
Nüsha&ı her yerde 5 kuruştur 
cu MA TELGRAF : ANADOLU - 1ZMİR 

TELEFON : 2776 
14 ADRES: ikinci Beyler ıokağmda 

l\lısırdan Ankaraya bir f utbol 

takımı geliy or 

2 nci Teşrin ANADOLU gazetesi idarehaneai 
Ankara, 13 (T~lefonh) - Bu ayın sonlarına 

doğru Aııl;r~·a lngiltereli ve"' dominyonlu oyuncu

lnrcl:ın mıırPtt0p-. !ısırdım lıir-fudbol takımı gel0-
eek "'' :ınn ~·irmi )'l'<Iisinch·ıı itibıtı'i'n ·1 maç ~·apn
caktır. 

1947 (ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

31 iNCi YIL 

No. 8702 
Ne,redilmiyen yazılar geri verilmez ı---------------------.,;---------------------------1 
Gü nü ıreçmiş nüalfalar 25 kuruş tur. Her gün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. -

Başvekilimiz mezuniye
tini kullanmak üzere 

kendisine ya maliyeci, ya harici
yeci vekalet edecek l ~- · ~. 

Aııkaıa. ı:ı (Td, fonla) - ~fozuııi
Y"t :ılan B:ış\·ekil Hr. ReCk Say· 
ılarn, clinlenmek üzere pazııı· \'eya pa-
7.<ırt "'sı g-linii ~[('rsinc h~ııı·ekct c<lt-Ct'k· 
~iı-. 

Ba~\'cıkilin1iz,., n1'lzuni,·eti sırasın<l:.t 
~lalil'e \'P rnhncl llarici\·e Vekiliuin 
\'ı•k~Iet et~esi muhtemeldir. 

Aııkarn. ı:ı (Telefonla) - Yı·n• 
;\lüıı:ıkalat , ... :\filli :\füdnfaa \'ekille
ı·ı Lugün makamlarına gelerek i~e 
ha~Jıımrn \'e telırikll'l'i kabul etnıi~J,'r
diı·. Öi'l~clen <otıra da \'ekilleoı· hey\·ti
ııiıı toplantısıncla hulunnıu~lurdır. 

Anknr, l~ (T~Iefoııla) - :\llinh~ı! 
bulunan bazı \'aliliklere \'ali tarini
ııi \'e dığ-,,r bazı nakilleri ihtıva ed~n 
list' \'übek tasdika iktiran etmiştir. 

A~knrn, l:J (A.A.) - İcra Vekillni 
hey'eti lıugün saat 15.30 da Bas\'~kil 
Doktor Refik Sayclamın riy:ı'setınde 
haftalık mutad toplantısını yapmıştıl'. 

K. HUL 
Başvekil Dr. Refik Saydam 

r ' 
Bir Mareşal 

I~ordlar kanıarasında 

bi ziın için n e d e d i? 

"Türkiye tecerrüdün is
tilayı davet ettiğini 

biliyor,, 
Londra, 13 (A.A. ) - Lordlar 

Kamarasınd ak i b ir nutkund a 
Mareşal Dadvud Türkiyeden hah 
setmiş ve şunları dem iştir : 

_ Nazarlarımız ı k e ndisine iti
m a tla çev irdiğimiz ve fak a t bazı 

kimsele re bazı end işe ler ve re n 
bir m emle k e t vardır. 

Şimd ilik T ürkiye sakin duru. 
yor. Likin tece rrüdün istiJiy ı 

dav;t;ttiğine birde n fa z la m isa l 
bulunduğunu ve kendisini b izim 
safımıza ıürükliyecek v e kuv
vetli bir müttefikimiz haline ge
tirecek şartların meydana çıka

bileceğ ini iyice biliyor. 

Sovyetlere göre 
5 köy geri alındı, 
çaroışma de
vamdadır 

Almanlar Sivas topol y o

hında durduruldu 

• 
S111·11r·f lopcımı crp/ıeyP gidrrkrı• 

r "" lrlanda 
Bir s ulha aracı olınak 

rolünde nıi? 

lrlanda başvekili çok 
mühim konuştu 

Dablin, 13 (A.A.) - Asosye
tiş Pres muhabiri bildiriyor: 

lrl:ında ba~vekili Dövalera 

Almanlara göre 
Kırımda bir çok 
mevziler zap

tedildi 
ı\1oskova ve Leningrada 

h ava akınları yapıldı F=inlandiyanın va
ziyetini nasıl 

görüyor? 

IGlUınlUın Me~eu~~n 1 

Et fiatleri niçin bu ka
dar yüksektir ? 

mecliste bir suale cevaben Irkın

Leningrad etrafında şid- danın fırsat düşünce barış için Doğu cephesinde muha
-'etli muharebeler var aracılık yapmakla daima bahti-
Uı yarlık duyacağını söylemiştir. rebe/er devam ediyor 

Pin aske ri eski hududu 

geçn1 iyecektir 
V,1'inııtoıı, 13 (A.A.) - Ameırika 

hnriclve nıızırı Kordel Hull, gazeteci
•l'r toplantısında lıeyenatta bulunarak 
d"nıi~tır ki; 

- l•,ikrin1e göre, Fin1nndiya, Ame,·i
knnun t«liikkil<'rine uygun olar:ık bir 
llııs . Fin $Ulh nw\'Zuunun tedkikine 
reel cey:ıJıı ,·ernwkle asıl me,;eleyi ka
~ıı·rnıstw. 

Piıİiandiı·alılar, lıu harlı<> istimkl~ 
llil!oıfo cla~·asııın ne kuıl:ır yartlını et
t iklı•riııi anlamı rnrl:ı r. Fi nl:ıııd ira ıım 
CPı·aiıi notasını ·ıwııüz görmedim. F.ı
kat busıııdaki ı'azıbrdan umumi fikd 
••ııladım. ~1aamafih, mühim olan kı~lı
nı~Jer deıiil, mcselelercliw. 

l<orcl('] Ilııll, Finlerin. kendi hııdrnl
ı<tı·ı haricinde kalan arazide de h~u·nc 
ıl,.vam etmiı·eC"ekleri haberleri üzcri
ıı~. Fitılaııdirnııııı lıüı·ük elçi,-inc .. •'l 

Rünlenle suı;ları siideclii'ini lıilc!!rnı•5 
liı·: . . 

A ıl mes le sudur ki, Finlaııdi ... ı 
r~lldi ınüdafaa 'z:ırurellerinden lıai ~.ı 
llgi]iz ve Amerıkun malzeme; ı.n 
~Urmonsk ve Arkaııje! liman!arınclan 
. Usyuva gönderilmesine mani olma:< 
~<:in Alınanların ~:ıı·f ·ltiği g''.lYl't~tierc 
ıştirak Ruretirle Almanl_ura ~"" kı)
JlJ•t!ı 1.ıir varcİımua bulunul")!'. 

Ilu!I sü~lerıni ~öyle bilirnıi~lir: 
- Devamı 4 ncü Sahifede -

Havalarda 
iki n1ühiın hadise 

litvinofun bindiği tay
yare ne oldu? 

V.,i, ı:ı (A.A.) - Fr~n.•a harbiye 
nu · ı · t. ~ıı ı gımcr.al 11 utzingerı.n .engn 
ı'urıııcla diıscıı tanaresınde Iıulu

tın 6 ki~!nin ~ılt'"ı d,;, kömiir haline 
kelnıiştir Twrare Fı"rnsız Afrika-
Sıı d . . ~ · · ' ~ . (' 
. ı an dün . al.rıh saat 8,:l2 de C· 

·----·------- Londra, 13 (A.A.) - Röyter :ı,iaıı- Başvekil bundan sonra, Irl-:ın- Berlin, 13 (A.A.) - Alman ordu-
•ıııın Kuibişef muhabırinden: d h 

1 d ı anın mu aıiplere müracaatla !arı başkumand:ınlığının tebliği: Tetı\., ı'l<Jeı·ı"11 , J1avvanların satın a In ıgv l " e re e n 15 giindeıılıeri Prekop berzahıııda 
, J devam eclen muharebel~rde Almanlar bunlan barış hakkındaki görliş- Kırımda Alman kıtaları 4 müslah 

itibare n yapılnıası la zınıdır binkırce \'e binlerce ölü vermişlerdir. !erini lıildirmeğ,, davet mi etti. kem mevki tesislerine taarruz et • 

1 d f . 1 .. d b k d f 1 Almanlar simdive kadar olan muvaf- ğini, yok'a bunun Vatikan veya mektedir. Şehi.r yakininde cenupta 
lstanbulda günün mevzu arın an g?re, ~I ıa t. erın e u a ar az. a fakıyetleriıİi buİ·ay:ı 9 piyad~ fırkası başkası ile mi münakaşa edildiği 1 bır çok müstahkem mevziler zapte • 

biri et meselesidir. lstanbul peraken- hır Y':'kse~l~k .olmaması .. gerektır. ile 2 zırhlı fırka \'e 2 süva~i alayı gön- dilmiştir. 
deciler inin şikayeti şu merkezdedir. Um':'mıyet ıtı~arıyle. bu, bo~le olmak dernıekle lemin etmislerdir. Almanlar sualine Ce\'ap vermemişti.r. -Devamı 3 üncü ıahifede-
Toptancılar, lstanbul beled iyesinin lz~ır. cephesınden ıse vazıy~t .da.hal bu ı-ıuretle Ker(', Sıv~\sİOJ>Ol ve- Yaltn :••••1111111•!••11nuıııııınııııııuıııı111111••••111uıııııı11111111111uı111 1 111111111111ııuı1uuuıuıu: narhını kırmak için perakendecileri muıaıt bır manza~a ar~~tmek ıktızıı dağını gt•çnrt'k sa h ilf" v:urnıı.\~a çuh- = ~ A k A v; 4 : : 

65. 68 kuru,ıan et almağa icbar et- e :ıı:Ier. Şu halde, .~ıat .. murakabe ko • ~ıyor1'ır. ::; • ~:~ S erı azıyet ~:· •. ==. 

m e ktedirJer. O takdirde d e bittabi mıayon~nun ~ugunku. et satııla_rın .. •, Şimdi.''-' kndar .alınan rnporJa ra gö- • 

E:.~~::~~s~~p k;i:~i t:~ı;;~;;.;n~I=~ ::~~~~::n:e::ı:i~::::.e:~e:::r~:~ re, K.:'.~e~:~. v;~~~~e~~~·if~~:~opo- r·······u·••11 •·ı·"a''1111111n11 • 11 •ı;•hu11nıa11 ı uy111111eu1111tı11 1u1Aı111111111111tm ......... a ...... n ..... ı ............ : 
ı .tanbul f iat mürakabe komısyo - ~üt:~:::ia !:!ii'kı;;i p~~:1~1:c~:r.r~~ Propagandası en az ga. • ar 

~u, bu mevzua derhal ve ciddiyetle el kendecilerden aldıkları para nedır? t f d t d • 1 d • atmıf, m ezbahaya m emurlar koya - 1 f I' t 
rak sa lış iş ler in i yakın bir kontrole Toptancının ki r nisbeti ne tutuyor Pi an aa ıge ara ın an zap e 1 1 

ve perakendeci ne nisbette kar alma· 
almıştır. . ? d ? ıı·--• 

Aca ba lzmirde va ziyet ned ır. ı, ır. . * * * 
Bize kalırsa, lzmirde de P: fiatı, ~eaeley i bu ,ekilde esasından , A •k 
b d ld · u g ibi yüksektır. Es- yanı kasaplık hayvanın mübayea merı a se ze e o ug d . d ' ld '.. t k d . k kid en, l zm irle lsta nbul arasında aı c ı ıg ı mın a a an pıyasaya ~-

1 · 1 h ' b ' fı'a t farkı olurdu. dar olan safhalarına kadar tetk ık ma zmır e ıne ır · b' · .1 
Ç.. k" k ) k hayvan mıntakaları, eder sek , salım ır neti.,.eye varmıı un u asap ı 1 b T • 
lzmire da ha yakındır ve nakliye mafs o aç ·'· ırkı ~. • . 'b k 1 
rafı ile diğer hayva n iaşe masra - un u umumı ıntı a v~. anaa , 

1 · .. d ha azdır el satış larının mutlaka tetkık ve ye-
arı zmıre gore a • "d 1 · · • • .. · k · 

H lb k . b .. ' k ' e hir arasında n 1 e n anzımı ıcap ettıg ı m e r ez ın -a u ı u g un ı ı ş d d . 
'iat farkı hemen hemen yoktur . Ko- e ı r , 
yun eli lzmirde 70-75, dana ise 50 ** -~~~-:-:~~,,.-~~~~ 

1<uruı tur. Altın fiatı 
Türkiye vaktiyle geniş m ikyasta 

''layvan ihracatı yapardı. Bu ihracat 
, imdi durmuf ve ordu ihtiyacına le· 
kabül etmeğe başlamıslır. Bu hale 

lstanbul, 13 (Telefonla) - Bugün 
lstıınbul borsasında altın fıat. 2520 
kuruşa yiikRclmiştir. 

Artık öncülerini 
göndermiştir 

Orta Şark v e civan 

Anıerikalıların 

düşünceleri 

ıçın 

Ncvyork, 13 (A.A.) - Nevyori< 
Miroir gazetesi yazıyor: 

Amerikanın en mühim faaliyetleri 
arasında ~n :ız propagandası yapılan 
işlerinden biri, Mısır, İran ve Orta 
saırkta techizat ve tamirat üsleri kur
~ak ~aksadiyle makinist, tayyareci 
ve t~knisiyen gönderilmesi olmuştur. 
Bu gençlerin y~zifesi, yalnız Amerikan 
tank ve tayyareleriııi tamir etmek ve 
bunların kullanışlarını İngilizlere öğ
retmek d~ğildir. Bunda, başka gııye de 
vıırdıı·. Bunlar.-, icabında Amerikan or
dusunun çık:ıcağı rıhtımları Ye muhtac 
olııcajl;ı atölyeleri hıuırlamak için hır 
öneli hizmeti göreceklerdir. Bunlardan 
bazıları Atlas sahilinde tam Dakarın 

- Devamı 2 nci Sahifede -

1 SAR E.Tl.E.R 

Sivastopolun da tahliyesi etraf loda 

bazı belirtile r g ö zükmektedir 

Almanla r kauçuk sanda llarla bir nehri gP~meğe çalıtırken 

Ra dyo ırazeleainden: nıışlır, ('enupta 300 bin nüfıı.<lu ve 
. ~foskO\'a Sov~et mücla_f:ı~ cephe-\·ı mlıhim demiryolunun. k3\·uşak 
sınde ka,l'da dcger bır hac}.se olma. _ Devamı 2 nci Sahıfede -

GI. Sikorski ':•iı·cı"n h:ırekcot etmislir. Nazırın 
; aııııııda hususı kalem nıüdüı·ü, emir 
il~ '~'Y• yüzbaşı ile pilot, radyocu \'e 

"ırı \'ardı. Polony a oı·dusunu t e f -~11'nhran, ı:ı (A.A.) _ Amcrik:ın~n lıalyan donanması Kara Liste · l 
ı· 0

"kova büyük elçisi ile SovYCtlcrın l\Tilıino, l:l (A.A.) Jt J J nın iaşesi için cok tışe Çl {tı 
R71

i V:ışington elçisi Litvinof ve in- D. N. B. bilcliri)·or: a yan ar büyük nakliyat ·'·a- Bir kara listeye ihtiyaç var .. Mat· Kahite, 13 (A.A.) _Polonya Bus-
t~ '.rı e haberler daire<i şefini ha;ııil Popolo cli'İtalp ını- pılmaktadır. Ve ba- buatta, şehrin ticaret merkezlerinde, \'Ckiii general Sikorski tayyar~ ile bı~-

.;Yaı·e hcniiz buraya gelmcmı~tır. zclesi ya.':ıyor:. . ÇQ" RÇILE I ~arılan . ırnkli):at:ı Ticare.ı odasın~a, borsasında açıla '.·aya ge~miş ve gelirgelmez l\lısır kralı 
et f:ı.ı·yarenin Kuilıi~2ft0n h:ırekelin- Akdenızde bı.r knç CEVAP VER YOR kıyas eclıllr"e, onu- cak hır kara lıste.. ılc hükumet azasını ziyaret etm'~ti;. 
h eıı sonra fena hm·a yüzünden her lta])"ın . gemısının ne geçilmez. K3yıp- Muhtek ir burada boy gÖ&le•meli- Ayrıca lngiltereııin Yakın şark onlu-
n~tıııi bir mahalde yere indii'i s:ı - batması' lngi!terecle •• • !ar cok azdır. Her· dir. !arı lıa.~kumandanı ve Eritanyn kıılıı-

1 ı"'Hktadır. büyük Iıir heyecan Kuvvet mu savı olun- halde Akdenizdeki Spekülaayon yapanın adı burada nesinin nıiimessili ile de konllşnıuşl'.ır. 
lıi «ı.ndra, l:l, (A.A.) - Ru ta)',\'are- ve se\'inç uyandır- l .1. l k latly:ın hava kuvvet- okunmalıdır. Polonya Başv"kili Mısır ve Lilıyaclaki 
lı; 11 akıbeti hakkında Londrada hiç mı~tır. Fakat bıı an- Ca ngı lZ er açı- !erinin ve doıı~ın- ihracatta birlik ve müstahsil aley- Polonya kuvvetlerini tefti~e gelmiş \'e 

r ı•tıdi~,, yoktur. c<ık, Ak<l?nizdeki mü yor/armış masının hao·eket tar· hine hareket eden tüccar bu listeye kendilerinin ces3rct ve kahramanlığı-* nakaliıtın fnzlalığını zını yalnız sayıca •okulmalıdır. nı medhüsena eden ve ni hai zafere !ti-l!~ac]~·o g:ızetesin~en:. . . isbat . d~r~k. ('örçil.in "özlerine cevap ü~tün buluııdukları z~man muha~:elı2: Hülaaa, bugünkü yüksek memle • machnı bildiren günlük bir emir n·'~-
rar~~l,ırrla !kı m.uhım hadıse, bır ta- olarak dıycb.ıl!rı.z kı'. İtalya don~n.m~- yı kabul <'elen ve !rnvvetler musavı ket ve vatandat hak ve menfaatleri rctmi~lir. 
~o . .ın .Lıtvınof ıle Amerıkanın Mos "' yuz bın kışının Lıbyaya nakhnı h!- olunca kaçınan lngiliz ami ralleo·i de- namına, ticaret ahlakının v .. vicda· General Sikorski beyanatında, Ru~
)·a~a ~ilyük elçisinin bi~1dikleri tay- m.are etmi~. Yu.~a.n adalarmın iş~alı- ğil, fakat yalııız ba~kumandanlık tayin nın hudud1arı haricin.., çıkan bu gibi ya ile U>histan arasındaki vaziyete 
\r·.?nın kaybolması, dıger taraftan nı ~·apmış \'C bulun hurp muddetıııce . • _. . , . aözde vatandatları mutlaka ve mut- tomasb, bu anlaşmanın VÜZ nllarca 
it Iıı! harbiy~ nazırı general Hutzin· lngıliz donanması mani olamadan 12 edeı \_e bu tay ıııcle e~3s ol.an h.ırbı~ laka kendi aramızda alınlarına si- harpten sonra iki memleket a;·asında 
11 erın . bin d iği tayyarenin düşmesi, ge adanın iaı;esini temin eylemiştiır. İta! - umıımı durumu \'e mıhverın strateıı yah damga vurulmuı olarak dolaı bir dönüm nokt3sını teşkil ettiğini, sim 
eraıın ı·c m~iyetinin ölmesidir. ya ile Lıbya 11rasında takviye kıtalan- pliınlarıd ı r. tırmalıyız. ** -Devamı ~ üncü sahifede - Polonya batvekili Gl. Sikoraki 



Sahife 2 
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MAHKEMELERDE--·• 

Zavallı Adam 

'(ANADOLU) 

1 HALK DiYOR Kİ 1 
Gaz teyziatından şikayet 

(Şehi·r ve Memleket Haberleri) 

Şehir meclisinde 

14 ikinci Teşrin 1941 CUMA_ 

_, -
RADYO 

BUGONKO PROGRAM 
7.30 Program, 7.33 Müzik: Hafif 

parçalar (pi.), 7.45 Ajans haberleri. 
8.00 .:\Iüzik: Senfonik parçalar (pi.), 
8.15 Evin saati, 8.:10 8.45 .:\Iüzik: Karısı ve karısının aşıkı tarafın

dan nasıl öldürüldü ? 

Bizim Kahramanlar mahallesinde 
gaz tevziatı kat ışıktır. Bazıları yarım 
kilo, bazıları 250 gram alabilmekte, 
bazıları bundan mahrum kalmaktadır
lar. Bu sonuncular bittabi yüksek fiat
Ie haı·ıçten tedarik çarelerine ba: vu
ruvorl:ıır .. Alakadarlar buna bir ~aı·e 
bııİam:ızlar mı'? 

Senfonik paırçalar programının deva-s • d • k d 'mı, (pi.), 12.!lO Program, 12.33 :\fii-ODteşrlD evresi apan 1 zik: ~.anşık şar~ıı.a_r: 1~.45 /.i~ıns h;~= 
Çe, metle Ovacık koyünde Rıdvan nl ~öyleniyordu. l\f aznun Ha sanın 

A lt ını lıoğarak öldUrmekle ~uçlu ka- Vecahetin evine doğru gittiğini mü-

-ı d · d k · ·on ·ızasının intihabım berleıı, 13.00 i.\1uzık. lo.30, 14.00 :\hı Bel~diye meclisi, dün öge en Ron- nısın 
1
e. ?mı-;y ten;en;ıi etmi~tir. Aza- zik: Karışık program (pi.), 18.00 pro-

teaddid defalar görmüştüm. Ölüm rı ı \'ecahet ve ·uç ortağı Ha:ıan Sa- valrnsından bir müddet. evve! Halil * Ver: ıen halı~rc göre, Borııovadn ela 
ı ·a ı'kı'ncı"teşı·ı·ıı de 0 resinin son cel~esi- ve ça ıı;;masıııı 18 03 ıı .~ .. "k · Fa

0 
1 hev'~tı· 18 10 

• d k t C il bu iş için riyaset ram, · ,.~uzı . , ,,ı ., "' , . 
ni akdetmiştir. ank avu a , ı ~::-:v~t verilme ·ini teklif Müzik: Kanşık şarkılar, 19.00 Konmı-

yarın muhakemelerine diin ~ehrimiz Şan ,.e er-if Türken adlarında iki ~i 
• .\ğırceza mahkeme:<iııde devum edil- si bana geldi, Ha~an ve Vecahetın 
mL .. tir. Şehrimiz halkı üzerinde derin biru:riyle evlenmek için Rıdvanı iil
b ir alfikn uv-andıran bu nıüh.im darn- dıirmeleri ihtim·ıl dahilinde bulun
nııı rlinleyi~ileri daha ziyade iri gi· duğunu söylediler. Hen de muhtar 
yinıniş kadınlar teşkil ediyordu. :\Iah olmak itibariyle Rıdvanı gördüm, 
J.; me salonu cok kalabalıktı. kendıisine bu mcsele\·i anlattım. Rıd-

rnzivet arnidir. Gaz tevziatı çok karı
şık geçm~kte Ye bir kısım halk hala 
beklemektedir. Bir kısım vatancla~la
rııı gaz almal:ıı ına mukabil diğerlt0·i
nin bu haktan istifade ettirilmemesi 
acaba ııerle.:,ıcli r? 

Reşad Leblebicioğlu reisliğinde ya- ~a _ambna ~.:, t 'orel Ye· Lü~fi Akçin ma (İktısad saati), 19.15 Müzik: Saz 
'd h. e mıı~'. ~·1 k

1 kı· .ı .. 1•1 d·· ı·ı·e .1·nclo haı·eket' e>te•ı:leri, 19.30 Ajan~ haberleri, 19. 1.5 pılan toplantıda Halkevine aı şe ıı·- mec ısın ı ,llla " " - ' M" ·k Ki ' ·k T .. k ·· ·-· 
(ıekı. hopaı·Jo" r· t<>"ı·~atınııı Beledive.ce edilme::;i Jazım geldiği mütaleasıııda uzı ·: ası ur· muzıgı programı . 

- ~ " " · • 20.15 Radyo gazetesi 20.45 Müzik: Pi-satın alınması icin büdçedeki 7500 !ıra bulunmuşlardır. , . . . ·k ı , 
2 00 

z · ... t t k ,· · 

Gecen nıuh.akeme celsesindı· \'e- ı:an. cok hiddetlen.di ve karısının Ihtild\r 

kafi gelmediğinden daha 1500 lira ila- Neticede beş kisilik komisyona Cev- ) <ıs.ı şaı 1 ~11 • 1. .. ı~ a,t a ~ ımı. 
vesi ve bunun için münakale yapılma- rive Uyum Sadi İplikçi Haydar Ar- 21.lO Temsıl, 22.00 Mu~ık: Radyo s~
sı hakkındaki mazbata kabul edilmiş- v~l Lütfi Akçin ve müh~ndis S:ıaded- lon ~rkes_t~ası, 22.30 AJans haberlerı. 

d. · ' ·ı · 1 d' 22.fo Muzık: Radyo salon orkestra,;ı 
tahet: cinayeti bılirenlel'iıı köy hal- Iıiiyle ·bir şey yapmıyacağını kat'i 

fa·. ın sc.çı mış er ır. d · 22 55 23 00 Y· -
Mezbahadaki Frigo tesisatına ililv'.! Reis Reşad Leblebicioğ~u, · u sözler- proı.ra,~ı~ı·~m e\;;l~UP ·, • · .ı 

kından Dihi.ver ve Hii,eyin adhırıııda bir ifade ile bildirdi. 
iki ki«i olduğunu -öylemi\::ti. Dün - :\Iuhtarın bu sözleri söylediği sı -
kü eel:ede bu iki ki.;i. ııahit sıt'atiyle rada maznun Vecahet. hıçkırarak 
rl'ıılenmis ve Yel·ahetle kar~ıla. tırıL ağlamağa başladı. . 
mıstır. Vecahet, hunların gı>ce Rıd- ;\fuhtar l\[phmet Do.l!an. ,;hz'ine 

YENiDEN ADLiYEYE 
VERiLENLER 

tasdik olunmuş, Mezbaha ve Havagazı tır: I' § ~ B:ls a 
muhasiplerlnin 940 senesi kat'i he:;ap- - Arkadaşlarım; encümenlerde ~ ~ U 

edilecek krnım için de bazı münakal~ler le meclıs toplantı de\'resıni kapamış- ırın 1 ıııo.,,ı, a anış. 

1 ları muvafık görülmüştür. başka iş kalmamıştır. C'n'ırçi meclisin 
Leblclıiciler çarşısıııda şiseci Yako Hastalığı sebebiyle çalışamıyan lıe- toplantıları için claha müddetimiz vaı·-

nıııı yatağında öldürdüklerini Vı:> ce- söyle devam etti: 
ı<{' dini alıp gittiklerini ~öyl •mi1tir. _ Rıdvan paralı idi. Bu sebı:>pJe 

ve karde.~i Santo Rusonun mağ:ızala- tediye müfettişi Avni Sakaya kanun dır. Fakat meclisçe müzakere edileceJ, 

l·'akal hadise delilleri. bu husu:-;ta \e 'ili alarmdaki hi. -;i alaka dolayı,.,iy 
ka 'i bir fikir vermekten uzaktır. Ni- le Hasan ve Vecahetin birliktE: Rıd
tek.im köy muht~rı i\Iehmed Doğan vaııı öldiirdiikleı•i kanaatindeyim. 

rından şi~c ıılmak istiyenlere: dairesinde 1400 liralık ikramiye ve- başka mevzu yoktur. 
rilme~i ve belediye memurluğundan Bu devrede çok mühim ve esaslı ka-

- Yok! J l J T . çıkarılması da kabul edilmiştir. rar ar almrn ıu unuyoruz. emennı 
Cevabı verdikler:nden m:ığazaların<la Azadan Sadi İplikçi, Dr. Behçet Uz Pderiz ki, sizin kararlao:mız şehrimizi 

Hlk'a hakkında '1ll tafsilfıtı vermi~ - Daha bir çok ~ahitler dinlene!.. 
tir: Bunlar da vak'anın Vecahet v Hıı-

zabıtaca araştırma yapılmış, üst katta hak-ikında geçen celselcırde n birinde daha güzel, verimli c;alışmalarla süsle
muhtelif cinsten 96 an e lamba si,;ı:>si yaptığı teklif üzerine büst yaptırılma~ı sin. Daima sizin direktifleriniz dairc
bulunmustu.r. ve dikilmesi ve yerinin de tesbiti içın sinde hareket edeceğımi ve şehre fay-- Bir gün üren me,·kiincle buh· "' anın e"ı:>ri olduğu nokta~ında ınut~-

ııaı. eYimde yatıyordum. Fehime adıv lııktılar. Yako \'e karcleşı, 
da taıııdıfrım hir kadın çoba:ı geldi. Gelmiyen bazı ahitlerin cı:>l V ithı mistir. 

\•örı'l- :\1eclis az:rnı arasıııdan bir komisyon dalı olmıya çalışacağımı vadedi~·or, Adliyeye ' ı 

Karamanlı mevkiincl • bir dıımııı mPr muhakeme. bu avın Yirmi vedi~ci BERGAMA rr ôDEMiŞTE: 
h'k l erinın "ökiilmüs olduğunu ve o- gününe bırakıldı.· · · Dergamada adırvan caddesinde 
raclıı bir de beygirin bağlı bulundu- ~fahklınlivet yağcı Sami Görgün, dükkanında :l?Y-
ğunu söyledi. Birlikte gittik, :öylı>- tinyağı bulunduğu halde satmadı~rn-
clik leri do_ii:ru idi . . \fel'teklel'iıı kim t~t- Ce>ımede • 'ohutalanı kövünde Ra - dan ve ôdcmiste De\•rim mahallcsınrle 
rafından "öküldüğiinii ara ·tırırkcn ~id i öldüren Aziz oğlu Yılmaz Ye bakkal .i.\Iehm~d oğlu Ahmed Balkan, 
enkaz altından bir cc:-;cd giil'iindü, karde~i Yusufun Ağırcezada muha-'cuvalide 47 - 48 liraya satılan bir cu
lıunuıı Rıclvana ait olclnğu aııla~ıl - kemeleri sona ermiş. Yılma:;ı: yedi se ı~·a! sekeri 50 lirnva satarak çuvalını 
dı nı>, !J ay, la gün ve Yusuf da 7 sene da gerı almak :rnr~tiyl~ ihtikar yaptı-

\. ·cahrtle Ha:-an rasıııda lıiı· mü- 7 ~Y ~· e H~. gün ağır hapse mahkum ğındaıı haklıwıncla takibata ba!)lanmı~-
ıı~ı-ebet bulunduğu lır buçuk •en e l'\'- ecl · Imışlerclır. tır. 

_......._ __ --01)0--- * lnönü caddesinde fırıncı lbra-
p J him oğlu Bahadıı ·. yirmi kuruş fiatlc 

sec:ilme~i hu. u~unda verilen karar dai- ce seye son Yeriyorum. 
--- - 000 

Vilayetimizde meslek, teknik 
okulları kurulacak 

----------
Izınir, l\1enemen, Bergama, Tire ve ()denıiştc 

arsalar ayrılacaktır 
Yuıdda açılacak meslek ve teknik üzerın?e de lıir ak>ıam Erkek san'at 

okullarından vilayetimızde açılacak okulu ın15a olunacaktıır. . 

ÜZÜi\I l K. s. 
11~4 Albayrak 53 

196 M. Ku~akçı o. 47 75 
109 1\1. j. Taraııto 46 

60 Kaptan Halim 50 
21 Cemal Sipahi 47 
20 S.ıZıhna 55 
10 l\I. nc~ikçi o. 48 

1540 
11416!l 

11570!1 
Xo. 

.17 7 
8 
!l 

48 50 
50 

10 
11 

53 50 
50 

REZA.Ki 
11 İnhi::;ar ida. 32 
54 P. Klaıı·k 32 
:l n. T .• 'azlı 30 

'>" -v 

K.S. 
55 
48 
48 
55 
48 50 
55 
48 

. ' 

•')•) ,,,, 
32 :!;) 

:ıo olanlar te~bit olunmuştur. :\1aarif Ve- :\Iaarif \'eka!eti, inşaat ve tesıs:ıt 
kfiletinden vilayete bilcli.rildiğine göre, masrafları Vekaletten \' 0 rilmek üzere ı---
İzmir merkezinde 80.000 metre kare- bu okulların ar»alarının vilayetçe te- 68 SiYAH 

ropaganuası en az 3 kilo un ~at:ırak ihtikar yaptığından 
!Japllan 4-aalz"yet Adliy.:ye verilnıi~tir. - Bq tarafı 1 inci aahlfed• - J 1 ___ ,

000 
__ _ 

Askeri Vaziyet 
ııokta,,ı olnn Tulu ·ehri hir ay -<Üren -Baş tarafı 1 inci sahifede - • J h { taJl-
k<·ınlı muhaı·eeblerdun .scıııı·a niha.vct b ı Hıısusı nıtı ıase C( e ~ ceııu unca k:ılmaktadırlar. Bu su·ret- • • - · Almanların eline düsmüstiir. Fakat ı ~ ·k h • 

lik hir saha üz~~·i~de ):eni v~ mevcud min edilmesi icap €ttiğini bilrliı'mişt:r. 15fi İııhisar da. :34 
okuldan daha buvuk bır :;an at okulu, . S , 
gene 80.000 met.re karelik bir saha Vilayet, İzmirde inşa erlı_lece~ an ı'.t ı.17 A. Papağu,.; :35 

:rn 
:15 S·rı\'\'et s·L .. l"aı·ı'leı·ı· ~.'ehı·ı· t

0

ekı·,·ıı· rreri (' • merı ·~.nın mu afazası altıııda bu- silat İ)7 İ gıdİ)10r • ·' " lunaıı bu tı l"rckn, Hitlerin cenubi • ' alnı.ak içıin kanlı hÜcumlar yapmak- Amerikaya doğru \'e en kısa mesafe Vilfiyet muha:ıebei hususi ·esinde 
üzerinde ı·apı usta okulu, 10.000 met- ve mest;~ okullar!nııı ars~l~ı ının. H.\ - ---
re karnJil~ bir saha i.izerinde akşam Kız rılmas~. ıçın Beledıye ıı·eıslı~ı. nezd:_nde :102 
San' at okulu inşa ettirilecektir. teş~bbuste bulunmuştur. A~.ı ıca alaka-

1\I E " ganıacl·ı bı'ı·eı· ·ık- dar kazalıır kavmakamlıklaı ına da teb-enemen ve · "r , , , • . . 
s:ım Kız san'ai okulu inşa edilecektir. Iıgat ı·apılmıştır. 
Bunlar icin onar bin metre karp ar~a * 

· Maarif Vekfüeti, İznıirde yeni bir 

taclırlar. Nitekim şehrin cenubunda verecek no~tadan sıc;rıı~·ış yapma;;ıııı geçen :sene 2,400,00~ liralık_ ta~sil~t 
r kaç ,noktayı da işgal etmislerdir. öıılemektedır. yapılmıstı. Bu senekı tahsilat ~ımdı-

İNCİR 
182 Çu R . .i. Fraııko 15 
161 Çu Rifat Ilaran. 15 

70 Çu K. A. Altı. 15 

25 
50 
50 

2;~ 

17 
25 

I>onetz lıavza,ında mühim değişik - Eıınu «öı·!em k. arlık lıir "ırn ifsa den bu miktarı bulmuştur. Bu yd, 
Iik haberi \'Oktur. Yalnız )Jacaı· teb- etmi!5 olmak cleğilılır. i\Ialiım oldugu lhu~uHi idare vaı•id-atı tahsilatının ge. 
lii;'iııc göı:e, Ro:-1tof önünde Şarli v~c;hile Ru:yaya kolayca ~evki~·at ;çin çen :seneden hayli fazla olaca~ı anla 
me\'kıi, Almanlar ve müttefikleri ta ln'ana ela lokomotif ve \':ıgonlar ıcönde- ~olmaktadır. 

ayrılması ist~nrni"!lir. 
Tire kaza rnerkezincle 10.000 metı·e Ticar-:t lise;:i bina:ı ela insa Pttirecek- 4ı:ı 

kar"lık lık :ahada aksam Kız san'at tir. İnşaat masrafı Vek1ilett<!n temin 8205:} 
y <'kı'.ııı -· 

ra f'ından zapt'Cdilmi~tir Burai'ı Ro~ rilmektcclir. Bu, rekor kıran insaat ve 6 milyon liralık bakaya vergilerin 
tofa 15 kilometredir. Müttefikler bu imalii t .·m·f':inde mümkün olrrİustıır. ta . .;fiye . .;i icin kurulmuş olan ta~fiye 
kacl-ır yakına gelmiş olmalarına rağ- Bu merıtİda, muhtelif demiryoİ!arı heyeti ve memurları, ç-alışmalarnıa 

okulu ve 5000 metre kare arazi üze- edılcceği, fakat arsanın vila~·etçe tc-,. · 
Dünkü .ı«'i<Üıı 

rinde hir Erkek san'at okulu, Ödem iş- mini icap ettiği bildiQ·ilmişlir. 82166 u. \·r.klın 
. ZAHİRE men Ro,.tofun daha uzun müddet arasında e n sıkı bir iş birliği temin deYam etmektedirler. . 

mukavemeti kuvvetli .bir ihtimal da_ edilmü;tir. Soc:ilen makinelerde kömiir * Kuşadasında bulunan valı B. 
hilindedir. Çünkü Sovyetler, Kafkas yerine mazot kullamlm:ıktadw. Bun- Fuad Tuksal, dün Davudlar nahiye.~i 

te 10.000 m'!tre karelik ~ahada bir Kız Vilayet, okul yeriııın t~m~n i için 
eıı,.;titibü, 5000 metre k:lrelik . aha alakadarlara müracaat etmı15tır. 

------~ooo-· 

:--· anın kapı ve kilidi mesabesinde 0
- ıarın biı· kısmı simdiden tranda kuı- e gıderek tetkikler yapmış, kö~rtu- Bazı posta servislerinde 

lan bu şehire son derece önem ver- laııılmıya ba~lanmıştır. Diğer bir kıc;- !erle görüsmüştur. i\leneınen 
mektedirler. Nitekim Kafkasya ve mı da yolclaclır. Ccnuhi İngilterede hin ooo intizanısızlık 
Hazerden buraya durmad~ın kuvvet vagon rlaha hazırl:ınmıştır. A l l d v t 

11
. ~Ienemenrle öteclenberi Orta okul 

ı<evk etmektedirler. Kırımda Ker - 000___ ye lil( a ogun1 ar ıyor l\fila-; (Jlusn,.,i) - :\Iuğladaıı • ı- bulunmadığı için kazacbıı 21-1 çocuk, 

ORTA MEKTEBE KAVUŞUYOR 

ı•iıı i gal edildiği hakkında Alman 1 Aydın, (Hususi) - Aydın şehrin- J;ba enı elce her gün po•ta v·elirdi. Karsıvakada·kı Orta okullara devanı 
teblig·. inde en kür-ük bir ka,·ıt bile HiND STAN - MlllrTLER (le 940 .~enesinde 149 erkek, 128 ka- k d ·· a edi.r~n~lardı. i\laarif mücHiri.i Re'!id ~ " t. " On beş gün ev\·clisine a ar ;ll'Ull ' - -
\"oktur. :\Iaamafih hurasının dii$me- CEMiYETi dın olmak üzere 287 ölüm, 200 er-

1 
h ft Tarakçıoğlu, mahallinde ;\lenem<'n 

· ."il'! gelmi.\'p lı~ıs.·larlı. . imdi re ıı a K s• beklenebilir. kek, 156 kız olmak üzere 3.56 do - ~ halkiyle bfr hasbıhal yapmı~tır. ~~ -
ovvetlerin burada !('Österdikleri Yenı Delhi, 13 (A.A.) - Devlet ğum kaydedilmiştir. 940 senesinin da bir YCya iki def:ı poo.;ta geliyor. makam Niyazi Dalokay ile Beledıve 

nıuka~·emet Kerçi terk etmek isteme urasının bugüıı ki.i toplantısında nüfuR aı·tışı daha evvelki senelere na nııııa karşılık Bodrum ve Küllük pos reisi Ahmed Karadanııın teşcbbüslc-
melerinden ziyade, Kırımda Alm!!n Hindistan sözcü'i.i Hindistanın h:i.la zaran bir misli fazlar.l.ır. ride Men<>menliler ~lerhal biı· Ort:ı 
orduları karsısıııda geri çekilnıeğ-e ınilletler cemiyetinde aza olduğunu ---oooı---- talan muntazam gidip geliyor. Bu okul inşa ettirilmesine karar v~rmis-
muvaffak olup ela sehir önünde top- iylemistir. I . 1•• J · intizamsızlığa sebep, :\1ıığla - Milas JeıcJi;ı-. Mektebin insıısı ic;in lazım olan 

•nıı kuvvetlerin Kafkas.raya çekil- 'l~ ' )erı, et ıai erı l arsa temin edilmiR, . ve hıılk, derhal el,1lz. Jı· v, ı·ı l ıt Ill)~tası için müteahhit bu uııamanıa be .. 
1 rıe~ini temin eylemektir. · ge ( 1 ( (c l1elccli\ e re'si Resad Leblelıicioğ- mektep için 20.000 Iiı·!ılık te rn~c e 

Fakat Almanlar da ·bunu ·anlıya- :\lev.·im münasebetiyle her taraf- ıu dün ~t fiatleri hıi'kkında celep ve :: ıdır. Bu yüzden her gün otolıüs ve bulunmuştur. Ayrıca daha 20.000 Iır:ı 
ı•ak Rıı kuv,·etleriniıı Kafka,-yaya ta ~ı:nekler artmıstır. Bilhassa pasta- d~ricilcrle görüşmüştür. Yapılan haıı otomobil işliyen Aydından l\1il:ha da temin edilecektir. 
geçme ine mani olmak mak.~adiyle cı, tatlıcı ve ka:ap rlükkanları ile 1.ı:haldı:> celepler, et fiatini yiikselt - 4 _ 5 günde mektup gelebiliyoı. Ga- İnşaata derhal ha~Janma~ı i~·n ted-

civardaki bütün limanlara \'e lıo· kahvehanelerde pek çok ,.inek var- memek ve şimdiki ::ıeviyede tutmak zeteler de haftalık olarak alınabili- birler alınmıstıır. :\Ic~tep ?1ı.nası, k:ız;ı ğ-:ızda nak\iyat yapan hiitlin v:ı•ıta- dır. Belediye zabıta müdürlüğü, bu hususunda reise :öz vermişlerdfr. ' · .. , . halkı tarafından temııı edı ınce mual
l:ı rn kı1r~ı ı)iddctli taarruzlar :ap - gibi dükkan ve kahvehane sahipleri- Dericilerle yapılan görüşmede de yor. Bu sur at asrında bu gerıleme - !imler i\faarif V -kal:!tince gönderile-
ın:ığa ba"lamı~lardır. ıe tebligat yaparak sineklerin imha- derilerin fiatleri üzerinde durulmuş- nin tecviz edilemiyeceğini biliyor, cek, bu suretle ;\l'encmenliler hir Orta 

Diğer taraftan So\'yet donanması ;• için tedbir almalarını bildirmi~tir. tur. buna çare istiyoruz. okula kavıışaca_k_I_a_r_rl _ıı_-. _____ _ nın Karadeııizde biricik iissü olarak 

- k'I "ni söylediği zanı halan Sivastopolun tahli\'esine dair Bu sırada atının altından kurtulmus /'"""" NAl~OJ '-"ON OrdııJarının'""""""'"""""'"""""""''" gunu ve çe ı m;sı · d·-· . an, bazı belirtiler gözükmeğe haıılamış- olan Rus subayı iki Rus neferinin de ., .... I - kahraman c;ocuıun ver ıgı cevap her-
tır. :\le ela Almanların lıııracla bU- yardımı ile bir daha ~açmak teşebbii- : MOSKOVA BOZGUNU § kesi ağlatacak kadar mühimdi. ~efer 
yrık vapurlara ta.Q·arelerl" taarruz- süııde bulundu. Oldugum yerden fvr- § § albayın elini göğsünde açılan kocaman 
!ara ba lamaları, buna ha.;lıca sc _ Janp iizerlerine kostum. Niçin korun- ~ J deliğe götürerek: 
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•.... ... . - lşte raı·rı burada! Fakat kendin1-'ıeptiı-. Bizce bura a er angi bir mak ihtiyacını uymaua? ı eri atıl- ~ -

·p gem· ·inin barınma.sına da im - dığımı bilmiyorum. Bu, hıç d doğru YAZAN: Napolyonun Perde ÇEVİREN: Şakir Hazım de vazifeme devam edecek kudreti ha-
" :1ıı yoktur. Şu halde bura ının mii- bir hareket değildi. Fakat olan olmıı~- Çavuıu Burginyon Ergökmen la buluvcnım. Size yıırdınırla de\'<ım 
l' afaa ı için mühim k!1vvctler ayır - tu bir kere. Bir talih eeri olarak kur- - 34 - edebilii·im, komutanım. 

ı. · doğru değildir. Öyle göriınüyor tulduktan sonrn bir daha böyle hıılt _ Yaralanmadım komutanım. muştu!.. Komutan bu sözlere ne di_,·ebilirdi. 
· :5ivaRtopolun süratle tahliye edL kanstırmamak kararını kendi kend:- - Nasıl olur? Herü iki adımdan Fakat <!aha g:ıribini de söylem;'.'li- - Olmaz oğul! Ben kendıme ba-

! •rek buradaki ku\Tetlerin Kafkas- me 1·ük~ek sesle konusarak verdim. ıteş etti! yim. Çiftlik binası içinde ve önüıde karım. Sen yarana bak oğul. 
· da d-aha mühim ycrlel'p g-üııderil- imrİi de bunu burada tekrarlıyorum. - Evet komutanım. insanlar lıirbiırini boğazlaı·ken, etı·ıf· Kola_i'!sı ~öze kanştı, vaziyet kaı ı-
nıe,;i, her halde Sov.retler için daha - Peki silahın nerede? ta, sık ~ık değişik manzaralara r:ısth- şıktı. N~rede bulunduğumuzu az soııı ,ı 
cl ognı bir hareket olacaktır. Ren. bu iiç kişinin üzerine doğru - Y:ok komutanım, ben elimde nıyordu. Şuradan buradan Ruslanıı ne ol:tcağını, on adım ötede ne olrlu-

ooo koııtuğum zaman bir Rus neferi iki : anıyordum. çıktığı ve biraz evvel kendinizi emııi- ğunu bilmiyorduk. Bir kör clöviişüdlir 
~1 l 1 ı "' Deli k B' 1 h b'' ı vette sandıg-ınız veı·de az sonra çetio O'idivor ve gölgeler halinde görli 1 t-ıı l Cılefll,>11( e ı·a ıs, Jllc'l arn 'ldımlık bı'r me.~afeden silahını bana - çocu . ır c a a oy e " " ~ . 

'- ..,. · ,, haltlar karıştırma, hemen kendine boğuşmaların geçtiği görülüyordu. Ni- bir takım in~anlar birbirinı rloğnı~· .r-
.I Pnemen k~n m kamı • ·İ\·azi Do- ·e,•irdi ve ateş etti. Tüfeğin ağzın- ıir silah bul. Haydi b-akalım. tekim, iki dakika sonunda, bitkin bior !ardı. 

laykayın teşvikiyle Emır~lcm ve lan ateşin çıktığını fakat nişan al- Snğa sola bakınırken, bir silah ";;!le halde bir neferin koltuğunda ayakta - Burada kabn, :ılbayım !. • ıı .nı
(;iiktepede iıııja erli-len ilkokul bina mağa lüzum olmıyan bu me-.afeden "t'.ırclim .. Hu, boğazbnmışlarrlan Jİ- durabilen alay komutanının yanına da gid'.!ceği h!ç l:ıir yer yoktuır. F:tra-
, ı ~ ı ·· J · 't c lnıak h d be · 'b' "eldı·g-ı·m zaman, Rtısa at.es ettı'g-im fımız meçhulleri~ saıılıdır. • ı rı t marn aııdıgınr aıı yarın toren- ;uru mamı olduğumu hayr:>tle göı·- rıne aı ı , ya u nım gı ı ı-~r- ,., - - . 
1 1 1 · ı..· · ı·n b kt - b' ·ı·h ] \·eı·cle renı· bı'r kalabalık mevdana çık- Bizim gibi o ela burada sabahı h ıl-t' açı acak ardır. diim. Anlaşılan. tüfekte barut \'ar, ~emın. ıııı·ıı ı ıra ıgı ı~· ~ı a 'l - ., ., 

:ııenemen cumhuriyet menlaııınııı f k t k • . . kt R . f . _ . mak lazımdı. Baktım, dolu ıdı de. On inış ve ~üngüler biribiriyle çatışmıya malıdır. 
· ı ·ı • · · - - a a uısun \O u. u~ ne erı, agu be d ··t rl ·· ·· k · · ·k· başJ,·ımı?tı. Bı'ra·' uonra RouRtan da Gerçek, yangının verdiği korku.ı.; genıs etı me ·ı ıçın hükumet k-arsı - · _ ş a ım o e e, gorunmeme ıçın ı ı ., ~ ~ 

1
. 

1 
, 

,.ııırJ:ıki harap hnzı binaların ı ti~ - ca yaı alanmı.· ol-acagımı kabul ede- kat olarak yürümeğe çalışan Rwıa doğ- komutanın yanına geldi. Kılıcı kıpkır- rmıkli ışık, sağa sola git ıp gem, ... " 
hikin., tcşebbib t•riilmistir. i\fevdan, rak ~ırtını dönerek ötekilerin yanına ru döndüm ve talimgahta imişim gi- mızı kan olmuştu. bize istikametimizi de sa~ırtmış:ı. 1t!-

c.;ok cazip bir :ıekilde tiııızim e~lile - gitnıeğe kalkıştı. Size en feciini sör- bi, dikkat vt> sükunetle nişan alanık r.~den gelmiştik, ncıreye gitmeli / k, 
cektiı'. Jiycyim, yaralanmamı~ olduğumu gö tetiği çektim: Kurşun yeırini bulmu-ş- - Kendime yol açabilmek için beş bilmiyorduk. 
••••••••••~---·- rür görmez, ilti adım geri fırladım. tu. Herif ağır bir yara almıştı. Boylu kişiyi devirmek Iazımdı. Neferin varalandığı aııdan bl;)~ rb-

JULtET'i Güya bu defa ben ateş edecektim. boyunca ayağa kalktığını ve biran ı:ı.on- Diyordu. Ve baldırını işııret edeırek: kika kadar ~onra, yangııı büyük ;;f'lik 
ZI H-albuki elimde tüfeğim yokmuş! ı·a kollarını iki yana lıırakaı·:ık devril- - Fakat bir hatıra almayı da un.ıt- binasına da sirayet etti. tçeridı> ·1.ı-

NA RE · ' ' Herifleı in iizeriııe atılıyorum da eliğini göreli.im, tam bu Rırada herif!n madım ! Sözlerini ilave ediyordu. \':ınmıva savaşanlar bu defa diri rlH 

ROMEO 

O•• Jmı•yen AŞK ,,i!fıhımııı bulunmadığının farkında üzerine doğını koşmuş olması Jazımge- Filhakika Kolağası, ba' lırından 'J•r vanm~k tehlikesine de maruz kaldıl:ır. 
]eğilim. len Roustanın da bir kılıç ycrbıtirmi..;- süngü yara;;ı almıştı. İşte bu sırada Ruslaır tcslım olmak te-

«WUTHERİNG HEİGHT» 

İstanhulda üç haftadan beri 
Büyük ve daimi brr ınuvaffa -

kıyet kazanmaktadır .• 

Bu ,ırada koşarak yanıma bizim ti .. Bunların hep~i, vuruşmalar, ·:o- Dakikalar geçtikçe, bulunduğum::.z c;ebbüsünde bulundular. Kurşun y~ğ-
lrnhı-am:.n kolağası Roustan gel - nuşmalar, göz açıp kapayıncıya kadu verde rahat nefeR almak imkanı kal- munı ortasında meydana çıkan l)ir 
ii. Aı·amızda geçen sözleri burada olup bitmi!)ti. Kolağası benimL~ ne -.·ıı.- ~ıadı. Albavı kolundan tutan nefer •İr Ru" kliçUk sub:ıyı, teslim isareti gli~-
,.zı> rle yazacağım: kit konuııtu; ko~arken mi konuşmJ~, kll'rşunla gÖğsünden yaı;alanmıştı. ~.?- terdi. 

- Zavallı yavrum, nerenden ya- yoksa hiç mi konu!lmamıştı; yarım fer sarsıldı. Fakat dimdik ayakta lu-
rnlandın? dakika içinde bil tün bunlar nasıl •l- rnyordu. Albay ona yaralanmı~ oldıı- (Arkıı R1 var) 

6 Ton Hashas 
20 Ton Keı~diı: T 
80 Ton 8usam 

8040 Ki. San kitre 
5000 < Ilohum 

4!l 

38918 < Aııa:-;on -14 
3!lROO « K.1'. badem 2:> 

886..J < Acı B. içi 72 
2!) 167 < T. Jl. iı;i 125 ----x---
ZABITADA 
tta:e:g:g:e:eı::ı 

4!l 
27 
-') 
.) .. ;,n 
70 
2:~11 

:;o 61 
·12 
1 ı;; 
215 

Bir kaza: ı ·ı 
lnöııü c~ıddesinde deniz kenarın<d. 

kavık tamir eden 65 ya:nnda IIrını 1 

. l" .. . b·ıslll tamir esnasında yere c uşmug, • .. 
dan ağır ı-;urett2 yaralanmıştır. 

Bu da eğlenti!. , )' 
Ödemi.: in Birg.i n~hiye.sinde . K~:ı 

ll ·ıı·ca kövünde hır cglentı e~mı~ın 
' ' • - 1 . · ı :\lea r hos olan Mustafa oglu ,.;nı,ı!. ··dl 

f 'ıı tabancasını ateR ederek bn1

1
• 

· · · · · ıo· O ıY!ıı 13 yasında 11ehmet Eılgını 
... · · tır -razından ağır ><urette yaral~mış · 
Sarkıntılık: . ]C 
Ödemişte Çatalyol mahallesııı.\_ 

Şefik Telyakar, 18 yaşında Muz.ııı
fer Ulukente sarkıntılık etmi~ vP 1 
ı u lmuştur. 

Karısını dövmüş: . dl' 
Ödemif)te Bozkurt mahalle~ııı it' 

Veli Gider, k-arısı Şükrüyeyi ~opıl 1 

döverek yaralamıştır. 
Sarhoşluk: . dl' 
Ödemişin Mesrutivet mahallesııı . • ·ııı-

hmail Açık sarhoş olarak 37 y-a~ 
11 . . k j )l~ıı da Şerife ManaYın evının a • 

kırmı~ ve tutulmtı!5tur. 
Sapka giymelidir? . dL' 
Ödemif)te Adagide na hiye~ıı~uti 

:\1usbfa G:'lzcı ve Ôdemiste Meşd' ğ 
,·et mahalle~inde Hüseyin Kocn ·~i· 
lıaşlarına iplikten örme takkelcı'.:ıe 
·erek kanuna aykırı hareket ettı 
·nelen adliyeyp verilmişlerdir. 
Hırsızlıklar: 1\f 

1
,. 

Alsancakta 1538 inci sokakta •
1
.
1
.!I 

k . 1. 
,·-:ın fabrikasına girerek se ız :\ 11 
'ovmetinde 8 boş çuval çalan o~01 :e . 
>il:lu Mustafa tutulmuş, adliyeYP \ 
·'imiştir. .. .. :ı i * Bornovada Tenis kulubune 

1 
ıı-

1 bin metre uzunluğunda tel çat \ı. 
rnıştır. Hasan adındaki hırsız tn 1 

'ıuştur. 

Bu naaıl it? . Inl il 
Bornova treninde elektrikçı. 1

1 
i,·i 

":ıet ~lmak meselesinden bıle C • 
dövmüş ve adliyeye verilmiştiı·. -· ~~~~~~~~------. 

Çocuk için net'e hazırlıyan eli 
öpmeli, bunlar ne vakit ve ne

rede gonca vereceği söyle· 
nemez çiçeklerdir 

11 
Çocuk Esirgeme Kur~"' 

Genel Merkezı 
~~~ ...... ~~~--.-~~---__...,-
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14 ikinci Tetrin 1941 CUMA 

SOVYETLERE GORE 
- B-. tarafı birinci tahifede -

la doğru ilerliyen 5 fırka, ::liv:t'topola 
Çok uzakta durdurulmustu~-. 

Londr:ı, ı:ı (A.A.) -·Alınan haber
lere göre kuvvetli donun başladığı Le
ningrad etrafındıı çok siddetli ~arpı,;
nıalar olmaktadır. 

i).loskorn, 13 ( A.A.) - Dün gec~ki s OV(![ tebliği: 

Alman ve Ru
-menler Kerç 
şehrini aldılar 

Sivastopola şiddetli hava 
taarruzla rı yapıldı 12 Sonteşrinde harp bütün cephe

lerde ~iddetle devam etmiştir. Evv•:lki 
g(in 25 düsman L.~yyıııresi düşürülmüs-
ttir. Bizim kayıbımız 5 tayyaredır. Roma, t:ı (A.A.) - Stefa'li a.ı;on-
Dün :.Ioskova civarında 5 Alman taı·- s•ndan: 
~·aresi tahrip edilmiştir. · . Bud~)>C~tc~e yarı reşmi ola.-ak ~i!-

Moskorn, 13 (A.A.) _Bu sabahki dırıldıg!ne gore, Alman. - Rum." oı-
Sovy~t tebliği; taları Kerç ~rzııhınd:~ ılerb •1 .. ;ı•·ı· .-~ 

12 teşrın gecesi bütün cephe bovun- Kerçı ~l'.! geçırmı~lc .. dır .. ,. 
ca kuvvetlerimiz düsmanla dövüs~ü'- B~rlııı, 13 (A.A.) - ,,ıvast:ıpıJlda 
!erdir. · · · gemılere bınmekte ola~1 Sovy~t ~ı:a!a-

Loııdrn, 13 (A.A.) _ Moskova rad- rına karşı 12 sonteorı 10!~ A.n·.~n ııa
Yosu Kızılordu kıtalarının l\1oskova ,.:ı ku~:ve~lcrı b.om~'.ı '~ ".Hlral.vo,: :le 
oophe · · 1 lı"I · d ff k ~ıcld~t.ı hucuml,ır \,qımışlardır. Bol-
~ sı ~ıma o gesın f! muva a ı- · . - k. ı k ı · 
vetı· ka " h"c ı t - 'k' •evıklt~· agır ve anı ayıp ara U\l'-. ı , r.,ı u um ar yap ıgını ve ı ı · 1 1 R h' t · ı · 
ko .. ,... · ı ı · b'I ı· · t' S 'k ratılm18 arc ır. ı cım e'1s erıne ve 

J u gcrı u c ıgını ı c ırmıs ır. pı <·r · -1 · b' k · 
~öyle demiştir: ' · taşıma gcmı _erı~e ı~ ço . ısa betler 

H , k•t , . d b' ı·kı · ._ 1 k:ı\«iolunmu~tuı. Şehrın lımaıı cwa-
.ırı> a esn:ısın a ır ı erımızc ~n 1 k' h il · ı · b" · 

biı·ı· · .. ff k . ti hil d· b 1 rınc a ı ma a esınc 0 .rnnı u;·u., \'.ln-
~ı Illll\U a I)e e CUm el U ll- J ·· "} " l" 

nan cG> remzi ile bildirilen kö,·ü al- ıı;ın ar gonı ıı:ıu~ ur. 
mı,tır. Bııska Sonet birliği Almanla- Karadenızın Kafka~ya kıyısında 
rt ~L> remzi ile . bi!diırilen bölgede Anat:~ !ı~ıanına da ycnıden muv:ıff.ı
Yenmiş ve murnffakt\'etli karsı hücu•n- kıyPtlı hucumlar ,nıpılmıştw. 
lar yapmıstır. So\'_,·~t kıtala.rı c~ph··- ooo 
nın bu kesiminde taarnıza geçmis
leı·dir. 

Hücumun başladığından yirmi da
kika sonra birliklerimizden birisi Al-

- - -- {ARADOLUJ 

ALMANLARA GORE 
-Baş tarafı 1 inci sahifede -

Kuvvetli ha\'a tesekkülleı·i Sirn<
topol limanında Kerç boğazında ve 
Karadenizin şimal \'e doğu kıyıları 
4çı'l< larmda ~eyreden Sovyet gemi
lerın ı bombalnmış, 3 dü~maıı krıı -
\·azöı üne, bir torpido muhribinp ve 
be• büyük ticare~ gem~<ine vahim 
i"flueller olmurlur. 

Liman bölgesine i<abrtl~rlc bii _ 
rük hasarlar yapılmıştır. Doğu cep
Jıe,iniıı diğer kesimlerinde mahalli 
muharebelerde yeniden muvaffakı -
·:etler elde edilmiştir. Ordunun ağır 
bataryaları Leningradda ehemmiyet 
li hedeflerini, liman tesislerini ve 
Kronşt"ld deniz tezgahlarını bombar 
dıman etmiştir. 

Moskova ve Leningrada müe<"ir ha 
·a taaı-ruzları yapılmıştır. 

G. Sikorski 
- Baıtarafı 1 inci sahifede -

diden Rusyada 60 bın Polonyalının 
Hiliihlandırılmıs bulunduğunu, bu kuv
\'etin 150 bine. kadar cıkabileceğini, 
lngilterenin bu kuvvetin techıziııi 
vadeylediğiııi ve buna kafi malzem~miıı 
şimdiden gönderildiğini, Amerikanın 
da diğer masrafları ödünç ve kiralanıa 
kanunun:ı ~öı·e t 0 diyeyi vadeylediğinı 
söylemiştir. 

___ DOKTOR_~--ıı 
Ali Agah 

IZMIR SiCiL T iCARET MEMUR
LUCUNDAN : 

(Ahmet Eryüz) ticaret unvanile 1z 
mirde Tepecikte gaziler caddesinde 
:?23 No. da kepek ve zahire ticareti 
ile i~tiga] eden Ahmet Eryüzün işbu 
ticaret unvanı ticiret kanunu hilkilm 
!erine göı·e sicilin 4082 numara•ına 
kayıt \'p tescil edildiği ilan olımur. 

....... -----------------.1 Kulak, burun ve boğaz 
hastalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERA TÖR 

Dahi Öke 
ikinci Beyler ıokağı No, (80) 

Haıtalarını her ırün öğleden aonra 
kabul ve tedavi eder 

....... ... ----------------•ı JZMIR SiCiL TiCARET MEMUR-
LUCUNDAN: 

(Süleyman Çokan) ticaret unvanı 

ile tznıirde Tepecikte Gaziler soka_ 
ğında 227 numarada zahire, kömür 
ve kepek ticareti ile iştigal eden Sü
leyman Çokanın işbu ticaret. unvam 
ticaret kanunu hükümlerine göre si
cilin 4085 numarası na kayıt ve te<cil 
edi l diği füin olunur. 

!zmir sicilli ticaret memurluğu 
resmi mühür ve F. Tenik 

imzası 

nıanlrun cG• remzi ıle bildirilen nok- Çocuk HııııtaMlan Müteluuısuıı 
tadan gerı .ııtmı~ v0 mevziini kuvvet- Has\alarını Pazardan mada her 

Uzak Şark 
vaziyeti 

MADEN 
Kömürleri 

ıenc1irmistir. Şimaı k~simindeki mu- Çörçilin nutku ve Ame· g un lkinci beyler sokağında c84 ı 
\•affnkıyetinden istifade eden bu bir-
lık ikinci bir kö.ı· daha ı~gal eylemi~ 'e rikan gazeteleri numaralı muayenehanesinde kabul 
•lü remzi ile bildirilen mahallin ~i- ve t.edav1 eder. 
vaı-larına kadar varmıştır. Nevyork, 13 (A.A.) - Nevvork ı.;..;..-. ____________ _ 

Bu bölgede Almanlar bir çok subay Post :&''~etesinden: IZMIR SiCiL TiCARET M EMUR-
En ucuz, en temiz Kok, Sömi

kok ve sair maden kömürleri en 
ehven şartıa .. la kömü r ler iniz, nak
liye ve hamaliye de bi1.e aid olmak 
üzere yazıhanenizin, evinizin de .. 
posuna kadar yerleştirilir. 

ve .er kuvbetmiele..- \'e iki tank bırak- •Corçıl, son nutkund~. dolambaçlı LUCUNDAN : 
nıışlnrdı;. Çarpısmalar azalmıyan bir yoll.nrdan uzak ve k<!ndısıııe mah~•ı.s (Hüsnü Eriizenç) ticaret unvanı 
Şiddetle cK> rem~i ile bildırilen nokta- şekılde g:ıy~t acık koııu~m~ş. Amer:- ile tzmirde Halimağa çarşrnında 861 
nın altmda devam ediyor. i\fojaik ve kalı~:ıı·ın gor~medıkle~ı ıkı hakık:ıtı, inci sokakta 49 numarada alelumum 
~1 olokoian ·J.. kesimlerinde topçu faa- y:ı~ı' U~tk .~ar~tab hrrbıln ;~~uen ~-:~~:~ sim•arlık ve hususiyle yağ simsarlı-

yeti olmuştur. Kıtalarımız mevzile- p,ı am.ı uzeıe. u.unıu. 1 · '. ·h ·b' n.
1 

tı·caı·etı'.•.'·le ı·~tı'gal eden Hu" 0.nu" Er-. · · . . da Toho askorı ıdarecı en·ının nı ı ~ • o ' 
~1111 kuvvetlend2rmışlerdur. Alman."ı~ lerkettikleri takdirde vaziyetın düzt- özençin işbu ticaret unvanı ticaret 

:.rnracaat yeri: Fevzi Paşa 
Bulvarı No. 7 Telefon: 3304 
Satış deposu : Kestane pazarı 
Bardakcılar ~okak No. ::ı ın Nara ırmagını geçmek tesebbu,;u . • . . .. 

1 
• • ş· d k · 

bir pıyade bölüğü kadar bir ku~·veti \'e lebılect'.l!''nı s~.ı·.;mıştır: ... •m '. at~: kanunu hükümlenine göre sicilin 
cıtom t'k 'l'hl .. hh · "h' b' · sırası ;apon; a:>,ı gelmıötıL J,ıpon,,~ 4081 numaı~asına ka\.·ıt ve te,cil edı'I 

. a '· •ı ,ı a muce ez mu .m ıı mih,·enlen \'e Cinden v~ ışgal ettigı 
ııı ubu ımha eden Sovyet topçusunun t .. ki· ·d· ·ıvı·ılmalıdır. Bunu ke!l- diği ilan olunur. 

Salihli icra memurluğundan: 
Şuyuun izale,; ·için satılmasına ka 

ate· ·ı · .. k" t"I ·· t .. B. k opı,ı .ıı .ın ., • 
1, _şı .ı ed geıb·ı. ~u:• uAr u muş. ulr. b'lıdrıı :- clisıııclen istemeliyiz. Ayınca Rusya;."ı 
.•rımız en. ırı~ı ~• > remzt ı e ı ır~· r:u·dımımızı hi~ bir suretle baltalam.t· 

len mahallın rlogu varoşlarını alm;i- · . 'çin i"JJOn\"ll'I zorlamalıvız. Buıı· 
tır. Bu mahallin tamamiyle ele geçırıl- 1 m ~sı .:rkt·i ubir :u'ıiıun ·ısgari ~artların-
lll · · · 1 levam ed11..- r aı, .~" " ::; ' " 

"" ıçın çarp ı şma ar c . ,u · dandır vf' derhal tatbik edilmelid'ı" 
Dusman topçu•unun ve sı~r hav:ın Çünkü Hitler gibi onların da sözü,ı" 
topJ:ırınııı sıddetlı ate~ıne ragmen bır- .. , .

1 liklerimiz d bombaları ile dü~man gu.enı emez. . . 
ta ki h" t · le , !\l Nevı·c.rk Taı·mıs gazete.ı de a\"lı n arına ucum e mış r ·e • man ·1 Ç" :1. l' k kt k' ·tı. 
kıtalM·ını imha etmıslerdir. Sovyet lı<t- menuc a orçı 111 _ · za · sar· a ·ı · n· 
va kun-etleri merke'z cephesinde rlth- fırtın~.n hatırlattıgını yazamk; 
~ t J J b b j • -- rokyodakı en dar kafalı tei'ıı·~ 
~ııan a\ r:ıre m-evf an arını om :ı a- . 1 1 k ı 
nı 1 • '. ,\] • • • .. ı t ı ı ki· rı- adamı lııle bunu an amamaz ı · ece-

l~ ~.ı \C • m.un P 1 . .\ .ıc e op u u "1 mez. Bu nutuk, Am<?rika harir iye ·1·l-

na hucum etmı~lerdır. zırı Kordel !Tull'ün vazifesini ele !;o-* la\'lastırmıstır ve bu nutuk avni ><o· 
ltorlııo yt1::fft':.;11dtıı: m~ında, um~lmi hır ,.t,k;llet vf' H<;ık )'l-
SO\·ı'.et Ru8\·adaki harbin inkişafı no seklncledir. 

hakkı~cla veni. bir haber yoktur. :.ro,_ ])emektedir. 
ko\':ı üzerine \'eni bir Alman taarnı- -------·-----:----:---:
zunclan bahseıİiliyorsa da gelen malÜ· wrdur. Fakat kayıpları çok ı ıik< •k 
tnat nızuhsuzdur. Bu münasebeti< olclui(u içın rl:ıha f:tzl:ı adam ka)'ılıı .. t 0lı
Pra\'da j!nzetesinin bir n1akale:-;i (lik- likrsini J.!ÖZe alacal{}arından ~up,1-~ 
kııle değer. C:ızete hülibeten diyor ki: edilmek caizdir. Demistir. 

- Harp ~ş aydanberi bütün ~idrl~- Kuıhi,;of, ı:ı (A.A.) _ Tas aj:ı•ı-ı 
ı.rle d mm <>cli\'or. Ru müddet zarfııı-
l hild:, ·ı~·or: 
a rhisman ~·üz binlerce telefat \'<i'· Almanlar. Tulaııııı her ne •xıha>ı:ı:ı 

mi,tiQ'. Fakat buna rağmeıı hıil:i ilerle- olursa nlsun zaptı icin emir vermisl21·
ıniye c:ılı maktadır. L•ningr ada :ığır dir. Şimdi muhareiwl"r Tulanın dısrn
bır tehlike cökmüştür. Kcrç, I<ı- ela Ct•rernn dmcktf' rn Almaıı l,:,J!lltl
tını , .• ş:m:ıli Kafkasya ciridi tı hdirl anllıg· ı ·.ı ·eni htipt ku\'\'ellr.-i geı:ı .. 
•ltıııdarlır. :\lr»korndaki tehlike aı:ıl-
tn mektedir. 
Htnı~tır. lıu schre yenı taarruz hH- Alnıanlıtr, ·rul:ının eenup ucundH+-::ı 

zırlandığı anbsılmaktadır. Tehliİ<i! kö.vlP.r.·clen süriilmüşlerclır. Yeni lıat':ı
:ıırtmakla lı.r:ıber bunun durdunılma'ı 
tnuhtnmelclir. Kııılordunun inancı ı-.ık ra çekilen Almanlar şimdi cenup "~ 
Ylik<cktir. \'e diismanı memlPk~tİcıı simaldcki Sovret müdafaa hatları .. ı 

· ç.evirmi.ı·e çalıs.·l\.·orlar. Almanbr '_.ı.ı-\trtcaO.ınrı emindir 6 va sık .l.\Jk havn akınları yapıyor 1 1r. 
~Toskorn. ı~ (A.A.) - nu salı:ıhlci Tula sakinleri tarafından son haft o'.ır 

~0\')·et tebJığİ: 
zaı fında ku.rulan barikadlaı· ve ta!ıKa 12 sonteşrin gecesi ku\·vetlerimiz 

· karşı koyma tertib~tı mükemmel 11-
>lıtün cepho bo)·unca düsmanhı dö\'iL<- duklarını isbat etmislerdir. Tula "" 
tnüşlerd:ı·. Orel muharebelerı esn.asıııda Almanla

Lonılrıı, ı:ı (A.A.) - Röyter ajan
sının Kuibiseftekı hususi muhabirin- rin bir kaç alayının \'erdiği kayıplar 
<len: · mevcudlarının yüzde 50 sini bulm ı~-

6 haftalık taarruzdan ;onra :.fosko- tur. 
\a cephes•nde durum, Tula istisna e<li- Mosko\':\, l:l (A.A.) - Gece yao:-ısı 
lıtS<> hic değişm~mistir. Almanlar za- ııeşr<'dilen So,·yet tebliğine ek: 
l'lf bir nokta bulmak için bir çok hü- Rumen \'e Finlerin, Almanların 
cumıarda bulunmu~. fakat muka,·~- memleketi kontrol tarzlarına karo;ı 
rıı~tıe karşılaşmışhrdır. koydukları iğbirar •iddetle.ı nı•kterlir. 

$imdi Tula istikamt't•nde Sovretle- Kloesti çevresinde 32 sarnıç vagonu.ı
re clnrbe inrlirc .. ek cepheyi değiştirmek dan nıiiır!'kkep bir tren yoldan cıkar•l
ı~. hw.asının ne bahasına olursa ols•.ın mıştır. Tı·en parçalanmış ve ate,; n'
e mıştır. Soııteşrinin ilk günlerinde R.ı-
le geçir.im('sini istemekte "" şehrin zoda bir ııetrol tasfiye fabrikasıntlrı 

etrafını cevirmiye gayret etmekte~ir- bir ınfilak vuku bulmu~ ve bü.vük .,ir 
ler. Rura.rn doğru rol açmak ıçııı yangın çıkmı~tır. Muazzam miktarda 
~vv•t bnarllarına vapılan taarr:n petrol yanmıstıo-. Tarbuokta p~trol .< ı
~ii'küı·tülmüş ve 5 ktiv istirrlad cdıl- halarında yangın günlerce devam ct
rtıi tiır. . mi~ 1000 ton petrol yanmıştır. Rumen 

l<uibişcf. 1~ (A A.) - Lozo,·ski: petrol 'ahaları ile baltalama h:ırekA
bugun ııazekcilere Almanların bu yılı ıeri Almanların bekledıklerı petrol 
~ loskova cepht'sinde başka bir taar:ıı- miktanııın yüzde 15 il:i 20 az.ahı• .ıııa 
~it·l~ııı .girismiyeceklerini söylem,~ 1 se]ı(,p olmuştur. 

rar verilen T atar i.<liim köyü i~inde 

H d• Nü h t ç tapunun :l27 tarih ve 63 sıra numa-am 1 z e ançar rasıııda kayıtlı maa müştemilat bir 
bap hane ve önünde 2 dönüm mikb

Sıhhat Eczahanesi rıııda bahçe,,·i havi ev 650 lira ve yi-
• ne tapunun teşrini sani 321 tarih 

Taze Temiz Ucuz ilaç 47 numarasında kayıtlı bir bap ha-

IZMIR SiCİL T iCARET MEMUR- re ve önünde br dönüm miktarı?da 
LUCUNDAN : bahçe ~00 lıra kıymetı muh:ımmıne-

(Tevfik Özer) ticaret unvanı ile 'iyle 1-12-941 tarih inde saat 10 - 11 
l zmirdc Seydiköyiinde cumhuıiyet d r iha le o lu nm ak üzere aç ı k n ı- t ı rma 
m._•ydanı ıı dn 18 nun1arad:ı kepek, ile ~ntı lığa çıkn rı lmışt ı r. 

kömiir ı·e zahire tica reti ile iştgal T a l ip olanl ar yüzde ~-edi buçuk 
c·den Te\'fik Özerin i~bu ticaret un- ııe.r akçası ı·erecek l el'd ir. Artırmıya 
rnnı ticaret kanunu hüküm lel'i ne gö- i~tirak edenler artırma şartnamesini 
re sicilin 408!l numarasına ka;·ıt w okumu~ ve içinde yazılı olanları ka-
lcscil er!ildiği ilfın olunur. lıul etmiş ~ayılırlar. 
- ---- -------- - - .. Artırma günü muhammen bedelin 

IZMİR SiCiL TiCARET MEMUR- yuzde yetmiş beşini bulmadığı suret 
LUCUNDAN : . . . le on gün lemclid ve onuncu gün ya-

( İsa Guller) tıcaret unvanı ıle iz- pılacak ·ıı tıı·nıad· h• k 'rt . . . . _ ~ · ~ .ı ı:-...11 ço n ırana 

mu·de Trpec;k mahallesınde Kagıt- il.ale edilir. ihale bedeli derhal ve-
lı'.111(' cadde-inde 272 numaradn z:ı- ya ,·eı•ilen mühlet içinde verilmezse 
hıre v~ kı·~Jek ticareti ile i~tigal "'.len ihale fe:ıh edilerek yeniden yapılacak 
lsa Gullerın ı~bu tıcaret unvanı tıca- artırmada hasıl olacak farkı fi,·at 
ı·et kanunu hükümlerine göre sicilin \'e diğer zararlar bil'inci müştericİeıı 
4086 numarasına k3yıt \'e tescil c- tahsil olunur. 
dildiği Han olunur. Dah·:ı fazla nıaliwıat almak İsti _ 

lzmir sicilli ticaret memurluıhı yenlerin 9.Jl ,1240 ;:ıyılı dosyamıza 
re,mi mühür \'e F. Teııik müı·nca:ıt ~tnıelcri lüzumu ilfın olu-

ınızaı-.ı \lUI'. 

. Ödemiş kaymakamhQ-ından: 
Ödemış kazasına bağlı Adagicle ııahi)""" Belerlh·e muhasibi Mustafa 

İlhanın memuriyet. vazifesini ~uii<ti mal eylediği icİdiasiyle hakkında ya- , 
pılmakta olan tahkıkatta ikametgah ı meç.hu! bulunduğu Adagide ııahıy~-
si müclih'iüğünden alınan 28.8.94 1 gün ı·e 155 sayılı ınüzekkere"inde bil
dirilmiştir. Zikri geçen mumaileyh Mustafa İlhanın tarıhi iland~ıı itiba
ren 15 gün zarfında Adagide na hiye"i nıüdü rWğün.ı müracaat etmesi, :ı.k-
si takdirde hakkında giyaben muameln ifa edileceği:ıdcn tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. (4795) 

Devlet Demiryollarından: 
Şartnamesine bağlı cetvelde gö.qterildiği gibi 12 ameliyeden mü'l·ekkP.'J 

ve 7998:l lira 6-1 kuruş muha mmen bedelli V€ 396759 tahmini manipl asyrı~ 
tenajlı derince tahmil tahliye işi bir sene müddetle ve bpalı zarf usuli) -
le münakasaya konulmu$tur. :i\fuvakkat tem inat Jk~esi 5249 li r a 18 ku
ruştur. Münakasa 1 12 941 tari hine müsadif pazartesi günü saat 11 de 
Haydarpnşada gar binası dahilinde 1 inci işletme komisyonu ta.rnfından 
yapılacaktır. Taliplerin mezku r ta r ihte saat 10 na kadar kanuni ,·esa
ikleriyle biı·lıkte teklif mektupl ar ı nı komisyon kalemine \'ermeleri lazım-
dır· . Bu ise ait s.artname ile mukavele proJ·e.0 1 Ha,d0~pa0ada ı B ıs ., , ~· ,, ı man : , 
müfettişliğinden Ankarad:ı ikinci . 
den dört lira mukalıilind0 alınır. 

lımirde 8 ı n ci işletme m üdürliiklerin-
14 17 21 28 (9812 4772) • 

LJ~~~'b!1~~L TiCARET MEMUR- lzmir gümrük muhafaza alayı satın alma komisyo-
CDemir Ali K'!lfadar) ticaret un- d 

"anı ile lzmirde Tepecik mahallesin- nun an: 
tle meydan sokağında 42-1 ve 40-1 
nuınnrada zahire ve bakkaliye tica
retiyle iştigal eden Demir Ali Kafa
tlarııı işbu ticaret unvanı tic'!lret ka. 
nıınu hükümleı•ine göre sicilin 4084 
~Unıaı·astna kayıt \'e tescil edildiği 
ti' aıı olunur. 

İzmir sicilli ticaret memurlui(u 
resmj mühür ve F. Teııik 

imzası 

Cinsi :11 ikt:ırı 
Kilo 

· M. bedeli 
Li ra Kı-. 

:'il. temıııatı 
Lira K r. Tarihi 

Eksiltmenin 
Giiııii 

Odun 678680 11876 !JO 891 00 1 12 941 Pnzaı·tesi 
Odun könıii ı•ii 210'18 1475 46 111 00 1/121941 c 

1 _ lznıir Gümrük Muhafaza tabun·u ihtiyacı ol:trak yukarıda cinsi mikta rı ve muham men 
teminatı .razılı Odun kapalı zarfla ve Odnn kömürü de açık ~ksi l tmeyc konulmu*tur. 

Saati 

15 
16 

bedeliyle ilk 

2 - Şartnameleri h~ı· gün komisy~nda görülebilır. . . . . .. .. 
~ - Talip olanların Bel~diye veya Tıcaret. odasındıı kayıtlı. oldukhırınn claır \'t>sıka ıle teı;n ınatları !! t Gumr uk 

Ba~ miidüo·lüğü Vezne"ine yatı rdıklarına d:ıır \'ezne makbuzu ıle muııyy-:n gun.ve saatte komısyon ~ muracaat ~t
meleri ve kapalı zarf içinde eksiltme snntınclnn lıir s:ıat evveline kadar teklıf mektupları nı komısyo'l Başkan-
lığına ,·ermiş olmala rı ilim oluııur. 14 18 23 29 (4745) 

Sayfa 3 
•••••••••••••• •••••••••••• 111 .............................. . . ...... . ......... . ................................. . 

1 İzmir Levazım Amirliği İlanlarıi - -: ............................................................................................................... : 
Mııijla Askeri Sa/111 Alnın f{nmis11011ıı11doıı 

1 - Kapalı zarf usuliı-Ie iki milyon kilo odun salın alınacaktır. 
2 - llluhammen bedeli Otuz üç bin altıyüz :ıltmı~ be~ lirndır. :\Iurnk-

kat teminatı iki bin dört yliz sekiz liradır. 
:1 - Şıwtııamesi komisyonumuzdan görülebilir. 
4 - İhalesi 20 ikinciteşrin 941 günü ~aat 15 ele yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin mezkfir gün w "aat 14 de kadar kanuni ve,ikalariyie 

birlikte komisyona müracaatlan. 3 6 10 14 

l ıtanbul levazım amirliği ıatın alm a kom iayonundan: 
Tekerlek taban demiri ile dingillik demiri verilmek ~artiyle 2100 

adet çift atlı naklire arabn•ının 17-11-9-11 pazarte~; günü saat 11 
de pazarlıkla ehiltme•i ,-apılacaktıı·. 

Şartnamesi her gün komi•yonda görülebilir. 
Bu arabalar 500 aralxıdan a•ağı olmamak üzere a:•rı ayrı talip

ler~ de ihale edilebilir. 
Muhammen bedeli 2!Wl00 lira olup kai'j teminatı 21188 liradır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte fındıklıda •atın alma komi,~·onuna 
gP.!ıneleri. 12 13 1<l 15 

Gelibolu aBkeri Satın Altrıa Ko111isıroıı111ıda11 : 
1 - As~riY'e ihtiyacı için paza .. !ıkla 10 ton kuru üzüm, 10 ton d:ı 

kuru incir alınacaktır. 
2 - Muhamırum bedelleri üzümün 64, incirin :ıo kurustur. 
3 - İhalesi 17 111941 pazartesi saat 11 rle Geliboluda tümen karar

gahında yapılacaktır. 
4 - hteklilerin belli gün n •aalte komisyona müracaatları. 

13 - 14 - 15 - 16 

Harbiye Yedek Subay Okıılııııdcı SA. AL. /{0. ıııoıdaıı: 
1 - P:ızarlıkla 700 metre miki'ıbı kereste ,;atın alınacaktır. 
2 - Kerestenin evsaf \'e eb'adı komisyonda görGlür. Bu miktar b;r 

talibe ihale edilebileceği gibi kısım kısım da ihale,;i ieın teklif 
kabul olunur. 

3 - Beheır metre mik'abı keı-estenin muhammen bedeli 60 liradır. 
4 - İhalesi 15 ıı 19.11 Cumarte,;i günü saat 11 de yapılacaktır. r ı

lipleriıı Harbiyede Yedek suba)· okulunda satın alma komk,o-
nuna müraca!.lt1arı. 

. 

lzmir levazım amirliği satın alma komtayonundan : 
1 - 90 Ton Saman pazarlıkla satııı alınacaktır. 
2 - Pazarlık ve ihalesi 17 11 9'11 Pazartesi günü saat 15 de lzm;,._ 

de Kışlada Levazım amirliği salın alma liomisyonunda yapı-
lacaktı... \'asıf n• ~artlıır heı· gün komisyonda görülür. 

:ı - İsteklilerin mezkür gün \'C saatle tcmı•ı:ıtl:ırıvle birlikte konıis\'Oll· 
da hazır bulunmııları. 

lzınh· Hara Satıu Alrnf/ l\no11·.~Jlt'11111ırlu11. 
Kilo 

-JOOO 
2000 

Zeytinyağı 

Sabun 
1500 Kuru üztinı 

1 - Yubrıda yazılı üç kalem erzak n· 'alıun 17 11 941 pazıırt,.,,j 
saat 15 ele Güzel\·alıda Hava garnizonu rlahilindPki Ham "atın alma k·J
misyonunca pazarlıkla satın alınacaktır. l>:tPklilerin \'ilfıyet \'Cznesine rn 
tıl'acakla;;·ı kat'i teminat makbuzlarirle Uırlıktn konıis~·ona nıliracnntl.;. 1 • 

2 - E\•saf \'e ş:ırtları komisyonda görülebilir. (4762) 

lzmir vilayet defterdarhe-ından: 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden kaldı

rılması hakkında 
i LA N 

.Gümüş bir linılıklarnı darp ,-e pi,rnsaya kafi miktarda çıkarılması üze
n·ıne 1 2 941 tıırihinden itibaı·cn tedavülden k:ıldırılmı~ olan gümü~ yüz 
kuruşlukların 1 2 941 tarihinden beri ı·alnız :11:ıl •andıklnı·iyle Türkl\·e 
Cumhuıriyct Merbz bank:ısıııca \'e :.ıerkez Bankası bulunmıvan verler;ı,. 
Ziı·aat Bankası şubclerınce yapılmakta ulan tepdıl muameİütın;ı ~1 ı 

.. 9·12 akşamı nihayet \'erilecektir. Bu tarihten sunru mezkıir par:ılar nak t 
olarak hiç biı· \'eçhile kabul ~dılnıı,ı·ecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların :ıı J 942 tarihine k:vla·,
bunhıı·ı )fal sandıklariyle Türkiye Cumhuriyet :\Jerkez bankasında , . ., 
Merkez Bankası bulunmıyan ;·el'lercl~ Ziraat Bankası ~ubelerinrle tcpdil 
ettirmeleri ilftn olunuır. 11 15 (-177'!) 

Eskisehir Tayyare fabrikası 
direktörlü~ünden: 

. F?brika için birinci Ye i]dnc sınıf tesfiyeci, tornacı, firezPci cl'?kı-i!;
çı, _ıast_ık tan~irci•i, saatçı ve nwkine re;.samı alınacaktı~" \'erilecek gün· 
delık. ucret ıstekliLerin imtıhıuııla gösterecekleri muvaffakıyet ve kalJi
lıyetıne göre 500 kuruşa kad:ıı yükselebilecektir. 

. htek_li!erin imtihanda murnffak olmaları. gelme gitme yol mnsraila· 
r~ı le bılu'.'1~m zanvrl masraflarırnn kendilerine aid olduğunun bilinnıt>· 
s'. gereklıdır. lsteklileriıı a~ağıda ~-azılı vesaiki hamilen dilekçe il fab· 
rıka genel direktörlüğüne müracaat etmel-ıri. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı 
2 - Askerlik ,·esikası 
:1 - Emniyet müdürlüğünden tiı~rlikli h[i,mlihal kiiğıclı 
4 - Okul şahadetnamesi 

ö - \ 'ar.,n bonSE•rvis. 10 12 ı.ı 25 27 29 T. saııi 
10 12 ı.ı 25 27 2!l K. P\'WJ, 10 12 14 T\ •ani (9568 4638) 

lstanbul Jandarma satın alma 
komisyonundan: 

1 - Jandarma ihtiyacı ıçın 62400 !;ilo Sığır eti 25 11 !ıt l Salı 
günü 8aat 15 de İstanbul Taksim _ A.1·azpa~ada ,Jandarma müfetti~liı.:i 
dnire<ind eki İstanbu l jandarma ,atın alma knmisyonıınrla kapalı z:ırf 
usuliyle ta:ıhhilde bağlanacaktır. 

2 -Etin 1'e.her kilosunun bıhmin l>Pclel; ;;~ ku.U• \'e ilk teminat 
mıktaı ı 2714 lıra 40 kurustur. 

3 -- Şartnamesi hor iün komis.1·onunııııd'1 görülebileceği •ibi 181 
kı;ruş bedel mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin İstanbul U>rnzım amirlii:i muhasebeciliği veznesine 
yatıracaklan ilk teminat m:ıkhuz \'eya R:ınk:ı kefal<>t mektubu w .~art 
kağıdında yazılı Rair twlgeler i ve ha\'i teklif zarflurını eksiltme sııatiıı
deıı bk saat evveline k:ıd:ır komis\'onumıızda bulundııııılmaları. 

10 14 18 22 (4637'9563) 

,,--------------------------... ~ 
Müzikli Narin Lokantası 

ATATÜRK caddesinde 112 numarada teessüs eden NARIN lokantası 
bayramın birinci gününden itibaren umuma nçılacaktır . Her gün öğle ye
meklerinde saat on ikiden lıiı· b11rııria kadar kliıslk muzik ve akşamları 
saat ALT/DAN itibaren llll?mleketin en mütt'na •az heyeti ,ve okuyucuia
rını dinlemek zevkini ancak NAR/~ LOKANTA ve GAZiNOSUNU teş· 
rif etmekle elde edebilir iniz. 



SAHiFE (4) (ANADOLU) 14 ikinci Teşrin 1941 CUMA 

HİTLER Müttefikler Amerika da 
I\1oskova taarruzunu biz

zat idare edecek ~( ücadelcye devanı et
ınek karanndadırlar 

Londrn, n (A.A.) - Bir Al-

Bitaraflık kanunu t[ldil 
cdi]İyoı· Yeni mühi ....... tedbirler Almanlar çok ağır 

kayıp/cır verdiler 
Londra, 13 (A.A.) - Salahiyetli 

mnhfillere gö.r~. Lond'rnya. Almmı
ların şark cephesindeki ağır kayıp -
laı ını teyit edecek mnlfima.t gelmiş
tir. Almanların 19 zırhlı fırkasından 
16 sı çok mühim kayıphr v2rmiştir. 
:\Iotörlü, hnfif ve bindirilmiş tümen
ler de dahil 70 pi~·nde fırka~ınn da 
mühim kayıplar verdirildiği :<nl>il ol
muştur. 

Londrn, 13 (A.A. )- Ilitler, cu
mnrtesi günü Münihte verdiği ve boz 
g-unculuk ifnde ettiğinden dolayı dik 
kati reken nutkunu verdikten •oııra 
~ark ccphec;inde bir orman içindeki 
1.-:-ırnrgiihına hareket etmiştir. Hit. 
!er, )loskovayn tnarruzu bizzat ida
re edecektir .• imdilik bi.itiin cephe 
boyuncn Almanlar lehine netice ver 
miyt>n muharebeler olmaktadır. 
Almanların Tikvini aldıkları hak-

mnn sözcü.ıü A imanların bu hnr
lıin ımlh yolu ile neticelenme!1ini 
düşündükleri hnkkındaki haberi 
yalımlıımaktadır. Belki ele Al
man\·a, bu fikrin, Viyan~1ya da
vet etmek istediği memleket!Pr
de ;;oğuk tesir lıır:ıkmı'l olmasın
d:ın clol:ıyı bunu tehir etmi15tir. 
Her halde Ru"y:ı , İngiltere \'c A
merika tarnfındaıı gösterilen ak-
!ı[ilaınelin , ,;ulh için Almanya ta
rafınckm yaratılan havaya pek 
ümit verici olm:ıclığı mevdaııcla

dır. 

Ruzvelt şimdi de grevle
re mani olacaktır ------····--------Va~ington, ı:~ (A.A.) .. .\lıin!e;;.,il- 1 • kt d t • t e ı • d h 

lC'r m.clis reisi, R !E\'tlti zıyai'ttl<, aşe 1 ısa ıcar _D ış erı a a esas-
meclisin bitaraflık k;•ııuııuıııın t:ıdil ' J ~ ~ 

Jll'~~~:ıv ~-ı::i~l~11 ~~:ı',:.;::~i ~ı;li~;~~,ı~·l;:,ı:: lı şe.kı.lde tanzı·m edı.lecek 
sın<la yapılacaktı?-. 

Ruz\'eltin, k•ıtml i.<iııi kıı'.:11: ı~tıı'-
mak için bazı tC'clb'rl•·t· u!d!~•ı lı:ık!:ııı.I ı +•••--------
rivayetler el!:! dcılasııı:ıı-:•:ıılı" 

ı evyork, 1:1 (A°.A.) - _Np,·yrır-K Ek k t d • b• ki b .., J k 
Taymı.- g·ızetcsillin Va:'!iıı!-(toıı rıı::r.n- me sa JŞJ a yeDJ Jr şe e ag anaca 
hirKı}ıildiri~:or: . . . •. , İ,;tanlnıl, 1:1 (Tı·lcfoııla) - An- ::üıınwkteclir. Ihı t··sk,li'ıtııı \ l'kall'l m111tak:ı ia ·e mıiclıir!iiğ'ü tc.~kilfltı n· 

oııgr:mııı ,;ulahl\"! lı ııı:ı.ı ı ı:J,•ruı!:! .. h 1- ı . . k • , ı 
"o"ı·e R lt l ı , 1 k·ıı .. ıchıı bum >a g-ı·lrıı h·tbl'rlı·ı·e g-o- a mele kııı-ıı nı.ı.u, ll\ \ P1 <' nıııhtc- :;:ıliıhil·etleı,i ele tl'slıit pclilmektl•ılir. 

, UZ\'C , >ıtnrar.!,•: \a11u11ıı,-ı11n ' ' ' '· • • 

meclı.-ee taclili t:ıkdirinde müclal'aa ':t- t'e, hüklınwt aldığı yen; tl'<lhırlı rcle nıelcliı-. Aıık ra. 1 :1 (Telefonla) - llüku-
nayiinİle iirr~lleriıı muhafaza,;ı \'C iasP. iktı,;:ıd \'e titarl'l i.-!erinı daha İa~e n·kıil!'li ırnrıılııı·,;a, iktı. ad 'llft: Ltanlıtıl. lzmfr \' • Ankara gi-
buhrnn karsısında ütretlerııı ar:ırıi- e,;;ıslı bir ,;eki lele tanzim ~'tm<•k, lllP\' ·,~ ticaret \'l'kiıll'tlt•ı ı iciıı müşterek bı lıü ·iık sehirlerdp ekmek ;-;atıRını 
mas~nın garanti edilmesi hakkııı·h .lııı: tul saı tlara göre yeni bir calı;;ma çalı>ımu progr.ınıı \'İirııdc· getırıle - tanzim i~'.lll hazı yeni k:u-arlarn var
:eklıf. y~pac;~Uıı:. Buna k,ıırsılık ı . .;cı prog~·amı \'ücude ·getirnıck kin lel- cektir .• :ıliılıiy!'tli kimsl'lerin verdig·ı mak nıak;;adi\'h• telkıklere ba,;lanııs 
~~flerı ele muclaiaa sananırnl 0 !:!'e\'e k'kl ., ı .. ·l·ımı ·lıı· m·ılüm'ıtn göre hüküm et, bu 0 üıılrrcle tır. ntı ı-whirl~rcle her evde k~lc kisi 'h• t ·ı -, , hh" l !' ı eı ç u.ıs , s . • , . ., . 

Ruzvelt ve Çiirçilin nutukları, 
hürriyeti kurtarmak için hrr ne 
paha,;ına olur,;a obun, Almany"l
yı yenmeğ2 n• müracleleye de\'a
ma kaı ar verildıiğini hiç 13Upheye 
mahal bırakmıyacak ~ekildc gös-

kındaki haberi Ruslnr te\·it etmemis- termektcdir, 
Jerdir. Moskova kesiminde şiddetİi •-------~--:------• 

~ıı _'1y.e .vcTı eccvını ta:ı uı ey ı· '- Öğreııilcllğfoe ·göre hükümet. lıü- ml'rnh•ketin iklı-acli i~Jpı·ini, i:ı,;p \'a. olurcluğ'u \':! l>unlnrııı meşgu!i~·l'll<'-
ekle ı ~l~ı,. , •' . . . . tün mrmleket çapında iaşe islerini zirı•lini, ticari clıır~ımuıı11, 5laha iyi ·i, /ani memur. i~çi \'CY'.l çiftçi olduk 
N~~.\O~, ı.~ (A.A.) - Lııleı!1 • 1 >' 0- mahalli sarHara göı·e tanzim elnıt>k ve daha pratik ,t;ekıllere lıaglıyarak- ları (p;;Jıit eclilecektir. Ekmek te\'zia. 

nal ış bu.rosu konfcr.ansına . ı~tırak iciıı \'eni ·bir teskilüt kurmağı ela ılıi- tır, Ilıı arnd:ı_ splırimizdl' kunılarak 'ı lıu cPd\'ellere giire ynınlac:ıklır. fakat tali derecede hücumlar devam J •ı• J 
etmektedir. Ancak lıu taarruz, yeni ngı iZ er eden İngıltere Ilasvnkıl mıııı\'ını llıı- · , -~·~~~~~~~-~~~~--~-~---------------~-~~--
bir tabiye mi, yok,;a yeni taarruzla-
ra paravana mıdır, bunu ke,;tirmek 
henüz güçtür. Almanların havanın 
fenalığından şikayet etmeleri ,.e ta· 
arruzun yavaslamn sebeplerini bu
na atfetmeleri, Almnn makamları -
nın i;;tekleroinin iyi gitmediğine dela
let eder. Bu suretle Napolyon seferi 
ile son taarruzu mukayese edı>nle -
rin ellerine yeni ve,,ikahr verilmiş 
olacaktiı·. 

Atlantikte 

joratlı Ne\·york ;.adyoc;uııda bey:t-
natla buluıııw:ık clemi:tir ki: 

Italva YC 1\f rikada dur- - İıısrilterc.\'e 1JüyU.k bit' inanla d·i-
"' ] • • • n 'Ceğim .. Anladığıma göre. Amçri!rn-

n1adan la Va f aalıvetı nde nıu en bii~·ük karan Totaliterleı e k •·-

blll , j - -~' harple hiirri.vetpel'\'er milletl<':·:ıı 
LIOLI) Or ar ;:af::ırıniıı tahakl:ukudur. 

Italyanlar 
Nihayet (iondar da 

çenbere alındı 

Milli Birliğin faydaları 
derhal görüldü 

Londra, 1:1 (A.A,) - İngiliz hn- Amerik:ıcl'.ı silüh imalı ga~-retlt>ri•ıi 
1 tebliği: ~örcliim. llarp .-ıııınyii enclüstr -;i • • • l 
Manş üzeı•inde haıeket eden dev- Ameı·ikada ileri gitmektedır. J(.'t.'a Cıbutı"da lngılJzler Fran Spekültısyon yapan ar nıallannı çıkardılar YC 

·iye tayyarelerimizden biri, düsma- \'e denizde yapılacak silahlanmacla .ı" il • f'" l l ) " ] l l 
•ıın bir a\' tayyare~ini tahı·ip cİllliŞ- moh·ıı,;iJer daha ktı\'VetJi ~ekiJcJe nl"_\._ 1 b ıat er ( e ( llŞllleJ{e Jaş aC l 

·. elana çıkac·ıktıı'. SIZ arın ceva ını 1,,tanl>ul, 1:1 (TelC'foııla) -. ll ili ırilmistiı. Bunun üzerine ellerinde .ıı ı1 
Londra, 1!1 (A.A.) - Diin duK - ooo • bir ticaret birliği kıınılma,.:ı pıya~n·ln saklıyan spekü lfttöl'ler hemen l>u m:ıl-

11'.1an _layynreleri ingilterenin doğu Ingiltere R US)'a va her beklıgorıar biiyük tesir yapmı~lı~·. Rugiin bu 11hİ-r !arı piyasa.va çık.:ırmı~lar Yf.! fiatler 
An1erikan vardımının ~ımahne bombalar atmışlnrdır. Bil' "' na~~b~tle l>ir toplantı ,rnpılmı,; ve ·l..:ı- <lii~m!~·e b:ışl:ımıstw. 

"' ka~ ev. ha~ara uğramı:tır. Bir kaç yardın1ı yapacak I<ahire, 1:1 (A,A,) _ Doğu A fri- hal fa:ılıyet g •cilnıe,.:i iein kaı·:ır w-
tesirlerİ 'gözüktü aı alı urdır k el · 1 1 ·· 1 ı· o 'K h- • Londra, 13 (A.A.) _ İngilt,,re· ·a~ın a ıta ,\·an arııı ,on muc a aa -------- OO------

Atlantik harbi hakkında dün in- ka ıre, 1 ~ (A.A,) - İng-iliz ha mün:ıkalat n·ızıı·ı iı,acl ctti;;.i '>11' ııtı- noktası olnıı Gondar, tnm:ımeıı ı:eıı- T•• k R T•• k ı • 
va uvvetl<>rı d" ·'dd ti' l ·~ ' ' ' • " ' • . . • r umen ve giltere başvekili Çörçilin nutkundan ~ un gece ~ı e 1 oı. tukta Rusvava m·tlzem" sevkı nıt:' . beı ıçıne alınmıstıı. U • Ur • SVJÇre 

anlaşılıyor ki, İngiltere bu sahada _ urette Bren diziyi bombalamış v" di sele~ıne t~ı~~:l · ı de~ist7ı·, ki.' Kahire 13 (A~A,) - Doğu Afri-
harbi kazanmak için kati bir ndım g~r ht~rnftan Napoli~·e çok ~iddetll - Rmway~ ~uhtac' nldug-'u m·ıl - kası ıııgiliz umumi kumnııdaıılığın - tı•caref 1•şler•.• 

t t S d .. t ·ı d h 1 bır ucum •·apılmıctır · ' . · · · rl .ı. a mış ır. on or ay ı e a a evve - hir • " · .. zemeyi vereceğiz. Daha sımdide 1 an: 
ki 4 ay zayiatı hakkındaki rakam - Ka 1 ke, ~~t'(A,A.) - Du~ nk~am l>ir çok mal Rusyayn varmı~1.ır. Di _ KuYvetlerimiz Goııdar üzerine ilP 
lar bunu göstcrmktedir. Ruzvelt, kaı an dı r:.?. ~kten sonrn lıır duş - ğerleri de yoldadır. Daha pek çok i harekette Viyan dayı zapletmiş -
b · ·ıt · A 'k b ı man evı 1:1' esı tanklarla beraber • ı d' B' II b b' ı· ~ · ·d-' tı· unu ıngı erenın merı aya orç u b k .. d 'r şey gönderılecektir. Verdığimiz söz er ır. il' a eş ıı· ıgı !i• ue ı ıı;i?-

Ankara. ıa (Telefonla) - Romany-:-ı ile ticaret miiznkerelerine de
y:ım edilmektedir. Tiirk - Rumen tical'et anlaşmasının müddeti .:;oıın 
ermiş Ye 2 ay uzatılnıı~tı. :\Iiizakereler bu müddet bitmeden tamam
lanacak \'e ıızuıı \':tclPli m'll miibnclele,.:i e~ası iizeriııe veni bil' :ınlac;mn • 

olduğunu söylemiştir. Filhakika dik To. ru. ~u a ~a h~attı.na yal;:J~ş~ış tutulacaktır. y npılacak yardım bü •en bu çarpışmalarda bilhassa keıı. 
kate değer noktn, bu zayiatın, .Ame- f~kat geıı ı;:ekılmege ıcbnı· cr\uınış- tün teferrüatı\·le tesbit cclilmistir disini göstermiş, biraz z-::ıyiai ver -
rikanın yardımından sonrn nzal - lır. .. . . Bu hususta ,.:iz"e tafsilat verir ·cm" ce~ miştir. Kuvvetli \'e mü"t:ıhkenı me\'ki 
mnkt:ı. olmasıdır. Çünkü Amerika _ Duşma~ın . ~ı,m~~ b.ura~lı1, ;:ınklar garetiniz artacaktır, Nakliyat iı;ın olan l>u_ yer. süratli hır hüeunıdan \·e 
Kanada ile falanda arasınclnki deni- ku lla~'.11ası, ~akı.mı~ ~~ı te kra~ . ~iP. ? ! W zumlu vapur sayısını tesbıt ettım. l ·ı saatl~k. l>ı,r mu h.nrel>edeıı !10nra 
.. ;, kendi donanma~ı ile mürnkabe.>·c mnk ıstemec;ıne a,'.fedılmektel~ıı. Lıb Bunun iciıı ne bdar garret ~arfı hl- "le geçııılmış, garnızondan kmtulan 
b 1 • ·ıt b nhadn "alı· va hududunda duııman devrı\'c f.ı- l' . ı · k · · ı't·ıJ,··ıııl·ıı· t•thkı'm ecl'ılnıı·" ı,ı'ı· cll•Jıo 

imzalaııaraktıı·, · · 

Türk - İsviçrı> mukavı•l('sİnin ele nılidtlcti ,;ona ermek iizt>ıerlir nıı 
ııebeple lıu a~·ııı 26 "ıııcla memleketinıizp gelec~k olan bir İs\'içre. he
/eti ile müzaken·lel'c• gri-;;ileceklir. 

aş amış ve ıngı ere u s. ' • "' ~ . , . · ' . . zım ge ll'se ge sın sı ·ınrı çe!oııı\'t'C '- ' . ' ' • ' " u · -
m:ıktaıı kurtulmuştur. Amerikanın ıı 1 !Y ~t 1 bırnz ~ırtmışsn da devr:yeleı ı- ;. · ' " ·la !) saatlik bil' mtık'!lvemel g-iister-

Yeni projede muhtekirler hak
kında aiır hükümler var 

. ·d kı. t' b t k ·ı dn- nıız, Jre~;f faalivetlel'ini mi.iJ.:emmc- gız. .. . . . m·ş f· k· t bel·! l'k lı . . ı-, ·k 
yaı. ~~lıı~ın k~lmd e ı lu nlu ut .' e ' len ifa etmiı;lerd.ır. Nazır, sozlerıııın sonunda \'crımı ;n ı ,'.ak~~ıl:tt ımı · ı'aeı·nlnı ~ccnı .ı'. ,' ı<1~ lııı-
.a ı:, ı ır şe ı e an aşı mış ıı. K h' . artırmak ga\'retlerını ve denıirvolla- ,, . • 'ı ' ( ı. >U ~ l ı ııı .ı ın-

(Radyi< gazetı'~IJ ~- ıbrr>, 1:! (A.A.) - . Geçen ~alı rı idn ı·esiniı~ İran voli\'le .. .'ınlım ması, Gonclarııı ÇC'vrilmesini t:ınıanı-
000 gec 1

'·
1 omba Ja~:yarelerı Derned" ' ' ·- · "· . J laııııslıı· 

--- levazım ~ıııbnrlal'ına, sahil :ıliilveleri mev:.rnunda sarfc!~ıgı gnyı·etkrı \'<' ' • 

Sivasfa zelzele np hücum ctmis, büvük Yilll"ll\·l~ll' (:1 v:ıgon ve lokomotıf yaJ'clımlaı·ııı• aıı- L ı.. 1'' (AA) _· (l''· ' , , -
k . l· . · · · " htmıstır OlH ı.ı, '' , · ·uııtı \ ,ı 

Ankara. ı:ı ( 'l\•l1•foııla) - Tic:ı:·ct 
Vı•kaleti taı·:ıfıııdan hıı.rn·:aıı.ı :ı \ 'llil
li kol'unnıa kanuııuıııı deı!ıstiıen Jfıvi
h;ı htiküıııeiçt• :\!.eli:-'• takdim PC!ilnı,t•K 
üz redir. Proje' rııuhtl'kirler hakk:,ı
cl:ı ~iddct!i c:ernı nıiip~·yicleleri ihli'.'.ı 
dnwkt •cliı·. l>ig ı· ta~·aftan prnjJ le 

hulıulmt miilıa.ı'rasııııla lıüklıml'le Jı,ılk 
w• ordu ihtiyuclarıııı karsılanıak m:ı!-;· 
;;adiyle ekmeklik \'e ı·e~lik tııtarı:ı
<bıı fazla olan hulıulıatı hiikümetC' t~·
lim "tmiy0 ııler hakkııııl:ı \'eni bazı iı' 1-
bil'ler alı 1 ilnıc:-i lc·iıı sal:ıhiyet ver.1-

Sıvac;, rn ( A .A. ) - Dün ~:ıat 12 
<le Si v a~ta 10 snnı\•p ;;ÜJ'en bir ze!u-
lt> olm uştur. · 

K. HUL 
-Ba, tarafı 1 inci sahifede -
«Amerikalılar, F in milletini daima 

demok rati k his ler t:ııoı ı yan bir mil le t 
olar ak tanımızlnrdw. Finlancliyaıı ın 
bu demokratik nn'aneleri gözönliııde 
tııt:ıcağını ve kendisi için h ürriyetle
rinin ve mües:<eselerinin knyıbı mahi
yetinde olarak b ir işbirliğini h·~nih:. 
kafi ,;u rette kabul etmemi~ buhııı<lıı-
ğunu ümid ediyorum. · 

* Finlandiyanın cevabı ııiltn\"'t ne~-
redilmiştir. Bu nota, Amerikn~ teklifi
ni reel mnhiyetindedir. MalUm oııl ı_,~i.l 
üzere, Amerika, Finlandiyaya hnrpt~:ı 
çek ilmeyi teklif -etmişti. Finlancliy:ı 
ise bu harbi taarruz değ;ı, mUdnfan 
maksadiyle yaptığını, 2 senr> evvel 
Rusyanın taarruzuna uı!•·:.dığını, ;:;:ın 
di kendiııinin kaybetti~i topr:ıi<l:ır .~'.İn 
harbe girdiğini 1Jilclirmi!5tiı'. :~ot.ı 
Amerikada iyi karşıla 1ıınamı~ln·. Mna
mafih söylendiğine göre, Finlandiya 
Rusrn ile sulh nkdetmern.?kic h'1ralıer, 
Fin· askerleri eski hudud.ı \'tıı· ı nra 
daha lleri .rürüyEceklerdir. Finl:ıııdiy.ı, 
simdi demokrat bir cle\·lct otnınk it1-
iınriyle bir taraftan İngiltere ve Ame
rika, diğer taraftan, iki sene önce kay
b~ttiği araziyi Almanya sr.y:!sind~ 
alabileceğinden bu devle~ :ırıı,;ıncla lrn
lunmaktadır. (Radyo rıazete:-:.) 

aı m•-; ,ıı. depolnrı bombalumı~lıır- ' ' · ·dyetiıı de ~·eni bir değisiklik ;okluı·, 
dil': Y:ıngııılaıdan tiri 160 kilomet - x tngilizlpı· tahliye tekliiiııcle J~uluıı -
relık n:ıe~afeden. görUlmii~tt:r .. Arıı.i Fransızlar 'l'!U~lar, Fransızlnr henüz cevap \'el' 
ırece Lıb~ adn du.,manın mııhrelıf mu menıi~leı clir. Britanyalılaı'. rı:\'ap 
ııak:ıle Y.~llnrına tn<1:'l'uz edilmi~tir. 'rnkliyı,rek clul'lımlnrıııı nııılıafnza l't 

Diiıı gıındüz de Tı ablu-;(a :\tela ııı kle<liı-ler.' '1 • 
t-ny,1 arc meydnııına hücum edil mi~. ıngı·ıı·z hava hareketını· 00~---

ıııektl·diı'. - ' 
000 

han:r:ır:anla \'e clPpı.Janlı: miilıinı 
7arnı·:;ır ika ertilnıi~tir . Yı!ı' clek: Lıv· 1 !>,:; saat.la 1\tJası İki 

Italyan tebliği 
Roıııa, ı:ı (A.1\.) ~ J 1 12 :;onl ;-;riıı 

ıl'l'l'P:;i NıqıoJ;.ı·e kar;;ı yapılan tııı(l iz 
lıa\'a hücumunda kar~ı konıı:ı lıalaı·

Avam kamarasında 
.ı· ar" 1 ı>ıf' ve civarda ltnrek<·t ccleıı na. l ı· t' 

t e a g·aı· ı 
kH , ·a•ı t:ı 1 ımıın ela nli<"ını rcli.ııı:~. "Gangsterler taarruzu,, "' Kralın nutkundan son-r ırıt"t S:c·ilyada ha\'n nwı·n:ııı;ncl ı 
lıir l'iy-·t tayyaresi t·:hrip .;ıli.n:i.; . .Ji şeklinde vasıf lan-
r;cr fı:tzıl:ıı·ı ciddi ha,;arn '1~ı·:ı'!':::ı, d 
\''! ''::ııkf.r.;; 88 lipiıı.le bir t::·. rnn· ı1.. ırıyorlar 
'İl•~ıiı·'.iirııüo~tu"ı·. • " P . 1" (' A) F' 1" "k lll'IS, » n. . - l'f!llsı;: lll,I ll • 

ı:uu;ıı .1• 1\ harekatı:ııı 4 ~ayy:ı!'cnııL elçisi Döbrınoıı ıngi!ız tayyaı clerıııiıı 
d.ııınıc Lı:~tir. mitralyözlerle ,;ıyillcri Ye ga,\ r: a,; -

Kahıre, 13 (A.A.) - :\fı:;ır dahi - keri müesseseleri atcse tutma ııeklın 
lıye nezar<:>t i niıı tebliği: dek ı yeni usullerinı (gangster!rr la-
Düşman tayyaı·eleı·•nın tnaıTuz,ı - arnızu) ,seklinde ifade etmi'$ \'l' de· 

na uğrıyan bır mınuıkııd:ı ô4 kisı ınıştır kı: 
ölmüş, 95 ki;?ı yarala,ımı~l;r. Kahi- _ Fransız işgali altıııdaki ara'zi-
rede bir alarm işaı·a:i vcı:ilmt!1tir. de ingilizlerın l>u yeni ıısullerinı ıııcl 

~1acar kral naibi. detle protesto ve nefretle rcd t'de-

. Bud:ıpe'lte, 13 ( A.A.) - Ne~~·0clil~11 
sıhhat bültenine gör:.>, Kral naibinin 
hastalığında sahih artmaktadır. N:ıi
bin ancak bir kaç giin clah:ı i~lirahate 
ihtiyacı vardır. 

ooa 

Helsinkide aların 
Londrn, 1:1 (A.A.) - İ,;ver; rad

yosuna göre Helsinkıde dün iki de
fa hnva tehlikesı işareti verilmıs ve 
on beşer dakıka :1iirmi.iştür. N" !!Chir 
ne de etrafına bomba düşmemıştir. 

SiNEMASI 

rım. 25 ı]k teşrinde ingıliz tayyarele
ri tarlalarda 11 Fransızı tildiirmli-;, 
bir kaç kişiyi y:ıralamı.şlardır. 

2 ıkınci te!lı·incle 1 trene .ıte s ac
mı~lar, bir mak ini,;tı öldürmüs!e.r, a
te~çiyı ağır surette ı·ar:ılarıı'ıslaı· -
t!ı I', • 

10 ikıncı teşrinde tarlada lıiı· kö\· 
!il ile bır genç öldürülmü'l, l 1 ya~J:{. 
rmda bır erkek, bıı· gene; çocuk ,nıı-:ı 
lanmıştır. Ayni gUn lıazı l>ıılıkcılar 
da yaralanmrntır. · 

Loııdra, ı:ı (A.A , ) •- At!.1,, dPııı- ,ralaı·ımız tarafından bir tan·ıır:e dıi-
ziııı fü)Hrnk AnıC'rıkacla ımal pd. mı,, "iiriilnıiisliir. Ölcnlerimı;: 6 ;ı;ın 16 ·;a ra müzakerelere 
tay,nıreh•ı·ı iııgiltere~·e tl'sliııı eclen çıkıııı~tıı:. Yal'lllıl:ır :ı ki:;idiı'. , 
Am.cı:i~:ııı ~ilotlarıııdaıı biri Atlas -Sic:flyada diiıı dii:ı(iı·Ul;liiğü hilıliri- başlandı 
ıl~!ıız.ııı rn.:) saatte 2 defa g c:eı- k leıı bir tan·:ıı·~den lıa:;;ka cLğer 1ı· ,. t<t.ı·- . ., I 
cluııya rekorunu kırmıstır. yare deniz.~ cHişiiriilnıü . t, yyarelı.• 'lll Laııdıa, J., (A,A.) - Dün A\:,ıı'l 

Rıı p:lot hır ıngi]iz ha\':ı me.ı'danııı nıiirettebatı esir eclilmi'it"" İ1;Juriıı le kam:ırıı,;ıııda kralın ııutktıııclan ,;oııra 
da snlı?.h kah\'altısını yaptıktan sun- altı ,;ul>a.ı' \''ırdır. derhal nıüzak"rl'l~ı e ba~lanmışiı:'. 
ra hareket etmı!!. öğle yem:!ğıııı Ter- 12 Sonll'~ı·iıı gel'.esı k" if tayyar 0 •e- So\'ye!lt•r lıUyiik elçisi, diplomatlar:ı 
nö\'CIP remi~ ve bul'aclaıı lı:ı,,ka bir ·imizcleıı lı ri llarike.nı tipimi.! ·1 clii~- mahsus loracl:ııı müzakereleri takıp rt
tayyarere bınerek rüzgan 1 ırka ·ıııa nıan t:ıyyarl'~i ile y:qıtığı rııuhurelı' il! ıııi~ı:ır. 
almt~, ha\'a kararınca ı,;aLalıleyin bıınlanlaıı biı' lan.sini dü~iirmü~Fir. İ~(:i pal'I i:;iııdf'n :\Iarsal, lıir nıesaj~ ·ı 
hare~et ettiği ingiliz tay,varl' me,\·d:t Sinıali Afrilcıda m'hvH la.\',ntrel~:i ela muazz:mı ılPmiı· ve çelik falırikalurı
ıııııa ınmış ve akşam yt:nwğırıı !ıııra- Tobnıktaki clü~mıııı }ıpdeflerini mu- nııı clcrnmlı lıir surette \'e gittikç" :ıı·-
da yemi~lır, \'affakıy:-t!c boml>alanıı1lardır, tan 1>.r miktar da zafer ,;ilc"ıhlaırıııı imal 

000 İııg:Jizlpı· Biııga;:i, IJtn-ııe \'e C'~ 1Jd ettiklerini :'Üylenıi~tii .. 
,..1.. _ 1 ·11 · - · lıülgcsincl• İta!_\ an kiiyı"rine h:ıı·art m 1~<;i mehuslanhn bôd ele ('iirl'il 

llflLIS Sa ll erınde ' hın hücum elmişlerdiı'. lhzı lınsar olnıu-?- Uzakşaıkta c;ıkabilecck hfıcliseler hak· 
İtaı, a ı· tur. kında memleketi ikaz etmıstir. Bu itı-

c ./c il cesec. l DerneclP bir :;ahra lıa:lalıan••si barla harpt' lıir dönüm noktası te~kil 
• 'pvyork. 17 (A.A.) - • 'e\'york lıoııılJıı!aıııııı~. 1 Jıa;;tıı ~ arnlıınıııı;;, lı;ı' eden Rusya :ef'rİııi kazanmak içiıı 

Taymıs gazete;-;ıniıı Tancadan hildır tavy:ıre düsiirülmii 'lir. Goıııhnıı ha\'<1- .ı':<!ıılnıa;; ı kalJiJ h cr~eyi ıı .rnıı ılmıısıııı 
dığ'iııe göre ıııgılızler hrafııı,Jar. l>a- elan\'.:! krr.·aclaıı lıaıl'kı>tP l[('C ıı cllisrıı.ı- ı;;li~·orıız, demiştir. 
tıı·ılan \':IJ!!lrl:ırda boğulınu>; olan 7 na kar:ıı kun"!ll.rimi:r. z:iddctli mııka- •--------------ıırı 
biıı ıtal.rnnııı cesedini dalgalar Tıııııı-: vemet ı:;-iist"rnıisl 'I' \'<' clüşnıaııa :u{ır A N A D Q L U 
sııhillerınc almı,;tır za\·iat verclinııi:1lvrıiır, 

Von bttrııuııd:İ A.lmaıı asker: dlıi- , . 000---
selrrini giyinmi~. gözlükl[i, çt·lık \ıa~ 
!ıklı kah\'Hengı caketlı AraJ>lnr gül' 
ıııck artık üdet haline gl'lnıiWr. 

1' eni elektrik santralı 
Gö} ıılik, U (AA) - Yt>ııı• ... P,{-

Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖK TElf 

-·· .. --ELHAMRA (BUGÜN) 
Matinelerden itibaren 

Beyaz Perdenin 4 Büyük Ve En Muktedir ArtigtJeri 

---oooı---

y'ıne ayni gün Almanlar tardın _ 
dan düşürülen bir ing-ilız byy:ıresı 
lıütiin makineli tüfekleriyle alcı·; aı;a 
rak bir çok Fransızı öldürnıiisliiı·. 
Belkı lıuıılnr Stnlının istedigı garp 
taarru zıı bakımıııdan ıngiltere rnrl- yunan kralı 
yq:mnun ıftiharla bah~edelı ı lect>ğ-i .Aıncrika ya .,, 
bir hıidise olabilir. gidecek 

tdk :-aıılralı \0 alıııi11 lıir nutku •it> a
çılmı~lır. 

1111111111111111111111111111ııııı1111111111111n1111111111 
SON DAKiKA: 

Umumi Neşriyat MüdürQ 
HAMDI NÜZHET ÇANÇAlt 

-::--
CLARK SPENCER CLAUDETTE HEDJ'.>Y 
GABLE TRACY COLBERT LAMARR 

T'ilrafından temsil edilen ve milyonlarca dolar sarfiyle meydana 
getirilen, senenin en büyük, aşk, ihtiras, feragat ve fedakarlık timsali 

KARA SEVDA 
BOOM TOWN 

SÜPER F1LMI TAKDiM EDECEKTiR 
AYRICA : :\I. U. müdiirliiğü memleket jurnalı 
SEANSLAR: 1.30-4-6.30-9- C. Erte!ıi ve Pazar 11 de bnşlar 

HER GÜN iLK MATiNE UCUZ Sl:ANS 

Fakat lıen bunu Fransızlnnıı g-ö . 
züııü ncan lıir gangster hucli,;e,;ı ola 
rn k gö;teriyorıı m, 

'Yugoslavyada 
nıüsadcn1clcr 

.':)\',\'Ork, 1:1 (A.A.) - - Yu ı.:ıııis 
tan hükümetinııı ~c\'yoı·k kon.;o]o,;u. 
Yunan kralı Corcuıı a,v ,;onunda hir
leşık cle\'letleri ziyaret edeceğını lıil 
clirnııştır. Kralın Amcrıknclak ı ziy:1-
rcli bır kaç hafla sürecektır. 

---,000---

Amerikan 
parlamentosu 

bitaraflık kanununun ta-
Relgrad. 13 (A.A,) - Belgı·acl ırn S' tt• ]• . . 

zetelerıııe gör son teşrınin ilk hafta- "' ıyan1 - lll( lÇllll dilini nihayet kabulti el 
~ıııda vatanperver Yugo:-:lavlaıla AL Baııkok, 1a (A.A,) - • iyanı - Va~ington, H (A.A.) _ Amt. rikan 
man tarafları Yugoslav b:ı>vekilı Hınclicinı hudud komısnıııu faıılıyetc 

1
, 

1 
b I' , b't 

N d . k ı · d · ·'t- F ıı · · 1 · - S par anıeıı osu nıe u;;an mec ısı, ı •t-e ıçın uvvet erı arngın a cerevan germıs ıı·, ransız ınl ıçını~ı ve ı - fi k k 
1 

l'I' , 
1 

. · . .. ·.. , , . . ırn ı anunıınun :ıc ı me aıc proıevı 
e,?en muharebelerde 900 kı~ı olmırş-. ynm murahhaslan ıl_e .ıapon ınurah - rn4 muhal if rf'Y" karsı 212 re\'le - ;·ı -
tur. Almanlaı· tarafında~ km'?.ın~ Jı haslnrı ,'.ıra~ında, ~ıy~~ - ~r ıııclıçını bul etmistir. ' · 

f~!.~nler bu hesaba dahıl degıldır - h~f~~d~e~~f~;~~ek~ı~~ı::~!k?~:t~<l~;.kcr- lllllllllllllİllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Ah • Yıllığı 0

1400 Kr. one • s Aylığı soo 
Yabancı memleketlerG 27 lira 

-::--
idarehane: İkinci Beyler Sokak 

GÜNDELiK TAKViM 

1360 ŞEVV AL23 

S. D. 
Sabah: 6,43 
Öğle :11,58 
ikindi ;14 38 

EV KAT 

Akşam 
Yatsı 

ı ••• k 

s. 'D· 
16,55 
ıs,29 
5.01 -


