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lstanbul, 8 (Telefonla) - Bugün kerestecilerde 
sebze halinde Rüatemin yazıhanesinde bulunan 
karpit birdenbire infilak etmiı, yazıhane harap ol· 
muş ve yemişler dağılmıştır. Zayiat yoktur, 

Türk· Alınan münasebatı 
Alma11.yanrn T ürkiyeve taarruz ede 
ceği hakkındaki haberler asılsı·zdır 

Ve iki memleketin itimatkir dostluk münaseba
tını haleldar edemiyecektir 

Ankarn, 8 \A .. A.) - ~r~lıliğ; uuwu .............. ,. .. u ........ ".................. hı i~aa edil~n bu rivayetlere hiç bir 

~on haftcılm· znrfındıı <>cnrLi Şef Berfin elçimizi zaman en küçük bir ehemmiyet at-

knynııklardan gelen matbuat ve kabul ettiler !etmemi~ olmakla beraber her tür-
radyo hnb<>rleri mükerreren ve lü n<ıl ve eHastan ilri olan bu neşri- Amerikada imal edilen dünyanın en büyük tayyarelerinden biri (Duıılas tipi) 

s. Ve ıs dedi ki: ,-----, Ha lif aksın son nutku muhtelif farzlarda Almanyanın bir Ankara, 8 (A.A.) - Mezunen 
· h d b 1 yatın iki meml~ket aırasında ıs tfılkım talepler '*!rJettiği, ta.zyik· te rimiz e bulunan Berlin üyük e .. 

!er vnptıg"ı, Bulgaristanda tahşı- çimiz Hüsı'ev Gerede buırün Reisi- haziran 941 tarihli itilafla teyid 
' cumhurumuz tarafından kabul huyu· dı'lm'• bulıınn ·t· dk" d da ... - bulunduğu ve Türkiyeye kar· <' ı, n ı ımn ar ostluk 

'"' rulmuş ve öjlle yemeğine alıkonmut· o b t h' b' h şı bir taarruz hareketine geçmek m nase a ını ıç ır veç ile halel-
ü•er- oldug" ıı zehabını tevlid etme- tur. dar edemiyecejl;ini beyan etmek hu-

Kat'i Saat 
İnsaniyetin başlıca bü- Yaklaşıyor 
yük gayesi devamlı bir 

Hitler, son nutkunda 
dört mühim noktaya 

dokunmadı 
ıı. ,- ...................................................... .. 

ğe çalışmışlardır. Türk ve Alman htikümetlcri bi·r maksadı mahsua- susunda mutabık kalmışlardır. 
1~T:..::.:.~.~k~;;;;;.;~A~l~.;..;;,;;.;,;;,;,;~~,.~:::::::::::::=::::::::::::::::::=::,~--;E~s~a~s~t~a-a ..... n~la-ş-m .... a...ov~a;

suıha kavuşmaktır l-- Tagmise güre --· 
Ur - man Bir muhalif diyor ki: 

Deklarasyonu 
r * * * "\ Ruzvelt, açıkça 

Hitlerin hakim oldızğu 
dünyada sulh 

olamaz 

Muharebe şimdi son 
haddine varmıştır 

Lozovstı de diuorki: 
Yaptığımız fedakarlık
lar, diktatörlüğü yık· 

mak içindir 

1'ürkiye i~e ~lmanya harp ilanını 
arasında ıkı memle- • • 
ketin dostluğunu ih- ıstesın 

Bitaraflık 
kanunu tadil 

edilecek R it ti rlt 1r Almanlar birkaç yüz bin ff 'f k k . uzva f ca . ıongre. insanı daha ölüme gön- alı a s, ongreue .Çor. 
lal edebilecek hiç bir 

hadise yoktur. 
Fakat Ruzvelt henüz 
mesajını göndermedi 

sine mesaj gonderdl derirlerse muvaffak Çilin mesajını okudu 
Nevyork, 8 (A.A.) - Dış ticaret olur/ar Nevyork, 8 (A.A.) - Dış ticaret 

Ya kabul edilir, yahu~ 
da susturulur 

milli kof!!itesi k.o~gresi!lin içti°!aın- MoRkovn, 8 (A.A.) _ Rö~·terin milli komitesi kongresi azası şerefi-
da Amerıka harıcıye müsteşaıı ::;am- Moskova muhabiri bildirh·or: ne verilen bir nutkunda söz sByleyen 
ner Yel; bir nutuk iradedcl'l!k de - Sovyet sözcüsü Lozovski dün g::ı- İngiltere büyük elçisi Lord Halifah *** ·--HAMDI- NÜZHET ÇAN ÇAR Ne\'york, 8 (A.A.) - Selfıhiyet .. 

tar bin menb::ıdnn bildirildiğine göre, 
Ruzvclt, ticaret gemilerinin silahlan 
dınlmasını ve muharip devletler lı
manlan ile harp bölgelerine gönde
rilmesinP taraftar olduğunu dtinkü 
beyaz saray konferansında parti li
dnlerine bildirmiştir. Bununhı ~era .. 
ber ve azanın da buna iştirakine rnğ 
men, her iki tadili müştereken kon-1 
gredeıı mesajla i•teyip istemediği 
meçhuldür. RuzveTtin ilk ünce ge
milerin silahlandırılması, daha •oıı
ra bu gemilerin her hangi bir harp 
bölgesine gidebilmelerini istemesi 
muhtemeldir. 

- Devamı 4 Üncü ıahifede - - Devamı 4 üncü aahifede - - Devamı 4 üncü sahifede -

Türkiye ve Almanya hükumetleri 
dün yeni bir dekliraıyon ne~rettİ· 
ler. Bu dekliruyon iki taraf için ye
ni bir taahhüdü veyahud yeni bir 
vaziyetin teapitini temin eden bir ve: 
sika deiil fakat bir müddetten berı 
iki meml;ket araaındaki dostluk 
ıniinuebetlerini ihlil etmek için ıar· 
f.edilen muttarid gayretlere kartı 
lletrlne lüzum ııörülen kat'i mahiyet
te bir tekzipnamedir. 

B. RL'Zl'ELT 

Buna cidden ihtiyaç vardı. Son za
manlarda muhtelif memleket radyo: 
!arının iki dost memleket arasındakı 
iyi münaıebetleri bozmak için sar· 
fettikleri ırayretleri ve uydurdukla· 
rı haberleri hep biliyor ve işitiyoruz. 
EvYelemirde Bulgaristanda Alman 
askeri tahtidatı yapılıyor diye orta
ya bir ıayia atıldı, buna her iki. tara
fın da omuz silkmekten baıka hır mu· 
kabelede bulunmadıkları ııörülünce 
bu defa ayni ıayia bir batka ıekle 
İfrai olundu• Bull'ar topraklarında Nevyork, 8 (A.A.) - Ayan nza
Bulgar tahıid .. tından bahaedildi. Dü· sından K!ark irad ettiği bir nutuk
tlinınediler ki Türk ve Bulgar hüki'ı. 

• d k tn demiştir ki; metleri yekdiierlerine karıı bir e • ,,.
1
. 

Müzakereye iştirak eden azadan 
biri. bitaraflık kanununun tadili için 
tam mutabakata vanldığını, ancak 
usul münakaşaları :ı--apıldığını söyle· 
miştir. Bir habere göre Hanrj Hop -
kins, her iki tedbirin derhal ittihazın
da ısrar etmiştir. Bir tahmine göre, 
Ruzvelt kongreye mesajını, bütün 
meselelerin müzakeresinden sonra 
'{önderecektir. 

11111nı1111111 11111111111 111 il il il 11111111111111111111111 

Şefin, İstanbullulara 
liraayonla bağlıdırlar ve iki kom;u - Bitaraflık kanununun ta,,ı ı· 
hükumetin bu dekli.raayonla teıbit nin gayesi, bir süırü hadiseler ve kurtuluş tebriki 
edilmit olan iyi münasebetlerini boz· harp çıkarmaktır. Yüksek mev- İstanbul, 8 (Telefonla) _ !stan-

:~kd:~7td~ırrt,abdua d~it:i~e~l=~e':'~:: kiiııin ağır mes'uliyetleri al- bulun kurtuluş bayramı olan 6 birin .. 
• tında bulunan Ruzvelt, Amerikanın · t · .. b t 1 1 Yince bu defa hükumetimizle sırf cı eşrın munase e iy e va inin ta -

iktısadi mahiyette müzakereler yap- refah ve emniyetini başka kıtalarn zim telgırafına, Milli Şefimiz ve R ·i
mak ve iki taraf ara11ndaki iktısadi asker göndermekte buluyorsa, par- sicumhurumuz İsmet İnönü, şu cevn
miinaaebetleri tanzim etmek ıçın lfımentoya müracaatla açıkcıı. haTp bı lütuf buyurmuşlardır. 
Ankaraya l'elmiı olan Alman devlet ilanını istiyebilir. Kongre bu tekli· K ı 1 
""zırlarından doktor Klodyuıun bu « urtu uş gününde stanbulu, he· 

fı' kabul etmezse o vakit Ruzvelt V?. 1 b' · 1 seyahatinden istifade ettiler, doktor yecan ı ır sevınç e anıyorum. Sevgi-
lıelodyuıun iktısadi değil, fakat ıi- diğ~rleri susturulur. Çünkü durma· 'i vatnndaşl':lrım İstanbulluları, yü _ 
Yaıi müzakereler yapmak emelinde dan harp propagandası yapılmak- tekten kutlulanm.> 
0lduğunu uydurdular, Almanya hü - tadır. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
kiımeti bfaimle idame ettiği dürüıt 
münasebete en ufak bir gölge bi- 1 tr::!!. a a D D ~ M IS ta e B ta\. a 1 
le kondurulm81ına kail olmadığı için ~ l\:JI lf1l lbJ] g U ~ ;;;aJ '9'~ D 
derhal yarı reımi bir beyanat neşre· 
derek bunu kat'i bir şekilde tekzip T 
etti, fakat propaganda bo, durmı-vı·ne aynı· mevzu.· evzı· Yordu, bu defa da ltalyan donanma-
••nın bogazlardtın geçirilmesi için Al-

Lozovski diyorki: 

Sovyetler Tür
kiyeye temi
nat verince 

Bu, Almanların hoşuna 
itmemişti. Türkiye, is
tiklalinden başka bir 
şey düşünmemektedir 

Moskova, 8 (A. A.) - Röyl"!r 
ajansından: 

Dün gazeteciler toplantısında bir 
muhabiır, Hitlerin son nutkunda Mo
lotofun geçen sont.eşrinde Berliııi 
ziyaretinden bahsederken, Sovyet 
Hariciye Halk komiserine karşı ileri 
sürdüğü ithamlar hakkında Sovyet 
sözcüsü Lozovskiden bir sual sor
muştur. 

Lozovskl Finlandiya ve Romnnyn 
hakkında Sovyetlere atfedilen it
haml::ıırı reddettikten' sonra bahsi 
Tilrkiyeye naklederek demiştir ki: 

- 1941 martında Sovyetler bir
liği Türkiyeye hücuma uğradığı tak
dirde Sovyetlerin tam bir anlayışı
na ve bitaorafh,Pna güvenebileceği
ni temin ettiği zaman, bu, Alman
yanın hoşuna gitmedi.> 

Lozovski sözlerini şöyle bitirmiş
tir: 

- Eğer Hitlerin şimdi dedikleri 
doğru ise, o halde ne için Molotofla 
görüşmelerden sonra iki memleketi 
ilgilendiren bütün mühim meseleler 

1 SAR E.T 1.E.R 
~llnyanın hükumetimiz nezdinde il-, h ki ki 
ttnıaata buJunduiu Aayiaıı ortaya ozu u arı 
~lıldı, Azıcık dütünebilenler, &illet. I 

~· arası taahhüdlere biraz vukufu 1 Okuyun da ı"nanınl. 0 •nlar bunun minaf ız bir yalan ol-

~Usj:unu pekala tekdir .. d .. bilirlerdi. Aldıg"' ımız şı•kaAyetler, tedbı•r ı•ttı• _ - Ahmedlide tam tetkilatlı bir 
~ıra:ılardan ırelip geçmek meıeleai ilkmektep açılmıt• 

mtlletler arası bir taahhüdname ile • • - Güzel 1 
tesbit edilmittir, bu harbin dı,ında bazı zarureti, Dl gôsteriyQr - Civar köy çocukları da buraya 
kalmaktan ve milletler araaı taah - devam edebiliyorlar. 
hiitierine harfi harfine riayet etmek- Mevzuun ciddiyeti ve bugünün mittir'.· - O da lt\İ.İkemmel .. 
t:~ ~atka bir e!"~li omlıya!'. \ürki~e ahvalinA mutaba~atı doLkyısiyle, Diğe~ .tarafta11 Ma1'İaada11 ıı,ı h11· - Fakat çocuklar, akşama ka .. 

• ırazların sahıbı ve bekç11ıdır. Bı- onu teı<rarda mahzur yok, fayda var- her yerılı:yor: dar sokaklarda istasyon etrafında 
Ztm taahhüdlerimize olan k11J<anç dır ve 0 da 4udiır: · · Bazı muhtarların, ırazın beher dolaııyor. ' 
~arlılıgımıza bütün dünya vakıftır. late ve tohumluk maddeleri ile litresini 30 kurııta aatııldarı hakkın· - Nasıl ohır" 
m~ İb~arla v~ bu hakik,at h.er~~·~e petrol, benzin vesaire tevzlatının da vilayet~ i\;i.~r v!'~i olınuft)\r. . - Nasıl olac;k, tam teıkilatlı bir 
1 .. lum iken bıze taahhudlerımızı ıh- intizamı ve adaleti.. Ahmedlı 9ah1Y,esınden yapılan b~ mektepte, tek muallim var. O da sin 
al edebilecek, bir teklifte bulunma.. Dün, Alrhiıardan bir mektup 111 · şikayete göre dl' Pt1andallı, Dereköy, haddi yü:ıünden tekaüdlüiünü iste· 

· Almanlara gôre . ·~< 

Yeni ve büyük 
imha muhare
beleri başladı 

Muharebeler 
büyük bir şiddet 
le devamdadır 

Rus kolorduları çevrildi, Bilhassa Vivezn1ada 
bir ordunun ricat hattı anudane n1uharebeler 

kesildi cereyan ediyor 
Berliıı, 8 (A.A.) - D. N. B. bil- l\foskova, 8 (A.A.) - Sovyet teb-

diriyor: !iği: 
7 İlkteşrinde şark cephesinin ce- ·7 ilkteşrinde kıtalarımız düqmaıı

nup kısmında bir Alman zırhlı tü. in bütün cephe boyunc'll anudaıİe bir 
-Devamı 2 inci sahifede - -Devamı 2 İnci aahifede -

1 1 

J ASkeri Vaziyet 1 
1 ' .-

Almanlar harbe propa-
gandayı da karıştırdılar 
Varşova radyosu, kahrolsun Sovyetleı-, yaşasın 

Rusya, diye hitap ediyor 

.· 

Vaziyet, Alman taarruzunun 
inkişaf etti2'ini gösteriyor 

Yl elbette hiç kimse hayalinden geç.ire dık. Bu mekt\IP bize ıröıteriyo, ki, Akçapınar, Al11hı:ı:ır, Halil kahya mİI· 
:e:ı. ve ıreçirm~i11İttir d! ... Nit.ekım Maniaa mebuılarıııın · l.11 ka:ı_•Ya köyleriyle dijer hazı .köyler.e, ıim~I. Mua!~imlİz, tam teıkilatlı ve ci .. Sovyetler tarafı.odan .. dütürülmüt bir Alman tayya~eıi yanıyor. 
erlın bu haberı en katı bU" lıaanla yaptıkları ziyaretlerde halk, ıaıe ye kadar yapılan tev:zıatta bU" santim var koy çocuklarının da de•am et- Radyo gazetesıne gore, Şark cep- ·evvel bnşlıynn büyuk Almun tnar - · 

•e derhal yalanlamaktan ıreri dur- itler~e teınaa etİnitt~. Köylü,. gaz g~z verilme~if~ir. ~.amazan vakt~ •

1 

ti~i bir ilk mektep ••• Ve minelga - h~s!n~c vaziyet biraz • aydınl11n~ı.ş ruzu netice,;inde Sov~-~~ cephesi. Y~· 
ınadı. tenıatında ihmal edilmemeılnı ve dır, kıt selmıttir. Koylerde elektrık raıp,., · gıbıdır. Alman fevkalade teblıgı, rılmıştır. Sovyet teblıgınde de ısını 

-0....aaı lıiDd aalalfecle - ıehirliden farklı tvtıdmama11nı lıte• -Dnamı 3 UncU Nhifed- tt Smolenskln doiu bölzesinde 6 .rUn - 0.Yuu :a illcl 1ablfeda _ 
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(ANADOLU )' 

-ALMANLARA GORE ASkeri Vaziyet' T ürk - Alman tuatı ı i hilede - deklarasyonu ' (Şehir.ve M emleket Haberleri) 
meni, bir Sovyet zırhlı tümenini im· - S..tarafı 1 mci aahifede - . • • ------------------------~-----.J 
ha etmiş. 3500 esir almıştır. geçen Viynzmıı, Smolensk ile }los- -JJaı tarafı. 1 .. ~.cı sahifede - ~ A 1 YL-ıe D. ~. B. ye göre, şark cep_ kovanın arasında ve l\loskovay~ 200 Anlaşılıyordu ki bu~n teluıplere rag t •• b k BUGONKO P ROGRAM 
h<'sinin merkez kısmında bir Alman kilometre mesafededir. Bir habere men yalanların, şayıalarm ardı arka- ış musa a a arı var 7.30 program, 7.33 milzik: Ha if 
kolordusu 2-3 ilkteşrin arasında 180 nazaran Maryan Pol Almanların e- sı keı!lmiyecektir, ~~ü. makaad progra~1 ~~!·>, 7 :45 ajans haberleri, 
dll.'?ffil\n tankı tahrip etmiıµerdir. !ine geçmiştir. Maryan Pol, Azak havaJıs uydurmak ~e!ıl, ıkı mem1e· 8.00 müzık. hafıf pr~gramıı_ı deva· 

Bertin, 
8 

(A.A.) _ Alman ordu. denizinin şimali ş-ark.isinde ve Ros. k~t a~~;mda ne şekHc.e oluna olsun M b d ff k mı (Pi.), 8.30~8.45 .~"'.ın ııaatı, 12.30 
ltm baskumandanlıı{ının hususi teb- tokun 140 kilometre batısındadır. bır hadıse çıkarmaktır. avzer ve ta anca a muva a program,_ 12 .... ,3 muzı)c: peşre\" \'~ 
]iği: Gelen haberlerin hey'eti umumi-, FaJ..at buna muva~fak ol"m!yac2!'k- Q:ız ~emaı!eı:ı· 12.45 ajans haberlerı, 

Ukraynada hücum hıırekii.tı mu - ye..~i. şiddetle devam eden Alman !ardır. T.-krar edel•.m. Tlırkıye ıl~ 1 } h d• Jacak ı~.oo milzık:. _lıeralıer !'nrkılar, 
ı·aff:ıkıyetle Ve durmad-an devam e- taarruzlarının yer yer muvaffak;y~- Alman_ya ar.as~da ık ı. mcml~ketı.n o an ar e ıye a lv.30.B.OO muzık: kanşık pro~r~nı 
·d~rken 2 te."J'inde merkez cephesi- tini göstermektedir Alman fev.kala- dostlugunu ılı lal edebılecek !u ç bır 1 . bed b' . b'"I b • k d ki rd' (Pi.). l 8.00 program, 18.03 muz:k : 
Din '-"arılma3İ ile veni bir muazzam de tebliği de Viyaz.ma mınt~kasmda hadi.ae yoktu r, T Urk iyen in bütün kanlz~ır t efn dter ı.~e~ı .. odgek' aş - tıra e ecede lır7. rnd ·o caz orke trası, 18.30 müzik: 

J J • • • 

1 
d" 1. d d k b' ıgı ar a m an onumuz e ı pa- Saat 14 en ye kadar yapıla. m 1 t ı·ı· k l ·d k ı 

imha mnh:<r<'beleri serı i de başla. daha başka imha harpleı mın bek er.- unyaca ma um ve m usa a ır .... k"l t"" k t r u ı e ı ınn am aı: an ~' r ı ar. 

mı~tır ' ' · mekte oldug·unu göstermektedir. tek emeli vard ır: Bu harbin dışında dzar gunt. u du.
1 
urpar a 1~ pob ıgkon1 un- cak mUsabakalar, herkes için se~ 19.00 l,onuşmu, 19.15 müzik: rnclyo 

~ • . ct· k 1 k " k " t .. d k d ' ·ıı· a ter ıp e ı en atış muaa a a arı- 50 .. . ·k t .k. . Yalnız Viyazmada bir çok Sovyet Çünkü Sovyetler de bu harbi, cıd ı ama ' su une ıçın e en ı nu ı nm cok alakalı ve heyecanlı olaca- best olacaktır. metreden tabanca c_a~ oı es r:ısı _programının . ı ınc; . 
kolorduları kuşatılm~ır Bu kolor- tC'!akki etmektedirler. Filhakik:ı hu kalkınma davasın ı başarmak.. Al. • l l k t d M"' b k l . kurşunu ile atış da yapılacak isti - khmı, 19.:30 aJans haberlerı. 1 !l.4..ı 
dulan aman·ı;, bir imha .beklemekte muharebeler ehemmi..-et.lidir. Eğer manya is 'Türkiye ile dostluk ınüna- g!d ah. aşıma a ·~· l usa ; a ~~;l 1 k d" silahlar· 1 d • •. müzik: yurttan sc:ıler, 20.15 radyo 
dlr , ' ' " , burachki harekat t,arı{amhnır \'e Al- sehetlerini, eski silah arkadaşhi;ı ha- aı b ~rl program d kzırdanmış ·~. du· he~ er, ~n b'lecekler:i'. e O~ mu:~k- g1Zete .. i, 20.45 müzik: •fasıl hey'e'ti, 

~Ar''n 8 (AA ) Düsmanın •·e.. maııl::ı~ Or~t mıntakasınd~ durduı u- tıralarını ihlal e debilecek her hangi •k.a da a bardsaat ob. uz. an ü~kn 11 ofrl e_ hadafyla gırbee ıer merm_ır. t l omkat ı '!l.00 ziraat takvimi. 21.10 m.Lizik: 
ı:x: u • · • - ·. ., • · ' . ) . L • h k b I k • t' d 1 a ar e en ter ıyeııı m e e erı e e ere § ı a ı aca ır. l·., 1 • .k. . k ., ., 

di teızrinde Leninltradın batısında lam::ızlar'a \-aziyetin daha tehlık.: ı oır are e tte u unma nıye ın e o - d 22 1 1 M l t şt bir' . t b " ı pıogramının ı ıncı ·ı.•mı, .:..L>O 
karaya çıkma teşebbüsü dilsman ;lac,ağrn;"' zannediyoruz , .'imaldeki madığına dair en kat'i teminat ver- ar~sın a çap mavzer " yapı a. ·tvzer ~ a .. •ç .. ~'cüyınkyd ve b~I an koııu ·ma ( $iir . aati). 21.45 ıniizk: 
!.>-ahile' varmada~ muv.affakıyet~izlf- !\lman taarruzu d°a şaı:ka doğru mu-ımis ve bugüne kadar bu teminatına caştı~.. . d ·k. b"f' l'k k I"' ,~a ~ e rğış.~ :a~ındane had.ar l o ge rnrlyo . enfani orke~trası, 22.30 ::ıjnıı,; 
"'e ug·ra~ı.ştır Dü.,man gerilerin~ Y'!l- ~-affak oİduğu takdirde )fosko\a sad ık kalmı§hr. Sulh düşmanları is- ı . e rııruz .,e ı bu un .. gebnçkı 1 u u.p· ·aış akn ~ ı a e ıye er ve· lıııberlcri, 22.45 müzik: dan. mü~i -
ı.; • ·ı • .. f h t t d'kl . k d l d b't• l erı m~nsupıarı u muııa a a ara ı;;- rı ece tır. - · (Pi ) 22 55 23 00 . k" pılan cüretli hava hücumlarında de- batısınd".l kuvvetli bir muda ~a ' ;ı. - e 1 erı ~ ar ya!'-_~ ~Y ura ' ır er. -o- '" ; · ·• · - · · ~arın ı prog-
miryollanna ve nakjiyata isabetler tına çnrpacaktır. :\fores~l Tınıo:e'I- Y~karıda ıza~ ~ttıgımu;. e.aaıılardan ram, ' kapaııı!?. olmu.~. bir çok trenler tahrip edil- kof .ordusuna tevcih c·dılen ta:ırruz rnulheı:n o~.an ıkı dos~ hu k u met ara- Şoförü öldüren jantlar- Çiftçi_·e dağıtılacak .-------------ı 
miş \'(' hns.'lra uğratılmıshr. Dün gece hahcrlı>ri tamamen :ı;·tln lntıcı dc- - ı..ndakı munasebetlerı bozamayacak. nıanın be·r<·tetı' bu.rrdaylar ge}ı.yor (; ·ı (QJ P.Pe! !S\ 
ll-Ioskova ve Leningrodda askeri ba- ğil:·w d • ciddile5mis }Jir mahiY\"_t g(i:~ lard ı.r · .. • • .. . . t-. _ U c;;;J1 ~ 
kımdan ehemmiyetli ' te..ii~ata hücnm termektedir. Cenupda dn Hudıy ~ııı lk~ hukumetın dun. n~§r~ttıklerı 9~.1 ~eneı;inde Toı b::ılıda tliecaı· Kn:ı- Vilayetimizdeki ciftçiler için tevzii 
edilmiştir. · ordusuna !<"'RPllan l!iıırruztı.1 i~kiş:ıf rleklaraıyon bu h~kıkatı bı ~el'e yalı )iehmP.ılin evini .,o\"all , 50 lirası· katnrlaştırılan tohumluk buğdaylar-

Dün gece Süvey~e yapılan hücum- ettiğini göste~en alam<•tleı: belırmı.s- daha tekrar ve tekıd etmektedır. nı ve Parabellum tabancaı-;ını çalan ve dan 70 tonu, Toprak mahsulleri ofrıi· 
da büyük bir ticaret gemisi ağır ha. +ir. Eğer :ıia.rı:rım Po~ hakıkaten Al- HAMDI NOZH ET ÇANÇAR Tiryanda kahvesi önünde • ı•nıılı jan- nin KawıcabeY hnrası?dııki silosundan 
sara uğrattlmı?:)tır. Dtişmarı ne gece. manların eline ge mı.:se, Rustok w ___ ..,.... darma et'İ Rect!bin attı~ı rr:avzc:- kur-

1 gelmiştir. Bunlarııı bır kısmının muh-
rıe gündüz Almanya topraklarına gel dola~·ı~iyle Rostof - Harkof demiryo- SQVYETLERE GORE şuniyle yaralanarak ölen soför Karni- telif knz:ılardaki. r.iftçilere teniine baş-
mf>mi~-tir. Iu ciddi bir t<-hliken• düııecektir. • • • • lin ~ehri:miz Ağırc!?z:ı mahkemesinde lnnmıştır. Tcvzıat. devam edecektir. 

Berlin, g (A.A.) - Ask<-ri kay - Almanların mümkün olan her bölge-
0 

-:- S.. .t~~afı bı.runcı. ~~d-~ ~- cerey:rn. e~rkı.-.· olan mııhnl:er:·l'~: ;n· ı Ayn partilerde dnhn ~iihi~ miktardn 
naklnra göre Rusyadaki büyük mey- len ni.~fuz ederek So\·yet ıaarr.ızunu ~tı rı tte VıJ :ızına ve Brı) ansk _ 1"tıka- na er:ııı:?·,1r. tohumlıık daha gcleN'k ve kısa zaman
dan muharebesinin neticesi merak 1rn·magn çalı~tıkl::ırı :ınlasılm::ı.kta - nıetleıfode çok büyük bi: sıdctetle Vak'a c:ına.~ında jandarma Alını~d da tevzi olunacnktır. 'l'ohumlukl:uın 
\'H alaka ile beklenmektedir. Halk. -lır. Fa ·at daha e,~aslt bir miiıalea <.;aı·pı~mı~lar~ır. 5 ilk.~eşrmde .h.~va \.'e Recep, üzerini aradıkları ı:oför Ka- geç gelmeRi, bu yüzden ekimin g('Cik
bu şekilde büyük muharebeler<' alış· serdedeoilmck iı.;in. bir kaç giin bı!\ • rı:uhar~bele~ın~e ~2 d~ş~an.ta.~~.ıre- milin tcc.ıvüziine uğramı~. l<enrlbiııi me;;i ihtimali de ·oktur. 
mamış olduğu icin merak etmekte .emek !iizımdır, knnaatındayız. ' lahı·ı!l edılmLştır. Bızım k:ı~ .plan- bk pu~urn atan Kamil, tabancasıııı 
haklıdır. Şimdi kuvvetlerimiz cenu- * •ıız 27 layynrcdir. . jandarmalara atese başlamıstı. Jan<lıı.r KÜLTÜR LiSESİ MODORLuGu 
bi Ruı;yada Rostok istikametinde ve . Radyo gazeteı-ine güre, Almanl:ıı·, l!nr.enkz denizind~ 7000 ~o~ıhto- malar da :ıie e başlayınca Recebin ;ıl · Kültür Jise::ıi müdürlüi(ünc lise l'i· 

ÜZÜM 
K. S. K.S. 

429 S. Sülcym't\no. 43 25 4.ı 
417 lizüm t:ınm 43 .ıg 50 
187 S. ~rkin 41 4a 50 
125 Ak~ki ban. 4~ 43 75 
162 iııcir 'r. A . .-:ir. lO 44 50 
51 Y. 1. Talii.t . 40 50 .14 2!i 
24 ::\I. j. Tarnnto 43 43 
21 jiro Ye ııür. ·16 46 
11 .\1. İzmir. ol{. ·t!l 4!1 
11 :;aJahittin Yılma. ·14 50 H ılQ 

6 inhi"ar lda. ~H ~4 

Doneç h1lvzasına doğru ilerlemekte • hır halfa önce b:.~lıyan har<>kii.tı;ı Iuk b, Alman naklı~·e gemı~ı hatı- tığı kurşunlar ayağına isabet crlerek .. · . ilimlerinden CevdE't Bil· 
dir. Yapılan hava keşiflerindı' düş· hedefi hakkında Londrn ve \·a~.ing- rılmıı.;tır. ağır -ıu:rette yaralanmnsına Ye ölümü-.:ı.'tzı~ 01 mu~·lmic;tir 1314 
ma:ıın Doneç havzasını tahliye etmPk toncl~ki tahminlere Almanlar ce"·:ııı ·-:\fo. kova, 8 ( A.A.) - Sovy<'t teb. ne Rebebiyct ,·ermisti. ''1 ~ ın ıa c 

1 

• 72116 
ti' olduğu görülmüştür. ,·eımıslerdir. Çaeyımba gününden lıı;;ı: Muhakeme n"ticesiııdc soför Kü.mi- 1 l 

Berlln, g (A.A.) _ D. N. B. ajan. lıeri tarihi en büyük Mıvn-ı cerc-y:ın .. 7~8 ilkteşriıı gecesi .. kıtalar:nıız lin, vazif.e l'ebebiyle silıih ;tan jaııdaı·- -, K H b l 1 7!M60 
~•bildiriyor: etmek cdir. Almanlar simdi, Ru.'lr.- r>iltun r~ph,e boyunca duşma~.la çar- ma Recebin kurşunlarından yaralan:ı- 153 3 er er . •o. 

Alman kuvvetlerinin hedefi iınk· rın ma eviyntını bozmak ve Ru~yr.»1 1 pı;;mı~l:ırd1ı-. Ca'rpışrrfalar \ ıy :•znıa rak öldiiğü mıla~ılmı~. Türk ceza kamı- -. . - - 7 40 50 
·il GO 
·13 2() 
47 50 

l<ıoda E'cnebi kaynaklardan rnuhte· :çi:ıden devirmek için propaganda:.- L H I!riynnsı< i~tikametlerinde b lh·~ı:ı. numm 49 uncu maddesi ınuci'Jince l!r- * Deı1izli Enıni;<>t :imirliğiııe taYin 
lif haberler verilmektedir. Onların giri'imi~lerdir. \'tıriova r:ıd~·o .••ı, Rıı~ ·:ı. ~idrletli olmuştur. cebin ber::ıetin~ karar verilmistir. \?dilen l-!ehırimiz. Emniyet müdürlÜğü !l 

10 
l l 52 isi, MÖSkovaya gir('rck kızıl gar.ınhlköylii~Hııü \·e halkını bolse\'izmc k:ır· 1' aoo Adli kısım reisi Sırrı Erkan bugün 

haçlar altında resmi ge~id de~ildiı:. ~ı ~1~kı:tmak istcm~ktc .. ilç a . .-d~n 1\lcbu ' İarın tetkikleri \'ali döndü trenle Denizliye hareket edecek~ir. 
Hedef. düşmnnı .i\fosko\'anın şımıılın Le.ı za!er masallarıylc o::alanılıkıa· . • * KarşıyakadaTuranda Halı! oğlu 1NCiR 
de, c.enubunda, doğusunda ve her ı:nı, bunlı>rı.n yal.~n ~.ldu~t~ıııı, iyi ıı - Akh~,;.ar (H~sL~Hı) - :\~ebusla.nn.ıız . Çeı-ıne kazasında ve Uzııııkuyu ıııı- Elektrikçi Ismail ~l~ktrik direklerini K. ~ . K. $. 
neresınde olurs~ olsun, yakalıyarak 1!rn 'c terbıye gormuı>, ırı okumu'! d:;_n Hıkmet. füı:, ur, Fa ık Ku_~ doglu, hiyesinde ia~ işle;ı·i, meznıatın korun- kontrol ed-e;ı-ken el mı ceryana kaptır- :;rn (,'. , . üzümcü 12 ;;o J 11 
imha etmektir. Ve bu vazifesini bn- ol::ın Alman kumandanlarının k:mn. Kazım Nnmı Durn, Asım .?ugun hal- ma~ı ve tohumluk ihtiyacı üzerinde mış ve yaı·alnnarak hastahaneye kaldı- :rn2 (', incir T. A. S. ı:t 2:l 
ıs~.rt?Y-\k ve hedefe varmak iciıı hnr - ;;ınd'l i)talini:ı bilgisiz mare~:ı.llıırmın kımızl:ı..tema~ta bulunmak uzerc bura. tedkikler yapan, köylülerle görü~en rılmışlır. · . :ıo.ı C. Siileymanovi(; 14 50 J6 Sıl 
tıctmektedir. birşcr .vapamır;ıcaklannı hildiı n~ek- yaHge1ldkılc~.d .

1
• . vali Fuad Tuk-;i'!l, 'iehl'imi1.ı· ılönmı.1~- * Vilayet bina ve amzi vergileri 2 l!l C: • .R. Y. Fr:ınko 16 75 17 50 

Berlin, 8 (A.A.) - Ilu ak.;nmki tı>dir. .. a -0:·ın ~ vı a~·~tı~ tür. 1 tedkiki itiraz komisyonu reisliğine, vi- 231 Ç. Tınaz 16 50 2·1 
Alman hususi tebliği: Var"-ova radyosl\ ~yle demekte- mus~~h;;ıfü>ırıyl~ bır,e.o.ık 1 ıayet namına vekaleten Yıızife görmek 220 Ç. Akşe. ticn. evi 16 25 17 

Bir Alm;ın zırhh ordu u, lt:ı.lynn, dir: yapı_ 1• • _ Za v·tlh o-enr bo "rul lu üzere vilayet ziraat müdilril Rafet Di- 51 r,. j. Koheıı 14 50 16 ;,n 
!\facar ve Slovak teşelcktilleriyle tnk Kızıl subaylar, erler!.. ~,örd<>skıı, ~ırkag~(!t:ın_. S~~a~ı.n .. ' ~ "' • g ( . keır tayin edilmiştir. :rn C:, A. Pap:ıgno 15 25 t6 '.!:i 
•iye edilmiş olarak Dinyeper • P et - B iki bugüne kadar kumandanla· he) <>tler gel<~ı. .'!ütün_ zırn.a. nu~ v: . Bergama kıı~ası.ı.n~ Kımk tıahıy~- * Beıediye encümeni dün ögl den 30 C'. A kım<Rr 2:l öO 2:J fiO 

r-o.:;k çevresinden cilretli bir hareker. rınııın becerihi.zlik ve kifayet~i7ii· satı~lıu.!n.~n .~il~guıı dernmı ı<'ın dıln - 1>ınde Yayakcbır _koylln~~ :\~ııı<tafn og- sonra Belediyede toplanmış. yukarı 12 Ç. ~L Ku~akçı 18 18 
le A2ak denizine inmls ve bi!' cephe '.(-ine rnğmen adam bolluğıı ile bi.,· z::ı lE-r ılerı ... llrul_dü. . . . . . . lu 17 yaşın<.la Kazım Cııtc ı , ('eı;mebn· mahallelerde ve imar ı-ıahasında yapı· ---
t.-ıarruzr.-Je Lenit(lpol · ya1onlarınd:ı fer kazanılacağını ummuşsunuzdur. Bu ~ıradn ıas~ 11>.~erın~?kı ıhtıyac!a- i)nda abde"t alırken mUvazene~iııı kay- lacak yeni kanalizasvon ve kaldırım iıı- ı !181 ''ekü·ı 
m:ığlO"> 0 edilmis olun 9 uncu Sovyet Fakat artık böyle bir ümıd yoktur. ra rn:,;1 oluııd~. Koylü:Hın gaz ~e"'.z,a. bedcrek hayvanların !:U içmesine rnafı- ~aatı icin kararlnr almıstır. 4660 1 r!linkU yckün 
C\rdugu:ıun ricatmı kesmlstlr. Bu En genç, en cesur askerleriniz, Al - t.ınd~ ıhm:ıl edılmen:ıe'lı v~ seh : rlıden sus Sil yal-ağımı di.lşmi.i.s, boğnlmuştıır. * :Mıntaka Ticaret müdürü I.<:krem 
~11adi\ A lm?.n ye Rumen · kuvvetleri ma:ı ord su karşısında, yaz güne ~i ıar~.ı tutulrnama~ı ı:;tendı. . .. aaa ı<;diz ticari bazı tedkikler için Bayın· 18!i85 U. vekun 
r;k dU~!ı .Lı>ın takibine batıdan doğu· kar.·ışındaki kar gibi eridiler. Bund-:ın Mebuslar bu.\·ad:ı:ı soıır~. bl~yul~ k:ıh.- Bir ihtikar hadisesi dm·a gitmiştir. · 7.AHlıtı~ 
y~ do~ru t:ı.kip etmıılerdir. Bu takip :;onra bir galibiyet ümidi kal:mımış- v~ha.~elere ut> ~ıfr~ı) arak köylnler.e go. . * Ziraat mektebi ;;ahit ;ı-ermayesi· 140 Ç. 
t;:Ila!4ında muh1lfız kıtaların:.ı men - tır. Buna müteessir olmayınız. Iltı ruııtul r. Partı bınnsı hıncahınç rlol- Kemalpaş."1. k~zasıııcja :\lanıfatur:ı- nin 94.0 mali yılı hesaplıu·ıııın tedkik 7'1 ton su:ıam 
sup ısfir3tli bir teşekkül, Azak deni- mağlubiyet neticesinde bolievikler muş~u. . • _ . _, . cılı~ ~·aı:_an Ilılmı Oran, _?asma:ım met- ve muhasebesinin tanzimi için Ziraat ;;o I?. p:ı.muk 
zi sahilinden ilerliyerk şimaldı>n mağlüp olacaktır. Tanrıya ~llkt\r, . Hı_k_?1~~ .Ra.Y ur vı> Kurdog~u Faı~ ı n ı-esını 4a ku_nı~ _sata~g~ırn foO kuı:ıı: Vekaletince vilayet Ziraat müdürü -~ 
inen zırhlı kuvvetler1e birleşmeğe Siz de kurtulacaksınız. Asıl hakL'>i \crdık eı ı ızah:ıt alkıı:;Jarla dınlend . .- şn &'\larak ıhtıkar ya~tı~ından _:l1ıllı Rafet Diker ve :\1ali_ye Vekiiletiııce ZABITADA 
mtrvaff'ak olmu~ur. Bu suretle her Rus~~::ı , o zaman dirilecektir. • • • koır~nı;ıa kan~ınıt ı:ıu~ıb!ncc Adlıy?ye vilayet muha,.,etx> mümeyyizi Ziya Be· --· - ·-·- ·- -· .. 
taraftan sıkıştırılmış bulun:ın 6-7 Kızıl subaylar, erler! l~ır köyde pıslık verılmı,.;, te\·kıf edılrnı~tır. kPn m(·mur edilmi~lerdir. 
So~yet tthr.-0ni yakında imha edile. . Ri.zlerin ve sjzlerin d!i~nınn:nırn .\lanisa (Muhabirimizden) __ Sa- . 

000 
. \:ekalet, biran ene~ h.esapların ted· 

Ct"ktlr:. . . bırdır .. B~ _düşman bolşevikli!nir. O- nıhanh kÖyünün tam ortasında kar~- lng iltere üzerine Alma n kıkıne ~aslanma,.;,nı lııldırmi:;ti~: .. 
)fagJOp e~1Ten ve Rostok iı:ıtıka · nu elbırlıgıyle ezelim .. Rusya onda:t koıun k:ırşısın<la, cami ve kahvehane- .. ~ _B •. ~g~-~anın .. Ömerler koyuııde 

metinde. çekılnıeğ~ mu~1affa~ ofa~ sonra ~aynt~ kavuşacaktır. Esir d~i- ıerin mütekiisıf bulundukları yerele . , -.. ha va, akını huçuk.ko~ıu ,mevkıı~de orm~~ .yang.ını 
br.fıf d~ı~rr.an bakıyelerı talcıp e'!~I. ş~n R~:.,lar ~rbest bırakılarak eı;Je- sıvrisınek kaynağı bır batklık \'l'dır. Lcıııdra 8 (A.A.) H:n 1~ tebli. çıkı;ıı~. dort -;aat deıam etm_ı.~tır_. lLılk 
fTlek~cdır. Muhafız te'3ekktlllerı, nn~ g~nde~ıl_mektedirleı. Bunl ı>ı· iş- .tiunu temizııyen yoktur. ği; ' i':~J.andarmalar yangını -<Ollrlll!'nl'l • 

Mıır . ı ruuya varmış bulueuy:ırlar len, g~r;len ıle meşgul olmaktadır. 400 haneli olan bu köyde, cuma gün· Bu "ece oii ii k Brilunva üzerinde- ır.1 . • . . ,. 
!ar. E:-<ır Rıı.s aııkerleri de derhal tıı- . b.. . k . k . h . . e. • . •. . k * zmır hakım namzedlıgıne Hu· akılacaktır K hr 

1 
... • 

1 
Jerı uyu pazar uruıcıugu_ aıde hny. kı duııman hava faaııyetı genı · mı - kuk mezunlarında 1 Ahmed Orkak ta-

PortekizliJer Yeşilhuruna ~aşasın Rusya ra o sun O'i.t et er, vanı~ır yol kenarında ke ılmektc. ve yıı,;t;~ oımuşt~r .. Az mıktarcta dıiş - yin olunmuştur. 1 
• • ___ -: _ !l~r~ta t~şmm~ktadır. Bu p_ıs vazı:;e t maıı tayyaresı b~Jhaıısa l~gııteı-enm Birinci SM·gu hftkimlii{i katipliğine 

yıne asker gönderdıler Iran konsolosu şıkayetı mucıp olmakta, saglık koru·lcenııp batısı.ve (,aı ey-aletı uzerınci ~ Cezac\'i katibi İbrahim Tek:ıin, diğer 
. ı. .. . • yuculnnnın <la ııazan dıkkatıne r,;arp· uçmu'lhır. Bır çok mıktarda bomba- k"t' 1.. 1 C · k't' ı · d c . 

Lızbon, 8 (A.A.) - Yeşilburunı JJrall hukumetinin İran e.iki konso- mamakmdır. !ıar ntılmıştır. Ha:>ar az olınu~tıır a ıp :ge < e ezaevı a 
1Pk~rır-~n. ~\-

::.d~larında bulunan Portekiz kıtalil- losu Hli~~in Kodcı, İrana gitmek üze- Yeni köy muht.an Bay Hüseyiııin Az miktarda zayiat ve bir ka ötii. ~:~ Ogvay! _Sulh ceza ha ım ıgı kat:p-
nnı kuvv~tlendirmek için yeni bir re i€hrımızden ayrılmı.';!tır. bunu. bir çare bulmasını bekleriz. !vardır. ç lıgıne. Adtı.Je m_ah7;en m:muru Haşan 
asker kafıle& bugün öğleden sonra - . . Fehmı tayın edılmışlerdır. 
Ang'1)la vapuru ile ha k t tm·şt· Dorogbuı şehı·ıue vardık &:hinle 1 Al:>l'LYON O l re e e. 1 ır. ancak pek az ev ka lmışt o' te'·k · ı . ,,. .. .... .. ' - v rdu arının"""""'"""""""""'"'""" '·~ l ıı, bölüğümüziln berberinin kan:;ı 

---ooı>--- 1• 1 erın 1 ~ ı k t· · r d D b · 'd -
hepsi arkada bıraktığımız Rucı şehir- . : MOSKOVA . BOZG : o an an ıncı a am u ots .ı ag-Fransa - Almanya ara- luıııde olduğu gıbı yakılmı ·tı. ~ UNU i r!lur _ başladı ve_ kıf<ıı bı~ zaman son-

d ulh 
. Gecenin on birinde artık, sözilm ~ : ~:a b~r erkek ogl~n dogurdu. Karı_n 

sın a s şayıaları ona yerleşmiş, yani yanık evlerden ı . ...... ............................................ ... .... ........................... ......................... ... u~erınde, ~~r ya~arken oıan bu. ı~ 

Hıraızhkı 

:'ıfenı!eket hastahanesinde hır lıw 
~ızlık \ akıtsı olmustur. Hast ·ıhan<' 
harlPmderincl<>n İbrahim oğlu Or -
ıan, ~tyni yerde hademe Eminin o 
da"ından paııtaloııunu calmı.~ n• tll' 
ulmuştnr. 

Hakaret: 
Kuzııoğlu c:n'iı"\nda :\Iitha" oğ· 

u Ali Rıza, .sebep.·iz manifot uracı 
.'.llu t-afaya hakaret etmiştir. 
Bıçak taşıyormuş: 
lkic . m lik carldt.~inclf lhralıinı 

ğlu Ot·haııda ve aziler cadde:ıindC 
hn:ı.il oğlu Ct>malde birer bıı•:ık bı' 
lnnmu , mü n~lere erlilmiştir. 

Arabaya atlamİş: 
Gaziler caddesinde Fadıl eı\( .ıı 

3adık, .\rif kızı umumi kadıniıudtı11 

\y .e \'C l\Tehmcrl oğlu Mehmerll:'I 
ırabal:ırına atlıyarak keJ1dilerini bl' 
:akla hafif stırettP. .rnralamıs \'<' tw 
~ulmuştur. 

P 
. 

8 
(AA) Al . 

1 
topladığımız ağaç parçalarıle ates- YAZAN·· Napolyonun Perde ÇEVİREN · Şakir H 1 btr kadın ıçın felaketın tam kendısı 

ans, . · - man 1şga k - " • . • az m id ı 
makamları, Fransa • Almanya ara _ ler yakara ısınmaga ba!}la~ış ve Çavuşu Burgınyon Ergökmen · . Alb . , • , 

d 
lh kdedileceg-i hakk d k" ateşin etrafında çantalarımıza. l!aya _ - 19 - Ala~ kumandanı ay . ~oueı, za PASiF KORUNMA lŞLERt ,;ı.n a su a ın :ı ı k - h 

1 
ı l ' 'ı llı kadının korunması ıçtn biitün Şehrimizde bulunan 'eferberJik 

haberleri yal-anlamışlardır. nara uyumaga azır anıyorduk. içi çırılçıplaktım. lk iş olarak ta içyı <la unutmadım. Arada bir gözü- ' . : . . . . . .. · 
Bu "1Jrada bölük arkadaşlarından ı gömleğimle donu ateşin göbeğine fır- mli aC't - b . . s•ayretını sarfettı, ıc;ırtındakı kaputu- umum mtldllr muavınl Husameddı!l• 

r 
..._ bir sık. örgUIÜ bir takım hııilir par- !attım uza · ı~ıml 1zamaıh1 enl ınhı yerıme mı, kadıncağzı barı!ldırmak ·çin el dün İzmir pasif korunma teşkilatı~• 

, · · nmı. o an arın oru orul uyu. b. 1. - · ı lan Yerın ü · "efti"e devam ederek ıt· !il~ çaları getirdi ve üzerinde yatmamı Çamaşırlar yanaı:ken bitler patlı- duklarıİıı göriirnrdum. Anlaşılan ~r ıgı e yapı ·. . zerme ger- ~ . : ,.. ' . canavar t ıt 

Tlularl SllBlllllQ ;;ö~·ledi. Kar ilzerınde yatmak mec- Y?~ Ve patırdılar cırcır fişe'ğı gibi Allahın bC'lası 'ııasırlar oralar:ı hiç dı. Bu ~·er, .k~~~n ıç~_e oyulmns yarı rer,.ıı_ıı_g_01.m_u .. şt_u_r_. ______ _ 

TELEFON: 86 -- 46 
BU HAFTA 

2 Büyük Program Birden 
Dl-:ANNA DURBİN'in yerini 3lan 

Kilçük Sinema Yıldızı . 
<i L O R l ,.1 J E A N ' ın 

lık t4>msil ettiği ·MUSİKİ SPOR 
~ 'EŞ'E F1L:'rl1 

1 - Açılmamış Konca 
/.VG/LIZCE SôZLtt 

POLA NEGRl'nin YABATTIGI 

2 - Madam Bovarg 
ALJIA.VCA. sozı,ü 

lUi.t•ctcn. : • Iodffi"n Pehliv:lnlık 

MATiNELER: 
• Im. BOV ARİ: 2 - 5 - 8.15. 
A. KONCA: 3.30 - 6.30 - 9.<15. 

Cumartesi • Pazar' günleri 12.30 da 
. AÇJLMAMIŞ KONCA ile başl~r 

buriyetınde bulunan biri ic:in bunla- bıııbtrini durmadan takip ediyordu. lli:küntü bırakmamıslardı. ' tRbut bıçtmı 11 şey 1
• _ . 

nn ne k~.dar makbu~e geçtığini söy. S~n-~! .. karşılı~lı silah boşaltan iki 5 İkinci teşrin gürİU tan yeri ağa- ?'1~~am D~boıs, hayrete derer bır :J 
le~ıye !uzum görnııyotum. Adam- bolu_gun harbı karşısındaydım. r,rken yola kovulduk. Hareketlen ce. aı etle da~ aıl~ı . . 
cagıza candan teşekkürler ettim. Lap? lüpa yağan kar altmda çıp- ence ~uhafız • alaylarına el değir- ~l:'.c:> rt.~.k<':~cı. ?'r ?eyaz ayı vur
Hası~l arı. atıısin ke~arına yı:rleştire- !;~k rnc~dunı l a zerre k~dar ü~üme- menleı·i dağıtıldı, eğer yoldu buğ- dul.'u .. . '.'~:.,, k,ıp.ıy _ı~ .ıçıla~a~ kadar 
rek hzenne yerleştun. Başımın altı- <lım. Nıhayet atmama ımknn olmı- day bulur:ıak bunlat'la övütecek ve k!"·' bıı ~ıı~anhl ı~ın<le p.ırçaladık, 

Küçük Bay. aranıyor 
San'atk&r yetiştirilmek ü~et"e liÇ 

ltilçük Bay aranıyor. Maathd ır. 1'-' 
lipler Marifet matbaasına mUraca•1 

na t?rbamı aldım, ayaklarımı ateı}e yan ve giyinmem icap eden diğer eş un haline getirecektik. 'Halbuki övil pışırdık '-'P ı;ıtıı a yeclık. e tıinler. 
Vl'rctım ve. malüm yorgunluktan son- yııları at~ııin üzerine sıkı sıkı daki- tlılecck bir şey bulunmasına imkıin li••••·~~~(~A~r~k~· n~s~ı~·ıı~r~)-~İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİil 
~a nefoı bır uyku hülyasile uzanıver- kalarca sılktıkten sonra, çantadnki olmadığı, el eğirmenleri d2 ağır ol y ~\RJ l 

oım._ son donumla son gömleğimı giydım. duğu için nlavlar yirmi dört saat • YEN! $/NEMA 
Mevsiminin 2 inci 
TÜRKÇE HARi KA 
Filmini gö!lt.erecektir . 

Bılmem ne kadar uyudum, belki Üzerine dr guya ı;ilkıp temizledi- içinde bunlnrİn hepsini ııttılar. HA 
yarı!11 saat, be lki b ir s;ı.at. .. Birdenb~- ğım elbise \'e. ~aputn giydim ... Ağlı- Pek hazin geçti bugün.. Bir çok E L MR A 
re vücudumun _!ıer ta:atından milthış y~cak_ bal,de ıdım. Ağlamak _ht~ngUr yaralılar 'e haiıtalar, soğuğa ve kor -Sl'NEM .tS / 
. mrettc ı.'iırı l dıgını hıssederek uyan- hüngur aglamak, çocuklar gıbt hıç- klmÇ yol zahmetlerine dayanamıya- M 
dım. TahammUle imkan yoktu; her kıra hıçkıra ağlamak istiyordum. rnk öldüler .. Bugüne kadar, yivecek •• 
rnrnfım cayır caj,r yaıııyordu. Eli- 'Kör olası hasırları n'.) yaptığımı Vt- istirnhat edecek yerler buİacak- GULMEYEN K ADJN 
mi cıöyle bir göı{::ıüme doğru sokup .-ormuyorsunuz? Onları ateşe aı- !arını tahmin ettiklerı Smolenske 
viıcudumun lizr.rinde g~zclirdim. H:ıy mak, çamaşırlarımı yaktıktan ~onra varabilmek lıulyasile zavallılıır ın
rct ve d.-:hşete dil Um. Bitler adeta :ıklıma geldi, fak~t gürülti! çıkara- !'ıtn takatının üstünde bir tahammül 
kıtynaşıyordu. ~a '11 olmu:;otu bu'? rak yandıkları irin bitlerin pat:ayış- gö teı-mislerdi. 
liu, ne "üratti? Ne vakit hasırdan l'.ık. l:ı.rını işitmedim. Akşam· bir oı-man kenarına var
ını~. ne vakit ı.~lak kaputumu )l'cÇ- nu felaketten !\Onra, .YN'lmı degiş- dık. Geceyi buı-ada geçirmek için 
mış_, elbise ve çamaşırlarımı a .. mış tırmeği de ihmal etmiyerek çarita- yağmakta devam eden kara karşı 
tenıml'. kagar gelebilmişlerdi? mın ilzeriııe 'oturup gece ·i pinekh· müm kün ol duğu kadar sığnaklar 

Yerımden fırladım ve bir dakika- ~erek geçirdim. meydana getirilmesi için emirler ve-
da tamamen so~'undum. Avucumun ırtıma meşhur ayı postunu alma• r ildi. Kıtamız durduktan biraz &011· 

R"i : ERNST LUBİSTH 
Oynayan : GRETA GARBO 

AYRICA : Matbua t U. M. Memleket jurna h ı 
• ' .......... "''" 11111 .................... 111111111 '' ......... 111' 1. '' ... ''" ......... ' •• '111 ............... . 

HER GÜN İLK MATİNEDE UCUZ FlAT 

SEANSLAR : 1 • 3 • 5 • 7 • 9 da 
Cumartesi - Pazar Saat 11 d e Bıı lar 
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Günün meselesı Yeni bir hava yolu 
- Bat tarafı birinci sahifede - 1'ıııırıın, IS (A.A.) - İngiltere de-

yoktur. ııiz aŞln hnvn nakliyatt şirketi az~. 
Dünkü Anadoluda buna yakın ba· mılan birinin Tshrnnı ziyareti Tah

zı tikiyetler vardı. Gün geçmiyor "an • Kahire arasında bir hava yo -
ki, bu mevzularda, buna yakın şey· !unun açılacağını göstermektedir. 
!er işitmiyelim, yazmıyalım.. Bu ·olun bir merhalesinin Bağdad 

Yatandatların ihtiyacını mütalea olmıİgı ihtimali vardır. Öteki merha
ederken, kazalar, vilayet merkezle- eler hakkınds hic bir karar verilme
ri ve köylerin ayrJldığını aöylemek 'lliştir. 

istemiyoruz. Böy!e. bir iddia, asla İngi !tere - İtalva arasında 
hatırımıza gelınemıttır. Fakat tatbi- • • 
katta tutulan yol, kdndiliğinden, ; rnühadele meselesı 
aşağı yukan böyle bir vaziyet ihdaa 
etmektedir. 

Geçenlerde lzmirdeki kahve tev • 
ziatında, Kar4ıyakalıların evlerin<' 
kadar teılimat yapılmış ve bütün 
Kartıyııka ayni miktarda, ayni eıas 
lar dahilinde kahve alabilmişti. 
Halbuki İzmirde kahve yüzü görmi. 
yen mahalleler oldu. Ayni usulün, 
karakollar, belediye mıntatkaları, 
parti ocakları vaaıtasiyle fzmirde ve 
kazalarda tatbiki pekala mümkündü. 

Diğer taraftan, yukarıda geçen 
şikayet mevzuları, tevziatta, köyle
rin .. hemmiyetleriyle miltenasip bir 
şekilde dü,ünülmediklerini iıbıtt et· 
m@ktedir. 

Loııdrn, 8 (A.A.) - lngiltere • 
italvn ara•ında malul a•kerlerin mü
bııd.t>lc edileceklerine dajr Liyon rnd 
,·o.<u ,.e b:ı~ka rndy<ılnr tarafınd!ln 
ı·erilen haberler. Londrııd-a t~yid e· 
dilmemi~tir. 

:lannedildiğin~ göre, Cenevre mu
bve!t• i mucibince muhtelit .,ıhhire 
wıııi.::yonu bugüne kadar ancnk lis· 
ekrin lınzırlığına başlamışbr. H:ıl

'>uki bu hazırlık uzun sürer ve ~on:ı 
erdii(i zııınan mesele halledilmi• bu. 
lunmaz. Çünk'ii nakil vasıtalnn ':mi· 
mıık ve bitaraf devletler vnsıtasiyln 
ki nrnhnı ip dcvlc!i müzn kere.ı·e ıre· 
'rıııı·k de icnbedrr. 

Esaslı bir t vzi t@kli teıblt olun· ı.,r, kargaşalıklar, haksızlıklar de • 
mazaa ve her kazanın, her köyün vam edip gidecektir. Bunun çaresini 
nüfu.u Vf! ev miktarına göre ihtiya· biran önce bulmalıyız. 
cı ayrılmazıa, bu itlerde de tikayet· ** 

Deniz Gazinosunda 
Perşembe günü akşamı 

Mac Allan ve Praf Gearg 
Darvaş, Komponİ5t Fritz Kerten caz orkestrası 

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

Ambar inşaatı 
lzmir incir ve üzüm tarım sa

tıs kooperatifleri birlieinden: 
inşaat mahalli N,,,·i Keşif bedeli :'.Iuvakkat teminatı 

Saruhanlı Ambar T. L. 13.447.26 'f. L. 1.008.75 
.'<azmi (Islah ista.<.ronu " 11.601.89 870.15 

Yukarıda yazılı in~aatm açık ek~iltmeBi 15.'10/941 çarşamba giınü sa
at 16 da Birliğimiz merkezimle yapılacaktır. Proje, kesif ve şartnamele
rini görnıP.k istiyenlerin Birliğimize müracaatları.. 4-9-13 412!1 

-Aydın vilayeti daimi encüme
ninden: 

• \Iuhammen kıymet: 
Lira K.r. Aılcı 

3188 75 j4 Kalem Husu8i i<lare ma!bu evrakı 
\"i!iıyet Hususi idar sinin 19H ~ılı ihtiyacı olan 54 kalem \'?. :H88 

ıı.-a 75 Kr. muhummen kıymt>tli m:ıtbu evrakın açık eksiltmesine talip 
çıkmadığından bu evrakı matbua 6 111/941 tarihli perşPmbe günü smıt 
1-1 de ihııle edilmek iız~r" pnzarlığ-a lıırakıldıgı ilfin olunur. 

29 t 9 H 

P. T. T. müdürlüeünden: 
l - İdaremizde münhal ınaa~h w ücretli memuriyetlerle ücretli 

~tajiylTIİklere orta mektep mezııııları miisabaka ilı> ıılınacaklnrdır. 
2 - i\Iü.•abakada 10-9-8-7 nuınnra {lhnaK sıırctiyJc pek iyi, iyi clc

recl'dc kazanlanlar 15 lirn nıa ı~lı v .. ya ı;o lira ücrdli memuri.ı·etlere 
6,5 numara elmak •uretiyle ort.ı clerPcedn muvaffak olnnlaı·da takdir 
hakkı idareye ait olmak üzere 20.2ı>,:l0 lim aylık ücretli ııtajiyerlikle· 
re !ıı;>in edileceklerdir. 

:ı - Staj derecc8inde muvaffak olıınl:ıı- maaşlı veyft iicretli memur. 
lukl qra gc~irilebilirler. 

4 - llfii~abakada muvaffak olanl~rın id-arenin teklif edeceği yerde 
vazife k11bul etme. ci şarttır. 

:; - Taliplerııı 788 8:ıyılı mcmurın kr.nununun 4 üncü maddesindeki 
şartlan h1ıiz olmakla beraber devlet memuriyetine gireceklerin 30 yıı
~ını geçmemi1 olması lazımdır. 

6 - Müsabakaya girmek i~tiyenler 18-10-941 cumartesi saııt 13 çe 
kadar dilekçe veya evrakı nıü~biteleriyle berııber vilayet P. T. T. mil -
düdüğüne müracaat etmelidirler. 

7 - Müsabaka 20-Birinci teşrin-911 hıııııırtesi yünü saatt 10 da ya. 
pılacaktır. 25 2 9 16 3966 ·-

(ANADOLU) 
u ı••u ••u••••••••• uı ııt11f1111111111ııııııır1ufftıtıftııııı•u•ıııu nıııııuıı11111111111111•1•1••1111 ••o• 

! İzmir Levazım Amirliği İlanları) 
-: ..•............ ,, ............................................................................................... -: 

Ankara M. M. V. HarbiyP daireai riyasetinden: 
l'tliktarı 

Cinsi adet 

Kablo arka tezkere~i 
Kablo mahfazası 
Kablo askı tertibatı 
Kablo tezkere çevirecek 
kablo 

300 
2000 

28000 
600 

Kablo çevirecek .kolu 3000 
İsletme çantası 1500 
Emniyet kemeri 500 

1 - Yukarıda :.·az:Jı yedi k:ılem nanlzcme satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin malzeme hakkında malOmat almak ve nümunele· 

rini gürmek üzere 10/10/941 gününe kadar M. M. V, harbi-
ye da:resi riyesetine müracaatları. 4-6-7--8-9 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundanı 
l - Beher kilosuna 3.r.o üç buçuk kuruş tahmin edılen 448.000 

2 

dört ~üz kırk sekiz bin kil 0 saman kapalı zarf usuliyle ek
sıltmıye konulmuştur. 
Tahmin edilen hep"inin tut:;rı 15680 on beş altı yüz seksen 
liradır. 

:ı - Temin~tı muvakkatesı 1176 bin yiiz yetmiş altı liradır. 
4 - - lhalesı 2?.l_O.!l~_l ııazartcsi gUnü_ saat lö te Kışlada İzmir 

levazım a_mırlıgı sntın <ılma komısyonunda yapılacaktır. 
6 - Şartnamesı her gün koır.isyonda görülür. 5 9 14 18 

Manisa askerlik dairesi satın .mı;-komisyonu baıkanlığı;;dan~ 
l - Manisa askeri hastahane&nin ilç aylık ihtiyacı için askeri ev

~afı haiz iki bin kilo sadeyağı açık ekailtmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 3600 lira olup muvakkat teminatı 270 

liradır. 

3 - İhalesi 20 birinci teşrin 941 pazartesi günü saat 16 da ya
pılacağından isteklilerin şartnameri görmek için kanunun ta
yin ettiği vesaik ve teminatlanyle birlikte me:zkOr günde :Ma
nisa askerlik dairesindeki satın alma komisyonu bQfkanlığı. 
na müracaatları. 7 9 12 18 

Çanakkale MST. MV. aat;;";i;;;'""~ayonu re.ialiiinden: 
l - MST. MV. birlikleri ihtiyacı için 20 ton sadeyağı kimyevi mu

ayene ile 15-10-941 çar§'Rmba günü saat 11 de pazarlılka sa. 
tın alınacaktır. 

2 - Beher kilosunun muhammen fiatı 179 kuruş olup ilk teminatı 
2685 liradır. 

3 - E\·.;af ve şartnamesi heı gün komi:Yonumuzda görülebilir. is-
teklilerin müracaatları. 7 9 11 

lzmir l~vazım amirli&'i .. tın alma komiayonıuadan: 
1 - 2ouu kılo eıma koınutanı:kça panaıı goruldilğünden tekrar 

, pazarııkıa satın aıınacakıır. 
!. - lnaıesı lU·lU·\111 cuma gıınii. 8aat on dörtte kışlad:ı izmil' le-
" \:~zı mamırııgı satın ,1ıına komısy-0nunda yapılacaktır. 
.., - laııpıerın bellı gun ve sı.atta katı temınatıarı •le bır!ikt~ 

komısyc1na mtirı.caatıarı. 

l~llwL ŞJŞL1 Lv. !>a. Al. Ko. Reıslığincİen: ·-·--
ı - :s:ıu-~ .. ; taı.,nınae tuııp ~ıkmaaıgınaan ıhalesi yapılamıyaıı 

.ızu ton ~aaey.ıgı tekrar ınızarıuua munakasaya koıımu~tur. 
lıener kııo~unun munaırııntn bedeli ı·ıu kuruştur. 2 .. 

" 
.ı 

lnaıe~ı l l-iU-\14 l ,;ıJı gulll; saat onda komısyonda yapııa • 
caktır, 

bv~at ve husu•i ş:;rtlan Harbiyedeki yedek suba~· okulundn 
:-,atJn aıın~ ~omJ~.)-~o!ıunda goruıebıJır. 

:> - ~l'aitpJer~v-: mezkUı· gun ve ~nattn satın alma komı~yonuncJn. 
l.ıu. un~n~iarı. 

ti - 1,ahpı~ı ın n ezklır ~ünde~ konısiyona müracaatları . 
lzmir levazı..;;;;.i;liii satuı alma kom11yonundan-,-------

I t:ıeher klld•una 7ô yetnı•ş beş kuruş tahmın edilen 500j) /leş 
bın k•I ~ zytınyagı açıkc ksııtmıye konulmuştur. 
JhaleHı 20.lU.\141 pazarte~ı günü saat 14 te kışlada lzmir 
levazım ııınırtığı sr.tın nııııa komısyonundn yapılacaktır. 
Hepsının tahmın edllen tutarı 3750 üç bın yadı yüz elli li-

2 

.. ,, 

·} 

radır. 

- l'emınalı nıuvakkatc;;i 281 ıkı yüz ~eksen Lir lira 25 yirmi 
be~ kuruştur. 

Taflpferın belli giin 'c sa:,tte komısyoııa müracaatları. 
4 9 14 19 

ızmır levazım amirli&i •atın alma komiayonundan: 
l - Kupalı zurt usatıy'c ı;.; ton kuru fasulye satın alınacaktır. 

Beher kılo,;umın muhanımı•ıı l>edelı 26 kuruş olup tutarı 
162!i0 !ıradır. 

2 - l•:>.·•af ve ~er:ııii ı,taııhuı Tupknpı .:l!al!epc ask<:>ri s:ıtııı alına 
komisyonunda göriilelıı!ı:. ., 

" lh:ılesı 1·1.10.911 salı günii •aat 16 ela komisyonda yapı:a. 
caktır. 

isteklilerin nıezklır güncil' ihale :ıaatinden bir saat evveı te
mınat 121ı; !ıra ·,·;-, kuruş makbuziyle teklif mektuplarını 

____ ı:ııa1:]5 d~koınisyona _:ermeleri. 24-29-4-9 

Söke askeri satın alma komisyonu reisliğinden: 
l - 1!J.9.9·ll tarı!ıınde ıhaı«st ynpıı:ıcak olan (496.530) kilo :c. 

nelık kuru <Jt kapalı ııırf ıısuliyle eksiltmesi ilan edilmesine 
rağmen \alıp çıknıadığınctaıı pazarlıkla mübayaa e,~ilmek 
üzere 20.10.941 tHıhıne kadar bir ay müddetle askıya alın
mıştır. 

Talıplerin lst:ıni>ul, Ankara, İzmir levazım amirlikleri satın 
alma komışyonlarıyl~ Sök~ Mkerl satın alma komisyonla,. 
rında mevcut ~artnr.mderı dahilinde 20.10.941 pazartesi gü
nü ~aat 11 re kadar Söke ı•skeri satın alma komisyonuna mii 
racaat etmeler ılun olunur. 5 9 14 18 

.::ı•.hift: (3) 

!STANBUL ŞlŞLl Lv. Sa. Al. Ko. nundan: 
1 •- 1-10..941 ıarihinde ıhaiesı yapılan elhşer bın liralık sığ;ı; etın 

den !kı partisine talıp çıkmadığından tekrar pazarlıkla mti· 
nakasayn konulmuştur. Bunlardan bır partisine veyahut her 
ikisine birder. teklif knbııl edilir. 

2 - İhalesi 13-10-941 nazarte~i gilnti saat on birde komisyonda 
yapılacaktır. 

~ - Evsaf ve Jıu5usi ş~rtlıır harbiyecle yedek subay okulund:ı 
komisyonda l'örül~bilir. 

4 - İstekliler ihale günü e.y:ı.ktan sığır veya sahra mezbahaların
da sığır eti vermek ~artlarından her birine ·ayrı ayrı fiyat 
teklif edenlerden nygun görUleni ihale edilecektir. 

lzmir l@vazım amirliii satın alma komiayonundan ı 
1, - Beher kılosuna 3.50 kuru~ t::ıhmin edilen 448.000 kilo sıını:ın 

kapalı zarf usalıyle ek~ıltmiye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen hcpsınin tutaPI 15680 liradır. 
3 - Teminatı muvıı kkat•ı 117~ liradır. 
4 - lhalesı 20.10.!)41 pnzarte>; günü saat 15 te kışlada lznı r ·~· 

vazını iımdiiri >r.tııı alm::ı komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Sartnamesi her gün koınısyonda görülebilir. 
G - Eksıltmiye ı~tiriik edecekler kanuni vesikalariyle teminat 

mektuplarını ıh:ıle ~:ıntındn en az bir saat evvel komi~yona 
vermiş bulunııcaklardı·. ö 9 14 18 

lstanbul Tapkapı Maltepe AS. SA. AL. Ko. dan: 
1 - 60 ton pirinç kapalı zarf usuliyle satın alınacaktiır. Beher 

kilosunun muhammen bedeli 4ö kuruş, evsaf ve husu9i zart
lar Top kapı ~Ial1 epe tı;keri satın alma komisyonunda gö
rülebilir. ihale•i 20.10.!Hl pazartesi gilnü saat 16 da mez
kfir komısyond:ı ~·apılucakır. 

2 Taliplerin belli günde muvakkat teminat makbuzu ile tek-
lif mektuplıırını sant 1ö re komisyona vermeleri. 

29-6-9-14 

lzmir fiat mürakabe komisyo
nu reislie-inden: 

l - To'l»PJ.. mal"!,ıdkıı ofisı!'clen kepek alıp ta satı~ yapacakla
rın fıyatları 1~~F:ıda e-ö•tı•rıldiğı şekilde tesbit edilmiştir. 

Toptan satıcı!~!' ıçı!ı 
(Asgari lopta" ,ıutış m kları bil' 
çuval olup toptr.ncılar bu 
mikartdan M~i\'ı •ahrnr.zlıır.) 

lnce kepek 
Kalın kepek (misket) 

Kilosu Kilosu 
5,75 6.00 

PerakPnde •atıcılar için 6,25 6,50 kuru~tur. 
2 - l~ou fiyatlar fevkinde satış yapan!ar hakkında milli korun-

ma Jnun'1 :ıhki\mınca t:ıkil:i3t yapı!acagı ılıın olunur. 4218 

M. M. V. Deniz levazım satın al
ma komisyonundan: 

1 - 20 <'YIÜI 9H ·~r hinde ıknc• defa pazarlıkla ynpılaıı ebı!ı;.. 

ınesınde lı~her kılo-ıcııa tek!ıf 01aıı dört yüz kırk beş kuruş galı ısörül
<lt'<i;ün<len on uç lıi'1 kılo veı..c.<l!ııı1 ı 1 T. ev\·ei 941 cumıutesı günü •:ı
at on biı·dn ;içüncü d:-fa pıızarhkla ek.<ıltme>•. :>apılacaktır. 

2 - 1lk tem.:ıııl' dört bl!ı yuz kırk iki lira eli kuruş olur şartnıı
n1e:-:ı her gün koın 1 ~,~und.1 ~;)rfilebi1ir. 

3 - htı'ikiıer'" ;,,.lli giııı , ., snalt:ı K:ı•ımp::ışada b•ılunan ko-
mi,yon<l:ı ı'~Z:ı L•ılu.,mnı:ır•. 4212 

lzmir vilayetinden: 
-:IIiiddet• !l-.'11.<l'.J ·ıu·•lı"ııd,, bitmekte oiaıı beuzm tahdidi hakkın
dnki ba5nk:'ılet ı:'1rm-:nın rlatıı 1 ır a)' müddetle temdid edıldığı ve 
muaclt1PI karııı ın lı•Jı• .. ı n,ı· 1.: tİZ-'"C bulunduğu tıcaret Yekaletiııden 
alınan telgrufn,ı"ledP 'elı'ıi( buyurulmuş olduğundan keyfiyet ıliin olu
nur. 

20 dökümcü alınacaktır 
Askeri fabrikalar un ,um mü-
dürlüe-ünden; • 

Kınkk::ılede i<tihclaııı edilmek iize:re askerligini yapmı usta rn kal
fa derecesinde 20 diikiimcü alınacaktır. Taliplerin evrakı mü~biteleri.. 
ni i.~ticl:!larına rapten Kırıkkale grup müdürlüğüne müracaatları iliin 
olunu!'. 27 1 5 9 4008 

·~-~~~~~~~~-~~~~~-~~ o. o. Youarı 8 nci iııotmo tomısuonundao: 
!darece ~·alıııt kumaşı verilmeK VG ~ten, kazalin, teıa, düğme, •ırmn, 

fodra \"e ::ıl:'ımeti farikalar müteahhide ııit olmak üzere (23225) lira mıı· 
hanımen bedelli işletmemiz memur ve mii~tııhdimine yaptııılacak t.~kı~
ben 800 takım resmi elbi>ıe ile 600 ad"t palto ve 500 adet kasketin şart
namesi \"eçhile rapılma•ı işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
ihalesi 27/10/9·11 Pazaırtesi giinü saat 16 ela Alsnncak lşletme binasında 
komi•yonıımuzea yapılacaktır. 

İsteklilerin (1741,88) liralık .ı\l. teminat makbuzlariyle bu gibi taah
htidlerini muY:ıffakıyetle başardıklarına dair b!r \"esika ye eksiltmeye 
girmiye manii kanuni bir ha.!eri bulunmadığı hakkında beyannamelel"ly· 
le teklif mektuplarını muht~vi kapalı zarflarını ayni gün saat 15 e kaddr 
konıi;ıyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnam<:si !zmirde İşl~tmem'z 
kalemiııcleıı, Aıık:ırada 2 inci işletme ve Haydarpaşada 1 inci !şletnıe 
kalemlerincl<>n pıır::ısız alınabilir. 3 !' 1~ 17 (413U) 

Hamdi Nüzhet Çançar lzmir Defterdarh2-ından: 
Sıhhat Eczahanesi 

Taze Temiz Ucuz İlaç 

Diş Tabibi 
Cevad Dağlı 

I1 inci Beyler sokak No. 65 
TELEFON: 3055 

MADEN 
Kömürleri 

f:n ucuz, en temiz T.."" >k, somı
kok ve saır maden Jı.or.•ıırleri en 
eh\•en şartlarla kömürlerıııiz, nak. 
liye ve hamaliye de bize ait olmak 
üzere yazıhanenizin, evinizin de
posuna kadar yerleştirilir. 

:\lllracaat yeri: Fevzi Paşa 
Bulvan No. 7 Telefon: 3304 

Adı \'C •oyaclı San'at Ticaret 
adresi 

Vergi mat
>rahı 

Basmahane l\lehmet Ali Kunduracı K. O. oğlu han 5 
• hnıail Uygur c c « c 86 

70 
50 
40 
25 
35 
30 
30 
75 

c 
« 

• 
• 

< « 
< < 

lbrnhim Özgiin 
Rolıen Şikar 

< « 
, ;\fehmet De
mirkıran 

< 
Terlikei 

'ferzi .. 
Demirci 

.. « 
.. < « 

Kestelli 124 
Çavdar So. 3 

< « 
F. Pş. Bul. 150 

hmail Çakır. Kunduracı lnkılfrp 34/1 20 

Kaznııı; 

L. K. 

7 
5 
1 
2 
:ı 

3 
3 
3 

2 

00 
00 
00 
50 
50 
00 
00 
75 

00 

Buhran 
L. K. 

1 
.1 

1 

40 
00 
80 
50 
70 
60 
60 
75 

10 

F. Z. 
L. K. 

70 
;;o 
.ın 
25 
a5 
!'>O 
61) 
3~ 

Üç misli Karne 
L. K. L. K. 

27 80 
20 uo 
16 10 
l•J 25 
11 li> 
12 20 
u 2t; 
ı; 1-1 

;,o 
50 
50 
50 
~o 
50 
:,o 
:;o 

~o 

Yekun 
L. K. 

37 40 
27 00 
21 80 
14 00 
19 20 
16 60 
16 60 
20 00 

11 40 

Verginiıı 
Senesi 

1940 
c 
« .. 
« 
c 
c 
« 

« 

Vergi 
n~vi 

K. c. 
c < 
« « 
c < 
c c 
c .. 
c < 
c • 

• • 

Tarh 
No. 

1466 
1118 
1119 
1120 

960 
16!!9 
1700 
16.54 

12fi0 

lhbM0na!l1e 
Cilt Varak 

9 
9 
!) 

!I 
3 

11 
11 
10 

il 

.14 
10 
10 
lt) 

ll 
44 
'14 
36. 

2 inci 
İhbarname 

c .. 
« .. 
c 
« 
c 
c 

•• 
;: 

c 
< 
• 
c 
« 

< 
göz 

Yukarıda isim ve unvanlariyle 
Bu mükelleflerin terki ticaret 

3692 sayılı kanunun 5 ve 1 O uncu 

ticaretgah adresleri yazılı mükellefler namına 940 yılı için üırholunan vergiler isimleri hizasında gôst~rilmişt,r. • . · 
edip halen ne~-ede bulundukları tesbit edilemediğinden ilan tarihini takip eden gilnden itibaı-en 15 giln içinde mezkur vergılere itiraz hakları olduğ• 
maddeleri hilkilmlerine tevfikan tA!bliğ makamına kaim olmak üzere iliinolunur. (4216) 

lzmir Defterdarh2'ından: 
Şubr-si Adı ~e soyadı 

Ba•mnhane Harikliya Şi• 
mancı 

San'at 

:\Ianifa
tura 

Ticaret 
adresi 

K. altı .. 

Vergi mat
rahı 

194 60 

Kazanç 
L. K. 

6 00 

Buhran 
L. K. 

1 20 

F. Z. 
L. K. 

60 

Üç misli Karne 
L. K. L. K. 

23 90 50 

Yekun 
L. K. 

32 20 

Verginin 
Senesi 

1941 

Vergi 
nevi 

Y. G. S. 
K. c . 

Tarh 
No. 

1599 

--------

lhbmname 
Cilt Varak 

1 24 

2 inci 
lhbarnııme 

c 

Satış deposu: Kestane pazarı Yukarıda 'isim 've unvanla~yle 
Bardakçılar sokak No, 3 Bu mükelleflerin terki ticaret 

c « 60 6 00 1 20 60 23 90 50 32 20 c < 2401 13 46 c < 
ticaretgah adresleri yazılı milkellefler namına 941 yılı i«ıin tarholunan ve>rgiler isimleri hizasında gösterilmi~tir. 

, .. ___ ~A~b~id:ıı:ın:_:O~k:;ta::l:y~--8692 sayılı kanunun .5 ve 10 uncu 
edip halen nC'l"ede bulundukları tesbit edilemediğinden illin tarihini takip eden günden itibaren 80 gün içinde mezkQr vergilere itiraz haklan olduğu 
maddeleri hUk!lmlerine tevfikan teblii makamına. ka.lm olmak Uzere ll&nolunur. ( 4217) 



Sahife ·(4) '(ANADOLU)' 9 Birindteıdn 1941 Perfemhe 

.Halif aksın son nutku r ""\ S. Vels dedi ki: 
- e .. tarafı ı inci 1&hifeda -- Alman gazete- -Baı tarafı 1 inci sahifede -

denııştir ki: mi.-;tiı· ki: 
- Hitler ı;oıı nutknnda bu lıarpt ı:> 1 • • • t - .Harpten onral,i d vre, Ameri-

nldığı ll••ticelerden bahsederken u erının neşrıya ı ka için, buglınkü buhran kadar n~.-
dhetkre dokumnamıştıı: 1 lzik lıir devre olncnktır. Fuhıt Alll l'- Fı"nlaA ndı·ya '7 dın ınahku" mlar 

1 - ltalranların isteme<len işti - ril-alıların her~·in iistündeki gayı> ~ 
l';\1, ttiikleri lıarhe den.m etm< ı11e- İng ili erenin T ürki _ rl"yİ ıniı, Hi lPriznıın ııilıai •e tıım m ag-
ld'i e An kıwUk bır f'nrrji "ci<it ı· - - - lul,i\ t•Liliıı'. . ·ı ·ı ) I 1 
rn~·ktı:n nıalınım olmal~ırı. tecavüz cephesine sol".- ~ainUL't' \ "p( 3 lııınd n s ııH'n ltuz - Ingı ter. 1 c l( rı ha ine Fabrika arda nasıl çalışıyorlar? 

!! - Alnıa11 ordu.;ımıııı ı• n J ) i k ıs - veltirı kongre) e güııdeı diği ı ııc-:ı ıı . • • 
nııııa l.JUy ü • ka:ıpl, r •erdiren SıJ\· - ınağa çahşlığını okumıı:ıwı-. ı.uz.velt, Lıu ınt•sa.iında , g ırıyor.. Anktır;a, 8 ('l'elef~~la) - Adliye \T · rı, tatil v, ldtlerind<! yapacaklaı·ı işler, 
y tleı'in muthi~ ee~nreti } tıııkı Lord Halifaks ve Vels gibi harn ki'ıl-'ti, kadın mahkumların çalıştırıl- bir programa bağlıınarak i. tirahatleri· 

3 - Arkasında, Hitlteriıı yenil - yazıyor ar . soımısı yapıcılık davalarının biiyiik A .k· d h . t ması etrafındaki .fr.aliyelinj. tcYsİ d· nin teminine itina edilmektedi,r. 
rncsine çalı,a11, J.('eçilmerniş \'e geçilP- Rerlin, (A.A.} ...!_ D .• '. B. vc1·i· t-lıemmiyetirri lebarl!z cttirnıekledil'. merı a a assasıue var mek mak:>adiyle lıır takım H'llİ tedbir- ~kamet et~ikleri dairel~ri k~l~rifer 
mıyeeek ulaıı 1ııgiltere kale-:>inin yor: I·~zciinılt>, t>ıı~erıı:ı:,')'Oııal tica{·etin iN nlnrnktadıı'. te,~ısııtı, ~ıhhı bıınyo vesaıre gıbı mo-
nwveııdi> eti , nıımtazanı il'.·lenıe!'li .lı:ıh. inue. harhh Halen J.\ay"eri bc.z falırik.r' ında r,1- derıı·te<·hizatla kclıiz edilmiştir. 

Ak aın gıız<'t lr·ri lnı. ny,ıııın i.ı- l' 1 t · ı } " ] •1 - Hitl ı·ın nıllz, ffot o!ncavı tevlit! eııigi )(uçhil.Jc:ıi h.ılıı latnıak - ... acyo g a ze (~sıııı erı: lı~ııwktıı olıııı JIW ııw!ıı ıı.ı·ııı ,;ayı.~ı 174'.! .\lalıküın bı<lınl. r, gec Ve güı,düz 
lıir düııyıı •a karsı rııeriL n milleti- lr.!kler vı• tazyikk·rl<> V ayui :uınıaıı- tıı rnilleilerirı ekonomik 'lı:ıvrılı:ııln Fin devle . inin iııgiltcrt>,; c l.evab:, re c;ıkırıaktw:Jır. Vel'lkrı ınaltııııuta n.ı- işı:bi olnı:.!k üzere iJ,j tkip h:ıliııde ı:a-
ııiıı dü:-.üııd klı ri.. da Bulr,ari tanda ncıl r talışid ıet· en\.;ı·ııa ona! hıitlı •IC'rın ic. iri eri- Loııdı aı a gelnıi~lir. F. kıt rııuhtevi - W!l'!\11 kadın ıııalıkuııılar, fal.ırik,ı.L, lı·.nıııklatlıi-br. 1'°'.kiplet· J5 giind..: dt:>· 

Lord. Halifak,,, C<irçilın t. lı dnlc- mek tehdidi ile 'rtirkire. <' t;ıarrııı: ııi i. ııı·d·ı·tıırukll'<lir. ya~ı ııe~redllmeı.ıi:~tir. HııhPr a~ıııdı- kernlilc ı-iııe t. kb edile11 işlerde Gu ku· ği~tirilın.•lil(!dir. ltece <;.:tlı~u Lr giin-
ı·:ııi bildirdikten ve I:ıgiltereye gön· etmek üz 1 , oklu •n intibaıı,ı '"'fl~- H.t 7.Yelt, nıe. ajınd::ı :ı:ni zam:ınd:ı ğ·ıııa guıe, bu notıı .nıe~fidır. 1-''.nlı_•r, ru::; ycvmi)'l' il<: çalı,nıak_t:ıclırlar. Bu düz, gümlilz ·alJ~:tııl<H' i•e g(:('c <;:ı!ı:;!· 
ılerilcce · rnalz"ıne hakkındaki fikir- 1 ~iiv ı ll"ı1ıektedir '. 1 ~HD da Sovyı:ılte rnı ısgal ettıklen lkr"t, nıahkuııı kadıııın gosl,,rece"İ li- tırılmııktaılırlar. " cek rııahiy ett yabancı memleket er- · ,- k "' 
le: ini anlattıktan Hoıırıı ticaret hay,\- 1 - IH!ı1 ı·ada t c. vliz kuvv«tlcriniıı ar:ızi,;·i tanıami:ı ı .. i 'tir<lad ~tmc · yakat üzaint> iki iiç ay içinde aıtı rı!- Kayseri b..~z falırik:ısından b:ı~kn rl'.-
tıııd:ı. heı· gerilemenin ,:;rmuııda bir den· on gllnlerdc çık:ıı-ılan lıalıerl": ortaya rıkına. ı Ye \arım küır<>rnizi ~ ·leme' ·tedirler. \'ipuri g,•ri uıı:ıını~- nıa)\tadır. '1 :ıbildot ü~reti olan allt li- ğer bazı fa!J;rikalarımızdıı da kadın 
ilerleme olacağını hatırlııtmı>' vı> ue. kar:.ı.sında 'l'ür"- - Almaıı mi.i~:,hzd _•- tehdit etmesi, bugÜnkli :-ıart!ar icin- tır. fı'nlrnt lI:ıııgo henüz Rıı-ıbrd, - ~·a, aylıklnl'llutan ke:s:lmı·kleılir. Diğer mahkum çalıştırılma1;ı için tedbirlere 
t:ce itibariyle:;;- ı Psa Iaı, miırlııt'aa et- sini . ilk •ahifc!el'İndP n ~rediyorlnr. dr. bilhassn ekonomik ı;ahad.ı b:ze dır. •'i.nJaııdiya, !hı:; tanrnızuıııı ha- tııırd'tnıı ııı:ıhküııılc.rııı yatıp kalkmaln· d~vaın olıınmaktadır. 
rııioıtir; Berliııer Hiir"'cn Çnytıııog di)ur ki: nlılıim vazifeler yıil leni~ ir. Ke ıdi tırlatarak lııı ~·a:-:iycttc l•'!ıııa:ıdiqt - ,..,0 

l - Yeni fi • l'l't geli mesi ~ngilte- cBu ınü~hed , . ·nlııız lıir tekzip kl'ııtlırııizt! Lemııı etıııclı)' İL. k;, Jwy - ıın ·aı.tı~ lıı m ~.11 ~tle~·w :.c1~.11 ' t•!t ' t~r.ı ~ Mahku" mların çalıştırılmaların-
l'e ve Ameril,n an.fın an h.ızıı·J. n - clegil, ayni z:ımrLnllıı ,.,.~ lıillıa .. a Al· ı•ıelnıilel ticaret 11 , udiJ t' a:],;r ·e Jıu- fıııda·ı haklı g~n·ııldugunu ve so:) i'l 
m, lıdır. Bunda, di ~ ·r lıiır milletle: in '·uk mu., vau iiZl•r1ıın kuruJın. ı i - •ll~.' anm cemıvetle ıı çık. l'ıldıv,mı, 
ele YEmlııııl:ınııı ıımıı) oı·ıız. manya i~ 'l'ı.lrkiye aı. sında lıükiim ,n_iıı Jı!ı; bir ~!i,\T<'i c~iı·gımmb'l.'rck - skı .~ı~azi~ini ~· tiı:f]:ı<l i~ıı Al!°'.1~1ıy~1- daıı iyi netı•celer alınıyor 

2 _ Bu milldlerirı. get•el. kcnpi süır n lrnt' i itimat! lıu usunda bir te· ır. Bu, ku!J.ııııl, c;ık tek \ nldtır. ıııu ~ .. rd\mından ısUadc eıtıgı ııı lııl 
gerekse dün. ıı tkaret meselelerini zahür mahiyl'tiD<leılir. l>unıma h. - Sanıııer V,·ı~. Ruz,·eıtiı{ nw ai"ıı rlirn:ıi~tiı·. ~·ını;~ndiya, eski hndudları Ankara, 8 (Hu .. ~ i) - lıenizli, .fa- rilnıi~iir. Ilu miktar yakııı<la .'.utırıla-
keııdi . ralarıııd, danışmnbrı için kılır..:n, bu mUı;::ıhede Tiirl iycyi ln- okudukbn ~onra .,<izlorİ!ıe şiıy!e de- h:ırıcınde · ı 1'. ınlt't·deıı d~ cevalıı.~ı·b nisa, Kunyn, Güınuş~ınne, Bolu ve F.la- ca tır. 
vakit erken değildir. ;:-illere:: köl Jik ynpmıık icbarında- ı vanı etmiştir: 1 :ıh~etmcku;ctır. $~ v:ızıyete g-('.1'2 • zıktıı. yeni c.ezaevlerın!n inşasına baş· ~Iahkümlıır foı·afından işletilen 

Lord Hallfak , . on 6 avın ik ısadi ki ıütiln tı.:şeLLüsleıiıı siddetlc r<>d- , - F.ji:er Amerika . hliklım eti. Y.e ılnndıya_ ıl.e ~ngı,ltere .harp halıı~ - Janmı. tıır. Yerıım:-;ıntı~ı bölgekrinde :\f~ğ.lad.ıı.ki Dalam:m çif'tliğiııd~ cez.a· 
ıııe ni .. rikle!·inı şu noÜ!lı!ıı tnpla- • •-ılkı, harp sonraı-ıı ıçın tctk ·kl•'r.- hııl _untı) oı lııı d~rııektır. . . ~·ıkılmıs n~y::ı harap olmu~ olanlıırın evıııın ııı>ıaatı tnmamlmımak ü:zeredır. 
m~tır: ~i d nı ktir. l~c ba~lam:ıı, ,.e if:leri olı.ırım:ı bıı·a!, v~rnııı~~-ton, 8 (A.A.) - II:ırıcı .\e yeı·k-rine y('ııilt!ri .nıı~ıht_c~ktır. Bazıla- Burada 400 mnhküm çalışac:ıktır. lm-

1 - • tlantik mı.ilaka ı. Gfizli olan hcrl•e..<ı göriir ki, lııgil- ""· k . i.vıı. -·tini tutar~a buııdan ı.n • ı azırı hon e~ Hull be_ranatta bul~ı - rının ihale muame}esı bıtırilmiştir. ral cewevinin kadrosu dn genlşletil-
2 - Ödiinç veıınc ve kirnlam ka· ter ; lıugunkü hıwLi <laha ha1.1rl:ı- yiık felaket olamaz, h!!rpten ::oıırıı ~r:ık, Amerıkanı~, Fm kn;\·cllerı -ı Mahkumların zıraa.t, nafia, maden miştıl'. · 

nunu dolayı:;iyle lıııdltere.re vcrlle- dıi{ı zamanlarda her çareye baş ~·u- • b:ızı milletlerin yeniden arni si - ' rı ne.reye kadar ılel'leınek ısted.ıklf'. işi ıinde çıılişırıalnrı hakkında~alaka· Zeriyat, dokumacılık ve kunduracı· 
malzemenin kullnnılı:ı şekline da!r rıır:ık asıl Tül'kiyeyi tc-cııvllı ecpne- lvasete ba~ vurmaları telıliJ·e~i var- •ıi lıılmc~ nrzıı~ıı~da bul~ndu>~:ınu da~· Vekaletlerle yapıl~ıı, ~ınlnşmalar 1.ık atölyelerinden iyi nt•ticelt'.r alınmış. 
İngilteıenin li eylulde .yr.ı,ıtığı be 

3
ine :sokınıya ç:ılışmıştır. 1 ıır. Halbuki bundan ~oııı·:ı feı·di tc- \'e n;e .. e]~mıı An:erıkayı l'ıııland.ıy ,~- 1 üzerine G~liboluda nafıa i~ltırinde çn- tır. Zonguldnkta mahkümlnrm maden 

yannt, cıebbüse tam hürriyet, kl!dı:1 ,.r. crh- ı b~r. n~~~ ~cı:~hrer.~k. derecede ılg.ı- Iıştırılma~ iizcre 300 rnalıkum gönJ::>- calışnıaları da iyi randıman vermiştir. 
3 - Amerik,' lmdltcre ve domin· Tüı·kiyeııin coğrafi meYkii dolııyı- ğe iaııı emnivet verecek Lir ekonomi "nclırıldııını soylemıştır. 

, yo:ılan ae A\'l'upadaki dokuz mem ~i) le i. g, 1 ettiği hu~msi durumu An- nizamının ktırnlması lazımdır. lns·1- Hel,-iııki, 8 ( •. A.) - Erit aı ya EJ k h d d•• 
le ket \·e ;:;ovyetleciıı 29 eri ildek' kara 1.nnıamiylt> ınüdriktiı·. lngiliz ' niyetin lı:ı~lıcn l.ıüyü - gaye j d evam- "'in notıı~ına ceva_bını vermiştir: ~r!- ~zı ava mey anı un 
nıii~terek karart. n.. tıılepkrine mutr,v:ıatın doğuracağı lı sulhtur \'(.' Hitlerin hukim olduğu nya nota. ı telkıklen sonra bıldırı· 

Lord Haliı'nks suzlerinP öyle de- hl'k 1 l · ]üıl\'ada j (' sulh mevc ıd olıımnz. 'Pcekiir. merası·mıe açılmıc!.ır te ı e er nnl:ışılnıış ve harbin ileri· 1 · ~ i. 

va~ etndıı;:~;ikalar işbirli~imizi en de genişleme;;ini elde etmiye çalışan ı nJ.aapdoynola[ı1·a, ::Be~c.:.s.ai*zııd8c3ı1ı·.a· ,·dn «cçen mıı·· lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Elazık, 8 (A.A.) - Rurııda hıızırla- Cevdet Kerim 1n~<ltıvı bir nutuk 
v.eniş mannsiylc ~i5stermektedir. Ri1 İngilizlerin projelerinden Türk si- ,,, _ ... e /nönü - Boris nan Devlet hava yolları meydam, bu- imd ederek açılmak Uzer~ bulunan 
bu tedbiı·Jcri, Hitlterin k.urnıak iate ya etini ayırmıy~ gayr<•t edilmi~tir. zakerelH·den bııskıı)ngiltenmln Uzak • fün iliüna.kaliit Vekili Cevdet Kerim meydanın, İnönü devırinin ,.urdun ima. 
d .•. · d" ı · · · ı ıa B kb k 'k b k Ankara, 8 (A.A.) - Btıl<tar kralı- tk ,, ıgı yem unya e rnnorııısı nızam 1 ' u urnda, Almanya ile Türkiye ara· !'lar aş umaudanı ile Am<>rı -a aş u- .. .. '.": .. ncedayının bir nu ~ ile acılmı;ıtır. rı ve milletin rf'fah ve inkişafını ha· 
karşı alıyoruz. Biz bazı fedakarlık- sındaki an'anevi <lostlıık bir ke~·e ı mnndanının Mnnillnd:ı' akdettikleri ~ı~. tfh~ ~ı~ışııı~1 yıldlnu~ut ~-u~:ı~r- Vekil bu~·:ıya tayyare ıle v }fa\iye Ve- zırlıyan ye Atatül'k inkılabını tamam· 
!ar yapıyor~ak, diktatürlilğü .vık - konferan- a da ehemmi~·et vermekte- e ıy ~ .. eı~_ıcum. ur sme non_u ı e kili Bay Fuııd Ağralı ile beraber gel· lıyan eserlerden biri olduğunu söyle· 
mak ve verine '.'enı'sı'ııı· ko,·nıak ic'.n daha ~· niıl<>n teyid edilmiş olmasına dı'rleı·. Gnzetel"r, hı'ı'kt"mnt'ı hareketP Kral u.ı:. uncu Borı~ nrtı'4ı_ndn. teb_ rı.k ve . ı 1 

J ·' J " " u ,- t 1 fi 1 miştir. Vekiller merusım.e karşı an- mi~, 4falire Vekili de ı~·ı qileklerle 
yapıyoruz. Herkes, bilytik millet rağm<>n Londra, tahıik manevrııla- g:ec.mek icin teşvik etmektedirler. eşekkur te gra ıırı teatı edı mıştır. 

J · mıştrr meydıını ;ıçmıştır, 
topluluk gayretleri iQinde kendisi;rn riy e müdahaleden vazgc-çmemiştir. Vıı!'!in~t?~· 8 (A.A.) - l\~iim~s~il- flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll · 
diiııen vazifeyi y pm ktndır. lııgiliz Türk - Alman deklı1rrn:1yonu Ber- ler mt:clı<>ının toplantısında ılgllı ko- .. 

milleti, Anıeri ·aya karşı kalbinde, liııle Anka:ra ara:;mda mevcuu·mu- misyoııda, So:·~:et Rusyaya kredi a~ı.l- Pire liınanı şiddetle bon1- General Cemal Mersı·oıı·n·ın cena 
l.ıüyük emerel<:r verecek ohm kar - mMının meıı'ını tazammun eden teklıf . • a~ • 
de~lik hi i taşımaktadır. na.'ebetleri bir kt:'l'C daha belirtmek- 25 reye karşı 69 reyle reddedilml. tir, bardıman edıldı l d•• k Jd Jd 

Lord Halüaks müteakibı:m Çörı:;i- te \'e 'l'ilrkiyeye İran ve !rakın aki· '7e Ull a lrJ l 
!in kongre ·e gönderdiği ımı:ı:ı.iı ok•ı· betine benzer bir akibet hazır•nmak Kahire, 8 (A.A.J - Orb şurk ha- ~ : . 
mu t C.. ·ı b · ıa ı a k · t' f ·' ı b · ti · · Büvük bir İstikraz va tebliği: ık· g (Htı ·ııc'ı) t ··I b - "'-ı1eral Ası G" dü ,. k:\I tl ~ur. orçı u mesn1ııu , J a ıs ıyen e~auçı arın uzı nıye crım , . ~ . İngiliz bomlıurdıınaıı tayyareleri, .. ı ,~r:ı, ~ ., ...,._ çe ~e .u~u u;: · m u~ · ~ ·z, ve .. .''.er er-
ıınhalardakl meşguliyı:tinden dolayı de ayni zamanda aydınla maktaclır. / \ nşıng on, 8 (A.A.). - Amerıka az:ırtesi gece:;i, Piıre mıntakııi':ındn muteka~d ge~cral• C~mal M~r:;ınlının k~nı, Almımya elçılıgı ata~ mıhterl ve 
kongreye iştirak edemediğinden rnU- TV RKIYEJ'E .\'OTA. 

1 

maliye nazırı hükGmetın ı O tc>a·iııdtı ~ .. t;·nl tı; is ıtını e g ntil'ıt'tl lırııubıı. l,ır- een;ıze:ıı bu~nııı aske't:ı. me~ıı: qnl knl- bır çok 7.PYl\t lııw.ır lıul~!lınuşlardır. 
tee. qir olduğunu bildirmekt ve :ıöy- l'ERlL.llb'Dl: 1,800,000,000 dolıırJıl, bir istikraz la isabet kıı\· detmi~lerdir. lı_rılını;;, ı}ııııet ~Leclı ı re ~ı. tt~ıy Ah. Naınıız Hacıbayram camıınde kı!• .• 1-
!e demektedir: akdeueceğini bildirmiştir. Bu btik- Rütiin hedef ~ıah \ (i0f) mef ,, . 'k - <ltilhallk Rı>ncia ı!<> Raı,yekılımız, Ve- mı~Lır. 

- Kongre müzakcrel~rinin, beklı-- Loııdra, 8 (..\.A.) - Röyteı· ajan- ·ı·az, umumi hıırpten beri ak'dedilea dal' vUk>ıelen · d~ı~:ıı~·;t>. la (irWi;~·~1~~ıi~. kill~r,. melJuslar, Parti ıı~u~1i. idıı_n: Ce_naze. ihtifalle. kh~dı~ılmı!) ye yeni 
diğimiz yeni nizamın kurulmı:s:n:ı sındım: ı istikrazlarııı en l.ıliyüğüdür. Bıışl~a bir fib !.la rfalg-:ı~:~·.rnlara g:im- hey etı auı!.ıı, genelkurmay ıkıncı reı~ı kııbrıstan.ı defnedılmıştır. 
y:ı.rc11ım edecei(-ine ümidim var. J:lıııı • Türkiyedt> bc:inci kol nıevcud bn- _ r!ik antıepohıı·,rı 1 hiic.ını etm!ş:ir. Bfr . "'"00 

r1:ı nl!'ilizce konu:-;arı milletlerin sık1 lurıduğn iddia. i~·le Türkirn hiikume· pilot, ~imdi.~·'! kncl:o.r t•ir ~ok .ı'..ı:'ırnı f srar ve kokain ı·çenler ı'le bunları satanlar o" rfi i~birliği, hıırati c·hemıni.ı dı haiz t). . 1 • ' 1 ozovskı" dı"yor kı'. 
l kct tın" . n~iltr·ıe e Rusı·:ı üırafıııd.ın ... • , gördüğünü, faK:.~ dün. get·••\ı katlar !.ıü· t 
nen :r. · 1 ,. · ı · · 

<' ~'}:t~il~~t~i~~~n v~'1]!e~ı~~:fi~l~ı~~'.: ~~~al'~~;an11~:ıı~:~~:~ :.~~·~~d~ğ~-e~~;~ üzeı~ı~ı~e t~~~~m~;~!nc~ıı·ı~~:~;ı~~ bil· h~~k~i~li~
1

~:ı~{~~;~~;~~;.~,~ı:ı t~:i~~~~;~l:~~ idare mahkemeıerince ağır cezaga çarptırılıyor 
- ı· b' ı ı mamen ımha edıldıgrnı soylcl'l.ı~L'l·. · .. . . 

clrıvıı ugrundaki ba anlnrı ırin tıı - haber, I.ondrada tamamen a ılsız c ~ıren ır te) iğ neşretti?. Dün gece Trablus,;rariJ.~ dE lıiic·ıım İstanbul, 8 (Tdl'foııla) - Esrar ye ılort sene arasında hapı,; cezasına ve 
1~ 1 tcr~in derin miıınetl:ırlığıııı bii- olarak te~akki edilmektedir. * edilmiş ve limanda bü.vük bil' tir:ıret Kokain k_ulla_n. m.ak_ •. sa.tmak ve satııı _al· ı o kadar müddet de sürgi.lne ve ağır pa· 
cliı'mektedir. • , f el h Gemilerin Boı/azdcııı gcı:frilm~·ı,.i Radyo {TazPtesi11rf(')1: , gemi.ine hıabetlcr kaydo'uımııı::ı, İ!'- nıak suçıyle oı: ı ı aıe ma kemelcrıne ra cezasına çarptırılmışlardır. 

için lıiı · dilek yJ.pılmauıı§tu·. Hi11er - Molotof mül:katı hakkın· panyol mendereğine ve diğer lı:r mrn- verilen Lazı kımsel T hakkında iki ile 
Kat 'i saat yaklaşıyor I ondı a 8 ( \ ' ) . da, HitlPl'in on uuikunn c vap ve~ d{'re<Yin sakının!! 1>omba 1 n~· düşnıii~ti.ir. • oo- . -

, ' " .. -...) - Röyt r :ı1an· Ayni gece 1foı cliyaya ıl,ı ht:~nın ed!J. T• t v k•ı• • t tkik) • 
- Ba,t ... af. ı inci aahifede - ın<lıın: l'('n Sovyet •,özcii Ü !.owv ·ki şu ıne- ntİ'i, ı>ell'ol dqıolıırır~ıla. b~.·· iik ynııgrrı- ıcare e 1 1DID e erı 

u·tecil •re yrıpuj(ı Ik>~ anaı ta . . O\'· Rı-it:ıns a hul umeti, Bulgari tanın l'eltleı·e do1mnınu tııı·: Jaı· ı;.ıkarı:mıştıı. lkıncı illi' alıııda hu I t 1 1 8 (', , .. .. • . .. .. . • • • 
) et unlu unun l>ütuıı kuvyetlerinin it. Jyaclaıı bazı toı·pidu :ılaı-ak bun- Finlıındiynya karnı hıır•·kfıi, Ro- yangınlar g(•ııı~Ietilnıi· lİI'. s1 an. nı • 1 el .. foııla) - Guml'uk s!ııwu~tur. Bu ıçtımııd:ı ıdhalatın ko· 
;meık"z 'Ph inde '. onı· Alnıaıı h·u·- .1 lf U 1 . • ' ' ı " ve nhı~arlar Vekili Raif Karadeniz laylm;tırılma~ı ve birlikler teşkilatının 

ııun ka ı koyın::k iı;in tah id 1 lr.rı J;oğazltır~an geçirmek i teme ·i mımyaya vcrı en gaı·an ' 'u g, rıs· r • E • l ile Ticaret Vekili .:'<fümtaz Öl.men, hu-' genişletilme;oi de göri.lşü l hlüştü'l'. Tica~ 
dil iş olduğunu bildirmi; tir. .-trafı!1da '!'ürk hüklımetiniıı nazurı t:ın ve Boğazlnr ıııcc;el ~!.. l~us SÖZ· ' en.ı . rzınca n {llruluyor gü~ ;\nkaraiiaı1 şehrimize gelrni~lerdir. ı ret Vekili, burada bir kaç gün kalaca}\, 
T.oz_ yııkiden, Hıtl riıı 'tıildil'diği dikkrıtini et.'!bl'tmiştir. Lonıka ~- cii. ü demiştir ki; El'zincan, 8 (Hu u~i) _ 'ehrin ve-1 • ~ıcaret Vekili,. cle_rhal ~st.~:ı_ıbul T. _i-•,bazı isler i\zeriııcle tedkikatta bulunı~· 

~ en· tn-:ırnıznn ~ı. hıni P bek le.ı me _ Iı1hi.\'<•I tar mahfillerin.~ göre, Tüd,i· - .:'<Iolotoı un R rlin ziy:,retin:le . k 1 . . .. • . • 2 caı et oda ına gıtmı~, reıslıgınde bır caktır. 
-di"i ~·e tı. ~h. p ba. lam,·ıını~ oldıı _ · ı Fiıılandij:ınııı işgali knt'lyyen gcırii- 111

• uru ~ııı 1
• ıçın hukumelçe verıleıı. toplantı yapılmı~ ve bıı toplantı 4 saat 

o ~ ) "€ , hu ncv1< <'n hiç lıir miinıcaat Ya· nııl»on !ıra ıle )"npılacak b.·leri t:!sbıt ' 
ga orµlmu.,tur. Luzu\' ki, k' l ı ı• 't şiılmemi tir. Firılnncliy~ ile Sovyet· ------ıClllt---..... --

ı 1 ·ı o nı. < ıgını •rı ıınra lıiikumetiııe etmek iizttc Ş<>lıir n1 ı•r.lı' 31• bn,.,,iln to1·1- y k 
- Bıı tı.:ı~ aııgıı;.tır, . . t' 1 r :ıı·asımln bir muahede cıkd~t1il- - •• enı· Suı-ı"yre l1t'"ı ıhımetı" Hıı· 1Z çocuklar . ı lıildınııı, ır. lanmı~, im husıı~t,~ v·.ılı'yt• ,"alfıhi«<>t ve· Demış ve un arı ı lh·e etmi~ur: · t• ı } d ı " " " , , 

.
- Eğer Alııı?ııl , , lıiı· k~"~ :;·!iz d rııı5 ır ve ıu mu:ı w 1 m onrn rilıniA \'.f hu paranın meclisçe kabulü faali'\.rcte geçti 1 taıılnıl, 8 (T~ll't'onla) - Necdet, 

b . d r "] \kdenı"z e I11gı·ı· t c. · :ıseıı lıiiyle bir mesele de gurii;ıüle- gliııiiııüıı Erzinı·."ııııı kurıılLMI "Ünti ihı:an ve 8alı1heddin iıımı'n·'e <>, "OCUk, ııı ırnmııı a ıa ,, tııııe &untlerelıilir l · , iZ ayya- " " ~ S u ,, " 
!er ve göııuermek j terler e bundH • • • • nıczıli. So ~etler, Fiıılt l'İn i.,tiklali· olarak h\!r sıme kutlul-.ınnııısıııı karar- Kahire, 8 (A.A.) - uriyr. harici· Toplmpı ı::ara.nnın harem dairesine gi-
muvaffak ulacukl ... r'lıl'. relerının 111UV aff akıyetı ne . on dakikaya kad~ır hürmet et- laştırmı.tır. ye rınzırı, Suriyenin ~lısır hiikünıeti rcrek ho!<ka, kaşık ve kıymetli taslar 

Hitler, cuma günü Mıeunıu hazı - • . (A \ } (K .. mi)erdir. tarafından tanınması münasebetiyle ~ıılmış, Kapalı çarşıda ı::at.'.lrlarken ya-
ladtKllll bildirmişti ve b ııun meı·- Kahır<'. '.. .ı . - udus rfülyo- 'l . 2' SON DAKJ'"T;'A.• Kuı..·ır(~"" bı·r· telgı·.·ıf ".el·erek, Sıır'ı- km-aı_Jr.al~ı•m·dıi~·larılır. Çocuklar tevkif edil· k d 1 - "kii d · t.ı ~lan) Dun gece donanmaya mPnsup Rorııaııyaya vtın en garantı, · :, n "'' ... " " ~ '-'• . 
e;liU~rfnap~uac:g~·ı~~~·m~· i~e . Al lııgiliz. ta~-yareleri, İtalyarl.ım si~a!i ağusto8 HJ:l!) da akdedilen Alman - ~ l'.}'O kar.şı kardeslik ve i~lıirliği hi~- s' e}ed. ı"ye reı·sı" ge}ı'yor 11 

' •o • 'f·'J· ·a logwı·ıı ~e,·ı·edeıı b•T clii m s ı h ı ·ı· · t "t ·ı · d " · · maııların siddı;t ..-~ ga •ret gost~rıneei .• -.. ı ı_ ,a;'. ~ • · .. J • • ~ an ovyet.er nıua ede:) ine ny ;:ırı ı< ı. Ed d• ~ıy:t ı gus erı mes111 en Ye .. urıyenııı 
ne ~ebeıı \1osko\adaki Ü"ler koııf"-'tl mı k:ıfılc ın" hucum «tnıı~lt)r, ~·n .ız Bu "aranti ile Alınanlar muahedeyi en JYOr kı•.• ilk defa Mısır tarafından bnınmıı;; lstaııbul, 8 (Telcıonla) - Fuar fil· 

' • · ' " " • 'k' · ı • t · nış ·e gene en az lıır ge 0 ı · · +- b ı · d b ı t'.>-ransınııı ve lıu koııforanfüı . uratlc·'ı ! ~eını J,ı ııı , i M 1 '. • . çigıwnıü;ıler ve Ruınaııy:ıııııı i~gali:ıi olmıısrndarı dolayı 8uriye iler wuııına nıının R<'R .... cı·ü e erııı e u unun..,.,-
vardığı muvaffahyetin Alnıaııyada nıı.Hvı .. : nim· ugr .tıııı. ' ":":.,'ı u\:. ııılını!\lı" hnzırlamı.), rtlır. te <>kkürlerini bildirnıistir. lediyc reiııinil. Dr. Behç-ı:t Uz, yarın 
büyü.' bir tesır uyaııdirmı:? olmrı.ı - l" ~ılcu ııı, .da)n s:I) ı 10· ı·'ı· ı toıı'·:l· 1" .. 1 • l ·· ı A J.. • • * (bugiln) vapu'!']a tznıire harekı•t ede-
dır .. .Alm:ım•:ıdaki orta sııııf hnlk, •1t•nı1ı cır atl"

1
, m a 

1 
d- Lı -~ . k · ~' :Sovyellcr, hiç lıir zaman Bulg. ı i • « lU"t\:l)'C uı {Ul11Cl-10111, Radyo gaz'ctcsinden: cektir. 

en son h:ıddine kadar biriLiri:ıe o n ai' vaa ı. fütn 'r an ıeıı t~):u ı~ '.ı- tana g:ırarıii Yemıek Ye bııı asını i.~· bo(razların nuıhaf ızı sıfa- Sııı·iyı·ue yeni teşekkül ed,,n hii - •--------------.. • 
\'ardıma hazıı· b'r Am r'k<>n - 1ngil- ııı çok fazla yaııu yı:ıımı v "'1) ııh ...t,- gnl etrnck istem •mis.·lr~·dir. Ronı:ııı- 'l 0 

•• •• • • kümet, ""eni beyaıınnme~ini şu e~a"- A N A D Q L U 
· ' e ı '· ınanlar ' · u 1 · k l tı · t b t t <lb 1 l J tere ve Sovyetler blokunun mcwn- B' tıçılnkeb~ua 1 :rııl ı.]· ... " L • y:ınııı i~galiıı<leıı ve Almııny:ımıı 1 e ti un e ır en a a- !ura göre tanıdın etmiştir. 
diyetin! aıılamıştır. Büt" Almanlar 111 on u ır gemı c e <:~.' ~ ,ın:ı J '.~"- Bal aıılıır) tı•hclid etmesindl'n sonra 'a" · · l Vaziyet mü~a~ıde edince bir milli •••• •• •· 
biliyorlar k' Al un f Jcrinc mı!! ve m·lrndan batxrk"n gorulnıu:tut. c, gına tanı ıtınıa< ın11z Suı·iye ordusu teşkili, Arap mernle-ı S&hibi ve B&!fmuharriri 
ragy mnn Anleı'rı'ka~·aentyııag,ı·ltzeaı·ce.ır·ı· ı.n n.<TT-· Tııyyareleri:miziıı hetJ.ilı' d;>rımüslercl!r. Sovyetler, Buli'ari::;tana, hıtikliılini 

" , _ ....... y yardır.)) ketlerin<! siy!1Si miimeı-ı. illeı· izamı HAYDAR R 0 Ş T 0 0 K TEM 
iUp edemez. Rus kayıpları m. sallan Almanyaya karşı mudafaa takdirin- iuşe işinin halli, idaı i ve i ktısadi iş- • • 
·ve derhal taarruz vaidlerı· işte bun- -iddctle devnm ei j, or. \'e . imdı' tı.JH de Soı·yetlerle bir müt€kabil yardım lf"l'İn tanzimi, ziraat işleriyle yakın --•• -

_, ., k Umumi Neşriyat Müdtırtı 
.ucıu ileri gelmektedir. Buıı:ı iki:ıci haddine \'armı bıılunuyuı'. Zanne. l>!J. h .u deılebileceklcriııi }JilcJirmi~- Londra, 8 (A.A.) - Röyter: dak:ı.. 1 

ı>ebep de IIitlerin, kış b~şlamadıın dıldiğine gore, Almanlar bu nıııhare- Jerdil'. Avam kam.arasında Bulgar bayra- Lo:ıdra radyo:ıuıın göre, Sul'iyenin HAMDI NOZHET ÇANÇAR 
l:ilyük bir muvaffakıvt~t .-:de ctııır.k lıede şimdıye kadarkinden çok da - BoK,azl. 1. Jıııkı:)l!dw i L:ılc-pıerc g _ h taşıyan l> zı İtalyan destroyerleri· ilk :-ıiyasi m1ımı>ı;Eili .\l13ır:ı gJmleri- 1 

-::--

11r:1.usudur. Fakat tec~·ulıe gösteriyor lı:ı f, zla olarak Llitun ka) ııaklarını liııce; ııin hoğazlard~n geçmesi mese esi lecektir. Ah Yıllıiı 1400 Kr. 
ki~ yeni şe ıirledn znptı zaferi kat- ort<IY·L '!\tmı l. rdır. Giride ~ apılaıı hü :!lakkm\ia soruıan bir suale cevap ~ one : 6 Avl.Jll.. 800 
1le~tirem z. Hıtlerın lıt•tlefi şımdi "Uındıın so:ıı-a ~·cniden te. kilatl:ııı - :Bir kaç defa tckrarlıuıugı gilıi; ıcı-cn Eden demi~tlr }ci:' • ...... 
harbin bir :<afha. ını lıitirmel \'C Al. tlırılmış bulunan ve hava yolu ile ha- bu. icldiahıı· b, ştan :ı,ab :al. n,dır. « - Tı.ir~iye hükumetinin, Mon. A vu~tralya - Ingiltere Yabancı memleketlere 27 lira 
maıılaı·a kı ı geçirmtk icin bir menı- rekat :;ahasına nakl dilen paru~ütçii Bu cihet, :lfolotufuu ifa.d~i ile de trq mvkavelesı mucibince boğazla- Londrn, 8 (A.A.) - Avustralşa --::-
3rnniyet :mevzuu '" l"Tnektir. ı,ıtalar Kafka y-aya karşı bir haı e - yalanlanmıştır. Şimdi ı:.ıy~ıi Alman- rm. r;-u~'."f~zı al(atiy.le ol.an ~a~h~üd- bıı.şvekili, Jı;ırp gayretlcr~nde kendı- 1 ldarehaneı ikinci Beyler Sokak 

Loııdra, 8 (A.A.J - Bugün c;ıkan '<et lis:;Ü olarak kullanılmak tizert! ya, 'l'ürkiyerıin müdafii giLi gö- 1ermı butu~ P1~na.sıyle_ ifa ıçı~ ıca . •i ile tam işbirliği j•apacagını Çörçile · . ' • · ı -~---• 
-sraııeteler Ru. rndnıı g len h'.\berlerle Kırımı ele geçirmeğ'e Iıazırlaıııyor ~ beden ted~nrle,ljl al~c.agına Brıtanya vadetmiı;itır. n l t 
doludur. aymL~ baş ) zı 1ndıı -şun - lar. Yine görünüşe göre, Hiıler, bu züknPk ve iS i Tilrk - Rus nıüıınse- hükümetini tam itimadı var .. ır. Bul- - x CuNDEL K TAKV M 
Jarı yazmaktadır; Hu. sefeı; için bütün yedek kuvvet- betlerini bozmak isteme tedir. ar hükumetinin bir miktar balyan 1360 Ramazan 11. 

cPliinları her ııe olur. a olsun, u •. ıerine bas vurmu. tur. Kat'i ·aat yıl 1<- Tfa·kiye istikliılini müdafaadan 1 'cstroyeri satın !arak bunların bo- Cezalandıq}an şof ôrler " 
1e o-r.riilü.vor f. Rusvada h:ıın '.V"lk- 1 ıı.ı-ııyur. Kızılorduııun ilahları, tabi-' başka bir şey ıırzu etmiyen bir dev· gazlardan geçirilmesi hakkındalti ha 1..uml.ıul, 8 (Tfeleı'onlu) - Şehrimiz EV.fC4f 
lıı-dıi!ı buvünlt:ı in orta sark1 akı A<ıKP- ve~i ve Ru' milletinin üz mi simdi 1 ]ettir. Ve Rusya buna her zaman ~~rle~, Tiirk ~ü~u~etin_in • nazarı taksi şof~rier.ınden 10 !.işi 1'.11üşt?rinin S. l). ~· D. 
ri harekatın yeniden ba>ılumnsı za-r kı!ıhın evvel bü;.:iik br muvaffakı • ı hiirmet etmiştir. Hitlerin şimdi söv· ·kk.atı cel~edıl.m~tır. Tilr~ıye, bu arzu .ettıklerı ;ı:ere ?"ıtm~dıklerınden, )abah : 6, 13 Akş•m 17 ,s·z 
rnnnı ile bir araya clii<ıtuV-üııü ıtören vet kazanmak ihtiyacında olan Hit· . . . . · mahıyelte hıç hır talep vakı o1madı- Be!euıyece ellerındt:kı ehlıyet cüzdan- ".>ğle :12, 11 Yatsı 19,21 
Hitle,., bu c er, biit!ln kavııakları· !er için büyük bir sürpriz teşkil et. le~iklerı, bır tnhrıkten başka bır şey 1 ~·ını Britanya hükumetine bildirmİ§· \arı alınmış ve bu şoförler iş yapmak- l<indi ;lS,29 iank 37 
ım blrden kuUanmaktadır. Muharebe mletir. dejildfr, tir,» tan menedilınitl~dir. 4, 


