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Yaoağılar satın 
alınıyor 

31 iNCi YIL 

No. 8700 
Neıredilmiyen yazılar •eri verilmez -------------------~-------------------------• 
Günü geçmiş nüshalar 25 kuruştur. Her gün sabahlan (İzmir 

J,!anbul, 11 (llustı<i muhnlıirimiz • 
den: Telefonl:ı) -- Süme.·b:mk, piy:ı
"aıla mnvcut lıütiin yapaji:ıl:ın "atın 
almı~tır. 

r 

Almanyaya ihraç edilecek malla
rın kontenjan listesi geldi 

20 milyon liralık tütün, 7 milyon 
liralık zeytinyaiı satacağız 

·---------------- __ ....;;;.... ____________ ,I 
l~ürk tacirleri ihtikarla n1ücadelede hükfımete yardım için 

aralarında n1illi ticaret birliği kuruyorlar 
Ankara, 11 (Huauai muhabirimizden: Telefonla) - 7 milyon tiftik 6, yağlı tohumlar 4,5, palamut ve ao

Son Türk - Alman ticaret anlatmaaiyle memleketimiz- mak 2, kuru faaulya 2,5, nohud 2, darı 1 milyon liralık. 
den Almanyaya ihrac edjlecek malların kontenjan Valkes 750 bin, keten ve kendir döküntüleri 500 bin, 
liateai ihracatçı birlikİerine tebliğ edilmqtir. Alman· kitre 100 bin, mazı 200 bin, baraak 500 bi~, anaaon 
Yaya aatılan mallar tunlar_dır: 100 bin, badem, acı çekirdek ve ceviz 280 _hın, halı ve 

Tütün 20 milyon, madenler 10 milyon, zeytiny ğı - Devamı 4 ncü Sahıfede --

ıkar siyasi gazetedir. 

Sovyet topçuları faaliyette 

r'---------------
Gene milyonlar Şan - Kay - Şek Finlandiya Almanlara göre 8. Litvinof Sovyetlere göre 
Amerikada yeni tahsi- Ruzvelte bir mesaj Amerikanın ihtarına 

sat ayrıldı gönderdi cevap veriyor ı 
Kınında hare

ket devam 
ediyor 

Hariciye komiser n1U
avinliğine tayin edildi 

Alman kuvvet
leri bir yerde 

sarıldı 
Nevyork, 11 (A.A.) - Amerika Vaşington, 11 (A.A.) - Çinin Va- Nevyork, 11 (A.A.) - ~inlandiya 

bahriye nnzırı albay Knoks, konwre ti şingtondaki büyük elçisi, Ruzvelte, ma ticaret nazırı Taner, Amerıkan • Fin 
ca~t gemilerinin silahlandırılması ya reşal Şan - Kay • Şekin bir mesajını dostluk ve milna8'!betlerini inkişaf et
•ağını kaldırır bldırmaz gemilere yer vermi tir. tirmek için 1940 da kurulmuş olan 
leştirilmek ilzere şimdiden birleşik A- Çung. King, 11 (A.A.) - Çin hii- cemi;·cte gönd0rdiği bir telg.-afta ıli- Tayyareler Moskovaya 
:!1:.rika ıimanıarına toplar yığmıştır. kumetinin resmi sözcüsü dün beyanat- yor ki: Ruslar şiddetli muhare-
"'"~ Ruzvelt, kanunun nihayet per - ta bulunarak demiştir ki: - Finlandi~anın .. Sovyetle: birliği hücumlar yaptılar beler veriyorlar 
~nbe günü meclisten çıkması için ba- - japonlar Hindiçinide 120 bin ki- ne karşı yaptıgı muc..-ıdele, bır başka B r 11 (A A ) _ Al b 
zı t<'şebbü,Jere girişmiştir. Bu suretle şi!ik bir kuvvet toplamışlardır. Bu devletin garanti edemiyeceği Finliin- er ın, • · .~. . man aş. Kuibişef, 11 (A.A) - Sovyet kıta-
Yakında Amerib gemilerinin silahlan miktar, bir ay evveline nazaran üç diyanın emniyeti için yapılmaktadır. kumandanlıgı teblıgı. ları Volokomsk yakininde ezmeğe çalış 
!'.1._a~ı ve harp bölgelerine girmesi im- mislidir. japonların, yakında Bi,rman- Finlandiyanın .0 mperyalist hiç bir he- Kırımda Alman ve Ru~en ~ıtala- tıkları Alman kuvvetlerini şimdı sar-
"an dahiline girmLq olacaktır. ya yolunu k.esmek maksadiyle Yun - defi yoktur. Bu harbe Finlandiyayı rı, ~ivn•topol ve ~reçe .dogru ~le.rl~ • mıslardır. Bunları ele geçirmek için 
ı. Vaşington, 11 (A.A.) - Ruzwlt, nnn üzerine yürüyecekleri anlaşılmak Sovyıetler biırliği sok-muştur. Finlan- mege devam etmışlerdı~. Bu ıkı h · şiddetli muhM"ebefer olmaktadır. 
kongreden 117 milyon dolarlık yeni bir tadır. diya, başka türlU hareket edemezdi. man, Alman tayyarelerı tarııfın~an Mojaikin sağ kesiminde Sovyet tıı-
~di açılmnsını istemistir. Bu para- Frarısamn istedikleri: Sovyetlerle hnrbimizde Amerika, ge- m~v~ffakıyetle bombn~.dıman edıl • nrruzları şiddetli bir Alman mukave-

nın 114 milyonu il~ Panama kanalında \i · 1 (AA ) R • it . Ç1?n kış biZP muhabbet göstermiş ·ıe mıştır. Moskova cephe.ınde de hava metıle karşılaşmak-tadır. Netice şim-
Yeni '-·nlller ı"noa edı"lecektı"r. Kalan 'aşıngton, 1 . . - uz\e \C müzaharette bulunmuşt ı F k t b" kuvvetlerimiz düşmana ağır zayiat k d bel "'' ~ Hul dün Fransız elçisi Hanril"i ka- 1 r. a ·a ı- . . h""kO t t . t b diye a ar li olmamıştır. 
Para ise ayni kanalın müdafaa terti- b 1' t · t" ., ht ı·r ı ı · b"I ze askeri emniyeti verememiştir verdırmış, u me esısa ını om· Jlfoskova, ıı (A.A) _ R<>smı' teb-h t u e mış ır. mu e' me8'! e er, 1 • ı-ı·· A · · b ı t Askeri tesisata durma · 
t

_a ının tam:ımlanmasına sarf edilecek- h Al d k h · l · · ur merıknnın bi~i şimdiye ka a amış ır. • !iğ: 
•r. nssak ma!'yaeka ı .. adrp ~lsı.ı- e.rıkne yı- dar büyük devl"tlerle sakındı"ım• ız. dan zararlar verilmiştir. Şimali Ka-
. _\'asington, 11 (A.A.) -Ayan mec- 1 t harbe mecbur etmiyeceğini ümit ede- re ı e ın ve man uvve erı, g ç devam etmiştir. yece ve gıyec gon erı mesı onu- - " J"d F" Al k ti . ü l Muharebeler, bütün cephe boyunca 

Jısı, devriye ve mayin gemisi olarak şu ;,u~ ur. a! riz.> olmakla beraber muvııffakıyetle ne. Moskova, 11 (A.A.) _ Rsmen bil 
«Ullanılmak üz<'re 400 küçük geminin , 0 • e par ar·: . Tanerin bu telgrafı Fin • Amerikan ti: elenen .hareket~e~dp .. ~ulunmuş, diriliyor: 
~.tın alınm:ısı veya yapılması için 300 \- :ışıngton, 11 (A.A.) J:lponya cemil·eti reisi Kreston Davisin Fin • duşman tilmenlerının mu hım kısım- Almanların Tula istikametinde yap 
~ılyon dolarlık tahsisatı k:ıbul etmiş- ve Aıner!~· donmuş Jl!lralard n bir landlyanın ııJacağ; V"'2iyet luıkkıııda larını imha etmi.şlerdil'. Bu ha~eket tıklnrı 2 tank hücumu püskürtülmü~-
ı~. Ru kanun, şimdi kongıreye veri] • kısmını, ıkı me~lekPt dıplomatlıırıııın t~minnt iatiy<'n telgrııfına cevaptır. esnasında 700 ~üstahkem mevkı zor- B. l.Jitvinof tor. lnadçı bir mukavemetle Almanlnr 

ltııştir. masraflıırının bır kısmını k;ırşılamak Tanerin bu beyanatı Amcırika hari- lanmış, 1200 esır alınını~, 4 .tarık, 30 M k . . h" . . k tl . 
Rata-n }'mıan gr-mı1Ni: için serbest bırakılması için müzakc- ciye n!lzırı Kordel 'Hull tarafından top, 100 den ~azl.a ma~.ın.e lı tu_fenk, k ?" ~va_. ~1 (A;A.) - SovJet.h~~~ yenı licumlar ıçın uvve erıni tek-
No")'ork, ll (A.A.) _ lngilteı~ h<>- - Devamı 4 üncU aahifede - _ Devam• 4 ncU Sahifede _ 1 bomba m:ıkın esı ve buyük mıktar- b~m.ıkser e~ı . e;ye~ı, Sovyetler Bırlıgı rar toplamışlardır. ) 

R n "'"'"""" • da .baz ı harp malzemesi ele geçirmiş- u~. elçısı ~ıtvınofa ayni zamanda Londra, 11 (A.A. - Moskovada ı rıbına ç:ılışmakt.~ olan 5283 hıniliito- : :'""A""'"""'"k""'"""""' ""'"y;"'""'""""""~""""""""'"!:""""""! tir. Düşmanın kanlı zayiatı, ahnqn harıcıye komıseır muavinliği vazifesi- çıkan İzvestiya gazetesi, Donezt hav-
uk Evre~ Yunnn vapurunun Ati.antik ~-: - ~:. s erı""' azıyet ~:. * ~:. esirlerin bir çok misline çıkmaktadır. ni vermişlerdir. zasında şiddetli muharebelerin devam te batırıldığı denizcilik mahfillerinde Alman sava~ tayyareleri, dün İngilte- Be.rlin, ıı (A.A) _ Doyçe Korres etmekt~ olduğunu yaz~aktadır. Düş-
tldirilmektedir. !\ılaruskus Patera Yu ................................................. ............................................................. re cenup dogusu açıklarında gündüz pondıke Algemayne Çaytung, Litvino- man agır kayıplara ragmıen taarruzla 

~an Şilebi de Terııöv sahili açıklnrında Almanlar rı· kvı· n sa- oldu~ça mühim büyüklükte üç şile- fun Vaşington büyük elçiliğine tayi- ra d~vam etmektedir. Geçen hafta 
a'l"aya oturmuştur. be hucum etmişlerdiır. Şilepler 0 ka • -Devamı 3 üncU aahifede _ -Devamı 4 nıü aahlfede -

k Vaşington, 11 (A.A.) - Bitaraflık dar hasara uğramıştır ki bunlara 1 1 
k anunıınuıı kısmen tııdili hakkınd:ı kaybedilmiş. nazariyle bakılmak la- G 0a iı ~ 0• •0 n M @? ca IS\ o /8' ca 11 0

ngrcde müzakere için sekiz saatlik • h • • ld ı zımdır. İngılterede yüksek fırınlı ~ U U ~ ii2) '9' '9' ii2) U 
~Uhiet kafı geldiğine ittifakla karar nayı şe rını a l ar bir fabrikaya btiyilk ç;ı.pta infilak 
erılmiştir. bo~baları isabet ettrrilmiştir. K •• •• b ı d • 

Şımali Afri~ada Marsamatruh ci. omur satışını e e 1 it 1 t •• • • varında bir düşman tayyare meyda- • a yan umenı Volokolomskda çevrılen Alman nına yangın_. Vp infilak bomb~kırı a-
tılmıştır. Duşman tayyarelerı, dün • d t ı • d • 

taarruza uiradı kuvvetleri bili kurtulamadı ~e:~~~~;~.arazi~i üzerine akın yap. ye 1 are e me 1 ır 
Berlin, 11 (A.A.) - Dün gece Al

~ •.. • * man tayyarelerJ Moskovadaki askeri Boınba ve kurşunlardan 
yaralananlar çok 

i lloına, 11 (A.A.) - Dün bayrak 

0°dırıne törenine giden avcılar tümeni 
t·Z<·rine 3 bomba atılmış, 25 sivil ya
nalanmıştır. Ayorıca bir asker k:ımyo-
1 ~na da makineli tüfok ateşi açılmı~ 
ı'-ır kaç ki~iye kurşunlar isabet etmiş
ır. ll'r a•ker ölmüştür. 

edSuçJu ol:ırak 150 komünist tevkif 
1 lıni ;tir. r----------" 

Akdenizde 
Ingilizler yeni bir za

r er kazandılar 
l""ııi~~ııı:""" ? 

«·: r hedeflere hücumlar :yapmışlardır. 
Hedeflere isabet olduğu ve bir çok 
yangınların çıktığı görülmüştür. 

lıalyan tebliği: 

Şark cepheainde Almanların acele kurdukları bir köprü 
l\foskova meydan muharebesi hı- •t bulundukları anlaşılıyor. 

Roma, 11 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Düşman tayyareleri, dün gece 

Brendizi ve Napoliye bombalar at -
-Devamı 3 üncU aahifede--

Macaristan da 
Kral naibi ağır hasta 
Budnpeşle, 11 (A.A.) - Kral nai

bi Amiral Hortiııin sıhhi vaziyeti hak 
kında dün akşam şu rapor neşredil • 
miştir: 

Naibin umumi vaziyeti iyi ise ele 
safra kesesinde bir iltihap başlamış
tır. !Jtihap, tehlike arzetmiyoırsa da 
naibi yat.'.l'kta kalmağa meıcbm· ede
cektir. 

1 SAR E.T ı.tR 
zının mühim kısmını kaybetmiştir. Tula bölgesinde yeni bir belirti 
harekat yalnız Moskova civr.rında voktur. Rusların ,burada da tutun - B' h · · 
bir kaç yerde devam .ediy~r. (Devamı UçUncll ubifede) ır esap IŞI 

----------
Fiat yüksektir. Halk bu parayı 

Esaslı tedbirler lazımdır 
veremez. 

Belediye mecllqi, kömür işini ko • maktadır. 
nuştu. Reis izahat verdi. Bu meyan- 3 - Kazalardan kömür naklini 
da gaz.etelerde bazı haberler de çık- kolaylaştırmak üzere bazı tedbirle. 
tı ve nıhayet şöyle bir netice meyda- rin nlınması, mesela vagon temini 
na çıktı: hiilkndur makamlardan rica cdilmi•-

ı - Kömüre toptan 7, perakende tir. · 
olarak 8 kuruş narh konmuştur. lt iraf edel im ki, bütün bunlar, ya-

2 - Belediye, fakir halk için kö· rın kendi~ini gösterecek olan kış 
mür alınmak üzere 5 bin lira ayır- - Devaını 2 nci Sahifede --

Pantalerya 
ltalyanlardan tama
miy]e tahliye edildi 

Londra, 11 (A.A.) - Alınan haber 
lere göre Mussoliniııin Akdenizde en 
mühim italyaıı kalesi diye v~sıflandır 
dığı Pantelarya adası şimdi tamamiy. 
le tahliye edilmiş bulunmaktadır 

Bu adaya uğrıv:.cak vapurlarıı; in· 
gilizleır tıırafından batırılmasıııdnn 
korkulmaktadır. 

---0010---

B. Mussolini 
Italyanları feda karlığa 

teşvik ediyor 

Moskov:ının batı bolges.ınde Volo- ooo- Halk .. • · L. kah 
1 k tıık d Al a, yuz yırmı oeıer gram • 

ko oms · mııı asın a mani arın T ı bu Si t hl 'k d 
çenber içi~e alınan kuvvetl~rini .kur- ınaııı•z bu" "u• met•ı ~:h::r:iıy:;;1t~~;~iı:;-~;~:rındikkat uam e 1 e e 
armak ıçın gayret .,arfettıklerı ve 1 de h" kt S t 1 ok kerre 
şi~?~tli muharebeler verdikleri bil- pi• h rl o ~u ~ad~çr:.~ k~hve ~ç;:" ;;Oçter gram'. • 
dırıRlıylor. .. b b .. d ki an azı ıu r lık, heın de kalın ve kaba kiğıd kul- Kurusu Amerıka yolun-

us ara gore u çen .er ıçın e ]anıyorlar Bu auretle halk 250 • d' 
mühim Al.man ku"."etlerı, ~uslar ta- gram için ·hem de aerl maddele; kon- da kaza geçır l 
rnfı~dabn ımh ha eldılhf!let~ed~r.b Alman GO - 65 yaşına kadar mak Üzere hazırlanan keae kiğıdla- Ban-Kok, 11 (A.A.) - Siyam hü. 
ar ıse l1 . usus a ıç ır a er ver. k ki h rını, kahve fiiııtine aalın alıyor. Bu kfimetiniıı resmi sözcüsü, radyoda 
memektedırler. . . er e er arp gayre- olur mu?.. milletine hitap ederek milletin tecn-

Bundan. evvel Sovyetlerın ~ukabıl t" • t" k d k Satıcılara tebliğat yapmak gerek· \'ilze karşı mukavemete hazır olma· 
taa:ru~u ı.1.e Alm~n~~r altı mı! kadar ıne iŞ ıra e ece tir. Alınan kahveye göre, ayni za· sını istemiş ve demiştir ki: 

lo Bir in.iliz zırhlıaı gen pil~~urtülmuştu. Bu e~n~da Londra, 11 (A.A.) - Britanya 1ii- manda ince keaekiğıd kullanılmalı- -Tehlike büyüktür. Bir harp B. Muasolini 
~.,.1 ."dra, 11 (A.A.) - Bahriye na- •enber .ıçın~e kalan _ve pek o a. ar kOmeti, 60 veya 65 yaşına kadar sıh- dır. Halkın zarara sokulınaaına ve 1Y.1tlıyabilir. Roma, 11 (A.A.) - Mussolini, dün 

1tıl\ın tebliği: ehemmıyetlı olmadıgı zannedılen hatta olan bütün erkeklerin harp gay koakoca kiğıdların kahve pahaaına Japonlar tqınıyor: Napolide parti reisinin ve parti siya-
.\Jcdeniz baıkumandanlığı, emrin- kuvvetlerinin birden bire geri çekil- retine iştirakini temin maksadiyle ?ir aatılmaaına söz yuınnıamalıdır, Şanghay, 11 (A.A.) - ısoo kişi-,si şeflerinın vermekte old.uğu bir ka· 
-Dev ını ~ jiııcü ~hifcdc - meie muvaffak olamıyanlardıın lba plan hazırlamaktad1r. ** -De•uıı 3 nell Mhlf•d- - Devamı 2 nci Sahıfcde -



Sahife 2 (ANADOLU) 12 İkinci Teşrin 1941 Çar ·amba 

... . , 
Günün meselesi Ka . meselesi 1 1 ( k t H b 1 . ) m;;-;i!~~ıi~ar~:i)~~~ çjın~!n~ay::;i~. bu- vıs F 1 K R A Şehir ve Memle e a er e.rı 

J 

RADYO 
glinkü vaziyeti bile tatmine küfi de- Tetkik edilecek mev- s ıh·· s D . d e· K BUGONKO PROGRAM 
ğildir. ~Ievzuu, şu ~uretle müt".llea U 00 05• enız e ır aza 7.30 program, 7.33 müzik: hafif 
l'debiliriz: zu)ar arasındadır ı• parcalar (Pi.), 7.45 ajans h{lberl!'ri, 

A - Henüz kışın kapı:ıındayız. yal teme J 8.00 müzik: hafif parçalar proına -
l'!'rakeııde kömür fiali, ·imdiden 8 mının devamı (Pi.). 8.15 evin saati. ~afıa Vekaleti şirket ve müesse~e- · •• y ı b "" ld kunış olarak kabul edilir~e. kı~ hü- ler dair si reisi Emin İplikçi Ankara- BAHRi SAVCI Uç unan 1 ogu u 8.:30-8.45 müzik: hafif parçalar 
küm sürmeğe başlayınca mutlaka ve ı · t.e progı·amınııı son kısmı (Pi.). 12.:rn dan şehrimize gelmiş, dün vi ayet 
~ut~ka fbi·~~ on k~~uş~ ka~ar yü~~- \'ali Fuad Tuksalı ziyM'et etmiştir. Sulh her §eye )rağmen, ~ü~ü?- .~- Dikili kaza merkezi ile Midilli ara-' dönerken saat 13 raddelerinde Garip program, 12.33 müzik: hicaz mak"1-
t?ce . vz ı a;:;sa ·omur :<ı ıntısı ıs- Şehrimizdeki . ':ıfıa müesseseleri V" 'tariplerin ve on arın çen erı ıçın e l'ında karasularımızda G-arip adası_ ı adasının 3500 metre açığrnda kara- mından ,arkılar, 12.45 ajans haber
ediliı se, gizlice 12,5 kuru:a kadar . k tl .• ti . h 1 k d. "r'ı' nıı·ı· veya dıtında kalmış olan herkesin, . k 1 leri, 13.00 müzik: fa,;ı] hey'!'ti. 

1 1 1 k .1 sıır e er vazıvf' erı a c ın a go ı ~· · .. . 1 . d' · · ııın 35.00 .m.efre~ açığında bır ·aza,.o.1-,.sLılarımız dahilınde hav•anın fırtınalı Qatı.- ara yo açı aca ·tır. Rı ha:sa fa- ' .. t ·· · üzerinde, hassas bır anı§ a tıtre ıgı b - 1 t v k ] :J.30-14.00 müzik: kan~ık program 
k' h lk · · · k .... k f rnus ur. k ı· d' B k ]' d 1 • ı t t muş, ;J kışı ogu muş ur. a a şoy- olmasından batmıştır. Yelkenlide k ır ad .~'.~ı:;çıyık ·l~çu JsnaDı. ;·e rr;,~- Emin İplikçinin, hükumet önünden b:r eıme ır. u eıme,1 ~te e- le olmuştur: . ,.k I· M' . ·1 - (Pi.), 18.00 program, 18.03 müzi · : 
mukru. .uh~l-~knme ddazıım. ı~'. t ıgler 'kır baska yere kaldırılması mevzuu bahis tiği bütün manalar ve ~e a uz.uhı_ıuı? Midillide 211 sayıda kayıtlı Yu - bulunan kapt.m ı_ o d ~ ımı ı e og- radyo caz Ve tango orkestrası. 18.2•) 
c;o ı:ıtı a ma e erıııı ec arı ·te 1. · k ·. . 1 ,· ·· .· d d tn"<i- davet ettig"i bütün tedailerle sı ır ı nan teb<'.asıııdan ~,,.ı.dı·ııı·ıı· kaıJtan NL lu 25 ''asında Kostı Mımı, ve Yunan- konu~nıa (dış politika hadiseleri). ·· k··ı·t k b t d .1 k" o an avıs rne,,e esı uzeıın e e "' . 8 . . "·. u.ı , • 
mu ·u a çe ·en u va an as ar, ·o- k· t . , . • ... 'l · ·t·. bir hüviyete bürünmektedır. u sı- kol·ı l\~ı·mı· ı'dare.~ı·ndekı· (A.•·anikola) Jı 2ı;: .vaşlarınd:ı Yorgi Kologi boğul- 18.45 radyo çocuk klübü, l !l.:30 ~ .. 10 k t 1 1 B a v.ıp.ıc,ıgı oı.rrenı mış ıı. . .. . • 1 • ., ~' u 

ınul'U uru· an a am~ız ar. una, · hir 0 kadar çekici bir kuvvetın şıırı velkeıılisi. muntazam pa-aportlu ba- muşlardır. Dalgalar. bu üç kişinin ajııs haberleri, 19.45 serbest 10 da -
lıiitt;e ve kazançları asla mlisaade 

000 
iJe 'ıüslenmiştir ki bazı kim~el~~; ~ı voJcul::ırı Midilliden Dikili)e ge _ cesedlerini Ay\·:ılıi{ın 'ruzlu sahiline kika, Hl.55 müzik . 20.15 radyo ga-

ttlemez. Almanya, I talya Fuara «sulh, her şeye, hatta şerefsı~lıge tirn1istir. Yelkenli, tekrar Midilliye atmıştır. zetesi, 20.45 müzik: bir halk türkü-
n - Belediyenin çok muhtaç aile- • , • k J • ki rağmen sulh» nakaratını, haysıyet. · ___ ....., 000 sü öğreniyoruz. 21.00 ziraat tak\·imi 

lııriıı kömür ihtiyaçları için ayırdığı ıştıra e{ ece er ıizlik ve alçaklık tüten bir şarkı .. h~- • .. _ k b ) . . 21.1 O müzik: beraber şarkılar. 21.~0 
ıı:ıra azdır. Be~ hin lira ile kar faki- Şehrimiz Alman ceneral konsolosu, line sokmuştur. Biz, ne sulh sozu- [stanbulun lzmirden F1at nıuı a a e \.On11s- konuşma (.:ağlık ·aati), 21.4fl mü -
re, ne k11dar kömiir \'erilebilir'! Ya - Almanyanın g-elecek seneki fuara~?~ nün inııanların isteklerinde kapladı- , nunda geçen zik: riyaseticumhur bandosu, 22.~0 
~nılığımız zaman. mümkün t:ısarnıf- ha gen is mikvasta i~tirak edecegıııı ğı hacmi işaret etmek; ne de, yuka- alacağı tramva Y ) O a.ians haberleri, 22.-15 müzik: daıı4 
!arı yaparak. halka tevcih edilmiş lıeledive· ı ei.si -Reşad Leblebicioğluna rıda işaret ettiğimiz çirkin nakaratın arabaları müzakereler müziği (Pi.). 22.55-23.00 ,·-annki 
her türlü muavenetin arttırılacağı uildir~i tiı· !t'llvan ceneral kon:o- üzerine nefretle eğilmek istiyoruz. .. k ı... . ıırogram \'e kapanı'i. 

d G 1 b b . ı· 1 k . . ' -. .. . ı . . lı l v·ı~ . t f" t mura aut komısvoııtı 1 zaman ır. eçen yı e.'l ın ıra ı !osu da avni vaıdd-e bulunmuşbr. Maksadımız, sadece, sulhun, ınsan- stanbul beledi,p~sinin, lzmır e "· ı aje ıa . .· . ·. ·· ı 
kömür dağıtıl mı,;, a, bu yıl buna -ay- Fuar icin °beledivece 'iimdideıı hazır- lıkça varılmak istenilen bir vakıa ol- diye~inden elektrikli tramvay arab<ısı dün vilayette "'.al.ı}nua•ını Ekr~m Yı~I B"' ft:=le!! !S\ 
rılacak para en :ıı;ağı on bin lira ol- Jıklara· Ye tetkiklere ba~lanmıstır. duğunu göstermek ve bir sulhün sos- satın alacağı ve İstanbulda kullanaca- çınkayanın reıslı.gı~ıde. toplanı:nış, p.- c:::J 'W' U ;;;;;D (9l 
malıdır. ooo val temeli üzerinde dütünmektir. ~ı hakkında İsl:ınbul gazetelı>rinde rinç ,ıatış fiatlerı uzerınde muzak<ıre- ---------------

r, - Geçen yı 1 tasracian lzmire ge- Hakikaten sulh tahakkuku isteni_ bir habeıı· çıkmıştı. ele bulunmuştur. • ÜZÜM 
lecek kömürlerin nakli için bir y~ı. Petrol dağıtılacak le n bir vakı~dır. Fakat bu, insanla- Yaptığımız tahkikata gör~ İzmir Bu mevzu i~e ala~adar oı1a~ Tos}:a-
goıı mesele,.;i ile kar.·ılaşnıı'itık. Fa - ı •ın, sosyal planda halletmek mecbu- l>eledivesİnin deg· il, İzmir tramvay dan bazı malumat ı .. en.!'ce <t~r ... Ko. - 18 N' efi Akyaylı Şehrın muht lif s 0 mt erindeki h:tl· ' · ı ı ı f '.iti kııt 111e•ele yalnız lıun<ian ibaret ele- ·ı'yetinde oldukları bir içtimai vakıa- ve elektrik şirketinin vaktiyle Belçi - mür ve gıda nıa.t. ct 0.~ rı ı. erı uzeırın- !J Nizameltin 

K.S. 
48 
56 

K.S. 
48 

ka petrol tevzii için iaşe mi.icli.irlüğii : ı-
1 g-ılrlir: c.e hnzırlanan list.elcır, bugünlercle vi- -:lır. Binaenaleyh onu, harbin sadece katla yaptırdığı, fakat Nafıa veka.Ieti de de görii!li.i muş ur. ---

rivar \'ilayet Ye kaza belediye ve t d'k ı kt fı'zik hareketlerı' ı'le ve bu fizik hare- mü,-aade etmedig" i için izmire getJJ"te 000- 27 

5G 

Jayetçe as ı o uııaca · ır. 
'dareleri, mahalli ihtfracları i<'in mü- ketlerin sonunda kurmak imkanı m-ediği 11 motris ve 11 romork ar[i- Pamukların standardı 114024 
hı nı stoklar \·antıkta;ı ··onrn . fzmiı e ooo voktur. Bu fizik hareketler, sahip ol- basının satılması mevzuu bahistir. 
nakliyata mü~aade edeceklerdiı-. Bun Atatürk koşusu dukları geniş yıkıcılık imkanları. ile, t~tuıbul belediye:ıiyle İzmh· tram-
hr arasında bazıları e. a~en ancak aulhe gidilen yolu aşmağa vp nıha- \'ay ve elektrik şirketi arn,ıııda bıı 
l<e>ndi mahalli ihtiyaçları ni.·b tinde Bölge ntlell,,ri arasında 27 bifrıci yet sulhü tacil etmeğe vesile olurlar. lllPV;:u iizei·inde muhabere C•Jl'..!r:ın ı't-
ki ıınüı· imal ederler. Fakat bazıla- kanunda uirinci kordonda (Atatiirk Fakat sadece bu müessir üzerine nıe!,te<lır. 
rınıla imalat, <:O·. hem de pek çok ko~usu) yapılacaktır. Şehrimiz atletle kurulmuş olan sulh, nihayet bir .ke
fazladıı-. İste, bu kazaları lıiyikiyle '1'İ bu ko.,u için !iİmd:den hazırlıklara limı> olmak değerinden öteye gıde-
tf>fl'ık ederek hic:: olmazsa onların başlamışlardır. mez. İnsanların kelimelere değil, 
• tok yapmalarına müsaade edilme - 000 esaslı ve sağlam temellere sahip soı-
ıııt>lidir. Çünkü bu kazalaı. devam ZABIT ADA yal vakıalara ihtiyaçları vardır, Bu 
eden imalattan na:-:ıl olsa ihtiyaçla- :ı•ıeı•••••••••u itibarla böyle ~ir t~me.lden ~.ahr~m 
ı·ı>ıı her zaman temin eclebtıiı·ler. olduğunu, sezdıklerı bır sulhu, eger 

Bütün bu esf!: noktalara i~aretten Bı.çak. l<ı'}l1fC11ıl<ı1·: • 1 damarlarında bir damla daha da -
onra diyeceibz ki: Ke<;'"cıle:de Anafartal:ır caddesıncl~ yanma enerjisi kalmış ise, kat'iy -
~ömtir me;·zuunıı, belccliyemi.z :\~ustafrt. oglu .o.-manda. Kemerde Alı yen istemezler. Bu sebepledir ki iki 

rl?gr.~dan dogru~·a ele. almalı. sehı.r o~~u Saıdcle .hıı·?r. bıçak huluıımu!) ve yılı aşan dövüş sırasında, ortaya çı-
kumur satışını bızzat ıdare etmelı- musadere edılmı~tır. kan sulh lakırdıları etraflıca hakiki 

---000>---

ltalyan konsoloshane-
sinde yapılan dünkü . 

nıerasıın 

!talnı kralı S. '1 . Vikto · Fm:L1'..t 
elin d~ğumunun yıldönümü münaseo~
tiyle dün ~hrimiz İtalyan :rnn~olosha 
ne,;inde bir kabul re~mi yapılmıştır. 
Vali Fuad Tuksal, belediye reisi Re
~ad ~blebicioğlu ve daha bazı zevat 
kabuld<• bulunmu,;larclır: 

dir. 'I'ecrıibeler gö,-lermişlir ki. sağ-ı Fora/adı L'l' koçlı: bir iltifata kavuşam~dı. Çünkü taraf-
cl~n \'e ..:oldan yapıları tesebbfü.ıleı. Alsaneakta .il~bahar -;ok:,p-ıııcl~ Ha~ lar, sulhün sosyal temel itibariyle bir 
m.ııtef.el'rık hareketler Ye kontroller, .-<tn ı~clında bırı, Benova oır,lu .ıene~ ı olgunluğa eremediğini, binaenaleyh ooo--

1Iıntaka ticaret müdürlüğünde ala 
kadar vekıllet' ~l}ıüteha:-ısıslaırının i~
tirakiyle yapılan bjr toplantıda birinci 
nevi Akala .pamugunu~ı :"ta.ndard ı t<!;; 
bit edilmiştir. imdi ıkıncı, üçüncü 
,.e 4 üncü nevi akalalarııı standardlMı 
da yapılacaktır. Du ~mmstak.i tet!d -
kat, bıı ay sonunda ıkmal edılecek ve 
ı>onra ;;tandardlar pamuk mıntakala
·rındaki borsalarda ilan olu~ıacaktır. 

Bu ~eneki pamuk rekolte:;ı gec;en ,.e 
neki gibi 80 . 100 bin _balya tahmin 
edilmektedir. Fakat yagmurlar seb,:!
bivle tarladaki pamuk m:ıh!lulünü top
la~a i~i güçleı;mişti~. ~u. ~beple r~
koltenin hakiki vazıyetı ıkıncı te~r.
nin ,;onlarında belli olacaktır. 

---000 

Bornovada şehircilik 
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hıı; b.ır zaman, her hangi bir kış hıç.tkıa sırtından yaralamı·~ , . ., kat;- bunun bir aldatmadan ileri geçemi- \T alİvİ ziyaret 
nıev.;ıminde kömiir i:iııi tanzim ede- nmıtıl'. ;ıraıımııktadır. yeceğini düşündüler. J Bornova belediye meclisi, toplantı. Rl8 ı !; u. ~·ekbun 

1 menıı~tir, Bir c;ok nı;t<ldelerde devle- Jlı r .~ı:lıkloı·: ;:,_hriıniz yeni iıı1jliz cenc-ra; kun- Jaıına devam etmektedir. Meclü;te ZAH!RF. 
fiıı tatbik ettiği m[idah:ıle sivaı-etinin J!;ic 0 rnv•likte ak;ırva nıelüc•hındc O halde, acaba bu sosyal temelde~ :<•!ıı;:u Hugul, r!iin vilılyelf.e \'aıİ Fu- okun'tln ~enelik iş raporuna göre bir 
faydaları me,·danclıtdır. Kö.miiı· isi !ıul~ııı:m ve t~ılel>elerin tarl:lma~ınua maksad nedir? Sulhün sosyal temelı ad Tuk:<:ılı ziyaret ı· . rr.iı?tir. sene içinde Bornovadaki park ve 
d artık ferdi bir ticaıel mevzuu oi-lkufo ııılan l.ıasl•ii! ı·alınınıstır. Iln~tr.· ?~olabilir? ~unu dü.şünelim: Bunu~ --· yollara 400 çam ve kazevina fidanı 
maktan çıkmış bulunmaktadır. Bina- ı~ğı ::.:.ahnn oğ!ıı Ferhaclın ya;ıtığ'ı an- ıçın de evvela.'. ha~bı meydana ge!ı- Böyle olunca, nizamaızlıkları dola- ·dikilmiı;;. bunların sulanmasıııa ve 
ıı:ıle\·h daha önümüzd!' z:ımaıı vaı·- i:,•,ılnıııı ve ba~.k ii! <le b 1 ılıınınıı-,t;ı1·. ren sebe~ler uzerın~e dur~ak la- yısiyle, harbi çağırmış bulunan me- bakımına 1384 lira sarfedilmi~, park 

k... ·· t . ı ~in ıık 1· ·ı'ıı * Kültürparkta Bavrnm oğıu H·ı- zımdır. Bır kıaırn mutefekkırler har. seleleri objektif bir görüı ve anlayış ta ki gazino genişletilmiş ve oraya da 
'1 omur ~a ısını e e Q ı - b' 'd d' ·ı · 'h' ı · d t 

ılerhal tetkikata gı>rilmelidir. san 1:5a.;al :ıı deposunu açarak be::; l.ra ı, ı ~re e ıcı erın zı ın e!"ın .en çı- içinde ele almak mümkün olur. şte 305 lira <arfolunmu tur. Bomo\'ada ** kırnıetiııd2 çay bardağı \'.:! 'li kupa~ı kan bır çatışma olarak telakkı eder- o zamandır ki dünya meselelerinin 4 yerde yaptmlan ,.;ığınaklara 106 
ı?:ı.lmı.,, iutulmuxtur. ler. Bir kısmı da harbi, belki tama- }zü kavranır ve bu meselelerin de- !im harcanmıştır. ---000---

8. Mussolini · * F:ıyraklıda ~1enemen r:ıdd'"sııı miyle bir tarihi muayyeniyet çerçive- rinliğinde bir harp amili olarak ce- Borno\•a mezbahasında bir sene
de Hadiye Kırhan evindeki dolapt:ı si içinde görmektedir. Ne ?lursa ?l- reyan eden sebepler ve tarihi akışa de 197467 kilo ağırlığında 7478 b-aş 

120 ton :rn~am 
!! Ton riğitli 

51 
:n 75 

~-000---

Poliste teftiş 
Vilaypt €nıniret müdlil"ü .\Iith:ıt 

Üyg-uç ve müdür mua,·ini Aziz Tii' 
zün, en'elki gece Kemer ve Abaı: • 
c:ık poli.~ merkezlerirle Kantar k1l' 
rakolıınıı tefti!) etmiŞ1erdir. ,.. 

bulunan bir tabanca ile 70 mermi ra- sun, §Urasl muhakkaktır kl, harbın, ter.ir eden müessirler açık olarak muhtelif cins hav\'an kesilmiştir. OOO>---
- Baıtarafı 1 inci aahifede - Jındığını sikayet ctmisti~-. Yapı'nn tah dünya meselelerinin derinliğinde ce- görülebilir ve bunlar; idare edicile- 42990 lira olan "muhammen bütçe - \T a}İ 1( U~adasına gidecek 

bul l'e,;minde ~u hernnatla bnlunmus- kikatta hır~ızlığııı Ali oğııı $:ıhalıNI- ·eyan eden bir takım gizli amilleri, rin ferdi zihniyetlerinde meydana den şimdiden 42218 lira tah~ilat ya- , 
tıır: • · 'din ve Ahmet oğhı NHı:ıt t<:l'aflar:n- tarihi akışının iç kanallarında sey- {elen kanaatlere göre değil, millet- pılmıştır. Vali Fuad Tuk:<al. Ku. '.tcla,;ına gı· 

_ Harp haı~ketine bılhassa manız dan yapıldığı te.~bit eclilmi:ı \'e suı;:u- reden müessirleri ve nihayet, idare in arası münasebetlerinin istediği oo deı·ek Se>l<;uk turistik yolu inı:aatıı•' 
kalan cenuLi it:ılya halkıııın, sükü·ı~t laor Yll:kalanmış. -;:1lrlık 1 an tah,mı:rı \'" ed.icilerin. ş~hıi. z!h~iyetler~':'de, bir ve _<tab!atı .eşyay~ı~ göre ortal'.a ~o!- Beiedİ ·e . , • , • · t f tislerİ tetkik ede>cck. Ku~adasıııda da ı~:ı~l 
ve clisip'iıı: muhaf:ıza edeceğine "<! mermıler meydana ı;ık: .. ·ı!nu;:ıtı.-. mı! Jet zıhnıyetı gıbi tekevvun eden dugu bır nızam ıçınde halledılebılır. ) . l cısının e , nıevzulur hakkıııcla alfıkadarl:trl:ı goııı 
rlü,;manı ,;ukutu h:ıyale uğratacağrna Feci kııw: ferdi ve şahsi sebepleri mevcuttur. O BöyJ .. bir sulh yaşamak şansına sa- Belediye reisı Re ad Lebl~bic;oğlıı liE'cektir. 
daima kanidim. Bugünkü fodakılrlık- H;tlkapınaı·da iplik fo:)l'!İ.:usıııria halde harbe; hangi fizik müdahale- hiptir. Ve böyle bir sulh sosyal temele dün mezbahaya giderek tetkikler yap- ------.!::-..----------
l:ırın mükafatı zafcn· olacaktır. Bu :a- çalı'iaıı Abdullah kızı 10 yn')l:lCl:ı I•:mi- !erin ve hamlelerin neticesi olursa sahiptir. O sosyal temel ki; dünya mış, et fi:ıti üwrincle cd~p ve kana- (Çocukluğunda okşanmış, iyi 111ua· 
fnr, Akcl"niziıı ı ale."ı olan Napoli hctl- ne. dini makine dişlilile;·iıv~ kaptır:ı- olıun, son verdikten sonra, sulhü, meselelerinin, tek bir zaviyeden de- recilerle görüşmüs, hayvan pazar ye- mele görmüş bir adamda daima keıt' 
kını \·e onun endüstri ga '!"etini <;ek rak sol linin orta parnı:ığı kopm.ık derhal bu hesaptan ayırmak ve onu ğil, milletler araııı menfaat zaviye _ rini de görmüştür'. dildiğinden taşacak insani faziletler 
yükseltecektir. suretiyle yaralanmış v Wcl:ı\·i ıc;n ,sadece, kendi ııulh meseleleri kad- sinden tetkik ve halli formülünde Et fiati üzerinde tetkikata deYam bulursunuz.) 

000 hastahaneye kaldırı1mışt.ır. rosu içinde mütalea etmek lazımdır. toplanır. oluna::,ıktır. Çoçuk esirgeme kurumu genel 

~1areşaJ Antoneskonun merkezi 
Saat birde, general yamm·,ı geldi. f "'""' NAPOL YON Ordularının'""'"'"""'"""""'""'""'""~ ğında ayakta duruyorlardı. 

Üzerine aldığı i. i azımsıyan bir kah- Rusların dört bıı· tarafı kesilmişti. -ı•••••••••••---ı kazandı,ğı reyler r~~an hey?etiyle konuşmağa başla-~ MOSKOV A BOZGUNU ~Hiç bir tarufa çıkmala.rın~ imkan .\'Ok Filnıcilik san'atın111 
Blikrt.: , 11 (A.A.) - Radc!' Aj:ııı- d • tu. Büyük kapı da bizımkıler tarafın-
b 'Jd' · - Bourgogne ! .. Burada dört kişi ~ 1 dan i.vice tutulmu.,tu. Bu sırada bina- ' 'en l bı"ı· s·1 f1ese1·1· ~ı ı ırıyor: iJ b . b . . . , ................ , .......................................................................................... ,.,..-~ °i .. ~ <- .. 
~l:ıresal Antone:ko için açıl:ın an- e ır on aşı bırak!.. Yerımızı ve - 1 nın avlusunda beyaz biı· atın üzerin~ 

ketin neticesi sudur: artık bir ağırlık olm-.ıktan çıkmış YAZAN: Napolyonun Perde ÇEVREN: Şakir Hazım bınmiı, bir Rus subayı gözüme ili"ti. 
Evet: 17,874.70:1 rey, ha.nr: 30 ola~ eşyamızı muhafaza etsinler; Ren Çavuıu Burginyon - a:: - Ergökmen Subay kılıcının ~rsiyle .;.ı:skerlerine 

re.\·.. gerıye kalanlarla alaya dön!.. Bu vuruyor ve biır ııeyler haykırıp duru-
gec" kendini göstermeğe bir daha 'ram kar~ımızda yani merk~zde top bir hadiseyi de anlatmak istiyoruııı. yordu. Niha.ret, bu subayın dört nala 

KARA 
SEVDA imkan bulacaksın!.. çuları mevzi almıştı. Piyadelerle be- Bizim kol baf)ımız Rus mevzilerini büyük kapıdan dı'iarı çıkmak teşeb-

- Emriniz yerine getil'ilecektir; rabe•.t bunlar da sürekli atışlarla aliı;Je deldiği zaman yerele yüzkırce Rusun hüsünde bulunduğunu gördük. Fakat 
generalim 1 başladılar. yattığı görülmüştü. Başta vüriivenleı· yapamadı, atı yaralaı1mış ,.~ devril -

YENi NESRlYAT 

Ülkü Cevabını Vl'l'diğim zaman, hic te Mesufe ölçü he. abiyle pek kısa di. gibi biz de bunların rn ağır' varalı va- mişti. Subay atının altında kalmış ol-
Ülkünüıı yeni serisinin üçüncü :'a- memnun bir vaziyettP. olmadığını Fakat kar yığınları içinde yürüyenler hut ölü olduklarını. san:ıra·k il~rhe makla beraber derhal kurtulmağa ~a

yısı ela selahiyetli muhtelif fikir ve gizlemek istemem. Bunun korkulu için bu mesafenin krna olduğunu söy- geçmiştik. Fakat herifler arkamızı • vaşıyordu. Hanı bundan sonra şiddet 
. an 'at achmlarıııın cok kıymetli va- olmadığını ela söylemeliyim; fakat !emek c;ok giiçtür. ıı; almaz, birden yerlerinden fırlayıp lendi. Ru:slıwa az c;ok kaçmak ümidi 
zılan ile c::ıkmı~tır. Tavsiye ederiz~ muhtac:: olduğum ve dört gözle bekle Hülasa ~icldetlı ate~ \'e ,;aflar ara- bıze ateşe başlamasınl::ır mı? G<!rive veren bu kapının işe yaramı:rncağmı 
••llliıııİııı•lllİ•lll!l~~ll!ll••- diğim İ!'tirahat zamanlarından bir Hında yaralanarak yahut ölerek dil - d.ö~mek ve bunlarla uğraşmak icap d anlayınca, adamlar keııclilerini son ne 

CLARK 
GABLE 

CLA UDE'I''I'E 
COLBERT 

SPENCE'.R 
TRACY 

HEI.)) 
LA.\!Afl 

ROMEO JULİET'i dakikasını kaybetmiye t~hanmıi.iliiın şenkırin :ebep oldukları boşluklara tığıni söylemeğe hiç de lüzum olmasa 1 feslerine kadar müdafaadan başka hir 
NAZiRE . . . yoktu. rağmen, süngü hücumu vaziyetinde gerek. Rusların bu hesabı fena d~ğil· çare kalmaclığıııı. g.öı:m~.~ler?i. 

BOOM TOWN 

Ölmiyen AŞK 
cWUTHERİNG HEIGHT» 

İatanbulda üç haftadan beri 
Büyük ve daimi bir muvaffa -

kıyet kazanmaktadır .. 

Alay karargahına geldiğim za- i!.erleyişe devam edildi ve nihayet Rus di, güzel bir hesaptı. Fakat evdeki ;ıe İki taraf bir bırının uzerıne atılnıı~ 
man herkes silahlarını h:ı.tırlamak- mevzilerine de girildi. Bundan sonra sap b:ızan nasıl çarşıya uymuyc~·sa lıu dövüşüyorlnırdı. Ornı1ı sanki bir mez- Elhamra 
la m~şguldü. Bazı .wafa takımı da iş ııüngi.iye c!ü~müştü. Ilin bir türlii hesap da yanlış çıkmıştı. Çünkü !Ji- baha olmuştu. İıı;;anlar birbirlerini 
azgp \'e ıztıraptan ıwrtulnıak için küfür, bağrı~. ma v.~ haykırışmalar ara zim merkez kolunun ardçısı olarak ı ~ 1 s· da 

ı:ıe\'e :;eve ke><i_,·or \' c 0,ll'l'U,VOr ardı. ınemasın bu gece ellerinden geleni yapacak- sıncla süngüler. duırmadan işliyol' ve geride kalmış olan bir tabur, bu ı>atırlı • ..... 

hırını söyliyerek kendileriı11 avutu - sık sık, biı· h:ıyatın sona erdiğini an- üzerine adımlarını sıklaştırıp bunla- ıı•••~---~(jA~ı~·k~a~;.;~ı·v~ajı·~)••:::::::::::::::iiıı1rfl 
Y?t·lardı. Şu muhakkak ki, bu gibile- latan feryı~cllar işitiliyordu. rı arkadan ve yakın mesafeden vur - --
rın, gerçek takatleri kalmıımışt:. Ve Bu hal karanlıkta korkunç bir şe- mağa başladı ve böylece, beş dakika - · 

PEK YAKINDA 

bu gece ölümü aramak azmiyle harp kilrle ~iirüp gıderken Rusların iki kö- içinde, bu yüzlerce Rustan bir kişi bi-
•·---------------. edeceklerdi. ye \'C karnrgıihlarn1a ate· verdikleri- le ayakta kalmadı. Hepsi devrilmişler-

Sa~t ikide hareket başladı. Üç kol- ni gördük. Artık biraz daha geniı:ı ne- eli, fakat bu defa bir daha kalkmamak 
dan ılerlem0ğe koyulmuştuk. Ben mer fes almak mümkündü. Yükselen alev- üzere .. Bugün 

Bü.\'ük fedakarlıklarla celbine muvaffak olduğumuz 

LİLİ 
Tauuare sinemasında 
l cuz halk nıatineleri 

Huauııi 45 Balkon - Salon 20 

kezdeki kıtalarııı arasında y€ır almı . !erin ışığı altında birbirimizi tanıya- Bu işi gördükten sonra yürüyüşe 
tım. biliyor, bastığımız yeri görüyorduk. devam ettik. Yolda rastlan::ın ufak 

Soğuk geçen günleı·de olduğu gibi Karanlığın sebep olduğu çekingen- tefek topçu ve piyade gruplarını berta 
dehşetli idi. En az dizlere kadar yüı{- j lik ortadan kalkınca, h:ıorp daha işti- raf etmeği ele ihmal etmedik. Ateş ve
.selen bir kar içindo büyük gi.içlüklc halı, daha keyifli olmağa Lasladı ve rilcliğıni söylediğim köye geldiğimiz 

Matmazel idaresinde 
-------- . 

Ve PETO Macar CAZ 
ORKESTRASI POGA~JI 

Talebe salon . balkon 15 kuruıtur " vol alabiliyorduk. ! aydınlık geri<lekilerin süraUe yetişme- zam:ın, bir takım Rusların yanmamıa 
Yarım saatlık bir yürüyü ·ten son- !erini kolaylaı)lırdığı için, ;;üraile va- yahut ateş almamış evlere girerek o- Dora Lukovszky Arabacı'nın Kızı 

Görmiyenlere ıon fırsat 
Matineler: 1,15 3,15 5,15 

9,15 
7,15 

GELECEK PROGRAM 

\'atan Fedaisi-Paprika 

ra Ruslarla pek yakından temasa geç- ziyt•Le hakim olmak inıkaııı ha:-111 ol- rada harbe devam ettiklerini gördük 
tik. Sağımızda mevzi almış olan Rus- du. İşte bu defa oldukça çetin ve vahşice, 
!ar, sek,;en adım me,;afeden müthi. Fakat sağ ve ,;ol cenahtaki kuvvet- göğü• göğüse bir muharebe başladı 
bir ate ·le bizi kaırşıladılar. Solumuzda !er bize nisbetle daha hızla ilerlemi~ Artık herkes kendi M<;;abına boğuşu-
heyaz clb:. '..lli fakat kara renkte zırh- ve iki yandan Rus me\·zilerini evire- yordu. Bu sırada kendimi birdenbiıre 

J ... evkaladc 
- ---000-----

Şantöz 
Bu Per~embe akşamından itibaren her akıam 

Deniz Ga.zinosunda 
la giyinmiş Rus üvarileri, birbirleri- r.ek Ru!lların geırilerine inmişlerdi. bizim alay kumandanının yanında imi 
ne ce.aret vermek için kurtlar gibi Bu güzel, bir çe\'irme hareketi idi, clum. Fransaııın en eski albayı olan 
vahsı sesler çıkarıwak bağırıyorlar'dı. fakat harbin bütün ağırlığı merkez- kumandanımızın koluna bir asker gir
Bunlar asağ:J yukarı xağdakiler kadar deki kıtaların, yani bizim üzeı·fmize mişti; yanında da muavini Roustan 

bize yakın oldukları halde, hiç bir sey yüklenmi,ti. vardı. İçine bir çok Ruııun girdiği çift ·~•••!111•••••1'1111!11•••••••!111•••••••-...... .,.r ·yap~nuyorl:ırdı. Buı·ııda, unutmadan, o ııece;•e ait lik j:ıinası gibi, büyük hir yapımn açı- . 
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12 İkinci Teırin 1941 Çarşamba 

Askeri Vaziyet Akdeniz de 
-Baş tarafı 1 inci sahifede -

- Bat tarafı 1 inci eahffede - de bulunan denizaltıların yeni bir 
mnkta U"\'fllll ettikleri anla'11ıyor. muvaffakıyetini bildirmiıtir. Düıma-

Doııetz hanasında da vazi,·ette nın asker ve mühimmat yüklü 4 nak-
)'eni bir clei(işiklik yoktur. · !iye gemisiyle iki yelkenlisi hatırı! -

ltn<tof ·ehri önünde şiddetli mu - mış ve silahlı iki ticaret kruvazöriy-
1 HJ"Pbelcrin cere,yan etme::.ine rağ - le 2 iaşe gemisi ağır hasara uğratıl
mPn eliin Sonetlerdedir İki hafta - mıştır. Tahrip edilen 4 gemiden 2 si 
cla•ı beri Almanlar, mukavemeti ya- torpille batırılmııtır. Bu 4 gemiden 
•ıp sehre girememişlerdir. Kırımda- biri büyük bir nakliye vapuru ve iki
ki Alm"n harekatı da yava~lamıştıı. s i orta büyüklükte vapurlardı. Yine 
Almanlar, Sivastopol önlerine dayan orta büyüklükte olan dördüncü va
ını !ardır. Ayrıca Almanların Lado- pur, tekrar batırılmıştır. Batırılan 2 

a \'e limen gölleri arasında hatırı yelkenliden biri nazi bayrağını ta§ı
•ayılır bir sanayi şehri olan Tikvin; yordu. Kafileleri İtalyan kruvazör

,. baskınla aldıkları bildirilivor leri himaye etmekte idi. Bunlardan 
'manların oldukça mühim bir ~ani biri, aıağı yukarı 8000 tonluk, öbü

oLırı \'en kof nehrin; doğuya asarak rü de Di Palermo Citta sınıfından, 
lııı şehri almaları şayanı dikkattir. 5000 tonluktan fazla idi. 
Almanların lıir baskınl-ıı bu ~ehri al- Londra, 11 (A.A.) - Bahriye ne-
m3ları mümkün olabilirse de Kalinin zareti tebliği: 
«ephe•inde müdafaa hattını düzelt- 9 Sonteşrinde Akdenizde bir hal
mek için Ru:-:ların bir n1iktar geri çe· yan himayeli kafilesinin tamamen 
'"Inıeleri dp muhtemeldir. imhasiyle neticelenen harekette iki 

<~üııkü burası, cephe vaziyeti sc- düşman torpito muhribinin batırılmıı 
lıelııylp ~ok uzamış halde idi, vf' birisinin d~ yaralanmış olduğu 

flu <'CPhe kı"mının çok zayıflamı~ anlaşılmııtır. ltalyan himaye gemi_ 
nlması sebebiyle daha dar bir cephe !erinden biri, bir İngiliz denizaltı
üzerınıle muharebeyi kalıul etmek sının hücumuna uğramış ve batmış

·n Rusların geriye çekildikleri tııh- tır. Bu denzaltı, ıiki torpito muhribi-
ı n edilebilir. ne de hücum etmiJ, birini batırmıı, 
Havalarda: diğerini de yaralamıştır. 
lkr 'ki taraf hava kuvvetleri fa- Pazar günkü tebliğd., valnız bir 

ali;cti çok 2'eniş ölçüde olmuştui-. torpito muhribinin batırıldığı, diğer 
So\'yet tayyareleri cephede Alman birinin de ağır yaralandığı bildiri! -
ku\'vetleri üzerinde faaliyet göster - mişti. 
mi l~nl;r. Fakat Alman işgııı sahası- Londra, 11 (A.A.) - Bahriye 
"'il gerilerine doğru faali,ı·et göster. nezaretinden bildirildiğine göre kral 
d'klcri hakkında lıir haber ~-oktur. altıncı Jorj, albay Adlove Akdeniz-

llugünkü So\'yet tebliğinde. iki de ltalyan filosuna karşı kazandığı 
gGndı• 80\-yet tayyarelerinin, Almaıı muvaffakıyetten dolayı Bain nişanı
lnrııı 27 tank, 80 kamyonunu tahrip nın şövalye rütbesini tevcih etmiştir. 
l'tlllı.< \'e bir piyade alayını da kı.< -
men imha eylemiş oldukları bild;rili
voı· Dahıı mühim hecleflerl' hücum 
<'dilıncme~ı snyanı dikkattir. 

fngilterl' hava km·\•etlerinin fa
;tliyeti fl'\'hıılade artmıştır. Son za
ıranda Almanya üzerine 500 ve 800 
t~y,,·.ıredeıı mürekkep kütle halinde 
fılolarla hücum edildiği bildirilmis
tir. Bu şekildeki hücumların zararİa 
rıııın da çok büyük ohcııil;ı tabiidir. 

(Radyo gazetesi) 

ALMANLARA GORE 
-Ba, tarafı 1 inci sahifede 

tnı~lardır Bazı hasar vardır. Sivil 
httlk arasında bir şey olmamıstır. 
İkoi tayyare düşürülmüştür, 

Brendizide şimdiye kadar ülenler 
!16 1 rarnlunanJar da 22 kişidil'. As -
«'rı mahiyette hiç bir heckfe ;sabet 
ulnıamı~tır. 

Şimali Afrikada Tobruk mcvziler:
'e h~cum eden tayyaremiz. düşma
'ı.ı 1lJ.('''" knyıphtr ,·prd;rnıi tır. Al _ 
ınaıı tayyareleri de askeri hedeflı'ri 
lıombalamı tır. Bingaziye atılan bom 
halnrdun bazı f:I'\ :er ha;-;uru uğ-ranııs
tır. Y -li halhl«n 1 ki~' ölmÜ,,ıiir. 

----'ooo---
Siyam tehlikede 

- Baıtarafı 1 inci sahifede -
1 k diğer bir japotı kafilesi daha 
llııllanda llindistanından japonra,·a 
di)ıın1ii:jlür. ' · 

Bir şüphe : 
!\aııkin. 11 (A.A.) - Çung-Kııııt 

lıı~kiımetiyl,. beraber çalısmadığın -
dan •üphe edilen h'" bi\·e nazır mu
avin~ 'invny-Kuvang n~zaret altına 
nlııınıı tır. Hakkında tahkikat ·'"' _ 
pı 1 makta el ır. 

Kurusu kaza geçirdi: 
Tok)·o. 11 (A.A.) - Hava \'olide 

Anırrikaya gitmekte obn japoİıva.si
Yn~i n1iimcssili Kurusunun bi;ıdiği 
tayyare, n1akinexine arız olan :-;:ıknl
lık yüzünden Sidbe)· adasına inme_ 
l(e mechuı· olmuştur. 

/:mir 811//ı lwkıık hıiki111liriil/(/eıı: 

B. Litvinof 
-Baı tarafı 1 inci sahifede -

ninin, Ruzvelt ve Stalin, iki hükumeti 
idare edenlerin zihniyet birliğini gö'· 
t~rdiğini yazmakta ve şöyle demekte
dir: 

cLitvinof, I\Io~kovanın namuslu :i· 
damı rolünü oynamaya yine kalkışacak 
tır. 1933 de Ameırikanın, Sovyetl<:ri 
tanıması protokolünü Ruz\•elte Litvı
nof imza ettirmiş ve Amerikayı a;<]·ıt
mı~tı. Ruzvelt, bugün ;\1oskovanııı i
yetinı çok iyi biliyor. Litvinofun Va
şingtondaki ışi, sihirli ve efsanevi hat
tı harck~tlerle inkıliibın hakiki mak
sacllarını örterek hareket etmek ola
caktır. 

Ankara, 11 (Radyo gazetesinden) -
B. Litvinof, şimdi haricıye nazw mu
avinliğine de t..win edilmistir. 

Bu biraz da i~giliz e~ki hariciye na
zırı Lord Halifaksın büyük elci olarak 
Amerikay:: gitmesine benzer ve Sov
yetlıl·rın Amerika.yu ne kadar -t·hemmi
.vet verdiklerini göster:'!'. Litvinof. Rus 
l:ırın \~a ington hü~·iik 1ıJ('iliği vnzif\"· 
sini görecektir. 

Filistinli ı\luse\'i \'C 

Arapların kayıbı 
Londra, 11 (A.A.) - Hııruıyc na

zırı ::\Iorgesson, Avam Kamar:ısıncia 
bernnatt:ı bulunarak son rakamLıra 
gt~e Yunanıstan harekatında 102:l 
Yahudi ,.e 421 Arap olm3k üzere 144!1 
F.listinli asklorin ka,·lıolduğıınu bil
dirmiştir. 

---0001---

Kanada başvekilinin 
,beyanatı 

Oltam, 11 (A.A.) - Kanacb ~"' 
vekili ;\lakenzi King, mebusan mecli
sinde beyanattıı. bulunarak Kanada 
komünist partisinin kanunsuz bi~· par 
ti telıikkı edildiğini söylemi~. buna se
bep olar:ık ta harp vaziyetine karşı ta 
kındığı tavrıı vaziyeti ileri sürmüştür. 

Bu beyanat, henüz Kanadanın siya
si münasebatta bulunmadığı Sovyet
leri tanımak için bir grubun yaptığı 
mücaclele,re bir cevap te•kil etm<>kte· 
dir. 

----- tARADOLUJ -· -................................................................................................................ 
f İzmir Levazım Amirliği İlanlarıl 
':1111111•••••·································································"·······························: Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 

ı - Beher kilosunna L<tasyon veya iskelede teslim 5 kuruş 75 san 
tim fiat tahmin edilen 600 ton kuru ot 14--11-941 giinü •aat 
on beste pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 -· Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
:1 - Muhammen bedeli 34500 lir-:ı olup kati teminatı 5175 lira

dır. İsteklilerin belli gün ve saatta komisyona müracaatları. 
8 10-12 

lstanbul levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Tekerlek taban demiri ile dingillik demiri verilmek şartiyle 2100 

adet çift atlı nakliye arabasının 17-11-941 pazarte~i günü saat 11 
de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
Bu arabalar 500 aı·ab-ndan aşağı olmamak iizere ayrı ayrı talip

ler~ de ihale edilebilir. 
Muhammen bedeli 2'l6100 lira olup kal'; temınatı 21188 liradır. 

İsteklilerin belli gün ve •aatte fındıklıd a satın alma komisyonuna 
gPlrneleri. 12 13 14 15 

latanbul Lv. Sa. Al. Ko. Reisliğinden: 
1 - Beher kilosuna 400 kuruş tahmin edilen 20 ton kadar pen

çelik kösele alınacaktır. 
2 _ Pazarlıkla eksiltmesi 14-11-941 cuma günü saat 15 de top-

" " 

hanede levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır, Şartna!'le•i komisyonda görülür. 

1;teklilerin teklif edecekleri miktar üzerinden teminatlariy-
le belli vakitte komsyona gelmeler. 12 13 

lzmir levazım amirliii ıatm alma komiayonundanı 
1 _ Kapalı zarf usuliyle 144900 kilo patates satın alınac'.lktır. 

2 - Kilosu 12 kuruş 25 santimden muhammen bedel tutarı 
J 7750 lira olup muvakkat teminatı 1331 lira 27 kurustur. 

:ı - Şartname<( her gün komisyonda görülür. 
4 - Ek;iltme ve ıhalesi 28-11-941 cuma günü saat 15 de izmirde 

kışla!la le\':tZıır amirliği satın alma komisyonunda yapıla. 
caktır. 

5- Taliplerin mezkür gün ve saatte ihaleden en geç bir sant 
evveline k:ıdar teminatlariyle ve teklif mektuplariyle bir-
likt~ komisronn miiracaatları. 12 16 20 24 

1 zmir levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
ı - K-nkalı zarf tısuli.vle ek;iltmeye konan 90 ton patetese mu

ayyen ihale giinünde talip çıkmadığından mezkur patates 
7-11-941 tarihinden itibaren bir ay içinde ]Xlzarlıkla satın 
.ı!ıııacaktır. 

2 Kilosu 12 kuru~ 25 santimden muhammen bedel t.utarı 
10025 lira olup muvakkat teminatı 826 lira 88 kuruştur. 
Şıırtnacııf;i her gün komisyonda görülür. 

:~ - Talipler.o mezkur gün ve saatte izmirde kışl-ııda levazım 
amirliği <atın alma komisyonuna müracaatları. 

Harbiyede .Ye~e,k subay okulu satın alma komisyonundan: 
• 3-11-941 gunu ıha J e,i ilan edilen 100 ton nohuda talip çıkmadı
gından a;nı mıktar tekrar pazarlıkla münakasay'<l konmuştur. Evsaf 
ve hususı şartları komigyonda görülebilir. 

Beher kilosunun muhammen bedeli 21 kurnştur. ihalesi 12·11-941 
çarşamba günü saat 11 de ,rnpılacaktır. Taliplerin harbi;ede yedek 
subay okuluna müracaatları. 

Isla ııbııl Lel'nzı m Amirliği Satın Alma Komisyonımdmı: 
l - 4000 ton b:.ığd:ıydan bulgur yaptınlacaktır. 

2 - Pazarlıkla Pksiltmesi 14.J J-9H cuma günü ""at 14 de top
h·anede istanbu 1 Je\·azım nm irJiği ~atın alma komi:-ı":\'Onunda 
,yapılacaktı1'. 

:1 -Tahmin bedeli 1 !18888 Jirn 80 kuruştur. ilk teminatı 3194 li
ı·a 4.5 kuru~tur. Şaı·tname,j komisyonda görülür. isteklilerin 
fabrıkaları muayene edılmek üzere eksiltme gün .. d ·· 

.. 1 · ı· · ·ı un en uç 
gun evve ıs lüa ı e ıevazım amirliğine müracaatl-:ıı·ı. 12 13 

As. Fb. lzmir Silah fabrikası 
Sa. Al. Ko. reisliğinden: 

1 - lzmiı· siliih fabl'ik:tsı ihtiyacı için mevcut şartnamesi veçhile 
87511 ı:ıa muh:ımmen lwddli a~ağıda cins ve miktal'ı yazılı dört kalem 
kereste ayrı ayrı veya hepsi birden pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 .- l'azııriık 17-ll-ll41 pıızarlesi gilnü saat on dörtte Halkapınar
dıı sılah f,,brik>ısınan müle~ckkii komisyonda yapılacaktn'. 

3 - lsteklileo· 657 lıra!ık teminatlarını izmiı· mal sandığına yatırn
nık ~l:ıc:,J;ları makbuz \'e tkat·et odası 1941 yılı vı;sikası ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve :ı üncü maddeler; mucibince icap eden vesikaları hamilen 
belli clrnen giın \'e saatta komisyona müracaatları. 
j . 1 - ~al'tname çalı~ma giinleı·i içindP saat sekizden on altıya kadar 
sı!ah fahrıkasında görüleblİİi'. 

3 
15 Mtr. 15Xl5X400 Okluk gürgen 

, Behiye, :lfakbule, Naime, Küçıik 
Kemal, 'üzan, Firuzan velil~ri ~uri 
liarnşın birinci beyler sokağıncia 46 
·uyılı hane evn~lce çıkarılan müzave

<1.e neticc.;inde mü~teriler almaktan ·im 
tına .. ımi~ olılugundan mezkur 2 bin 
lira kıymeti muhammineli ev 29-11-
!Hl cumarte;;i günü saat onda izm''I' 
•ıılh hukuk mahkemesinde kati saiısı 
Yapıhıcaktıı·. 1 · 

lzıniı· ulıkuıııı ~llh.~iııı· .<111/1 lwkıık 1 
ıııalıkc me.•iııdtn: 

50 Mir. 
.IQ .Mtr. 
20 :\ıtr. 

8X25X300 - 400 Fırınlı gürgen 
6X25X300 - 400 Fırınlı gürgen 

2,5X25 : 28 - 400 Çıralı çam tahtası 
2-7-12-16 (4575) 

<:ayri menklll üzerinde hak talebiıı
clı• lıulunanlar ellerindeki r!'smi vesıka 
ile ve dııha fazla mal(ımat almak i•li
Yenler dairemizin 940 417 sayılı ılo-<
.\'u"ına nıiiracaatlan ilan olunur. 

Küçük olması ve anasız, bab:ısız 
bulunma," sebebiyle vasi tayinine ka· 
rar veril.en Nerminin vasi olarak iz
mi rde ,Namazgahta Sümer mahallesi 
428 inci sokak 10 numaıralı evde otu
ran Muhibe 18-7-941 tarihinde tayin 
olunduğu iliın olunur. 1722 

lstanbul DefterdarllP"ından: 
Yiliıyct hiikiımct konağının (39905) J'nı (3-J) kurnş keşifli çatı tadilii

tıı \' tamirat işi kapalı zarf u"Jılü ile eksiltme; e konulmuştur. Eksiltme: 
~ 7-11-9.Jt pazartesi günü saat on beşte ist.1nbulda milli l'mlak müdürlü
ll'iinde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. :lfuvakkat teminat 
(2!l!l2.90) liradır. 

:l-Jukan•le, eksiltme, bayındıl'iık ı~leri umumi, hususi \'e fenni saı·tna
ınelcri proje, ke~if hiilasasiyl-:> buna mül<'ferıri diğer <'\'l'ak iki lira ·muka
bilinde istanhul milli emlak idaresinden alınabilir. 

1 teklilt"rin teklif mektuplarını ve en az bir taııhhiidde 30 bin liralık 
hu işe benzPr iş yaptığına dair idarclıorinden alınmış vesikalara müsteni
<IE-ıı İstanbul \'İliiy••tine müracaatla ehiltme tııt·ihinden -tatil günleri ha
riç. iiç gün !'V\'el alınmış ehliyet w 911 nlına ait ticaret odası ve"ikası ve 
ınuvııkkat u•minal makbtı7.U 24!10 numamlı kanun tarifatı dairesinde hn
Zıdanmış kııpalı zarf derununda ihale gilnü Rant on dörde kadar komi~· 
Yon reisliğin.., makbuz mukabilinde tevdi etmeleri Ifızımdır. 

27-2-7-12 9363/4498 

Buca belediyesinden: 
Daiı-emizde miinhal bulunan 10 lira ücrHli halk 

mu.-luğu münhaldır. Taliplerin 15-11-941 tarihıne 

r:ıcaa tl;ı rı. 

i~leri 
kadar 
4721) 

ve evrak me -
dair•mize nıil-

Eskisehir Tayyare fabrikası 
direktörlüeünden: 
Fabrika için birinci ve ikinc sın ıf tesfiyeci, tornacı, firezeci eLekrik

çi, lastih tamircisi, saatç ı ve makine ressamı alınacaktvr. Verilecek gün
delik ücret isteklil"!rin imtihı111da gösterecekleri mu\'affakıyet ve kabi
liyetine göre 500 kuruşa kadaı yükselebi lecektir. 

İsteklilerin imtihanda muvaffak olmalan, gelme gitme yol masrafl:ı
riyLe bilumum zaru>ri masraflarının kendilerine aid olduğunun bilinme
si gereklidir. İsteklilerin aşağıda yazılı vesaiki hamilen dilekçe iLe fob
ı-ika genel direh'törlüğüne müracaat etıneLeri. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı 
2 - Askerlik vesikası 
3 - Emniyet müdürlüğünden ırı,..dikli hüsnühal kiiğıdı 
4 - Okul şnhadetnaınesi 

5 - Var~a bonııcn·vis. 10 12 H 25 27 29 T . sani 
10 12 H 25 27 29 K. evvel, 10 12 14 K. sani (9568/4638 ) 

Karacabey harası müdürlü
eünden: 

1 - Hara yeti~t'rmesi ve yarış için yüksek vasıflı altı baş saf kan 
İngiliz ve dört baş saf kan arap tayi ~0-11-941 tarihine milsadif p:ızar 
günü saat on üçten sonra Ankara yarış yerinde pazarlıkla satılacalrtır. · 

2 - Her tay için 120 lira teminat alınacaktır. 
3 - Satış şartnamesini görmek istiyenlerin Ankara atlı spor kulü-

büne ve hara mtidürlüğUııe müracaatları. 12 20 25 29 9727 /4695 

Sayfa 3 

Karaburun Ziraat bankasınca 
2279 ve bunu tadil eden 3399 
No.lu kanunlar mucibince tanzim 

edilmiş beyannamedir 
A - Bankamız Karaburun Ajan'! önümüzdeki 'ene zarfında ö

dünç para verme işleriyle: 
l - Açık kredi şeklindeki muamelelerden r;; 12 ye 
II - Diğer ikraz muameleleı·iııden c; 8,5 akadar faiz tah,;ı 

edecektir. 
B Umumi bi.t- müe<~se olan banbmızın iıleni bir surette cereyan 

eden muamelatı 3202 numaralı bankamız kanunu ve bu kanu
nun 21 inci maddesi mucibince tanzim eçlilen nizamname <''>ı
şı hükümleriyle bu kanun ve nizamnameye göre şube ve ajans
lanmızca mabihüttatbik bulunan talimatnameler ve hu tal'
matnamelere merbut matbu formüllerde münderiç ahkam 
dairesinde cereyan etmekte olduğundan bunlann alelmüfr;>
dat şeraitini tadad etmeğe lüzum görülmemiştir, Ancak öteden 
beri hariçte ve memleket dahilinde bilumum bankalarca tat
bik edilmekte olan ve tatbikine devamda banka ve bankacılık 
noktasından hayati zaruret olduğu derkfır bulunan bazı han

ka reamülleri müşteri lehıne ikraza! muamelatı ile mütcra-
fik _olarak yapılmakta olan bazı maddi hidematın tazammu~ 

ettiği masarifi yine müşteriye ödP.tmeyi amir bulunmaktadn'. 
Bankamız bu ne\'İ ayrı hizmet mukabili ücretleri ,·ukarıda 

rnzılı had ile muka\'yet olmak·azın ve fakat mü ·teri nam ve 
hesabına yapılan haklki ma<raf miktarını hiç bir ,·eçhfı~ geçir
memek şartiyle tahsilde devam etmektedir. 

Mevzuu bahis banka tt>amülleri mucibince vaki olarak za
ruri müktesebatımız ile b:ıııkacılık müktezası yapılan hizmet 
!er mukabili tahsilatımızın belli başları şunlardır, 

l - :lfüşteri hesabına yaptığımız bütün hakiki ve yar•cı 

hizmet mukabili masraflar ezcümle sigorta, ehper :ırdiye ,,._ 
ya muhafaza ve bekçi ücreti gibi masrafların mü~kriden ayn
ca tahsil olunması, 

II - Borçlu hesabı caril..rde faizin ticaret kanunu hü -
kümleri dairesinde her üç ayda bir r~sülmale kalbi, 

Ill - Bankamız muamelatında bu muameleler ne kadar 
kısa bir vade içinde cereyan ederse Pt..;in alınacak faizin lıir 

liradan aşağı olmaması, 
IV - Borçluları muamele yapan ı,ube.ınizin bulunduinı 

mahalden başka bir yerde sakin bulunan senedatı ticariyenin 
iştira muam~Jatında ihtiyar olunan muhabere ma"'aflarının 
alınması. 

\,' - Faiziıı on b,~ günlükten dun h~>'ap edilmemesi. 
C 3399 numaralı kanun meriyetinden ene! yaptığımız mukıl\'(•-

lelerin faize müteallik hükümlerinin mezkür kanunun ne~ri olan 
28/5,'19~8 tarihinden itibaren -mukawleııin hitamı rnde•İ) !,• 
mukayyet olmak kaydiyle- azamı üç sene müddetle tathikiıı 

Mvam edilecektiı'. 4726 

lzmir Sicil Ticaret memurlu
ğundan: 
Te;cil ı•di lmiş olan (Anndolu İnkişaf Şırketi Limited İzmir sube,i) 

namına imza 'alahi.'·"tini haiz Raul Alalufun çekldigine mütedair •irküler 
ticaret kanunu hükümlerine ıröre ,icilin 4072 ııumarıısına kayıt \'ı te<
cıl edildiği iliın olunur. 

1: Sirküler 

-••' lzmir Sicilli ticar•' rr.cıııurluğıı 
Re:-\mi mühür ~:• 1 F. Tcınik 

Anadolu inkişaf Ticaret Şiwketi İzmil' şubesini ilzam 0yli.ıen imza sa
hihiyetini haiz müdürlerimizden Bay RA UL ALALCF bu defa keneli 
mesuliyeti altında bir ticarethane idare clec<>ğinden bah '.it' haiz oldu;ııı 
imzanın refini talep etmiştir. 

Uzun ~enelerdenberi ~irk~tiınizdeki vaziftsini hakkL iı--ı \"t'l yüksek bir 
şiar ile ifa etmi~ bulunan mumaile;-hin bu talebi bizzarur kabul ectilmiş
fa-. Bu tarihtan itibaren B:ıy RAUL ALALlJF'un ~irketıın zdt>ki inız:ı 
saliihi~·etinin ref olunduğunu saygılarımızla al'z e.vleriz. 

A~ADOLC lN'K!ŞAF TİCARET ~IRKETI 
~!ERKEZ MÜDÜRİYETİ 

K. !!kul IL Kaspi 
Bugıin bin doku yzliz kırk bir senesi teşrini sani a.nnın altıncı per~<·ll· 

hf> günüdür. 
Mahallinde alınan lıu sirküler ultınclıık imzaların adlarını, snnlaıl'ıı 

dairemin tanıdığı Ketnal İlkul ile Jhn ri K:ı>pinin olduğunu tasdik Pde
rim. 

H y K. 1 698 6 1 l. T-:şrin 1941 
İstanbul Altıncı Noteı·i 
GALİP BİNGÖL 
Resmi mühür \'e imza,ı 

2 riUnı~luk damga \·e 15 kuru~luk tayyar<' µulıı 

lstanbul Defterdarheından: 
Beşiktaş kaymakamlık bina,nnın \atı kismında · yapurılac".lk 

(22053,18) lira keşifli tadilat ,.e tamirat ;~i kapalı zarf usuli.de eL 
siltmeye çıkarılmıştır, 

İhale; 3-12-941 çarşP.mba günü ,;aat ı ı; de milli emhik müdürlü -
ğünde toplanacak olan komisyonda )·apılacahlır. Murnkkat teminat 
(1653) lira (99) kuruştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hıısu,-i ,·p fenni sart
nameleri proje ke~if hülfisasiyle hun~ mütefernğ dij!er enak milli 
emlak idaresinde görülebilir. 

1steklleıin teklif mektuplarını \'e en az bir teahhütte bu i~e benzer 
(15000) - liralık iş ~·aııtıklanna dair idaıelerden i,; almış oldukları 
\'~saike müsteniden lstanbul nl:iyetine müracaatla ek,-iltme tarihin
den _ resmi tatil günleri hariç - ıiç gün en·el alınmış ehlyet \'e !J.11 
yılına ait ticaret odası vesikasının \'l' mm·ahkat teminat makbuzunu 
2490 numaralı k-:ınuııLın tal'ifatı d:ıire:ıincle hazırlanmış kapalı zurf 
derununda ihale günli "ani l l c kadar komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde tevdi etmeleri m ıktazidir. 12 17 22 27 4672-9710 , 

Müzikli Narin Lokantası 
ATATÜRK caddesindl' 112 numarada tecssiı~ eden NARIN lokanUısı 

bayramın birinci gününden itibaren umuma açılacaktır. Her gün öğle ye
meklerinde saat on ikiden bir bııçıığa kadar klasik muzik ,.e akşamları 
saat ALTIDAN itibaren tnl'mleketin en mütena saz heyeti V<' okuyucuıa
rını dinlemek zevkini ancak NARIN LOKANTA ve GAZlNOSU:-\U teş
rif etmekle elde edebilirsiniz. 



SAHiFE (4) (ANADOLU) --~ 12 İkinci Teşrin 1941 Çar~amba 

l)cnizlcrdc dolasan 
l\luseviler O 

Riyo eli; janero, 11 (A.A.) - Kamo 
l>oıı:rny:ı s ~ıılıııtl:ıki v:ıµurd:ı bulunaıı 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 
'ra yn1is gazetesine g<>re lngiliz ve Alman 
Sulh için bitaraf tayyareleri 
memleketlerde 12 Yalındı. c:cııu!ıi Anıco·ik:ı hiikıımt-t

Siınd İ ınüsayi vazivcltc lcri t:ır:ıfııHl:ııı katiwıı k:ılınl etlilrnP-Almanya hususi maksat. 
la propaganda 
yapıyormuş 

, · mC'kledir. G(!nıi, ~i~Hli.re .kad:ır Riyo 
bulunuyorlar dö .ianerndıın :~defa harek<'i t•tmi,,tir. 

• Brezilya mııkanıları ile yapılan müza-
600 - 800 tayqare kztle ker~l~r de hiç Uir ııetice V('l'nl"mis -

h l • J h • l tir. Bıınl:ırııı hiq· inı.dliz mii4cmlekc -
Lonclra, I l (A.A.) - Taymi;; g:ı - a ınue şe ır ere _,,in<! c,:ıkalıilC'cekleri aıılaşılmakiaclır. 

z, te. i. cBerlin ;oııılh i~areti olarak zey- ld 
t:ı. cıalı ~allınır• L:ıslıklı hir \'~ızı~ııı- sa ırıyor oooı--

Beş Milyon Liralık De
miryolu istikrazı 

da dr.\·or ki:· · Loııdra. ı ı (A.A.) - I1a~Yekil Şan-Kay-Şek ++++---------
! .,.. . . . .. . \. ÇiirçHin ueyaııa~ı. Almanyaıııı~ .aıt.- - Ba§tarafJ 1 inci sahifede - k 1 Ad b t• • d b • d ~ ,,_:ıı bıtaı.ır memlcketlufle oı - mı.- bin ta\'r:ırelık hava kııv,·etı ıddı- relC'rde buluıımu~ıanıı... Halkın fev a a e ra« e ı savesın e eş gu·n e 

rlııvıı gıhı Almaıı . proıH ~anda-ı. tıiı· asıııı kafi· ~urette ortadan k:ıldıı·mış- ıı.. J 
ıılh ht ı· ı. h ı T .. J J cJ Ameıikıı - Af ika 11111.~ııırla 

İ· ıc 1<· •' ı1!1.'.ı.tı .~a. ~~tnc <'!;. S~ırl,h-nl· ''.' 1 r tıı. Alman tayyare imal:itı da. kay- Nt>v\·ork, 1 l .(A.A.) - 40 .volcıı la- tamamen satıldı ve satış du•• n kapandı 
•• '

1 1
• • gus eı mr K • c 1 ·'ti cm e.t' be<lılEnin reriııı asla clolcluq·amı.l"ncaK- . 

~>T ha\·a ~"l~ratm:ık ve eğer ı.ıu trn.;r.ıı. tır. Alma~lar, ,;imdiye kadar pek şıyaıı ui•r su la.vyaresi, Brezilya - iıı-
ııı~ fı.•n·:.ıff:ı.k .o.Jm::;.-:ı harhııı ctcnı _ çok t-:ın·are kavur.tmişlerdir. J\los- giliz kongosu anısında tC'criibe uçus- Ankara, J 1 (A.A.) - :\Ialr .ı·t' \'e- rinden tc~ekkıir pc]er \'~ lıu ta~\·i.ll~rin ,mıl.ron Jiı:ılık istikrazın tamamen ;:a-

l• ı rı.tt'~t:lıyetıııı lnl!ıl+eı·ey, yiiLIC'ıııı•k. ko\·aehİ büvük a~keri gee·icl re,mi .:a- !arına ba>ilıyacaklır. kıilt•liııden: !<i\lı~ırıın nih:ıret hulclııgııııu bıldırır. tılmasından halka te~kkürlerini ~un-
,\.•n.Oll.:ır. lı.ırlıın '."':"'ııııiu!ı':ı:.ııı pılclığı gün" hile J\Io~kov:İ iizcrine va. \'ıı,;ingtoıı, 11 (A.A.) - Ruzwit, İhrnc mücldeti 7 11 fJ.11 ~abahınılnıı • * ıdu. Bu rağbeti biz. viılan \'e millet iş-

w b.tara~lar.ın ~arbe-ı!ıı·ııJ·lı'.ıııı ı !;ıı,- ramamı~ ve bu gN:id rP ıııinC' maııi düıı :<'•ndika ~dleriyle fiatlerin kont- J;j/llı9ıı aks:ımına kadM· cle\"am ı•i- Radyo !'<lzetc-...;iııdı!ıı: ln·inde gurıır vNici lıil' dayanç <;aya-
kul.n~ını ılerı . urnıekte harlıııı men~c :)lamnmıslardır. Tl:ıllıuki B. Slaliıı . rolü ve grcdt·r cl:ıir kan•ııılar hak- mek iizere satılığa çıkarılmış olan ~Ialıye \'<>kal rti :; giin zarfında .i l'ız . 
• C'l'ını ç k u.:ta hır tarzda lıulııtlarla ı«il btı gec-:cl ı·esminin rnpıl:ıcağıııı iki kında ı.:iirii~mli,;liir. .:üzcl.e 7 ge.lil'li d~~ıı·.ı:oıu i-ü.ikrazıı~ıı~ - -- ~- -ooıı- -...,.---
!ft•l ·rıı ·kt€dıırler.:. haft·ı ~\"\'C'I lıildirm"i~ti .:\fan..; iize- Ankara. 11 (Rad yo gazetesinde 1

) <> mılyon lıralık ıkıncı te~rııı IC'rtılıı c H p ı • b 
T:ıymi · gazek", lııından ·onırıı Al- r;nd~ yapılan hiicun~h·r. Alman m• -::-: Am~.rikacla. g~cl:ı madde.l<'.ri fi.~ıtl.yl'i hnlkıınızın Rii~terıliği r.~vk'.ıl:ıde r:ıı{- e e e m e c 1 s gru u 

?ıaı~J~ırııı 1.n~h1h:ıı1 1 ıt'.l lı:~·ıl){. :ıltıııda •an·aıelerinclen yarı,.;ının 'iarkta ol. 1.ızla ;':tık,.;e]mıstıı·. ~n~ın. !Çil\ huk_u • bet ::ı.H•sınçle ılk bC'ş g~ıı~ ıcı~ıd~ ta.-
.nsı:ıJ z eıkıırıııııı lıırl ,;ık olnıııdı~ı d 1 •unu gii:-:tı•rmi,.;1.iı·. Rıı,; tayynrC'le- nı~t.. tıat mıırakauesını sıdcletleııdır - ınamPıı satılmıştır. Dııhılı ı,;tıkrnılaıı 
ıntıhalanııı yara~mak l:'tedikleri:ıi :.i~ \u tayyarelerİe karsı kar~ıyadır. ı~ı:lır. H~ikıimel, 11.1'1'1('!1 mühim \"e ı- mızm her zama? mtl\'affnkıyetle ka- u. hey'et toplantısı 
go,.;terC'n .. h:ıuerlt>rı kaydetm"k_te ,.~ .ı a Britam a tayyareleri, gec.;en seneye · .ıs!ı tedbırlC'r a.ım.ı~tır. p:ınınasını t~~ın. eden vat<'lnd.aşlan-
zı,.;ııı:ı .. o.\·le dernm €lmektedır: , ... ;

11 
«imdi :ı mislidfr. Tayy-:ıre ,5/111~11/ırııd dunııııor: mıza hu clefakı ıstıkrnz:ı evvelkılerc1"n 

ctSıılh havarisi rnlü oı n·mm·ı1d·ı n.ıza,1'1/ıt.ı el~ tnırilteredP \'akında lic Va~ıııgton, 11 (A.A.) - l>. N. Il. daha i.isllin olarak rağb11 t gfü;terdikle-• • • .• ım, , " " . . . A. b. . . 
,. Türk hükünıetinı bu u..;il İ!'>e i:jtirık mi,;lin,., çıkarılacaktır. Amerikan j,. Jı!lı~ı .. ı!clıı·ı~·or: 
ı>ttirmeğe çalı~twmaktadır. f;:tanhuluıı tih:-ıalütı. bizde iistüıılüğü tenıin ede- . IJarıcı.ı·e nazırı K;;r~ı:.ı Huı.ı, .: .ı - 1Hl8 mütarekesi yıldö- Riyaset divanının seçı·m·.·nden son 

----------

ve Dolmubahçp ,.;aı-ayıııın ıJir .-ullı ce ktiı. . rık.a~ıı; Sovycller bırlıgı~ıdekı b.~y!ıl: • ., 
konferansı akdi için cok yakı~!!' bıı- Londra. ı 1 (A.A.) - Üc avdır clçısı Şiuynhanlın Amerıka.va don ~ - nümü münasebetiyle H • ·ye v k·ı· • h t d. 
nıahnl te kil edeceği aııl:ıtılnı:ık j:;l.!JI· fena htwalar, İııgifü hava fiJolar.ının C<"ğini teyit etmi~tir. Jiull, Ştaynh.ll"- R • • ra arıcı e ı 1 ıza a ver 1 
mekte \"C b[ltün h•ı>ıi rı·. lııwnı·ı t:1k li- lı•ırekatına engel olmustur. Fakat dın kendis:yle istiş:wede bulunm:ık uzveltın yenJ 
rinclC' hep,,ini yalanlıyab.lt'Cek bir •nrz h~nt mii,;aade eder etm~z üstün kuv- üzere çağırıldığını ,;öyl~mi~e de ye' i- t Ankara, 11 (A.A.) - C. H. P. I miştir. 
rln çak inc.:liklc yapılnııs bulunmakt.ı. vetlerle henıeıı hC'r giin Almannı ü- ne Ruzrnltin tatbik etmekte olclıığıı · ••h• b t J\1eclis grubu umumi h.('yeti dün snat Bunu müteakıp kürsüye gelen Harl-
fakat Türkıye kendi. ini böyle bir prıı- zerine akııılar yapılacaktır. y·anıl _ e~o.nom! s!st~min.e t~rafta~· da~fi: .>a- mu Jm ey ana 1 on beşte reis vekili S~yhnn mebtBtı ciye Vekili Şükrii Saraçoğlu, dünya 
pa$ranclanın niifuzuna kaptıırmamak _ madan söylenebilir ki, pazar gi.ini.i lahı~:etıı ~:.ıı: .sa~sı.~·elın tay~n edılıp e- A ·ı 1 ld v Hılmi Uranın reisliğınde toplandı. siyasi durumunu ve bu meyanda bizi 
tadır. Almanya i.izerine yapılan hava lılL dılmııecegını bıldırnı"mıstır. nlerı {a evve ce O ugu Ruzname mucibince parti h.a.rsiyet di- uzaktan ve yakından aliikadaı· eden 

Cumhur reisi ismet İnönü. ancak '!umun·ı 500 den fazla· tayyan• işti - x gibi gene tehlike vanı seçımi yapılar:ık tasnıf sonunda hadiseleri tafRilen izah etmiş ve söz · · F • /"' d• Dr. Mu:>tafa Cantekin (Çoruh)• İsma- :ılan hatiplerin temas ettiği mevzul:ı-muh:ı.s:~mata bir nih~y~t verjlnı""i .'.h- ·ak etmı~tır. ın an ıya karsısında dır il Kemal Alpsar, Dr. lb~·ahim_ Tali Ön- ra, Haı·iciye Vekili ile birlikte alaknlı 
f ı7·tlitnın çok uz,!· ık gkı.1)) oldlhugumbı slor- Berıı t r~dyho~.u tarafıı~cltlın b>:aldp.ıl~n -Baş tarafı 1 inci sahifede - '• grıı:en (Diyarbakır), Alı Rana Tarhan ~1illt Mi.idafaa, Tic.'lı·ct ve' lktısad Vc-
eı 1 ·e en sonra( ır ·ı, :;u t~n :.ı 1 - 'leşrıya u ucumu, şo\· e 1 ırı - V:ışington, 11 (A.A.) - 1918 mli- (İstanbul), Ziya K:ıramürs~l (İstan- kilJeri de cevaplar vermişlerdir. 
setmi~ \'e bu sur tl~ anlatm:ık hıtemiıı yor: · y~pılan ih~~ra Finl:1ndiy~ h~kilmeti- t k . . , .. .. . .. . , l h ) N . 
tir ki Tiirk hükumeti :-ıulhtt'l ı·enidı:ıı Yüzlere<' Vp Yüzlerce bomba tav- nın ver.ı:cegı cevabın mahıyetı h:ıkkııı ~re e~;~ın yıldonumü munasebetıy.~el bul), Recep Peker (K~ \{~ı v.e acı Ruznamede bfü~ka madde olmadığı 
tesisini arzıı etcrıl'i;l ~ b.urlı~r hı - \'aresi, Almanv~ üzerinde uçmustu"r. da bir işaret olar:ık telakki edilmekt::!- s~_rl~?ıgı !1ut~kt~ Ru~,·~lt, 1~:1 yıldo- Eldenız (. eyhanın)h seç~ ~~l~~ a~!.~- için saat 19,30 de cel~ye son veril -
günkü sartlarda mümkün 'l ·ği:ei!.~·. Bu akının ne .derece deh~et ve.rici dir. ~ı.tnımdunhe rıa.:"be. e memızın d ç~·enk~~ şılmış, seçım sonu eye e e ı - miştir. 

1 . Jel · l .. ·· k ı· d B * .~ e usu;;ı ır manası var ır. un u -000-----
.tl m~ııılar ıır. dıyorlrıı: o ugum'., r uşunm~. · .. az!.m ır. . un- bugün vaktivle h~vatlarını feda et- k 
Berl.n, 11 ~A:'\) - Yan resmi lıı. lan ba~k.t cuma gunu .kutle h~lın~e Radyo gaz~tesinden: • . miş olanlara ·karşı borcumuzun büyük Kahraman as erlerimize hediye 

kaynakatan bıld_ı.rılıycı: : , 6.00-800 ·~v~ş tay~m·.~sı ha.rekata ış- . Finlandiya, A~man~:anı.n r~.smı ıt- Jüğiinli ve m:ızide hiç b:ır vakit vap:ı-
Bu harpte rn::ı yapnı:rn ;ç:n A!rnnn tırak etm~ş~ıı·. ~n~ımuzdekı bombar- tıfakın<la .oım.adıgını ılerı .~urmcklı.! madığımız kldar bir ciddiyetle Ölçe _ 

~·a tarafınd1n ~ fJkl:ım;ı ~ :ıpı!r.r:·aı.::ık- rlımanlar ıçııı elımızcle bulunan bom - b~rn~r. şımdılık_ hı:ırpien vaz geçm .. k bilecek vazi ·ette bulunu •oruz demi, K l ·ı yaı·dı'msevenl . ti . " 
tır ve \'apılmamı!jtır. Biz bu hııı·lın ~11- ba fılokları muazzamdır. l\Iuhtelü nıyetınde olmadıgı da anlaşılıyor. " tk ) h"l" tt•) . ' .·· '? ızı ay 1 e er cemıye erı umumı 

· ··c1 1 d .e nu unu u asa e ıgımız şu soz- •• b" J'v. , 
n.una kadar devam ed~ce~ız; . Ne Gö": yerler e, ye~a.1.~ depoların a _ve -000 JP.~·le bitirmiştir: merkez}erı IŞ 11" ıgı yapmag" a karar verdıJer 
çıl, ne Ruz\·eltın fa:ılıyetı oı?.~ m:rnı ,tunellerde mıl) onlarca bomba yıgıl- SOVYETLERE GORE _ 1917 ele memleketi tehdid eden • . . . 
olamıy.acaktır \'~ b~zi ma~lüp edenıi- mı~tır:. Allı. a~·dan beri ~tılan bom?·1: tehlike hakiki bir tehlike idi. Bugiin Ankara, 11 (Hususı muhabırımız- yetleri umumi merkezleri bu mev -
yec~ktır. Zafe_r, ınııltPrenın mı lıvi ile ların uç mı>'lı, ra.1!1ız bıı· yerde gı~lı - Baı tarafı hirincl sahifede - de avni tehlike ile k:ır 

1 
kar>ııva nz. den: !e!efonla) - ~~hraman as- zuda işbirliği yapmağa karar ver-

ııeiıc<'lenec •ktır. Almaıwaııııı ır:ılibiı• - •utulmaktaclır. Dıger madenler, du - yağmurlara rağmen dii!lman şehırlere 1 t·k·l·'ll .· . 
0

, ~l l tl . ·k~ 1 . .,1 
kerlerımıze kışlık hedı) e toplanması mişlerdir. Bu kararı umum müdür-

. l -· •· : · - 1 h b 1 ti ·' · · b·ı k h ı ı 8 1 a eıını ~.ven mı e ete ... ., · · k 1 \ vardımSe"enler cemı· ı ··k l b l · bı·· · ı d tı c egısmez hedetımızdır. zune erce om a a~-. pa ay.ıcı mau- g~ıe ı me · ıçın anı e e r yapmı;ısa da zulüm ;ıiddet \"" esuret hakiki birer ıçın ızı a.• v,.. , • • · ' - u er, !iU e ermC' t<> ıg etmış er ir. 
Berlin, 11 (A.A.) _ Almanya lıııri deleı·, hep depo edılnıış vıızıy.e~tedır. lı!ır ~C)" y:.ı ııam •ımıstı r. tchlikt:•dir. Rum; şimdi esaret altında ------000------

ciye nezar~ti ~özciisü mit, Almanların Londıa, 1 ~ ~ .A.) - lııgılız ha- Mosko~a, 11 ( .A.) - ~imanlar bulun.'.ln milletler pek iyi bilirler. Bu- s Jh k f B ç•• •ı• 
,;ulh için yoklamalar '".l'Jtıkhı ı h:.kı·1 va kuv\'etlerının aded. ve evsafc:_a ~kn ııehrı .. nııııta~a,;ınc!a nel~ı·ı ge~nı~ gün milletlerin hüniı•'oltini kurtaran u on er ansı • orçı ın Ja-
clakı şa) ial:ır mlina.~t·l)(•ti.vle şu hl'.rn- Al.~an. h:wa _ kuvvetleMıe en . aş:ı~ı g~ teşe.bbu,; ıetnıışlerse ıl<' ımh:ı edıl- h:ıı plerin neden nıpılnıağa knzaıııl-
ııatt:ı bt~!u~ıııu .. tur: m.~ı~~vı olduıu hakkında başvekıl nıışlertlır. nmğa değ-er bulunctuğunu An'ıerika cok habe le ı• onyaya •ht 

- Çors;J~n s~ılh ~ükl.amalarınıl.ııı ç~~r<;~l.ta~·afından yapılan_ b~yanatla, Londra, 11 (A.A.) - L<'niııgı":ıtlıla ivi bilmektedir. . r r D 1 arı 
?a.lısetme,:ı: ıııgıl.,z mı.ıı.~tıııi ora!:ını:ıh Çorc:ılı~ .Jl~poıınıy.ıı ~·aptı~ı ı?t'.tr g~- a,;kNi hareküt tekrnr kızışmıştır. Al- . Bunun için Amerika, 1917 ele de- B r d t 1 Berlin 'fok) v . 
t:~.n .nıııtıgı e".lı.ı ıa_zlı \,rırıt:ııı lııı·utıı·. zeielen, ~ılha,;sa ılgı_lcı~dırmı~tır. Nı- m.'.lnlar, Tikvin şehrini bir baskını.1 mokra8inin €mniyeti için silaha ~a!- er ın en resmen e (- ' 'O ve aşıng-
IJıınyay:ı kar,;ı ıdclıal:ın d:ı kaba \',\- \'UZ Kro.ıııkı ga~et~sı dıyor kı:. . :ılmışlardır. ~foskova rac!.vo~una göre, rıldı. Dünyan namuslu inımnların »U zip ediliyor tonda derin akisler yaptı 
lıı1:4-ılıınclır. ~ Bu ıhtar, Çorrılclen 1laşka uır; ta- Leniııgrnd muharebelerinde Almanlar ~nrnuilec~ğ'ı • bir hale kovmak iÇin -

Rı>.rnnatt:t .Hıı:ın h,ı:ıc:, !ı.,1.•l'l•.{ı ratıne~an yapılmış oJ,;:ıyr~.ı beyan~t.ın 216 uin ki~i. 1500 t:ır.rnre v~ altı .vllz Ölen, tanıdığımız ve hatıra.larıııı taziz Ankara, 11 (Radyo gazetesinden - Nevyork, 11 (A.A.) - Nevyork 
ııııı Çiircil hak ·ıııcla :-;uur.~uz an·n. t:l- '-alıetı ha~kıncla tereddud cc~e~ıl!ı'- tank kııybdmişlrrdir. Biri Rus cet~- ettiğimiz :ıdtımlar namus \"e kendi rl:en Vivan:ıda bir sulh konferansının :tk- H era ld Tribün gazet~si, Çörçiliu ja. 
hiriııi kullandığı hatırlatılrıı:ıktadır. rlik. Geçmı!-lte ha\•a km·vetlerımızın cileri k•ı·:ıfıııd:ın olmak iizC'rc 3 Al- d:ne hürmetin 10 _ 20 sene cmnivette teZlilC'ceği hakkında Vişiden naklen ponl-arn ihtar eden nutkunu japonla-

---000 kudret·i hakkında. ek;~e~ iya mü bale - m:ııı generali ölıliirülmiL 1.iir. k:ılma~ı için değil diinvanın emni)· !tle Lonclra bir hıtbr~ v0rmiş, konferansın rı ıı.fallatan beyanat diye kayde mek-
Afmanyaya ihraç edile- rnlı r.akamlaı: v~rılmı~tır. Fakat .~a- Pravda gazetesi, .\fo,;kova cenubun kalmıı~ı için ülmü~kwcİir. Eğeı· bu <>nı umumi ,ıulh me~C'lesıni miizakcre ede- tedır. Gazete diyor ki: 

ılemkı, bunu ıhtıy:ıtlı olmakla ~oh - ıla Nar:ı n:: hrini :ı~an Alman kuvvl.'t- ni\·ot nnidcn bir lehlikeve girer,;e av- ceğ'ini bilclirmisti. lngiliz baş\·ekilınin uzak ~arkta 
cek malların kontenjanı :·(•t bulun ba~vckıl lJ_izza.t ~öylüyor. !erinin muk:ılıil Rus t:ı:ırruzu ik tama ııi. ı,01:ç Y<' :ıvni vazife bize dfüıüyor.. Bu hal)('l'ler, şimcli flcrlin tarafın- japon~a ile karşılaşmağa hazır bu -

-)ı~ lı. l~le tar.Y.aı:cle>rımizın ~azlal~')- men imha Nlilcliğ'iııi yazıyor. Uzak \'ası}·aıı bizlnrin hcı· hangi bir elan yalanlanmaktadır .. Berlin, ,;ulhun !undugunu söyleme.~i çok miihim bir 
- Baş tarafı birinci sahifede - tı.gıııa rnanal.ıılıı:ı~._ i\~a:~.m:.ı.fı~. za1e - l\.lojabk bölge;.;incle Rus t:ıyyarcle- hatamız· vÜziiııden bu emniyet yeni- ,l'C!iİI masa etrafıııda değil, harp m~y- lıfıdisedir ve bu hareket, Kurusunun 

muhtelif dokumalar, deri 600 bin, ·ııı e,;a~lı ~artı ezıcı hır ustunluk elde q·i, i~.:ınci Alman ordu karargahını den tehlikeye girerse ·ayni borç ve danıııı_la yapılac~~ğ.ıııı .. bil.tlir~.ektedir. ı:ı~yahatine bir covaptır. Vaşington 
yumurta 500 bin miyan kökü 200 ~lmen:ı.zdır .. .,, . bhrıp emişlerdir. Rus kıtaları, iki kö- ayni vazife bize düşer. Amerika milleti İ~gılız .b~şvekılı Çorçıl, dun şunla- Port gazetesi de, japonyanın kuvvet
bin, kuş yemi 500 bin, kuru üzüm 3 . ~.~).lı ~~e.~ 1 ,J?~zetesı havacılık mu- yü geri ıılmışlarclır. hürriyetin uğrunda döviişmeğ'e değer ·r ı soyle!llıştıı : . . . .. . li bir tngiliz - Amerili:an cephesiyle 
milyon, fındık 5 milyon 400 bin lira, mı ı ın d.ı.~ oı kı; . . . . Londra, 11 (A.A.) - Rtrnyacl:ın olduğuna inmıı.vor ve eğer mt'cbur ka- . - !3ır ç~k m:ıhfıJlerın. bıze so.vl~ ." karşıl:ıştığını yazıyor. 
incir 6.5, balık 2,5 milyon, kepek 500 « Ha\ <l kuv.ı etlerımızııı Alm:ın gelen ::on halıerler.o göre }lo>'\kovanın lırsa bunu muhafaza elmek için ('lıedi clıklerıne gore yakıncl:ı hır sulh ta.ıı- Londra, 11 (A.A. ) - Çörçilin nut-
bin, paçavra 280 bin liralık. hav;ı :ku~·\·etleı ııw mü,;ayi olımı,;ın - cenubuncla Tula cephe~iııde çok şid- :mrette clövüşec€ktir. Biz, <llinyayı ~uzu yaP.ılac:~ktır .. l~ter yalnız kalalım, ln~: ~vustralya Ye M:ıle.zyada çok 

Bu malların hepsinin tutarı 85 la .~ <tmıl rol oynamıştır. detli muharebelel' olmaktadır. hürriretin rnsınıbileceği \'e her za- ıster muttefıkl'!rımızle b<'raber ola - musaıd karşılnnmıştır. Japonynda ' 
milyon lirayı bulmaktadır. l - 2~ ?Ylık harpte Almaıı ha\•a Lening•rad <;evresincl~ Ruslar, Al _ maııkinclen · zi~·ı~de olabileceği uirn;ın lım. vazifemizi yapmakta devam ede- beyanat hakkında mülale:ıda bulu-

İstanbul, 11 (Hususi muhabirimiz- kun·etlerının muazzam kayıplar manbn uir miktar w~riye atmışlardır. mankinclen zi):ade :ırtabileceği bir ·:~r ceğiz. Almanyada nazi rejimini tem- nulmamakta y3Jnız japonyanııı Ameri 
den: Telefonla) - Son günlerde ih- vcrm<'>·:. Doneiz havzmıında da 15 iddetli muha- haline koymak isliyonız. !'>il eden bir p:•q·ti ile müzakere.re :ısl:ı k?~·a taarruz niyetıindp olmadığı bil-
tikıir yapıldığını gören tanınmış Türk ı - Amel'ik:ının bilhas::;a uomba 1 ebeler olmaktadır. Gece ve gündüz 

1 
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11 
.
11
.
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k girmiyec.eğ'iz. dırılmektedir. 
tacirleri, milli ticaret haysiyetini ko- >a \·rare,;i bakımıııchn yardımı devam eclen hücumlara rağmen Kı _ ran ve ıngı ora 1 1 a 1 Her iki tarafın ela ııok1.ai n:ızarı bu Sidney, 11 (A.A.) - A nısfralya 
rumak makaadiyle aralarına yaban. ·3 - Ara vermeden dev:ım' eden rımcla Siva,;topoldııki Sovyet mi.id:ıfaa suretle anlasılınca :-;ulh hakkındaki ;azeteleri, Çörçilin bey:ınatını ilk 
cı unsurları almadan bir milli ticaret kendi istih;.alatımız. hatlıırı ı·:'l!"ılmamıslır. Ankara, 11 (Radyo gazete,;inden - haberlerin haİdki mahıyeii tımıamiyle ~ahifeleriııde tebariiz ettirmişlerdir. 
birliği kurmağa karar vermişlerdir. Londra, 11 (A.A.) - Sahil muha- Londi·a, ıı (A.A.) _İtimada !layan Alm:ınların Kafka:-ı üzcıriııe muhtemd anl:ışılıyor. · Sidney Taymis ba:ş yazı~ınd:ı diyor 

Milli 6caret birliği, ihtikarla ınü- fuzasına mensup IIudson tayyarele- menbalara göre, Almanlar Sh·astopol bir hareketi k:ırşısıııcla iııgilizler, tra- d k k ki: 
cadelede hükumete yardım edecek ve ·i, dün Non·eç kıyıları üzeı inde düş. dıs müclnf:ıa h:ıttını rnrmışlar:;a da na hir itlifak teklif etmislercli. Bu itU- Bele igelor ban ası a. Singapur, ~fanila, Havana birlii{i 
spekülatörlere mani olmıya çalışa - manın büvük bil' ticaret gemisine hic bir n~tice nlamanııŞıardır. Harkof fak üzerinde ıngıltr.?re ile lran a!'a>ıın- yapılncaktır. Bu kuvvetler, japon-
caktır. hücum et~i:ştir. Gemi iizerinde ve bölgesinde Ru,;laı·, mukabil hücumları·- da müzakereler cereyan etm~ktedi•r. nununun 5 cı· mad. ,.aya karşı kat'i deniz i.istliıılüğii te-
ZJNCIRLEME SATIŞ YASAK: kumanda kö~kii önü nele 2 bomb:ı pat Jıı Almanları rica ta mecbur etmişlcı·- T:.ıhranclan alınan haberlere göre, lıu min ederler. 

Ankara, 11 (Hususi muhabirimiz- l:ımıstır. · ılir. ittif:ık lranın toprak blitiinliiğünün Almanlar ateş püakürüyor-lar: 
den : Telefonla) - Hükumet, zincir- Lo.ndm, ı ı (A.A.) - Diiıı akşam Sovy<•t _ Fin hududunda Ru,; kuv- teminini istihdaf ed"cek ve iııgiltere, dOSİ degvİ'İUOr flerlin, 1 1 (A.A.) - Yarı resmi 
leme şeklinde yapılan toptan satışla- karanlık ua,;ıııca lskocrn sahillerine vetl'.:ri geni:ş bir sahaya hakimdil'leı· keııclbine askeri ~·ardımda uulunacak- ~ . . . biı· meııbadan bildiriLiyor: 
ra nihayet vermeği kararlaştırmıştır. 1ıir dü::-man 1.ayy:ıre~i ··bombalar at- \"e buraya yeni kıtalar liC'Yk elmis){•ı·-' tır. Ankara, 11 (Husu:-ıı mı~habırımız- Çörçilin dün Londrada söylediği 
Bademe toptancılar mallarını pera- nııştır. Ha,;ar w zavi:ıt voktur. dir. · Demek oluyor ki, Kafkasrn tehlike- den: Telefonla) - Beledıyeler ban- nutuk. bir hiddet h'llita-ı olarak 
kendecilere satarken, faturalarını (r} l d . · t · 1 J •1 Londı:ı. J 1 (A.A.) _ Ö~rı:.·<>ııilcli~i- ye maruz kaldığı takdi11·cle. a!'>kC'ri iş kası kanununun 5 inci . maddesinin tavslf olunmaktadır. Ilerlin mahfil-
mühürliyeceklerdir. Perakende sa - anc. a a SU aş nn al n~ göre Alnıaıı hükümeti ~1o,;kovanııı l)ır!iği yapılacaktır. Fakat aynltıhır değiştirilmesi h:ıkkındakı hazırlanan !erine göre Çörcil, harbe kendisinin 
tış yapanlar da, toptan satış yapamı- Dulılin, 11 (A.A.) - Üç vilayette dü~iişi~nü kutlulamak için simclicleıı hakkında bir anlaşma henüz kabil ol- kanun layihası, Büyük Millet Mecli- başlam:ıclığını ilan etse bilp . buna 
yacaklardır. Toptancının toptancıya } ağmuıfardan n~hirler taşmış, büyük posta pulları bastırmı:şlıı·. 'Pullaı·da mamıştır. Almanlar, bu ittifakın ir:ı- ıı:ne \'erilmiştir. L~yihad~ m~r'i hii- kimse inanmıyacaktır. İngiliz hava 
ihracat maksadiyle yapacağı satı~ z·ırarlar olmustur. Demirvolları ha - Kremlin sarayının i.islünde gamalı h:ıç na zorla kabul '."ttirileceğiııi bıldirnıi~- kümler, bank.a iştıra.k hıssesıni za - kuvvetlerinin Alman hava kuvvetle-
lar için de yeni hükümler konacak rap olmuş, ui~· cok harvaİı . liri.ilerini VC' 1941 larihı varılır. Bu pullar simdi Jc~·dir. manında teslım eimıyen heledi~·e rine müsavi olduğu hakkındaki söz-
tır. götürmüştür. · iı)tal edilmiştir. ' las,e teşkilatı reis ve muha~ip!eri hakkında takibat Jeri karşısında Sbliııin imdadlarina 

SiNEMASI 
yapılm:ısını amır lıulunmaktadıı·. ııiçin cevap verme. dikleri inanılmaz 

E L M R 
Ankara, 11 (Hususi muhabirimiz- p daki Js ve şa>jılacak bir şeyclir. H:ırp içindr 

H A A d<'n: Telefonla) - Hükümet gördüğü ananıa · panya uulunduğu halde insanın elinde bu-
•• lliwııı üzerine i. tanbul iaşe miicliirlli- elçisi lunan mi.ihim al<>tl<>ı•i kullanmaması, 

B U G U N ğüıılin Jağvııı:ı \·e bunun yerine mıııta- . ya harp bilmediklerine veyahut 
ka i:ış~ umum mlidiirlüğli kurulma,;ı- Panama, 11 (A.A.) - Nt>şrC'ılılrn korktuklarına bir delil swılabilir 

NORMA SHEARER - JOAN GRAVVFORT - ROSALINDE RUS SEL na karar vermistir. res??i. bir tebliğde İspanya elçisi .Kont Japonlar ue: . . . . 
, .. ,, .. ... . . . . , . . . . _ . .. • . • . . Bu hu!:lusla ynkında bir kıınun la- Balının memleketle kalmaması ıst."n- Tokyo, 11 ( A.A.) _ japon hükfı-
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len t8z1rıra gore muhasamatm onüne geçmek 
değişiklik 1 ;cin j:ıponya, son zamane!~ mühim 

bir kuvvet sarfetmiştir. Ankara, 11 (Hususi muh::ıbidmiz
THE WOMEN 

Zarafet, Glizellık ve Baştnnbaşa Bir Model, San'at ve Moda $ahese ri arzecektir. Bu film yalnız Ankar'l, 11 (Hususi muhabirimiz-
kadın arti!'tl~rin iştiıı:aki_yle ç€vrilmiş tir. den: Tel{'fonla) - İptidai maddele-

A YRICA Y ALOYA FİLMİ rin tenzilat ceclvelinde değişiklik 
• SEANSLAR ' vıipılması hakkındaki kararname, 

• 1,30, 4, 6,30, g - Cumairitie:ıiiiivieiiPiaiiziair iigiiıi.nilieirıi· ililiidieiiibiaişliairiil Vekiller hey'eti tarafından tasdik liiiiiiiiiiiiiiiiiiii HERGÜ •• : lLK MATiNE UCUZ SEANS.. edilmiştir. 

den: Telefonla) - Fevkalade vazi- -------------
yet dolayısiyle bazı vergi Vp resimle- vakkat ikinci madde;;i hiikümlerinin 
re zam icrasına ve bazı madd0 lerin hudud ve şümullinün tefsiri yoliyle 
mükellefiyet m<ıvzuuna alınmasına tavzihi talebinp mütedair tezkere B. 
dair kanunun 8 inci maddesiyle mu- M. Meclisine verilmiştir, • 


