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Nüshaaı lıer yerde 5 kuruştur 
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CUMA TELGRAFı ANADOLU-IZMiR 

6 TELEFONı 2778 
Tasarruf bonoları satışa çıkarıldı 

2 " ADRESı ikinci Beyler eolcafmda 
EYLUL ANADOLU sazeteıl idarebaneaf 

1947 (ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Neıredilmiyenyazdarserl•erilaıezl-~~~~~----'--::----::--~;----:;:--~~~~--~--~-'"----~~-----~----1 31 iNCi YIL 
No. 8660 Her gün sabahları (lzmir) de çıkar.siyasi gazetedir. 

Ankara, 25 (Hususi) - Maliye Vekaletine, mil· 
li müdafaa maıraflarını karıılamak üzere 25 mil
yunluk ikinci bir tasarruf bonoıu ;hracına ıeli.hlyet 
verıen kanun bueün resmi gazetede intifay etmiıtir. 
!'onclar aatııa çıkarılmııtır. 

nüıhalar 25 kuru9tur. 

r - -
1 . 

Sovyet süvarileri Şark cephesinde bir hücum esnıuınd:ı 

Devriveler cenubi At
lantiğe ve lngilt.ereye 

kadar uzanacak 

Bitaraflık kanununun 
ilg..,sı için mücadele 

başladı 
Va . ,..h "" (A.A.) _Salahiyetli 

şın,. ~n, •" "k n deniz dev-
mahfiller yakında Amerı ~ 1 'l 
riyelerinin cenubi Atlantı~e ye ngJi. 
U>reye kadar uz:ımasına ıntızar ~ • 
Yorlar. Bunun için Vaşin.!l'~nda e~ 
an Atlantiktı' yeni bir hadıse haberı 
beklenmektRdir. · d 

Va~ington, 25 (A.A) - Amer~k:ı .. :ı 
nüfuzu olan (Hürriyet) adındakı mu
cadele te•kiliitı bitaraflık kanununun 

' ' · d .. dele kaldırılması için Amerika a muca 
açacağını bildirmiştir. , b 

Vaşington, 25 (A.A) - 1'ıe usan 
maliye encümeni azasınd:ın baZllar;
nın ifadesine göre, Amerıkan.. den!z 
harekatı reisi amiral Stark, dun e;ıcil
mende yaptığı beyanatta Amerıkan 
donanmasının •görünce ~teş etme~• 
siyasetinin fngiltereye gıden denı~ 
Yollarında vapurlM"ın ser)>estç;. s_ey:,ü 
ser~ etmesine kafi gelemıye7egı nı •o~ 
!emiştir. Aıniral, İngilterenın ıremı 
2aylatı hakkında encümen .azaı.:.rı;ıa 
Rizli olarak rakamlar verınış, buyuk 
ınaşrafların zaruri olduğunu beyan 
etıniştiır. 

Siddetli muha
rebeler devam 

ediyor 
14 Aln1an gemisi batı
rıldı. Cenupta bir nok
tada Almanlara zayiat 

verdirildi 

Leningrad müdafileri 
sudan ve ışıktan mah

rum olarak mukavemet 
gösteriyorlar 

l\Ioskova, 25 (A.A.) - Geceki 
Sovyet tebliği: 

24 eyllll gUnü Sovyet kıtaları bü
tün cephe boyunca dUşmaıın !:arşı 
harp etmişlerdir. 

22 eylQI günü hava muharebele -
rinde ve yerde 75 Alman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. Bizim zayiatımız 
2ı; tıı)·yaredir. 

Flnlll'hdlya klırfezind Sovyct hU • 
eum botları bir d\!_şman naklıye ge
mi•ini batırmıştır. 

Mo•kova, 25 (A.A.) - Bu ~ab:ıh
ki Sovyet tebliği: 

24 eylOlde gece kıtal:ıı,mız bü-

K• f • h k t• b•• r tün cephe boyunca düşmanla muha 
ıye çevırme are e ı, en u-1 rebelere devam etmişlerdir. 

~ l'rloskovu, 25 (A.A.) - :lliitPm-

yÜk ihata hareketi sayılıyor ıni~e~~~y~~pt~~~:~:ı~ bir bül~e<ifü!e, 
- Devamı dördüncü •~hifAd.- _ 

,- ıcra Vekilleri -, 
Başvekilin riyasetinde 
haftalık içtimaını yaptı 

Anlcara, 25 (A.A.) - icra Vekil. 
!eri bugün saat 16 da Başvekalet b,. 
naıında Başvekil Dr. Refik Sayda. 
mın riyasetinde mutad haftalık toı>
lantısını yapmııtır. 

"'\ 1 .... ,, .. Ar· . . . .;;;ıı· ı· -~ ·t:-: . .. . 

Fin landa 
sulh teklifi
ni reddetti 
Şark cephesinde kış gel

meden !netice.•alına
caknuş 

Sovyetler son kuvvetle
rini de ileri hatlara 

sürmüşler 

Fin mareıalı Mıınnerhaynı 

. H_e~•:nki, 25 (A.A.) - Fin ajansı 
bıldırıyor: 

~ "' ' . il . '• ... . . l J }:{ .. , ... ,.~-~ .. ara ~.go_r.e ;. · 
' imha hareketi 

tamamlanmak 
Üzeredir 

Leningradda 4,5 milyon 
kişi mahsurdur ve sivil
lerin tahlivesine müsa-

ade ediİmiyecektir 

Alman tayyareleri Mos 
kovayı ve Toma sillih 
fabrikalarını mııvaf

fakiyetle bombaladılar 
.• ~erlin, 25 (A.A.) - Alman teb· 

Iıııı: 

Kiyefin şarkında hala çenber için
de bulunan düşman ümitsiz huruç 
te~ebbü•leri mm•affakıyetsizlikle ne
ticelenmi~ ve kanlı zayiata mal ol. 
muştur. Olenler arasında Sovyet ce
ııubı gsrbl cephesi bıtş kumıındıını 
general Kirkonosun cesedi bulun
muştur. Geııenıl Kirkonoaun kur • 
mayı ile 5 i:ıci ve 21 inci Sovyet ordu
l~rının kurmayları da imha edilmiş
tır. 

Dün gece hava kuvvetlerimiz :Mos
kovndnki. askeri te8i•atı ve Torna ci· 
yurındakı e~leh11 fabrikalannı mu -

-De•amı ikinci aalıifede _ 
---.ooo.._ __ 

Akdenizda lngiliz deniz 
attnatııarının mu. 

vaff akıgetleri 
Fin hariciye nezareti, Fin • Sov- il . . 

~ft ha~bi .ka.r~ısında lngilt0 rcni11 vn- ,. <1 n1ıhver gen1isi daha 
~ etını bıldıren İngiliz notasını ;ıl. t 'll k 

mı.;t:r. Bu notanın metni, Londru Orpı enere batırıldı 
~ a~y osunda yapılan ne~riyata teta. 
t u . _;tınemektedir .. Bu itmı~ta bir 
eblıg neşredılecektır. 1nıriltercnln bu 

jGıt:Bnün M-~;;~;n 
Dil bayramı vesile

siyle bir işaret Vaşington 25 (A.A.) - Uııayted 
Pres: Amiraİ Stark. yardım ve .ödünq 
yerme kanuniyle s:;o milyonluk. ge~ı Şiddetli muharebelerden aonra Rus! ar tarafından ateıe verilmit bir v t d 
ınııası derpiş edildiğini, hal?u~ı Brı- Ruı köyü önünde Alman askerleri.. a an aş T.. k k ' 
!a11Yıının gemi zayiatının cıddı oldu- Alm:ın • Son-et h:ırbi hakkında Londra radyosu da bugün, Le _ Bu ,_ .. .. Ur çe OnUŞ•• 
lnl!"u_. bu kad~r para ile b~ ~ayıbın bugün gelen h:;bHler ve iki tarafın ningradda bir değişiklik kaydedil. gu':c' butun memleket dil bay- deniyetı, nıhayet milli bünyesı ilze-

1 teljlı ı;dilemiy.,cçı{ini sü.:Iemı,tır._ . resmi tebliğlerine gör~. ~ark ceph~ - memekle beraber, •dün gere Lenin- r~mını. ut.1ulayacaktır. Dil mesele- rinde ki te.qiri etrafında bu siltunlar-
ka. erlın, 2:; (A.A) - Yarı resnıı bır ~inde durum şöyledir. grad radyosunun düşman kapıl-arımı- sının bır mılletın kültür, hars ve ınc- da fazla bir ~ey söyliyemiyeceğiz 

h~~ktan. bildiı•ili~-or: . . _·. Sovyet tebliğinde, bugün de hare- - Devamı 4 ncü sahifede_ Dil hareketi ve dile hürmet ~v-
hakk vJıtııı Pın;:3 Star tıcaret genııoı !ciıta ııid tafsilat yoktur. Alman teb - -. ""' • ' 4 • velfı halk tabakaları arasında l:ıas-
gemi~~n ~ Yapınış olduğu beyan:ı~ta .iğinde de fazla izah mevcud değil. li .:;>AR E.T '9E.R lal'. Dilin tekamülü münen~rle:·~ 
nu Kunad'Plaçıa mücehhez bulunduııu- dir. Sadece ceııuph çenber içine a- JngİIİz kıta)arı kültür teşekkül ve müe~se~e!er ınc'. 

·-De.: 
1 

•arp gemil~ri tarafından lınmış olan Rus o~dul~rı_nııı _bu çen- rr w edıp ve mUtefekkirlerc cltt~m.~klo be 
.... • .... ı aah:fede - beri kırma teşebbuslerıııııı aıor a- F S 1. 1. ereyagı ruber her ~eyden uııce dil dwnsı-----oc- '{iatla :ıkamete uğratıldığı bildiri!.· ransız Oma ı• Bu mübarek maddenin bu kadar ~ııı, bır millet t.ıpluluğ~na ait oldu-

ço .. rçı·ı, harp vazı·getı' mekte ve temizleme esnasında . h.ır • • • pahalılığındaki muazzam hikmeti vuııdan ~sin şüphe etmemek li'ızım-
Sovyct ordu kumandanının ~es~dının sınegırmemı~ler anlıyamadıiımızı aöylerark bizi ma· dır. 
bıılundu~u kaydedilmektedır. "t: zur görünüz. Bn ~cbepledır ki her millet diline 

hakkında beuan tt Alınan iddialarına göre, Kiyef do· • Bazı aebeplerle tereyağının fiati - k'.ı.ı·şı lıas,as dav;anmakta, dıliııin a a ğusunda ~evrilmiş ola~ o~dularııı DM T. bl B' . ıım ylikaelmeai tabiidir ammn, nihl\· hürmete mazhar olmasını l"l'. yayıl-
b 1 k bulunduğu saha 135 bın kılomelre un ı a us, ıngazı ve yet hunun da makul bir haddi var- ına•ını istemektedir. u anaca murabbaı genişliğinde bir sahadır. Bardiya bombalandı dır: Yüzde yilz derecesinde l>ir yük- . Biz de dil bayramı güııilmk. ny-
o- .. . Yani Britanya ad.asının ya:ısı kad~r , . . ~il§ jçin .il~riye aürülece!.: •eb~pl~- nı mevzııa clönmeği faydalı bulm·0-

• Londr:ı, -" (~._A.~ -. Ro;terın ııar- bir yerdir. Bu ihbarla, Kı~·ef çenr. Lond_rıı, .25 .<A.A.) - D~ylı. ~feyıl ~ın ka.ff~aını kabul etmek, kolay bır ruz . .· 
laınento nıuhabırı bıldıdyor: me hareketi tarihte cııısalı olmayan 1 gıızet.esı, Cıbutı radyosunun ıngılız kı- ıt değıldır. ı:;;y le ki: . • .,ı'!' 

_l'nrliimenton~n nçılmasını mül:Eakııı bir çevirme' hareketi olarak tavsif tnlarının bugiin Fransız Somalisi hu· Çeıid çeıid ter.,yaiı var. Fiatler :\femlekette şimdi.re kadar ger.'- . . - , 
mıster Çörçil, cari usullere tevfikan edilmektedir. duduna girdiğini bildirmekte olduğu- aıaiı yukarı biribirinin ayui .. Fake.t/ r:len dil mücadelelerine ra!tıı:en lıa- Akdenızde muvaff~~ıyetlı harek_et
harp vaziyeti hakkında beyanatta bulu Alman tebliği Lening~d muhare- mı ynzm:ıktadır. Halep yağı ile tereyağı fiatleri ara- !iı ve lıiı.lii 'l'ürk~eye kar~ı :ılak:ısı:~- !erde bulunan. lngılız. t_ahtelbahır-
~aCl!:k ve ezcilmle Rusyadan bahsede- heleri hakkında 'da tafsilat vermekte- Lo~d.ra, 25 (_A_.A.) - Röyterin dip- ••nda da fark yok .. Halk, 180 • 200 !ık ır~stercnlcr maalesef ~ryktur. lerınden bırı 
~k.tır. Bu beyanattan sonra milzakere- dir. Bu tebliğe göre, Almnn kıtaları lom~tı_k muhabır_ı y_azı~?r; kuruıa ".ağ satın alıyor •• Ali.kadar- Unıunıı m:ıh:ıllerde, çarşı, pa~arda, Londnı, 25 (A.A.) - Amirallık 
'l'rın açılıp açılmaması meselesi be- <ıiddetli Sovyet mukavemetine rag • . Vış_ı ha~rl~rı, .ıı:gılız. .kıtalnrın.ın la~dan rıca e~iyo~z:. ıı:ıl:ıl vnEıtalarında etı-~~ımız~:ı.. hıı- dairesinin tebliyi: . . 
)nna.tın mnhiyetin<i' bağlıdır. Gocilnü- men ilerlemeğe muvaff~k olmuşlar. Cıbutıye .. gırdikleı:ını bıldırınektedır. rereyağı fıatlerı bıze. ~em rük- :~ıııım ,.c hemen hep.<ı_ 'Iurk talıııy~- Bir _ıkni3a.ltı ıı:enıımız, .~erkezi 
6e.ırore beyanat, açık celsede yapılacak bir Alman tUmeni fabrıkaları!ı bu - Bu t;ccav1;1z ~a~rı Londrada _resmen aek, .hem .d~ karıfı~ gı~ı. g;lıy~r. '"!d~ ve mu.hım _hır kısmı d:ı lı~lıs Ak~l~ııızde bır duşm~n. naklıre ge
t~r. Ancak bir kısmının gizli celsede lunduğu bir k:ısa!xıyı, diğer bır Al - tekzip edıl_mıştır. Yalnız Clbutıde ŞÖ~'- Tetkık edılaın, belkı tenz•!•ta ımk~ ~ Turk olan bır ~ıırın vı.tnn~a~. Turk mısı ıle 150. tonluk bır ~a~e. gemisini 
t11ı>ılınas1 da hayret uyandırm.ıyacak· man tümeni de ba~ka kilcük kasaba- le bir hiıdıııe olmuştur. Fıransızlıır bır olur da halk bu kadar ylikaek fı&tl çe konuşmamakta ısrar go;tcrmek- torpillemiştır. İaşe gemısınm battığı 

r. ·rı iııalt ıııuvaffak olnıuıtur. - De ... aıııı dördllllcU Mbifecle - vermekten wrtulur. tt --.0.•ADll IJdncıl Mhlfed - - DHaıııı 4 D4:'11 .. bif•cla _ 
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_A8~~~~~R~cı ~?!~de _ -eaı !:!ı ~~~~:ed~ - ~~~!~~u,!~.~~~~! (Ş ~ h i r Ve erg 1 e ke,t Ha i) F I Kİ R LE R 
:& .. ~ıkınti~ bumb:ıl:ımntır, şöyledir: Paso sahipleri ve A J L E 

1 j:~~~~1 ~fdi~i~·;:: (A,A.) - .Incar (t:tiklat~::;; bando tarafından ·ı ş. Şükrü ihtikar Feci bir tren ka- Tarifi kolay ve güç olan «aileı>yi 
Ckraynada çevrilmiş olan Sovyet 2 - ikinci erkek lisesi müdiir vergı er ld kimlerden terekküp eden bir camia 

ktnlm'ının imhası sonun:ı yakfaşmak • dan Adlı·yede zası o u olarak kabul etmek lazımdır? Ebe. 
~r.dıı-, )Iüttefik kuvvetler çenber dı- muavini Bay Şakır Candoğan tan. Bir okuyucumuzdan, cidden üze- veyn ve çocuklardan teşekkül ettiği 
-ırdn kalan ve ricat etmekte olan fından (Türk dilinin menşei ve gc· rinde durulabilecek bir mevzua te - tabii görülen bu zümreye, ayni ça· 
ıliic;man biı'liklerini takip ederek ye. çirdiği tekamül) mevzulu söz. mas eden bir mektup aldık. Diyor ki: Bir iplik nıuhtekiri <le Bir köylü iki vagon ara- tı altı~da .. bir .mu~bahdan. beslc:nen 

iden arazi kaz:ınmıslar ve Donetz 3 - Gazi orta okul tarih öğret· «Belediye meclisi, asker ailelerin'! · .. .. ve aynı butçe ıle ıdare edılen aıleye 
ın\·znsının en mühim.endüstri şehi!'- meni Bay Tarık hıtman tarafında., yardımda bulunmak üzere vapur, yakalandı sında J·aJdı ve oldu mensup sayılması iktiza eden efrad 
in · elen birine yak!:a;ımağa muvaf - Dil k ı·b d b .. k d tren otobüs tramvay, havagazı, D b . t l kimlerden terekküp eder? Zannımız-
fnJt olmu. Jnrdır. }facar kıtaları kar - ( in ı a ın an ugune a ar ge- l k~ "k .. 'ti · ve belediye re. Tanınmış manifatura tacirlerinden Bayındırda er.e aşı ıs ,mıy~mmc ::ı ca bu 'ş her mille · kendi içti.mai 
ı ınd:ı bulunan düsman kuvvetleri - çen zaman zarfında Türkçenin du- :0:1e:~e ubf: ı:fk::r zam yapmıştır. ı)amlı Şükrü, ihtikar ve milli koı u:-:- feci bir kaza olmu!Jtur .• Tıre ı:cıtasyo- bünyes~ne göre deği.şiyor. Mesela, 
in nz ehemmiyetli iki taaıTnz daha rumu) mevzulu söz. Bu karari memnuni etle karşıladığı- ma kanununa aykm hareket. su_çu~ı- nundan. gele~ ,Y~.g~nlar, boı<altma bizde, eski hayatımızda yirmi nüfus. 

inkiımf etmeden }1acarl11r tarnfmdan 4 - Kız lisesinden bir öğretme- mızdan süphe edil:mez .. Hepimiz, ~~n d,~~/ft!'-ımb a~lleyT ~~,r~l~ıştı~·, ı:u~hall~~)r~~l~~~J:~nA~r:~fu D~4 tan fazla aileler pek çoktu, hala br· 

~ı~~~~i~~i~;~u faaliyeti her iki ta - nin okuyacağı .tür: . ... :::ı:n~~~~;:s~:ek:ş::!~~~~c~~g~~- ~~rz~~nd~ae m~ht!Ur ~~rr:;~ uJtı:kr~i; ~-~ş~~~tı °11~ S~buk iki _vagon aras~n- ~::b~i~aço;r!:tl:~!~ı vkö~~fe~~s~al~: 
l k 1 

,... D,. S - Erkek luesmden bır ogretmc- . 
1 

d • "miz hulundugu h:alde satılmadıgrı sıka - dn kalarak tamponlar tarafından 1 b' b 1 kik t' .. t · or hep 
ralt:ı c a ;,pyre · o mu,,,,ur. uşman- . • .• bütçemız sarsı ma an verecegı kt ld • ~ d l t 1 k t 1 k t'yle varalan 1 ar ıze u ıa a ı gos erıy • 
c' gitgid.e artan bir endise \"e gece nın okuyacagı tıır. ü be kuruşumuzla, yarın için geri- vet edilme ~ 0 u~un an, rnn r,? sı ·ış ırı ~a sure 1

: ·: • ,m ş v~ biliriz ki, eskiden ayni çatı altında 
'"tnclüz hummalı bir hareket mü~a - ı 1 d~ bı!akabileceğimiz ailelerimizin memurları. dun tert;bat aları:~ mu~- b~Y,~1~,1 .~ır hal~e ı~bı} on bın~~~na ve bir aile reisinin idareainde zevce 
":ed(• edilmPktedir. Düşmnnın hav:ı IE51 ~11=1~ a eçim imkanlarını temin eylemiş ola- i _tarzın~a. bu magazaya mur~c~ 'ıt g~t~rul~ırke~ olmuşt~:· Adlı~ ~ce ve çocuklardan başka damadlar, ge-
f:ınliyetinin artmış olma;;ı rla bu en - ~ \WI U c-s::r ~ağız. <'l:1'1ıs, magazad? bulunan mu hım hadıse i'flhkık:ıtı~el ,onmu~tııı, !inler, teyzeler, halalarla bunların 
•lİ"P ile izah edilebilir. Sovyet tay - Ancak, benim temas etmek istedi- mıkta~·d~~ ~antı:,lın pek azının sa~ıo,a • usul ve furuğu da dahildi, bunlardan 
:arı>leri kıtalarımızın üzerinde ve CZÜ)l ğim nokta sudur: Vapur, traınvay, arzedı!dı,gı, cogunun ~atı.ı.madıgı~ı 1\sker aileJerıne var<lım baska kalfalar, bacılar ve besleme-
n:ıhc geriler;nde uçmah-tadır, Bun - ~ tren ve otobüslerde bir çok kiııu:ele- ve çulukı vkuma~la~ın da, yub~k fı:'- • • • ler' de vardı. O zamanki varidat ve 
S"dan iki><i düşiiriilmüştiir, K. S, ~\:. "'' rin senelik meccani pasoları vardır. ta satıld~gını te8bıt etm,ı!$~erclır. nu. ıçın va pılan zam kazanclara göre bir çok kişiler bir 

B rlin, 25 (A.A,) - Yarı re;;ml !~~ {t.o ;~n~; :~~ ~:1 Bu paso sahipleri, ekseriyet itiba.riy. ıkı~ın ii:erıne m~ğ~:a slıhıb~ ı;atkında Ilelediv ı:I meclisinin asker aile le- kesede'n ~eçinirlerdi, geçinebiliyor-
b it' kaynaktan bildirili;ıor: :18 41 le mevkileri yüksek, maaşları aolf- aııunı muame e J apı ıprn~ıı. , ,' , • c , . bazı resim] 1 _ lardı.Bi mıyoruz o zamanın parası mı 

Askeri mahfillerin kanan tına gere. ~~~ ŞI. ~~~;i :rn 50 4g gun, gelirleri yerinde kimseler.dir. Me ,,, ·llfordavalt'~kı·k~iehml ed o~lu. . 5f~~~ tı~e v;:ı~~~:ı-ı~ç~n zam yapılm:~ı \~~- bereketli idi, k":z~ncı ~~çok idi, bh~· 
I.cningnıdda 4.5 milyon in~au mah -

276 
R.iza ih;:ı. 4;) 2:> •18 GO sela otobüslerde şehir meclisı azası- "'1 unçuı~ c u anınca ma aı:ı. ıp ,ıgı 1 1 k' k . . vililsetçe tasdik ed'l yat mıçok ucuz ıdı. Bugun mesele us 

urdur. Alman makamları, Var~ova- 252 Üzüm T. t? 50 50 n asoları vardır Körfez vapurla- lııılundugu halde ımtmaktan ımt111a ,ı~ıc a ı vaı~ı~, 1 b .. · 't . . t .~ - bütün başka türlü oldu.. Her şeyden 
cl:ıki gibi ;:ivillerin tahli~·e~i ic;in bir 

231 
Akseki B. 41 75 ,13 75 r::d: paso sahibi ~üdirandan bir l!1ttiği god'rUlmUş;e )'apılan k'l.nış1lırma ;~~~;d~~dt;ğ~a~~~ meı~I,'.~f~ e:i~ı;ce:rı.: evvel e>' hayatından apartman deni 

iiltimatum Yerilip verilmiyecf.fi :-n-
240 

Recep Güngör 43 .rn :-o \kaç kişi tanırım. Tren ve tramvay· < a mey ana 5! arı ,an ma ·:ı~a 11.1" .a- ' ' · •· · !en düz katta kibrit kutuları kadar 
~line menfi ceYnp vermi"llerclir. Al- Akhi:a. T. B. 41 ;;o ,18 ~ ı d kez Bu paso sahiplerinden lınmı~, kcndısı adlıycyc verılmı:::tır. daracık odalarda yaşandığı halde 
m:ın makamları ı::unu hatırl:ıtmııkt:ı - 190 s. Süleyma. ;;o 50 50 ~g,:: a~ker :i.İeleri için, ne turistik _yol- Tohun1luk tevziatına Usta rnahkiın1lar ~iuğ- .. ylıkçılar ay ~aşı~ı da!ma ipi; çeki-
dırlar ki, Sfalin. Leningrndda ı::onuna E f B k -o -o 50 -o ]ar için bir para alınmaktadır. Bıtta. d ] l b l ] l .. dcrİlecel :;orlar. Artık ıç guveysı, gelını olma-

• , t• I d 147 F. Sola. i ::\!) 50 42 , . b' • h h ll k b., b"' 
·adar her evin bir ikale olanık mü - 191 •,sna ::m .. ;) i) •) ı· bi bilet ücretleri üzerine yapılması er ıa as anaca { aya gon { dı.ğı gibi bütün ev işlerini görebile. 
tı aa:<ını emretmı~ ır. ,eningr:-ı ın 132 P. Klark ,12 50 46 zaruri görüleb ilecek her bangı ır Zıraat kongres:ne , il:lvetimizdcn Adliye Vekfi.leti apis ,an,eler cek bir hizmetçi ku anma .ue u-

a ki betini S!".tlin tayin etmi~iir, 141 Öztürk 441) 25 ,1~ :iO zamda vatanda,lar~an t~lep oluna- 1 ·tırak .eden ziraat müdUrU Refl.'t umum müdürU Sadu,llah, şehrımızde yiik bir külfet .. ol?.u!. dem~~ ~ı ya~a-
123 Aron Politi 42 ,14 1 cak fedakarlık, aynı vesaıtle seyah~t Dıhr Ankaradan dönmi.i, tüt', Zira- ki hapi,,hanede tet~ık!e~ yaptıkta~ manın ~arzı busbutun degışlı, başka 
159 İn:ın ı;irketi .ı2 51 eden bu zeva~tan istene'?emektedır. ;\t kong:resine bizzat Zıraat VPkili sonı:a :XIanisaya gıtı:n:ştll': Oradakı hir şekıl aldı. , 

63 B, Alazraki :i9 .17 :;o Acaba buna _bır hal auretı bulmak v~ l\lnhlıs Erkmen l'iyaset etmi~tıı·. ~ap~shane~e de t~tkdıka\;ı.'fipacak~ıı·, • . 
Günün rneselesı 

- Ba• tarafı birünci ıahifed~ 48 Y. İ. Talat 42 •l! yekun~ haylı kabarık olan paso ııa Kongrede zirn::ıt te!Jkilfltının tak- l7~mn· ha~ıshanesı,n en .azı. man- Bugüilkü medenı ya§ayışta hır t~k 
t•· üırlr.r. 48 A. M:ınfa ·ı.1 50 ,16 mplerınden de vat:andaşlar bes~~ı - vive edılmesini, tohumluk m~sele<ıi- kumlar, bılhassa, ınşaat yılerıne :ra - müstansılln bır çok mustenukı geçm-

.Kılha~.~a mu,.;evıleı-.ıı, isııaııyolca- 47 B. Gabas .ıo 50 ,19 l5 na bu yardımı temın eylemek ınum- ıd;ı her Yıl irin asli bir teı;kii:it:ı kıf olanlar, san nt _hapısh-nn?lerıne cıırebumesi im.kanı guçteştıgıne na-
•'' bır türlü terketmeli: ı. ,eıucdıkl~·- 85 Rarki Ar. 12 50 4:3 ıtun değil midir?» . . bu<•Janm;sı, ~iftçi mallaı'ının irnrun- \'e :\.Tuğlaya gönderıleceklerdır. zaran aıte çerçıvelen daraııyor ve 
ı ' \ •' l'lrlden mılli ızzet . neı',.ınıı:.::i M kt b k d kt sızın " " 00o i · rt 32 Ahmet Ta. •lO 7:> ;j() e u u 0 u u an ıonra, _, n>a~ı hakkındaki kanunun tatbık~\tı . • muııtan~ıl adea nm .a tırıımaıına 
11 ııc ı dt• edecek bir ı. rarl:ı hala ı~- d b k h k verecegı- E tt t } b t 71 A, Naci AL 46 48 ~. u o uyucumuza a 1 u ver ,· m •\'?.Ulan üıerinde miizakere, .. rLIL' n1üıve. e ayın eı· çatışuıyor. ıvıuayyen ır yaşa?- ııon-
ı ıanyoıc. konuşmakta devam 0ttık- 44 j. Kohen 42 ız ~ıO nızı zanned~yo_ruz. Made~kl b g 1 ulıınulmıı,, kaı·arlar alınnrn;tı•'. ., , • ı:1 ,. ,, l"' _Ü : dl" ,, ıra çar§ata gırerek evle_re gorucu bek-
· •'• ı gôrtilüyoc :~:l .\Iuiz Naon 4a ·15 bır kanuna ıatmaden. tahsıl olunmak. \'il:h·etı;rnzdekı miiı;tah:-.ılleı·e ı lı- •. ~.mnıy :t , _mudu~ug. l'ı 1 kı:-tn tıyen aııe kızıarı bugun tıpkı er -

l::ıpanyoıcu. mu e\'İlerin ~.ı:a dili :ı3 ,\!. İzmir O. 43 4a tadır, bazı kimselerın bundan muaf ti\" rla;,
1 

ol:ın tohumlukların ~~vı.i l~eı~,ı ~!'.ı ı Eı kanı~1. enız 1 e~nı~ .e: ı.:ekler gıbı okuyor, yeuııyor ve haya· 
ıı:.(1ır kı ? ,, :~a Reşat Leh. l-1 2;) 46 2;; tutulmaları elbet de doğru olamaz. ·,'iı; lazım r.-e]f'n terlıbat al!'1mı~ tır, ı;~11,rl!gıı,1e ve eı:ın~.}~tAı~ı:n~mtmu~uı~~·ı=ıtını kazanabılmek içın çauşıyor. Kız. 

l 'ürk mu,,e\'İ:<•, lsııı.11,\'0,ıarın hen- "? L A~>. 1? A k paa aahı'plerinden bu para- · "' ' ' · gu ıkıncı şube amırı zızın zmır au ı h k 1 k tl kımya-.,... . Bencu. ·•- ~ nca ' o - !Y' J-ıııd:-t toprak malısulleı·i "lfı;;i ta- , .• , .· d'ldi.kl . h !ardan e un er, avu a ar, 
u ı lerıne yaptıklarını lıatıriıımıy. cak 29 Faruk Soy. 4::; !:~ 50 nın tahsı li için bir formül buJınak 1a- •·' ' • . : · ·.,. , kı. ım reısiıgıne ta.}ın e 1 

, e~ı • a- erter ressamlar yebıbğı gıbi yuk-
l•ı,cl,"ı· tarıhten h", beı',,, ·ı". mıdw ·,· d k' d 'k' kild biri r:ıfıncl::ın hcı mınt.ık,tnııı ıht,, ac1.1a ber aimmıştır Bu hu~usdakı emıı· he-ı g ' k . . d. ' " " ,. • 26 • •ihat üzümcü -12 fil) 42 50 z ım ır ı, o a ıu ı ı şe en - h l k · ,, ,, t hs ı · sek tahsıl yapma ıçın musaı ze -

c..erçı bazı mu~t\'i 'flirkler :ua- 7 Anadolu in, ' nin tatbiki ıle mümkün olabılir. '>'!' tol t
1
1111 u

1
• 1ne't'1110

• gtoırl" mılıı: ~1 , 11•1
1

~ - nüz şehrimizdeki alakadarlara gel - mm buıamıyanıar devıet clevaırinde, 
d ' k 1 l - i } p , l . ll'I'C o nım ıı' e\·zı:ı ı " '" , ,.. memı'st'r k :.<il a l ür çe konuşu c ııgunc an ıa- ı ___ 1 - aso sahıp erı. tren, vapur, . · ·1 • mue18e 8at ve ticarethanelerde da -

lıPrdanz ve lıu.ıılan scvindığtm;z de 4571 tramvay ve otobüale~e bi~dıklerı za· c:ıktıı'. • x • • . tıloluk yapıyorlar. Son dünya harbi, 
muhakkaktır. Ancak. bu kadarcıkla 53067 man, >'.'alnız aaker aıle~erı?~ yardı~ ;GABlT ADA Beledıye reısı ()"eldı bu badıreye l§tirak eden memleket-
•. ~ bıtmıyor. Türkçe kunuı,mak artık ve turısbk yollar verg'ilermın yeJru- ··--·---·-·--- ,, ," ~ ,, terde kadınların toförlük, vatmanlık 
h:.t'i bır ırade ve azım le, .ıyni za- 57638 nuna baliğ olan bir ücreti tediye su- · Nüf' uaunu tahrif etm;": , 9eşme Ilıca ko~bunl dde' bır k,a? Dgun ive hatta aaker olarak taburlar te§.ı 
manda tam bır fikir ve ruh i~ ıra ı No. Fi. retıy e ı et a a ı ır er. M.ezarJıkbaşında liaşım oğlu Da. n· h U h . , 1 . . d". kıl ederek cephelerde çalıştı arını 

ı t h kk k tt . n1el· ı•ızımc'ır 4 2 - Paao aahı'pleri bu nakil va. • ·· ,, . e çet z, !le rımıze ge mış ,,;e un ., ·· 
t. k' 1 · 1 b'l ı b·ı· l ..,. ı ·tırahat eden e e ıye reısı r ki 

1 '-' a a · ·u · e ır ' • ' · 7 O 50 • • ' • Id l\'lıd, kendısıne aıd nutus cuzdan~nın çarşıda teftişlerde bulunmu~hır. Av- g:oruyoruz. • 
Tramvayda, vapurda, plUjrl:ı V<"">t:il'e- 8 42 sıtalarının ıdarelerınc:e malum o u - d um h"nesınde tahrifat "nptlg'll- . , d b 1 1., , t d. 

d 
- ·· t- b . h l b oıı: " • nı zam,ın n c el 1\ c ın~:ıa 1nı -:ı 

de b:r kaç kelime Türkc;e Ye on a~ı !) 43 50 guna gore. vaaa ı ır esap a u ver- lHm vak ı nmı.<>tır, • t ft' ·] · t' • Bütün dünyanın medeni hayatına 
· h il · gı·ıerın· tutarını senelik olarak vere- . • e ıs e) PmL ır. ~ınra da evde, husu:ıı ma a er< e yı- 10 47 50 . . Lastık çalmış: 000 intibak cdınceye kadar bizde bır de 

ııe alabildiğine İspanyolca konuşma · 1 11 52 bilırler: . • G azııer caaaesinde .Mehmec qğlu beyzadeler ziınıresi vardı, ekıe:dya 
\ Pcviz edilemez. 1. ·cIR . Şu cıhı:~ı ~~ kaydetmek _lazımdır aratlacı Mustafa, Omer ogıu lus·ca- Otlar yandı zengin evladları olan bu kimseıer 

. Iu:;evi vatandaşlar, zaman zıı- 1159 Tarım 20 25 k:ı; mevk~,. 1'1 veya m~sle,kı dolayı- fanın ıki araoasına aıd liıstıkleri ç:ıi- Uı lada Kamelli mevkiinde dev}Ptc okumaz ve çalı§mazlar, kesei peder· 
ı'1~ın yemin ettıler, toplantılat' yap- 1262 Vimüga 14 25 50 s2yle kendıame p aso ve!"ilmıo: bulunan cııgınctan yakalanm1ştır, ve hususi eşhasa ait aı:azide yangın iden geçinir giderlerdi ve ~bunlar ek-
u:ııı', kararlar verdiler. Fak, t bun- 262 An. La. Nazlı ıa 17 vat~nd~şlaı:, bu fedak~.rl,~ktan kaçın-ı Hırsızlık: c;ıkmış, civar köyler halkı ve jantlar- seraya sefın. ~turlardı. 1;-akın bu~-
larııı rntbıkat ::ıaha:cıında :;aınim1 tc- 233 Şerif Ri'!mzi 13 16 25 ~~gı hıç hır zaman ~~unmezl~r vı:; Karantınada Hatay cachle'Oİ'ıde maların ganetivle söndiirülmü~tür. !ardan hangısı peder mıraaını evla-
z: hürlerinı asla görmedik .. Dil ba~· 191 Abdullah Fes. 17 Hl 50 dıger vatandaıların ıhtıyar ettıklen Mchmect. og-ıu ırrı z::ıbıt•ı\·a müra - c · ·h- , , "l ,.o ama intıkal ettirmeie muvaffak ola-, k · f d k. l • · t" k d r ı - • • '· • , umaovası na ıycsının • aş.. • , 
ı; mı vesilesile, kendilerıni te ·rar 137 Albayrak 18 73 20 e a ar ıga seve seve ış ıra e e "j caat ederek evıne gıren bır hırsız t:ı- Keler köyieri aıasındaki . ahada rnn . bılmıştır!' Alın terıyJe kazanıımıyan 
• ' iı· - dıline karşı :;aygı ve alaka gô~ 121 :M. İzmirli o, 12 50 rn :>O ler. · ~ ,_ ı,,...... rafından bir caket, 2o0 kuruş para gın çıkmıı;, ;:öndtiriilme~i için terti _!para ~ok kolay sarf olunur, 
t ı mıye ı;la\·et ediyoruz, 106 A , :\I. Ata. ıs 23 Süha Sükuti TÜKEL \'e bır gözlük çalındığını ıkayet et- lbat alı:ım{ tıı·, 

91 P. :\1ikalef 16 50 188 50 
000 

mı$tir. liırsız aranıyor, ı Bugünkü içtimai bünyemizde aile. 
Ziraat müdürlüiünde bir tayin 73 Öztürk 20 24 Klarayı dövmüş: ooo- nin her ferdine kendine göre bir hiz-
Z " ra:.ıt umum müdürlüğü ;:ul,e nıii. 71 :\1. Be~ikçi 18 27 'f urgudluda Pazar gün- Kültürparkta Halil oğlu Hazım, 

1 
~lektepler açıldı met, bir vazüe terettüp ediyor, bunu 

cHlr muavinlerinden Fahri Tıınak:rn,___ . k b l öteden beri araları açık lrnluııan Lı. . · d k' · yapmıyan tayip ediliyor, fakat az 
iz mir ziraat müdürlüı!'ü daire sefli- 2762 lerı ekme ~ U unamıyor kızı 30 ua"ında Ki arayı ~opa '1e 1 Şehrımız e ·ı lıselerle orta okullaı da olsa yine ve hala çalı .. maktan fa-

• , :'t~. ~, , " " .. k· 1 ~ t'·. dün açılmış ve derslere lxlşlanmı: - ,~ 1 • k"b 1 " L- k" 
g ne tayin edilmiştir. 31162 Turgudlu, (Hususı) _ P'!lzartesı clo> mu~ \ e zabıtaca ~ a ,ı anmıR ıı, tu·. , rıg o magı ı ar ık aayan .... zı ım. 

l ~ ,, l , T dl l c· Kız kaçırma: - - -- 5elerimiz ve bilhassa Bayanlarımız 
YENi NEŞRİYAT 33924 

ZAHİRE 
gun erı urgu ,:mun pazarıc ır. ' 1 

- Tilkilikte Kabasoğaı1 :-ıokağınthı lrl , 000 • • vardır ki bunların kazanmağa ihti-
\·~r kaza ve koylerden pazanmı~a Hamza oğlu Kadri :::iiyiı1, ôteden be· n anısaya yenı b1r SU yaçları olmıyabilir fakat bunlara, 

.J 

Egespor K. s. K. s. bır çok alıcı ve satıcı gelmektedır. 1 ri alakadar olduğu Ali kızt.ı 16 yaşın- getı"ı·ı"lı' 
0 

da düşen vatani ve milli vecibebr 
Tabii olarak o günlerde kasabad:ı da Hayrünnisayı kaçırmış ır. J r vardır. Cumhuriyet ıııklariyle tenev • 

• 1 ıntakanın yegane spoı· g:ızetesi 16 çuval Suı:;am g2 50 ekmek sarfiya'tı b:ayli yükselmekte !- . . . .Jlanisa, (Hu~usi) _ Yi!ıl~'et, Ak- vür. etm~ bulu~an. Bayanlar~mız bu 
ol, n Egesporun 13 üncü ayı~ı çık- 20 ton kendır T. -·' ve ekmek bulmak kabil olamamakta- Havalarına hakı1!1 olmıyan mıllet- pınar suyunun sehre getirilmesini vecıbelerı. kendılerı de takdır ede. 
mı., tır, Tav~iye ederiz. ı••••Iİll5•9-ba•llly•a•P•a•m•u•k•' •••••••7•5•. d , 1• k d 1 b" 1 ,, lerin esarete mahkum bulundukları- muvafık "'Örmii etüdler yaptırmıs ıcek mevkıde bulunduklarından fa7· 

1
, - l ır ... ~ a ·a ar arın oy e p:ızaı· gun- ., d h . , 1 b " ' •· 1 f 'l dd" d • , , ,, ,, ,, nı bu gun a a ıyı an amış ulunu - ve faaliyete geçmiştir. Bu su . ehrc a ta ıı e tee up e erız. 

Bı·n Bı·rı·ncı· Gece l~ı-an g~~ununde bulundurarak bu_- yoruz. Bunu n için m~lli havacılığımı· getirilince )!anisanın bliyük derdle- A. E. (Ankaı·aı 
gunler ıçın fmnlara fazl~c:a ekm~, :ı:a her za~~ndan zıyade kuvvet ve rinden biri halledilmiş olacaktır. ...... 
;mal edecek un vermelerı çok yerın. hız verecegız. Giırle suyunun d:a şehre akıtılma~ı ( v } l k ' 

=-...----,----------------------=ıde olacaktır, 1 mutasavverrlir. ::>37 dogun1 u ar ve ısa 

lzmir Defterdarhğından; 
lı;mi lııi Buh'l'an 

Lr. Kr. 
o 13 

'ıi 15 Zanı 
Lr. Kırş, 

o 00 

PevkalAde 
Lr. Krş 

o 31 

l"ekün 
Lr, Krş, 

1 07 
15 73 

Şubesi Tarh :\lahallesi Sokağı Kapı No, Kazaın 

Lr. Kr. 
o 63 Ba,.<lurak 

Ba~durak 

Başdurak 

Başdurak 

Baş<hırak 

Rıışdurak 

Başdurak 

Başdurak 

fü.şdurak 

P.a.~durak 

H:ı~clurak 

Başdur~k 

Ba~durak 

Uaşdua-ak 

15 
15 
59 
59 
.ıs 

87 
37 
14 
14 

230 
230 
40 

1104 

Barb84.'u,; 
Barba.ru~ 

Barbaru 
Barbaru~ 

Barbaruıı 

Mitat paşa 
2 inci Osmaniyf 
Altıntaş 

Altıntaş 

Konak 
Konak 
Kestelli 
Konak 

12 Sümer 

P,a~durak 12 Ctizelyalı 

Yukarıda isim ve unvanları ile 
ret edip halen ııeredt:': bu:undukları 

fi y~ 10 uncu maclclekıri hükümlerine 

'öt. ,,: 
İnönü C. 36 Behçet Özcan 
tnönü C. 36 Behçet Özcan 
tnönü C. 206 Hasan Alkan 
İnönü C. 206 Hasan Alkan 
İnönü C, 128 Mustafa Tüner 
İnönü C. 74 Şerif Yalvar 
Değirmendağ 36 Ya.kup Işık 
YUzbaşı Hasan 124·2 Hasan fübay 
Yüzbaşı Hasan ı24-2 Hasan Ülbay 
Anafartalar 24/3 Hamit Seyhan 
Anafartalar 24/3 Hamit Seyhan 
Başdurak 100 İsmail 
Kömür pazan 109 Abdurrahman 

Şengül 

Damlacık eski 84 
yeni 16 Bekir Şehri 

Terzi 
» 

TUtün ve mü~ki. 
Tütün ve müski, 
Kahveci 
Manav 
Furuncu 
Bakkal 

» 
Saraç 

'/) 

Tornacı 

Köfteci 

:\!anav 

8 
3 

2 
3 

56 
1 
1 

05 
78 
27 
76 
98 
10 
16 
45 

12 60 
2 80 
o .89 

50 fi 

2 17 

1 
o 
o 

61 
76 
25 

o • 55 
O BO 

11 22 
o 
o 
2 
o 
o 
ı 

23 
29 
52 
56 
18 
10 

o 43 

] 

o 
o 
o 
o 

12 

05 
00 
28 
62 
00 
20 

o 25 
o :n 
o 00 
o 
o 
1 

00 
00 
20 

o 47 

2 05 
o 94 
o 32 
1 38 
o 98 

14 02 
o 29 
o 36 
3 15 
o 70 
o 
1 

45 
37 

o 54 

5 
2 
5 
5 

93 
1 
2 

18 
4 
1 
9 

48 
12 
31 
76 
54 
83 
41 
27 
06 
52 
17 

3 6ı 

İnönü C. eski 1085 İsmail Hallaç Kepekçi 1 77 O 33 O 00 O 00 2 10 
ticaretgah adresleri yazılı mükellefler namına muhtelif yıllar için tarh olunan vergiler isimleri hizasında 
tesbit edilemediğinden ilan tarihli takip eden günden itibaren itibar:en 30 gün içinde merzkur ver.gilere itiraz 
tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere nan olunur. 3999 

lzmir De~erdarhğından: 
İsmi lşi Kazanç Buhran %15 Zam Fevkalfi.de Yekun Şııll€:<i Tarh . Cahallf'. i , 'okağı Kapı No 

1hbarname ı o. 

20/29 
20/30 
23/40 
23/41 
27/27 
22/49 
25/15 
11/12 
26/37 
27/2!) 
27/30 
27/47 
28/5 

27/22 

Senesi 

941 
941 
940 
940 
940 
940 
940 
940 
940 
!)40 
940 
940 
940 

39 

25/23 939 
gösterilmiştir. Mükellefleırin terki ticıı
hakları olduğu 3692 ~ayıl ıkanıınun 

İhbarname No. Senesi 

Lr.KrB. Lr. Kr~, Lr. Krı,ı. Lr. Krş. Lr. Krş, 
Baı;durak 7 l Konak Hiikümet C, 72/34 Yusef Malko Muakkıp 10 31 2 06 00 O 00 12 37 
füısdurak !321 ~mlı . anılı 81 Abdülkerim Çaycı 67 50 O 00 00 O 00 67 50 

Yukarıda isim ve unvanları ile ticaretgah adreııleıri yazılı mükellefler namına muhtelif yıllar için tarh olunan vergiler isimleri hizasında 
ı-ct edip halen nerede bulundukları tesbit edilemediğinden ilan tarihli takip eden günden itibuen 15 gün içinde mezkur vergilere itiraz hakları 
uııcu maddeleri hükümlerine tevfikan tebliğ makamına kaim olmak üzere ilıl.n olunur. 4000 

2/20 936 
2/16 932 

gösterilmiştir. Mükelleflerin terki tica
olduğu 3692 sayılı kanunun 5 ve 10 

hizmetliler çağırılıyor 
İ;ımir yerli askerlik ıubesi baı· 

kanlı&-ından: 

337 doğumlu ve bunlarla mua
meleye tabi yüksek, kısa hizmetli 
bu sene mezunları ile diğer seneler
den mezun olan erlerin 27-!J-941 gü 
nü şubeye behemehal mürac:aat e't
meleri etmeyenler hakkında 1111. 
sayılı As. kanununun ağır maddei 
mahsusasının tatbik edileceği ilfin 

olunur. • 

BUCÜNK O PROGRAM 
7,30 progıram, 7,33 hafif parçalar. 

7,454 Ajans haberleri, 8 senfonik mü
tik (pi.), 8,30 evin saati, 12,30 prog
ram, 12,33 şarkılar, 12,445 Ajans ha
berleri, ı3 karışık şarkı ve türkülc•r, 
13,30 karışık program, ·ıs program, 
18,03 Konuşma: Dil kurumu adına, 
18,30 peşrev ve saz semaileri, 18,40 
radyo sving ku:ıreti, 19 konuşma: ik· 
tısad saati, 19,15 l!'adyo sving kuareli 
programının devamı, 19,30 Ajans ha
berleri, 20,15 Radyo gazetesi, 20,45 
karışık sarkılar, 21 ziraat takvimi ve 
top:rok mahsull&i borsası, 21,10 tem· 
sil, 22 radyo salon orkestrası, 22,30 
Ajans haberleri, 22,45 radyo ~alon or 
kestrası programının ikinci kısmı, 
22,55 yarınki program ve kapanış. 
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Saliile (3) 

tahkim cde\·atı kılıfı 3 aptırılacai{mdan isteklilerin n(imune-
• - !Prilc birlikte 'ckiiflerıni :ıo eylül 941 tarihine kadar !\[. V . .......... ••••••••• .......... ....... ...... • •• • ....... ••• •• • • .............. 11 ..................................... . 

57 inci tümen ıatın alma komisyonundan: satın alınıı komisyon;ına bildirmelcrı. 25-26 

Cinsi • Mih."tan Umum tutarı Kafi teminatı lıtanbul topkapı maltepe Aı. Sa. Al. Komisyonundan: Fı"at mu"" rakabe komı"syonu 
Odun 740000 kilo 12210 lira 916 lira 
Odun 375000 kilo 6625 Lira 422 lira 
Odun 475000 kilo 7125 lira 535 lira 
Odun 520000 kilo 7800 lira 585 lira 
Odun 95000 kilo 1425 lira 214 lira 
Odun 260000 kilo 3900 lira 585 lira 

:Z.1iktan 2465000 kilo 

).fukavelenin şeklı İhale tarmi 

KAP ALI ZARF 29, 9/941 pazartesi ,,aat 11 de 
KAPALI ZARF 29/9.'941 pazartesi saat 11 de 
KAPALI ZARF :!9/9/941 pazartesi »aat 11 de 
KAPALI ZARF '.:!9 9/941 pazartesi saat 11 de 
AÇIK EKSİLTME :!9/9/941 pazartesi saat 11 ele 
AÇIK EKSlLT:ME '.!!l/91941 pazartesi saat 11 de .. 

1 - Ayrı ayrı ~artnamelerle yukarıda cins ve .mıktarı .. Y~Zılı dqrt 
kalem kapalı zarf ve iki kalem açık eksiltmesine lıizum gorulen odu

nun ihale günü 29-9-941 pazarte~i s~at 11 de. yap.ıla~aktır. 
Kapalı zarflar K. nun tarifatı dıı:ıre~ınde tanzım edılmış ola
rak komisyona bir saat evvel verılr;ıış buluna~aktır .. 

2 - isteklilerin belli gün ve saatte vesıkn ve temınatlarıyle bir-
likte komisyona müracaatları. .• .. . . 

:ı - Şarıname<i komi,;yonda her giln gorıılebılır. 
18 21 2:1 26 38fi5 

l:r.aıir Leva:r.ım Amirliii Satın Alma Komisyonundan: .. 
1 - A keri bast:ıhanc,.1in senLh. ihtiyacı için kap~lı ~arf usulu 

ıle eksi 1tmiye konulnn yırm bin kılo koyun etıne ~qte~lı çık
madığından 17.9.911 tarihinden ıtibaren biı· ay mucldeUe 
pazarlığa konulmu:ıtur. 

2 

'.l 
4 

Muhıımmen bedeli 12 bin !ıra olup kat'i teminatı 1800 li-
raclıı-. 1 , t 
1hnlesı 16.10.~41 ııerşewbf günü ,;aat 16 da >:apı acan: ır . . 
isteklilerin teminat mektuııl:ırile birlikte :\Ianısada :ıqker!ık 
dnıre ı satın alma komi,;yı;mmn müracaatları. ------l:r.ınir levazım amirliği satın alma komisyonundan: . . 

1 _ 2uuo ton koK kömüru pazarlıkla satın alınacaktu. ~'i~mı
n:ıtı 72:.ıo ıır:ıdır. :;;artnamc.ı ve eY".flfı komısyonda ){orulc-
bılır. 

1
. . 

hkaıltme~i :Cıl.!l.!ı41 ııaz • .ı1.esi günü saat 15 te a>'ıvıran 
koyunclt:: yaıl lucakt~r. . .. , . 

~ - l~tt!kıııertn n1PZkur gün vt aatte- kornı!"yorra muraca,1t aıı. 

lzmir levazım amirliği satın alma komıayonundan: . 
"ın :\!ıktan 

J{a e~ ııevnırı lUUU Kı!o 
• 2000 ~ 

Z.eytın .anP. l 

Kuru uzum 2000 
::ialJlın 

::ııgır ctı 

üaun 
Patak 
!:lıgır eL• 
Sacıe yagı 
.Koyun et 
::iıgır etı 

~uru ot 

500 
aooo 

50000 
8j)OO 
6Jl00 
2~00 
2400 

11000 
60000 

• 
c 

• 

ı - Yukarııl cın.• ,.e nıiktal" ~azılı 12 ~alem yıyecek, , em re 
·aKacak ayrı ayrı pazar 1K1a ~ntın aıınacktır. 

2 _ ·J hU?Sl .:!~ı.U.:)41 lH~z;ırtf'~l i{UılÜ :-:aat ıo te kışlada lzn1ir lc
vnzım amırııgt ~atJ!l nım._ komı~yonunda yapııacaktıı~. 

1
• 

!.; _ 1 nup erıu peııı gun ,.e .. ~ atte temınntıarııc t>ırııkte "'"om :ı· 

·onll rr.u~· .. ıcaatJurı 
-Sök;-;,• eri aa~n alma komiayonundan: 

1 2~uoo kilo ııonut ,;nnn aıır.acaklır. 
::! r .. 'V'sut ve ~artnaınesı ::-:ıo.k:t t a~kerı ;-;atın alma komi:-;~·0111111.._ 

ua, ıım...rcte lc\'azın1 amırııgı., satın aıma koını~yanunlla her 
zaman parafo\ız l·J~ırnk goreıur ..... 

., _ .1',!\.sııtmc J.>.lU.~t'll ~ar·;anına guııu :-:.ant 11 de Sökcdc ••:--
kerı ~arın atma ;;omı~yonunua yapılacaktır. 

4. Açık. eksııtme tt:)utıyıc. ~·aınıncaktır. .. · ... 
.., _ . ıunamme;ı :O~cteıı :!~öv ı r:ı onıp nıu' .ıKktıt t~n1ınat .:.!1·! i 1

- .. 

ra ;,o kunıstur. 1 , ' · h" 
fj -- ı·aııpıerın lemınat Jkçeleı ılc ş11rtnamede ya~ı ~- ve~,l~<: .... ::~ 

\ı tektıf nıel>tupıarmı l;J.111.UU çarşamba gunu en .,e, ·: 
t 10 kactar :soKede :ı•.k<'rİ >atın a1ma komısyomına ma.--
~uz mnu~abıll vernıı~· oımn1nrı ve bu ~aatten ~O!)_~·~ ye~·uc~el~ 
· . me"tııpıarır kabul clıımıncegı ılan oluınn. HYa geleCel> a · ' 

26 30 
' .\ !) 

Söke aıkerı satın alma komıayonundan: 
1 25000 kılo kuru f&sulya ctın alınacaktır. . 
~ .t:;v~af ve ~artuamcsı :soı.e asken satın atma ko 1"yJnund:ı 

" u 

ve ızn1ır 1e\Ya21nı ftmırhğı ~atın n ma komıy-onu dn her za· 
maıı parasız olara 1: görulclıılır. .. . . 
hksıltme u.ıo.!141 saıı günli saat 11 ele Sokede askeıı satm 
nim<\ kumı~yt•nunda ya.ııııacaktır. 

4 - Açık eksıltme usu!ıyle yapılacaktır. 
.5 - • luhammen b~delı 462ô ıırn olup muvr.kkat teminat ~27 

6 
lıradır. 
Talıplcrın lemına~ akçelerıyle şartnamede yazılı ;esaıkı 
havı teklıf mektuplarını ı.1.10.941 salı günlı en geç >aat 10 
na kadar :>ökede cskeri .::.tın alma komisyonuna. ıııekbuz 
mukabıll vermış olmaları ve bu saatten sonra_ verılecek ve
ya gelecek mektu9ların kabu.) edı!mıyeceğı ılan olunur. 

26 30 4 8 

latan bul topkapı maltepe Aı, Sa. Al. Komisyonundan: 
l - Kapalı zarf ıısuliy)Cl 40 torr yeşil mercimek satın alınacak

tır. Beher kılornnun muhammen bedeli 20 kuruş olup tutarı 
8000 liradır . .Muvakkat teminatı 600 lıradır. 

2 - l~vsaf ve hususi şartlar Topkapı l\Ialtepe askeri satın alma 
. komisyonunda görülebilir. • . 
•1 - lhaı,.,,i 16.10 941 perşembe günü ~aat 16 da mezkur komıs-

Yon.da Yap•lacaktır. . 4 - Talıplerin belli ırürde mm·akkal teminat makbuzları!P. tek· 
lıf mektuplarım \aat on beste komisyona vermeleri. 

- 26 1 6 11 
İstanbul topkap 1 . 

1 
K 

1 
1 ına tepe Aı. Sa. Al. Komıayonundan: 

- k~pa.ı zarf usuliy!e 40 ton nohut satın alınacaktır. Beher 
ı dosunun muhamn.en bedeli 17,5 kuruş olup tutarı 7000 li

ra ır. Muvakkat kmınatı 525 liradır. 
2 - Ev .. ~f ve hususi ı;:.rt!aı· 1'epkapı :Maltepe askeri satın alma 

komısyonunda görfilebilir. 
:ı - İhalsı 17.10.941 cuma günü "aat 16 da komisyonda yapıla

caktır. 

·I - 'raJiplerin be!li !ründe muvr.kkat teminat makbuzlariyie tek-
!ıf mektuplarıııı nt 15 te komi•vona vermeleri. 

26. 1 6 11 
latanbu! lopkapı maltepe Aı. Sa. Al. Komiayonundan: 

1 
- 50 ton zeytinyağı ı>aza.r;ıkla alınacaktır. Beher kılosunun 

2 ~uhammen lıPdelı 90 kuruştur. 
- Ev8a,f \'e lıu_susi Ja~tlar. Toııknpı Maltepe askeri satın alma 

komısyonu~ııa gorh!ebılır. İhalesi 3.10.941 cuma günü saat 

3 16 da komısyonda ynpılacı.ktır. _ 
TalıpJerııı kat'i teminatlariyle birlikte kosiyona milraca
atıan. 

1 - 22.9.941 tarihinde pazarlıkla ihalesi yapılan 60 ton sade 
yağına talip ~ıkmndığından tekrar pn.zarlıkla ibale;;i yapı-

lacaktır. reisli2inden: 
2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 165 kuruş olup tutarı 

99000liradır. • 1 - Diyarbakır, Urfa, Mardin, Gaziantep menşeli yemeklik eritıl-
3 - Evsaf ve hususi ~arllar 'l'opkapı Maltepe askeri satın aima mi~ sadeyağlarından en az yüzde 98 süt yağını ve en çok yüzde 7 asıdi 

kcmisyonunda ırörülebilir. ihtiva eden saf sadeynğlarının kilosunun lzmirde toptan o:ızami ~Rt1" 
4 - İhalesi 2.10.941 ::ın~embe günü saat 15 t<> komisyoncla y::ı- fiatı (l 53,5), perakende azami ;:atış fiati (170) kuruştur. 

pılaeaktır. 

5 _ Kat'i teminatı 12400 liradır. 2 - Urfa menşeli ve asidite•i yüzde 3. ü geçmiyen yağların kiloi;ıl'ıun 
ise toptan azami satış fiatı (161) kuruş ve perakende· azami satı~ fi. Ezine aakerj satın alma komisyonundan : 
atlan (179) kuruştur. · Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Kat'i teminatı 

Kilo Lira Lira 3 - Tesbit edilen bu fiatleri tecavUz eden veya tağşişe cür'et edeTI-
1\fakarna 5000 3000 450 . !er haklarında milli korunma kanunu hükümlerine tevfikan· cezalıın

1 - Yuk:ırıd:. cins ve miktarı muhammen ve kat'i teminat 
bedelleri yazılı :nakarna 29.9.941 pazartesi günü saat 16 da 
Ezine askerlik 8atın alma komisı•onund:ı pazarlıkla sntın 
alınacaktır. · . 

2 - İstcklilerın mczkür gün ve: salte tenünallariyle birhk+e ko
mi•yoııa mürncaat etmeleri. 

Kültür lisesi müdürlüğünden: 
I - Okula kayıtlı ~ilumum lcyl•İ ve nihari talebe tasdiknamelerini 

a_lacaklar v_e bu tasdıknnmelerini zmir m:ıarif müdürlüğüne tastik ct
tıreceklerdır. 

. II - Bu şekilde okulumuzclan nyrılmıs talebe ile resmi ve hususi 
lısc ve ?rta me~tep!erden tasdiknameli ~e diplomalı ve yahut belgeli 
mlebenın kayt ışlerıne başlanmıştır. 

III :-- ön.iim~zdek~ ders yılında intizam, inzibat ve ders bakımları 
eınsalıne faık bır şekıl arzedecektir. 

Liseye her gün müracaat olunabilir. 18-20-22-24-26. 

dınlmak üzere takibatta bulunulacaktır. 
4 - Keyfiyet ilan olunur. 4002 

Vilayet daimi encümeninden: 
izmirde üçüncü Karaosman çarşısında senevi 24 lira kira bedelli 22 

sayılı dükkanla iki çeşmelik caddesinde senevi 50 lira kira bedelli 403 
sayılı dükkan bir yıl müddetle kiraya verilmek üzere yapılan mütead
dıt iliinata rağmen talip zuhuı· etmediğınden mPzkOr diikkıinların 
müşterisi çıkıncaya kadar ilfını yapılmıştır. 

Kira şartlarını öğrenmek isteyenlerin her gün muha~ebeyi hususiye 
müdiiriyeti varidat kalemine ve kirasına talip olanların encümen toıı • 
!andığı her pazartesi ve perşembe günleri saat 11 de vi yet daim; 
' encümenine müracaatları ilan olunur. 3980 

1 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Konyada Kuleli, Akşehirde Maltepe ve Bursa

da askeri liselerinin her üç sınıfına talebe 
alınacaktır 

Devlet Deniz Yolları lzmir Şube-
! sinden: 

1 - Kuleli, l\Ialtepe, Bı~rsa askeri liselerinin h~ 3 sınıfına 1, ı kanun 
941 de başlı~a~~k olan yenı ders devresi için m:ıarif liselerinden ve ~rif 
orta mektebını ıkmal ederek devlet olgunluk imtihanlarını muvaffakıyet
le \'ermiş olanlardan talebe alınacaktır. 

2 - Alınacakt alebenin Türk ırl\ından olması, sıhhi muayenecle sağ
lam çıkma:ı ve istekli adedi ihtiyaçtan fözla olduğu takdlırde yapılacak 
seçme sınavında kazanması şarttır. 

3 -.. -?ab~ili terk edenler her ne sebeple otursa olsun yaşını büyütmüş 
veya kuçultmü~ olanlar, bulundukları okulların son sınavlarında ipka ve
ya bütünlemeye kalanlwr, yaşları, boyları ve ağırlıkarı askeri liseler tali
matındaki hadlere uygun olmıyan!ar kabul olunmazlar. 

Buhad ler şunlardır. 
Lise 1 sınıf: 15 - 19) 
Lise Il sınıf: 16 - 20) dahil 
Lise III sınıf: 17 - 21) 

4 - Bu şartları taşıyan isteklilerin bulıınclukları yerlerin askerlik 
şubelerinclen diğer kaydi kabul şa'!'tları ile müraC3at yollarını öğrenme
leri ve buna ıı:öre ele kaydi kabul kliğıtlarııu hazırlıyanık 1. 1.teşrin 941 
den itibaren :l'kerlik şubel.,ri yoliyle bu kağıtları girmek istedikleri okul

lara göııdeo·mcleri \'e okulların bulundukları yerlerde oturan isteklilerin de 
yine 1. 1 teşrin 941 den itibaren en geç 10 II teşrin 941 tarihine kadar 
doğrudan doğruya okul müdürH\klerine müracaatları ilan olunur. 

20, 22, 2.4, 26, 28, :30, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 

Teknik ok4lu satın alma komis-
yonu başkanheından: 
Patates 10000 12 1200 
Kuru ~ol{an ııooo 7 630 
.N'ohut 2500 26 650 
Toz ~eker 10000 18 4800 
Kuru ilzüm 1000 48 480 
:\Icrcimek (Yeşil) 1000 26 260 
Kuru Fas. Çalı GOOO 28 1400 
Yumurta (adet) 75000 2,5 1875 
Kuru Barbunye 2000 20 400• 
Sirke 2000 10 200 
Tuz 3000 7 210 
Salça 1200 28 336 
Limon (adet) 24000 5 1200 
Gaz (litre) • 500 20 100 
Çay 200 760 1520 
Yassı kadayif üOO 53 265 
Ekmek kadayif (çift) 500 43 215 
Tel kndayif GOO 30 150 

• 
• ' 15891 .. :; 

• t •· 
Ekmek 50000 13 6500 • 1 ~ j · ~ 
Ka~ar peynir 2000 120 2400 
Beyaz peynir 2500 70 1750 
Un 6000 23 1380 
Pirinç unu 250 35 87,50 
Şehriye 300 40 120 
İrmik 500 40 200 
Makarna 2000 45 900 
Zeytın 2500 42 1050 
Zeytinyağı 4500 94 4230 
Sabun 4000 56 2240 
Pirinç 9000 50 4500 

18857,50 
İstanbul Beşiktaş Yıldızda bulunan okulun 941 mali yılı ihtiyacı olan 

vukanda cins ve miktarlariyle talı min bedelleri yazılı erzak kapalı 
~arf usulil ile Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi muhasebesin. 
de 29.9.941 tarihine rastlıynn Pazartesi günü saat 10,30 da 11 kalem 
Ye saat 10,45 de 18 kalem erzak ve saat 11 de ekmek ayn üç şartna
mede eksiltmiye konulmuştur. İlk teminat 1191 !ıra 25 kuruş ve 1414 
lira 32 kuruş, ekmeğin ilk teminatı 487 lira 50 kuruştur. İsteklilerin 
şıırtnameyi görmek ve ilk teminat yatırmak istiyenlerin ıeksiltmeden 
bir gün evveline kadar okulumuza ve eksiltme günü de Yüksek Mühen
dis mektebi muhasebesine gelmeleri, teklıf mektuplarının eksiltmeden 
bi saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyonumuz başkanlığı
na verilmiş olmalıdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

11-16-21-26 8687 ·-

26 eylül cuma gününden itibaren limanımızdan İstanbuh hareket 
edecek yolcu vapurları sabahları çok erken hareket edeceklPrinden 
kamara ve güverte yolcularının bir gün evvelden biletlerini aceınalık
tan almaları ve ı:ece yarısında gemiye girmiş bulunmaları ilan olumıı-. 

25 26 27 3963 

- lzmir deftedarlte-ından: 
Şatış .No. )luhan1ınc-.1 .U 

Lira lü~. 

'" 1 ,8~0 ( C:~kuyular urla cadclesi 1881 ada 10 par.<el 
(616 me'rre murabbaı numarasız ar•ıı .. 

88 l (Uç kuyular urla cadde,;i 11;1~1 ada 11 parsel 
(6;15 lllı!. numarasız ar>a. 

882 (Uçkuyular urla caddesi 1881 :ıel:ı 12 pıı!'scl 

(234 M2. numarasız arsa 
883 ( Uçkııyular urla caddc~ı rn Sl adn 13 par~el 

( 4'12 Jllı!. numarasız arsa 
884 ( Uçkuyuıar urıa ca<i<lesi 1881 arla l·I per:<el 

(!lifüO "12. numara~ız arsa 
886 (Karşıyaka Hostanlı 1•152 ada 20 parsel 

(21 ıa .._\12. nunıüı·a.~1z bahçe 

240 oo 

2(;0 lıU 

.ı;; 00 

90 00 

750 .uo 

21.t ;;o 

887 (Karşıyaka donanmacı ~azlı sokak 79 ada 11.10 00 
(26 parsel 121 .:112. :ı tatj numaralı aı a' 

(Karşıyaka sogukkuyu ada çıkmazı 14!! arla 13 46 .o~ 
<ırnrseı 186,5 metre murabbaı 7 tuj numaralı arsa 

888 

88!) (Karşıyaka Aıaybe,- ::ıuzan sokak 16 ada 6 30 •JO 
(parsel 126 :\12. !!\1-6 taj ııumaı·alı sağ larnfı 
(dıvarlı arsa 

8!JO (Karşıyaka Donanmacı Rayegfın sokak ~rı :ıda 
(60 parsel 2!l l\12. 8-1 taj ııumaralı arsa 

891 (Karşıyaka Alay bey Feryat sokak :.ııs ada :ı:.ı 
(pnr;et :liH :112. !:SU-1 taı numaralı , ı""' 

Sn•_> K k " \ ar~ıya ·a Ala~·uey eski ~utçıi yenı Hengam 
(sokak 48 arla 5~ parsel 110 .ıt2. ~staj 
(numaralı hane 

8\.13 (h.arşıyaka Aıaybey Yıldız sokak 20 ada 12 
(parsel 2477.50 metre murabbaı 28 taj 
(numaralı arsa - - . 

89_4 ,(Karşıyaka Alaybey Şehit Kemal sokak 27 
(ada 5 parsel 270 metre murabbaı 20.22 taı 
(numaralı arsa 

895 (Bayraklı 1615 iııci Nizıım sokak 1988 ada 
(7 parsel 157 metre murabbaı 11 taj numaralı 
(hanenin dörtte üç hissesi 

896 (Kar~ıyaka Alaybey 1661 inci :11imar Kasım 
(sokak 204 arla 108 parsel 602 1\12. :37-2 
(taj numaralı tarla 

897 (Buca aşağı mahalle 14 iincü halk sokak 295 
(:112. 3 taj numaralı arsa 

130 00 

280 l'O 

;;50 00 

159.9. .OQ 

150. OQ 

1312 5Q 

:;o oo 

898 (Göztepe Eşrefpaşa sokak .935 ada ı Jl'3r>el 65 00 

.. 

(316,75 :\12. numarasız arsa . . 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menkul emvalin pe~in paca ılc mblkıyel

lerinin satışı 26-9-941 tarihinden itibtıren 17 gün miiddetle müzayede}'t 
vazedilmistir. 

1haleleı
0

i 13-10-941 tarihine mü<adif ııazıırte~i gü:ıü saat J .j d~diı· 
Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 teminat akçe;;ı P
tırarak yevmi mezkürda milli em!fık müdiirliiğünde müte.~ekkil satı~ 
kom1"yonuna mliracaalları ırnn olunur. .!971 10-2G 

KAŞELERİ; 
ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SlNIR, 
~ 
~ 

airıları ve GRiP, NEZLE, SO~UK 
AL~INLIKLARı, DERMAN kaıe

leriyle derhal geçer. lcahmda (Ü1'

de J,.3 KAŞE alınır. 
HER ECZAHANEDE BULUNUJI 



Sahlie {4) '(A .ADOLU)" 

Askeri Vaziyet, SOVYETLERE GORE Ingiliz kıtaları. Fransız 
. - s.aı .tarafı biıı!nci aahifede - ~Somalisine girınemişler 

- Bqtarafı 1 inci aahifede -
z:ı dayanmıştır drdi J..ondradan i.! i
tilmlştir.ı> Demiştir.Bu İngiliz y. rdı
nıını teşviki' bir SC<b.:>p klilkJn Nlil -
ınPklr hr.rabl'r, Rnsiarm hııı ::ırl:ı sık:
şık v:ıziyf'HP olrlul:l:ırma dn bir ıl11-
i] ::.'.l) ıl:ıbilir. 
Leııiııs;rad;t. li:ıyat ~ok miı J,ııll .... 

ıııi,-tir. Elektrik ve ::;u t<'.~i~:ıtl:ın lıa. 
v:ı · homhanlımanl:ır.()le t:ıhrip edil
mi;: ir .• \I:ıamafih bütün btınlara 
rağmen , ov.retlerin büyük mukave
met gösterdiklNi ink:ır ı·clilmemek
tPıliı·. 

- - -<000>----

Finlandiya sulh tchlifini 
reddetti 

şllldetlı hır muharebe olmuştur. Al- _ Baı tarafı ı inci sahifede ~ 
:!1'.llll:ır sııb:ıy v~ :ı ker ol:ıra~c lGOO J-ıqıın yedilt>ri zorla çık:.ırmıısl:udır. 
olu ermışlerdır. 1 bın ynr~lıları Runlnr a v p<'l'İ aıı bil' hnld<' !ngiliz· 
vnrdır. 20 top, 70 m~tr.!l_lyôz ve ~air ]N'<} iJtk:ı <'İmi~l,or, lıarınılırılmışlıvr<lır. 
malzPme ıgtıu:ıın t>dılı11 1 tır. Simdi ılc bunl::ıru:m bir kısmının Cibu-

Ilır Alnımı tlimı>nınin L:mingnıcl tiw erm<'k istrmis olmaları ve Frnıı
y:-ıldnınıl::ı :.ın2 taıık imha <>ti ı'i h:ı- ·lıların lınnl:ırı inıı;iliz zannederek ateş 
bı ri ,\ :ılandır. ı\lıı:aııl:ır :rn~ .,ovve~ :ırmış olııı:-ıl:ıı·ı nıulıtc•m idil'. l tı>, in
t;,ııkıııı "" Lrıııııg-racld:-ı \·c n" c!C' gilizlcriıı lıir p,,,·aıı;;ız mevziine hücum 
br.~kn bir ycrdl' 1. hı ıp eclı•mcmı;;.. et.tikleri hakkındaki ha~rlcrin i7.ah 
krdır. bucluı·. 

:'lfoskova, 2:; (.A.A.) - :\lütenı- Kahil\', 2ıi (A.A.) - Orta ş::ırk le,_ 
mim SO\'YPt telılii!i: li).(i: 

Avrupada suikastlar 
ve idamlar 

Fransada :).) ki~i idanı 
edildi, Belçikada ~:; kişi 

kur.,. una dizildi 
Alrııaııların • " \'r.t zaviatı hak- 'l'olırukt;ı <l('\'l'i\•elcriıııiz geni;; Jıir 

kındnki ı·ak:ııııl:ırı · t:ıın .. ıı;en a. ıl rn- r·•phcclı' harekatta ·hulumnıı;:lanlı1·. Hu Londrn, 2r; (A.A.) )le~ı.nıl AY
clıı. ~2 ı·\·lıılcle Alııı:ın kumuıul:ınlı- duclcla d(•\'J"İVt' ktı\'H·th11"i far.li. ·ef.i o1· rupndıı tethı~ \'e isyan hın-n. ı hükUm 
lrı So\'Y<'t. filo&uııa hücum ılr hıl' cnk muştur. · sürmektedir. Bclcik:ıdaki Briikse_J ·İŞ-
fl:ı'nıilet•n lıatırıldıg-1111 iddia ctnrnı- !\ahin·. 2;; (A.A.) - Ortn şarl. Jın- ıral k.'.ını:rnıh1!11 .Alnı. n a~kerl<'rme 
tir. Hiç bir SovyPl gemi. ı hatmnmı;ı.. \'a kar:ırı.tiılıınııı lıııgiiııkii h:ıva ~l'lıli- tec~vuzclen suçlular on p;u;1~\ kndnrr 

- e .. tarafı 1 inci sahifede - tı;-. Bilt1.kis O\'yct lıahri,\·(',.;İ Alman- ~j: tesl!m c.clıl!nezsc T.uı-ne3e?rı~d~n ~I} 
tc ebbü,.;ü, Finltıncliyaya kar~ h:r lurın hır kı.m11 ııakliye gcıni~i ol- Ağıı· tayyareler, Trahlus linıanıııda- r~hıılt'ııın ıdam eclılccc).fını bıldırnıı~-
:ıyclır ynpılan . ulh ta:ırru7.unıın biır rn~ık üzere 14 µ;cıni:iıı, ve hir yel- ki g ınilca·i, rıhtımları boınhal:ıınış- t:ı·,;., . . • . . 
<ll'vamıılır. Uu t.ııırııız \'ipuı inin u - ke:n gem 'ıııi Jıatımıış, mııhr·p ,.e bı·, sang-ııılar ı;ılwrnıı~larclır. fling.11.I- • 1' 1::111• ::ıcln Lı_I şclırı:ı~e •!e .ı kışı 
1.utuııcları oııra Fiıılaı11lı. ·a. ııllı ~ ap- nakl \'; gcmıl(•rınden onunu hı.~met de tm·rnlf'reğe ba!(lı bir g mi tam bir J<omt'.n~ ·tl~ıde ı~hnm edıler""' kurşn-
ıııağa hazır oldu'ğu şa) i. lari. 1P baş- güreı;ıırecı'k fi l'C'cedc l111s~ıra uj.i;- isalwtle lıerha\':ı edilmiş. diif<.'·~·ler. vç na dızılını.,lc:_rdır. •. . , 
lanıı,şi.ır. rntmı,l::ırdır. r~htınıl[.ı· arıısımı bombalar du :nıliş _ Londı-a, 2" (A,.,A.) - \ ı,ı0en nı.'.· 

Am!'rika hariciye nazm Kımlel Hu ~\Io,;korn. z;; (A.A.) - Leııingr::ıcl tur. lloııaııına tayyareleri Unrılı :ı ci- ~~nl fı~~edrlerr d1:j'1'~ tı;ınz~ı(;t~ks.ı .g~:-ıku 
ele, Fin hUkiimPtı nt•zdiııcl" .. ondn.i - ct>ııhesınin cenubu g:ırhi.·iıHle A!- \'~rıııı lıonıb:ılı~mrsh~rdır . .ı. lor at _!'.? ·:" (J<ıı ı ·'.u~. e 1 mı~.~~., ~ 1 !l 1~ ~ ·-

-~--' . .... ., 

Mebus profesörler 
mebusluk veya profesörlükten 

birini tercih edeceklerdir 
Ankara. 25 (Telefonla) - Gece 1 B,ı mebus - profösörler arn~mda 

i:ıtihaııüı. hem .mebus. hem de İstaıı 1 olanlarm ısımieri sunlıı~dır: ~Iah
bul üni\'• rsıtesıııdc profcsôr olanla- mut .E;;:ct Ro:t.l.urt (hmır), Yusuf 
rııı mf'btı:-1 veya profo:;ürlüktf'n bıri- Zıya Üzt.11 (Esh~ehir), Yıümf KP
n: tercıh ('yleınell'ri muvafık güriil- mııl (Sinop), lbrnhim N°<'cmi Dil
mfüıtli. Aldıgım maHımat.a n:ızaran, men ( Bunlur), Ahmet Şilkrii E"
bu 

0

kar:ırın Ani.arada hukuk ve dil mPr (l~tanlıul), Fuat Köprülü 
tarih fahiiltelenlP, siya~i bilgiler (l<arıı). }t ıızaff r,r Güker, Besi'.11 A
ckulu gibı dı:.!er yük:-;ek mektepleı·- tnlay (Kütahya). Hazim Atıf Ku
ılc pl'ofı'ı;i)rli.ik Nlen mE'bmfara da- yucak ( Zongııldrık), Hikmd Bııyur 
lıı teRrııili nıııvnfık giirülınii.~ ve keıı (:'ıfaııi~a), 8:ıjm Ali (Rize), Hasmı 
ılilerrne t.:lıliğ:.ıt yapılmıştır. Uunlaı ;:laka ('l'r:ıhzun), ~ev ket Rnşit H:ı
dr.n isth·eıılt'r proı r'Ürlükü tercih tipoğlu (Af :oıı). Atıf A kgöç (Bur
eıl::cekl~r. ıstcmiye ılt'r ıle ınelıu~lıık s:ı), Naim Ha:ı:ı_m Onat, Şemsettin 
t:ı k:ılac:.ıklarılır. Gi.innltay .• nllri Ertı'm, Salah Yargı. 

Jard:ı LL:lurınıu~, F'iıılanıliy'[l lelıi!ıe n h. idt!Pf lı Lır pıyaıh• \"P LınK Sırt.- :ır:ısıncl:ı haı katta bulunan tlu - kında da nıuebbed k ı ek ceza.,ı >e- • 

lınzı arazi rnclihllı ıle tllh \ :ıpnw. ~u:ıı;n\ı \ apıl11~1anlir. Az mıkt:ırd::ı nı:ııı \ a. ıinlaı·ın:ı hücum f'dil~niş, lıir ı·ilmi<1~İr. Almnı.ılann ~ahakk_Unıiin - Ot ıc·ıer fı"atlerı· arttır lngı·ıı·z tankları Rusuaua 
. ını İSLenıi~. fakat l.ııı tPkli[ler rt:d- Alnı;ın t;ıııkı ılk nıiidaf:ın tattına ))<'trcıl hanıyoııu yakılını~. miıtencl<licl elen bız:ır olun ışgal a.ltını1a~ı Frnn- e 1 -
( ı.oJuıııııusttıı·. . . t' r<·ıknt \lıw111 tnıı'·l::ıı·ı nı·. lı:ıl:ıı· h:ıı:<'trn ugı .. tılmıstır. l nııubi s:.da bulunan mekteplıler, hur Fraıı- • • t• 1 " d •ıd• 

gırmış ıı·. .. .. • .. ,, h. .. • • • L.. ... .. ı ·ıt ı k t ı .. F mak ıs ıuor ar gon --rı Finliıııİ.liy:ı k <li;;inc k:ırsı it:nıat <.:ov\·t•l t:ıııklal'l~·lı• kırşıla.-;ınc:ı ini- Akık:ı t:ıyyal' l<'ri Harıliya cıv:ırıntla qz arıı 1 ı ıa · e mp;: 117.Cl"• • r:ıırna- U 1 
lı ·~lenıiyf!n hıikuınrtlerlt• ·ulh im - ;uk· zayiat ,·ercr<'k eskı h:ıÜ:ıra k:ı- bir lı1\·azım clepo. unu lıa,:ara ui{ratınıs- dan knçnıal;:tadırlar. 
znl:ıııma 1111 manasız giirnıekttıdir. clı!I pü,;kürtülınli tlır. , l.'.ır~ll', r • • .. • • • • • • Bir tahsildar ;J sene hap- Bazı şoförlerin de pla- Amerikadan da Rusya ya 
rinlftnlliyanın Lu h:ırpteı<i ga»c·si L:rndr::ı, 25 (A . .ı-\.) - Diin ak:::am "\ uıı.ın dC'nızı uzerınıli! lııı ıt.ıl}an k } d l · b l d 
d . bu hükumeti url:ıdaıı kalilırmak- 1 c~rolunıın So ·yet teblığmıle 0 ;ıtun <l~.ni~ tayy:ıı· i dü"i!.rülmü~tiir. r~z~r SC ınahkum oldu kaları SÖ Ü dü yar ım ge mıye aş a ı 
llr. Bugün SoV,\'Ptler nazik durunrn cephe bonıııca iddctli nıulr rchel<'- gunu bomb:ıhınaıı <lu:-ınıan gem. 111111 Ltanlıul, 2.:; (Telefonla) _ Bele- l.;tnnbul 25 (T<'lefunln) - Şehri- Londra, 2;; (A.A.) - Londranın sa-
düşünce Finlaııdiyanın h:.ırhP n:h:l\·et 1'111 ı.le\·.:ı~ı etnıi'ş olı.luV-,unu lıılı.lir- bn.tt .. ı~ı .tc hit celi imi tir. Bes 1 \·yare- mı'z otnlc·ııe'rı· belPdİ'-'e\:.·e milracaat ede- Jahi.\•etli mahfillerinden ö'""'nildig- ine · k t diye lnlısild:ırlarından Sabrı, parala . .., - J ... ~ 
nrme.;ıi, Leningrıııla nefes alılırm:ı- :nekleclıı·. )Iiltenımım hir evyet mı.. n~ ıp ır. r•>k vaziyet dolayisiyle otel ücretlerine göre, ingili.z tankları pek yakında Rlı -

ı, iııgiliz .\'ar<lınııııı temin i"İll ~!Jr - 11· . el rını t:ıh il etliği makbuzların dıp ~ . 1 d ı.- 1 :ı.·ı .lı.1 ~ · " te ı ıgııı e dr bılı.lırılclii{ıııe güre. son koçanlarında tahrifat yaparak zim- yüzde kırk zam i8temiş fır ir. Belediye, yada muı.ı.arebe ere gireuı ecwe?'.,.ır. 
man.:ıkı nıuhnfuzn etme~i i~tt'ıımek- zaınaıılıır<la ı.ı Alman naklıyı' ve Hong-Kongtaki lngi- metine 99 lira .,.,.eçirmi.!1.tir. l\fosele bu talep hakkında tetkikler yapacak- Londradnki Sovyet askeri heyeti en 
tedir. Amerik-:ı Finlfindi•·aııın llıı ele- tı·, •ı et · · ·1 b F" ı · c.1 · ı · ı · t k tl ·n· · t 'hap eım·atı·r 

J "'· • gemı:ıı 1 1' ır ' 111 an ıy:ı vr.- } " } l ] bıı miiddE't sonra · me•.·dann c.ıkını!", tır. e \'et'ı!j ı an· pı 1 •• ın ı. 1." • • mokr:ıt ve i::.tiklaliııi miiclafrıa eder. i b t ı ı ı· · · ız er ayrı ıvor ar ' ., 1 B t kl h 1 mkü ı bi.ltti puır ı a ırı mıs \·e iki ıı:ı' ıye g.:mı:ıı · • ' mrıhkcnıeye verilerek :~ seneye malı Belediye, taksi iicret erine yüıde 33 u ~n ·ar , a en mu . n.o nn n 
bir küçiik devlet olduğunu iıilmektt •le müteacldıt dc;;troverler hnsarn Şanghay, 2:l (A.A.) _ Tabartro kum olmustur. zam ~pmasına rağmen bazı taksiler, naklıynt vasıtalnrındnn ıstünde edlle-
ve Anıerika.\·a hal"ı Lur"lnr•ııı üdc - - t l k ı ll ı · b' h ı H · · 'ki · 1 k .. d ·1 kt--'' ' " t•grn 1 ar::ı • rn anı maz ır n <."! ge gazetesinin haber aldığına göre, ong- ~ mlişterilerin istedı · erı yer ere gitme- re gon erı me · ~ıır. . . 
:;en bu kü~ük de\let ornıln ı·ok ~e-.il- t\rilınişlerdir. Hıç lıır Sovyc: harp Kongd:ıki in o-iliz tebaa-;mın Siİ'rallc ~1anif a turacılar hey, eti. diklerinden hııklarındn muamele yapıl- Londıra, 25 (A.A.) - . İngılız. Kı-
mt>ktec.lir. · · "' Ih S t d 1 le R d gemı .. ı lıı.ıtnıamıştır. sevki için ~eni tedbirler alınmıştır. i\nkarada mıs ve bugün bunlıırdan sekizinin plil.- zı açı~. ovye or u arı ı w1yn n 

Zü~·ih, ~j (A.A.) - Be 1 r Nı.ıhrih- Londr:ı, 25 (A . .A.) - Ann:ıJ.::;t Bunun <ıPl:ıebi, uzak $arkta beliren Si''!r- knsı söki.ilmllş ve şoförlerinin de ehli- foşekkyl, e~ez: Polonya Ye Çek ord~Ia· 
~~.~~o~~ctesiniıı Bertin muhabiri b;Jdi- 'l!!kcri mütıılfıa. ında diy:ır kı; ginliktir. 1stanbul, 25 (Telefonla) h - yetleri ellerinden alınarak çalışmak- tının a~il ıht.ıyn~~nrını kılrşı!az:ın~ üze-

~Alnıanlar, Iludyeninin kuwctle- ~:...... tanLul manifaturacıları arnlarınd:rn tan menedilmişlerdir. ıre 4 milyon ıngıhz lirası Yerm. ıştır. 
Alman n keı i mahfillcı·.in '" k~na- Lo d 2"' (AA ) B t !'İni tecrıt için bo~una gayı·et j!:fö;te- S . , t i . A\ l· l bir hey'et seçerek An karaya gönder- l I '}' . n l"a, ;, . • •• - rı nnyanın 

atına göıe, krav:ıa<laki harekat !'.O· riyorl_ar. Bu kun·etler, dig-er so,·,·et O\) c eı ıt ançu \.Ü lU- miı;;Ierdir . Bu hey' et Kula fabrika - Fransız ar, ngı ız tav- her tarafındnkı fabrıkaiar ••.. so~·yetle-
na ermek üzere<lir. Son·etler, ümid- J d d' • ki ] t nkl k k tad 1: zl ııiz lW''retler gö>termclerine ,.~ !ıü. ;;.. kerleri gibi ayni azimle harp .ec:l:i- uduna asker sevke ıyor lurın<la imal edilen m:ılların, toptan. yareciJerinı sa ıyor ar mı 1:. a a r çı a rma· . ır. u ~r.ce .Ye 

J yorlar. Leningra<l ve OdeRada Ai- ~ ı cı ve )'arı tof'tancı karlarını alarak . yuzle rce tankın ~emme v~ te3lımme 
tiln ihtivat kuvvetler:ııi harbe sol.: - manlar miite.addit hücumlarınl!. rağ- Şang~ay, 25 ~A.A.) - Şarıg-haya ucuza mal sattıklarından ve rekabet Paris, 25 (A.A.) - Ofı: İ;ıgal başlanmıştıır. Bilttin fobrıknlardn rc-
muş bulunmalarına rağme:ı nncak men hiç ilerliyememiş, kayıplar ver gelen bır rı:uallım .g~ubu, s.ovyet .. kı- ··ii7f.in<len çok zarar gördüklerini kumandanı şu beya-:m:ımeyi Jle!!ret- korlar kırılmıştı r. . 
bir mi.lddet d~ha mukavemet edeh' miştir. Alman zayiıı.tmın ağır oldu- tal~rı~~1:1 _Sı~_erya ıstık~metıne ıru11 - ileri alakad:ı~·lar nezdinde teşebbüsler- miştir. . ';l'ank haf.lası z:ıesaıslne kadınlar d:: 
leceklerdir. Hatta Sovyetleıfo iııfi · ·,_ıı muhakkaktır· \'e l\laiskiniıı .. 0 .. ,.le- del'ıl.dıy,mı :-ı?ylemek.ted_ ır.. de bulunacaklardır. ~Düşmanın mecburi in iş yapım ıştı~ak etmışl.er.d.ı r .. Le .. vazım,_ .nezar.etı 
sah aliimetlerinden <le lıah~ediln11ık- ~ J B ıı d t ı d k k- ı b Jed · ÖN> 
tedir. So\•vetıerin her nevi taııklR Jiği gibi üç mikona yakın zavıatıı ır mua ım emış ır n: •ki yaşında çocuğa sal- tayyarelerin e i mürettebatına ve- e: anın~ an ı~ısının soy ıgı~~ a: , 

J 'tı~nmak için s~bepler mevc~ttur. - Sovyet .. kıta~ar~:ı~n -~I;:ııı:-uko l ya paraşütçtiierine ynr<lım eden, b_ilyük bır fabr.ıka, her za~ank~ ıstıhsa 
~~iki~~;~~· J:i:aY:r a:~~·in~~ il~~·~~:i~: Almnniarın. Brıtanya üzerine yap- hududuna g?nderıldıgı artık bıı· .ol!' dıran canavar bunları saklayan, knc;maslm k.o~ny - ! atını geç<m m iktarda top ımalınc mu-

. . b'l<l .·ı -11 tr k ı . bit olmakLan çıkmı~tır. ]astıran her erkek kurşuna dız ılc - \'affnk olmu.ştuır. 
düklı>ri anla ılmaktadır. tıkl~rı _ 1 111 ;n ~ı.c c e 1 ~ ı~ .~1 \ .,. .. 1. , lb' İ•tanbul, 25 (Telefonla) - Bakn· cektir. Kı:ı dııılar d n Almnnyada ·Londr a , 25 (A.A.) - Ame r ibdan 

Selah;\'etli rn".lht'illcrc '!öre ön'i · tabı d?gru degıldıı. Bu pı op::ıgsn'.l:.ı, UZ 1 raya C JSC k;iyünde çobanlı · yapan Recep adın- ka m plara gö:1 der ilecekler dir. Rusyaya yardım gelmeğe aşiamıştır. 
mU?.deÜ hafta! r saı k h:ırekıı,ı Uze· ma~e-~ıy~tı ~~rı~c 0!n~ h. 1 t~a~~~~ ~lz~= 1 tnnbul, 25 (T lefonla) ---· B '" <la_ bir en .~v-ar, · · · ı:ı 8 ir~ 0 - Bunların yak-ılanmasına yardım Bildirildiğine göre, Arkanjele mu\·a-
rinde müessir olncak Ye nt:tic... kı~ j.:. ~ze~.:t \,ı nl·tud'. n m · ı ki bazı terzilerin yiiz liraya kadar el- cug:ı tecavuzde bulunmuş ve :ıhlaksız edenlere on bin frank kadar ikranıi- salat eden bir petrol gemi3inden bah-
gelmeden alınncaktır. c ıg-Lıııı dgo:, e~~Je(A' eAıı). Le · a' bise diktikleri şikavet edilmi~ ve bun- roban 2 ~ene hapse mahkum olmuş- ve verilecektir. sedilmekted lr. Maam.afih vapurların 
Al d • d J 'j' d · on ra, ~u · · - nıngra 1 d b. k ·k 1 k · tur · ü'"A dd'd ld - __ .,.] ktedi <: enız e ngı ız enız mudarneıı:i mukavemete. ;;u ve eıek- ,~~.·ı3n,. !r ·:ıçı .rn a ana~·a · mıııyeye . • ~ •• • • Cebelüttanktaki m ...,n ı o u.ıcu zan ..... :'ı me r. 

a ltılarının faa'Jiveti trikten m~hrum kalan halk ta fanliyete e ı mı~tır. . Ihtıkarla mucadele ıçın h ı k Partinin gnzal bır •arırı 
de\·am cdıyorlaı·. Almnnlar, burnıla a- Şah Muhamn1ed Iranda · t db" ·l . azır ı U 1 · 

- Baıtarafı 1 inci .. h:f .. tf• - ğır ilcrliyelıileceklerini itil'af etıııek- • ·... yenı e U e t 1 . Londra, 25 (A.A.) - Afrikada ha· CT tk"' l • t ' 
gürtilmilş • naklire gt•nıi i ateş •la- tedil"i~ı·. Al?ı::.ın a:-kcri ı.n~i~eha;;~ıf\.l~~·ı dahılı ıslahata başladı _ 1stan~.ul, 25 .<Td,fon~a) -. _ lhti- rekil~ta bulunmak için mc\•ı;im ~elm i.ş- ._,ana ar arımızı el.• 
ı-ak yanmağa ba . .Jamıştır. harekatııı lıw an C\'\'Cl bıtırılnıesını 1"- Tnhraıı (); (A A ) - Pa.. . ' karla nıucndele ;çjn bugun vıluyette tir. Cebelüttarıkta alınan tedbırlemı vik için mükafat verecek 

lskenderiye, 25 (A.A.) - RQrter temektedirler. Bunun sebebi kışın gel- bilcliri,,v~ı.'. ~·> • • .ı aJansı, bir toplantı >apılmıştı.\·. Bu toplantıda bir taraftan Afrika harekiitiyle alaka- . . 
muhabirine beyanatta bulunan yiık- mekte olma. ında değil, fakat fazla za- Şehi·ısah Iran m·ıı t'ıı b'. 1 . ıbir çok meseleler görli ülınüş ve neti- dar olduğ-u g ibi, şarktan sonra başla- . Ankara, 25 ..<f!u. usı~ - C. H. P.ıı:r
>ek rütbeli bir Britanya denizaltı ::ıu. yiata uiramış bulunan merkez ve ce- mih·on' Riv'aı verm· \·? ıB e 1~ . '~f cede ihtikar la mücadel işinde bütün ması muhtemel harekat için olması ih- trni, san' a t .. ~uka~~tı ıhd:ıs etmiştır. 
bayı, İtnlJ.·ad-:ın Lilıyaya ynpı!:ııı se\'- nup ordulınının tak\•iyesi zaruretidir. has.tahaneİ~r ve su 

1 ~0~~~r L~aP;,~a ıkel::ılfürndnr dairelerin el birliğiyle çalı- timal ha'l·icinde değildir. Burada tank- ~oman, muzı~, şur, resim, mim~ri, 
ki.ratt:ı İtalj-anların bGyıik Z<ıyi:ıta • lai3kiniıı. Su) lı;.d!ği gibi, ~imanlar: h~stalıklara 'kaı:sı }ınüc:ı~]~\cp ~~]~~: sar::ıt kon!rol i.~le.ri ~z?~indc çnlışma- Jnra karşı büyük hendekler açıl~ıştır: ~'.?'~tro esPrl erınde~ , t~şkil e dilecek 
uıhutılthihnı, bü:ük yolcu \'aııurla- ark seferınıle ulu1 yaralı, eı:r olarak cek iFı !ar da -ıtılac·ık doı-t ·la ·in !arı muvaıık gcırulmuştur. Ayni zamanda 500 metre yükseklıkt:ekı J~rı 1n~nfınd~n bPgenılen lere 17500 
rın<la be.'jer bin asker tı.ı~ındı;ını • hiç clej(il~c ~milyon z:ı.vial vermişler- ali~leı:cç mükafatlar 'v~rilec~l~;it', 1 

' Şe~rimiz asli.ye .ikAinci ceza mnhke- tepey<> toplar yerleştirilmişt ir. lı r .1atı~ ı~.r~:nıye tevzi e d ilecektir . 
lınnlardnıı lıi1r kı~mı kurtarılsa bile ılir P r t h"k" t •t · d melerı bndem::ı ıhtıkar clavalN·ına h:ı- Anı 'k d v aklar Ik mukafatlar bu sene Halke le-
malzerııeııin kaybı>dildiğ"ini sl:jdı:miş .\Io~lrn\·a, 25 (,\,,\,) - 2-1 ~y-~iil g,;- ar amen o bild~:e e ı ıma ını kacak ve bunun haricindeki davalarla erı a a sı?ın . . rin~n. onuncu yıldö~il~ilııde ve:ile -
ve It:ılyaııların şimdiye kaıl:ı.ı· tica- cc.;i Jm· Alman tayyaı'l' ll• :!kkulu .\Io,;- T•ıhı"rn 2 ,.. (AA) _ p. . .., . ıpeşgul olmıyacaktır. yapılınası teklıf edıldı ~~k >e her sene aynı gund e tevzı ve 
rd filolarından ;üzcle otıızıınu k y- kovaya hilcunı te~ebbü. ünde bulunnıu~ 1 lı''l r : . . ' .. " . . '11

" ~.ıan- ç · J harbi r u ·d ıian olunacaktır. 
helmiş lıuluııduklarını, yiizde 21> niıı ~a .da, .. hava. '.'.ar,.i .. toµ·la·ı:~ ".·e ~vc.ı ta.)_' s • ; :,~~/;:~~ .meclisi, hükumetin prog 111, -. ~ pon -- . Pr"e~.: .. şington, 2., (A.A.) - na) Cenubi Afrika 150 bin 
de tnmirhnnelertl ımı:ıllal yatmnkta :aıeleıı şehııı ıımdeı lll( nMnı ol r·anııııı ınüz·ıkerC' ttikt.eıı c:opJ") hü- Çung-Ç.ı:ı;, 2u (A.A.) 1unnan ., . . . ..

1 
f k 't . .,. -

olduğunu lıilı!irmi ·tir. muşl:ır<lw. ·' ~ .. ~ . ..~ .. . ' ... muharebesi lıakkıııda 'in sijzcii~ü Amerılm sıvı! muc ~ a:ı onu esı. reı:sı ... k" "l'k"" d h l d . 
At lantl.kte her an bı"t· L el.. o.· ( A , ) Al l· . k kumet ıtlıf.ıl.Ja ııımad be., :ın et mı - d . . k~ . Lafoardiva bir pıroJ<' ıle Amcrıkada .,, ışı ı ~ Or U azır a l . on ı.ı, -" .ft. - ınan ar, ço tir ı>mıştır ı. • ·. • . . - kl A 

• <l. r olan berzah yoli. le Kırının il1?ı·le- · _ Çang.Çayı istihdaf eden japo:ı hava tehlıkesme k~~~ı sıgma ar ya • . Londra, ~5. (A.A.) - Cenubı Af-
çarpışma beklcnı_.:or ıneğ' c;alışnıı!-)lanlır. Bu hücumla Kı- , ... eni t İ}J i n o-iliz ta-anuzu, llanıt-kong simendifer pılm~Rını_ ve Ameııkalıl.ı:ra g~z. mas- rıka başvekı.lı .~~n.er-r;.I Snets, ~orpo -

B z b" • • • rımı alam zlarsa halen Irullaııılıl !arı ,.., hatlı boyunca 80 kilomeln'Ve kııdar kel.nrı dagıtılma. Ilı Uıklıı elmıştır. rôsyonlar. b ır lıgı ıçtımaında ıradey-
- aı t aran ınmcı sahıfede - • t 1 . 1 . F d . 1 d '-. b' ut ı kta cenubi Af 'k ı f a edil 'il o· ·k·f'l 1 lı 1 r. ltı- 30 tümeııılen ı zla a kııı- kullrıııan115a- ayyare erı varnrnıhr. 18 ey tile.len 28 eyiüle ka- ransa a vazıyet e lh'l ır n t • ' r~ anın 

mu ıa ~z. c ır. a ı lt' .U .u '\. caldM·<lır. llücuın iı:iıı lıu saha ılardu'. . .,,.. • ~ . . dar muhareb:! saha~ıııa japonlnr 20 . . _ harp ~ayretlermden ~ahsetmı.ş , ce-
xunu \e bun~l:ın lıa~ka da _gemınıı~ I .1- Di ıyerıeıfo şark i"lfkanıetimle bir .L~ı~dıa, :-"'. (~.A·? .. .". ~~~rl,onı harp gemisiyle 100 kac.la~· motorbo'Lu V1531, 2" (A.A.) - 1'.'r!'nsız devlet mıb1 Afrikan~n 150 hm ·!\sker den 
n .. mn ~-ıııdıuısıııı t.ı~ıma~ta ~ldugııı!u hücum yapılnıaktadıı-. Cephe boyunca l~aı ı~C~'11 :ı eııı l ıp t:ı~) .ıı e _Iııznıete ihı-ııc:. için kull anmışla ·<l . nazırı Benna. Meşef, Vıı~ıye gelmekte- mürekkep miıkemmel ordusu m ev -
. odemı:-1 olına"ı, Alman sıynsı mahfıl- . ld ti. nıuh·ır nı+ 11 - ı. ·1 ·ı· ·ı gırmı!"itıı·. Hunlar c~kı Harıkeynler- ç· .. .. .. . .. ı . ıı. ' clir Parhıte Alman elcisi Abesle · ·aptı- cud bulunduğunu darphanenin Af 
1 • · 1 ·1 · •tirıf ol· ı·ak 1 1 kk. ]") ~ıl c ı ' ' -'l' o c ugu uı t ırı - d , \I M S 't 109 1 ın sozcusune gure Japon .aanu- ~ · .. 1-k tl 1 kk · J , , -

<>rınc e ıır .! • 1, l ' . e ~ı · ·ı cc 1 - ;'nekteclir. Alnı:ın hücumlan dur<lunıl- en ve ' ~ı~~~ .~sseı· mı . . can zu durdurulmuştur ı.rı mu a a. ar ıa · ında mırreşal Pete- rikanın en büyük silah fabrikaiarın· 
ınekl.e ve .,oyle c .< ı.ıı mekleclır. 't . Ru lnr m rkczde ıı·r çok mu- ~ok daha usıuııdurler. 20 mılımetre- . ne ve Amıral Da~:lana izahat verecek- dan bir i haline getirildiğin i ve biltün 

«- ~u ş:ırllııı: ıc:ı.ncle t~~!ik<'li .mm!~ ~H~~ı u~1~h~lli hlicumlar ynp~ıışlarılır. lik clifrt .top v~~·a 12 mitı:alyöz.~e m~- Norveçliler Kuizlinklcrle tir. ~ •azır Pot.en de, komiinhı.tlere kar- imparatorluk için silah imal etm ekte 
k~ya gıt"en gemıl~rııı tal.1.ııy. ;cıılme:'ı a ~onclı·a, 25 (A.A.) _ lluraya ge- c~.hhczclırl?~·. ı.op .ç~pl~·ı, 'l.bu?lerın .. • • • şı alınacak tedbir ye son suıkasdlar - o lduğunu söylemişiir. 
g~ze almaları ga_;ı. d ta~ıı . lııı. :pydır. len haberlere giirc, mareşal Budiyen i nyfuz kabılı_retı buyukt.ur. ı enı mo. Ill UCade}e edıyoı }aı dan sonraki vnziyet hakkında Alman v· · d · d • 
R.~lha~sa bu gemı.ler a:;kerı bıı· le e - ·d 1 . k::ıveınet etmektecFır. Şaı·k t~~·ler ~:ıye,,ın<le lrn. tayyareler <lah~ Lonclra 25 (.A.A.) - Norveç,pn makamlarmdan malumat almak üzere iŞi e geçı resmi 
kule !11CJ'.Sup olurlar.a .. Demek. olu - ~~ ~e~~~d~~ltı giin geciren De~·!i fel- Y.ukse~lı•re çıkabılmektc ve dnha g·ek·ıı 0~1~ lıeledive reisi Hopnınn. '·or- Pat'İ.'c yitmi., tir. Vişi, 25 (A.A.) - Ofi : Dak~r 
~-or r'· Pın:"J~r~. btr·ı.n~a~~~ı~tkl~ A.l- gr~f gazetesi muhabiri. Rus topçusu- ,uı atlı uı:nıaktadır. vec kabiııc·inde. devld n::ızm olmuş - Irandaki 1 ta l yanlar çarpı'mala~·ının yıl <lönümii Viside 
man ar 5° ur~s _Jı: 1 ctnı:ktctl~ı.~ 111111 fo\'kalıiclelii{iııi teb:ırü1. ettirmek- ALMAN~TEBLl" f tur. Hapman bey:matıııda, halkın Kiiil ~ . geçıtl resmı .yapılarak ~utl~nmıştır. 
olduklauııı R~Z'ielt ~:ı?u . . •· tcdir. U linklerden nefret duyduğunu, onlarla Rom~·- 2.> (~ .. A.) -.. Popolo Dı Ro: Darlan ve~aı r Fransız rıcalı bu rcs-

Ruzvelt, bır gemıııın şu W) .a~ Lu .. .. . . . ınücaclcle <'tt.i"rini ~öylı'mi.· «Güiziink- ınanın ogrenclıg.ııw gure, T:ıhrandakı mi gN~idde bulunmu;ıtur. 
bandır~~·ı taşımasının, y~hu~l sıl,ıhlı lu nıuhı._~aı?lı.ır, mılletlcr hukı.ıku.ııa tı) - İ 8 bin tonluk Jngiliz !erin adedi gü;den g.üne a~~lnıakta bu- italyan elçiliğinın ~O ffi{'mtıru ile Iran- , N D 
ve.r:ı sılahsı~ olma. ının hıç bıı· eh.?.~- .Lr.ıın del{ıl<lır. \ e ancak vah ı hır acla- • • lunuyor de . t'r da bulunan :JOO 1talyan İran • Tilrk A A Q L U 
miyeti olmadığını süylemi~tir. Bu tur- 1 tin ifadesidir. geınısı batırılınış » • mış 1 · .. hududuna gelmiştir. Basra körfezinde ı 

lzmir fiat Mürakabe komisyo
nundan: 
~fıntaka ikl.ı at müdürlüğiince ev ·clce ilan olııııduğu •cçJıiJ .... fab· 

rikadan clogrııdan rloğruya ke:ıdi namlarına c;iınento getirten tO!)tancı
lar bu malların beher torba ıııı lzmiı' rıhtımında ve motör<lE' J :17,25 e 
ctepo ,.e magnaıurınd:ı 1-14.50 kuruşa satacaklardır. 

Bu kabil toptancı çimento tacirlerinden mal alıp ta lzıııirin mı htelif 
ı:emtlerinde ihtiyaç ~nhiplerine pcrakenclc satacakların hu nolüadnn 
Vi!recekleri :nakliye iicreti, i ·tif masrafı ve mtığazn kira ıııailraflarivle 
yüzde beş nisbetindeki kiiıları dahil olmak ii7.erc jshu çimentol:ırın İıe
her torbn:-1ın~ prı·akende oi:ırak azamı: 

A - Basmııhane, Al anc'llk.\·c civarı ;;emtlcr<le 
B - Tepecik, Halkapınar, Karantina ve bu emllerde 

- Eşrefpa!la, Güzclyalı vo semtlerinde 

15:1 kuru 
156 kuruş 
158 kuru:1 
16~ kuruş D - Buca, Bornovn \'e Karşıyaka n-ahiyelerindc 

fiat tesbit edilmiştir. 

İşbu fiatlerden fazlaya satış yapanlar hakkında millı kornııma kamı-
nu hükümlerine tevfikan takibnt yapılacazı ilan olunur, 4003 

B ]. 2"' (A A ) 1 Aınerıka, hur Fransayı bulunan italyan vapuı.·larıııa ait ~eksen Sa .. • •• •••••• .. er ın, <> ·""· - A man husu- h b B h si telıliği: }~ ? Bahriyeli de bn.,kıı hır k:ıi.'ile ile Türk ı ı ve aşmu arrın 
Denizaltılarımız Afriknnın «tırbın- tanıyaca \.. mı . hududuna gd<'c•·l,lir. HAYDAR R 0 Ş T 0 0 K °r EM 

<la lııgiltereye gitmekte olan 1.2 Y::ı _ Yaı::ington 25 (A.A.) İyi m:ılfı - x --: :-
purd:ın nıiirckkep bir gemi kafıle<:.i- mat alan mahfillere göre, Amerika 

Son Dakika ne hüC'um cimi ler \'e destroverlerin harici~ e nezaretinden Uç memur, gdı~
kuvvctli himaye,;ine ragmen bu gemi ral DögoI idaresindeki gnrbi Afrikn-
kafilesini imha ctmi~lerdir. Yalnız, ya gitmek iizere yoldadır. Ziy:ıretiıı • 
Lir ufak nıpur kaçalıilıni~tir. Ceman lıedP~i. ticari iı:leri yaindE' tetkik et- Ruslar radyo ıle Alman 
78 bin tonilato hacminde 11 Yapur mektır. J d 1 
batıııinıı~tır. Hava 111ulıarebeleri cep ıane epo arını 

Umumt Neşriyat Müdürll 
HAMDI NOZHET ÇANÇAR . . - .. -
Ah Yalbtı 1400 Kr. one: eA,.ı ... aoo 
Yabancı memleketlere 27 lira 

-::-lı·c:,Bı. ·.erlin, 2r; (A.A.) - Alman leb - berhava ediyorlarn1ıs. . 
,_ Loııdra, 25 (A.A.) - Ham neza-
lskocyanın surk .-;ahiliııde hava retinin tebliğine gör<', ha\'anın fenalı- Zürih, 25 (A.A) - Milanoda çı- ldarebaneı ikinci Beyler Sobli 

kuvvetlerimiz giiııdüz bir çok demir- ğından haya faaliseti olmamı~tır. Bir kan Popolo Ditalya gazet.PRinin Sov -
yollarını bomlialamı~ ır. Bu gece sa- tııyyl!•re r'or\·eç açıklannda bir iaşll .ret cephetıindeki m uhabiri yazıyor: 
v:ı, tan·nreleı1nıiz Duvr liman saha- gemisini bombalamış, bfr diğer tayya- «Rmılar, radyo vasıtasiyle bi!yilk 
ına hücum etmisleruir .• im~li Afri- re <le Brest açıklarında m::ıyin gemile- mtihimmat depolarını b€ırhava edebili

kada Sollumuıı şaı·kında Alman av - rini mitralyö~ ateşine tutmuştur. Şyorlar. Bir Alman sub~ının bana 
cıları ke:ıdileri hiç bir şey kaybet- Londra, 25 (A.A.) - Hava ve da- . öylediğine göre, Kızılordu her gün 
mck~izin 7 İngiliz avcı•ını ve bir bili emniyet nezaretlerinin tebliğ!: fasılalarla gizli mühimmat depolarım 
bombardıman tayyaresini düşüı·mü. _ G~ce bastıktan :ıonra p<?k az diişman berhava etmekte ve bu <ı uretle düşman
lerdir . Düşman, ne gece, ne de gün- tayyaıresi cenubi şarki İngilterP sahil- !arına insanca b ilyilk te lefat verdir
d üz Alman arazisine akın yapma - !eri civarına bombalar atmıştır. Ha- yorla r . Bir Alman subayının bana 
mıftır. sar hafiftiı'1 zııyiat yoktur. mek~dir~ 
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