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Zelzele 
Erzincan \fe Ter 

canda dünkü 
zelzelede 

~ 1 k ö y tanıanıen 

h arap oldu 

3 tünel Fırata kaydı, 
trenler işlemiyor 

Ruzvelt 
\ 'eni k a nunu P azart e-

s i ve inı zalıyacak 

lngiliz limanlarından 
Amerikaya üsler 

verilecek 

Knoks veHul 
Kanuna dair b eyanatta 

- bulundula r 

r "• 
Bütün gemiler dört ay-
da silahlandırılacak 
V:ı~ington, 11 (A.A.) - Rövt"r A-

jan" lıildiriyor: · 
Vaşington, 14 (A.A.) - Rıı7.v~lt, Bibıraflık kanununda değ i sıklikler 

dün bitaraflık kanununda dei(isikl!k yapılması neticesi olarak İngilt e rcn• 
pılm:ısı hakkındaki kanunu kalıul ~t- giden deniz ,rnllarında harekiltın ge-
meden eY\'t\I kongr ~ rcıisi Redf.'r(\ .'li: niı;l l•tileceğini salfıhi~··_ıttar nlaknmlnır 
mektup giindermi~lir. Ruzvelt, ıııckiu- t hildiı·mı~lerclir. 
buncl:ı h:itlı,eler k:ıı ~ısında ıııccliso b' r Bahri.l'e n:ızırı allııı.ı· Knoks, dün 
me"ıj göndermek ni)·etincl e olmadığın ı ak~:ım beyan'!tta bulunanık harekatın 
bilclirmi~, yalnız meclisin iki 1'('i:-dniı1 geni~letileceğini \'e Anıerikadn imal 
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Cephe üzerinde mev
çarpışmalar var •• 

Zil 

Moskovaya yeni taarruz için 
tanklar hazırlandı 

mektuplarııın cevap vermi~tir. olunan harp malzem~sinin her hııngi 
Ankara, 14 (Hususi muhabirimiz- Ruzı·e!t, bu mektuplarında eski hi·r bir ycre. ta~ı~ım:ısında ticaret gemileri 

den : Telefonla) - Buraya gelen ma- m0sajını hatırlatmı~lır . Ruzvelt, vak- nin en ı.vı lııır t::ırzda kullanılma,md::ı 
lümata göre bugün Erzincan ve Ter tiyle bir m2sajında Am ~rikan gemi- B. Ruzve lt ~imdi Amerikanın kendi<i karar vere-
canda sekiz saniye süren yeni bir yer Jerinin :-;iJithlandırılmasını ,.f' muha- tCC'ğ'ini ;..ö~·l emi~tır. 
sa.r sıntı s ı olmuş, 21 köy tamamen ı ipler lim3nlarına gitme:-;ini açık~a ~1!11111"""" 1 " 1 "11111111111111 :": 11111ii'ITT':- Ba~kn mahfillere göre harekatın 
harap olmut tur. 3 tünel Fırat nehrine tavsiye etmişti. Ruzvell bu hususta Kanada baş\'ek1Jınin genislem ~.si için şu noktala/ ıı:ız3 .. ı rlik 
kaymıt, tren münakalatı durmuıtur. mektubuııdıı di.ı·or ki: kate alınacaktır. 
Dumanlı istasyonu yıkılmıttır. Yıkı - cBu iki i~i çok mühim buluyordum. beyanatı 1 - l ngilter.•ye giden Atlantik vo-
lan köyler tunlardır: Ewelce yalnız gemilerın sili\hlandırıl- !unda hava ve rl 0 niz ka,..~ko! faalh·eti-

Eaesi, Tahsul, Prostik, Hanzar, Se- m:ısı hususunu eh 0 mmil·etli bulmu~ - k nin artırılması \'e gemilerin ingillere-
limek, Ekret, Hozun, Suhak, Selhis, tum. Fakat zaman gcctli(i için bug(;,.. Bütün dünyada i hür- ve kadar refakat etmeleri 
Koçkenli, Handesi, Mehmed Ali Pa- ticaret gemi!eırinin muhariple r limnn- riyet kuvvet[erı' . 2 - İngi ltcrede Amo;ika için iis-
langas, Dilhas, Uva, Haran, Has, !arına girmelerıni de ılk mesele kad ır !er kurulma'1, veya mevcut üsler,n 
Baı, Mitin, Yalmazbağ, Çalahuzur , mühim görüyorum. Diinyıı, bitaraflık arttırılacak müştereken kullanı lması, 
Caferli, Gileyli, Çırrırı... k.a~unu._ projeleı:iı~in kong.rece d~iii.s- 3 - Mısı ra d:ıh a çok sevkiyat yap-

Yaralılar hastahaneye kaldırı l- tı rılmesı meselernıı ehemnı ıyetle takıp ~t~ava, 14 ~A.~.) - Ka~ada baş- mak için Celıelüttarıktan Akclcniz lıı-
tnakta, açıkta kalanlara yardıma de- ediyor. Bu hususta aksi bir karno· ve- vekılı .Make~zı Kıng, Amerıkada ta- ,.ikivlo knfıleler sevki 
vam edilmekt~dir. ~!enlerin miktarı rilmesi, teca~üz• kaı·şı mücadele eden dil e~ılen bı~araflık kanunu hakkın- · 4· _ Atlanlik yoİi.vle ingiltereye 
hakkında henuz malumat alınmamış- yederde İngıltere, R usy:ı ve Çincle ce- da Royter aıansına şu beyanatta hu- Amerikan ordusu mensupları tarafın Şark cephesinde Ruslara e sir düşen lıalyan askerlerinden bir grup 
tır. saret kırıcı lıir te~ir yııpııcaktw. nu lunmuştur : dan bombardıman tayyareleri gö~rle- . Bütün cephe üze r inde mevzii mu -faa hatlarını Almanların nasıl yarıp 

KIZILA YlN y ARDIMI : mılletlerin manevıyatı kırılnuyacıık<:ı _ Bunun mi nası şudur ki, teca _ rilmesi. hıyette olmak üzere karşılıklı çarpış- g?çecekleri merak edilecek mühim bir 
Ankara, 14 (A.A.) _ Kızılay u _ rla yiyecek maddesi cihetinden durum vüze maruz bulunan memleketlere AJIJ!lY Knoks demiştir ki : malar vuku _lıulnıuşlur. Fakat cephede meselcdir. Çünkü Moskovaya hücum 

ınumj merkezinden : ]arı .zayıflar. hemen yardım yapılacak, bütün dün_ _ Am~rika, gemi inşaatında in _ mühim değışiklik olduğuna dair hiç nı~sele<i~i~. ehemmiyetini anlamak 
12 ikinciteırinde vuku bulan zel - Sıııcmoloı·da: yadaki hürriyet kuvvetleri a r ı gilter•ve fazla insan verecek vegiine bir habt>ır yoktur. ıçın .•Turkışe Post; .adlı Alman ga-

:ıeleden Erzincan havalisinde açıkta Nevyork, 14 (A.A.) - Dün g~cc caktır. Bu Amerika Vt' lng·lt Y 
1 

": - memlekeltiı·. İngiltere mülelıassı, Moskova cenubunda llfoloyarosla - zetesıncle çıkan şu ma!iımatı göz önün-
kalan yurddatların ilk yardım olmak g:ıze~elerin ı1"şretlikle_ri. ih~\·eler, lıi- birbirlerin~ bağlılıklarının ~e::::·~ insan bulmak bakımıııd~n zahmet'ç~kl ve!z r;ıınt~kasında SoYyet.l~r_in tahkim ele tu!~;ak. lfı~ımdır: 
üzere Erzurum kızılay deposundan tno.,ıllık kanunu nda degı~ıklık yapılma aini gösterir Hitlerizmi .. k - · . "C'" Denizden t:ıyuare nakli inin ele edıl?1~ş ~ır_ Alman mevzıını :ıldıkları .Bıııncı mudafaa hattında tank ela-

. h· kk 1 k ·cc . ·il h ı · · . . • n ço ecegını ' ·· ' ' bıldırılmıstır fi topları alnv ' k. ] · 'k 300 çadır, Ankara depoıundan da " . •1 . 11~' ıı ongı c v e ı en aocrı bıldıren meıum kelimeler de bu k _ fazl!! person•le ihtiyaç vardır. · .. · . ' - ·açan ıı:ı:ı •ne erı, zı -
istenilen miktarda İaf'" maddesiyle y~t ı şlırmı~tır. G:ızeteıe.r, !l'alcbc ı~n nunun içindedir. a Ticar<t gemilerine deıhal top Yer- ~lnı~nlaı dıı b.unu lıa~r wrmekle zak. l!'ıden hendek m';ill:le'., bunla.-ın 
İliç Er:ı:incanda yaralıların iaşe ve bı~ k~_r.0 .daha dem~kr:ısı_ leh ıne ~~nıın Roma, 14 (A.A.) _ Po olo di R _ leştirilmeğe başlanacaktır. Hazırlik _ be'..am;ı. Sov.1etleı_.n verdı~lerı. h:ıbc.•·- ge~ı"ınde kcnıırları dıkenlı teııe:ıe çcv 
tedavileri için Erzincan kızılay has- edılchgıııı kaydetmışlerc!ır. Hafı! bır ma gazetesi bitaraf! k kp 0 

1 tıımamdır Bazı gem'! . . d·d · leıın .ısıbız oldugunu bılclırmı~lerdır. rıh sulu hendekl~r. daha gerıde de 
- k 1 ı - 1 t · ı • 1 anununun ar · 1 erın şım ı n Macarlaı-a göre "tt r·k k ti avlardan la k ·ı · d D h tahanesi emrine gönderilmişt ir , so?'u a gın ~gınc an m.u~ arıp o an kongr ece tadilinden bahisle di o si!iihlandırılmış oldu ' u sö lenivor. Ilü . . • .mu ~ ı. uv\·e. e:, r . . n manı erı va'. ır. a a 

Alınacak malumata göre ihtiyat reıs, kanunu ımza etmek ı~ın acele be k-. Y r t.. Am•,,.'ka ·f . .Y .1.'hl 1 Voroşılgracl şclıırıne yaklaşmakta ımı~ gerıde ele sık kazamatlar, pıyade, top-
Yardımlar da yapılacaktır yaz saraya göndeo·ıııelc ri hususunda 

1R it h. 1 k h ' I 1 h r~ı1~lsı ,;i·n 4n ag~m·~~:ının sı.~ anr ı- !er. Bura'1, Rostofun şimalinde mü - çu, ağı.- ve hafıf mnkindi tüfekler, 
· tel~fonh emir ynrnıi~tir. Kanun, pa- k~zv~ • 1 ~k a ım .

11
1 

': e;e aşvu r- Vu~iıı;to ır (~ J;'~ç vaıA ır. .k him bir sanayi şehridir. topçu mevzileri ve tayyare da fi topu 
-------- zartes ı g ünü in1zu \.'<li1t!cekt ir ma ~ ~erı 8 !' mı et,nın ıt. ~zuau h . . . n , ,. · · - . merı :ı D iğer ta. ra f tan Kırımda Ke r~ ~ehl'i mevzileri bulunmaktadır. 

Iran da 
D 2 . S h.f cİ aleyhıne bor netıce almııtır. arıcı)e nazır ı Kordcl llııl, Y<'nı kamın Alma nlu r t.arnfındu n top ·ılcsi ııltına Şeh . t fınd 1 hat! d lı 
evamı ncı a ı e e , 1111111 ................................................ _ Devam' 4 ncü Sahifede 1 t B .. Lo ~ .. _ ~ rın e ra a, JU ar an aş· 

a.ınmış ı r. ugun ndraclan Yerıleıı ka diğ<r müdafaa hatları ela vardır. 
bır ha.ber~e. Alınanların tekrar Mo,~ - Bu malumatın ne derece doğru oldu
ko\'3 uzerıne hucuma kalkacnkları ve i(unu bilmiyoruz. Fakat bu mühim tah 

Parlamento 
açıldı 

Şehinşah bir nutuk 

s övledi 

Ank·wn, 14 (Radyo gazetesi) 
Tahıanda İran parlamentosu açıl

lllış ve Şehinşah :Muhammed Pehlevi 
b.ir nutuk söyliyerek ezcümle demiş -
tır ki: 

- On ikinci toplantı dcvremozin 
sonunda hiç beklemediğimiz hiidi'e
ler vukubulmuş, bu hiıcliseler, mem
leket hayatında mühim tesirler hu -
suıc getirmi~tir. Bu mühim telıecldül 
sırasında clel'let memurları, soğuk
kanlılıkla ve mU\':lff:ıkıyetle vazife
lerini görmü~lerdir. 
.. Dünyanın vazi;eti kar:;ıoıncla 13 
llncü toplantı clenemizcle \'aziyeti -
1nizin dei,o!lşcceğini tahmin ctmiyo -
ı·um. Ewelce de söylediğim gibi xi
~·a~etimiz kom~ularımızla ivi gcçin
lllek, lngiltere ve So,yctlcr ·lıirliİ!i.l'le 
lllı•\'Clıcl i\·i müırn;ebatı idame nle_ 
ın,ktir. · • 

Dundan .,onı-:ı seçim yapılmış, eski 
~ec!j, reisi lsfcnrli)'·3rı . .1·cniden rei<
''lıe •eçilmi:;tir. 

---ıooo---

Çekgaga ihracat 
Bir hey'et l s tanbukla 

tenıaslar yapıyor 
I lstanbul, 11 (ITu•usi muhabirimız -

l ?n : Telefonla) - Bugün Çekyıılı ta
~•rlerclen mü rekkep bir grup sehrimi
~e gelm'ştiı-. Çeky:ılılar mcmlck•timiz 
den keten tohumu ve susanı ııl:ıcaklrır-

ınır. Alükarlarl:ı.-l:ı temaslara başl:ın -
ı~tır. 

---·000---

Kanada 
'\'akında 400 genıiye 

kavusacak 

1, L:ındra, ı4 (A.A.) - Dün lngilte
}re gelen ve daha eve! Kanada me~li-
ı:ıı11 • 
ıı d nyaset eden Lord ;\1anlahan, K~-
luıı anın yal<ında 400 harp gemisi lııı
et nacağını, ticaret gemilerine refakat 
b lllekte olan İngiliz harp gemilerinin 
leaş~n. sularda kullanılabileceğini söy-
ınıştı r. 

.. Alman gen. rali Von Buck'un taarruz kimata rağmen Alm~nların ITI"vsimin 
için mü_!ıim miktarda tank toplamak- zorluklannı da nazarı itibara - alarak 
ta olclugunu bihl:ı miştir. böyle bir hücumu daha sonram mes~ııi 
_ B~ !"evsimde müthi~ çamur \•e RO- mev;im '. n daha müsait davrancağı za
guk ıçıııde Sovyetkır tarafından Mos- nıanlara bırakmaları icap eder.·. 
kova cinrıncla kurulan çetin mücl:ı- (R,ıdyo .QıızetcRi) 

BULGAR MECLiSiNDE 
SÖYLENEN BiR NUTUKTA 

Türkigegi alakadar 
eden sözler 

B. Yanef Bulgar -Türk 

nı ü nasebe tlerinden 

bahsetti 
Sofya, 14 (A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyor : 

Bir denizaltı tarafından batırı lan İngilizlerin Ark Royal tayyare gem isi bir hücuma geçerken 

Bulgar meclisi hariciye e ncümeni 

r~isi Y~nef, bugün Sobranya mecli -
s~d~ hır nutuk söylemiş ve §Öyle de· 
mt§lır: 

Sovyetlere göre 
Almanlar 20 
köyden atıldı 

r ' -- -- -- ----

M••h• b• k 1 - Yugoslavyanın tasfiyesinden ve 
U Jm ır ayıp Yunanistanın hezimetinden sonra bü-

tün Bulgaristan hududlarında bir tek 
meçhul kalmııtır ki o da Türkiye ile 

Almanlara göre 
-- ---- .. 

K t t • münasebatımızdır. erç 0P 8 eşı Yanef sözlerini ıövle bit irmiş tir: Bulgaı ba şvekili Filof 
tayyare genıisi battı J d - Fakat biz, bu münasebetlerin a tın a.. daima ve mevcud dostluk paktına maktad ır. 

Du-n Akdenizde torpı·[- dayanacağını ümid ediyoruz. Bahu_ Demi t tir. Reis, hundan ao~_r~; ... 
sus ki Türkiyenin ceunp hududların- - Türk kabinesindeki degıııklı g ın 

<: enU[Jta bir Itah_·an ko- [enen bu gemide 60 Sivastopol limanı da da lngiliz ve Sovyet orduları hulun- hakiki sebeplerinin henüz bilinme -

tayyare bulunuyordu diğini söylemiş ve nutkuna ıöyle de-
1 u panike uğratıldı hasara uğratıldı A d vam etmiıtir = 

:VIoskova, 14 (A.A.) - Dün gece Lonclra, 14 (A.A .) - İ ngiliz A:ııi- Berlın, 14 (A.A.) - Alman ordu- vrupa a - Ankarada Türk dış siyasetinin 
ki So,·yet teb liği: rallık dairesi, Krallık donanmasına !arı başkumandan lığının resmi tebli- değiımediğini teyid eden bir dekla-

1:3 sonte~rincle kılalarım ı z lıütün nıens~p Ark Royal 1:3y~·ı~re g~misi!l_in - Devamı 4 ncü Sahifede - YenI· • raayon neıredilmesi mümkündür • 
cephelerde düşmanla çal']ıışmıslar- batlıgını tees:mrle bı.lclırır, Ilır c!enız- nızam V ınilletle- Fakat Bulgaristanın teyakkuzu azal 
dır. ' altı tarafından to1·p.ıll.eı~.e~ gemı, ye- • ) J' mamalıdır. Çünkü bugün lngiltere; 

l 2 <Onleşrindeki Alnı-an (anare elek te lıır !ım:ına g~turulurken ~at - 1 $AR t.T 1.E.R rın 1a ı mihver devle tlerine karıı yeni bir 
kavıpları 20, bizim ka~·ıp l aı ı n;ı·z 5 ın ı ~tır. Ka.nplara <laıı: hen uz malu m ıt Londra, 14 (A.A.) _ lııivn.ng cephe açabilmek için büyük bir nok-

. • alınmamıstır. Fakat ılk haborler, im- Standard, Al'ırupada veni nizam kur- ta aramaktadır. 
dır. D mı 4 u··nc·u· ıah'f d .vııılarııı az olduğu m0 rkezincleılir. Küçük isler k . . k . - eva ı e e - Ç" k.. . t .11 l'kt . , ~a ıçın ongre torıl.ınrıcağı nıesel 0 - Bundan sonra Sovyetler birliği ile 

---ıoo ıı n u gen:'. or ı? 1 ene ı. en sonr~ .ı.u Bazı küçük iıler vardır. Fakat sınden lıahseclerek diyor ki: Bulgaristan münasebetlerinden hah. 

P •f'( te sulh ~·ettöebalı clıger bır gemıye n 3kled ı lını~ halkı yakından alakadar etti ğ i için, V '-·ralwr seden Yanef Bulgar topraklarona ası 1 { ti. lenlerın ailelerine derhal h:ı•Jer k . 1 b 1 c at:ındaşlarının şafakl:ı uc h 1 
a ıs eri üyük o ur. idam sephapasıııa götürüldüklr-rinı gö o ıevik paraıütçül<'r indirilmiı ol -

Vaşington, 14 (A.A.) -· iapon lm- ver ilec<kti r . lıte, ıu gaz tevziı meselesi.. renlerin, zu lü m çekenler in Il ıl!cr> al- duğunu söylemiş, holıevik tehlikesi 
susi del•gesi Kurıı.<ll, düı: llonololop Londıa, 14 (A.A.) - Ark R00.1i Kazalara kadar gitmiyelim; fakat k ı slamaları i8leniyor. Hit:~•-. A\'rupa- dünyadan kalkmadıkça Bulgari.tanın 
gelmistir. GazetP~ıl• rie y:ıpl ı ğı görliş- ta~·yare gemisi, rlün biır düşman cleniz- lzmirde bile bir gaz tevzii iıi, adili. y ı ' bo l şevik l ikten kurtaracağını iliın uyan ık kalması icabettiğin i bildir· 
mecle vaz ifcsinın güç n miihim uldcı - altısı tarafından AkcL'nizde Cebelüt - ne ve herkesi tatmin edecek tekilde ettiği zııma n milletlerin, k0ııcl:s,ni a'- miştir. 
ğun ıı söylemiş, fakat hu vazifeyi l::ı- taı·ık limanına giderken torpill0nmi~- halledilememiı, gitmiıtir. Bu mev - k ışbmusını bekliyordu. Gamalı haçın 
ş3 rabilecei(ini üm't ettif(ini ilüv.: et- tir. Gem~_su al.maya l_ıaşlayınca r;ıür.ct zuda her gün bir tikiyet dinliyor ve ist i lası altındaki bütün mil!Etler aç 
miştir. l\L Kıırusn : tebatı, dıger bır gemıye nakl•dılmış, durmadan yazıyoruz. kalm ı şla rdır. Yeni nizamda lııı millet 

_ Pasifikte <ul hu idam.' etmek ja- yedekte salimen bir limana götü r ülme- Gaz tevzii, büyük, karııık, dünya !er in iktısadi tahakküm allına alın _ 
ponya \'e Rir~eşi~ De\·lcllerin miı}te- ı' si. ı~i_n ça lı sılm ı ştır. F3kat yedekte çe- '?.e".'.l~s! gibi bir hadisemidir ki, bir mas_ ı isteniyor. Hürriyet dava~ı n 3 mı-
rek lıi r m~suhyetıdır, kıldıgı sırada fazla su alarak yana turlu ıçınden çıkılamıyor!.. na çırpınan Avrupada şimdi milletleu· 
Demiştir. - Devamı 4 ncü Sahifede - Hayret doiruıul ** arasında Kıı islingler azdır. 

BULGAR MEKTEPLERiNDE 
iT AL YANCA 

Sof ya, 14 ( A.A.) - Alınan hir 
karara göre orta mekteplerde okutu
lan yabancı diller arasına ltalyanc• 
da a!ınmııtır. 

• 



Sahife 2 (ANA.t>OLU) 

l.__F I_K_R_A _I MUSAHABE (Şehtr ve Memleket Haberle_ri) 
Sakınınız! çkiden Dünya yürüyor! 

------------------1 iRFAN HAZAR 
Kaput bezi 

Dün bir enıir geldi Bügük ıskender parlak ve şaşaalı hauatına Elbise, bıyık, potin gibi fikirlerin 

daha 33 Ua'IDda ı·ken bı"r kegı"f ve sar. de zaman zaman çeşidli modalar. t~- Ynrdcla kaputbezi ihtiyacını tem•n y ki ettiği muhakkaktır. So~ ~ıkır hususunda ittihaz olunan karar mu -
m:dalarından birisinin vitrınınde cibince bezlerin devletçe tevziinde bü-

hotlUk masasında son verdi bakınız neler teşhir olunuyor: . . . yük itina gfü;tcn·ilmesi kararıa~ıır~ı -
V - Avrupayı gÖrP göre kendımızı ınıı> Ye bu hususta İktısad Vekale!:n -

Y A Z A N·. görmedik! Onun eserleriyle yuğr~la <'tı; vilayete bir tamim ~imiştir. 
•--------- 1 ~ J k d" ya'mızı kaybettık. 

1 D 1\1" • /(ı.. ı yugru a en 1 ma h d Bu tamimde vilayet dahilinde um~-r. ıvzgazı ogmen .Biz naçiziz, Avrupalı ?e~ .sa (aka mi mülhak hususi bütçelerle belerliye 
kuvvetlidir» inancı hepımızı e - bütcelerinrl~n vay·ı menafii umumive-

Bundan evvelki yazımda içki de- tarın cidar hücreleri bu mihanikiyet· siklik) hastalı~ın~ uğrat~ı· .. A1.~ru!~- ye hadim oldukl~~ı~ı mu~adclak cemiyet 
nilen en büyük millet ve nesil düş- le sertleşerek elastikiyetini kaybeder. postaları gelmıyelıdenb~rı oz u ~ leı- tar:tfından ödenecek kaputbeıı veya 
manını cemiyet bakımından bir kaç Açılıp kapanmaz. Normal insanlar· lere, özlü tetkiklere dogru yol a ıyo- am'rnlajlık olarak kullanılabilecek bez 
tablo haıı.nde te•hire çalı .. mı• ve da kan damarları her zorlu har_e. ke· N ) eyd· •u Avrupa hay • · ht" 

y ., "' ı ruz. e sa ınn ş '. "' . ız !erin vilayetçe tesbit edilecek i ı~·aç 
bu menhus ı"ptı"la·nın (iç canım) lar le "ıntı"bak edebı"ldı"g•i halde boy e 1 . ' s· . engın hır tema•am • . f 

Zavallı 

Yol üzerinde öldürüldü 
Söke ile Kuş~ıc]a,;ı arasında bir C!

nayet olmuştur. Sökeden Kusadasına 
gitmek üzere yaya yola c;ıkan ,60 yaşın 
da Hafize adındaki kaılııı, Kuşad:tsı
na gelmediği görülünce :ıranmq, Ku~ 
adasının Soğucak me\·kiiıı.J» rot k:
naırında bıçakla .rarıılıııını:ı;, :;uı·(!tiyl<? 

öldürlilmü~ olarak buluıımu~tur. 
Yapılan tahkikatta l-hfiz •ııin, i~te

diği halde yf'lişm!ş J;ızını ko>nc!;:ine 
\ ermiven Sökeli Arif oğ-lıı X:ıd 1 r l\:ı
,;ı p t;r:1fından ölrlıiriılılLiğ;ı ania~ılııq 
tıı. Mazmın tutulrııu ~ . :ıdl!.\C·yı \'Pril-

15 İkinci Teırin_1941 Cumar_teıi _ 

-· ... 

RADYO 
8UG0NK0 PROGRAM 

k ran ıgı · ızım z . ~ • listelnrine göre Sümerbank tara ın -
Ve ( ne Olur) ıarıa ba•lıyan cazip •ertle•en damarlar zorlu bir hare .et · b " f"k · t mız Zf>ngın bır · t 

y • y zengın ır 1 rıya.~ .. :. .. n elan temin edimesi kararla~tı~·ılmış ır. n'i~tir. 
ve aldatıcı dekorunu gözönüne koy· snasında, mesela tramvaya yetı~- edebiyatımız ve kulturumuz varke 

000 
__ _ 

7,30 program, 7,33 hafif program, 
7,45 Ajans haberleri, 8 senfonik par
çalar, 13,30 program, 13,33 Türkçe 
plakla•r, 1!3.45 Ajans haberleri, 14 
Türkçe plaklar programının devamı, 
14,30 Ankara sonbahar at yarışla'' -
'1111 tahmi ııleri, 14,40 riyaseti cum -
hur bandosu, 18 program, 18,03 çifte 
fasıl, 18,40 rad.l'o caz ve tango ork<>:ı
t.rası, 19 konu~ma ( k:ıhramanlar saa
ti), 1!.l,15 radyo caz ve tango orke;; -
trası programının devamı, 19,30 A
jans haberleri, 19,45 konuııma (ia,;e 
saati) , l!.l,55 muhtelif mkaml:ırdan 
şarkılar, 20,15 Radyo ' gazetesi, 20, 15 
saz e~erleri, 21 ziraat takvimi, 21,10 
dinleyici istekleri, 21,45 konuşma (gü
nün meseleleri), 22 11·adyo salon orke~
traRı, 22,30 Ajans haberleri, 22,4.) 
radyo salon orkeslrası programıııın 
devamı, 22.55 yarınki progı·am \'e ka
panı~. mağa uğraşmıştım. Kısaca insan ola- ~k için koşarken, veya. h~_yeca~. ı Avrupanın porsuk memelerine sarıl

ı-ak ateşten kaçar gibi; tufandan kor- söz söylerken hafif tazyık yukaek ı- mak vp onları emmiye çalışmak çok 
kar gibi içkiden sakınılması tavsiye- "'ne bile tahammül edemezler. Pat- hazindi .... 
sinde bulunmuştum. İçkinin dehşetini '•n. Bu hal ekseriya dimağda .?~~r. Saikai merakla gecen yılların şim
tasvir etmek için kelimelerin dar hu. ya derhal öldürür veyahud bu ~n di solmus vitrinlerinl de görmek is
dudları kafi gelmez. Fakat ben bu ömürce mefluç _bir halde kollar a- terseniz, buyurunuz: 
yazılarımla anlayışlı okuyucuları - .,. klar sürüklenır. l _ Şark zihniyetinin afyonundan 
mı muhatap tutuyorum. Bu çerçive- Vücudumuzun en has.sa• uz~u 0 a.n1 kurtulmak için Avrupalı olacağız. 
nin dışında kalanlar; varsın ellerin- kalb de bundan fevkalad~ m~teessır Onun hayat ve enerji dolu kaynakla
deki kadehden hala zevk ve teselli olur. Kalb cidden ~ok nazık bır uzuv- rında yıkanacağız. Büyük eserlere 
arasınlar. Biz de onların bu aşırı çıl- dur. Muayyen hacım~e. kan almalıdır. kavuşmanın büyük çaresi, Avrupa· 
gınlıklar~na acır ~f'çeri.z. Hakikaten 1 Halbuki alkolün leaırıyle ~ertleş~n "tın arkada bıraktığı merhaleleri, bi· 
zavallı hır haldedırler. lrad .. ve şuur-ı kalb damarları kalb adalesıne lu- im de hızla geçerek arkada bırak. 
ları yok olmuştur, denilebilir. zumlu olan kanı vermekten uzaktır. z ızdır Tiyatromuz yok, zenl(in 

Bu yazımda daha ziyade içkinin Bu itibarla içki kullananlarda. h~le ~:~elsef~miz, zengin bir tekni~.i-

h • 1 k t d""f d"I k mız, gogsun e .... 

Hem berber, hem sün
netçi olanııyacaklar 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekıi

letinden vilayete gelen bir tamimde 
tababet subelerivle alakadar olan si.i:ı
netçilik ~a natın;n alelade berberlikle 
aynı ayp,ı·da tutularak dükkan c~ınıe -
kanhmnd:ı r~klam edilmesi caiz ola
mıyacağından viliiyette bu şekild_e ç~
lı~an ruh,:atlı berber sünnetcıl~nn 
iki sanattan birini secerek münha"lı •·:m 
birisi~·!e i!)tigal etmeleri bilclirilmıs
tir. 

nazik insan makinesinin muhtelif 1 kırk yaşından sonra kalb nahıyesın- · ·· • ·· d muhteşem tefekkur 
parçaları Üzerinde yapageldiği sinsi de ?a oş a~rı arsı ,e_•a. u e 1 .me • ai!'açlarının yeııereceği bir kül~uru -
ve tahripkar tesirleri belirtmeğe ça· t~d_ır. Bu agrılar kaloın ımdad ı§~~· miiz, bir musikimiz, bir edebıyatı- Hamıvetli Ödemişlılerin yardımı 
lışacağım· tıdır. Ona kulak vermek gerek. • ok! Binaenaleyh Avrupaya sa· ile Cum"huriyel bayramında Çocuk 

İptila h
0

alinde değil de arasıra al- nun mi.nası ş~~u.r: Kalb kafilgıda a- ~::1ı:, onu kucaklıyalım, onu eme· Esirgeme Kurumu Ödemi:;; şubesi ta-

Ödemişte hayırlı işler 

k 1 k il 1 k k k t lamıyor. Tlaafı ıçın fazla ça ışıyor . l" rafıncl~ı11 193 babasız fakir talebe, o u anan arın sı sı te rar e • h . k "b" k lb d ım... · 
tikleri ve hareketlerini haklı göster- Faka~ .acmın ta atı g_ı .1 a ... e an- * kundura dahil, tam takım olarak giy-
mek istedikleri bir nakarat vardır: cak ıhtıyat kuvvet!e.rını . bıtırınceye Filhakika Tanzimatdanberi Avru· dirilmig ve mektep kıtap, defter \·esa 
Buna göre yemeklerde az miktarda kad~r _hunVu ya~a~ıl~~k· Nlı~ayBe~ pes oalılaşma hareketlerimiz, ht>P bu fo:eleri "veri lmiştir. 
alkol, mesela bir kaç kadeh iştahı demıştır. ~- sesı?ı Y~ se ~- 1~}:e- den Ilı tezatların sahnesi olmuşdur !.. Bütün ders devresinde fakir tale
acar insanı şişmanlatır Derler ilk 1 ce tahammul edılemıyece ve 0 um Yeni dediğimiz moda, hak!katte 1 be.l'e sıcak yemek ve tatlı y~dirilmesi, 
h · l. d · "b" ·· :. b · k korkusiyle müterafik şiddetli bir "k· d d Ancak ınsanı · ·· ·· ·· el k' h ftalık tatıller·de de am e e cazıp gı ı gorunen u a- . l B yüz ı ı ya~ın a ır. . .. 1 ~e. onumuz _e · ı a · '.. . 
naat maalesef bir çoklarını kısa bir sancı hayat kıtabını tamam ar .. u- fazlasiyle uzen nokta, Zıya Gokalp ı ıkı yüz fakır .\·avrunun sunnet etlı • 
zamanda iptila cehennemine sürüklü na hekim di~in~e (hınakı sadr) ~ıy~. merhumda olduğu gibi, zamanımız rilmesı kararla:lınlmı ·t ır. 
yor. Böyle olmasa bile hiç bir ciddi ve ruz. Asıl mühım nokta şudur kı hır mütefekkirlerinin en değerlilerinde p 1 t t 1 
fenni araştırma bu sakat iddiayı kuv .ı~fa alkol te.ıi~i al~ında kalan k~~b de, medeniyetle kültürü ayrı ayrı a aınu sa ış arı 

----ıooo·---

Y üz kuruşluk günıüşler 
tedavülden kaldırıldı 

Gümiis bir liralıklar çıkarıldığı ici;1 
100 kun;ııluk gümüıı paralar 1-2-H 11 
tarihinden ıtibaren tedavülden kalclt
rılmıstır. Bir liralıklar yalnız mal san
dıklai·ı ile Cumhnrivet merkez bank:ı
larıncla ve Cumhuriyet merkez baıı;;·ı 
sı bulunmı,·an Yerlerde de ziraat ban
kaları tar~fıncİan tebdil edilecek \'e 

bu muanı~le :n-1-9-12 tarihine kachr 
devam edecektir. 

Bundan sonı·a bu paıralar hiç bir 
suretle tedavül etmiyecektir. 

Altın kaçakçılığı 
Dikili iskelns'nden :\1idilliye gitm·~K 

üzere bi.t- motöre binen Y.unan teha:llı 
Yanı oğlu 1stilyonun üzerinde, l(Üm -
rük mua\·ene memurları tarafından 
25 tane ·Türk altın lirası bulunmıı~, 
müsaclere eclilmis kendh;i kuçak~; ıJık 
suçundan :ıclliy 0;·~ verilmi~1 ir.. 

Panıuk rekoltesı 
Gec;en ;;eneki p:ımuk rekoltes 14_ bın 

400 tondu. Bu seneki rekolte tııhmınk. 
re göre 14 bin tondur. 

1 Boırsa 1 
ÜZÜM 

K. s. K.S. 
360 Avnı Öz. 51 50 56 
182 Ak:seki B. 48 .19 25 
126 :vı:. .i. Fran. 48 50 50 

89 Albayrak 55 56 
61 Hnkkı 49 50 50 ,')O 
45 istiklUI . ir. 50 50 

863 
115709 

116572 
No. 

7 47 
8 48 50 
!} 50 

10 53 50 
11 58 

İNCİR 
206 Kamil ve ~1. 19 50 26 50 

96 ( Tq·an. 20 50 20 50 
56 nan şir. 18 rn 
49 M. İzmir. 15 50 15 50 
20 J. Fran. 17 75 17 75 

vetlendirecek mahiyette değildir Bi- •r daha belını dogrultamıyor. Şup- şeyler tarzında mütalea etmek te • İstanbulda İngiliz ticaret korporas- J~uzvelt 
lakis Alkolün vücuda azı az, ~oğu he yok ~i damar sertliğin~ı;ıldı~utlFak mayülünün artması ve onların, yoıılar Türki~ e müme,;silliğiyle İz:nit• 427 
çok zararlar verir.Bu bir formül ha- ve zarurı sebebi alkol degı .. ır .. a • - Avrupadan (medeniyet) İ ala. ihrncatçılar birlikleri umumi katibi -Baş tarafı 1 inci sahifede - 82466 
!inde böyledir VP böyl,,. devam edecek kat bir çok vakalarda bu boyledır: caıhz. Kendi (kültür) ümüzü kırk kat Atıf inan \'e diğer nlfıl\adarlar ara - Nevyork sinemalarında gösterilmek 
tir. Amerikalı fiziyoloğ Atvater al- Okşar~en ı~_ıra_n_ • zevk, ":~şe vı:~ır1 .: bohça icine sararak cici bici saklıya- ~ıııda ceı·eyan etmekte olan müzak.:\- t2 olan filimlerın ıırogramla~·ı ~·arıda 828!);ı 

k d ld b le yuz u bıra.kılmıs ve kongre kararı, halka !'ıil-kolün bir kuvvet gıdası sayılamıyaca en te rıcen ° uren u gu r ca~ız; demesidir. relerde İzmir piy:ısa~ınclan beş lıin • · ZAHiRE 
· · d"" ·· d u da yaptı ' clı"rı"lmis,lir. 189 demokrat, 22 cumhu-ğını açıkça göstermi4tir. Bedenin be. sınsı uşmanı~ vucu um z • insaf!... ton palamut \'e 10 lıin ton palamut ııü 

her kilosuna bir gram hesabiyle al- ' zararlar kıtaplar dolduracak ka- Bu mülahaza, eskiden bazı Fran- lilsası satılması hu!<usunda b'ıı· anlaş- riyetçi, 1 çiftçi ve 1 işçi kanunun ı:,ı-
d kt V k d ls hayata buli.i lehinde, 53 demok~·at, la7 cunı-kol verilirse filhakika bu yanar ve ar ço ur. e ":zıcı . a 0 .a .. .. sız ilim adamiarını da ciddiyetle me'- nıa \·apılmı:ılır. ·r · 

.. dd h h 1 ·t· · F kıymet verenlerı derın dPrın duşun- . L"k" ht 'l F·ı··tt l·'mı'ı· 11 ,•tl.·ımtıl ı"hı·,•ıc'.ltcıl:.ırı hurıyetç i, 1 çı tçı_, 1 tş_çi, 3 terakkici vucu a araret usu e gı ırır. a • d f . bl 1 1 d 1 gul etrniştı. a ı n mu erem er, as- ,, 
1 

l 
kat bizim asıl gıda dediğimiz madde- dürecek ka ar ecı ta 0 ar a 0 u - rımızın meıafeyi r.ıfıra indiren ve birll~i 'iılı:rc h<>yelinı.:e tesbıt e<lilmi!i· aleyhte re\" vernııs ere ır. 
ler hem hararet yaparlar, hem de dury.. ..h. d bütün dünyayı bir yelek cebinin içi- tır. A nlasma, iznı:rdeki alilkadarlara ~1üme •siller mecli~i, 18 rey ekseri· 
kuvvet hasıl ederler. ıne ı>n mu. !m. uzuvlarımız an ne sığacak derecede küçülten muaz· bildir:Imi~ \·e borsada ela derhal ilan yetle kanunu kabul etmiştir. Kanun~u~ 

İştiha meselesine gelince: biri olan karacıgerı ele !dalalım veb .. o zam tekniğini hiç de kavrıyamamış- ,?clilmişti.1·. kabulünden .evvel mümessıller meclısı 
karaciğer ki ağızdan a ığımız u- d ı Atıf İn:ın pazartesi giinü .:ehrimize Reder, Ruzveltin mektubunu okumı:K 

210 ton Bakla 
271 C"ll\'al Nohut 
100 çuy;ı] Keneli!' 

:>O ton fasııh·a 
:10 ton · 
18 çuval susam 

150 balya pamuh 
16400 kilo ~lar.ı 
2000 kilo balmumu 

T. 
l!l 25 

50 50 

12 50 
15 
28 
19 .,() 

52 
7ü 
4., .. 

205 
Bu cidden aldatıcı ve göz kamaştı- tu""n zehı"rlı' maddelerı"n süzgecı" vazi- lar 1 • k Ik 

1 1 · b h d dl d dönecektir. üzeıre saııdalyasından a mış, sonra rıcıdır. Yemekten evvel bir kaç ka- fesini görür. Bu zehirli maddeleri Dev et erın ya ancı u u ar a l t 1 1 
d h · t"h y k ·d· · F·ı 0··zene bezene kurdukları manevi çe. Benzı"n, petrol geldı· rerıerin kuııımı1ma:sına ııaş anmış ır. 

e ış ı ayı açar. eme yı ırır. ı - :r.ehirsiz bir hale koyduktan sonra lı"k dıvarlar çoktan yıkıldı'. Her fı"-h k .k · t"h . .J d" •· · h" "d d · .. . . . Kanun, 'ı.•·ancla 37 re_,·e karşı ;,o ı K H b } ı a 1 a iŞ ı a ue ıgımız IS mı e e- kana sevkeder. Ve yine karacığer . d ı· . k 1 11 k d be - ' • ısa a er er 
ki fazla ifrazdan ileri gelir. Biraz is- . 1 • · ı·· ı dd ı · kir her dıyar an e ını o unu aa ı- Pı.\_·asaya mu~ım 1111 tar a !ızıı~ reyle kabul olunmuştu. Kanun, derhal 

hucre erımız, uzum u ma e erı ' il . ı b b il tır Şıındı R it t • ...;;-
pirto cild üzerine konsa orasının kı. tahlil ve terkip eder. Muhtaç olduğu- ya .. sa ıya gbeçıkyord. k"" "'ki"" . .. ge mıs ve eıızı.n O anmış · . 1 • beyaz saraya gönderil.erek u1.\"e <t· . • 
zardığı görülür. Bu; oradaki damar- b" k dd 1 • "ht" t Dunyamız u a ar uçu ugune na- her yetde lıenzın bulunmakta, fa,{;Ü rafından im;r,a edilmistir. Hukunıet avlusunda çalışan aırzıı-
ların geniclemesinden ileri gelir. Ay- md uz ırd ço Fakna ma e ekrıkn. 1 1~dal. I zaran müterakki memleketlerde müs \'e,.;ika ile tedarik edilmektedir. '

1 
!halcilerle :-;eu:ır fotoğrafçılar \'ilı.ı-

.h "k., · ı lk ı "d · eposlu .ur!. ~- alt ?ekyazı ı çeşı • ı takı"! 'birer kültür kalabileceğini ta- Ilalı~r alclığımııa göre lzmire mü- G<'..;etılıl'iıt llllit<llc<ı nn: B' .. fi . _retçe \'erılen ·'.emirle bunclaıı '.·oıır:ı 
ni mı anı ıyet e a o mı e ve ıç za- meze erıy e goz erı o §ıyan ve man -ı k h d M d . td 1 1 . t" y ~e\yorl · ı,ı (AA ) - ıt,ıır.ı IK 
riyle temasa gelince oradaki mebzul b 1 d k d h savvur etme ata ır. e enıye en him miktanb petro getırı mı!"j ı.r. :ı- • '• · · l• rl • · "l hükumet avlusunclak; \·erlerinde ç:ıJı.;a 

tıkı u an ıran ra ı masasın a ,u k k""lt"" .. ( "f) b k kında daha büyük partiler de gelecek-,~~~ıununda ~ongr~ce ya~: .ın e!ı ',,'"lmınıcaklardır. . 
kan damarlarını genişletir. V,,. bu kahkahalar ve taşkın neşeler bu il- ı külktürü a~~.':"~ ' u. uru sa d ıra tir. Petrol satıslan e~kisi gibi her y~r lıgın ehemmıyetını tebaı uz ettır-::n .,.ı . . 
mide boşluğuna fazlaca mayiin çık- mi mütaleaları hatıra getirmez. Bu ma teşe uau; k" sınema,. ra yo ive d . . 1 , >klinı ·tlacaktır 1 zeteler ;ıu miitalealarda bulunuyor - * Polıs memunı Adem Çclıkli, 
masını mucip olur. lctihamız açıldı d"" k ı k kı" 1 ' müdhiş gazete, ıtap ve ınaan a ış i' noı nı.'1 ~l • b, k ·, laı·. ~Ichmd Özgür \'t> Hti:se.\·iıı Şenmeıı ., unya ona mı a aca mış san · ·· . d k lJ l l l -
sanırız. Bir, beş defa bu böyledir fa- Arada bir neye eğlenmeğe hakkı ol. verişi ded~.rı .. o~~n .~ah-anım~: .a~ P:r c-ıamzge ı a ı Çl arımızı· .Nevyork Taymis: L:n:ir :mni~ct müdürlüğU kadrosııııa 
kat bu muharriş maddenin az da ol- ma•ın ı ... Fakat çok geçmeden p"ıc _ cairane uş_unu muş ır no aı az İ b 1 k 1 · t· b . b eı·ılmıslerdır 

o ., "' 1.mir a ı çı ar cemıye ı mensup- 4' }-ler Amerikalı, ug.rün aşını daııa ' ' · sa daimi tesiri mide iç zarını sertle•'- man olur. Ertea·ı sabah ayna hata•ı- olsa gerektır... 1 1 1 ki * ve 1· nı ı · · k tı•ıu 
., g ları, evvelce a mv o c u · an kaı:~ır dik tutabilir. Vakıa 18 reylik bir ek- ı ı ı name e \'ergısı ·an • 

tirir. Bu defa normal olan ifraz da nı yu""zu""ne çarpmı•tır. Go""z yuvarla - · · K ' f d 1 1 · · F k tatb'k• tı halckı ıcl· l" d~f•- d ı·Jıı · ., dıu resıııd_e cir ez e av anıp zmır ~Ja- · serivet küçi.iktüır. .a. ·.at mihvercil-!r ' ı · .ı ı a < un ~ ...,r a ,-
kesilir. Alı•kan olanlarda her :.:aman g· ının beyazı sararmı•tır. Bu alkol 1 kh d t 1 b J ki h ı ., it h ca nıtı\·afık go··ı·t'"ılen b"ıı· mu" leh·ı~cı~ t ı· 

Y y ı · ·ı ı · ane.,.;ın :! sa ı an a ı ·ar a"ı H!- btınclan Jcendilerıne ı ı ar hi!ı~e~i ı.·ı- 'v"" ' mü•ahed,,. ~ttig'imiz hazımsızlık ve te•ı"rı"yle ku"'reyvatı hamranın erı"me • Çocuk; ktiçtilmü~ biı· msaıı < ~fr· - ı b' h" · T k H Jel k ,, v ı··ıfıııclaıı 0 eh'"1°1nız Tı"c·ıı·0 t Od•ıuı ·ı· 
y 

0 tından yüze e ır rnse.vı lir !l\ .. l karacaklarsa :ı ıınaca larclır. Bu kıı- ' ' ' " · ' • • ·' ~· daimi iştihasızlığın sebebi, midede. •ı"nden ve karac1°g"er hu00 crelerı0ne al - clir. flüyıiyecek bir nırdd:ı:;tıı·. k h loııtıııcla bı'ı· koı1f"= ·aıı · verı"lmı"utı"ı· 
c Kunımuna muntazaman verme teclir- rar Atlan tik mu arebe::ıinde bir ga - vı · s -~ · ki bu değiş:kliktir. Bu takdirde mi- kolün yaptıg"ı muzır teaır· den ı"lerı' ge- ç k L' • K ı nıtı J 1 • ' 1 

ocu · ,-,,.;ırgem(' u ·u !er. Haber a c ıgımıza göre ayırca 1Ja- rnnti olacaktır.• Ze.vtinyağı fabrikalan sahipleri c dede iştiha hazmı tahrik eden haya- lir. Zamanla karacig" er hu""creleri ı"atİ· G 1 '1 k · 1 b 1 ki · 
ti unaur ar yerine marazi bir rea sı· haleye uğrar. Sertleşir. Ve hayati k ı • " 1 k · ene -'er ezı hkhanede satı :ın a ı :ı.ı·dıın _paıı...ı·ı Ne\·,·ork Herald Tıl"ibu··n .. muamele Prı(si \eren diğ r bütün nıtı 

1 ·· .. k "b b" dd "f lıa:,_ııuı beş uru~ c a tebe. rru eclılm :'.<· cBtı kaı·.·ıı·ıı1 çok kaı·ı"ık bı'ı· zanı"ıı· esseseleriıı mümessilleri, bu konfe • yon a sumu gı i ır ma e ı raz vazifelerini yapamaz olur. Karacİ· n h t k 1 " .. 
d S b hı · k · k" tec_lır. ,,_,u u~us a ı .renı karar, tat'Jı' ıl.·ı alıııclıi!ı n'l?.nı·'ı ,·ılın.ır"a 18 ı·e.•·ıık raıısı alfıka ile dinlemişlerdir . e er. a a eyın aç arnına ıç ıye g· erden geçen ve hag· ırsaklardan ge • t l ·ı s· t 1 b ı"p 1 b J t ·· • •· • v- ' onu tutı.f ur ı~ ıı ır. ır Pr r- " gr eclı mege aş anmış ır · t "h ·ı . · d" alışık olanların kusmukları bu ma· len büyük kan damarının yolu da tı- böylelerd.e daha çabuk zatürreye çe· b • . • • ekşerıye mı vercı en :;evın ırem ''"· 

razi maddeden ibarettir. Artık mi - kanmışhr. Kanın suyu karın boşlu- virebilir. Buca eledıge meclısı japo.ı~ _murahha::ıı ~uruşu,_ v:aş!ng~v.~<l 
de normal vazifelerini yapamaz. Ve <7una sızar. Az zamanda karın davul Muhterem okuyucum•, yukarıda. B 1 1 I' l" . ı ... l d' . geldıgı ;;ıırada denızler hakımıvetı.ı:n 

ı . "' uca ıe ec ıye mec ı~ı, ~ e ıye reıs . b" b" h .. kt" • 
her türlü hasta ıga müaaid bir du • gibi olur. Duymufaunuzdur böylele • kiler indi mütalea olmayıp ilmi ha • vekili İsmail Okanın reisliğinde top- yenı ır ur anını gorecı> ır. 
rumdadır. Bu midede yara da olur. rı"nden bazen 4-5 gaz teneke•ı' su çı- k h' kt d" l t ı> · l' · · A "k h b k / f 0 ki atleri teş ır etme e ır. nsan Janmı ır. :..l,l'URet < ıvanı seçımı ya " merl Q ar e ga aş l 
Kanser de teşekkül eder. karılır. Fakat bütün bu tedbirlerin 1 f k Eı· hh ti" b" 1 b" · · k · H'" o arak a at şere ı ve sı a ı ır pı mı~, ırıncı rei;" . ve illi~ıne . u~ı~- , 

1 
, , . . . . • 

Bizim beslenmemize ve binnetice ömürleri muvakkattır. Mukadder a- insan olarak yaşamak istiyorsan azı· meclclın Balkanlı, ıkınci ~·eıs vekıllıgı- I.<t< /JO fl<l,<.frnı.ıırl<.ıı. 
yapmıya mecbur olduğumuz günlük kibet olan ölüm a:ı zamanda hayata na çoğuna kanmadan ; aldanmadan ne Kemal Edgüer, katipliklere Şeııı· Kongrede kanun üwrindeki müza-

{ \ 

Hatiçe Azra Demirelli 
JJI:; T.4.Bl Bl 

işlerimize en büyük hizmette bulu • son verir. ne türlü olursa olsun her çeşid alko- seddin Tuğsuz ve Halil Çallı, dııi~ıi kerenin çetin olclttğu anlaşılıyor. Ruz. 
nan mühim bir vücud parçasına göz Daha neler söylenebiliı: Sinir ho- lü en büyük can ve cemiyet düşma- encümen ar.alıklarına Hüsamed<lııı \'elt neticeden endiışe etmiş olmalı ki, 
"öre göre, anlıya anlıya bu zulüm zuklukları ~itme ve görmede sakat- nı göreceksin. Bugünkü sağlamlığı· Balkanlı ve Kemal Edgüer intihap e- meclis rei ·ine bir mektup gönd.ererek Telefon: .1287 _ 
niçin! Mide alkol için güzel bir im ti. lık, bir çok delilikler ve bir çok ço- na güvenme! O bir kadeh zehir sen· dilmişlerdir. Riyasetin senelik iş nı- mebuslar üzerinde tesir yapmak iste- ·---- --------- - -
saa yeridir. Alkolü aldıktan kısa bir cuk gayri tabiiliklerinden hep al- den çok kuvvetlidir. Tarihin büyük porn okunarak tasdik edilmiştir. Mec miş, kanunun meclisçe kabul edileceği-

Hast:ılıwını tatil günlerind.•ıı 
maada her gün öğleden evvel .:ıa:ıL 

10 dan 12 ye kada11· öğled~n sonr;ı 
sııa t :ı den 6 ya kadar kabul ed~!'· 

Kiralık ev zaman sonra şuurun bulanması bun- kol mesuldür. Timarhımeler bunlar- lııkenderi ruh salabeti ve vücud mu- li><, çalıŞm'.ısına devam etmektedır. ne emin bulunduğunu, aksi takdi•rcle 
dandır. Kan yoliyle alkol vücudu- la dolup t3 tmaktadır. Alkol bir kül kavemeti bakımından örnek olacak ilk tahsil yavruları t(!cavüu; ~arşı müca_?ele ed~nl.eriı:ı tc- Göztep,~ tramvay durağııuı çok ~ .ı· 
muzun her tarafına dağılır. Ve al- halinde. vi,cudun düşmamdır. Umu- kadar müstesna bir yaradılışta idi. . saretlerının kırılacagını bıldırmıştı;·. kın 94 üncü sokakta 15 15 numar;ıl~ 
kolün tesiri altında hayatiyetimizi mi mukavemet azalmıttır. Landovzy' Tarih büyük lakenderi böyle tasvir 8 son teşrind<> şehrimizde il~ t~~-sı! Tadilden yana 212 rey, tadile ı,,ıı·- yeni ev kiralıktır. İstivenlerin 2 iııc ı 
temin eden hücre faaliyeti fevkalade nin dediği gibi e.lkol tiiberküloza ya- eder. Fakat, o büyük lakender par· çağındaki çocukların lesbit edıldı!l'ını şı 194 rey verılmiştir. Kordonda 8 numuract:ı clis tal:>ıbifıı! 
müteeasir olur. Terkibi büzülür. Sert- tak hazırlar. Diğer hastalıklar hak- lak ve şaşaalı hayatına daha 33 ya- yazmıstık. Tesbit edilen listel~r _uze- Ruzveltin kendi partisinden elli ~iç 1 1m1 ..,,ü11111r11111a11111c.;,;a.;;a.t.e.t.".iı.ı. •• _____ . ___ _.

1 leşir. Normal faaliyetlerini yapamaz kında d.ı <ıyni hüluiın carjdi.- i.;kiye şında ik"n bir keyi~ ve sarhoşluk rinden çocukların yaşları, ve cınsıyet- kisi aleyhinde re\" ,·ermişti.ı-. Ekseri _ 
olur. Gıda tevzi şebekesi olan kan düşkün olan13 rın vücudu kurumuş masasında son verdı. ler_i mektepler müzesinde çalışan m~- y~t farkı l8 reydlr. 
damarlarını ele alalım: Bilhassa bun bir ağaç gibidir. Ufıık bir kıvılcım Doktor Niyazi KÖYMEN :ıllım ve memllirlar tarafından ta11nıf H 

1 
.
1 

.
1
. .. hım bir tekl"f" h"ç 

• . ,.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--••••••~-----~ il ktd" ltt"t~ rmmüdür a~e 1 ~ 1 
mu ı, 1 

ı• et ı .?'le e ır. sa ısı. un1l - b". . ıı·· ·J k'içük bir ekserivelle 
V · lüğu, tasnifin acele yapılm'.ımas! \"e k'.ıbzal m1aıı ~~ e l t · 

~ A S 
";;;;;:;::;;:. mükemmel olması icin 15 ılk kanuıı::ı. a u o unmc1mış ır. . . 

1 ~ A R E V D A B O OM kadar uzatılmasını bildirmiştir. l\faa- Şimdi _ Amerikan gemılerı, tez el~l·n 
T O W N mafih bir kaç güne kadar tasnif, tz _ ingil~z lımanlarına malzeme. vesaıre 

mirde neticelenecektir. naklıne başlıyacaktıır. _Amerıka, 19~4 
;;;;;;;;;:;: • de gemilerine ingiliz lımanlarına gır-

Sb'.VEX/.\' },'.\' .\[['AZZılM ı·c ES Jf['HTJ.:.'E,ıl ASI\, lHT/JtAS, FJ.:lt.4.GA1' ı•e FEDAKARLIK FiLMi Kahveyı satmanıış mek hakkını istemiş, _kab_u1 ectilf!1ediği 
Eşrefpasa cacldeııincle 47!) sayılı için harbe girmişti. Şımdı Amer~kan:ıı 

GLARK GABLE ELH AMRA 1 
dükkanda tahmis Hasan oğlu Osmnnın böyle bir talepte bulu_nm~s~na ımk~ın 

va! çekirdek kahveyi dükkanına götiir zamanda tesbıi etm~ştır · Mnamafıh 
miyerek Hasan oğlu Mehmerle verdiği bundan s?nnı Amerı_ka :e Alman.va a-

Tauuare sinemasında 
RUCÜX IK! PROGRAM BlRTJE· • 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

1-Vatan Fedaisi 
RİCHARD DİX - CAİL P ATRTfJ;: 

Tarihi kahramanlık ve :ı11k ye 
macera filmi 

2- PAPRİKA lcLAUDETTE COLBERT halka satmak üzere ~atın aldığı ı c;u- yoktur. Alma~ıya, v_az~~etını daha ı~k 

'H E O Y l A M A R zabıtaca tesbit edilmış ve Oıımuıı, hak r:ısınc~a bır h:ırp _vazıyetı baslıyacak ve 
. kında tanzim edilt"!n tahkikat rvrakiv- Amerıkan mılletı, heır gemı batırıldık Eğlenceli ve ne.-eli filmi. Her ikİ 

:::::::=::::==:l ıe aclli.n•y, verilmiştir. . c;a bir sinir havası içinde kalacaktır. filimde takdirler kaz:ınnıaktadıı' SİNEMASINDA SPENCER TRACY 
(... .. ·· ı . l . f'f l tl l t kt d' V }" d .. d- Fakat buna rağmen Amerikanın Bugün matineler 12,30 cin lıa~hıl" ı<>rll nıcnıı::;. )tr ınuva a <1ye e { evanı c nıe e ır a ı on u harbe girmiy.eceği tahmin olunuyor. 

12,30 • !3,30 - G,30 • 9,30 Paprik'1 

Seanslar: 11-1.30-4- 6.30 ve 9 da - Ayrıca: M. u. M. Memleket 'urnalı .. Kuşadasıncla muhtelif tetkıkler ya- Kanun birleşık devletleri, biraz dah;t 
J ' pan Vali Fuad Tuksal, dün aksam ~h- harbe yaklaştırmıştır. İngilte•re üsle- 11 .;2;...· . 5;...· . 8;...'.' alllt..,a

111
n..;.fe;.;dllla.is. i ___ ,.,.,,,,. ... 

ı·jmize dönmü~tür. rwden Amerika, istifüdc edecektir. .. 



I 

15 ikinci Teşrin 1941 Cumarleai 
:• .......... .. 
1 İzmi; .... ·L;~·~;·~·; .... A;i;ii'ği""'IJ'i~)~;;ı 
.... ....................................... : 

lıtanbul Harbiye yedek ·;:;ı;~; .. ;;k-:ı·i;;~·;j;_"ğ'~:"Ai:'K~:··a:i;İif.~d:~;·• .. 
1 - Kapalı zarf tı>uliyle 200 ton kuru incir satın alınacaktır. 
2 - Beher kilosunun muhPmmen bedeli 30 kuvuITT:ur. 
~ f' f' h • 
" - '•''"" \'e tısıı'i ~aı·tıarı komi•yonda görhlür. 
4 İhaleoi 1 ~-ll-!111 "alı güııü sıı:ıt' 1 l de komisyonda yapıla

caktır. 
5 1steklilerin muı·akkat teminat makbuziyle teklif mektupl~rını 

ihult• saatiııdcn lJır .;aat evvel harbiyede yedek sulxıy okulun-
- da 'atın alma komiiyonuna ı·ermeleri. 1 5 10 15 

İıtanbul levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - Beher kilosuna 57 kunıs tahmin rdilen 29 ton sabun -:ılına
caktır. 

2 Pazarlıkla eksiltmesi 17-11-9-11 perşembe günü saat 14 de 
tophanede İstanbul Jeyazım amirliği satın :ılma komi,yo
nunda y-:ıpılacaktır. 

:ı İlk teminatı 1239 lira 75 kuru~tur. Şartnıımesi komisyonda 
• giıriillir. Taliplerin !Jelli ı·akitte komi.<yona gelmeleri. 11 15 

lıtanbul levazım amirliği sahn alma komisyonundan: 
Tekerlek t:ılı:ın demiri ile dingillik demiri ı·erilmek şartiyJ 2100 

~det çift atlı nakli;·e ambasının 17-11.941 pazarte~i günü ·.-~at ıı 
c ~ ııa~arlıkla ehiltmPsi ~·apılacaktır. 

Şartnamesi ht•r gün komis.ı·onda görülebilır. 
' Bu arabalar 500 °1·" ...... d.·ııı a,•at.ı olmam·.ık ·· n .. u ~ uzeı·e ayrı ayrı talip-•eı·n de ihale t•d:lebilir. 

1, :\Ju~anımen l~ede.li 296100 lira olup kat'ı teminatı 21188 liradır. 
~t~klılerııı uellı gun ı·e 'aatte fındıklıda satın alma komisyonuna 

R_!' rnelcrı. 12 rn 14 15 

.. 

-

-

... 

Harbiye yedek subay okulunda aatın alma komisyonundan: 
1 - 12-11-941 günü ihalesi ·İlan olunan 21 ton sadeyağı tekrar pa

zarlıkla münakasaya konmu~tur. Eı·saf ve hu.,usi şartlürı ko. 
misyonda görülür. Asidin derecesi azami sekizdir. Beher ki
losunun bedeli 175 kuru~tur. 

2 1.halc~i l 8-l~-941 çaı~amba günü <aat 15 de yapılacaktır. Ta
lıplerın temınatlariyle harbiyede >·edek subay okuluna milra-
cnatları. 

Çanakkale Mat. Mv. SA. AL. komisyonundan: 

l - Yonza_ ormanlarındaki maktalardaıı alınacak 5000 metre mi
kabı agacın ormand:ın kesilerek Çıınakkaleye nakli işinin pa
zurlıkla ıhale günü olan 10-11-941 pazartesi günü saat 15 te 
talıuı çıknrndığıııdan tekr:ıı· 10-11-!l-11 ~ar~anıba günü saat 15 
te pazarlığı yapılucaktır. 

2 
:\Iuhammen fiati 32 lira olup kat'i teminatı 18500 lira evsaf \'e 
.~artnamesi her gün konıi<yoııda gürülebiliı-. isteklilerin komis-
yona müracaatları. 

.lloğ/a lfflhn olına h·on1i.'IJ1oııuudan: 
1 - Kapalı zarf usulü ile 32400 kilo mercimek satın alınacaktır. )fu 

hıımmeıı uedeli 8748 !ıra ve nıuv:ıkkat teminatı 657 lir:.dır. . , - ş ' . nrtnamesi komisyonumuzda göırülebilir. 
ihalesi 3-12-941 çar~anba günü saat on l.l'?şte yapılacaktır . .l<
teklilerin mezkur günde saat on dörde kadar k:ınuni vesikaları 
ıle bırliktt• komisyonumuzda bulunmaları. 

15-22-26-29 

latan bul levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

l - Beher metre•ine :l35 kuru~ tahmin edilen 5000 metre kah-ve 
rengi kışlık elbiselik kum-:ış alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
17-11-941 J?3Zaıiesı günü >:tat 15,!JO da tophanede İstanbul le
vazın1 amirliği satın aln1a komi~yonunda ynpılacaktır. Knt'i 
temin<ttı 2512 ilrn olup nıımunesı komisyonda görülür. Talip
lerin btlli \'akitte komisyona gelmeled. 

Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 
1 - 7-l 1-9.JI günü kapalı zarf usuliyle ihalesi ilan edilen 60 ton 

pirince t-alip çıkmadığından tekrıır ayni miktar pirinci p:ızıtr
lıkla münakasaya konmuştur. Beher kilosunun muhammen be
delı 15 kuruştur. El".<ııf" ve hususi ~artları komisyonda görülür. 
ihalesı 19-11-941 çar~amua günü saat 14 de yapılacaktır. Ta
liplerin teminatlariyle h:ıruiyed,• yedek subay okulunda satın 
alma komi.<yonuna mürac·aatlan. 

ı-larbiye yedek aubay okulunda aatın alma komiayonundan: 
1 - lO-H-!J.11 günü ihalesi ilan edilen 800 ton kuru ota taliıı tık-

maclığıncinn tekrar pazarlıkla mii:ıaka~:ıva konmustuır. 

-- ~00 tonu ist.anbul ıçinde diğer 400 tonu Sırkeci ist~syonunda ı a 
gonda teslim edilecektir. Bu miktarların yansına da talip çık<iı· 
sa ihalesi yapılauilır. Evsaf '"' hususi şat·tları komisyonda gö-
ı·ül~bıli•·· O!lar bal.vatı olarak aınacaktır. Teli ciheti askeriye
den \"erildiği takdirde o suretle teklif yapılmalıdır. Kuru otu 
Anadoludan getirtmek suretiyle !Jcher kilosunun muhammen 
bed~li 6 5 kunıı;tıır. ihalesi 19-11-941 çarşanba günii saat oı~
ıla yapılacaktır. Taliplerin Haırbiyede yedek •ubay okuluııd" 

... "<ıtın alma komisyonuna müracaatları. 

hınir levazım amirliği •atın alma komiayonundan: 
l - Krr >ınbarıııa te•lim şarli)·ie 27 ton sadeyağı pazarlıkla satın 

alınacktır. 

.... 

2 ihale v~ pazarlıvı 26--J 1-941 ç:ırşanba günü saat on beşte izmir
ıle kı~lada l~vazım ıımırliğı satın alma komisyonunda icra ed'. 
ı~cektir. 

lfuhammen bedeli kilosu 167 5 kııru~tan 45225 lira olup ihale 
lwdeli üzerinden yüzde on lıeş kati teminat alınacaktır. 
\'ıt'ıf ve ı;artlar her gün komıs.ı·ondan öğırenilir. 
!. teklilerin temınatları ve 2190 sayılı kanunda yazılı diğer ı·esi 
k:ıhırla birlikte muan"'n güıı ve saatta komisyonda hazır lıu-
hınmaları. 15-20 

liarbiye yedek aubay okulunda satın alma komisyonundan: 

l - Ell~~er bin liralık ay-aktan sığır ı·e) a gösterilecek yerlerde tes
lim edilmek suretiyle \"e pıızarlıkla ve ayrı ayn olmak üzere 
<ığır eti alınacaktır. Bunlardan bir kaç paı'tiye ve teminatla
nnı yatırm:ık şartiyle hepsine birden talip çıkabiliı-. Beher ki
lo<unun muhammen bedeli 50 kuruştur. 

:, 2 - İhalesi 20-11-941 perşembe günü saat 4 de yapılacaktır. Kat'ı 
teminatları pnı ti için 7500 liradır. Evsaf '"e husu•i ~aı'tlaı· 
komısyond:ı görülür. Taliplerin h<ırbiyede yedek 'ubay oku -

-... tunda gatın alma komisyonuna mliraca:ıtları. 

lznıir levazım amirliii aatm alma komisyonundan ı 
1 - Kor :ınoarına i:P•lim ~artiyle !) ton lıeyıız peyn\•r pazarlıkla "a

tın :ılınacaktır. 

2 - P:ızarlık Ye ih:ıl~si 26-11-9-Jl çarşıınoa günü saat on beşte iz
mirde kı~lad:ı levazım amirliği "atın alma komi8yonund:ı p-
111 hıcakt ı r. 

:ı - Bt•her kılosıınun muhammen lwdt!li yetıni~ kuruştan tutarı 6300 
liradır. lh:ılc be<l?I, ÜZ<•rindcn yüzde on l>e~ k:ıti teminat alına
caktır. 

4 - \'asıf ve s:ırtl:ır her glln komisyoııcla görülür. lsteklik!rin temi
n. tları ve 2490 :;ayılı kanununda yazılı Yesikaları ile komisyon:ı 
müracaatları, 15-2(} 

_.,... -- f,\.RADOLOJ -·--

fzmir levazım amirliği satın alma komiayonundan: 
1 - 2900 kilo ~adeyağı pazarlıkla Batın alınacaktır. 
2 - Pazarlık ve ihalesı 17-11-941 pazartesi günü saat on beşte iz

mirde kışlada levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 - Vasıf \'e şartlar komisyonda görillür. isteklilerin mezkUr giin 
ve saatta komisyona miirncaatları. 

Gelı1ıo/u askeri Satın Al?na Komis11m11mdan : 
1 - A•keriye ihtiyacı için pazaı:lıkla 10 ton kuru üzüm, 10 ton ela 

kuru incir alınacaktır. 
2 - Muhnmmf.ln bedelleri üzümün 64, ıncirin 30 kuruştur. 
3 İhalesi 17 /11/941 pazartesi saat 11 de Geliboluda tümen karar

gahında yapılacaktır. 

4 İsteklilerin belli gün ve "Ratte komisyona müracaatları. 
13 - 14 - 15 - 16 

Topkapu Maltepeainde AS. 350 posta SA. AL. komisyonundan: 
ı - İhalesi 10-11-941 pazartesi günü »aat 9 da yapılacak olan 

3,900,000 kilo oduna taliplerin verdiği fiat yüksek görüldü -
ğünden mezkUr ordun iloinci defa pazarlıkla ihalegi 21-11-941 

cuma günü saat 9 za bırakılmıştır. 
2 - Taliplerin teminatl-:ıriyle mezkfi• gün ve saatte lstanbulda 

topkapu maltepe•indeki as. 350 posta .-atın alma komisyonuna 
müracaatları. 15 19 

Harbiyede yedek •ubay okulu ıatın alma komiayonundan: 
1 _ 7-11-941 günü ihalesi ilan edilen 600 ton samana talip çıkmadı

ğından ayni miktar saman tekmr paı:ıı·lıkla münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen berlelı dört buçuk kuruştur. 
3 ihalesi 19-11-941 çar~anba günü saat 11 de yapılacaktur. Talip

lerin Harbiyede yedek subay okulunda satın alma komisyonuna 
müracaatları 

lzmir levazım amirliii satın alma komiayonundan: 
1 - Kor ihtiyacı için 5 bin kilo zeytin tanesi paznrlıkla satın alına

caktır. 

2 - ihalesi 17-ll-941 pazartesi günü saat on beşte izm' .. kışlada le
vazım amirliği satın alma komisvonuııda yapılacah-tır. 

3 - Vasıf Ye .~artlar her gün konıis;onda görülür. isteklilerin mu
ayyen gün ve saatta komisyona mür:ıcaatları. 

Çanakkale 57 tüm K. satın alma komisyonundan: 
1 - Aşağıda yazılı bir kalem Halça tüm birlikleri ihtiyacı için pa

zarlıkla satın alınacaktır. isteklilerin belli gün ve saatfo temi
nat Ye vesikaları ile birlikte yalı boyu komisyonumuza müra. 
caatları. · 

2 İhale~i 18-11-941 salı günü saat 15 de yapılacaktır. 
Cinsi Miktarı Teminatı Tutarı 

Salça 3000 248 lira 1650 

Seferihisar belediye reisliğinden 
1 - Su yollanııda kullanılmağa gayet elverişli metresi 275 kurıı~ 

muhammen kıymetli 2. incelik 2000 m~tre demir su b04'usu . 
2 - Metresi 150 kuru~ muhammen kıl"metli su yollarında kullanıl

mağa elverişli 573 metre 1,5 incelık demir ~u bornsu. 
3 - i\Ietresi 100 kuruş muhammen kıymetli ve sıı yollarında kul

lanılmağa elverişli 1. incelik 126 metre su boru"u (delik, çliırük, yarık d:ı· 
hilclir) 12-11-941 tarihinden itib.ırnn 15 gün miiddetl 0 ayrı ayn 3 müza
yede kaimesiyl~ açık artırmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin ihale masrafı 
kendilerine ait olmak Vt Sefeırihisarda ihaleyi miiteakıp parası derh:ıl 
ödennıl'k t-artıyl!> tC'sellüm etmek üıerc muhammen btdelinin yiizdc yerii 
buçuğu nisbetind tminnt akça~ını ~-ldiyc vıPznesine depo ederek ihal{' :~Iİ
ııü olan 26-11-!l-11 çarşanba günü "ı:ıt on be~V> Seferihisar beledi.resinde 
h1zır bulunmn.lrırı H.i7.un1u ih1n olunlll'. 4803 

As. Fb. lzmir Si. Fb. Sa. Al. 
Ko. Re. 

1 _ İhtiyara binaen aşağ'ıda cin• \'e miktarlaı ı yazılı (38425) lirn 
muhammen bedelle üç kalem malzeme ayrı ayrı vey-:ı tamamı 
kapalı zarf u'ıılii ile münakn,aya konmuştur. 

2 Satın :ılınacak malz~melere ait ~artname mesai günleri için
de saat sekizden on altıya kadar Halk:ıpınfü·da 'ilah fabri
ka" miidllrlüğiinde görülebilir. 

3 :\Iüııakasa 20-11-DH ııerşenbe günü •aat 14 de Halkapınar
ıltı ,ilah fabrik-.ısmd::: müteşekkil komL<yond..1 yapılac:ıktır. 

4 - İstekli olanlar ~; 7 ,5 nisbetinde 2882 liralık muvakkat temi
natlarını izmır mal sandığına yatırarak alaoakları makbuz
lan ile birlikte 2400 "ayılı kanunun 32 inci maddesı mucibin
ce \anzim edeceide!'i teklif mektuplarını l'e belli kanunun 
bu hususa ait (2,3) ncii mad dekıl'ine göre icap eden .Yesni· 

ki hamilen muayyen olan günde münakasa saatından bıı· saat 
evveline kadar Hr.lkapınarda sililh fabrikasındaki •atın al
ma komisyonuna makbuz mukabili teslim etmeleri. 

Cinsi . 
Siyııh sabunlu kö,cle 
Siyah vaketa 
Karaman meşin; 

3-7-11-15 

Yekun 

( 4467) 

~Jiktarı 

7500 Kg. 
200 Kg. 

1000 Ad. 

• 

1'fuhammen ~-~7,5 

bedeli Teminatı 
Lira Llra 

35625 2672 
1000 75 
1800 135 

38425 2882 

Menemen mal müdürlüvünden: 
Menemen kazasının Aliağa çiftliği nahıyesi hükumet konağında yapı

cıık inşaat ve tam?~·at işleri, ke~if !Jedeli olan 849 lira 12 kuruş mukabilin 
de ve şartnamesi ve keşifnamesi mucibince 11-11-941 tarihinden itibarnıı 
15 gün müddeti~ açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Şartname ve ke~ifnameyi 
görmek istiyenler heTgün öğleden sonra mal müdürlüğüne müracaat edebi 
lirler. 

Talip olırnlarııı 26-11-941 taırihine mü,ndif çarşanba giinü ·aat on be:ı
te kanunen ibrazına mecbur oldukları ,·esaikı hamilen Menemen m:d 
miidiirlüğü dairesinde müteşekkil komisyona müracadları ilan olunur. 

15-23 1693 

Sayfa 3 

Yeni sene nıodellerinıiz gelnıiştir. 

Deposu: M. Tevfik Baykent 
Peştemalcılar 73 Tel. 3332 

lzmir vilayet defterdarh~ından: 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavülden kaldı

rılması hakkında 

i IJ AN 
Gümüş bir liralıkr.ırııı daJ'lı ve piya~ay:ı kiif" mikt,ırda ~ıkarılması üze

O'ine 112. 941 tarihınrlen itiuareıı tcıla\'iildrn k:ılılmlmı, olan glinıü~ yOı 
kuruşlukların 1 2 941 tarihiııcleıı rn'ri ~·alııız .\lal •andıklari)·ie Tlirkı~e 
Cumhu•·iyet lierk0 z bmıkıı,ıııca ve )Jerkrz Dank:ısı buluıımıpn ,·erlerrl,• 
Ziraat Banka<ı şu!Jeleı·ınce yapı nıuktıı olan l<·pdı! mu:ınıelatıııa :ıı 1 
942 akşamı nihayet \·erilec"ktir. Bu tarihe'. . nar~ nl('zkiır paralar nakit 
olarak hiç bir veçhile kalıul erlılmıy""e.kl r. 

Elinde gümüş yüz kuru~luk bulun:111lann :ıı 1 !142 t.1rih:ııe kadar 
bunları l\Tal sandıklari~·Je Türkı~" Cumhuriyet .\lerkez lıaııkasında \'" 
:\lerkez Bankası bulunmıymı yerlere!" Ziraat Bankası sub€ierinrll' teıııı;ı 
ettirmeleri ilan rılııııu... ı ı I~ ( 1773) 

lzmit Emniyet müdürlüğünden: 
İzmir emıuyet müdürlüğıi hesap JıımHıındaki kesifleı'i mucibince 

kemer, Keçeciler ve Çor,ıkkapı pol" rıı .. ı·hzlerinın tamirlel"i içiıı 2-12-
941 Halı glinii >ant 15 te ihale,, .rnııı'nıak llZl"I'<' a\ık ~ksiltm!'ye konul
mu~u~ ~ IJ 

Muvakkat tem,natı 116 l ra .,J,p t~l pl,,.;n ıh:ı güııtiııe kadar em
niyet müdürlüğü hesa}J ka!Pnl.111' nıüı lcaatl11rı i1an olunur 

15 19 25 20 lROS 

lzmir gümrük muhafaza alayı 
satın alma komisyonundan: 

1 - Gümrük muhafaza tauurıııı.ın ,.ccle iht .r:ıc na k:ır"ılık ola
rak pazarlıkla 120000 kilo odun it• l o;,:l'l kılo maPgal ktinıliı·ü s~tın 
alınacaktır. 

2 - Talip olanların 17-11 !I 11 p.ızart'''i güııii ''"'! 10 da izmir ııünı 
rük muhafHza ahlrı knrurg:.ihındakı konıisyunıınıuza nıürac·anl t1 tn1~. 

leri. 

Kız lisesinden yetişenler cemi
yetinden: 
Cemiyetımozin s nelik konın-r"i l~ - ı ı-n 1 ı :ır.hire rnstlıyan alı gunii 

~uat on altıdıt İzmir Kıı Lis"sııHIP lopb1nat~ıS:ından lzm~I' list!s nden .\·eti .. 
şen bütün mezunlt:tı.rın orarla c;ah~aıı 0J.1-r(1 tn1 :ı- \"P ,dareci1erın o ~nattH r ... 
sede uuluıımalan rica olunur, 15- IG 

1

T. C. Ziraat Bankası 
KURULUŞ TARiHi 1888 

SERMA YE.si 100,000,000 Türk lirası Şube ve Ajan adedi 265 
Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ihamiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ye ihbarsız: tasarruf heaaplarındl. ell 

az 50 lira11 bulunanlara aenede dört d~fa çekilecek kur'a ile aıaiıdaki 
plina a:öre ikramiye daiıtılacaktır. 

4 Adet ıooo Liralık 4,000 Lira 
4 Adet 600 Liralık 2,000 Lira 
4 Adet 260 Liralık 1,000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4,000 Lira 
100 Adet 60 Liralık 6,000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4,800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3,200 Lira 
DIKKA T: Heaaplarındaki paralar bir •ene içinde elli liradan aıaiı 

diifmiyenlere ikramiye çıktıiı taJ.dirde yüzde yirmi fa zlaaiyle verile· 
cektir. Kur'alar aenede dört defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart, Te 

Haairan tarihlerinde çekilecektir. 

IZMIR SiCiL TiCARET MEMURLUCUNDAN: 
Ayşe Coşkun t;caret .JIJ\'anı ile iz- Coskwıun işhı.. ticıı et ıım·anı tıcnr<•t 

mirde Balçcvada yukan mahall~de kanunu hükümlerine göre 'iciliıı 4087 
2!l0 numarada keııek ve saman alım numn•a,ıııa ka)·t Ye te<cıl edildiği i-
satıını ticaretiyle iştigal eden Ay~e liın olunur. 181lG 

MADEN 
Kömürleri 

K AIŞ E 

En ucuz, en temiz Kok, Sömı
kok ve sair maden kömürleri <>n 
Phvcn sartlılll'la kömürleriniz, nak
liye ve 'hamaliye de bize aid olmak 
üzere vazıhnneııiziıı, evinizin cle
po•una· kaılar yerleştirilir. 

Müracaat yeri: Fevzi Pa~a 
Bulvarı No. 7 Telefon: 3304 
Satış deposu: Kestane pazarı 
Bardak ılıır sokak No. 3 

A2rıları dindirir 
ROMATiZMA, BAŞ, DİŞ, SİNiR ve BEL ağrıları ile soğuk alğınlı · 

iından ileri gelen vücut KIRIKLICI, NEZLE v .. GRiP haatalıkları 
D E R M A N kaıeleriyle derhal geçer, icabında ııünde l - 3 kate alı. 
nır, her eczanede bulunur. 

• 
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SAHİFE (4) 

Yunanistana gardım 
Kurtuluş Yapuru tekrar 

vük alacak 
.; 

Finlandiya 
Anıcrika tarafından 

tehdit ıni edilivor 

(ANADOLU) 
-. ......, 

15 İkinci Teşrin J941 Cumartesi 

Ta~~-r~~~!t~:ç~~ta- ~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiilliiıiliıiiiiiiıliiliii-...-..-------------...,,0 
sını vere atınış 

İ,;tanbul, 14 ( H u=-usi muhalıil'imiz 
den: Telefonla) - Yuııaııistana gı_ 
cl:ı maddesi, -ıhhi malzeme w giyp -
cck csyası götüren Kul'tulu~ \'apuru 
lıura,nı gelen nıaltimata giıre, Piı·e 
limaıııııa nırmıs ve hamııle,;ini bo -
saltmağa ba~la~ı.;tır. \'ııpur, iki gün 
som~ lıuı aya diını>cek Ye Yunani;; -
trın için ucün<:ii parti yardım c~rn"ını 
yiı klemeğp lıa~l ıyar:ıktır. 

Xcvyork. l·l (A.A.) - Ilcbiııki ~·a 
pılaıı tcklifl~ri reci ettikten sonr:ı A
meı<k:ı ıle Fiııliıııdinı arnsındaki nıu
na,,cbetl ır hakkındı; en enteres,..an ıııti 
ta lealaı· yii rüt ülmck tecli r. A \'l'U pacla ki 
kücük milletleri ·'ok edenler, kcncl!le
rine küt:ük mill~·llerin miicl:ıfii ibu 
\"•)renlcr. Fınlıindiymıın aldığı \'aziyt.!
tı alkı. lıvorlar. Talıii sonrnclan ken
di: iııi ,.e;nek iciıı kurdun ına,..um kıı
wya iltifat Pdl·İ· k knııdwclığ'ı gilıi.. 

"' \'i ·ı, ı ı (A .• \.) - Gt>ııcral llut -
z ngcl'iıı lnwlıaıı g~ttiğ-i kaz:ı htıkkııııl.ı 
alükalı tatsilat elde ~<lilmi.~tir. K:ıza
nın önüne gec;il"miyecPğiııi anlar an
lamaz l<l'lle!ral Hutzınger, i<:iıııl~ ehem
miyetli kiıfrıtlan bulunan el canl.ısıııı 
ta:-·ya~"•n i ıı pew;ercsintleıı f ı rb tmısı il. 
<;aııt:ı, t:ı,\",nır~ııin dti.~tüğli .'Pi' y:ıkııı
larıııda lnıhııınıustuı·. 

nu cantaııın iciııdc, hal'lJi.\·(· ıı:ızırı
nın .-Hrikad:ıki on lıe:-j günlük tefli:ş 
gezısi esna,;ıııda aldığı ııotlaı· vanlır. 
General, bu tefti!5 gezisi hakkıııd:ı hii
klımetp uzun uiı· ı:ıpor vermek ar

'Batan Kaynakdere 
törü hadisesi 

mo-

Kaptan münakalat Vekaletine 
vak'a hakkında izahat verdi ---000---

1\lühinı bir kayıp 
- Baştarafı 1 inci sahifede -

ıloğru yatım!:! \' lıu "alıah:ı kal'sı da 
hatmı tır. 

Berlinin bu vesıle ile fiJ..!'ini izh'.\r 
•lmi~ olması dunııııu ayt!ınl:ıtnıı*tır. 
Finlaııcli~ a hesap sırası geldiı{i zıımaıı 
müttefik ku\'\'ell 0 1 in hutludlarıııtlaıı 
tamami.vlt'. ka~ ıtsız kalma~ıııı icaıı el

zusııııd:ı idi. 
;ı[11.<.~rı/İı1İ11İ11 frlflillfl: 

,ıı·m ·~lir. Roma, ı 1 (A.A.) - ~fus,;oliııi. nı:ı-
---ooo l' ~Hl Peteıı~ lıiı· telgraf güııclererck ~e 

• • ııeral llutzıngrriıı ö!m~,;i dolıı.vı..:ı ,\·lı• 
Bır Amerıkan mecmuası k 'lHli~iniıı \'!' italvan hükıınwlinin t~· 

Hitlerin sulh taarruz- l "'stir \'e t:ızi) .:tln;·ini bilt!irnıı~tiq·. ---oon....._ __ 

Ianna kar~ı ne divor? SOVYETLERE GORE 

Hububat satış 
müddeti 
uzatıldı 

~laden kön1üı-l'ı nakli

yat navlunları da 

değiştirildi 

İstanbul. 11 (Husıı:-ıi muhabirim·::- kında :\Iiina1,:ıltıt Yckiılc•tine i~ıı ·ı ıt 
den: Tdefoııl:ı) - Gec:eıılercle Kaı-.ı- 1 veı·nıistiı·. 
rl~_nizde k:ıl'a,;uları_mızd:ı_ İi!neada~ı. İl" Alınan m:•liımata göre, Kayıı:ıkrl .'t' 
.:\Iıd\"~ ar:ısınd:ı. bıı· clenızaltı taratın- .. .. . 
rlan · batınlan Ka~·nakdere motiirü ra- motoru tayfalarını kurbran İııa~·"tı-
hilıi Yakup Yılrlı•rım, Ank:ıraclan ~··:'- bahri nıotörü kaptanı ile tayfahıı·ı.,ııı 
rimize döıımü~tı•r. Kaptan hiıdise ıı.ı"' ela ifadı•l 0riıw iliz.um göriilmfüı.tu~·. 

inhisarlar Vekili Raif Karadeniz, Anadolu Ajan. 

Harbııı ilıinıncla, rn:l!I da ;;im·ıl 
rleııizind 0 Alman tar.rn~·ı•leriniıı hlı -
cıımııııa ıığı ıyı.n geminin d:ıh·ı o z:ı
nıan batırıldığı ;cicli;ı oluıımu:tıır. lla! 
ı, ıki o \'akıt tek isalıet almanııstı. Ta\'
yaı eleri. muhtelif z:ınıaıılardn ,.ii;u 
miitec:ıviz Alnı:ın \'" itah·an lil\T~ r•~: 
diı~uı mil~. b••l' c;ok ckıılzrıltı Ye ·kor;;aıı 
ırı>milerıni aramı'). lıır kı,;mıııı lıııl _ \':ı~iııgtoıı 11 (A.A.) - Bir Ame-
mıhtur. rik:ın mecmuası miihim lıir makalı' 

sınu gümrük kanunu hakkında beganatta bulundu 
- Bat tarafı birinci sahifede Ankara, 14 (Radyo gazetesi) Aıık:ır:ı. l·l (A.A.) - Gümrük ,.~ ,..a \·alıanu memleketlerle meml<•keti-
1 !l soııte~rinde .\.I o,.;ko':_a .. c!_var.1.1'. - l Yarın biri müstahsillerimizi, öteki- İnhisaı·Iar Vekili Raı f Kar:ıdeııiz, A- miz :ırasında d<!nİz, havn, demiryolu 

d.~ 2 Alman tayyaresı clu!Şurıılıntı~ - 'si d.. madencilerimizi alakadar nadolıı Ajansına ~u beyanatta bulun- miiessesel:!ri te~ekküllerinin, posta icla 
tm-. • d .. k d' k 0 muslur: ı·e]pı·iııin gümriikle olan mliııa,;ebetleı'i 

nu "enenin temmuz :ırınd:ı Ceıw ·ıe nc~retmislıl'. Bu makal-:dc deniliyor 
liman \'e ;;ehirl~rini ha~·adan w rlt.! - ki: 
ııizclcn lwnıhardıman etıııi~ı;. Egeı· IJ:ılıis mevzuu olduğu gibi * llitler, ,;ulh taarruzuna ba~l:ırsa ~ıip 

Rorlıııı f/rt!ıff.~inı/cıı: heve dü:ıenlerc fa~bl ıhtilaliniıı tak-

:> ,;onte:-ırinden 10 sonte!:lrine ka - e en ıkı oor ınasyon ararı neşr - -·- Bugünkii gümrük ıresmini ilgi - s:ırih hükümlerle belirtilmemiş olctıı-
dar geçen· zaman içinde gemilerimiz lunacaktır. lencliren hükümler, lıa>$lıra 1499 sayılı ğundan gümrükle bunlar arasında ek-

fııgilız donannıa,..ı. uiri Kurajii,; o!- tiğ.inı hatırlatmamız lfızım gı>lecek -
mak üz re sımdİle kml'.ır iki tan"ıre tir. Hitlcrin kcnclısi için zafer ,.;uıh 
genıbi kı\\'b.ctnıi;tir. '· demektir \·e hu sulh siizleı·i de ileride 

Almanı;~ .. bu geminin e\'\'elc bııtı- \"eni bir teca\'iize hazırlıktan ba'ik•ı 
rılılığım üc, dört defa uilclirmisl 'rrli. bır .;ey değildir. llitler, o takdirde 
Hatan Ark Roy:ıl g m:,,;, 226fHJ to:ı _ yenid ~n bir co · s1111fl,,rı siliıh altımı 
lııktu. :l0,7 mil s[iı·;ıtiııde 60 t:ın:ır" alac:ıktıı·. Hitler, artık harbe de\'am 
ta~ım'lkta idi. · · etmek istediğini . iiylediğine göre so 

R'·ıı·eıı'z cll•ııı'ziııde toı> .YPkı'.ın 9000 b' "Ümriik tarife kanunu ib 1!~34 ~·ı,·ılı Sf·Ti.nı anlas,·amama:ı:lıklar roıkmakta -' Hatırlardadır ki, Ağustosta ır " J ~ 
loııiliıtoluk 2 diisman tasıma gt>nıi - gtimı iık kanununda toıılanmıs bulun- dır. Kezalik milli ekonomimizin hinı:ı 
,..ini ve Baltık de;ıi:ı:incle de top ~ e - kararla buğday, arpa, yulaf, çav - makla 1leı :ıber bir kısım nıuafi~·etJ;..ı·e yesi \'~ clı!5 ticaretimizin gelişmesi ba
k un ı:rnoo tonilatoluk üç clii~mfüı dar ve mahlutun 31 ilkteşrine ka. gtimriık ınu:ınıeli'Ltına Ye giimrük ko- kınııııclmı ehemmıyetli bir mevki işgal 
t:,:;ıma gemisini batırmıitır. dar toprak ofisine satılması için fia- mi,,,·oncularına ait hükumler de oldu- eden ant.repo, transit, muvakkat ka'> ıl 

1\Io,,koYa. 14 (A.A.) - Rn sabah- ta kilo başına birer kuruş zam ya- ğu gıbi, gümrük kanunu içinde Ye~· 'il- ve muYakk:ü muaflık gibi usullere :ıi~ 
ki SoYyet tt>lıliği: . pılmıştı Satışın kış basmadan bit- ma:;ı icap eden bir çok htikümler dahi hükümler de eks:k olup bu eksiklik yü 

Sov~·et kıtalan. 1:1 sonte~rın ge-
1 

•• : • • :ı.nı kanunlar halindrı dağınık bir ~e- ziiııcl"'n bunlardan beklediğimiz faycla-

Hl::l7 ,;rnesinde yapılan lııı gemi. nuna kadar t:ıaıTuz·ı devam ctnıeli
lıarnya karsı fevkıılfüle silılhlarla nııi- ·lir. IIitlPriıı teklifin:! kar*ı ~ apıla -
cehhezdi. 16 tan~ 11..1 pusluk ve :12 ta cak yegi'ıne hareket, su-mak \'e ha -
ne •1 santimetı"<?lik topu. !~2 taıw m:ı- rekete d::.rnnı · •tme>klir. 

ce,;i, bütün cepheler boyunca mu ha- mesı ıçın tedbır alınmış VP b~ hır ku- kilde bulunduklaıınclaıı ve ayrıca hu !arı tamamen i,;tih8ale muvaffak 0111-
rehelere devanı etmi~lcrdir. ruşluk farkın, daha evvelkı satışla- kanunlar z:ımanla bir çok tadiller2 ti.~ m:~maktayız.» 

1\lo,.;kova 11 (A.A.) - - Sovyet ra da şamil bulunduğu bildirilmişti. uğramış olclukl:ırından lıu hal, tatLi- Ihi;;arlar Vekilı Raif Karadeniz, 
teblijl:ine ek: Şimdi yeni bir kararJa bu müddet, katcıları hürük zorlııkltın·a Ye tereli- huncl::ın sonra yeni kanunda eksiklikh-

s · • hı " kLt\'\'etlerı· 12 sontes- di.idlere dü~ül'mcktedir. Yenı lityiha, rin ikmalin2 ve bu hususa ait nıev:ı:ua-• ınyec ı ve. · · sonteşrinin nihayetinP uzatılmıştır. · ki neli tiifeği vaı dı. • 000,--- rinde ,17 tank 11 küçük tank \'<' zırh • . . . b' bu mevzuatı bir ara~"ı toplanııştıı-. A- tın daha mükemmel olma"ın:ı ça!ışıl-
Uçus güvertesinden ba,;k:ı, tayya • "fobruk ceı)hesinde 

releri bu gibi gemilere!'! ha\t<ya fır -
lı otomobil, a-;ker ve yiyecek yüklü 1 Kanunue.vvel~en ıtı~aren fıat, ır litkadarları bu miişkülüttmı kurtarmış <lığını, httl!'ün aııbar muamelatınrlıın 
300 kanwon, muhtelif çaph toplar kuru§ tenzıl ed•lecektır. olacaktır. farkı olmıyan antr~po rejiminin ıslah 

Jat:ııı •ki katapoltu eh lıulııııu,·onla. K:ıhıı"'. 11 (A.A) - fü·füın.\·a orta 
İngiliz cıonaııma"ıncia lıu nevi ~~e- ;;ark telıliğı: \'(' bir piyade alayı imha etmi~lcr • Diğer karar, maden kömürü nakli- Bundan !Ja~k:ı giimrüklcr~ ait bu Hlileceğinı söylemiş \'e bütiin bunların 

milerden dört tane daha vardır. De~ t:~ . Tobnıkt:ı dun dıism:ııı111 h!ç bir ha;·a 
ne de hüyiik gı.>nıiler tadil eclilnı~k su- faaliyetı olmamı .. tıı'. Enup batı böl
reti.vle t:ıy,nre gemisi haline g 2tir.l- gemizin öniinde harekatla bulun.ın 
mistir. tezgahta da 2 gemi mevcuttu~-. bir Polonya cl2niyesı, karı:ı koyma .~r 

Fornııdııbl, lğııatyo;;, Förye ta\',l'..1- tibatı iıı.~a etnıeklr ol:ııı bir di.ismaıı 
r 0 gemileri Amerika tezgfıhlarında ta mlifre:rn,;ini ortadan kalclırmıstır. 

d 1 l 1 • d 't' n1e"zu.at '.'k,,ik ol ut>, bugünkü ihtı~ :ıç- memlek.,.t ıktı;;adi'.·atı ı'"in f::ıvdalı ola-ır. yat nav un arınııı sonteşrın E'n ı ı- • - .• " ~ 

nizKarf~\?}~~~eı~:.~~ı~ı~agü~~e:~~~~~e cJp4sı haren değiştirildiği hakkındadır. la.rımızı tevmainıı·eıtemrem8ekrte8dSirl.Ond,ilahagg·- ac11Pglıln8ı Oizahdve"ta~!;~ık·· ıı"ıer 
tay:;are, a ker ve yiyecek yüklü 20 • • iyi 1 
kan.n. on. \'e bir kaç tayy:_ıre mcydam Kuvvetlı mıllet (II • h b' .. • Ankara, 1'1 ususı mu a ırımız- na~·. B1ııgöl vali vekilliğine Çankarn 

m.r edilmektedir. Süngii ıle yapılan hücumda dUşmaııa 
tesı-lerı h·u·ap etmışleı dııT'. . den: Telefonl:ı) - Valiler arasında ya kaymak~mı Dani~ Yurdakul, Elazıka 

l\lo:-;kova. 14 (A.A.) - a,, aJatı"ı- )er nasıl pılan değişıklikler yüksek ta:sdike ik- Di~ıarbakır valisi Feyzi Güreli nakil 
nın bildirdiğine göre Sovyel tayya - tı·ı·an :-.tnıı't>tıı·. t · a·1 1 0 · Bu geminin l:ıatm:ı~ı hiç ~iıphrsız bir çok kayıplar \enlırilmiş ve he~ 

ki ingılterede manevi büvük bil' tı•;o,ir il:ıl.\:lll eilir ectıJmi:;;lil'. 
· ı K" · " ., ve ayın e ı mış ?r ır. 

releri t".lr:ıfından 12 sontcsı ınc e 
0

- k ) J Eskişehire Kütahya vnlisi Hamid, Çanakkale vali~i Atıf Ulus, Bingöl 

y:ıpacaktır. Çünkü bu g~mi, ~inıdi~ ~ nenive!Himizd~n ·1 ki. i hafif ~u
k:~dar r;ıühi~ !~ler görnniq. lıiı <:.r~k ge- rette ~·a~·alaıımıotır. Haşkı; bolgı>lı•nie 
mı kafılel0rıııı korumus. nıuvaftakı - ılevri\·elerim'z du~ınııııa nı,.tJanı:ıclan 
retler kazanmı1tır. s rl)l'~t hnrekfıtl:ı İıuluıım11,;larclır. Ihı 

nisberg \'e Rig::ıya hücumla~ hya~ılf- yı l ır ar Oskay, Kütahyaya 1~ııarta valisi Tev- valiRi SaclAddin Kuloğlu tekaüde i-'2Vk 
nıı ve bu şehirlerdeki asken e e • fik Hadi, Ç:ınakbl<?yc Erzul'um valisi 2dilmişlerdil'. 
let·e yangın \'C infilak bombaları ütıl Napolyon Bonapart Fehmi m·al, Erzuruma Elazık v:ılı-;i Dahiliye VE>kfdeti tdtiş heyeti rei>ıli 
mıı:;lır. Bazı infıltLklar olduğu Ye • • • A". ını Tu"ı·elı·. Is.·ııaı"'.·ı~·a Çoı·uh '"aı 1·, 1• • • R' ı D JY R 

l k · · ı .. t" \ b.l d." ı l''lil ., ' • , gıne ızc va i~i M·viş ~usnü, ize vaııgın ar çı tııı;ı ı::üı·ü mu, ur. ( urn1asını 1 nıc \O" .... •• Suıı·Lllellclı'ı1 Üıını·, Co1·11h "."ıı· \<>k'ıllı·;;,ı·- k l ı·ı· . En miihinımi ele 21 - 27 ııınyı" aı·a- tluddu ııcırm:ıl ıl~\Tİvc faal,,· •li devam 
• 111da Atlas denıziııe :ıçılaıı, Hooıl ıre- .~tııııslil'. · · 

· ) T · n " . • • .: .. , ve ı \'ll ı ığine Sam~un vııli muavını 
fül~l~>ıö~~\·~ı2 ~~ 11 ~~~~'.~~ g[ınii ~.1: l':r~ 13 Berıı, 1,1 ( A .. '\.) - Jurnal Dü .J~- ne E~kı~Plıir vııli muavini Üt\'ıd Tu- Ahın~t tayin eclilmişlenlir . 

misini h~ıtıraıı Bi~nıark Almatı zırh- J ·,Jt J J " 
lısıııı 26 ma\lsta A ı·k Ro.\'aldrıı ll(':ııı ngı CJ'e)'C la Ya 1 l1Clll11U 

-ıontesı in gecesi bir ço • Alman ta/ - ne\' gaıele,;i gon z::ıınarnl:ı halkın :.u- -------000 

. d neviy:ıtıııı yükseltmek icin prop:ıgan- J h" k" ı· M k nıı·psi • Io·drnva bölgesi uzeı ııı e uç- da nazın Dr. Göbels tarafından Alnı, ıı apon U ume 1 ftDÇU 0 2 tayyareıı:n iki tol'pil J,;alı,t • t·iıer k Loııdra, 1.J (A.A.) - Hava \'eda
bıılırılrnas1111 temin etnıi~ r,lınıı<ırlır. hili enınıy::t nezaretlerinin teblıği: 

Ark Royal tavvnı:•· geın•,j oinıa,::y- IHin g0ce ilk saatlerde az. miktarrla 

mus ve a,.;kerlikle aliıkası olmıyan 
"ıedefler üzerine gefo~i l!üzel infilfık milletine hitaben ~ apılan propagan - B .. t" 1 
bonılıalan atmı~larclır. Ölü \'e yaralı dadan lıah-;ecterek diyor ki: 3 milyar 800 milyon u un <aynaklariyle 

dı. T~ snıark zırhlısı. ıı_. :-ı dt· lıir Fl':ıtı- cHi~nıan t:ıyy:m.• i, iııgillE~·eniıı cenup 
:-ız lımHnına kac:ıhılı·r•ek, lı:ıtırı•nı·ık - batısına l:ıonıbalar atmı~larrlır. Bazı 
tan kt:rrtulacııktı. hasar \'Caz. nıiklaı clıı iilü n• \'aralı rnr 

Lonclra ratll·o-.u. ;\ı"' It<ıy:ııııı .·cı: 1 dır. · 

«Harp, wrnn lıir gayret sm:f'!d"n J 
vardır. ·11 tl ı ı ı ı ı - ı ı ma )ren tahsisat isti)'Or • , aponyaya müzahir ~r 1 ı • (A ' ) _ Tas a.ı·an- mı e <:re e ıPc enen o c ugu ,ac :ır . -

1
' 

0
" ,ova, "' ··"'· nen de zaı ar .Y:tııaı-. 1\luhariıı milleti ·r • t n· M k l ~ı bilılıri~oı·: 

1 1
. Tokyo, 1 ı (A.A.) - IHıkume ... 1- ı u ·cen, 14 (A.A.) - Devlet su -

kutbundan Ünıicllıuı·•nın..ı k:.ıhr H' 
Akdeııizd~ bıı· cok m[ihinı fa.ılhetleı· 
gli,;;terd ıği ni lıı lclirnı iı<ıi r. · 

---000,---

Knoks ve 1 lal 

-Baş tarafı 1 inci sahifede -
nıliııa~~betıyle lıeyanatta lıııluııar:tl, 
demi:;;tir ki: 

- Du, f'!\'ka!Üde ba,.;irelli VC \'Cl'•ll
ıle :ılınmıs bir tcdlıird:P. .. Bitaraflık ka 
ııununun t:ıılilı, ingiltern milleti r t':t

ıııimı:~·Je Rusya \'C Çiııın giı iştik?t>ri 
mücadel~ıle kat'i zaferi temin el cek
lel'İni gö,;teriyor. Genıılerimiz, z:ıiel'i 
temin d cek biitiiıı rn~ıtaları t:vm·:ı
caklarclıı·. 

Nıı.:ı•<ltiıı .~ii.lcı i: 
\"a,ing-toıı, 1.J (A.A.) - Ruz\'elt. 

S!'azetccil~r toplantı~ııı<la .'aııghay, Tı
J ençin \'2 Pekin ~ehirleriııcleki Anı er. 
kan uahriye si]ahPnda;dann ili geri 
alınacağını l.>ildırmi~ v~ hunun j:ıpon
ya ile bir anla~m~ı gayreti) I'! mı rn _ 
IHldıA-ı sualine ce\'ap \'Cl'mektcn in;liııa 
eylenıi~tir. 

T. iş bankası 
KÜÇÜK TASARRUF 

HESAPLAR! 
ı H l:Z ikraıni~c plünı 

Keşide/er: 2 Şubat, 4 
Mayıs, 3 Ağustos, 2 
ikinci teşrin tarihle

rinde yapılır 
2 . ubat, 4 .\[ayıs, :3 ı\ğusto:;:, 2 
İkincite!J!!·in tarihlerinde yapılır 

1912 İkramivı>leri----
1 adet 2000 Liraı'ık 2000 ıira 
:~ » 1000 Liralık !lOOO » 

2 > 750 Liralık 1500 > 
" > 500 Lıralık 1!>00 ~ " 

10 > 250 Lirıılık 2.300 
<1 () > 100 Lirnlık 1000 ~ 

50 , 50 Liralık 2;)00 , 
200 > 25 Liralık 5000 ~ 

200 > 10 Lıralık 2000 » 

Ti!l'/.:iye iş Baııka ·ııuı Jl<l l'(I, ıırı . 
t ı rnırı klrı ya/111z fl<l l'll lıiriktiı 111 i i 
ı·e jııiz alnıış o/mıı:, ayııi Z'll/!(111· 

da tcılii ıi=i de deııe1111'.~ o/111·sıı11u~. 

K l' . b"l . d k. Son· l "iğ yorgıııı düslüklel'ini zamana ıısse - \·rt m~C'lisinden yeni .nim 4 ayı ıçm ra~ı azaliıncbıı resmi !;Özcü i\Iutu\', 
a ıııııı 0 gesııı <' 1 ~ · e s.. c'eı· ılk he\·nc,·ın g·e••ı'ııce h,·11·1 ·1·11 .nıkın · t h · t · tem· 'lı·ı· J··ıpo ·1 A ·k ı 
h k 'l ı b t ' • ' u :~ 800 000 000 yen a sı"a tli ış · • ııya ı c merı a aq·a,,111c aki me:;e 

---000.....___ ·eıı:ı ın:ı ·arşı ·' osrnv:mııı a 1 !-il- ı ı.·t _; · l" .. \ l ııııcl•ııı ktl\' ' ' ' ·•·ı b"t 11 · 
ALM · 1 1 t . 1 . c a uı t!Ceg-1111 < u~ııııur •e ı ' - Ge"en ilkbaharda k:ı __ bu .. ı euı ~ıı .. u ce. e (!l'.n karışık şeyler olduğunu, ~.fan -ANLARA GORE "'lıalıııtle yapı an A maıı aaı·ı uzu c lll I . l , 1 . :... . 1 , .1 .• Bu 11 ·11 •tler 11 ~ ~ b k h lı t k 

ılııı ıılmu~:tur. Çar:ıamba 1riiııii Al- \e •1 m.ıg,ı ç,~ ı~vı •11 • 1 1 c c japoıı tarihinin ('11 uyu :.ırp u ı;e:ı.ı çu onun ileride japonyaya bıitün kaY 
-Baı tarafı 1 inci sahifede - rınııl r lııı bülgeueki t·L·n·ı~ızhrııııl'ı k:ıtlar kuv\·etlı cılurlar,;a olsunlar yıkı- icli. n:ıkları il<! müzahir olacağını söylip~-

) 't. k il l 1'' "' ' t k, ılııfar. N~ııolvon Ronap:trl, durma.;1111 r"k d · t• k' iri· :... unıcn u :ııımıs :ıre ır. uOV\'e ·ı- . . _. : . .J:ıpon nıemlel·ntleriııde Amerika :>i " cmı~ ır ı: 
" 'ı(ırımrla lkıt:ılarımız. Kercin crık taları 24 ":ıat. içiııue karsı h

0

Licunıa bb!lı11~:~1ıkg. l(.:ın 
1 
~ ıkıl~11 ~tı. t'~·u;.ıan~'i taraflık kanununun tadılıııin denizler - Mançukoııun silahlanma!'lı tanıartı 

vakrn indı> 1ıtılıınmaktaclırlal' ş·ehi·r \'C "'e"el'tJ k Alman l:ırı 20 könleıı daha t .11
• ıglı 

1
·a

1
n
1 
'~ 1 k~mıı1'. e. t·ukrlu 11 .1 1

1

1l<·ı·ı 1
'10• deki vaziy~ti değis,·tirecei'ri Ye Ruzvel - lanmıştır. Mançuko mı ileti, japoııy:ı-

• • • • U ll C CV " e ı lll • e lH 1 I:; <.• . er 11 l ' - " 
lım:ın Alman lop<;:usunun :•tesi altııı- lıgan almı~lardır. , 

1 
t - tin lııırıı siyasetinin tmıv:bi şeklınde nın chha şiddetlei tedb;rlere baş vul'-

claclıl'. Alman tan·aı·eleri, Si·:·;ıstopol 1 lllo$kova, 14 (A.A.) Prnvda ){aCu' ır. * teliıkki "dildiği söylenilmekt~dir. masını lıeklivor. Müstakbel muhıwelı~. 
yakinind~ki hatar.ı al,ırı. mulı.ı!·t.!be "'::tzetcsinin harp muhabiı·:ıw gure A t ] l tl • ·ı.vııi ırktan ·iki hükumet arasında de-

t . 1 ı· ,.., J!rıılıılı (l(/:.rft8İ!lılcıı: \'llS ra )'a r ı1\1Ve erı ··ı . . clı~ı \:? mı'i l'I'( 11'. C"llllJJ ceııhe"ı'ııcl° K. ı·"~ll etivle '•Üsle • / ·- ' " gı, lngiliz - Amerikan bolku ile .ı:ı-
., ' ~ r .., J "' Bu g. az·~leniıı ~ tıırllttliğ-Li mülai,t"1, 
Tı_ım ıs:.ıbe.llerk lhı.:ı>ıı..::i l'!":'·'~ rileıı kü,.ük hir ko,\ ü zanla yeltenen .S1• 111dı')'e k,·ıllaı· 1 •>.<,) ';;Q ponya :ırasıııcla olacaktır. 
h 1 1 ~ dikkate değer. Çtiııkü, son zamana -"a · , - u b' 

ta nP ne 1 mış, ır• ı lıUrnkliik'" ;ı,i \'e ilerliycn bır İtalyan kolu, bir or- dar mıh\'nc mütemayil mlitalealur yaz Bir suale cev:ıp veren sözcü, har ın 
Ru" \'apıını ha"·ın •H ·~::tılnııst,l'. nıaııdaki So\-.·et kuvvetlerinin muk:ı- nı:ık!a idi. Şımcli bıı ~ckıld" ıwsı intla kayıp Yerdi yakın olm:ıdığıııı ela söylem:ştir. 

Kerçten k:ıcmakta o.an ku~·vet\ l'<:! U:l hücumun;ı uı!ravınca panif(e ıığ- lıııluıın1 •. 1 ~ 1 . Alnı,·tıı~·.·ıtl,·ı mannvi•·a ı.ı A ) A ( •ıt d 
l t rı . . J ' J Kambcl'a. 14 (A .. - VUslraL ngı ere e ı. e. aarı.uz eı ı m.ı..·, 3300 tıı•ı hı>cnıincl ranııstır. ('c ur ihl.\·aıılar .. ~ aralıln- ·,,.·, l>lnı.'tllıg'•ııı.·ı bı'ı· (lelı'l cli_\'l' rrı'ı'.steı·ı'ic- b tt 
k ki " " •·a harbi,\'" ııazıı ı ey-:ıııa :ı bulıı -ı ·ı na· ı_,·e gemı ı lıat•t·ı.n.ı~uı·. ı >oğu 1 ıııı alarak kacmı ·!ardır. Italyanlar, bilir. J ,. 

c<>phe,.inm diğ"r kesinılcriı.dt• <.l<! mu- lıı rmıııtak:ıd:ı iki giıııde l ıoo ölu \'e nnrak. ~vu~~ı·aly:! imıı:,ı~·:~torlu~ .kuY- Tavvare hücuınların<lan 
nıffakıy.tler tem 11 ellik. 1.100 \"aralı Lırakmıslardıı·. Lı•tvı·nof ve arkada'la vetlerın:n Lıya, 1 unaır.,.t,ın, Gırıd ve .; • 

iııgı!tcre etrafında ·;ilahlı kr<J ha- İngilizlere göre: . Y • Filistinde uğradığı kayıpların 1295 ölenler ve yaralananlar 

r<>ketine cık:ın tayyar ı,r,·ınıi~, •ırta lı.ı Londı ı, 14 (A.A.) - l\Io-ko\'a - rının taggaresı· 6ki1sli ?ulc:ıııh\':ı:ı söylemiştir. Dııııl:ınıı Londra, H (A~A.) - Geçen a\· içiı1 
viikli.ıkle lıir gemiyi h·ı~:ır,ı ıı~ ratnıı.~- dan :ılınan halı erlere göre Kıı ını ya. 1 ~u ı:ıyc , · de ingı!tcrc,r 0 } apılan hava hücu.mlar~ 
İar, Plimut te~gi'ıhlarıııı 11ıüc~~:r sıı ,_ rını adasının !5:ırk ucunda Kerç ~ehl'i Napolı bon1balandı neticesinde 262 kışi ölmüş ve :mı kiiı 
rette lıombalamıslardı;:. önunde bulun:~n Almanlar, bu .~eh re \Terilen haberlere güre 

1
• h' l 1 ( ~ A ) JI t 

11
. ı·arnhnmıstıı. 

Şınıal Afrik:ısıııda luyy:,ıdı ı·im.~ hücum edecek \'azin~ltedirleı·. ) 1 l l l \.:ı Il'l'. • · - ava e' ı- • • • • 
Tobruk e:.>phc~inıle dii~m:.:ııın t:ıhkinı Londnı. ı.ı (A.A .. ) - SO\',\'el rad- lfı ft l11C)'l ant a yo { ği: Pıyango bugün çek ılıyor 
eclilmi~ ll1l'\'ziler: lıonıhardıı.ı:• ı 0 'lil - yo,;uııun lıilclirdiğine göre Kızılordu Londra, 14 (A.A.) - Selılhi} ettar Tayy:!welerimız g-eçrn gün Napoliye Ankara, 14 (Hususi muh:ıbirimiz • 
mistİl'. , . kıtaları :;;iclıkü; bir göğüs göğüse ka~·nakhnlan lıilclirildiAıine göre Lit- hücum ederek clemiryrılu te~kıtıııı, lıir d~n: Telefonla) - :Milli piyango, yıı-

Teker teker us;an ııırn .. mı _nıa ı : .y- muharebeden sonra n".lzileri 1Ioluya \'inof. Stavnharcl ve fngiltl'rcnin Ka - ta\'rnre mofor fabrikasını bombal:ı - rın (bıııriın) ~:ıat 17 de Sergıevincll' 
yar2leri rloğu Almanya Ull'l·l·ll .'~ ı•ı;:ı- !'O bovets ke,;imindp mü,,tahkenı lıır ıhirecleİ<i 'istihlı:frat lıiirosıı sefinin nı;Ş1ardır. nır ı+·ktı<k santralı t:ırn c:ekikceklir. 
rak bombalar atmı~larclır. Sl\ ıl .. ·r :.- leııedeıı :ıtmı.,lanlır. Almanlar lıir lıiıımi.::i oldukları ta Hare, Jlaz;ıı. de - isabetle siılcletle infil~ık etmistir. Si - Aı1}\.·c:'lt"a~ra l\."!ll" )'a~ı,•oı· 
rasında ölü ve y:ırııtıı:ır \'nrdır. talı ur ııiyade za~ iat \'erıni:;;lcı· \'ı> b;l' ııi?Ji üzerinde c;ok 'l<İclctli lıir fırtına- cilyadaki ıislere, Lib.rnıla muhtelif !-:·• - - - - ,_, ı 

.\Iacrıtlaı· •ııe dıy111? cok mitralyöz, hanııı topu bırakmı:-)- ,·a rastlamıs ,·olunu değ-istirmeğc llPfierc ta-ırruz eclilmi>)tiı·. Ankara. 1 ı (Hususi muhabirımiz • 
. Iludapeşt'.!, 11 (A.A.) - :\f;,c:ı,· .\- larclıı·. nıcclıur olmt;s ~·e İrancla PehlPri sdı- Brnin:ı 111".Yclaıııncla >·erdeki l:ıy - elen: Telefonla) - Uugiin buraya 1,:ıı' 
ıansı bildiriyor: . , Alı.ı:.-. ~an.c·ığı da Ruslaı:ın eliı~e 1 ·ncıe salımen. yere innıi~liı-. · rnl'elere mu\'affakı\'etle bombalar ,1. yağ'mağa ba~lanrnıtır. 

.. Uh:ı~:na cephe,,111de O~n"z.,n :~ 1
'
1 ırcçmışlıı· .. L:~ıngrad .. ceyhe,. ııde hır Bir tekzip : tılmıştır. Berka me)·danıııcla da zar~: !' tnebolıı, ı.ı (A.A.) - İn~bolııcl<ı 

bolgekır<1ıtle car'pış:ın muttefı..- ku\ - So\'yet bı!'lıgı salı g-unu Al manian N ·k 14 (A A ) T .. h. d·ı- !ara sebebiyet \'Cl'ilmiştir. llahe~is:un 2 gündür de\'am eden yağmur dün ı:!l' 
"eli l ' l l • l' . . b'lo· ·ı . b' . 1 . P\. \ oı ' . . - .ı 1 an ' f l l k . . t' D . l ... ,;ı ' .r. cu~manı ıııat :ı muı •11a ı eı ı- '"mı ı ıı·ı nııyen ır me\·zıc en gprı k. So :. t 1 T"' 1 .t .. ıof . St rıı- ıla 'ana gölü nıınlakasııı< a < iismttıı c·e ar:ı çevırmış ır. enızee poY•' 
len bir cok ke,..imJ<>rclen :.t ııı::h·ı·,lıı·. atnıı::tır. Bu hücum vapılmadaıı e\·- hı 'ı '~J~ edçı ıgr''•h 1'' \.ut \e •. a •. ku\'''r>tJoı·ı· lJonılı·ıI,·ııımı~ biı· nıı·ı·r·ıl _ fıl'tın:ısı siddell 0 devanı etmektedir. · · · , . , ., . . · . . . :ırc 111 ran a e evı ay\·aı·t· me~- ' - · • ' 
~Iuttefık kU\'\' tler, \ Ol'O~ıl·~"'I ı ! y:.k ve! dıışman mudafıleı't ~ıclcletlı su- j· . . d'kl .· h•} , .· .'' .. ] , ] \'ÖZ yu\'ası sustu!'ulnıu~lur. 1"ahı·an e1Çl.Il1l•Z 
lasıyorl:ır. , rette bonıl.ı:ıl:ınnıı;;tır. < ,ıı~ın.ı ın. ı .. eı~ :~ ıcııı_ıın •. Lt.ıı ı~ o~· • • , • , c: , • .. 

Budapest(' 14 (A.A) - Son ı·~- Sovvet topçusu dü.manın in:ıdcı dugunu bıldıımıştıı. R_esmı m,ıhfılleı JdpOil başvekılının nutktl Ankara 1-1. (A.A.) - Tahran uıı-
1 h b 1 ' .. K · 1 K · • ı· . k • k.. . . 1 tan·are hakkında eıulıse dunıvo!'l:ır. 1 T k 1 1 . 1 • k 1 .1.:. t . 1.1 C 1 Jlii~· en ·ı (•r er~ gor.:! ıı·ıml a erç JO· nıukaveme ıııı ·ırnıa • ıçın pıy11c eye · · • • • · · • • Rıı rnç gün sonra o ·yoc a ):~ P_ yu e çı ıgıne ayın e< ı en ema .~ 
ğazı böl~es~ıııln Alnıaıı \'1! Rumen kı· .ı- l:un•etli }::ırdımd:ı bulunmu~tur. Al- Ing1lız kıtapları scrgısı mecl'si açılacak, başwkil general Tojo nü Taraş v~zifesi başımı gitmek i!ze.ı~ 
lr~ı ılerı yıırü~·ti"e devam edi.rorlar. manlar. kaybolan mevziı yeniden ele D .. A k • • mühim bir nutuk ,.;ö,-Iiyccekti'ı·. bu ak~am Toros ekspresiyle şehrıınıı 
Iloneç ha\'Zas111da Alman, italyan .ı~ ııeçirmek ic;in beyhude gayretler >ar- un n ara sergı evzn Japon gazet~leri şimd: Ameril,:a den 1yrılnııştır. 
Ru~e~ km·;· •tleı<ııin lıas~ısı dernm ı y fclmi~lerdir. Fakat teşelıbüs, Ru;;Ja- de açıldı ale~ hindeki ııc~ı iy:ılı k~,;nıislerdir. -----------------
lenıı~tır. nır rok s!nıtepk menı'nr rın eI:nd ekalmıştır. Ba!:!vekilin nutku, ehemnııydle bek - SON DAK/KA: 
elde edilmi~lil'. \'oro ilgraıl b;tik:t11ıe- Londıa, 14 (A.A.) - Doııeç hav- Ankara, 14 (A.A.) - İngiliz kıil- lenmekt~clir. 
tind~ki ilerlemelerde taakkil~r ka~ do· za:ıııda siclclelli muharebeler dur_ tür hey'cti tarafıııdan sergi evinde hir 
lunmıı~tur. i\lacar kı talan yapıl:.\,ı mu ~hır. DU~man ilerliyememe ktedir. İngiliz kitap lan ;;ergisi açılmıştır. 
harek0 tkırP ehemmıy tle i:)tir:\:, t - Her tarafta berhava edilen m:ıden o- Yapılan törende DıiyUk Millet M:ec
nıi~lerdir. caklarından çıkan dumanlar görün - li.~i Re:,; \'ekili Dr. M:ızhaı· Germen • 

(Radyo gazetesi) 

1\ltın piyasası 
İst:ınlrnl. 1'I (Hu~usı muhabirimiz -

d~n: Telefonla) - Bu . abah altın bl)r 
~::tela 2560 kıırıı~a kadar cıkmış >P. 
2535 kuru~ta durmuştur. 

Anason fia ti eri 

Bir ;.t:ıcar i~tihkfını kıtası, J)o;wc mekle, koy ünlerınde yatan Alman ve Vekiller, mebusla!', maarif müdürü, 
nehrini ku\'vetlerim'z geçerk!.'n a~•"3 İtalyan Ct'~edlerinin çokluğu nazarı gazeteciler bulunnıu~lar , ·. Bu nıü -
altında köprü kurmuş, kuvvetlerim•- dikk·ıti çekmekteclil'. na~ebetle İngiliz kiıltıir hey'eli ~~lı
ziıı ı::eçme:;in" . ardım etmi'itir. ~la - Loııdra, 14 (A.A.) -Ytizleıce in- na Jan, Maarif Vekilimiz. Hasan Ali 
car kuvvetleri, gizli mayınln·i bul - ıdliz tayynı·esi, .,imdi Rus~·ada hare- Yücel taraflarından nutuklar söy -
makta mcharet gö.-,termi~lenlir. Falı- kete hazır bulunmaktadır. İııgıliz tek lenmiştıil'. Bu nutuklarda açılan ser- İstanlıul, 14 (Hu::;u:ıi muhabirimiz -
rika ve umumi binalara yerles'i• ';n.ş ni.yenleri, bu tayyarelerin kullanış ginin, iki memleket arasınd·tki kiil- elen: Telefonla) - Anason fiatlt:ri 
bir çok mayinlEl'i de toplamış \'c t•.! - tarzını Sovyet pilotlarına öğrltmek- tür bağları noktasından ehenımi~·e • son günlerde ,riik;;elmeğe başlamı~ ve 
mizl~mi !erdir. tedirler, ti tcbarliz ettirilmiştir. elli yedi kmuşa lrnclar çıkmıştır. 

Ruzveıtten Çörçile 
mektup 

• Tevyork, 14 (A.A.) - l\.Jün.1e;;;;;;!!i 
!er mecli.-.;inin maliye encümenı .. re.ıİc 
ayandan Sinkler, Ruz\'eltten Çorc;ı c 
bir mektup götürmek üzere tar~:ıır .• 
ile Londraya hareket etmiştir. sınkıı 
leı· mektubun muhteviyatı hakkınd 
hiç bir şey söylememiştir. 


