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lsıaııLul, 12 (Tl'l<·fuııla) - K:ııraıienizcle bir 
clenizallı tar:ıfıııclan b:ıtınlaıı Kayııakdere motii
rüniiıı sahilıi Yakup Yıldırım. resmi mak:ıml:ırn 
iz:ıh:ıt Vf.' rmrk tizt•rt• Anknraya gitnıi~tır. 

Mffl~~fuave~nak~~=~~f --~~----~ 

lat Vekilleri istifa Ettiler ------····-------
Milli Müdafaaya GI. Ali Riza Artunkal, Münaka-

lita Amiral Fahri Engin tayin edildiler 
Ank:ıı";ı, 12 (A.A) - Refah vııpu

ru hütli•csindeıı dolayı nkalellerin<> 
ınensup yükst•k rütbede Rulı~y Ye me
ınwrlaı ııı aliıkalı görülnıesı ve tahki
k~tıı başlanması müna,;ebetiyle ~!illi 
llıudafaa wkili Erzincan mebusu Saf
fet Arıkan \'e llliin~kalitt ı·ekili Si
nop mebusu renlet Kerim lnc2 c1:::yı. 
tahkikatın ,eJlimetle d 0rnmını temin 
tııııhadiYle istifalarının kabulünü lıas
Yekilcleıı' rica etmislerdır. Her iki i~
}.i_fa kabul edil ' rek ·~filli l\lüdafa '.ı ı ~-
4ıtletine )fanisa mebusu emekli kor
ReneraJ Ali Riza Artunkal ı·e mli'll a
kaliıt ı·ekiıletin" Samsun mebusu 
emekli ıımirııl Fahri Enginin taı·inlcri 
rüks0 k tasvibe iktio·an e\'l,,mi,tiı·. 

7- Milli Şef -, 
Sovyet riyaset diYanı 
rc ısı l{alenini t e brik 

e ttile r 

.. 

Sovyetler tarafından e le geçirilen Alman top ları 

Ingiltere l{ralının nutku 

Türklge ile münasebet. 
Kerçin cenup kı terimiz sağlamdır 
yısına varıldı 

Af manl~r~ göre Sovyetlere göre 

Ankara , 12 (A.A. ) - llkteşrin 

ihti1i.linin yıldönümü münasebe

tiyle Cumhurreisi ismet lnönü ile 

Sovyetler birliğ i yüksek Sovyet 

meslisi r iyase t divanı reisi Kalenin, 
bat vekil Dr. Refik Saydam ile 
Sovyetler birliğ i halk komiserleri 

hey'eti reisi Stalin ve Hariciye Ve
kili Şükrü Saracoğlu ile Sovyetle r 
birliğ i hariciye halk komiseri Mo
lotof arasında tebrik ve teşekkür 
telgrafları teati edilmiı tir. Moskova ağir bombalar-

Çörçil de Parlan1e nto

da bir nutuk verdi 

Tulada Alman 
hücumu püs

kürtüldü 

• 

Ankara, 12 (A.A) - Büyül~ :\l .llet 
~eclisi bugün Dr. l\Iazhar Germenin 

1 .aşk:ınlığı ııch toplanmıstır. Bu toI)
a.ntıda Denizli mebusu Necip Ali Kü

iuka, Tuncel mebusu generııl ı'\•m;J 
~ler~inli, 1 tanbul mebusu Dr. Hakkı 
"'"asi Eren, Tokat mebusu GI. Sıt
kı Tuııcelin öldüklerini bilrliren baş
ı·ekiı!J>t t<'zktıresi ~ku•rnrak hatırabrı-
11~ :tnmnk icin bir t!:tkika ayakta :-:.ü
k~t edilmiş \'e bazı üı·elere :zin ıe
r1lın7si hııkkınclaki rıy:ıset tezkere,; 
a,\'ıp ndilmiştir . 

Korgeneraı Ali Rıza Artunkal _..;; _________ ._ ___ ,! l gece gt"ındu" 

--------·--------- -- a ' z G · . t h • Y b b I d emı zayıa ı ve arp 
Başvekil mezuniyetinı alova Berlın , 12~~~A)a_a~ım:. ıı tebliğı: ~hakkında mühim beya-

Alm:ı.n tankları petrol 

variJleri ateşlenerek 
yakılıyor 

,\J0 clis müleukilıen günrlemiHdc gö
J·ü · ·ı . Şu ecck b:ışkıı bir sey dnwrhı'.;ındıııı 
ll.ızarte<i günü toplanm:•k üzere ı!a
ıııltıııştıı·. 

M • d çı•rec ki Kırımda Almaıı ve Rumen kıtalar ı nafta bulundu veya ersJn e ge e er mağlüp clii~mmıı si'lıletle takip ede-
l\foskova, 12 (A.A) - Geceki Sov

~ ret tebliği : 
---u•OO---

Bulgaristanda den1ir-

Ankara 12 (Telefonla) - Başvekilimiz Dr. Refik Saydam, bugünlerde ı-.k Kerçin cenup kıyısın:ı varmı şlıır
bir ay kadar istirahat etmek üzere mezuniyet alacaktır. Başvekilimizin dır. H!lva kuvv2t:-c r inı!z tarn.fınd:ın 
Yalova veya Mersinde istirahat etmeleri muhtemeldir, Mezuniyetleri Sivaqlopol , Kere, Anap:ı limaıılıırı şiJ-
esnasında Başvekile kimin vekale t edeceği henüz belli değildir. detle bombalanmıştır. 

Yolları İşçileri sef e rbe r 

edikli 
d' Sof ya, 12 (A,A.) - Bulp.r şirnen-
1.'fer nazırı Goranof, 5-3-1941 tarih
i tl.•~ırJar he y'eti kararına dayana -
~ak demiryollarında çalışan bütün 
'tçi Ve rnemurların seferber edilmesi 
~e karar vermi, t ir . Bundan ba, ka 

f'llıan ameleıi ile Bulgar deniz se -••! . . 'l . erı kumpanyası m emur ve ış çı e-
~· de askeri kanun ve nizamlara ta
&1 tutulacaktır. Bu kumpanya tek 
V ~lgıır vapur f İrketi olup merkezi 

••nada bulunmaktadır. 
---0010---

Orta şark hava 
ltuvvetleri tak

viye ediliyor 

halyan şehirlerine dal

l{alar halinde hava hü-

r .. ; .... l" ... A.;k~·~i~ ... V~~i;;;ı ..... r ... ; ... l 
: . ........... :-............. 111111111111 llltlt it ...... 1 ............................. . .............. : • ............... 

Şark cephesinde hare
kat çok ağ~rlaştı 

Artan sovuet mukavemeti, uağmurıar ve ça. 
mor Alman taarruzlarını durdurmustur 

Alman - Soı·ret harbi, son gün- Cenup cephesi : Bu noktada faali-
lerde çok :ığırla*mı~tır. Üç kısma ar- s et hemen he!llen .. Kırımda. topl~.n
rılabilecek cephede v:ıziyete umumi mıştır. Fakat ılk g?nl~rde ~urat go.<
bi r nazar atnırsak, harekatın ne de- teren Kırım harekatı da Sıvastopola 
rece ravııslaclıinnı daha i)·i görmüş yakla~ıldıktan sonra yava~Ia.m.ıştır .. 
oluru;. · Bunun için iki taraf ta aynı ık: se

lPningrad cephesinde : Almanlar bcbi ortaya atmaktadırlar .= Yagmur, 
sehri sarmısbr iddialarımı göre mü- ramuı· ı·c Rus mukavemetı.. Fakat 
;uıkale 'yoll:;rın; kesmısle rdir.. Yine Almanlar en büyük :ın>uıi ~l:ırıık yağ: 
Almanlıı..a göre, fazla zayiat vernw- mur ve çamuru lııgılızler ıse şıclclNlı 
mek için, düşmeğe mahküm saydık- Sovyet mukanm:tiııi görm~ktedir.ler. 
!arı Leııingı•acla tııarruz etmemekt~- Acaba bu vazıyet ne kadar sur~

ClJmlan d e vanl edh.'or <lirler. Fakat burada Sovyetler de fa- cek; lıunclıın sonra Almaıı hareli.at 
alı .vct göstermektedirle r ki, bu faal i- - Devamı 4 ncü Sahifede -
yıet, Almanların bu bölgeden l\.fo!ikova ......................................... ... .. .. ...... .. 

, l<uhiıe, 12 (A.A) - Yakınclıı orta t"e phesiııe asker çekmelerine miıııi ol- Fransa Harbiye Nazırı 
~ı.ı·~lnki müttefikler ham kuı·ı·cti maya matuf görülebilir. 
~·: 1m ııi,lı .:tl<• art:ıcaklıır. Bir hiir Moskova ccph0 si : İngilizlere göre Gl, Hutzinger öldü 
ret\'ız. ~:11·a fıl°'u orta sarka ı:eı~- Almanlar l\Ioskoı·ayı sarmağa ç:ılı~- \'i~i. 12 (A.A) _ Hııı·lıiye nazırı 
ı·ı.nı ngılız \'e Rodez:a .tn;yarelc•·ın. n maktaclırlıır. Fakat yı.ığmurlar Ye c :ı- gen eral Jlutzingerin bind;ği tayyııre, 
lıu hi~ı~s.ıncla .h'.":'.ı: ıs:ırak edeceklı~. murlardaıı ve şidcleth Soı·yet muk:ı- Lcvigaıııı cirnrında düşmüş ve gener:ıl 
)'•ı· 1 

1 .ık, orl,ı ıgıı hkta~ı ~omba laı - vemetinden dol:ıyı muvaffak olama- ile ta.'·.rnredc lıulunıınbr ölmi•,slerclır. 
\. e ~rıııılhn mute,ekkıldı . Pılotlar kl d 

1 t '"' mn ' l ır · ır ...................................................... .. 
t· f ayyarı•ciler lngilız muallımlcri ta- ' • " · 
<l~ı;ı~~lnn yetiştirilmişlerdir ... B~ _ _filo, ' -~-··----·-
f'iJ; ·•nın ~ıı Liiyuk haı·a bırlıgıdır .. 
ka '' kumanılıını. ii,;era kampl:ırınrl,tn 
~"~tıııe lıir kumandandır Ye filod l h.,, lı lJuı,~ rnı·clır. nu f ı loda, geçen 
~~ M,. IG yasında ık e n tayyarecı olan 
llu ~~hı·ct k-ızııııaıı Iıir genç tc rnrd.ır. 
~<·tı;,ı'.YY:ın:ci hu ı.ııııı:pte do muvııffaKı-

ı'1 t<>mın etmıstır. 
lı1~{'.1 11•ız kuman;lanı Dö Larmina, 
J,11.~ ız ha\'a şefleı-iylt• heraba lıu fi-

, 1(. teHiş elnıi~li•r. 
lij!; ~hıı·c. 12 (A.A) - Orta ~3rk telı-

%~~~ıı·ukta dfü;mıın topı:usu doğu ce
lf a.,,.keş,ıniııc!, faalıyctini n rtt ı rmı~lıi'. 
r;l'•I. r.aıı!i~·eti normal olmu~tur. Dc~·
~d~ erıınız <lü;;maııla t~mas temın 
•ro 1e~işlcrdir. Hudut bölge"inde i~ -

1{ eh~er biır hi'ıdis~ olm~mıştır. 
lıt a ırc, 12 (A.A) - Bugünkü or
tay;.~rk hava tc\ıl i ğ i nde, ağı_r İ ngiliz 
eilı· ııtcleriniıı Napo!i, Brendizi, Si
)·nnk' B i ııgazi ı·~ ~arki ltnlyada Hi
\ikı 0 llehirlerine tekrar taarıruz el· 
ııı,: 1 · a ker i hedeflerin bombıınlı-

n <'dı ld iğ i bildirilmektedir. 
~aıı 0tıı a , 12 ( A.A) - Bugünkü ltııl
l t:ıı~· ~bliğincle l ngiliz tayylırel•ri!ıin 
~aııo~~a bazı ~ehirleri bombaladıgı, 
lııldı - l'e da l ıralnır halinde akınlar ya
eı·ı .,.'<!! 4 ölü, 30 yaralı bulunduğu, 

ın nkılu ığı b ildirilm i ştir. 
Orta farktaki müttefik hava kuvvetlerine mensup bir Franıız 

pilotu harekf.t~ an avdet ediyor. 

Merkezde Tulan!ıı cenubunda b ir 
- Devam• 4 üncil sahifede -, __ ._ ........ __ , 

Erzincan da 
şiddetli zel

zele oldu 
Beş köy yıkıldı, on 

vatandaş ö ldü 

Erizncan, 12 (A.A.) - Bugün 
saat 12,16 da 25 saniye süren şid 
detli bir yer sarsıntısı olmuş, orta 
mektep içine girilemiyecek kadar 
hasara uğramıı ve diğer bazı bi
nalarda da küçük hasarlar vukua 
ge!mi, tir. Hafif bir kaç yaralıdan 
baıka nüfus zayiatı olmamıştır. 

Ankara, 12 ( A.A.) - Erzincan 
vilayetinde vukua gelen yer sar
sıntısına dair alınan haberlerden, 
merkez kazasındak i köylerde 
mühim hasar olduğu, şimdiye ka
dar 4 Ü ağır olmak üzere 36 yara. 
lının tedavi altına alındığ ı ve 10 
ölü bulunduğu anlaşılmıştır. 

Erzincan, 12 ( A.A.) -Tercan 
kazasında hasar ve zayiat yok
tur. Kemah kazası merkezinde 2 
ev ve Gemlik- nahiyesi köylerinde 
bir kısım evler yıkılmışsa da, nü
fus zayiatı olmamıştır. 

Erzincan merkezinin ·Hamdes.i, 
Sirkilt, Kurt, Göciler ve Alayapo -
langası köyleri kamilen, Kirıninci 
köyünde de üç ev yıkılmıştır. 

Beş kiş i ölmüş, 28 kişi yaralanmış 
tır. 

..... ·~ - - . 
1 :SAR E.T 1.tR 

Kahran1anlara hediye 

Yardımseverler cemiyeti ile Kızı -
lay, kış münasebetiyle kahraman 
orduya temin edilecek hediyede eli
birlik yapmıtlar. Filhakika çalı,ma 
nın ayrı ayrı yapılması eıaıen doğru 
değildi. Şimdi, bu mesele halledil -
.,.;, bulunduğuna göre, hududlarda 
•oğuk, kar ve fırtına içinde yurd ve 
varlığımızı korumağa hazırlanan 
kahraman Mehmetçikler için milli 
terbiye ve vicdanımızın derhal hare
kete geçmesi lazımdır. Az, çok, fa • 
kat işe yarıyacak, kıtlık hediyeler, 
evli.dlaıımızı ıaıtır, sevindirir, korur, 
kuvvetlendirir. 

Bu bir hamiyet d.,ğil, vazifedir, 
milli, vatani mecburiyettir, bunu iyi 
bilelim, 

** 

lngilte re kralı S. M. altıncı Corç 

Lonclra, 12 (Raclvo) - İngilt re 
parliımcııto•u bugüı{ veni içtima dev
resi toplantılarına başlamıştıır. Kı-ı.! 
S. 111. Altıncı Corç 1·2 kral'çe parki
meııtoyu ııçmuk üzere kralir<•l :ırab~
<iyle ıııırl:1m0ntoyıı gelmişlerdir.. S. 
M. Altıncı C'orç, bıı müna•elıctl~ oku
nıııı nutkunda Avrupa h:ırb'ııden bah
setmekte ve ~zcümle şöyle c!cmekcc
lir : 

- Geçen yılın hi'ıcfüeL~· i, mil ietle
rimiıı ve müttefıklerin tecav '.iz~ kar
şı harbe cl ~\·:ım azn1ini tukviy~ C'lmi~
t ir. Hiikümelim, temas halind . bu
lunduğu Amerikadan, Avnıpanın 

- Devamı 4 ncü Sahifede -
---<JO>o---

Finlandiya harbe 
devam edecek 
Ingilte renin Finh.i ndiya--

ya harp ilan etn1esi 

bekleniy(lr 

Fin hükümeti; Sovyetleırl ~ h:ıcbi 
du rdurmıısı lrn,;usundaki Anıerik·ın 
notasııııı r~d cevabı vermiştir . Bu no
tadıı te!difin reddedilmesinin sebep
leri ~u noktalarda toıılanmışttr : 

11 !kine: t.c·~ırin güıı!l Lüttiıı cephi' 
boyunca şiddetli nıuh~reL~ler olmu~
tur. 

llfoskova, 12 (A.Al - ?.cı sabahki 
Sovyet tebliği : 

11112 ikinci teşrin gecesi Sovyı•t 
kılaları bütün cephe boyuncıı siddeıli 
muharebelere deı·3m etmişlerdir. 

MoRkorn, 12 (A.A) - Sovyet teiı
Eğine ektir : 

Sovyet kıtaları cenup cephesinde 
~irldetli mukavemet gösterm•ktedir .. 
Bir bölgede altı tank, cephane yüklü 
120 kamyon, 14 mitralyöz tahırıp 
edilmiştir. Bir Almıın tnnk hücumu 

- Devamı 4 ncü Sahife<le - ' 

Pasifikte harp 
patlamak Üzere 
Knoks, karar verme saati 

gelmiştir, diyor 

Japon matbuatı da pat
lıyacak harpten Ame
rikayı mes'ul tutuyor 

1 Finlandiya h3rbi tedafüi Jıir 
harpt:r. 2 - Finlandiya harp i<t"- Ameri~an do.~anmasının hava kuv
rn·e miştiır. Onu harbo? m<"cbur ~d"-1 ıı ve!lerıyle muıterek manevraları 
Ru,yadı r. :ı - Finlandiya clüııp Nevyork,. 12 (A.A) - Rodezy.ıda 
hıırbine iştirak arzusunda clcğil dio· .. Kı!sse .•ahıll~ri yakınlarında ınoıı 
4 - Finlandiya kendi huduthnııı l <'cl:lcıı lıır clenız ve hava üssünün açıl
emnivet ııltına almad ı kça harpten \~- nıası münasebetiyle bir nutuk irat 
kilem~z .. Bun:ın ı.a bP;r~beı: bazı ns- ,"?en Birleşik Am~rika devle ti.er~ bıı~
ko rJerm ı te rh ıs ı le sıvı ! h ızıııcle dvn- rı_\C nazırı albay Knoks dem!ştır kı: 
melerin i temin edecek'lt. - Amerika hükümeti, Amerika-

B u cevaptan <ıul;ı~ı'ılığına g;iı-c, ııııı haklarına tecavüz eden Japon 
Finlandıyrıy ı haırpt'en çekm~k husu- haıreketlerini art ık bilmemezlikten ge
sundaki İn•{i!iz - Amerikan teşelıbüs- lemnz. Karar vermek saati gelmiştir .. 
!er i suya düşmüştür. $imd:, bu dev- Amerika , intiza r yer ine .adalete da
lııller nasıl bir mukabelede buluna- yanan bir Riyasetle dünyaya yol gös
cakları beklenmekted 'r .. İ ng ilterenin !ermektedir. 

- Devamı 4 UncU ıııhifecle - - Devamı 4 ncU Sahifede -



Sahife 2 (ANADOLU) 
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us harbinden son 
BAHRi SAVCI 

13 ikinci Teşrin 1941 Perşembe 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
7.30. Program 7.33 l\Iüzik : Hafif 
program pi.· 7.45 Ajans haberleri, 
8.00 Müzik : Hafif programın de
vamı pi. 8.15 Evin saati, 8.30 - 8.1i'i 
MüY.ik : Ilafıf programın son kısmı 

istikbal?! .. 
Dikili maliyesinde bir suiistimal olmuştur. Maliye veznedarı Kenan pi. 12.:lO Program, 12.33 Müzik: Pe.;-

Hadiseler1in, hareket planındaki · n·ev ve saz semaileri 12.45 Ajans hı;-ra kk Sezgin bayram tatilinden sonra vazifesi başına gelmemış VP kendisinin ı·-rleı·ı· ı:'.00 ."'"u'"zı"k .· Şarkı ve tu"ı•ku". 
catışmalarını, nazari bir tefe Ür 1 ut: > .u 

k 1 d 
. 1• b t 1 zmirle Menemendeki akrabası yanında bulunduğu zannedilmiş, tahki- ler, l!l.30 • 14.00 Müzik ·. Kaı·ısıl• ana ın a ınce ıyen ve u ça ışma a. , 

rın sebepleri ile inkişaf istikametle- kat yapılmışsa da İzmir ve Menemene de gelmediği anlaşılmıştır. Bu- program pi. 18.00 Program 18.03 Mii· r * * * , rini, ideolojik oluşların bünye ihti- nun üzerine şüphe edilmiş, bir hey'et tarafından vezne odasındaki para zik : Dans müziği pi. 18.30 Müzik : 

k 1 b. J.l j b• I h (Jelı·nı" !aflarında arıyan fikir adamı, hu kasasının vaziyeti tetkik olunmuf, kasanın açık bulunduğu görülmüş, Geçit programı 19.00 Konuşma (Deı·t-'• ar. 1ar 1, ~usyayı parça ayıp ır C a a h b .1 .. k I B h leşme saati..) 19.15 Müzik : Dans 
ar e harııı ı ~ısız a amaz. u arp içinden 8000 liranın alınmış olduğu anla§ılmıştır. Ortadan kaybolan .. ·~ 

bugünkü hiçiı11de doğrultan1az hale koymakla hiç görülmemiş bir ölçünün dehşet K s . muzıgi pro!(ramının ikinci kısmı pi. 
~ verici derecesi ile, muharipleri, dö- enan ezgın aranıyor. 19.30 Ajans habcırleri, 19.45 Müzik: 

beraber Alı11anyayı da hesap eden1en1iş olduğu vüş alanına atmıştır; diğer taraftan ~000 ı::-urttan sesler .. 20.15 Radyo gazek-

l da fikir ve ilim adamını, günlük 'PO- Belediye reisinin teftişleri L .. astik tevzii Si, 
20.45 Müzik : Rast makamından ( erecede yıpratn11~ \'C n1uhten1c} bir İnhidanı litikacının prensip haysiyetinden ışarkılar, 21.00 Ziraat takvimi, 21.10 

c. ukurunun yanı bas.·ına getı'rnıı'stı' r ' uzak izahlarına benzemiyen bir dü- B 0 lecliye reisi Reşat Leblebicioğlu Vilayet ihtiyacı için gelen otomu- Müzik : Türkçe filim şarkıları, 21.30 
_ , • şünce zarureti içine atmalıdır. Çünkü dün itfaiy~ teşkilatını ve meTkez ga- bil ve kanwon la;;tikle•t'İ, dün ia<>e Konuşma (Siir :;aati) 21.45 .J1iizik : *** geniş, muhteşem fakat hetbaht dün- rajını teftiş etmiştir. Güzelyalıda Ha- müdürlüğü. tarafından ihtiyacı olaİ1- Radyo senfoni orkestrası 22.30 Ajan,; 

Harp şar.kta. başla- r- y A z A N· -, uzun müddet ayak •• ya halk kütlelerinin, görmeğe bil- limağa tarlası mevkiinde bulunan ev- lara tevzi edilmistir. Tevzi"atta evve- hlaberleri 22...,450 1Jüzik : Dans mliziğ'i 
d lel·cle "U '·okttıı· la İzn1ı"rle n1u··ıhakat arasındakı· nak- p 22 5"> ')) o '-"nı·ınl· "ı O°" n \"il yıp garba ıntıkal et- • ta durmak vazı - meğe, inanmağa ihtiyaçları var ır. ,, -' · . · · ' - w• • 

1
" ' pr ,,, .• · .. m r 

t•kt ·h 1 Ş z.r E "k ı · d d" v b Bu kanlı dramın mahkum oyuncusu Halkın ;.;ıkıntı çektiği nazarı dik- likat ihtiyacı nazal'l itıbara alınmış, kapanış .. 
1 

en sonr~ nı. a!et, • ~azım rgo men yetın e ır. e u • h ı· d h f l t l bu kütle- kate alınmış, beledive rei!li, vaziy~ti ı ve kazaların hisseAi ayrıldıktan sonra r---------------• korkunç hır gıdışle nu kolaylaştıran a ın e sa neye ır a ı an . .. .. · . ~ h · · · · d · ı .· .. 1 
tekrar şarka dönmüş bulunuyor. Ba- da lngilizlerin yüz milyonlarla gü- ler bu dramın hangi aksiyon zaru. yen nele gormuş ve burada bır umumı 'şe rımızdekı re;;Imı aır~ eı ı.ıkı. mueg- I' 1 ~ l!:=I~ .!!!!S\ 
sit fedakarlıklar kartılıg- ı olarak Av-' nahsız ı·nsanın hayatını korumak ga- tİ · ·ı · ı d. -· · denin ceşme kurulma,;ını karaırla:;;tırmıı:1ıı". 1 ;.;eseleırin ihtiyaç arına nı mı ·dar ~.Y- C::l ~ U ;;;;;;}) q;;;u 

"' ~eı·· erıkı e ış eni ıg~nl 1 ~e.s~ndpersonra' · oo rılmıstır. Daha sonra lzmirdeki tak;:;i rupa devletlerinin bütu··n harp mal _iye ve endi .. esidir. o um aaırga arı ı e ınıtın en ' · l , _______________ _ 
...,. b d'. ·· ·· d h " · h vanın otomobilleri ihtiyacına ayrı an 25 Ja:s-

zemesini ele geçiren Almanya şim _ Bizim kat'i kanaatımız odur ki u unya yuzun e, angı a Fazla kira alnııs.- ı-- · ·· ı t . B t · ÜZÜM 
di şarkta, Sovyetlere bellerini kımıl- İngiltere, insanlık duygu(arını bir eseceğini sezmelidir. Bu sezişin sıh- ıgın tev:ıı. yapı mı.~ ~ı. 1 u . e:zıd~ 
datamıyacakları kadar ag·ır darbeler yana bırakmak kar*ı verebildig"i h f d b" "k b. · kudreti Fevzipaşa bulvarında oturan Meh- evvelce !astık tevzı,ı ınc an rntıfade "'6 B k' A 1 K. S. 

K.8. 
a ın en, u~ut d._ı~ bı~a~k b·ır da' edenlere hi;;;:;e ayrılm:ımış ve lastik ı ar ı mac o 50 

indirmekte ve Sovyet ana kuvvetleri- takdirde önümüzdeki yaz harekete çarpışmanın ıs e ıgt uyu - met kızı Hurin• Sabahnldızı adında- m· · t• 1 t k · otomobil. d l ~2 i\1. Ku~akçı o. 47 
· ·· 1 k 1943 d Al · h.d · k" d • F k t lece- ki kadın. Ali ~"lu İbr·ı .. him.e kiraladı- aıse ı va nız a ·sı ın en \a- Ü 

fi2 
48 

nı surat t< yok etmek için var kuvveti- geçere e man ın ı amını !~nmd~ ım anı ~gad~d· a at , gme agw a. " zan~a n1ünhasır ~oförlere dağıtılmı,;- 10 N. zümcü iil 
ni sarfetmektedir. gerçekleştirebilir. Fakat bunun için gın unyasını, şım. ı en an~ . , ğı evinden a lira fazla kira bcd~li ala- tıı". · __ _ 

,j 1 

Şark muharebeleri hakkında kul- japonyanın harbe girmemesi gibi ti.- onda doğacak yem kıymetlı şım- rak :\1illi korunma kanununa a~·kırı ___ 
000

___ 118 Yekün 
landığmız bu anlatıt tarzından iki li olmakla beraber mühim bir şartı diden tesbit etmeğe imkan var mı- har<>ket ettiğinden Jutulmus, adliy<>~·e 114051 E;:;ki yekü~ı 
numaralı dünya harbinin sonuna er- lP.miıı eylemesi lazımdır. dır? Bunu bilemiyoruz. Fakat gözü- \·erilmiştir. Iki SUÇ birden 
mekte olduğu gibi bir mana çıkar. .Jaı;ıonya harbe girip İngilizleri müzü, bir gaflPt uyuşukluğundan 000 Ödemi:ıte Emmı oğlu mahallesincla 
mamak lazımgeldiğine dikkati bil - Hındıstanda çok mühım kuvvetler kurtarıp, şöyle bir bakarsak görü- z· ABf'T' ADA oturan sabıkalı Durmuş oğlu Avsar 
hassa çekmek isterim. Alman 1·ıerle. bulundurmag· a zorlar, Amerika da rüz ki·, cemiyet, devlet, adalet, hu. n .1. n · N. t · ' umumı evlerde :ermaye ı ıme ,-e 
yişi, ister ,arkta Ural'larla Moskova bugünkü halini muhafaza ederse kuk, iktısad, halk, hürriyet gibi .. ·-·-•g•••e•re., Hamide adlarında , iki kadını e\•ine 
arasında veya Ural'larda dursun is- 1943 de ha§lıyacak olan Alman in - büyük mefhumlar, bir bünye mara · Bıçak taşıyormuş: kabul etmiş, fakat yakalanmışt.w. 
ter cenupta Don hizalarında v~ya hidamını daha geri tarihlere sürmek zından doğan bir zelzeleye uğra- İsmetpn~ı\ bul\'arında İsmail oğ':u Avşar bunun üzerine polis memu-
Kafkaa dağlarında duraktasın; ya- · zarureti kat'iletir. mıştır. Alide bir bıçak bulunmuştur. ru Şevki Sarana 15 lira rii~vet va-
hud ~a Almanlar, bu hatların topu-! . Başlı başına bir mesele olan Ame· Filhakika bu kıymetler, asırlık te- Sarhoşluk hadiseleri: cletmis ve bes lirasını pe:jin \"?rirhn 
nu bırden geçmeğe muvaffak olsun- rıkanın harbe karışması mevzuunu kamüllerin kaypak zeminleri üze- Birinci kordonda Tev:fük oğlu sa- cürmü meşhut yapılmıştır. 
lar, bu harp; bitmek ihtimalini ar- 1 b~rada tamamen ortaya koymağa im ııinde ileriye ileriye; şu veya bu ma-ı bıkalı T·:ılat ve l\lehmed oğlu llü•e- Av:şar her iki suçtan clol:.ı~·ı adl.\·e-
zetmekten pek çok uzaktır. O ka.1 kan yoktur. Fakat kıaca §Unlar döy- na sarahatlarına varmı§tır. Fakat ,·in, sarhoş olarak E. ad oğlu Celali ye Yerilmiştir. 
dar ki harp bu vaziyetlerde her gün-! lenebilir ki; Amerikanın uzakşarkta bugün, onların vardıkları en son el övmüş ve bıça çekmişlerdir. ---0001---
künden daha çok devamlılık istida-ı\·eya Hindiıtanda japon~a ile karşı- merhaleler de yeter gözükmyor ve Sarkıntılık: 
dında olacaktır denilebilir. , !aşmayı göze aldırabilmesi için do. bu kıymetler, yeni manaların orta- Ödemişte Akıncılar mahallesinde 

Bu mütaleamız bir takımlarının 1 nanma bakımından hazırlıklarını sında gelişen birer yeni kıymet ol - , ü krü kızı 14 \·asında San ive Kara
~ sovyet kaynaklarını ele geçiren bir ' tamamlaması, yani 1944 yılının ikin- mak mecburiyetinde k~lıyor. Bu ye- clemıre ;.;arkınt;lık eden SÜieyman 
~lmanl'.~nın .yeni~mez olacağrn sure • ı cı yarısın.a,. hatta 1945 yılına kadar ni kı?'"me~ler neler olacaklar? Bu~u K ısabac:ık tutulmuştur. 
tınde soyledıklerı kanaatlara aykırı beklemesı ıcabeder. Halbuki çok da hılemıyoruz. Fakat çarpışan go - Yangın: 

\Tali Kusadasında .. 
Vali Fuacl Tuba!, dün Kuı)ada:-1ı 

civarında Arapçı - Efes ttwiRtik ı:ıı
lunu görmüş, Kuş:ıda~ına gı•çrni~ı°ır .. 

Burada da bazı işlN·i tetkik Niip 

114169 Umumi yeklııı 
... "'o. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

4 Razakı) 32 
269 ne,·lerce > İnhi- 84 50 
116 Siy<ıh ~:wlar 35 
ı:ı Si. A. Pı.paırno :{4 50 

102 Yekun 
İNCİR 

77 R. 1. Franko 15 
72 1. Tarıınto l\I. 17 
:J2 Rifat Baran 16 
28 ..W. H. Nazlı 15 :iO 
25 Hayım Levi 15 

2:.M YP.kun 

17 
18 ,j() 

50.. 
53 50 
58 

34 50 

15 
1~ 
l9 
];) 50 
17 

olmak bakımından, dikkate ve ince _'yorgun olmalarına rağmen japonla - rüşlerin verdiği rüiyet imkanlarına Seydiköyde Çay mahallesinde Ha. 
IP.nmeğ .. değerlidir. rın bu tarihlerden çok evvel hareke- göre şöylı- bir kavganın, nazariyeler tice Okula aid e\•de yangın c;ıkmış . 

rliinecektir.. ---
81819 Eski .ı ckıiıı 

Kıı:rakaplı kitaba göre, harbi ya- ce geçe_ceklerini kabul etmek bize ve mefhumlar aleminde de, cereyan 100 kıilo tütün, 20 tane tütün kapmı-
pan ıki faktörden biri olan malze- mantıkı görünmektedir. Fakat bat· ettiğini anlıyoruz. Safından Fransa· cası ve 20 tan<> muhtelif kalınlıkta 
meye Almanya, istediği kadar malik ııyacağını mantıki bulduğumuz bu nın çekilmesine ve yerine komünist- aı'.;r-aç yanmıştır. Yangının seb<>lıi tah 
olmakta devam eder; fakat _., insan» harekete japonlar gırİ.fecek vaziyet- lerin gelmesine rağmen, İngiltere ve kik edilmektedir. 
olan ikinci faktöre malikiyette bir te mıdırler "! •• Yoksa, 1945 de saldı- Amerikanın cephesi. büyük demok - Ödemi~te bir h a d iae: 
had "t> hududla kayıdlıdır. Alman racak olan Amerikayı, yerle~tikleri rasin!n cephesidir. Rusyanın bu saf- Ödemişte Bozkurt mahallesinde 
milleti, bu büyük Rus harbini verip yerlerde müdafaa tedbirleri alarak ta yer alışı, dava leyhe halledildik - Recep oğlu Ali Sevilcan ile kardeşi 
ciddi surette yıprandıktan ve işgali karşılamak tarzını daha makul mu ten sonra, varılacak nazari neticede İ:ımail, demirci Tevfik Güçlüyü bir 
altına giren memleketlerde, bir ta _ göreceklerdir? Bunlar, öyle sualler. fazla bir tesir göstereceğe benzeme· kavga sonunda yumrukla döveı·ek 
~a~tan ?İzam tesisi, bir taraftan harp dir ki bizzat Tojo bile bunlara cevap mektedir. Olsa olsa, büyük demokra- raralamışlardır. 
ıstıhı:alı yapmak için dağıldıktan vermek kudret ve cesaretini kendin • si cephesi, harbin sonunda varacaiı, * Bergamada Barbaro,; mahalle-
sonra ikinci ve sürekli büyük bir de bulamaz!.. «devlet, halk, cemiyet, hukuk, ada- sinde İmam :sokağında Niyazi karı-
harp daha verme kudretinde olamı- Bütün bu bir sıra mütaleaları kı. Jet, hürriyet, iktısad» kıymetlerinde; sı Nadire Canın, kendisine emanet 
yacaktır. Ve Unutmamalı ki artık aaltınca görürüz ki şarkta başlıyan İçinde Rusyanın da bulunacağı bir et.ligi eşyadan bir kısmını ve 35 lira. 
ikinci büyük harbin verileceği salıa- harp Rusyayı parçalayıp bir daha raayonal teşkilatlanma icabına göre sını çalan Mehmed oğlu Mu,.tafa Bil-
yı Almanya dt>ğil, Anglo-Sakııon belıni bugünkü biçımde doğrulta - bir ela.>tikiyet kuracaktır. Bunu da. giıı zabıtar<ı tutulmuştur. 
grubu kurmayı tayin vaziyetindedir. maz hale koymakla beraber Alman- ha ameli olarak anlatmak istersek Polisi yaralamış: 

Halhuki karakaplı eski kitapların yayı da şiddetle ve hesap edememiş diyebiliriz ki, uosyal haklar» çer - Bergamada fırıncı ka}fa,;ı }leh -
dışınd:- tetkik edilmek gereken bu 1 olduğu bir derecede yıpratmış ve çivesi daha fazla tahakkuk yoluna med On baş, nakliyatçı Tevfik Ertaş
h~rbin i~tikbali, Alman _ Sovyet har.1 muhtemel bil' inhizam çukurunun ya girecek ve cemiyetin hayatı, ferdiyet tan zorla para almak istemiş ve mani 
bınden sonra hemen hemen tamamen 1 nıbaşına getirmiştir. Bundan sonra temayüllerinin önünde, daha garan- olmak istiyeıı polisi de elinden yara
Anglo-Sakson in;fiyatifine bağlıya_ I İse Almanya teknık kuvvetine dayana tili bir inkitafa uğrıyacaktır. Fakat lamı~tıı". Suçlu tutul mu ·tur. 
cak ve Almanya için bundan böyle, 1 rak bu çukura yuvarlanmamağa ça- şunu unutmamalıdır ki, büyük de- Berber - Dişçi: 
dayamnn.Ta çalışmaktan başka ya_ l ıışacaktır. mokrasinin bütün psikolojik sistemi, Beı•gamada Tuğrabey mahalle;.;in-
pılacak iş kal'.'"ıya.caktır. V .. dayan-) Almanyayı, Anglo-Sakson baskı - cvatan.d~şı~ ve İn~an.ın m:ıddi ve ~le berber Mustafa oğlu ~ehmed Do
?ı~k her vakıt. bılhassa Almanya sına karşı korumak maksadiyle ja. manevı ınkışafııı fıkrınde bıllurlaşır. gan, ruhsatsız olarak dışçilik ~·aptı
ıçın, muvaffak ve muzaffer olmak de 1 p~nyanın harekete geçmesi makul j Hiç bir müdahale, büyük demokra- ğından yakalanmı~tır. 
nıek değildir. 1 goriınüyor; fakat bu da Anglo.Sak - siyi bu ana fikrinden cayırtamaz. Eve taarruz: 

Göri.ılüyor ki biz, Almanyanın, 1 
on zaterini geçıktirmekten başka Esas itibariyle faşist doktrinden Çeşmede İnönü mahallesinde H-ı:ılil 

Ru_syayı işgalden sonra yenilmez ola- bır kıymet ve mana ifade edemez. ilham alan cepheye gelince: Bir ba· Sırrı Dinç 30 yaşında. Asiye Pekinin 
cagı kanaatinde bulunanların ı>.ksine Yazımı bütün kanaatlarımın Ingi- kıma göre, bu cephe, §İmdiye kadar evine taarı·uz etmiş, tutulmuştur. 
olarak bu za_ferin;. bir inhidamın ba, ıiz ve Amerikan azminin aarsılmazlı_lvarı~mış .b~lu?~n kıymetlerde, top. Kuma~cılık: 
!angıcı olduguna ınanmaktayı?.. ğına dayand t b .. t . k 1 yekun hır ıhtılal manzarası göster- Ödemışte Bozkurt mahallesinde 

Fakat bıı arada açıkça şunu da b.t. . ıgını e aruz e tırere ' mektedir. Fakat bu ihtilalin, hiç ol- Deveci Hasan Mustafa Bardak,.ıog· _ 
.. 1 k ı , 1 ı ırıyorum b. k . . K , " soy eme uogru o ur: . • mazaa ır aç asır gerıde kalmıf bir lu, Alı ocaman ve dah{ı bazı kim_ 

Elde oynanacak kozu kalmıyan; Şakır Hazım ERGÖKMEN takım umdelere tekrar varmak te. seler kumar oynarken tutulmuşlar_ 
daha doğrusu, İngiliz adalarına sal- mayülünü görmemek mümkün mü? dır. 
<lırınaklan ibaret olan son k Gün sabahla, insanlık çocukla Bu cephenin «devlet, halk, hukuk, Ayıp şeyı 
kırılmak ihtimali kuvvetli ld o~u~u. ' başlar.) adalet, hürriyet» mefhumlarında 1 lsmetpaşa bıılvarındl:l Ahmedirt 

---X.---
l{öprÜ tan1iri 

Dıkilı - Ayvalık ara;.;ındaki s•ı
se üzerinde fırızaya uğramı~ hultın;;:ı 
büyük ahşap köprünlin tamiri ;ç!ı1 fa
:ılirete baslanmı~tır. 

B. Kemalettin 
İş da11resi rei~ muavini ve eski bor

;:;n komiserimiz bav Kemalettin bazı 
tetkikler için ı;ehrirnizc g ·imiştir. A' 
~onuna kadar İzmirde kalacaktır. Ar
kadaşımıza ho~ geldin eleriz. 

1 1 

IKısa Haberler 1 .......... ________________ .......... __ 

ehı•imiz ihracatçılar bıı•!igi umu
mi katibi Atıf !nan yarın Islanbul -
dan dönecektir. * Şehrimiz Fran:-1ız ba~konsolosu 
Andre Paris Ankaraya gitmiı;tir. 

8205:! Umumı ı·eküıı 
ZAHİRE 

10 ton Rakla 
68 çu,·nı Stı~am 

100 ton 8usam 
tı:ı h:olya Pamuk 

12 ı;tl 

rn 52 ;;o 
71 7ii 75 

" ············. ································· ' 
; Mes'ud Bir Akit 1 

İzmirin tanınmış tüccarların- i 
: dan Bay Fehmi Simsaroğlunun j 
.yeğeni Bayan Süzan Payzenerl 

ile gazetemizin musahhiHi Rıza· 
Amur'un akidleri dün İz~ir be-

• lediye evlenme dairesinde icra 
kılınmıştır. • 

Genç çifti tebrik eder, ebedi§ 
: saadetlerini dileriz. ; . .............................................. w,, 

I<aput bezinde ihtik{ır * Yarın C. H. P. Cunıaovası na
hiye kongresi :mat 13,30 da, öbür 
gün de Karşıyaka n~hiye kongresi Ödemişte 16 eylül mahnlle~indt' 
~aat 20,30 da toplanacaktır. manifaturacı 65 yaşında. Zehr:.ı * Vilayet isk~n müd,ürü Dr. Zi~·a Umay, yüksek fiatle kaputbezi sata
Fu-ad göçmenlerın vaziyetini tetkik 1 rak ihtikar yaptığından adli.n~.w.ı \'e· 
için Ku:iada,ıııa gitmiştir. ! rilmiştir. 

-ı Ç iF TÇİNiN KÖŞESİ ı. 
Üç, dö1·t yıldır kayısı ve şef talile1·inıize yeni biı· 

n1araz nuısallat oldu 
. Al 

0 
. u~u ıçın Çocuk eıirgeme kurumu genel ki.fi bir sarahate vardığı ve bunu ta· gazinosunda kaptan İsmail og' lu 

oynıyıım.van manyanın ınhıda k . h kk k · k · · d .. ·· ·· ·.. , 'l f YAZAN: Nihat lYRIBOZ , . . · · mı mer ezı a u ettırme ıçın ovuştugu soy- •• usta a ile Ahmed kızı 37 ya~ında ı 
hıç hır Z'\man kolay ve hızlı olınıya 

1 

)eniyor Filhakika faşist doktrininin A ,. e Güleı· h k . .. b .1· • · Bu maraz her yıl meyvecilerimize kesmeli ve yakmalıdır. İyi ve güne• 
1 

. • • . , er esın gorfl ı ecegı 
caktır. 1::-gal altındaki memleketler nasyonal sosyalist görüşün bu mef- ~ekilde öpüşmek stıretiyle umttml büyük zararlar yapmakta, meyve me. havada 100 litre suda 3 kilo göztlltıı 
halkının ~ayatı pahasına Alrr.anya Hocazade Halil ve Ragıp iflas ma· humları nasıl anladığı az çok belli- adaba aykırı hareket ettiklerinden raklılarını ümidsizliğ1> düşürmekte - bir kilo kireçten hazırlanmış il~cı 

. . . ' sası tasfiye idaresinden: \d.ir: F~~at. bu c~~h~, henüz .h.amle- adliyeye verilmişlerdir. dir. ağacın her yanına bağ tulumbası ı~e 
BUGÜN matınelerden ıtıbaren .Jiüflis Hoc-azade Halil ve Ragıp sını bıtırmış degıldır. Bu ıtıbarla Hırsızlıklar: Kızılleke adını verdiğimiz bu ma- püskürtmeli ve ağacı baştan aşllB 1 

T 
. d iflas ma a ·iyle alakadar ashabı mat- onun, ortaya attığı kıymetlerin mi- Mehmed Durol Bergamada Trab- raz şöyle başlar: . • güzelce badanalamalıdır. aggare srnemasın a lubun 27-11-941 perşembe günü ;:;aat 1 n~l~.rı v~ m8:~ir,etleri, belki, h_ı:nü.z, zon oteline!·~ yattığı odada misafir Şefta l i, kayısı, erık v_e bademler çı- Baharda çiçek açmadan az ön~ei 

J 6 da emlak hanında 3 numaralı dai- butun şumulunu kazanmış degıldır. kalan doktor Emanoele aid bazı eş- çek açıp yapraklanmag~ başladıkları yani gözleri henüz kabarmış iken .!1. 
2 BÜYÜK PROGRAM reye gelmeleri tebliğ ve ilan olunur. Hele bu .cephenin iktısad görüşü ile, yayı çalmış, kaçmıştır. Aranıyor. vakit taze yaprakların uzerinde nok- bir havada 100 litre su, iki kilo go$f 

1 - TÜRKÇE SÖZLÜ beynelmılel teşkilat fikri, hiç de açık ta gibi küçük kara ve kızıl lekeler taşı bir kilo kireç ile hazırlanı1lı 
İzmir ahkamı şahsiye sulh hukuk olarak meydanda değildir. hasında, ibhamların kayna§hğı bir belirir. Bu lekeler sonradan delinerek ilaç ile yine ağacın her yanı ilaçlllfl' 

mahkemesinden: Görülüyor ki, yarın, kıymetler sa- mahşerdir. yapraklar ı delik deşik olurlar. Bunlar malıdır. il'. 
Bayr ki "~ d' k her tarafa bulaşır, küçük meyvelel"İ Eger bu ilaçlardan sonra hast•.ı.:. a ının ıu ura ıve ·o · a &ındn ·• .. 

22 sayılı evde mukim ·iken i~7-94l sarar, meyveleri döker. Büyük mey - komsudan gelmiş ve yine tek t\I • 
ta_:ihinde Öl<>n Atiye tereke. inden " Diiyük fedakarlıklarla celbine muvaffak olduğumuz velerde ise kızıllekeler bırakır. Has- meyvelerde görünürse meyveler htıl 
Turk medeni K. nun 561 nci madde. • • talık bununla kalmaz. Bütün yaz a.- nüz nohut kadar iken 100 lire İe 
:ine .t:vfik~n. alacaklı ve borçluların- Matmazel LJLJ i daresinde ğacın her yanını sarar, dalları kuru- yarım kilo göztatı 300 gram kireç 
nın ılandaıı ıtibaren bir ay içinde tur. Hasta ağaç sağlam ağaçlara ba. hazırlanmış ilacı ağacın her yanırı~ 
alacak ve borçların mahkemeye ka- -- kılınca, daha çabuk yaprak döker Püskürtmelidir. Bu üç ilaç yapılır 
y~~ ettirmeleri ve 569 ncu maddeye POGANI p ve kış mevsimine böylece cılız ve h as- meyve ağaçları hem kurumakt•~-
gor<' . bu müddet içinde alacaklılarını ve ETO talıklı girer. Ertesi baharda çiçek za.· kurtulu_r, h~m de bol ve lekes.iz .,ıllh. , 
yazdırmayan alacaklıların mirascı • manında bu ağacın bir çok dalların- fü) verır kı hu da meyvecinın :ı:• r· 

Ağlatırcasfoa güldürecek dere- ya ne şaııen ve ne de terekeye '.zafet- MACAR CAZ ORKESTRASI da çiçek gözlerinin kuruduğu ve met ve masrafını her vakit kurtar• 
cede neşe .•. Musiki, Şen sahneler- le alacak takibatta bulunamıyacak- hunların açmadıkları görülür. Ağaç lar. -

le dolu FRANSIZ VODViLi ]arının ilan olunur. 4749 Dora Lukovszky filiz .sürmez olur. A çan çiçekler ve ıi-~~111111-••'!91•--
süren filizler ise kurur veya dökülür. ROMEO JULiET'i 

Oynıyanlar: İRENE DEZİLAHY B k ·ı· k 1 y b . NAZiRE lzmir belediyesinden: F J } " l S t a ımsız ve ı açsız a an agaç ır • · · 
ve RENE LEFEVRE - CHARPIN e\• (a a{ e "> an ÖZ iki yıl içinde dib inden kurur. Kızılle- •• g 

Açık olan dört itf-aiye erliğine, or- OJ • AŞ MATİNELER: ta okul mezunlarına tercih edilmek ----ooo kenin çaresi vardır. Yeter ki, ağacın mıyen 
PAPR · 1 B k d · ·h h k sahibi hunu kurtarmagw a teşebbüs et-iKA - 2 5 8 şarty e ilk tah~ilini bitiı·miş olanlar u a şam an ıtı aren er a şam 
V. FEDAİSİ- 3,30 6 ,30 9 30 arasında 17-11-941 pa:ı;artesi günü D e G • d sin ve üşenmesin. Bunun için hasta-

1 
Cumarte!İ, pazar günleri 12,30 l,s.aat 10 da imtihan yapılacaktır. Ta. enız a zınosun a lık giren Vp gİrmiyen bahçelerde tam İııtanbulda Üç haftadan beri 

da ilave seansı T: 
336

_
46 

' ı lı_ıı\er.ibn. 
1
tahsil ve askerlik veı;ikala. bu mevsimde yaprak dökmeğe baş- Büyük ve daimi bir muvaffa • 

•--------·------ :ıy e ır ikte belediY,eye müracaatla- ladıgwından yaprakların çogwu dökülür rı kıyet kazanmaktadır.. ııd 
' ~ • • • ~ ' • f.76 dökülmez; aiaçlaran kuru dallarını l•••mİmiıııııllııiiıiiiıiıliiiıiliiiıiliıi••••-.... 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

PAPRİKA 

Vatan Fedaisi 
Tarihi.. Kahramanlık .. A§k .. 

Macera filmi Oynıyan: 

RICHARD DİX 
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13 ikinci Te4rin 1941 PeTJembe 

1·1~;i~ ..... L;;~~·~·; ..... A~i;·i'i'ği ..... lii~l;;;i 
••••ı"••1• ••"1 •••••••••1• • 11 "'''''•••••• •• • •111••111 1 111uııııııııııı • ı ı ııı1111111•1111 1 11111111111ıııııııııııı: 

atan bul levazım amir-liği aatın alma komisyonund an: 
Miktarı Ebadı Cinsi Beherinin fi. yekun 

l 0000 ::det 
3200 adet 
3000 adet 
4000 -adet 

31 70 
43 66 
34 60 
43 70 
4:3 70 

onluk galvanizli saç 
onluk galvanizli saç 
onluk galvanizli saç 
onluk gıılvanizli saç 

190 kurııe 
183 kuruş 
175 kurus 

180 kuruş 
210 kuruş 500 adet l'ekizlik galvanizli saç 

20700 
l - Soba borusu \'C rlir:ıeği yapılmak üzere yukarıda ebad ı·e mik-

da .. brı yazılı yeni galvanizli saç alınacaktır. 
2 Pazarlıkla eksiltmesi l4/ 11 / V41 cuma günü saat 15.30 da Top

hanede İstanbul LV. ıimir!iği ~atın alma komisyonunda yapıla
caktır. B?herinin fiatleri yukarıda gösterilmaiştir. 
Kat'i t miııatı 5753 lira 40 kuruştur. Nümuneleri komisyonda 
görülür. İsteklilerin belli vakitte komis,rona mü>racaatları. 

Harb iye yedek subay oku lunda sa lın a lma komisyonundan: 
l - Ka1}:tlı znrf usuliyle 13550 metre mikabı kereste münakasaya 

konmuştur. Kerestenin. '!\'<af ve ebadı komi•yonda görülebiliır .. 
2 llfU\ :ı k k :ıt t · m i natı 3500 liradır. 
3 - İhalı>oi 1 ' 12 941 pazartesi ırünü l'nal 11 de yapılacaktır. 
4 - T"lipl •ı"n Harbiyede ,\'edck subay okulunda <atın alma komis-

yonuna müracaatları. 13-18-23-28 
lzmir levaz ım amirl iğ i sat ın alma komiayonundan: 
l - Kapalı zarf usuli;-le ek•iltm~ye konmuş olan 99.600 kilo odunu!'l 

eksiltme ve ihalesi günü olan 5 11 '941 de talip çıkmadığınd:ın 
mezkür nıikdaı· odun 5 11 941 gününden itibaren bir ay zaı·
fında pazıwlıkla satın alınacaktır. 

2 

" " 

Beher kilosu 2 kuruştan muhammen bedel tutarı 19920 lira olup 
muvakkat teminatı 29V8 liradır. 
Taliplerin 13 11 941 tarihinden itibaren he•r gürr kamında ya
zılı \'~sikalarıle ve t.eminatlarile İzmirde kışlada levazım amir-
lııCı satın alma komisyonuna müracaat •tmeleri. 

tiarb iye yedek subay okulunda satın alma komiayonunda n : 
l - Pazaı-lıkla 10.000 liralık kuru üzüm satın alınacaktır. 
2 

.. .. 

Evs:ıf w hu:<usi ~aırtl&r komisyonda görülür. Taliplerin getire
cekleri nümuııeleı· komisyonca ~ğenildiği takdirde bu nümune
ler üz . rındeıı pazarlık yapılacaktır. 
ihalesi 17 11 941 pazartesi günü saat 15 te yapılacaktır. Ta
liplerin 100 liralık kat'! teminatlariyle Harbiyede yedP.k subay 
okulunda ~atın alma komisyonuna müracaatları. 

H arbiye yedek subay okulunda salın alma kom isyonundan: 
1 .\1üteahhit nanı ve he,abına 50 ton prine sabunu açık eksiltme 

ile münakasaya konmuştur. 
2 Evsaf ve hususi şartları komisJonda gc~t'ülür . Beher kilosuııuıı 

muhammen bedeli 43 kuruştu!'. 
:ı - lhaleı;ı 29 l1 941 cum:ır!P.si günü saat 12 de rnpılacaktır . 
.ı - Taliplerın tenıinatlari;·le Harbiyede yedek subay okulunda sa; 

tın almak komisyonun:. müracaallıırı. 13-17-22-21 

Harbiyede yed ek subay okulu satın alma komiayonundan: . 
1 - Paza>rlıkla 20 ton sadeyağı satın alınacaktır. Evsaf ve. h~susı 

şı,rtlar komisyonda görülür. Asidin azami derecesi s~kızdır. 
2 - Beher kilosunun muh:ımmeıı bed!?li 175 kuruştur. 
:ı _ lhalesı 17 ıı 941 pazartesi günü sa:ıt 14 te yapılacaktır. 

Taliplerin bt'i temin:ıllariyle Harbıyede yedek sub.•y okuluıı
cla sntın alma komisyonuna mürac~ıatları. 

lzmir ley azım amirliii aatın alma komiayonuı..!'ln ı 
ı _ .\terkez birlıkleri ihtiyacı için 83 bin kilo kuru ,;Qğan açık 

<'ksiltme usulü ile salın alınacaktır. 
2 - Beher kilosunun muhammen fiatı 6,5 kuruştan hepsinin tu

tarı 5395 lirndır. 
a - Eksiltme ve ihalesi 26-11-941 çarııanba günü saat 15,30 da 

izmirdc kı~larl:ı IC"\"nzın1 amirliği !'latın alma komL'iyonundn 
yapılacaktıi·. . . 

4 _ Taliplerin muayyen günde ve saatta tcmınatları veı kanunen 
gerekli \'e:<ikaları ile komi,yond~. ~u.~unmaları, 

5 Şartname het' gün komisyonda gorulur. 
8 1~ 16 23 

lzm ir levazım amirliıii aahn a lma komisyonundan : 
ı - .\ierkez birlikleri ihti:,.acı için 80 bin kilo patates kapalı zarf 

usulO ile satın alınacaktır. . . t 
2 Beher kilosunun muhammen fiatı 12,5 kuruşt-an hep-.nın u-

tarı 15 bin lira olup muvakkat teminatı 750 Jır:idır, , . 
;ı - ihalesi 26-11-941 çarşanba günü saa~ on beşte ızmı~de t:şl:ı

da levazım amirliği satın alm-a komısyonunda yapı ac_a 11 • 

4 - 'l"alipleıin mu:l\'yen günde ihale saatından en geç bır saat 
r,\.eline kadar· teminat \'e teklif mektuplannı komL<yona 
vermeleri. 

5 Şartname<i her gün komisyond-a görülebilir. 
8 13 16 23 

latan bul leva:ıım amirli ıii satın a lma komisyonundan: , 
Tekerlek taban demiri ile dingillik demiri verilmek şaı tıYle 2100 

adet çift atlı nakliy~ aı•dbasının 17-11-9.U pazarte.•i günü ;:ıal ll 
<le pazarlıkla eksillme<i yapılacaktır. 

Şaıiııamesi her gün kom;syonda göı·lilebilıı'. 
Hu arabalar 500 arnlnıdmı aşağı olmamak üzere ayrı ayrı talip

••rn dA ihale edilebilir. 
l\!uhammen bedeli 2~6100 lirıı olup kat'ı teminatı 21188 liradır. 

l~teklilerin belli gün n 'aatte fındıklıd:ı •alın alma komisyonuna 
ı:elmelt'ri. 12 13 14 15 

lzmir Levazım Amirliği Satuı Alma Komiayonundan: 
ı - Bazı birlikler ihtiyacı için l 97 ton ke•ilmiş R ığır eti kapalı 

znrf usulü ile satm alınacaktır . 
2 - Beher kilosunun muhammen fiati 46 kuruştan hepsinin mu· 

hammen tııtarı 88650 lira olup muvakkat teminatı 6069 li
mdır. 

:ı _ ihalesi 26-11-941 çarşanba günü •aat on beşte kışlada leva. 
zım amirliği satın almit komisyonunda yapılacaktır. 

4 _ Taliplerin mezkur gün ,.e saattan en geç bir saat evveline 
kadar teminat ve teklif mektuplarını komisyona vermeleri 

5 _ Şartname•i he,. gUn komisyonda görülebilir. 
8-13-16-23 

latanbul levazım amirliği satın alma komi.eyonundan : 
ı - Beher kilosuna 425 kuruş tahmin edilen 15 ton kadaı· kun

cluralık sarı vakete alınacaktır. 
2 - P'llzarlıkla eksiltmesi 14-11-941 cuma glinü saat 15 de top

hanede istanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılaca kır. 

:ı - Şnıiname<i komi•rondu görülilr. Talipleı-in belli gtin ve saat-
te komi,yona müraca-atları, 11 13 

l ıtanbul Lv. Sa. Al. Ko. Reisliginden: 
l - Beher kilosuna 400 kurtu; tahmin edilen 20 ton kadar pen

~elik kö.-ıele ıılır.acaktır. 

2 Pazarlıkla eksiltmesi 14-11-941 cuma günü saat 15 de top
h-anede levıızmı amirliği satın alma komisyonunda yapıla -
cnktır. Şartnamesi komL~yonda görülür. 

3 - 1 -teklilerin teklif edecekleri miktar üzerinden teminatlariy-
le belli vakitte komsyona gelmeler. 12 13 

1 - 4000 ton buğdaydan bulgur yaptırılacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltme•i 14-11-941 cuma gilnü saat 14 de lop

h-aııede istanbul levazım amirliği •alın alma komisyonunda 
,\'llpılacaktır. 

3 -Tahmin bedeli 138888 liıa 80 kuruştur. ilk lemin&tı 3194 li
ra 45 kuru~tur. Şartnamesi komisyonda görülür. İstekli lerin 
fabrikaları muı:yene edilmek üzere eksiltme gününden üç 
giln evvel i tida ile ıevazım ıımirliğine mliracaatl-an. 12 13 

-- - - {AlırADOLUJ ----

lzm ir Jeyazım amirliği satın a lma komiıyonundan : 
1 - Çeşmedeki birlik ihtiyacı için 30 bin kilo kesilmiş sığır eti 

kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 45 kuruştan hepsinin mu 

hammen bedeli tufan 13500 lira olup muvakkat teminatı 
1012 lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 26-11-941 çarşanba günü saat on beşte izmirde kışla
da levazım amirliği satın alma komL•yonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin ih-ale saatından en az bir saat evveline kadar te
minatlarını ve teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda göı·ülebilir. 
8-13-16-23 

Harbiye Yedek Subay Olcıılıında SA. AL. Komisyornından : 
1 - Kapalı zarf usuliyte münakasası ilan edilen 19 ton kuru uzume 

talip çıkmadığından ayni mikda>r kuru üzüm t.ekrar pazarlıkla 
münakasaya konmuştur. Evsaf ,.e hususi şartlar komisyonda 
görülür. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 51 kuruştur. İhalesi 18/ 11/ 
941 salı günü saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin kat'i teminatla
riyle Harbiyede Yedek subay okulunda satın almak komisyo
nuna müracaatları. 

lzmir Jeyazım amirliği satın alma komisyonundan : 
l - Pazarlıkla 255 dökme soba satın alınacaktıır. 
2 - İhalesi 15/ 11/ 941 cumartesi günü saat 15 te İzmirde kışlada ],,_ 

vazını amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Vasıf ve şartlar her gün komisyonda görülür. İsteklilerin belli 

gün ve saatte komisyona mürocaatları.. 
Harbiye Yedek Subay Ok1.ılmıdo SA. AL. Komüıyonundan : 
ı - Yerli hayvanlar için 30.000 adet yem toırbası ve 30.000 adet 

gebre kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 
2 _ Evsaf ve hususi şartları komisvonda görülür. Yem torbalarının 

beherinin muhammen bedeli 1S5 kuruş ve gebrenin muhammen 
bedeli 34 kuruştu>r. Bütün partiler bir talibe ihale editeceğ gibi 
dörtte bir mikdarından asağı olmamak üzere ayrı ayrı taliplere 
de ihale edilecektir. · 

3 - ihalesi 29 111/ 941 cumartes i saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin 
teklif mektuplariyle ihale saatinden bir saat evvel Harbiyede 
\"t'dek subay okulunda satın alma komisyonuna müıracaatları. 
. 13- 17 __..., 22 

lzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan : 
ı - Kapalı zarf usuliy!e eksıltmeye konmuş olan lil ton şekere ihale 

için muayyen olan 7 111941 tarihinde talip çıkmadığından m~z
kür tarihten ilibaı·en bir av zarfında pazarlıkla satın alına-
caktır.. · 

2 - Kilo•u 50 kuruştan muhammen bedel tutarı 9000 lira olup mu
vakkat teminatı 675 liır:ıdır. Şıırtname•i her gün komisyonda 
görülür. . 

:ı - Taliplerin 13 ll . 941 tarihinden itibaren pazarlık müddelıııe 
kadar her gün saat 15 te İzmir Levazım amirliği satın alma ko
misyonuna kat'i teminatlariyle müracaatları. 

Gr/ilıaitı Ct~krr'i Sotın Alma Komi.~ııonııııdan : 
1 - Askeriye ihtiyacı için pazaırl;kla 10 ton kuru üzüm, 10 ton ela 

kuru incir alınacaktır. 
2 - i\1uhamm'>n bedelleri üzümün 64 ıncirin 30 kuruştur. 
:ı - ihalesi 17 / 11/ 941 pa"l!rte.~i saat ıı de Geliboluda tümen karar

gahında )'apılacaktır. 
4 isteklilerin belli gün Ye saatte kom!s~·ona müracaatları. 

l;ı - 14 - 15 - 16 

lzmir levazım amirliıii aatın alma kcmıiayonundanı 
1 Kapalı zad usuliyle eksiltmeye konmuş olan VO ton sığır etıne 

muayyen ihale gününde talip çıkmadığından mezkur mikdar 
et 7 11 . 941 tarihinden itibaren bir :ıy zarfında pazarlıkla satın 
alıırncaktır. 

2 Kilosu 45 kuru~tan muhammen bedel tutarı 40.5000 lira olnp 
muvakkat teminatı 3037 lir 50 kuruştur. 

3 - Şartnamesi heır gün komisyonda görülür. 
Talipler in 17 ' 11 941 ııaznrl1!•i gününden itibaren kanunda :V<l
zılı ve~ikalariyle birlikte lzmir J.nvazın1 fı. m ~ rliği satın alma k:()
misyonuna mü rac.şalları .. 

İzmir levazım amirliii aatın alma komiayonundan: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmus olan 605,000 kilo orlun:ı 

ek•iltme ,.e ihale günü olarak muanen 5. 11 / 941 tarihinde t.a
lıp çıkmadığından mezkür mikd:ır odun 5 11 941 ta>rihinden iti

baren bır ay zarfında pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 _ Kilosu 2 kuruştan muhamm"ıı bedel 12,100 lira olup mu,•akkıt 

teminatı V07 lira 50 kuruştur. 
:ı _ Taliplerin 13 11 941 tarihinden itibaren h('tr gün kanunda ya

zılı vesikalarile rn temıııatlarile lzmirde kışlada levazım ami"· 
Jıği satın alma komisyonuna müracııııt tmeleri. ----Harbiye yede k subay okulunda aatın alma komisyonundan: 

ı - Müteahhit nam ve hesabına 50 ton prime sabunu açık eksiltme 
ile münakasa;·a konmuştur. Ev•af \'e hususi ş:ırtlar komisyon
da göcülür. 

2 Beher kilosunun muhammen bedeli ·13 kuruştur. 
:ı ihalesi 29111/ 941 cumartesi günü saat 12 de yapılacaktır. 

Taliplerin teminatalriyl" birlikte Harbiyede yedek Ruba>· oku
ltında satın alma komisyonuna müracaatları. 

13 - 17 - 22 - 27 

lzmir Defterdarheından: 
SPt:ş Muhammeıı n. 
No. su liı-a Krş. 

987 3 lincü Karataş M. Islahane sokak 1724 ada 4 parsel 15 00 
126 M. M. 107 eski No.lu arsanın dörtte üc hazine hissesi 

9~9 Karşıyaka Bahaıriye M. 1865 inci sokak ıs ı ada 2 
parııel 85.50 M. M. zeminli 4 tajlı hane, 240 00 

990 Karşıvaka Alaybey llfitatpaşa cad. 45 ndn 37 parı;el 
197 M. M. 9 taj!ı arRn.. • 250 00 

991 Karşıyaka Bostanlı 1700 üncu yall sokak rn;;G ada 
8 parsel 265,25 . M. 518 No.lu arsa. l!lS 00 

992 Karşıyaka Bostanlı 1813 Toprnk So. 1868 adn :ı 
par sel 20 M. l\I. 12 tajlı arsa. 98 00 

993 Karşıyaka Osman zarle 1775 inci O~maıı zade çıkma-
zı 111 ada 10 pa r""l 208 M. M. ~2 1 1 - 34 ta.ilı arsa 42 00 

994 Kıwşıyaka Alaybey 1681 Şehit Cemal sokak 26 ada 
2 parsel 84 M. M. 4 1 tajlı arsa.. 70 00 

996 Karşıyaka Alaybey 1694 üncü Sezai ~okak 44 ndah 5 
parsel 1201 M. M. 10 tajlı arsanın (yedide iki a-
zine hisse•i.. 185 70 

997 Karşıyaka Osman zade 1775 inci Osm:ın zade çıkmazı 
00 ıı ı ada 8 prsel 130 M. M. 30 lajlı arsa. 26 

V98 Karşıyaka Alaybey e•ki slitçü, y~ni 1696 ıncı Hengam 
sokak 48 ada, 58 parsel 110 lif. M. 88 tajlı hane. 350 00 

999 Göztepe i\1. Eşrefpa~a sokak 935 ada 4 pargel 316.75 
M. lif. bila No. arsa. 65 no 

ı 000 .\iersinli Bornova caddesine gi>ren 1564 üncü sokak 
1463 ada, 5 parsel 920 1\1. 111. 40 tajlı (Arsa, Baraka, 
Dam, tulumba.. 800 00 

1001 ikinci Süleymaniye llfısırlı c.ad. 154 ada V parsel 142 
M. M. 133 taj !ı a rsa.. 57 00 

1002 Üçüncü Karataş Mısıl'lı cad. 670 ada 9 pars•! 975 M. 
M. 156 1 tajlı arsa.. 120 00 

ı 003 Karşıyaka Alayhey 1682 inci Selamet sokak 28 acla 
8 parsel 100,50 1\1. M. 34 kapu, a6 tajlı hane.. 300 00 

J004 Karşıyaka Alaybey 1672 inci MiQ·at sokak 20 ııda 18 
parsel No. 1512.50 M. M. 23 25 K. 17 4 tajlı Sebze 
bahçesi.. 1612 00 

ı 005 Karşıyrurn Alay bey 1682 inci Selıimet sokak 28 ada 
7 parsel No. 92.50 1\1. i\I. 32 kapı 34 tajlı Aı·sa. 45 00 

Yukarıda vazıh emvalin peşin para il'> mülkiyetleri 12/ 11 941 tari-
hinden itibaren 16 gün müddetle .. mü~ayed;>ye kon.~lmuştur. . . 

lhııleleri 28 ı ll / V41 tarih ine mu•adıf cuma gun u saat 14 t.edı r. Tlllıp
le r in muhammen bedelleıri iizer~nden,,Y~zd.e_ .'.7•5 teminat ~çesi yatıra
r ak yevmi mezkurda Milli E mlak mudürlugunde muteşekkıl satış •i<l· 

m isyonuna m!irucnat!arı.. 4748 

------- - Sayr. 3 " 
lstanbul Nafıa müdürlüö:ünden: 

27. 11. 941 Perşembe günü saat ll> de İ<tanbulda Nafia Müdürlüğü 
eksiltme komisyonunda 14820.02 lira keşif bedelli Ayazai(a köşkü tanıiTi' 

kapalı 7.arf usuliy!e eksillm<-ye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Ba;· ındırlık işleri genel. hu<usi ve fenni şartn:ı

meleri, proje keşif hülasasiyle buna nıüteforri diğer ı•vr:ık cl:ı i'resiı.cle 

görülroektiır. Muvakkat teminatı lll2 liradır. 
isteklilerin teklif mektupları ve en az bir !Pııhhüdde 10.000 liralık bu 

iŞe benzer tarihi bina tamiratı işi yaptığına dair idarelerinden almış ol
duğu vesikalara istinaden İstanbul vilıiyetinP. mürac-~atla eksiltme tal'i
hinden talil günleıri hariç (3) gün ene! alınmış ehliyet ve 941 ;·ılına aid 
T1caret odası vesikalarını havi kapalı z:ırflıırını 27 11 9.11 perscmbe ırii
nü saat 14 de kadar :-lafia .\liıdürlüğüne \•e rmeleri. 

8 l:l 18 23 (4639 9598) 

inhisarlar umum müdürlü2'ün
den: 

1 - Nümunel"'1"i nıucibiıır". :l2602 kilogram i<garta kana\'iç~ sa-
tılacaktır. 

2 - i\Iuhnmmen bedclı 24,451; l>O liradır. 

3 - Pazarlık 18-11-941 'alı günü saat 9.:ıo d:ı Kabataşta le,·azım 
şubesinde müte'l('kkil salış komi•yonunda yapılacaktır. 

4 - Numuneler her gün adı geçen komi:;yonda görülebilir. 
2 s 10 13 (4n77) 

Memur aranıyor 
Müzeler müdürlüeünden: 

On be~ lira a•li maa~lı Sel~uk - Ef~, nıiizcsi mııh<ifızlık \'e mutemet
liği açıktır. 

Talip olanların İzmir müzel<>r müdürlüğüne müracaatları. 4763 

lzmir muhasebei hususiye mü
dürlüeünden: 

Güzclyurd mahallesinin Türk pazarı sokağında Yııda Algamirin mıı· 
tasarrıf olduğu 85 numıwalı ve 150 lira ıradı gayri safiyeli ve 1200 lir:ı 
kı;-melti dükkanın \'ergı borcundan dol:ıyı haczedilen mülki;·eti idııre 
heyetinin 29 7 1 !l41 tarih \"e 1658 sayı karıırı ile <alı lığa çıkarılmıs 'ıli. 
Yirmi bir gün müddetle dernm eden muzn:;edesinde talipJ..,rin ,.,.,. 
eyledikleri peyler haddi layık görülmediğ.nct~n miiza)·erle : İda>re heıeti 
karariy!e on gün müddetle daha tenıclıt edilmi~tir. 

24 / ll 911 günü ak~amı ihalei kat'ıyesi icra ed ; Jeceğinrlen talipleri•ı 
yeı'llli mezkiirda vila.vet idare heyetiw müıracnatlan i :"ın olunur. 476-1 

Vilayet makamından: 
20 lira asli maaşlı :\Ieklupçuluk evrak memurluğu vekaletine üç!<' ıl:i 

ııisbetinde maaş ile memur alın:ıcağından kanuni e\·safı haiz taliplerin 
iiç gün içinde vesaiki ile birlik!:<> Viliıvel Mektupçuluğ'una müracaatları 
ilan olunur. 4766 

Gayri menkul satışı 
T. C. Ziraat Bankası lzmir Şu. 

besinden: 
Torbalının Karakızlaı ko,\'ÜJJUJJ I\'.ot.,ı.ılan mevkiiııde llasıııı oiilu Hü

se,vin ve i\lehmede ait bıri (:ll) dönüm (1) cdek (193) arşından ibard 
bağ gürumu \'C zemini, diğ~ r : (20) diinünı (1) cdek (244 arşından ı ba
ret tarla, Torbalı Kazası ldaıre heyeti kararına tcvfikaıı 21 l,\'ün müddet
le açık arttırmaya konulmu ştur. Arttırma ,.<' ihalesi 4 12. !l4l tarihine 
mü•adif perşembe günü sat 2.:ıo ela Torbalı hükümet konağında idare 
heyeti huzuurnda yapılacaktır. lstekliterııı mezküo· tarihte hükümetl~ 
hazır bulunmaları ve satış şartnamesini görmek \'c tafsilat almak arzu
ısunda bulunanların da ~imdid e n nank:ımıza mliracmılları lüzumu ilı\ıı 
olunur.. 4765 

lzmir DefterdarhP-ından: 
Satış 

No. su 
.\tuhammen R. 

lu a Kr~. 

935 Kuru çay "1. Jkınc ><'ı>etQ l <okak ı:ısı arla, 18 
parsel ,12,50 i\I. .iL r, tııjlı arsn 

937 Köprü mahallesı Türkoi(lu sokak 830 ada 17 
par;;e] 169 .111. n. 64 lSki No. lu ar<a 

938 Köprü .111, Tür!<0ğlıı sokak 8~0 ad-a 18 parsel 
195 111. M. 66 numaralı ar:;a _ 

!l39 Köprü i\I. Tülwğlu sokak 816 :ıda l~ parsel 
408,50 M. M. biltL numaralı ar:;a 

940 Köprü M. Tükoğlu ,;okak s:ıo ;ıda 22 parsel 
2 13,50 i\I. .111. 74 rajlı ar<a 

941 Köpıü .\!.Letafet ve Tükoğlıı sokak 8:l0 ada 12 
paı·sel 174,50 :\1. ;\f. biliı numııralı arsa 

942 Köprü M. Türkoğlu sokak 8~0 ada 21 ıınrs•I 
101 111. M. 78 ei<ki numanılı Msn 

044 Karantina köprü mısırlı ı 7:ın ıııla :ı parsel 
626,25 M. :il. ntımarıı,ız nrsa 

941} Karantina köprü 826 ada 6 par<~! 280.50 :il. :il. 

il 00 

R3 00 

97 50 

200 00 

105 00 

no oo 

Gfi 00 

145 00 

Numarasız ar"a· 112 00 
fJ46 Karantina köprü murndi~· e \' ~ llumlupıııar !112 

ada 2 par~el 141,50 lif. M. ııumarnsız arsa 141 50 
947 Karantina köprü Emiııbey \'e der~ sokak 826 

ada 3 par~el 277 i\1. M. numaı :ısız arsa 11 O 00 
948 Karantina köprü kayatepn <okak 1785 ada 2 

5 il• J\I •_}4 00 parsel 16 ı. · . numn,·asız ar:;a 
949 Karantina köprü kayatepe sokak 1785 acla ·I 

parsel 250 ;\1, :il. numara<ız arsa ·10 00 
950 İkinei kaıantina bülbül sokak 1742 :uh 25 

par,cl 105 :\!. ::11, 75 eski no.lu arsa 20 00 
951 K&rantina Abancak ve istikbal sokak 1752 ada 

5 parsel 273,50 ;\I. ;\!, 8-1 tajlı ar<n !12 20 
Yukarıda yazılı emvalin pesin para ile mulklyetlerine bidayeten ta

lip zuhur etmediğinden 5-ll·D·11 tal"lhiııden itlıaren 10 gün miiddetle 
temdde bırnkılmışlır. 

!kaleleri 17-11-941 tarihınc nıii,arlıf pazart~,i günü saat 14 dedir. 
Taliplerin yevmi mezkılrda :il. emlıik miiclü : liiğündc ınüte~ekkil satı~ 
ko misyonuna müracanllan il:"ın olıınıır. ·1724 , 

Müzikli Narin Lokantası 
ATATÜRK caddesinde 112 numarada teessiis edt•n l\'ARIN lokantn~ı 

bayramın birinci gününden itibaren umuma açılacaktır. Her gün öğle ye
meklerinde Mat on ilddc11 lıiı' lızı<:ııı/a kadar kli'ısik muzik ve ukşamları 
saat ALTIDAN itibaren memleketin en mütt"na saz heyeti "'' okııyucuin
rını dinlemek zevkini ancak NARIN LOKANTA \·e ÇAZINOSUNU teş· 
rif etmekle elde edebilir siniz. . 



SAHiFE (4) (ANADOLU) 13 İkinci Teşrin 1941 Perşembe 

lııgiltere Kralının nutku Askeri 
-Baş tarafı 1 inci sahifede -

Vaziyet ALMANLARA GORE 
-Baş tarafı 1 inci sahifede 

ke"inııle b:~- So'"'""t piyncie tlimeni 
-arılnıı~ \'C imhr. <•ıli!nıı-t;r. J1ıı• ı,:ok 
e~iı·. Jınmı<tır. !I t::ıı. \I.! l.ıılliyPt i 
harp m:dz0 n1e~i ~·. H,)~~:1·iiı11; f5ti~·. 

Telgr.af, .. r.~t~ . .f~ .. "-'-·· . y .~ Aj~n_s ··_H.~~erleri kı:rtulı,c:,ından . onra <;ıkacak m~"r!e-
1 l"İn halli husu uııdr +enıinat ~ıl '11 s
tı .. 

- Baı tarafı 1 inci aablfede -
tenıpo,:ıı ne ol:ıcal· "! 

"inıtlı hı:rke,; bıııııı ,:oııııaktarlır. 
Şundan eminim kı milletım, 'lr<lu

y: z:ıfer. \':.t:ıolarıııııı mudaf.ı'ısı kiı1 
kt ıııJı-;111dt>n ynpılaıı ialcpl ~ ı·e e •·. ap 
\ ı ıreCf•k, Sovyetlc : i•ı ihii.\·:ıclarını 
kar-;ı 1 11 fılıil Ct'kt ir. 

İtl•fak m ı'lhedcm b11lıı11,ın Tıırki
\P i e muııa ~beti •rimız. tlo~•Iuk \e itı
mat es:--<ların: cm aııarnk kun İn'us. 
aglam hır -.uı·C'tt~ de\ :ım dme cte

ıl i r. 
Hı.he .mpııratoruıııın 1· n den t1h

ta oturm:ı<ını "ri kar"ılınırum. ll·ı 
.T~.,t]r t •en 117.._ i'k · urb:ı ı gıd n l>ir 
nıılkt. ili\ drtıı olarnk htirr·n,tin, :"ı-
\ "US•r u. tur. • 

Maltacl:ıkı saclık t~lı·ı:ıınır hahr:ı-
ına•ı tnlık:l\"erı dırı hayrnrlıkl' t:ık.p 
ediwırum .. 

H:ıkun'e•im, nıırlıiıı taz · i 
d ıki r.ıil 0 tinıin r f: hı, "'ıı 111 • i 
sınh:ıt" i •,n n iinıküıı ılaı. 
h"l'l ı alnı , \tacıır. • 

l'r r 1 iınıentoın., acılı. · ı 
tİj le ıı. :vekıl ( orcil dt> 
· , • .:> tmi. tir. 

, .. rcıl, harlmı 0 ) r"nin <ıık •ık giiz
ıl ıı ~r"(\Çirilr>ıe"ının m •nfi cıhetl · •ı · 
LildirdikLıı soıırrı, lıu defa h •·p h, l,
kıııda bir "\' -iıı·liyı•ıniJ ec ı'iı• · 
y.:km i. t.kbale mt keharıelleı :e bu
Juıımı.vacaµ;ını lıc) arı ·ı' clenıı~tiı· ki: 

HarlJl :-011<111a kadar gMii•·n c'. 
hu· ı undr. n-. kabin ııin H' .ı • de 
t •miıı degi.;iirilm 0 si lrıhi,, m \ ıu ı 
c' gildiı. Hiıktimet p,ıı·lfınıeııt.:ı,ı· ı tnn 
faal'vet halinde tutaral< eal• acak ı · 

orçıl. bundan "'Onra -özler rıe c;u 
.ııretl cle\·am tmls+ır : 

- Bir aj ~ \'\el, llitl riıı ıızıııı z:ı
nıandır iilrn• etrnekte oldıııh 11n ; a
ret etnıi tim. Gciriııııi~c gôn• lıu sııı:-
1 ırim onu oir ı•utıık <övlEmeg' -<t>\

k0tmi~l"r. llitler bu nutkunda .\losl o
·;arıırı lıir kııc giiııc. kııclıır dtı>< co~iııi 
oı lem ~tır. Üyll' • ann onıııı ki il itl•-r 

ııgzını hiç açma,;r nlı. daha h·ı irntJi 
hıırı•ket tmh olıırdıı 

flritany.ı bas\•ekilı d ıı'zlnd ı,i h .
r kat V" l"enıi kayıpları hııkkında dn 
mist ·r ki : 

- c I:unamı uz1k clC\. "le.re , mil 

Ancak t.ıhmiJHlen evvel hfıcli,;el~"'in 
ff<'li~ine intizar eylemek rnk claha 
nıuvnfıktll". \':ıJ.-it kazıııımadan Ru,..
ya istifade etm 0 kletlir. Ye stiphe-,iz 
ki ıuııcl:ııı eıı fazla i~tıfade deni •r 
lngiltere \e .Aınerikııdıı·. 

Har<'katııı :afhalarıııa g lince. 
Mo:kova cC'plıe;:iııcı" kayde değ'?r hir 
ele ri. iklik olnıanıı-:tır. .\lııh:ııeheirn· 
iki tuı·afııı ııfak iileuıleki nıııtcJ,:ılıil 
hlıcumlanna iııhi><:ır (•tnıekteclir. 

:'llo,:kova\·a 170 kılonıetre nı ,::ıfı'· 
de Tulııda lıüyuk iildicl • mu har beler 
le\ am .y 1enıekteclir. 
Almanl:ır lııı holgede ııııırnffakı. d 

kaznııdıklarını lıilclırıı•eı-t · i,;eler de 
~ı::phed" ima 1 clngıı \ Pya doğu i~tif(:ı
netiııcle bir iııkiQaf roktı·w. l.ôrliııu~e 
oroı· ~ıı Almaıı n'ııv.~ffnkıvetleri nıev
~ii 111< hh .:-tt 0 clir. l >onetz ·hı \·z:ı,:ınJ•ı 
da .Alma;ılar ycnid<>n lnlylık mıky:ı,..,a 
+ııarnızlara gıı·ı.-ıııi><lertlir .• lıı:ınrnfih 
bir il >rl 0 nw ka~ dedip < tmeıliklc·ri hi
liıımrmekted:r. 

Kıırıımlıı . .Alıııaıılıır K n;iıı cenı p 
nhiliı e rnrmı l.ırclır. Bu \' azi.ı eL 

naz::ıran 'iva:-topol ve Kere ııımıte:;na. 
Kının Almanlar t:ırafmdan Jıa,.,hn 
bn;ıa j,t [ı edılmi~tır. Sh·a ·topol keıı
iini nııırlafaıı edebilirw.ı de, Kerdn 
fazla nıııkavemeti h klen mez. Ciinkü 
Kerç SivastopoJ gibi iiııcecleıı tahk:nı 
eclilnıis d.!ğild r. Bıı itibarla lıuguıı
lcrrle Almanlaırl'ı Jıw· ıliı mf'~i mııh
~meldir. 

K_rc :-;ahilleri ,\Jnıanlar eline rlü,;
tugtiııe. giire, artık . ovyet <lonaıınıı:
"ıııa m{'ns ıp hı.rp \e tic·ıı·et genııl •
riııin Azak denız:nıI · faaliyet gfüsleı·
mei"rİ ıh ti mal ha ricind dir.. Azak 
ckı.iziııiıı 1ı·r ,\Jnıaıı gıilıı haline gel
diği kalıu 'clilehil:ır. 

Leni 11gradda ,'on· et haı·cketlcri de
nın· t>I ıı• 2 ktedir. Son dl r Yenid.,ıı 
ıJır çıkı~ y·ıpnıışlardır." Fakat İm cıkıs 
ta Alman nıUclafa.ı hatlarıııııı yarılııi 
) arılnıııdığıııa dafr bir halıer .ı oktuı. 

ııt lıizi m~mnıııı etmiştir. Habe~ıstnıı
da hulııııaıı .kırk bın katlııı Ye çocu
ğun alclırılnın'ı icin İtalya larafıııclnn 
bur:ıya gcmil<>r gdnclerilccekti \'e 
btınlaı· h:ızırlıınnııstı. Fıtkı.t clusnıaıı, 
buyiik kayıplar kar ·mııda huııı; ~·a
,rnıııanııs. vaz gec;misti r. 

Çi"ırcil Sii\" yş i><gali ıcldialarııı-
laıı b:ılısederek dı•ıııüıtir ki : 

Lnniııgr:ırl+ı rl•i~nı;ın?:ı lrn yr.rm:ı 
tcsPhhıı<ıı akim ka!-ıııstır.. l>u:;n .m 
ağıı· \"e kanlı zay a. VPrmi,.tır. IIn• ı,
ma ıstı~·:ık t•cl<•n 17 ta:ıkluıı 7 si :ıi!ıı· 
olmak uzere 11 i imha dilm.:;.tir. 

Amerikada bozgunculara Almanyaya ya1>ılacak ihracat için 
karşı tedbir kolaylıklar temin edildi 

Sm :ı" ve H\' •a, fa ·•·lt-rinıi/, bıilli. 
cephe lıo.\·ııııca ia ı!İ,\'N ~ lı~ıl.ırıarak 
ıltisıııan hatlarının g'•ı-ileı .. r,, \ ' e tay. 
yare m .nl.ınlıırıııa hiırnm (•tıni.;ler. 
trenleri t:ılıı·ıp eyi mi ~iN'. ~ O\-y••t h:ı
v~ kııvn•tl ır.ııc ağ-ır '<.ıı · ıpi~ır \ l'ı·clir 
ıııııılcıdir. 

Gl. ~larşal .Anıerikalı
lan teyakkuza daYct 

edivor 

1-.tnııuul. 12 (T JefoıılaJ - Alm ... ı
Y:ı.nı ihracat yapılma,.,ı idıı hiikiimet 
ihrncatr;ılarn kolıı~ !ıklar go-.t<> •rıııe1'te
ılir. En·elce İrıgilter ·~ e mal ,atan ltic
t·aı·hrın Alnı:ınlaı·ııı kara Ji"te:-ııH' \ a

hao{ı) olmuştur. Ticr.ret \ 0 kfılt'I i. C\"

v lre İııgilızler ic 11 ~·aptığı gib\ ,\J
maııyanı m:ıl :<ataeak tacil"l n·in ılr 

kara Ji-.lt•yp ilhal rdileıııin'cekleı iııı, 

~Iosko\·a, ağır inf"?ak ,., , ,\ ~111gın 
lıom 1Ja 1 arı,\·le gecC' \'C g-ıi!Hl·ı~ l1•ıı111)a
lannııslır. 1 > . nıirnılhı ı t •,i,:J,•ı iıırlc 
tanı i~alı!'tlerl ııı

0

iilı"ııı lı::,:ııl:ıı· ol· 
ııııı , tur. 

füı .. ka hııeıınılaı· Gorkidc ,,,J:'ıh hlı

V:hiııgton, 12 (.A.A.) - Amcril,a 
genelkurmay lıa.-k:ıııı general ~f:ır
ıı:ıl, pa~if korunma hartası ıııüııasp -
bdiyle lıi I' nutuk ir:ıt ecl"rek, nıih\'eı· 
ıle\'letlcriııiıı Amerikan nılıhinıınat 
ve ııaklh:ıt "-ı·vl~lerıııclc> tevlit ecJ,'
bilecekle;·i bozguncıılu<''a kar~ı t cd
hirlcr alınması liizıımuıııı işaı l't Pt -rik,ıl;.q·ıııa tM·cilı clılnıistir. 

flud:qıeşt-e, 12 CA.A). 
·ıjan~ı 1ı;Jıliı·i_yor : 

mis \":! ezcii mlc elem i~tir ki: 
.\fr.,.ır -- Mihver, ordunun m:ıııc\'iy:ılıııı 

zılıııak t>ııclişe~İl·)p İııg-ıltere.n' mal hiiyle lıiı· li-<leı;in nwnıJoketiıııiz 
~alnı.ık i:üeıııeclıkleı i aıı]a,,ılnıı~tı. . nı_\ cut olmadıgıııı ıılilJ,adarl:ıra 

Şimdi ayni \'ı:zı.\·ct Alrııan~·a icın jdırmi~tiı·. 
-------000-·------

icı ll 

ı,ii-

Milli Ticaret birl,ği için yarın bir 
toplantı yapılacak 

istıııılıııl, l~ (T0 !c·f.,,.k) - .\lılli litarct lıil"l;ği kuırııl.ıc:ığ-ı haheı·., 
kara lıoı·,ııeılar, nnıhtekil'ler tiz •riııclt• bi.ı) ük ıJır 1e. ır ıı::rnılırmıstıı. 
Dirliğ"iır kııı ıılınıısı .dıı ilk toplantı cuma guıı(i y:ıpılar:ıktıı·. 

oon 

ıtatganıar pamuk ipliği satacaklar 
İstanbul. 12 (AA) - İt:ıh-anl:ır, ııi.nısamıza ktiJJ:yetli mikclarcla pa

muk ipliı!i \"cı ııwği tt•ldif etnıi~lerclir. Alakadarlar lıu tcklıflerı tetkik 
t•t nıekt~cl i l'ler. 

Şaı·k <'ephr•,iııd miitt f;k 1 er:ıı lı~ı
r keti pliın cl:ıhılirıd" dev.ıııı l'tnwkl ·• 
dir. l>orı<•tziıı sim. line :ıtılaıı l~ıı..,hı·. 
fasılıilı hal'eket!C'ı·de bulu ıı nı:d;t::ıclı r
lar. Rfö l:t\'Varnlerinin ;.ı. ca . .- 1 ıt:ıl:ı
rıııa ],arşı ~';!}ılıkları harı •ızın · te" r
~iz olnııı:;tur. Bir Hus ta\·.,-:ıı'ı'"' dti-<:ı· 
riilnıü~tur. 

lıozmak maksacli;Je Anı..:rikanı .k:ır 
ıil propag:ıı.cla h~ırlıiııc lıa:;;laİııı)ır. 
Ru \"aziyet :ı~ker ailelerinin huzuru
nu ırnçırnııi:i. kongrr azalarını hata · 
lıır:ı cltişiirnıüı:ıllir. Hukumet, uikascl. 
laıa knrl:\ı uyanık buluntı)Or. Fakat 
ıınıunıi ve ·ınl bir te~eblıiısc kar ı 
ko,rnıağ:ı lıazırlanma'ıınz. Gizlicll•n 
gizliye caıllian bir te~kfüıl111 giiniin -----ooo-----

000 lıirinclp bozgunculuğa tes~blıiı:< ecle- Jaknı·k o"gwreıı·m kursları açılacak f>asifikte 1 t bileceğini gtiziıııtinclc lrnİtındarnıalı- U 
ıarp pa - yız.:. .Anka"'\. 12 (TP'cfon!a) - -:'lraarıf \'ekiıleti, lıiitiın Yilfı\·etlerde bir~ı· 

lanıak Üzere fnknik ciğ'retim Ulll"!Wl klll"ll]llla"I için h:.ır Jfıyıha hazırlamıştır. 
-Baş tarafı 1 İnci sahifede - Ingilizler Cibutinin tes- =000 - ----

•Soıı <eneTer i<-incle Japonrn ıh• • linıini istiyorlar 1 rorveçte de ·Yahudi Ruzveltin sanayicilere 
oları nıiina,:~betl •ri muhafaza iciıı } l J v l 1 d · 
Amerika, sarf.E·tliği g:ınetk~·cıe mil- ctaft1f.~ı~:ı~ı:~~;r~0::;::ıii~ı;e~.~:~~~:-k~~~·iı~:~: a ev ıtar ıgı Ja~ a ı rnesa Jl 
!etler arası mııııasebetlerfııdo gönıl- 1 Lonclr:.ı~ 12 ( A.A) Xrın·l', Tel- Vaşington, 12 (A.A) - Rıızvt>lt, 
nırtlik cl<.·rpced :;ahır \"~ metanet "ih- ~~,:~ abloka altıncl!ı bıılunduğuııclaıı graf a ıansı bildiri~ or hüklinı~t mümessillr•·ivle hulu;ıac:.ık 
termistir .• Japonvanııı sulh;;evcr, 

0 

li- te'~ıı·m~~c. k~ıltmı~tıkq·t. 
1
1.ngl ,lızleCı:ı lıtlı.raıı1ın Non·eç Kuizlıııgleri. Ail(in • 'o'l'l·eç- olan çelik ı;anayi miim;ssilleırine bir 

· . ·. -· , " ını ısem'! ecırer. ırnı <e- tıl • 1 · 
beral ıııısıırlarırle ıs b ırlıgı vaptıl\. mı· 1.,. 1. 1 A 1 b b •1 1 lc:> 1·100 .vahudi ıı unm:ısııı« ı·agmC'n mesa.ı· göııd·~rerek, s.ahsi menfaatlı•rın · · · , o !\" 'C < ıs - A ·ı a\"ı lıacr ı Hl Iluıılarla islıirliğ-i rnpm1~.ı her zaman lıın<İ • · 1 b • 

1
'·1: . '

1
:> 1. - ,\·ahuıdl~re kar'5ı nıuı·ı.rı~· · h:ızırla-'bir kenara :ıtılma-<ını islemis vp sa-

hazırız. · · jıeı· .u?tlll<lan 1ura1ııııı kt'~ .mnı ng-ı !r-- m~ıkt:ıchılar. AlınacaK tı>dbirler, Al- nayi mlinıes:;illeı inin ihtı~·ıtcı girler-
}I ki . d 11 ... h'l ıcın oe veı ı:ş ı o :ıca · ıı-. u veı ııı ,. 1 ı 1 .. 111 . 1 k 

1 
ı·-

« a · arınııza tecanız e ı c ıgı "· eniııc·ı 1 1 1. 1 _ • nıaıı• .ıtla mer ı o an: . .ı.ı·nı o ac:.ı ·- ınek iciıı i::;çi :ıf:ıli.v e işlıir ıgi .ı·apıı-
1 k B· t f-'k-lkl· - esonuncaesımo:ıcal{ı mu- T.• "ki "thıılı~ık"'ı·. -d ı·· dh' 1 1 ce sır:;tu .. ,u ıın eua arı aııınız h·ıkk·kt. F· . 1 •• "l"f. tır . .ıJiı nıı·c:ır.ı, 1 ı.e :mı;;.. cagın an, cuııya a ur yııvaarı rn-
sulhu korumak içindi. Fakat her in- '.. ~.1 1 ~ ·. ıaıısız aı' şım_nc ı et i.iç rnhıı·li dukkiinıııa 1 •t'. . ~aıı.ı \ ·ı~ıt:ı- runıak için isçilerin ele pal ronl:wla ~ı 
"anııı ,-~ her milletin hnyatta öv!c bir ~eoruler;m ~lıkt.ık.lı~ı. 1 f.onr~ 1 bu1n:a~ı1 ı~ı ~;yi • ı>l konulmu,tt·~-. ele \·erec"ğ"iııclı>ıı emin buluııcluıhınu 
anı gelır ki, kat'i b:ıı· karar ·almak b~~ ım ?< ~ce\:.c!·ı~~ı ıic ıı·ı~ıı~ erı_ ır "· ooo bilclirıııi;;.ıtr .. 
mecburi};<'tinde kalır. Prens:pler feda va~ ;~·e ı:ıı ! e ·-.-?ne .ı.a mun:ı.;:e- d ·· t k ---o----
edilemez. Haklar hesaba katılır ve o si~~lcrı;ıı~ gergınlıgmı gosternıekl2- Fransa a nıu are enin 
ı1ncla lıir karar :ılınıı'. ·· ( · .) vıldönüınü 

«Bızim Atlaıılıkt olduğu kndaı 000 1 

~~sifikte. rl~ gozömincle bulıın~lurdu- Fransızlar Yunan genıi- Vi~i. 12 .(A.A) - l\foJüm olduğu 
l{umuz nıulalıazalar m~şru mııc1af:.ıa ' lizere Alman nıakanıları, i~gal :ıltııı-
hakkıcliı!'. > ciJerİnİ hapsetmİs}er I <laki Fran'\adı~ mlilı·1rckeııin yıldtinli-

Tokyo, 12 (A.A) - Ruzvelt ve al- ' ınii nıi.ınasebeiıyln !('zalıiirJ~ri \'asak 
bav :Knoks t-ırafıııdan miitaı't:keııin Loııclra, 12 (A.A) - Ceııuui Afı i- ctnıisti. Fransız ıııill 0 ti, lıu nl.cWnu-
yıl;liiııiimü ınunıısebetiyle sö:.·leıımış f·ak~lc~naıı . f'.ı'"ın. ~z. vapu!'laı·~ıı- ımınu "e~s:zt:L' kııllanıı:tı!'. · \'bi•lc 
•rntuklar .. J.qıo11y"da misli göriılmenıis dan Kaııtı:.·ı gcmısmın ıcı~ıd lO 'i ıı- nı:ıre~al Pl teıı \'alan llğ-ı u11da ült:n 
lıir aksulfmwl il·\ lıt ctnıi,;liı·.. Kn•ık- 11 '.ıııl.ıl huLAııı1ımuştul".,}1ıı : ııtııaıılı 

1
d•1-

1 
Frnn"ızlaı ııı halır,ısıııı taziz icin olu-

un nııtkııııu clladıi tahrik> dİ\" nızcı s~.. manya ı uııaıııs ana ııı- ]pr aııHl.ıı:ı lıir cel~ıık ko\ mu tur 

A vrupa<la idan1Iar 
Pr:.ıg, 12 (A.A) - Baltalamn ha

reketi lıazı rlacl ıkla rı ·ve sı !ah t:ı Ş' clık
lal'I için 7 kisi idama mahkum <'!!il
mis ve bunlar 11 jkıııci tesrinıl~ i'1 aın 
eclÜmisJprıJ.ı·. Bunlar, an;i zam:ınd·ı 
gızli k°omiıni ·t tc-skilatıııın ı.ı~uHLı 
idilcı·. 

olan deniz. kr nplarıııı l.ııld rnıcktc 
lı. r ma~zur :oktur. , ize. Lirine. teş
rıııde bıten ısoıı dort ıı.r il , geç<>ıı I.:ı
ziraıırla nihay t lıul, n . o.ı di.ırt ~, 
lll'a:iıııcl:l lıir mııka\' . imkanı vcrc
eegı ııı. Oeçcıı lı ızirıı ııda bil rıı ıloı·• '\ ı 
zrırt'ıııd:ıki gcmı k:ıyıpl::ırmıızııı \ e. u 
.ıu 2.000.iOO toııclıı Jd, a.nla v:ıs •· 
:;oo hiı to ll buln.rord11 nııwı n u (' 
bil liir"nLi tc riııd hit:,n bulan clö, t 

ııy zarfıııdah · gemi 1-ı'np 'lrımız "ı
cLce 7ii0 b:n tondur 'e 11\·dıı 1 O bir 
toıı •ııtm. ktadır. İki cl•irt m ar:ı . ııı
da r>ıemııurıhei ~m·ıın lıir fıırk \at' 

clır .. " mc' 7.J\·:atım.ızclaki lııı -; rı rfa 
~iısle tehlıke•{in gı> !n·ilıl'giııi z:ıııw t

- Bütün lınıılur, İı,ıııa geçen mn
vı-a kııclnr .Alnuııı \e ftal\'nıılarııı SLi
•eyş k,ın. lıııı ışgal ()ı!ccekl ri h ak
<ıııcuıki iılclıalaı·ınııı • 'ocl lıayramıııa 
mel tr c1a tıılıuklrnk edemi)ecC'ği Uıni
iini \'erıyot· ! !tal) anın h~ırl)(' gırıliği 
m . kiz ıı.ı e\· veliııd e ıı \'C Fran:;a'lııı 
A.kdeııizde lı :ıi ynJnız hırnktığı za
wrndaıı OE ·ı lıııgiiıı bu mınt:ıkalnrda 
!::ıha n ı \'e kuv\'ctli vaz\·etteyiz. 

v:ı~ıflaııdır:ııı , •ı:-ıi "'i~i gazctegi eli- cuın etı~ı sııabnla Madagask:ı,•·d"ld • · ~ · 
ror ki: iki Yuııaıı rnpuruna \"ısi mak:ıınıııc.t ooo 

Aııwrika Pa,:ifiktn haı bi :ıçmak ııi- cı koııulduğuııu, miirettPİı:ıtı esil' celil- Runıen T'icarct 1 l azırı 

Sof.\·a, 12 (.\.A) - A "kcıi t~ıııyiz 
ınalıh·mesi, lıalt:ılanıu hartketl(~ı iıı
den suçlu l ki*inin idnm ceza.,ını ta;;. 
elik tnıi,tir. 

mf'ıı elı~ ız. 
E\· t. rnzi~ t ı•oriirııl(iğ-iiudrn ılah. 

mu~ait bir lıııl almı ·tır. ,\rlık .\·:ıı:m 
kıı.ı ıplarımızı ılC'ğ-rl. y ııi imrn d'J 'il 
1 rı ele r ı;.ılıa katm:ıı11 ız. ;\Jıh\ ı 
ele\ lrt!erine ait g»milcı:cl 'il z:• ,tc ı: 
' 0 ıılc I' h ab:ı k: tılır. c1. ı\mcrikr ıı \ar 
dınıı nazara alınmadan bizim g '1 ; 

kr} p'arınıız lı0 ·t • b rrlne diı~ •r. Ik 
llftİCE, ı..zun me~afcli Alnı' n d ıı"z,.J 
tılarıııın \"' tanarele i~1iı ş'clcJEtl ı fa. 
al \" ti 'ri'l • raı!men e.d d .. nıistir. 
Fr kr t Oiit"iıı bıı hakikatler. hizi h •r 
. aat daha fıızh gayret 
d vketmelidir. 

.An>erikııııın D 1:! ıl •k" muazzam •rr 
m. insan ı üıhakkuk f'dıııc \"" kr.daı 
lı ı \'aziyetl d \ ıırrı '<l ·bilir: k, rı ı 
chn .oı ıa \tl.,\l't eok değ-i ec kt r .. 
All'eı ika. mu.ızzam bir 'lrogr:ınıla :n
. aata giri mi tir. 

Eğ r Alman ueııizaltılari ·1e faı·\•a
r0lerıne kar~ı açtığımız mııhnı:'Ve. 
simdiki gilıi iyi n •lierl r wrir~c . ı-;ı 

• bu hu u. t:ı lıfo· ey • iıyli\·emem . Jıiir 
millet:erl • birlikte 94:~ ene:iııde ha
len Jngilız kayıınklnrınııı ıktidarını 
g.a '<'il deniz a ırı .ahalarda hıır~kd-
ler )apıılıilıne•11·zi miimkiiıı kıla~ak 
kacbr hol liı;aret gemilerine nı.ııik 
olacağız. 

Çi.ır'<il, Akdeııizdeki lıarek:"ıta 
nıaı. ik '?llnl:ırı öylE nıiştir : 

- Akd ıımL ıı,..tan ~ ddetle 
maıı g •mıleriııi tııhribn devam d \o
l'lıZ. Burada diışm.ma ciddi d rbel r 
iı cl.rilmi. tir. J)[ı manııı. Afrikadaki 
km·wtLrini t, k\ i\·e stiı le dur.~un, 
nı \"Cllt KU \ •t,lere. liizıı~;ıu malz n'. -
\' gut ırmekte nıti~kiilı'ıt c"kligi 
k:ırdıı·. Akde.ıiıd 0 son gemi kııfıldı=· 
'!'İnin imha. id{• fılonıuzuıı \ , ılenizal-
tı arımızııı ıİn nıaııa \'ernircliği za\"İ-

İ11gılt 0 re bııswkili, lııgillen•de e~ir 
ılawk l1ıılıııı,ın lless hakkıııtla if~a
ıtta lrnJuıııııııs \C d"ıııİ~lir ki : 

- ııe.,s, buı·ada gı•ı::irdiğ-ı zanı.,n 
rnı·fıııcl:! agzııubıı lı:ızı s1>ylcr kaçır
nıstıı'. Uıınlarrlaıı aıılıyonız ki. lTıt
er. Jngiltereri m:ığ'Jfıp Etmek icin iııl· 
stilildaıı fazl:ı lirııidiııi açlığ'a bai{Lı
"llI~tır. HJ41 enf',,.i iı::in btı unııt stı. a 
li.hnıii;; lııılııııurnr .. Fak:ıt bu ke\'fi
vet. 1Titl 0 r islilfı ce aı •tı lıulunc;ıYd 
'rnc!ı.r \' ya bıııı.ın zaruret olcluğ'u rn 
,rtiı·ünc 'j e kad.ır btiı 1 · olalıilcc~kliı· .. 
Bu ,;eheple ha\·a sıırtlarııım miisı:ıt 
lıulumluğu ]klı:ıhara J,:ıcJnır Lir i<ı.ır
ruw ôııleıııek idıı bulıiıı hazıı lıklııı·ı
•nızı ikmal etınis bulunmalıyız . .> 

l\RAUX Di'.\'1\0 \'l'Tf{l" 
Loncira. 1:! (A.,\) - Kral, diııı 

par.iımentorlak: nutkuııcl. mıllctiıı .ır
mı nzim \ e ces:ırctinı O\"miiş \"e sÖ\"

' • d nıi. lıı· : 
- Bite!' nl i ·inde ordu miıtt:!fik

'f'rin muazz:ını \aı·clınıil"io k,ırada. rle
nizde \·e ha\'alarda hiınirel dfı\ :Hını 
nıCiclafaaJ a devaın etmislercliı·. 

Son eti er lıi rliği ordulann ı ıı k.ıh
ranı·rn~a muk.1\ .. >nıeiı n derin h,l :
rnnlıı{ınıı kazarnııstır. Rrilaııya ım
-ıaratorluğ'u Am rık:ı R"ırlc ik dt>\·
letl riyle is birliği halinde müslct ~k 
dti ·mıııın kar ı So\'yCllf'r lıiı'liğ ııc 
mümkiiıı olan her \·ardımı j apnı:ık' .. -
dır. 

C,,..ta sarktakı J,tı\"\" t 1 <'ı·i.ı \ :ız::~ti 
ÇOK takVIY') eclilnıi tir. 

Vra]. orb• f?arktnki \"azi\·et,n J.ıii
kıim tin dikkEıtirıi iizer"ıııl, tuttl ;:?.ııııı 
\""' lıııra.aı daki ku\ \etlerin çoğaldığı
nı .o} l"m ş n milletin muazzam ağır.· 
\crgilere tahııııımiildl' gii:~lerdikkı i 
iyı nıJ eli iivnıü, tii r. 

SiNEMASI 

000 
yetini acığa \"Ull11U~tur. Kurusu ll•ı- ıliğiııi, onra kendilerinin Fransız ye-
ha Aııı:~·:kal'a varmadan Kııoks sul- mileriııc ''erildiğini sii} lemblrnlır. Berlin<lc 
hu ortadan kaldıran hennatta bultııı- OCl'O--- Talebe birliği 

ınıışlur. nunclan bıılır;llll kimin J,ü
ı·iıklcdiğini, m·ticclerindt•n kiıııiıı m<'- ı~etenin hissesi 
sul olacağını arı] ıy abili ı·iz. Kanada, 12 ( A.A) - Bir in 11:ıd.ı 

A ~ayi 'i nıuuıı diyor k ı : •\'aını r k ııınpaıını,;ı ile olan nıuk:n·,·ı ~-
Amerika ile İngilLn•nin Japoıı.\·,ı- ;;i mucih'ııce mar€şal Peteııiıı hi><,:e~i

·:ı karsı rnziyetl~ı·i gitikcp tahkir ne dLisen 600 ingıliz lıra~ının J,cnıii
edici mahiyet almakla ve ne pahasın•ı siıw n•rilmesin° İngiliz hııkünıdi 
oluır~:ı olsun .Japoııyanııı tahammıil nıi.isaııcle elnıi~lir. .\Iare~alın de\lcl 
~demi\ c:>ceği lıir tahrik te:-ıkil <•lnıc ı,- rei><i olmaf'ı lıu k:.rarcla [ımil 01'.ıu ,
~;ılir. tur. A~ ııi zamanda \ apu;ı:lar Lir K.,. 

Oki Şimbun da Çörçil.n tclıdilkı·i- narla kıını:ıan~ nsıııa ait lir. K:ıııacla :;;~ 
ni gül Linç bulmakta, z:ıif İngiltcı"~nin Viı;ıi ile. ,;iyn,.,i nıiinasebatını kesme
:imcli uzak sark ta da Amerika\ a ela- mii:ilir. Tııgiliz hukumcti, buna enı;ı•l 
.\·andığını. J~pon kuvvetleıivle Jııgi- olnıağı iıcli bır har{'kf't ,:ayınakl:ıclır. 
Jız ırnvwtlerinin nıukıı~·e~e edil cm İle
ceğ"ni, Pa~ifıkte 75 İngiliz gemi-<in;I~ 
mukabil 500 ti"'n fazla J'.ıpo11 ın.•nıısı 
lıııluııcluğunu q~ ,f, pon~·anm hil' lJil' 
surct!e i ııgilteı eclt'n koı·kmadığ-1111 
razmaktaılır. 

Tokrn 12 ( A.A) - İngih el('i~ı 
K•rcycf. hariciye nernrcline gıtmi. tir. 

Ziyaı·c,tin ,;~bebi belli değildir. 
Londra. 12 (A.A) - Rangon ra.J

yo"uııdu görıi~en :ı,,keı i nıi.ısahit cle
nıı~tir ki : 

- Takviye kılaları, l\Ialezyaya ~l 1 
ıdhi gelmckteclır. Artık h~r haııgi hir 
hnrl'ket 0 kar~ı ha1.ıı· lnılunuycıı.·uz. 

~lii ahit, Çün;ilin son mıtkuyle .Ja
ııonrarn yapıl:ııı ihtarılan ve İngiliz 
filo,,ıınuıı Akd~nizcleki mm·affakh'c'
tinclen b:ıhsetmi:;, :on clarbenın lt:ıl
ya111n km'\'ei m;ınevh·esiııı ıJti"'lıiitıııı 
bozduğ-ıınıı: aı tık AJ,;lenizdeki İngıliz 
fılosund:ııı nıuhiın lıiı· kı~mıııııı TTint 
ve Pa:·dik c!Pnızleri11e naklinin imkiin 
dahilinde olıluj:nıııu ~o) l emi~tir. 

---,000---

Finltındiya harbe dc
van1 edecek 

SOVYETLERE GORE 
Bae tarafı birinci sahifede 

petrol siselcı·i kullaııılmak sun·tı\'l • 
dağıtılnıı:;ı. iki tank vakılnıı~. lı•r ta
lıııı· tarafından cl:ı yedi t, ıık u.hı ip 
.,dilnıi ·tir. 

Çe1e h:ıı·pler: lıe.raz Rusnıııııı lni
tüıı biilgPLı·iııdc gittik~'· f, ;dal:ış11ıak
taclı r. 

:\[osko\a, 12 (A.A) - Kızıl Yılclız 
gazete:<iııe göre, Alnwıılar c 'plıı \' 
ta~.e kuv\·etlcr getirdikten son a d~ıı 
Tııla,v:ı taarruz etmı~J-enlir. S,n n·tl'.!t' 
t'\Tel:i gc ı· i çekilmeğe mecbur knlnıı.-;
l:ır, ~oıır:ıclan sehriıı cr:nuıı clı;: ıııah,d
lt>leriıı_ karşı km·vctli bir hticum y:ıp
nıısl:w v' Almanları "'-'kiz kilonı-•1 rP 
g-eriyc :ıtmıslaı dır. 

Londı a, 12 · (A.A) - Yabancı lı;ı. 
><ın mıınıe, .. dlJeri ictimaıııcla ııeuıııat
ta hıılunan Sovyet stizciisiı Lozo\'·ki, 
Alman laaı ı·uzlannııı ;.Io:;kO\·a ,·a
J,ııılarıııcln durclurulduğuııu, .~oıı hat"
lalarrla vazi,ı ı>tin daha iyi oldııt"ıınu 
sii) lemi:ı ve clenıi11tir ı i : 

- Alman ile,·IC'vi'ii :ı alııız dumı:ık
la kalm:ınıış , ayni zamaııda Rus km·-

bıaıılıul, 12 (1' l.:ıfoııla) - Üni
\'Cr"ite talelıe lJirliği, ay hasında ıwı
Ji_rel<' g"t'Ct•cr·klı ı· .. 

ır---

Küçük <lıs haberler 

Berliıı, 12 (A.A) - Alman iktı...:.ıt 
na1.ı ı·ı Funkun cim·r:ti iı~. '!'İne Roman
ya iklh'.'l(, ve ticaret nazın .\Luiıwsko, 
B:!rliıı? gp)nıi,; VP islas.roııtla Fuıık t:ı
r·a f ıııclan ka r,.,ıJaıını ı:ı tır. ı\Ia ri ıı 0 ,'<ku. 
Alman - Rıııneıı ticaıl'l heyclll'ri içti
ınaıııııı ilk cclsesiıı0 ıstirak t'dPccktir. 

Roma, 12 (.A.A.) -· İngiliz ka."" -
!ıaklarıııdan verilen, Akclenizde altı 

·y unanistana bir vaıJul' Italyaıı gemi~ıııiıı lıatırıldığı haberi 
r '"me?ıı ı abıınıaktaclır. 

buğday geldi * Lotıdra, 12 (A.A.) - Anıirnllık 
bildiri.' oı·: 

Aliııa, 12 (A.A) - ];500 ton .ı)!;- p 
day yiıklii bir \'a]luı· Pire )imanına . azaı tesi akşamı ş:mal rleııizincl<' 
~dnıi;-!tir. Bu lıe.rııelmilel Kızıl hacın bır Alman bomua tayyare"i bir gemi 
h~ıli~ esiclır. Yil cceklcır hall-;;ı p:ırasız kafilemize hiıcıını l'lmiş, refakat tor
dagılılnrnklaclıı:. Bir \'aJHll" daha ge- nitoJarı hrafıuclan cJLi~ürüJmusl.iir. 
lPcektir. * Biikrc~, 12 (A.A.) Kı~nıi 

Atina, 12 (,\ A) _ Ilııkiıınel_. lı:ı- reyianı ııetic•si11in uc·üııcü listesi ııe ... -
sılfıtı içtınıai iş!Pre tahsi~ ccl•lm 0 !{ retl:Jmi~tır. 2.rn:n87 kisi Aııtoııe:iko 
(ız ro ~eni bir \" ıgi ihda,;ına karar ~i~·a~etı"ıw (e\"et), 1:1 ki~i de (hayır) 

demı ·tir. 
\·eımişt r.. * Ri.\'o clö jener~o. 12 (A . .A.) ----000'----

IIaricivc ıınzııı Arana, Sifö·i zirnı·rl 
1\lacar 13a~vckili Sofya- etmek. iızcre ta~yan• ile h;ırek~t et-

i miştir. 
ya gclccc { * \'a~ıngton. 12 (A.A) - ı~uıı~a-

Sof.va. 12 (A.A) - Bııclape~teJ·C' lılt nıiıcliirlii ··ii Ru,.,yaya goııderi!mek 
gilmis olan l\lacaristaııııı Sofya Iı;i- üzer:! :ı5 fabrik:ıya i\letlcr sipari'i el
si, :\!:icar lıas\·ekili Dnnloss ile ;.rıı- mbtir. Bunlanıı hecl"li 10 - 15 ıııil
ı ustıikt2n ,;01{ra Sofyara dönmlistur. \"011 dolar tulıııaktaclır. 
Sefir. a\"dct ed'.'r etnıe1. Bulgar b:ı..;- . * Yasington. 12 (A.A.) - Dulgar 
nkilı Filof ve haric:ye vekil; !'.;- basııı nıuclurlıığıııııın daveti üzerıııe 
pofla gorii ·mti;-jtiİI'. .\iman g:ızetPc:İ)prj lın<tısi uil' trenle 

Bu temasları11, ilktc~ırirnle ,rnpılaıı 'Sofraya gelmislPrdir. Programda, 
zirnreti iade icın :'llae.ır h.ts\·Pkılil'!ll Makedoııyacla beş günlük serahat 
S~t\ wı ziy:ınti ile ilg"Ji giınılm:.ık"'- "ia Yardır. 

dır." -000
1
- ·-A-N;_A_D_O_.L_U_ 

'Yunan l(ralı, anıiral 
l{aninganıa ni~an verdi 

.................. 
Sahibi ve ]Jaşmuharriri 

HAYDAR R0ŞT0 ÖKTEM 
-::--

(YA RIN) 
Matinelerden itibaren 

Beyaz Perdenin 4 Büyük Ve En Muktedir Artistleri 

- Baştarafı 1 inci sahifede - \"<;tleı i h r gün karşı hiicuııılar:ı ge-
Finlaııcli~·"ll"a harp ililıı l'tme;;ı ku\·- <;erek Almanlara insanca bih·iik k,ı
\·etl nıııht meldir. yıplar \'Ncl rnıektc bulunmu~tur. :\Io

Amerıkaııııı ela iktı,,u!ı lıa,.,kıl::ı· iaisk, Tula \"e ".\Iarikulacla i:nJenwii:.> 

Loııclra. 1:2 (.A.A) - Yuıı:ııı kr:ılı 
Jorj, Yııııani,..tana karşı > :.rdınıların
clan clolayı Akdrııizdeki in~İİİ.'. filo. u 
kumandanı amini Kaııingaın ılc ·;is 
amirale a,;kcri liyakat nıaıl:ıl.\ t•sı \"CT· 
misliı· .. 

Umumi Neşriyat MildilrO 
HAMDI NOZHET ÇANÇAR 

-::--
CLARK SPENCER CLAUDETTE HEDDY 
GABLE TRACY COLBERT LAMARR 

T ırafınd •• n tem-ıl f'ciil<'n ve nıil_1; onlarca clql: r . arfiylc meydana 
get.rilı•ıı, · f'ııeniıı ı>11 lıuyiık. nşk, "ht:ra~. fer.ıgat 'l."e fcdakiırlık tim;;aJı 

KARA SEVDA 
BOOM TOWN 

SÜPER FİLMİ T AKDiM EDECEKTİR 
AYRICA: .M. l. mudurlüğii memleket jurııaıı 

EA. r. LAR: 1.:Hl -4-6.30-~- C'. Ertesi ve Pazar 11 ele ba~lar 

HER. GÜN it K MATiNE UCUZ SEANS 

koyacağı ~iiphesizdil' .. (R. C.) lz~e~biı" e~len Ainı:ııııaı· .. lnırıılıırı~a ~!:ı 
---000'---

Ha va hücun1Iarı 
Loııdra. 12 ( A .A) ·- s.,, \ ı·~ sfo .. • lıu~ uk zıı.nat v •rnıı~lerdır. Ro,,[ot lıol

cibü Lozo\•skı. Fi nlanıl i .-:ın ı 11 • eeva 'ıı R"'sıııcle, Rostofla Kagcnof aı w.ıııtl:ıid 
hakkında d 0 mistiı· ki : · nııııtakada ı:;idclctli nıuhaıebel~r ı':hı-

- Almaıı basınınııı l"i•;laııdı.rnya ![ısız devam ediyor. Almanlııf, ag-ıı· Loııd~·a, 12 (A.A) ı r :ı ı·a nezıı ı·e-
knır~ı ııesr;yatı, Aıııerı!<ı.ıı na1.ır. b:ı~· ka.\ ııılar \'ernıis olmal:ırıııa r:ığmcn linin ~ehliğı : 
Kor~lel HulLiıı Almnıı lıtiJ..i ır.ı(!tiı" tc'- lpı·akki ı>rlemenıiı;Jerclir Sahil ~eı visinc nıc:>nsup Lir t:n \"il-
~iı·li bir claı·bc Hıı mu" olc!ı.ı!unır 6İ;.,_ DOKTOR re, Hollanda açıklarıııcla kiıçiık bi;· 

0

ıa-
tcrmekteclir. Finlaııtli. rdıın lı:ırJ.i !=------ ·-----. ~e gemisini bııtımıı:-;tıı-. Ayni :-;ervi~e 
biti ı cceğı hııkk1ııda lıe.\:aıı:ıt ~ :,pı ı/İ! Ali Agah ııı_nsup Harikeıı ye Spilfa rer t<n·.ı·a-
clog~ ru deuiJdir. Finler .\iman nufc:w r 0 leı i de ı.~gal altrnrhki Fransa iize-., Çocuk Hastalıkları Müteha.ssısı ı altındadırlar ve l.ıir c • :ı;ı ı·c·~·ıııt>ld."n rine hücumlar yapmış ~·ır, dcmirrnlla-
kncınrruıktaclırlıır. Hastalarını Pazardan mada her rıııı, bir hangarı. bir fabı ıkayı bom-

Hebinki, 12 (A.A) -- l f11ı·;ci~·~ na- gün İkinci beyler sokağında (84) balamı~lar ve mitralyöz ateşine tu t-
zın R itti, Amerikan nota;;ıııa C<;)v,ıp numaralı muayenehanesinde ka.bul muşlardır. Bir k'.lrşı koyma batarya,;;ı 
olan Fin notasını Am~1·;kn:ı elç;~İl1\! ve t:.edavi eder. susturulmuştwr. Dört taHaremiz ka-
tevd ı etmiştir. yıptır .. 

Ah Yıllığı 1400 Kr. one : 6 Aylıi• soo 
Yabancı memleketle!'a 27 lira 

-::--
idarehane: ikinci Beyler Sokak 

G0NDELIK T AKVIM 
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