-
demisini bitirerek askerliğe in • 
t isap etmi§ti. Evli ve 3 çocuğu 
v~rdır. i lk devreden beri mebus 

lbulunuyordu . 
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Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR R0ŞT0 ÖKTEM 
-::-

Umumi Neşriyat Müdtırfl 
HAMDI NOZHET ÇANÇAR 

-::-

Ah Yıllıiı 1400 Kr. one : e A,.1ı1ı soo 
Yabancı memleketlere 27 Hra 

- -::-
idarehane : ikinci Beyler Soblr 
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1360 Ramazan 16 

S. D. 
iabah : 6,13 
)ğle :12,12 
1 tindi ;15,30 

EV KAT 
s. D. 

Akşam 17,54 
Yata · : 19,24 
l..ıak 4,3f 


