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;"" NÜSHASI HER YERDE (5) KURUŞTUR. "'\ 

PAZAR TELGRAF: ANADOLU - ızMıR 
TELEFON: 2776 

16 ADRES: ikinci Beyler ıokağında 

Alnıan nıatbuat Şefi mem

leketimize geldi 

2 nci Teşrin ANADOLU gazetesi idarehanesi lstanbul, 15 (Telefonla) - Alman hariciye ne-
1941 (ANADOLU) MATBAASINDA zareti matbuat şefi Fon Şimit bugün şehrimize gel-

BASILMIŞTIR di. Yarın Ankaraya hareket edecektir. Fon Şimit, 
31 iNCi Ylı.. Neşredllmiyen yazılar geri verilmez Ankarada Türk basın mahfilleriyle temas cdecek-

No. 8704 Günü geçmiş nüshalar 25 kuruştu7.ı------------------~--------------------------1 tir. Alman sefarethanesinde şerefine ziyafetler 

:....~~~~~~~~~~~~~~~~_.:.~~~~~~H~e_r~g:;:._ü_n~s_a_b_a_h_l_a_r_ı~(_İz_mir) _d_e~ç_ık_a_r~s_i~y_a_s_i~g~a_z_e_t_e_d_i_r_.~~~~~~~t=e=rt=ip;:;;...;ed~il=m~i'~ti_r.=-=-=-=-==-:;.;;..~~~~~-.! 

Başvekile Şükrü Saraçoğlu 
Vekalet Edecek -------····-------Ayni zamanda Başvekil muavini olmak üzere 

bir Milli lktısad Vekaleti ihdas edilecek 
r 

Ankara, 15 (Telefonla) -Baş
vekil doktor Refik Saydam, bir ay
lık mezuniyetini Pazartesi günün -
den itibaren kullanmağa başlıya
caktır. Başvekile, Hariciye Vekili
miz Şükrü Saraçoğlunun vekalet 
etmesi takarrür eylemittir. Başve-

kil, Pazartesi günü Ankaradan 
Mersine hareket edecektir. 

Bundan evvel de bildirdiğim gi
bi, bir Milli lktısad Vekaleti teşki
li üzerinde durulmaktadır. Söylen -
diğine göre, bugünkü §artlar içinde 

"\ 
iktısadi meselelerin ön planda yer 
alması dolayısiyle Milli İktısad Ve
kili ayni zamanda Başvekil muavin
li ği de yapacaktır. Bu suretle kabi
nede bir de Başvekil muavinliği ih. 
das edilmiş olacaktır. 

'----------------------------------------------------------------------------------Bitaraflık kanu
nu bizi de alaka

dar ediyor 

l""~'"'f ""A';k;·;{"''V~·~·i;;·;ı""'I"";""! Sovyet Baltık filosuna mensup blr cüzütamdan Leningra dın görünÜ§Ü 

Amerikan gemileri 
limanlarımıza da 

gelebilecek 

Kanunun tadili Alman

yada fena karşılandı !l 

.............. : .................................................................................... : ............ ; 
Şark cephesindeki ha-

rekat durmuş gibidir 
Alnıanlar Kırım üzerinde siddetli harekfitta bulu

nuvorlar. Moskova üzeri~e de hava hücumları 
~ 

f azlalaştırıldı 

Almanl~ra göre 
Almanlar, Kırımda geni 

arazi kazanmıııardır 
Moskova ve Leningrad 

şiddetle bon1balann1ış, 
merkezde Sovyet hücu-

mu püskürtülmüştür 
Berlin, 15 (A.A.) - Alman ordu

ları bnşkumandanlığının re•mi tebli
ği: 

- Devamı 4 üncü ıahifede -
__ _,oo,o---

Tanklara karsı 
~ 

Şimali Afrikada 
harekat başla

mak üzere 
Gl. Roınel orduları n1ah

volmak tehlikesiyle 

karşı karşıyadır 

Amiral Kaningamın fi
loları kat'i hareketlere 

başlamışlardır --

Sovyetlere göre 
Ruslar bügük bir megdan 
muharebesi kazandılar 
200 tank, ;;oo kamyon 

enkaziyle 3.1 bin Alman 

cesedinin bulunduğu te

peler Rusların eline geçti 

Londrn, 15 (A.A.) - Ruslar Mos
kovnnın cenup batısına yüz kilomet
re mesafede bulunan Maloyaslovask 
"ııı etrafındaı5gün _,üren bir meydan 
muharebesini kazanmışlardır. Şimdi 
Rusl-ar, 200 Alman tankı ve beş yüz 
k~myon enkazının dumanları tüten 
ve 35 bin Alman cesedinin serildiği 

Bitaraflık kanununun tadili bü•ün 
dünyayı olduğu kadar bizi de önemli 
bir surette alakadar etmektedir. Çün
kü şimdiye kadar Amerikay::ı olan ih
racatımızla Amerikadnn idhaliitımız 
için doğru ~fer yoktu. Amerika va
purlıı.-ı nnc:ık Basrnya kadar geliyor
lardı. Kızıl d~nizın İtalyanlardan te
mizlenmesi üzerine bu denizin h:ırp 
sahası olmadığı kabul edilince Am~
rika gemileri Siiı·eyşe kadar gelebildi
lı>r bundan sonra hııorp sahal:ırna da A
merikan gemileri gireceğind~n Akdeni
ze ve lıelki de lımanlarımıza kadar g~le 

'

tepeleri oeller:nde bulunduruyorlar. 
• \ Kubişefde bu meydan muharebesı -

1 ni en büyük zafer olarak sayıyorlar. 
ceklerdir. Bizim tütün gibi bürük Rus torpilleri tankları 
ihracatımız ıle Am'!rıkadan yapaca;ı-ı-

mız idbalatın d:ı bu suoretıe kolııylıkla delip arabanın içinde 
yapılması mümün ol:ıbilecektir. 

(Radyo gazet.,,i) patlıyormuş 

Vaşington, 15 (t.A.) - Ruzv.It, Londra, l5 (A.A.) - Tanklnrı tah-
bitaraflık kanununun tadili hakkıncb- rı.p .etm~~ iç:n Rus tayyarelerinin ye

nı bı: sdah kullanma'I, Almanları ho-
ki kanunu imzaladıktan sonr!l, silahlı şa gıt 1 k b. h Amiral Kaningam 
ilk Amerikan gemi kafilesinin lngiltc- .. m yece ır ayrete düşiirmüş-

b. tur. Alm:ınların sö,.leclı·kıc.-ı·ne go··re Ne k 1" (AA) N o k reye hareket edeceği sanılmaktııdır. ileri hatlarda ır Sovyet alayının merkezi St M . ' • Yyor • " · · - evy r 
lngiliz memurları, Amerikan gemıle- Sovı·ot ve Alnımı tebliğlerinin ın i· Alman askerleri bu tehlikede Sovyet or avıt.pik~ bomba tayyareleri >On Her:ıld Tribun kazelcsinCle Mister 

_ ı derece t~hl.kelı bır torpille mücehhez- El t ·· ı kt d rinin sürutle tahliyeleri için ~imdıJ~ıı talea:-;;ndaıı d'.t aııla~ılacağı iızere Al-
1 
mıidafilerinı müşk·ı bir duruma sil.<- dir Bu tor ili . . . _. ' ye şoy ~ yaz.mü .". ır: . 

1 Çünkü bu zafer Napolyonun ayni 
hal ve şartlar dahilinde, yani bugün 
Alm:ınbrın şikayet ettikleri kar. si• 
ve rağmur içinde en güzel bir tarz
da harp ettiklerini göstermektedir. 

- Devamı 4 ncü Sahifec!e -
---0,00---

Pasifikte sulh 
ümidi fazla 

tertibat :ılmı.•IM·dır. m•nl·ıı· lıı·ıhas-·:ı Kırım vnnm adası muskordır. Alman ag"ır toplarının nııi- ta ·k h P eı .ısııbet. ettıgı z.ımnn •Akdenızdeltı lngılız zaferlerı ve 
. " • , · · · J ' n ın zır ında bır delık açmakt , 1 T d · k ti · · b" k A 'k Ç' d k' b } lngiliz ı:manlıırında, AUantik mJ· üzerinde hıarruzlarını şitldetlen.h- temadi ateşi altında bulunan Sivas·o- sonr·ı Hor·b .. 1 ti kta 

1
1 e ngı ız. enız ·uvve erının ır ·ı.s~ı- nıerı a, ın e 1 a 1-

harebesinde ~!)hanesi tükenmiş l.l- mişlerdir. Sivastopol w Kerç nıüstah- ı pol limanında Sovyet donanmasının Rusl~r t~~·~\~~n ı~~~!tı:ı'ı', a~~ ·~~I· ~ın Hınd oky~nusuııa .ve Pa<ıfıke • } 
- Devamı 4 üncü ıahifede - kem mevkilerine iyie<.ı sokulmuş ol ın bıırınmaöı . iı:t~&nları h~men hem~n nız tankları deler;k. içiııc~c1P~~İ·ım~ k h:~e.~~1 hAalıerl~krı, çb?~1 ~kundalı~1 ırt.l B~ rıye ileri geri aldı 

kalmamış gıbıdır. Bu bölgede bulunan ··. . h .. • . , , . . · - ' a . e~ er merı a ıı eşı ev e erı- v · gt 15 (AA ) R it 
-ooo S . tk t· t 1 . be· h 1, uzeıe ususı meım.lcı ;apıldıgını soy- nın sımali Amerika ile Izlanda ara- aşın on, .. - uzl'e • 

P 
ee ov;e 1 .ta ının gece erı ıza 111 '·- lıivo ·I· · i\I k ·el ··· 1 d·- ·· ' gazeteciler toplantısında beyanatta 

)•yasa da odun ko•• mu•• ru ğer kmsıııa nakledilorek orada y~ni . b ı ·'.'. ·,~·o~ o~.t ;. :'or.ef ıg·ı·n·el go- gınd~ki deniz yollarının mesuliyetini bulunarak, Şangha.v, Tien•in ve Pekin-
bir müdafaa hattı te•is etmek i•in ça- tre ku 'tah. 1 .a 1 el~lın~ t'·~ e at ar; uz erce uzerıne almüğa kurar verdikten son ' , ! · · ' . an , a ""'P "U mı~ ır. -De 2 . . h"f d deki Ameriknn bahriye piyadesi-
lışıldıgı da ngilizlerin veordiklerı ha- 1 vamı ıncı •• ı e e nin geriye alınacağını bildirmiştir. 

b 1 
berlerden anlaşılmaktadır. f?:!!!!_ rİ İl ~ Iİ an ~ M B a 1 Bu üç şehirdeki garnizonda 750 M-

u Unamıyor Günün en şay~nı cl'kkat ):ıab<>ri~i ~ ~ U U ~ U U (Çj''~C@' @'ta O ker vıırdır. Ruzvelt, bu kararın ja _ 
Sofyn radyosu vermiştir. Bufgıır hu- ii;2) nonya ile olan münasebetlerde d~ha 

- Devamı 4 üncü aahifede - Tohumluk hususunda iyi bir le.sir hu<ule getirip getirmiye---- ceği hakkında mütalea yürütn1ek İ:i-

lskelelerde toplanmış kömürlerin sevki M•llA p• ıememi~lir. 1 1 ıyango Ruzvelt, jnpon murahhası Kurusu 
için de n1otör ten1in edilenıiyor d h d•kk tı• ] ) le bir mülakatın henüz derpis ed'I-

Piy:ısad:ı kafi mıktardn odun kömü- sint mani olmak maksadivle bazı ted- a a 1 a l 0 ma ıyız mediğiııi de ilave eylemi~tir. 
•·ü bulunmamakt:.dır. Bunun sebebi ti·~- birlere lıasvu.-ulmu~tur. · Dün Ankara'. Halkevin- Pasifikle harbin önüne geçiiip ge-
niz t.1rikiyle lzmire pek az kümür gel- d J ~ilemiyeceği hakkındaki bir suale 
nıesidir. Şımdikı halde !zmire yalnız e yapı an keşidede Ruzveli ŞU cevabı vermıştir. 
llıülh:ıkııttıın kömü•· gelmektedir. \'e Gıda maddelerı·nı·n ya. ]{az.anan numaı·alaı· Bol, çeşitli ve devamlı istihsal, sağlanı bir - Dünyanın bu kısmınd'1 harbin 
bunlann miktan ela çok azdır. " - l J • iinüne mıİhakkak surette ge~ilece -

Pirnsada kömür azlığı kar~ısınıl:ı sı·kaga tabı" tutula Ankara, 15 (Telefonla) - Milli µi- ıazır ığa IStİnad ettirilmek gerektir 'i ümidi vardır. 
Viliı;:ct Orman müdürlliğii, deniz ı o- • yango, bugün saat 15 de Sergi evinıle Üzümü, inciri sattık. Pamuk da yo- borcunu verdi, yüzü güldü. Şimdi de San Fnınsisko, 15 (A.A.) - japon 
luııdan getirtilm~si mümkün olan ~il- "" "" "" çekildı . Kazanan numaraları bildiri- J.unda ... Müstahsilin hemen hemen tütün satııları yaklaııyor.. murr.hhası Kurusu bı~raya gcl.~.iştir. 
lllürlerin miktarını telgrafla Anlalnı, cagı dogru degı'I yorum. ekseriyeti memnun .. Para kazandı, O vakte kadar günün mevzuu, to. ";.ızetecilerin :'ua!lerıne verdıgı c~-
:Muğlu ve ÇHnakkale ı·iliiyetlerinden }'inııi lıiıı lira kawıııtıı ııııııwra ooo hum itinin aüratle hallidir. Bu sene vaplaı da, rnzıfesındekı 7.~uk\ah1 

.• 
1 

sormuştur. HnlAo· aldığımıza giire 393849 mıntakamızın bazı yerlerinde çiftçi- 3 kd:r etmekle lıerl~lbber1 Pa~.
1 

:. su.d.u: 
ı.·~th;ve isk•Iesinde tzmire sevkcdil- ' 'ali , ortada bunu icap 011 lıiıı lira lwza110111rn111aı-alcıı' Denizlerde Şİd- ye buğday tohumu tevzii, nedense ,,ün m.'~~:ıfa~a ec~·~·.1 ecegı umı 1111 

llıek Üzere hazır ı:ıo ton ve diğer ı i- • • 198117 2510·18 ksadı ve çiftçinin kapı ka t · 'ıesledıgını soylcmış ıı · 
]' ettırecel· bıı· sebep l" 1 a . pı, zmıre - De•am• 2 inci aah.lfede -
ayetler isk<'lelerind~ de muhtelif mık- '- Bcşa lıiıı ııa ıcazoııa11111ımarcıla;· detlı" f rt h'" kadar merek tohum aradığı görüldü. 00 

tarlarda odun kümlirü rnr<lır. Fakat yoktur diyor 266922 !!219.75 110093 216787 1 ına u- Halbuki tohumun vaktinde yetiştiri- n---
Lun!nrın, "evki ıçin molör bulunma- ' lkı.~c r bııı lıı" kawıırııı ı111111anılaı· lip çiftçiye verileceği aöylenmiıti. AtJantı•k ha b• 
llıakta, benzin ı·e mazot <la temin c.li- Vali Fu~d T~ıksal, fzmirdeki nü - . 8ıs8o 18206 72430 91439 125ü5 küm sürüyor Çiftçiden, bol ve çeşidli istihsal 1 J 
lerııem•:ktedi1-. fusuı~ tesbiti içı;ı alınacak tedbirler 133741 76267 5.5130 66871 6:12~8 beklivoruz. Ona çok çalıımasını tav-

Ru ı·az'.ı·et karsısında viliiveliıı nıJ- ve Tıcarel Vekaletinin bu hu~ustaki/ Bi11cı- lira kawııan ııııı11111"aloı• sive ediyoruz. Bittabi bu, hem çiftçi, B' J f'l d 
tör, henzı~ ve ma~ot temin ederek ı.~- emri müııa,-el:fott:;le gazetemize ŞU 19570 38·191 :17432 99537 25691 K d d b. hem de memleket hesabına böyle la- ır {a ı e e ] () gemi 
nı.ire gönderilrn"k üzere h:ızır bulunan beyanatta bt'.lun~ı~ış.tur: . 41619 38581 28076 50678 17056 a eş vapuru a il" zımdır. Çiftçi d,. buna hazırdır. Bina- batırılmış 
konıürleri getırtmesi Ifızımdır. - Ekmek ımalı ıçın fırınlara verıL Brşcr yii.; lira ka;ananlaı· limana sıguYJndı enaleyh yapılacak iı, ayni zamanda . . 
Orm~n miidürlüi(li. şimdiye ka.I ~ mekte ohın ~nhrın başk'.t. yerlere 9.559 ı 109 (Son dört rakamı hu . çiftçiyi çalıımasında kolaylıklara Rostoıı, 15 (A.A.) - Atlaıılıkte ba-

13,772,700 kilo odun kömürü :le sarfın'l ımkan kalmaması ıçın yapı - num:ırnlarln nihayet Iıulanbr be~er . İki günden beri, K,~ı;ad"ı~ız, Akde- mazhar kılmaktır. tırılan Port V;;ııtiyor vapurunundun 
11,709,000 kilo odun. köylü)·e münha- •n tetkiklerin bazı yanlış ~a:.·ialara yüz lira alacaklardır.) nız .~e l\~.armarnda şıı:.detlı. fı.~·tına Tohumluk buğday veya di ğer mad kuortul~ıı ~5 ~işi buraya gdmiştir. 
sı,. olmak iizer2 71.712.400 kilo odan yo( actığı anlaşılmıştır. lzmırde ced- Son üç rakamı 260 ile nihayet !ıu- hilkum surmektedır. Evvelkı ırun İs- delerin çeıidleri ile çiftçilerin ve . Denızcılerın söyled:klerıne göre 16 
:ruhs:ıtiyesi vermi~tir. veller tanzimi mu~mele~i, fmnlara lan bil~ller yüzer lira 3Jacaklardıor. laııbul~an haı:eket eden vapur, Ban- mıntakaların muhtaç oldukları mik - ılkteşrin gecesi 53 vapurluk bir kafile-

Orman idar<>sinin tesbitine miilha- verilen unlnrın hakıkj ıhtıyaç nı<bet- Son ilç rakamı 578 ile nihayet bu- dırma ıskele>ıne yanaşamamış ve tar daha önceden hazırlanmalı, istas. den 16 sı batırılmıştır. Ayni kafıleden 
kattım her gün karadan tzmire 100 lerine tekabül etmesini ve tevzi'ıtın lan biletler ellişer lıra alacaklardır. geri dönmek mecburiyetinde kalmış- yo~larda, kaza ziraat bankaları ve 2 vapur da bir müddet l'vvel batmış
kent.11, yani ·10.000 kilo kadar kömür intizamını dahn iyi bir surette temin Son ikı rakamı 27 ile nihayet lıu- tır. Bu sebeple Bandırma ekspresi f.57 kooperatifler depolarına sevkedil -1 tır. Kenedi d<stroyeri de bu hücumlar 
lletirtilmektedir. maksadına matuftur. Ekmek veya eli- lan biletler onar lira alacaklardı... tanbul yolcul~rı~ı getırmeden ve ıkı mit olmalı ve tohumluk istiyen çift- esnasında batmıştır. Denızcıleor taar-

. İlkteşrın ayı zarfıııda lzmire ıHS ğer gıda maddel~rinin, ve~i.kııya Ai\fORTIL~R: s.oı~ rak~mlar ~ saat geç gelmıştır. d, tapusunu ibraz ederek tohumluk ruz'.\ 15 denizaltının hücum ettiğini 
bın kilo, sonteŞ>rinde şimdiye kad~r tabi tutulması mevzuubahs degıldır: ve 5 olan bıbtler ıkışer !ıra amortı Cuma g~nü gelmesi beklenen ve almalıydı. Gerçi bazı yerlerde bu söylemişlerdir. Port Ventiyoır torpil 
500.000 kilo kadar kömür getiril~rek Esasen kat'i bir lüzum ve zaruret ol- alacaklardır. İstanbul surat postasını yapan Kıı - cihet mümkün mertebe yoluna kon_ londikten yarım •aat sonra bir Kana-
sntıJmıştır. F'.lkat havalar soğuyunca madıkça böyle bir usule müracaat Dünkü keşidede yirmi bin lira Ada- deş vapuru da fırtına yüzünden bir muttur. Fakat bir kısım çiftçi vak_ ela korveti l'apur mürettebatını top
könıur ihtiyacı dn kendisini hısseWr- edilmesi, varid bulunmndığı gibi or- naya, on bin lira Ankaraya, beşer Iıin limana sığınmış ve limanımıza gele- t' d t ğ t h ' lamıya gelmiş, bu sırada atılan bir 
?lıiştir. lzmirde kömür pahalılığır.a tada bunu icabettirecek bir sebep de !im ~ursa, Adıı:na.' Ankıııra ve htnn- memiştir. Ka?eşin bugün gelmesi ın e opra ına 0 

um atamıyaca -
1 
tcırpil. ~orvetin altı metre gerisinden 

ll!eydQn vermek, halkın zorluk çeknıe- yoktur. ..u .~ bula ısnbet etmıştır. beklenmektedır. - Devamı 4 ncU Sahifede - geçmıştır. 
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Ak denizdeki 

(ANA DOLU) 

Sinıali Afrikada harekat 
başlamak üzere 

- Bat tarafı 1 inci sahifede -
ra İngiliz deniz kuvvetlerinin tcvzi
:nde ki d(liH~ikliklere işaret etmekte

16 İkinciteırin 1941 Pazar 

IHALK DiYOR Ki r 
Bornova belediye nıec

lisinde bir tezad 

Son çarpışma 
dir. 

Ak<l enize gelince; Amiral Kanin· 
gamın filosuna yeni gemi ve tayyare 
kuvvetleri g-elmi ·tir. Bu yüzden a -
mira! simali Afrikadaki mihver or-

(Şehi'r ve Memleket Haberle.ri) 

Vali Kuşadasın·dan 
dün döndü 

--------<\u lann'ın iase yollarını kesmek üze-
"Harp eden gemi değil, insandır, diyen lngiliz ' ('daha ke>ıkin ol~mık hareket ede - Mubteıı·f ı·şıerı· tetkı·k e tti 

SÖZÜnÜn doğru{UğU bu çarpışmada bir bilecektir. Amiral Kaningamın mu-
\· affakıyetleı;, general Romel ordu - Kuşadası kazasında tedkikJcr y:ıp:ın yapılmaktadır. Kısa b i~· zamanda ik-

de/ a daha belirmiştir,, sunun iaşesi için lazım olan ınerha - Yali Fuad Tuksal, dün vilayette muh- mali iciıı tcdbirlt.>r alınmıstır. 
'e yoluna kar~ı yapılan seferin an - t elif daireler müdürlerine bazı emir.·- \' alı:, Belevı· ,.ift,.ilcrivle temas •·t-

Geçenlerde İzmir belediye meclisi 
ittifakla Behçet Uz'un büstünün şe· 
hirde münasip bir yf"re konmasına 
karar verdi. Bu karar çok yerinde , 
ve hizmet edenlere karşı İzmirlilerin 
kadirşinaslığının güzel Vf" çok sami
mi bir tezahürü idi. izmirliler diyo 
rum; çünkü bu; belediye meclisinin 
bir tek müstenkif bil,. çıkmadan 
müttefikan kabul f"ttiği bir karardı. 

8on gü.nlenı_e. ~r- r -Y A z A N· , harir top, 8 ta 01e :ık biı· başlangıcıdır. ıer vermiştir. .., .., , 
ta Akdeııızde Iııgı - • ' ta.veare.''e karı;_ ı B' k d b ı · · l lt l mis .• Belevi mtızolasına giden yolla"ın 

1 1 
J ' ,ır co -ar e er yımı~ o an a - Vali, Davudlar mıhiyesindeki lıazı , 

ı •·zıerıe ttaı.vanıar a-. ı\bı·cıı· n Da,·er makı'n n11· tu"fek: G ct • k k t· e t · ht h ı ı oıcıtıg•tıııtı O' .. • ,, " van onanmasınııı gerçe ıyme nı köylerd e palkla temas ederek, bilhaR"a amıre mu aç a c e nor-
~~/~ı~~·İz-hav;· ç_eaı;~ışma ı oldu ,_·e ı>itdo kovanı, 1 t;.~-~~:re5, 313 ı~ı~ap~lı~- gel;nce, bu donanmanın vaziyeti ~u tohumlukların halka t~vzi edilişini müş, bu hu,;usta bazı kararlar veı--

lıab.rr.le !'(lndi:-:ini gö. terme_~t_e_ dir. yerlerinde gö:rmüştür. miştir. 
lıu çarpışmada lngiliz •ilahlaıı üstuıı (Aurorada k:ıt:ıpült y·oktur) müret- Ik tt ı k ı 1 v k " ı · ı ı 

k 
« ı ııgır ayan ru·vazoru, ıvı - Bazı kövlerde tohumluklar ekilmek- ali, Torlıalının bazı oy crınc e c e 

Bugün Bornova belediye meclisi 
sabık ve merhum belediye reisinin 
çocuklarına belediye encümenince 
yaptırılan 50 liralık su tesisi masrafı 
nı 5 reye karşı altı reylf" reddetmiş 
bulunuyor. 

O reis ki bugün Bornovalıların !ilklerini bir defa daha gösterere · tab,·ıtı 450 kı' 0.·1·. tekneler o;2 milimet - 1 k ı k " " k ı 'k' İ · h 
t ~ ·' v arın yarısı ·acar uçu · o an ı ı ıı- t~dir. tedkikl".ıı: .vapmıı:, bilhassa un, to .. um-

) 'ııi bir muv-affakıyet kazandılar. n- relik biı· zırh. ktı!ıakla, taretler 25 ·ı · k k ı k d d ., · d 'kl · gt ı_ ız. Ttı•.· a_zörü ar:ıı,;ı.nc a en i e:ı Vali, tevzi is.·i ve ihti.va" hakkıııd:ı !tık, zeriyat, l>enzin ve gaz tevzı ışle-
gıliz resmi tebliğlerinin bildır ı e - milimetı·nlik zırhla muhafazalıdır. ı h f " k" ı 

1 ' 1 O) er erını ve mu -a azaya memur ma!Umat alını~. mıntaka. turistik yol- riııi tedkik etmi~lir. Bazı oy ere ye-
rini. kiiçük farklarla talyanlar da Lance ve Liverley muhl.'lipleri; bu • ıldukları ticaret gemilerini bıraka - far müdürü yüksek mühendh; Emin meklik az buğday verildiğini tesbit \: Y-
kabul ve teyit ettikleri için lngilizle- iki gemi 1940-41 de hizmete girmiıı rnk kaçmışlar.dır. . . .. . . Dizginle birlikle Arapçı - Efos turi:-;- Jemi~ti r. Vali, tohumlarıııı ekmekle 
1 in lıu çarpışmayı kazandıklarına olan L :;ınıfı "eni muhriplerdir. 1920 Akde l k t 1 t t I 1> t 'k ı .. .. .. · · ·' . nız_c e ı ngı ız s ra. e.ı ısı, ,ı - ı yolu ins.·aatını da görmüs.·tür. meşgul köylülerle c e goru!imu,.; \'e ı yı 
hiı• ;;i.iphe yoktur. . toıı · .. "6 5 m'ıl sliı•at ·, -1 tane 120 lik d k h k ti k " ., • va a ı mı ver uvve erme ar:;;ı Bu yol, \'ilayetçe emanet suretiyle intibalarla dönmüştür. 

!J ikin(.)ite rln gece i, iki lngiliz ve 4 tane de 40 !ık tayy-:ıreyc karşı vapılacal< taarruzun ilk hazırlıkları-
oooı-----

hafif kru:·az~riyle muhripler~eıı mü 1 top, 8 tane tay,1-·areye kar~ı makine- ı ıı teskil edecek sartkırın te .-;isiııi he-
rekkeıı bır fılo, ltalyadaıı Lıuy~ıya li ttifek, 8 tane 5:~:-ı lük kovan. Bu ge- def almaktadır. . Çivi tevziatı Dağıtılacak fidanlar 
gidı•n ,10 vapurluk iki kafileye nı;;t- nıl!Prin lıiı· yeniliği vardır ki o da 120 Amiral Kaningamın bu hareketle- · ·ı·k · t 
l ıımışlardır. Ru kafüleler iki ağır İ- lik toplarının, gaz geçmez taretlere ; simdiki hızla devam edecek olur- Vilay.o>t iaşe mlidürliiğü, tacil' ve Bornovadaki Zeyt 111cı ı ıs asyo-
talvan knıvazöri'-· le muhri_plerin koııulmtıs. \' 0 lın.·.vurC'lere ate>ı. edelıı·_ müesseselerle resmi daiwelere "ivi tev- nunda bu yıl tevzı edilecek ·'·em~kli:-• • ' ~a general Romel mahvolunmu"tnı'. " · ı k · · · t' fichnları 
}ı'n1ave:-:inde buluııu.vorclu. Italvan foc e k kııııcl ... klarl ı ter•hi-1• e dı' lmı·-.'. ol- " zi etmive ba:lamıştır. İaı,;e,· müdürlüğ'i.i ve yag ı - ıyı cıns zey 111 

' ' ,a-, , " ' ' " ·' Susuz ve ~-iyecek:;iıı bir m~nılekette , h ı t Bunhr 15 ı)OO 
Jı .~rp gemilerinın lıariz üstünlüğüne ma .-ıdıı·. emrinde 17 ton civi vard ı~·. mamen azır aıımı!l ır. ' · · ·' 7-ırhlı nakli\,·at va:;ıtaları az olmakla · t 1 z· v· k'I t' den tevzi •· r:ı gmen, lno-iliz kruyazör ve muhrip- ttaı,· .·ın filosu su "Cmı'Jeı·rleıı te."ek- Evvelce bir çok kim~eler müracaat anec ır. ıraat e ·a e 111 

- ıs-,. . ,, ,, lıernber öteki bakımlardan sa.\'lca t · ı· ı- 1 mı'r · · ila' vetı'ııc " 
lcl'i kafileye hücumda tereddüt et - ku·· ı e· d-i .,·ortlu: · ederek çivi istemişlerdi. Bu müracaat- esı ge ınce evve a z ' · -. 1 iistün bulunan ve ~uğlam lıir iaşe yo- 1 av·ı·ılmıs olaı1 mı'ktaır tevzi -edilec't!k, 
m~mı· -leı- \ ' u bt-ıtu- n !l'tkli\"e gemı e 1' t f 'k ' k erin tarihleri "" sahiplerinin ihti.ra"- ' " ~ '. ~ . ' ... : . - aran o sıııı ı ı · ı · rııvıızör: 1001)0 !una maLik ol-an bir düsman karı;_ ı - · " b:l ' h ı · ti .. d · k b t b b t ' !arı nazarı itibare alımı•rak çivi tevzia- ı a are de diğer vi aye ere gon _J ı-ı-
rını - ·ı ır .U!lı:sı uy~· . ır pe -ı ton: :{5.5-:55,5 mil sürat; 8 tane 20:~ -ıncla general Romelin münakale lecekleı·ı'ıı amb.·lla· J·laıınıası ve ,;-evkı ı .,. 
rol "ırnıç gemı,.ıdır kamı len ım - ı "k - ı l'> t tında ona göre hı~se ayrılmaktarlır. ~' . · , -: . ı u · agır op. - ane 100 lük ve 16 tane ı·olları kesilecek olursa, vaziyeti !erine ba~lanacaktıı'. 
na etmı~ıeı:; ıkı ~mınrıbı batı~·mı::ılar, 37 lik ta .''.rtıreye karsı top, 8 tane 13,2 °·ok tehlikeli olacaktır. 000 Ficl'.ın ·için müracaat edenler o~k 
ırn· tanes.nı de agır ~asara ugTatmış- milimetrelik t.ay,yarnye karşı makinttlı Menen1ende tohunı çoktur. Gelecek yıl fazla darı:ızlık ·c.•-
lardır. ltalyanlaı· ıse, yalııı_z yeclı. tüfek; 1 katapiilt. 2 t·ı\'\·aı·e · mu"ı·etta- p } · ı 1- t 

d ' ' "' 'f" 'l t Jh .. · l' f" · ı J f }' · lik ,·etil'tirmek mak::ıa<lıy e vı aye 1.•-' p_urun, , bat_ tığını kabul . e. ıyorlar. bat ~5 :;uba1• 780 cı· .• 1.!)'11 - 32 -.·ene- ası 1 { e su Ufill( l az a l a" ç ama aa ıyetı ., . .. k J ~ " raat fidanlığı te:;isatınclan ıstıLıcl~ 
l-.at ılelerın ımnas~na . seyırcı alan lc•rı nde hizmete g i rmiş olan bu gem ih· - Battarafı 1 inci sahife de - edilmesi muvafık görülmfü;tür .. Zeytiıı-
ltal~« n harp gemılen, ·onradan bır diğe r esler ine nisb 2ten daha h<ı f if Bu ~ene hububat ekimınin geç kal- U 
rn'"ılız denızaltı:;ı taraf_ın_dan yaka- zırhlanmıslardır. Su Jiesimlerinıleki Şanghay, 15 (A.A.) - Am':!rikan ması dolayısiyle çıkacak hububat ha~- cilik istadvonu mlidü•rü Nadır y ~:ıl. 
l l d D t k h-ıı· ılıe k k 2 

1JahriyeU!erinin geri alınma<ı, Pa:-:i- talıklarına kaı·.".ı <N>lmek ı·ı·zoı·'.' tohum- dün fid:ınİıkta tndkikat yapmıstır. 
llnmı · ar ı~-. en.~:~ı ~· ı 1 ı:mı ' · u~a 5 · 70 milim 0 tre, tare tler 80 - ~ " ' ·" "' 

t b to ·p 11 •"erek 100 .1 fikteki vehanıeti göstermekte ise de. !arın f!o"ztası ı'le ila~ c;lanmas.·ı Ege bo"l- ---cooı---
tıucum e mı~ ve . ırmı ı ı _ e .•. ' . mı ımetre, güverte 50 milimetre, · ~ · · 

d h U "ı ıtnııs k d k 1 yeni bir ~ey sayılmamaktadır. Siya.;ı gecı· \'1·1a· ~ret ''e kazalaı·ıııa tamı'm ed·.·ı- ,..}..,LIZ ı"stı"h alı· arttı oat ırmı ·, ıgeı•mı a:;ara .. • ,- ·uman a ·u esi 76 mılimetre kalınlı- ~ ~ 
- 1 hl • '<ahad-a sabıı·:;ızlıkla beklenen şey , misti. Haber aldıg· ımıza "'Öre, Mem~-

tır. . gını a zı r arla muhafazalıdw. K ı - · · "' ~Ieı1 enıenı'ıı Çamaltı tuzlasında ge 
l'oı_·p _i.1 ta:ıya_n h __ al,.aıı tayyarelerı, Bu ~ınıf 10.000 toııltık 7 aürıı· ı· t<·ıl- urusunun a acagı netıce ve .ıapon men koop~ratifü:ıri yoliyle köylere rla- ·• · , ... lıaşvek ' Ji To · ı ı ı d d - · • ı çen yıl 170,000 ton tuz i:.ıthsal edil-

uu kuçu_k lngıhz ıııo .. 'una hucum et-

1
.ı· .· ı ıı knı nızo" ı·t· ı·nctoıı t'ı'çu" Zaı·.·ı, Fı'ıırııc, ı .ıuı t 11 ra e ecegı "l.- ğıtılan tohumlar ilaçlanmıya başlan- k 1 " tuktur C!an"h· • bor a d Anıen mişti. Bu seneki isLihsalfıt. yu · '.ıı·ıc a-

m.şıer; _ıııgılı~.ıere gore, .ıngı lız harp Pola 2ö - 2H mart 19-H gecesi vukııbu- . 'V' "' .. a:ı.. .. ,;, sı.ıı a . - mıııtır. Bugüne kadar 50 ton buğday ki miktardan :30,000 ton faz)asiyle 
"c.nıııen bu hucunıctan hı<; zarar gor- J,·ııı N',·ıl'"Jı,·ııı nıulı.·ırel~s· ı'ncl<' İıı"ı'lı"z. k.an dolan d~~mu:;ıtur. Çın. ~ahfıll~ - tohumluğu ılaçlannıış Ye dağıtılmı~tıı. l t'h 1 
" ·' l.d ' 0 ,... - ı·ıncle · Amerık•tn ı ke l kıl 200,000 tona yükselmi:tir. s 1 sa ıııemı'-'lenıır,· lhıl''ll!ll:ıra gore ıse lı r Juı· taı·,·ıfıııdaıı l.ıatıı'ılmı.~tıı·. ' ' 's r erının çe - Menemen kavmakamı ve alakaclaı· " , ~ ,, me · ·ı bevnelm'l J bo"I d · J • mevsinıi, lıir hafta !<Onra tamam ola-
kruvazore i_ki, bır muhrıbe de biı· 1talı·,·ııı kı·tı\• ,•ızo" ı·leı·ı'ııı: ıı ,·,·ıııın<l,·ı 111 t·1· sı 1 e · 1 e ge e Japon :.ı- !arı bu volcla em>ıaline nümune olarak • chha lı .. .. k b k d k k l · caktıı'. Tavalardaki tuzlarııı yağ_ 
torpıl i:;aucı etmis, lngılız Jılo:;unu te.<t<ldı:t mtıhriı>l"ı· \' •tı·dı. ıl.al"aıJ mıı"- ·ın < • uyu as ı::;ııı an ·or u - gösterıriz. '" ' k 

1 
" ' ı ·' • maktadır. Geçen :rnz lngiliz askerle-

1

,_______________ murlardan zarar görmemesi için sli-
nınrnye edeıı tan·arcdcn ı 'i$ı c ü~u- ripleriııin hepsi, İngiliz muhriple- _. ; c:eldlince, lıe .rnelmilpl bölgede in- ~ 1 rntle toplanarak kaldırılmalarına 
ı ıllnıuştür. rinden, en az dön mil daha siiratlidiı', ·ı · f" . A 'k . • o lrS a cle",'lm olunm~ıkt.~cııı·. g-ı ız mena ııııı men an askrı·Jpı • ı • " * silfthlan d';!nk gilııuir. korumu~ltı. Son yağmurlardan yığın halindeki 

lngiliz amirallıgıııııı 11 tari~li i-
1 

Görülüyor ki l ııgilız hafif kruvazör- tuzlaı·la tavalanla inciıııad ha~lncle 
K i ncı bır tebliği de :;u nıuvaUakı - !e rinin, 1:>2 ortıı caplı topl:wıııa (harp x ÜZÜ:\I 1.ıulunan tuzla!', Iıiı· miktar zar. r 
reti bıldirmı!lur . .Akdeniıde ctenızaı- gemileriııct~ 1500 lük toplar ağır de- Panıuk standardı görmo~wı .. 
tııar, a~ker ve mühimmat ,ruk lü dort ğil, orta caplı .~ayılır) mukabil, İtal
ı t aıyan naklıye gemısi ile oıri Alman yanların 203 liik ağır topları vardı ve 
oayı<.ıgını ~aşıyan ık! yelkenlıy_i l.ıa.-ı~u~lara_ yalnız çapça değil, :;ayıca tla 
tırmı ıar, ık~ yardımcı kı uvazorle ::! u:;tunclur. ( 16 topa kar:ıı 12 ton) İta!· 
ia:?e gemısını de ağır hasara uğrat - y;rn gemileri ;;iiırat~e de üsliinclüler. 
mı:ııardır. 'fııhrip eoılen clôıt vapur- (:32 mile knr~ı :36 mil.! 
ııan ıkı i torpıtıc batırılmıştır. Dıger- * 
ıPnııın toı.ı ate~il le imha edildığ an- nu büyük (i:-:tünliiğe rağmen, ned~ıı 

Yarın mıntaka t icaret müdür lü -
günde alakadarların toplanarak 
akala 2 ,3 ve 4 üncii kalite standard
ları da tesbit edeceklerdir. Bu stan -
clardlar, Tic~ıret Vekalet.ince tasdik 
edildikten sonra lıorsalarda ilfrn 
olunacaktır. 

ıaşıııyor. Vort >-aııurdan b.ri bu: ük, ltalyanlar, h'.!men lngiliı kruvazör!-;?- ooo 
uçu ete hasara ugrıyan ia:ıe vapuru 1a·inc hücum edip onları batırmadılar p · l · 
g.uı, orta hacimdedir. Kafıleyi ko -ı ve kafileyi kurtarmudılaı"! Bunu an- artı <OngreSI 
nıyan ,.e agır ha.-ara uğrıyan yardım cak, iki tarafın maneviyatı arasında- C. H. Parti::ıi Yalılar nahiye koıı-
cı kru\·azörler, silahlı ııcaret vapur_! kı fark • ile izah debilıri:ı:. lngilizbr, gresi bugün saat 10 da Karantina Par
, :• rıuır. Hunların bıri 8000tonlukrnr;1 gayet yük.:ek bir taarruzi ruh ile ye-ı ti binasında toplanacaktır. 
uteki ele 5000 tondan fazladır. \ tistirilnıişl?r ve her fıırsatta daima ta-

Lonclradan gelen diğer uır haber - arruı etmek ~uretiyle ele bu yük:;eklik- rebesinde geceleyin uğradıkları feliı· 
cıe, ınyor .\lu::ı ·olminın «Akdcııizde ı· ıerini filen gö,;termi~lerdır. 1 keti hatırlıyarak taarruz etmiye cesa
eıı miihım ltalyan kalc;;i• cledıgi ltalyanlar ise, harbin l.ıaşındanbl!ti ret eclememiı;ılerdir. İki ağır 1t.alyun 
l'antelleria adawıın tamamiyle tan-! Ingilizlerin üstüııli.iğüııü kabul -etmis' kruvazöriiniin ıki hafif İngiliz knı· 
ııyc euıın .. s uıcıuguııu bıldıı iyor. Tah I Ye daima zayıf maneviyatla hareket 1 vazörüne karı;;ı aciz bir vaziyette kal
l ı yenın sebebi, act:ıya uğrıyaıı \'apur- etnıi:ltnlir. 10 haziran !l40 tan~ıi ! malarını başka Ruretle tefair ve izaha 
lurın lngııızler tarafından batınıma- vukua gelen büliin deniz muharebe!~- imkan yoktur. 
,,ı ·orku ' Udur, Pantellena, :::>icilya ile rinde İngilizlerin, maddi kuvvetçe z.ı- İngilizlerin charp eden gemi d.?i;il 
ı un us arasmda, yarı yolcla, bir ltal- yıf ol dukl:ırı zaman dahi kazanmaları, in:;andın sözünün doğruluğu, bu ı;.:ır
yan denız u:s.~uuuı. c'ı amıımiy l e tah- 1ngilizlerin cürd ve ces:ıretini artı,·-1 pışma ile bir defa daha tahakkuk et
ııye • deıı maksat, uu küçük adanın nıı'3, bılakis İt:ılyaııların maneviyatını\ mişt:~·. İtalyanlar, iki günd'.:!, 3 muh
mahdut sivil halh olsa gt"rektiı'. Çün kırmış, onlara lngiliz denizcileriyie rip zayi etmişler, 2 muhripleri ve 2 
.Kti mühim uir mevkide bulunan ada- basa c;ıka!l'lıyacaklan kanaatini aşıb- 1 muavin kruvazörleri hasara uğramı. • ; 
ııııı, büsbütün bo altılclığı takdirde, mı · tıır. j hepsi büyük 14 nakliye gemi~i ile /. 
Jııgılizlerin eline dü~me!<i tehlike:-: i lt:ıl~· aıılar, gece nıkubulduğu anla- yelken gemisi batmıştır. İngilizle,·iıı 
\' ardır. Bu arada, harviıı baı:ıınclan be- ~ılan bu çaı·pı~macla Matapan muha- gemi zayiatı yoktur. 
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l_)ara bulundu 

İzmir icra memur muavini Bay Ah
med Ozan ayın on üçünde Karşıya
kada Kemalpaşa caddesinde bir kege 
içinde bir miktar para bulmu~ttır. 
Sah ibini aramaktadır. ,. ........... ~ .................................. ... 
ıı Mes·;ud·iır .. ·evi·enme·ı: 
tl -Şehi; kethüdası oğlu B.Abd~~İ 
t '.rahim Türe tlren 'in kızı Bayan §İ 
t: Nuşin Türetken ile, şehrimizin §t r maruf kereste tacirlerinde n B · ~! 
! Mehmed Fevzi Özsaruha n m a h -§! 
!. dumu B. Ra~id Özsaruhan ' ın §! 
f a k idleri, dün İ zm ir be le d iye ev-~! 
! lenme dairesinde, güzide bir ~ ! 
! kalabalık müvacehesinde icr a ;! 
• • • 1 :t 
• kı lınmıc • a ksam da lzmırpa as : • "' . . · ı ! salon larında yine tanınmış aıle ; . 
! gruplarının iş tirak ettiğ i b ir top~~ 
1 1 • d ' l . t ' : • : an tı tertıp ı; ı mış ır. : : 
!= Genç ç iftlel"i tebrik eder, ;! 
·= . .. d ' l . :I •:ebedı saadetlerını ı erız . :: •.i ............................................. , •••..•• . 

kavuş tuğu şaşa] kadar kıymetli suyu 
aetirtmek için çalışm ış, projelerim 
hazırlamış ve ölürken «Suyun tesisi. 
ne lazım olan para bankadad ır, ben 
yapamadım, siz yapın» diye yalvar
mıştı. O ki, Bornovanın insan ayağı 
basmıyacak kadar pis ve bozuk b ir 
mezarlığında bugün bütün Bornova
lıların biricik nefes alabileceği gü -
zel b ir park yaratmış bir İnsandı. 

Me rh um ikisi küçük olmak şartiy
le dört yavru ve yoksul, bir de d ul 
kadın bırakmıştır. 

Bütün hayatında Bornovanın bu
günkü su yundan konuşan merhu
mun çocukları babalarından b~lki . 
yüz defa işi ttikleri bu sudan şımdı 
mahrum e d ilmek isteniyor. 

işte }>u da izmir belediye meclisin 
de tezahür e den kadirşinaslığın Bor. 
nova beled iye m eclisind ,. kendisini 
gösteren umulmadık bir tezadıdır. 

Amme hizm etler inde eserler yara
tanla r a ve yaratacak olanlara kadir
şin aslık dediğimiz manevi menfaat
leri olsun temin edemezsek bu hiz -
metleri yapmağa memur teşekkülle
rin başına getirecek a dam bulmakta 
zahmet çekeriz. 

Bornova be lediye meclisniin tam 
bir toplantısında her halde çok doğ
ru hareket etmiş ola n encümen kara
rının tasdik edileceğinden eminiz. 
Valim izle nahiye müdürümüzün de 
bu mevzua alakasın ı rica ederiz. 

Bir Bornovalı 
---000 

HayırscYer vatanda~ 
Yiğıth: r kö~ ünden İbrahim Bire: an 

namıııd ı bir vatanda~. kiiydek. -1:i 
fakir yavruya elbıse ve ayakkalıı 
yaptırmı~ ·e lıunlnrı ünnet ettirmi~
t ir. Bu h :tyır,;c\'el' rntaıı d a ~ı takdir 
e derı z. 

---0001---

1\les' ud bir evlenn1e 
Profe~ör :\lustafa Salim Tıınakaıı' 

m kızı Bn. i.Ievı:ddet Tuııakan ı lc 
arkadaşımız doktor Lebit Fehnıı 
Yurcloğluııun evlenme töreni, dün l.ıL 
!etliye e\'lenme cluiresiııdc güzide ve 
kalabalık davetliler önünde yapıl
ıııı~tır. Akşam da Kültürparkln fuat 
gazinosunda bir toplantı .nıpılmı~ · 
ıw~eli bır gece geçirilmiış1ıir. 

Yeni çif !ere .~aadelleı· dilPr. tt b· 
rik ederiz. 

(Mukadderatımız beşiğimizin 
a yak ucunda yatar) 

Çocuk esirgeme kurumu 
genel merk ezi 

BUGONKO PROGRAM 

rı Pantelleria adasındaki ltalyan ü:-:
sünün, ı:ıımdiye kadar, :ı"alnız bir defa, ka_t i~a~·e_le ~akan._ki.ın !. Ateş deyam f '"11111 NAPOJ J YON Ordularının'"'1111 ' 11 " '11 ' 1111 "" 1 11 ""'"'"'"'-
b k kl . d r g·ı · do "dıp gıdıyoıdu .• ıhayet, . kol-agası • •• 

8.:10 Program, ~.a:~ :\liizik : lhı if 
müzık \'e ınarsl:ır (pi.), 8.41i Aj:ııı~ 

haberlerı. !l.00 Müzik ıırogramıııııı dt'
vamı (pi.), !l.15 f<~viıı saati, D.:30 !ı . l:'\ 
:\1üzik ıırogram ının :;on kısmı (pi.)· 

dost dü~man, ölürken kt.ıcaklaşmış - l'> "O p 12 ,., ~ı ·ı 1) ·, ~ -·" rog-1 anı, , ;,,~ i> ÜZ!.(, :.. ' 
!ar, birbirlerinden öziiı· dıleyerek ko- Ajan:; haherlc~·i. 13.00 l\lüzik: Sar <I 
yun koyuna öbi.ir dünyaya barışını~ ve türkü! r. 1:t:rn 14.30 }Hizik: R ıd
olarak göçmüşlerdi. yo ;;alon ork0:'>tra,;ı. 18.00 Progr:ıııı· 

a .· ·ın ~e ın e n ı ı:t. nanma:;ı ~benı· aiesı· ke~tirmek emrı.vle ora\.·a =. MOSKOVA BOZGUNU :. tarafından bombardıman edilmiş ol-
duğunu kaydedelim. rnll:ıdı. Avaz avaz: Ate~ kes! Diye E ~ 

haykırdım. Ateş arada sırada. bel- ;.. ~ * · .· d f·ıkat ke0 ·ım,İ'-''> · ~111111111111 " 11 " 1111 ' 111111111 " 1 " 111111111111 1 1111111 " 1 " 11111111 " 1 "' 111111 " 111111 "'"" 1 '• 11 •·•••'-0n gemilık İtalyan kafilesinin im- ki se)'l'eklenıyor u, ' .,ı J ı _ 
Jıasıyle ııetıicelenen çarpı ·mada, en du. YAZAN: Napolyonun Perde ÇEViREN : Şakir Haz ım 
ı.;-ôze çarp-an nokta, Italyan ağır kru- Biı· taraftan y.ine böylece bağırıp Çavuıu Bursinyon Ersökmen 
\' azörlerıııuı bu h reketc mfmj olama- clunırken neferin bıreteğinden çekti: - 35 -
yıı;ları, hatta, İngiliz hafif kruvazör- - Ateş kes mi? lının yarasınd-an akan kanın kar ü - !ar. Te~ebbüs sökmedi. Telefat veıe-
lerine :;aldırmağa bile ce:;aret ede - zerinde koca bir leke bıraktığını rek geri döndti ler. Ate. saçağı 
meyi !eridir. Haluuki anıdaki ::;ilah - Sen delimisin be L. Niçin ateş gördüğüm zaman !!ÖZ dinletemive - ıyice sarmıştı . Pencerelerden buram 
Ve kuvvet farkı, tamamiyle İtalyanla kes! .. Ben yaralandım ve ölümü ceğimi anlamakta gecikmedim. • buram duman çıkıyordu .. İkinci bir 
mı lehinde olduğu için, İngiliz kru- bekliyorum. Son kmşunumu bitirin - Bu ,;ırada emtıi bir türlü verine teşebbüs dah a yaptılar. Bu da netice-

• ci~·e kadar ates edecegrim. "'etirilemem:s olan kolag· asını;ı to- siz kaldı. Alt katın holüne, geri ka"-
vazörlerinin imha edilmesi lazımge - · " " 
lirdi. Şu fark meydandadıı-. . Yaralının mantıkı işlemiyordu .. pallıyarak üzerimize doğru geldiğini tılar. Fakat bu anda bina iizerlerine 

İngiliz filosu şu gemilerdeıı mü_ Yahut o kadar çok mantıki konuşu- gördüm. O da cAteş kes!~ Diye ba- çöktü ve böylece hepsi ateş ir;inde 
rekkepti: \'Oldu ki ben anlıyamıyordum .. Dur- ğırıyordu. Fakat sözünü dinlete bil - yanıp kül oldu. 

macl a n söyleniyordu.. mek. ~esini işittirebilmek için o ela hte böy le en az yüz kişi alevler 
Aurosa \'e Peuelope hafif ruva - k · 

zörleri: 1936_;n . enelerinde hizmete - Ateş kes mi L. Sen del; misin? zahm et çekece tı. iı.;inde ölüp gitti. Fakat bu ateşten 
V c yine etrafına bakınmadan a - Bu defa Ruslar teslim ç111·esının kurtulabilmis ol-anların akıbetlel'i 

giren bu gemiler birbirinin e ·idir. • 
5270 ton; 32,25 mil sürat; 6 tane 152 teşc d evam ediyordu. Kime niı;an yi\rümrdiğini görerek omuz omuza ·ananlardan her halde çok farklı oL 
Jik orta top, 8 tane 102 lik tayyare- alıyor, 11ereye ateı; ecliyoı· belli değil- toplu bir halde ~üngüler ileride dı - nıııtlı. Aradaki fark birab erken ve
~· e karşı top, 9 t:ıne ta.v.vtıre.ve karşı d i. Fakat kızıl ısıfr,ın altında zaval- .;;arı çıkmak teşebbi.io,;Unde bulundu - rn az daha geç ölmüş olmaktan iba
m•ıılİ•llİİııİııııil-mmmİİİımİıııİİıİİİIİlllmlİiıııiill•••Iİııİillmlııiııılııiııı•İıltı•lllııı•Iİl••~-"~p•••••ıl ''et kaldı. 

S E V D A 
;;;;;;;;;;;; Bu arbede bu suretle nihayet bul-

K A R A 8 O OM cluktan sonra o civardaki diri ve ya-
T O W N "alı bütün alay mensupları 1ılbayın 

etrafında toplanmağa başl adı. Fa -
~ kat hala dört bir yandan silah ses-

• 'E.\'E,\'/X E.\' .l!C.4ZZ.4JI ı·e H\' MC'HTE._,'RM A.ŞK, iHTiRAS. FEU.4(u1T l'f' FEDAKARLI K FiLMi teri, türlü tond-a naralar gelmekte 

ELHAMRA CLluoETTE COLBERT devam ediyordu. Ve e acısı ölmek 
'izere olanların feryaiları idi. 

Albayın etrafınd a, kendimize lıi-
GLARK GABLE 

H E O Y L A M A R · az· daha fazla niz-am vermeğe ça -
_ _ . lışarak sabahı buld uk. İl k ışıklar bi-

CJ ürülnıen1İ~ bir n1uvaff akıyetle devanı etmektedir :e geceki va~'anın .ehemmiyetini an-
~ 30 9 J A M U. M 111 l k ' l !atmakta gecıkmedı. 

i •S•e•a•n·s·/a ... r.: •1•1·-·'··3-0
1111
-

111
4.-.u •..•• v.e--u·ıa--Jlligrıca: • • • a~~em e eturna ıl H er taraf ölü ve yaralılarl a dol-

-- 1 . 1 - muştu. Iler milletteµ bir ·ürii hııı~ n 

SPENCER TRACY SlNEMASINDA 

Sabahleyin benim için en mühim 18.0a .Jiüzik: Radvo dans orkest r~ -1· 
hıidise, gece beni öldürmek istiyenle 18.40 :\lüz k: }1uhtelif nıakamlanf:ı~ 
karsılasmam oldu. Rus subayı be - sarkılar, 19.:30 Aj:ını; haberleri. 1!1• •' 

y~ız . atı.nın yanında ölmüştü. Ve can Serbest 10 dakika. 19.55 :\Iüzık: Be~~ 
·eki~mekte devam eden at, bu ceza- tekiir simaları, 20.13 Konu. ma, 20.:;ı 
~mı hulmuş hasmıma zarar vere bile- :.\1üzik: Fa~ıl he," eti, 21:00 Zir:ıııt 
:: ek hareketler yapıyordu. Rusu, atın takvimi, 21.10 Mlizik: Kan~ık "ırk'. 
yanından çekip daha kenaıa aldır - ve türküler, 21.!!5 Ankara sonbahıı_ı 
dını. Bence duşmana karşı lıu hare- at yaııı:l:trınııı ll"tıceleri, 2J..1:l ,\iti: 
ketim her halde asilane idi. zik: J>:ın" müz i ği (pi.), 22.:rn Ajaıı~ 

K.irkova yahut 1\blievra olmak lft- haberleri, 22.15 Anadolu Ajans1ıı 111 

ıım gelen bu köyü dolaşırken eYleı·in s]KQ' ~en·i:ıi, 22.55 2:~.00 Kap·ını~., 
hemen tamamen kurşun yahut süıı
ıı-ü ~·iyerek öldüriilmli*, yahut da ya
ıık eYlerin içinde veya hnarında do. 
lu olduğu görüliiyordu . 

Bizim büyükçe verdiğimiz kayıp -
!arın da mühim olduğunu söylemrk 
bana doğı u görünüyor. Oldukça mii 
'ıim bir nisbette talıur \'e lıöliik ku. 
mandanı kaybetmiştik. 

Harp meydanını lımıkarak çekil
miş olan Ruslar, bugün yani ayın on 
be*inde az uzakta da ol!-\a yeni mev
;ı:iler işgal etmekte devam etlikleri 
'çin günü hep c silfıhbaşı > vaziyetinde 
(!eÇirdik. 

16 yı 17 ye bağlıymı gece, istira
hate ve ısınmağa imkftıı bulmadan 
\' ine ı;abaha kadar ayni vaziyeti mu 
hafaza ettik. 

Sık $ık ileri atılmak üzere hazırl-a
nıybr, az sonra havadısi doğru çık -
mamış olacak ki tekrar, olduğumuz 
yerde çökmeğe bıra kılıyordu k. 

(Arkası var) 

Tauuare sinemasında 
Rl'f:(N fi\/ PIWGRJUJ Hl1tDF: 

TÜRKÇE ~ÖZLÜ 

1-Vatan Fedaisi 
RİCIIARll lJİX - GAIL PA'fH.JCI~ 

Tarihi kahramanlık ve :ı\\k ,.e 
ın:ıcNa filmi 

2- PAPRİKA 
Eğlenceli ve neşeli filmi. !Iel' ik'. 
filimck takdirler kazaıımnktıtc1 11 

Bugün matineler 12,30 da b:ışııır 
12,ao - a,:rn - G.:~o _ n.:1o Paprikll 

2 - 5 • 8 Vatan ftdaısi 
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16 lkinciteırin 1941 Pazar 

!• • ............................................................................................................ ~ 

1 İzmir Levazım Amirliği İlanlarıj 
................................................................................................................. 

lznıir Jevazım amirliği satın alma komisyonundan: 
C'thi Miktarı Muhammen fiatı Muhammen tutarı 

Pıı·a,:-ı 112000 kilo 6 kuru~ 6720 lira 
Lahana 67000 kilo 11 kuru~ 7370 lira 
lsp:ınak 97000 kilo 11 kuru~ 10670 lira 

l - Cin~ miktar muhammen hede! tutarları yukarıda yazılı üç 
kalem yaş •ebze kapalı zarf usuliyle ~atın alınacaktır. 

2 - lhalP.<i :1-12-9·ll çarşamba günü saat 15 de izmir kışlad<ı le-
vazım anıirlıği <atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3-.\luvakkııt teminat nıikt.ırı 1857 liradır. 
4 - Vasıf \'e şartlar her gün komi;yonda gôrülür. 
ii - Talipleı-iıı mua;·yen günde en geç bir saat evveline kadar 

24!JO sa;·ılt kanunda y.ızılt v~sikalari;-lc birlikte müracaat-
ları. 16 18 2:ı 25 

Topkapı Maltepe 350 a.akeri poata Sa. Al. Komiayonundan: 
l ~ lhll'si 10-11-9.Jl pazartesi günii saat !l da y<ıpılarak olan 

2,400,000 kilu oduna taliplerin verdiği fiat komisyonumuzca 
viiksek görülmü~tür. :\It"zkiir odun ikinci d<ıfa pazarl'klıı. 
ihale.<i 21-11-941 cuma günü saat !l d:ı bırakılmıştır. 

2 - lsteklilcl'in teminatlari;l'ie mezkur gün ve saatte istanbulda 
topkapu nıaltepesindc :ı;;o askeri posta satın alma komi.,yo-
nunıı mür:ıcaatları. 16 19 

lıtanbul Jevazım amirliğ'İ .satın alma komisyonundan: 
1 nehcri on biı· buçuk metrelik 40000 ac!t•t anıuali\jlık ip alı

nacaktır. Pazarlıkla ek,iflme•i 20-11-!!41 perşembe günü 'a
at 14 dP toph 'illede istanbul ll'V:tzını amirliği "ıtııı alma 

2 
komisyonunda ~-apılacaktır. 
Tahm n bedeli 52000 lira olup 
Rvsaf \·e numuııc:-:i kon1i:-;y:ondıt. 

ııtte komhyon:ı gelmeleri. 

kat "i teminatı 3850 liradır. 

giirüllir. isteklilerin belli ""-
16 19 

Bola yır askeri satın alma komisyonu başkanlığından: 
1 - Tümen anlıarına teslim ~artile :ıoo.:l50 350 kilo ki ceman 1000 

kilo kalay ill' l 00 kilo ni~adır µıızarlılka ayrı ayrı <atın alı
nacaktıl'. 

~ Pazaılıkları 17-11-941 pazurte~i günü .... ·naL 16 da Bolayır
ıhı askeri satın alma komisyonunda yııpılacaktır. lsteklile -
rin belli gün Ye saattll komisyona nıüraca·alları. - lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

l - :ı:ı ton kuru ot pazarılkla tiatın alınacaktır. 
2 - Pazarlık ,-e ·ihafe,i 18-11-!111 salı günü sa"t 15 de izmirdc 

kışlarla levazım nmirliği satın alma komisyonunda yapıla -
c:ıktır 

:ı - l,..teklill't·in belli gün ve saatle kai'i t<•miııatlarj~·le birlik. 
te kom!syona müracaatları. 

~Topkapu maltepe askeri satın alma komisyonundan: 
l İhalesi J0-11-9·11 pazartl'si giinll st!<tl !1 da yapılacak olan 

ı.~uo.ooo ı,ifo oduna taliplerin nrdiiıi fiat konıiRyoırnmıız. 

en yüksPk görüln1ii~tüı•. 

ry .\lt•zküı· ıHiıtn ıkinci ılt·fa pazarlıkla ihalesi 21-11-941 cu
nııı güıııı <:ıat \1 za lmakılıııı~tll'. l<tPklilerin teminatkıriyle 
ııı •zkur "aıtttc i t:ınlı ıı lıi a tııpkapıı maltepcsindeki as. ~.50 
po;ta ,;atın alına knnıi,;/ıınıına mlirncaatlrı 16 18 · 

Bornova !':atın alma komisyonu başkanlığından: 

2 

., .. 

.\lıthtelıf mallar i~ııı (200000) kilo odıın ıııızarlıkl:ı satın 

alınacaktır. 

ihale 19-11-9'11 çar~amlıa günü saat ll de satın alma kıı
mi,yonuıı<la yapılacaktır. 

!sıeklılerin yeni 'eıw Ncarel vesikalaı·ı \'~ teminatlariyle hır
likte komi<yona mürncaatları. 
Alınacak oduna ait ~arlnanıc Doı·no\'a ~atın alnıa koıni"'yo 

ııııııda görülür. 

Çanakkale askeri satın alma komiıyonundan: 

.... 

l - Çanakkale birlıkleri ihti.rncı için beher kilosu 18 kıırıı~t:ın 
ıoo ton ><Kil' eti 21-11-!IJI cııııı:ı günü saat 1 t de pazıırlık
a satı nalına~aktır. 

2 :'lluhammen bedeli 18000 lirn olup ilk t~miııatı ::6li0 lirndtt', 
.; J.:\'s-af ve hususi ~artlar her glin kon1h•:·onda görülür. İ."'ll'k .. 

l !erin Komi;;·on<1 müraca.ıtları. 11 16 19 

lzmir levazım amirliği aatın •lma komiıyonuıl~'n: 
l )lerkez birlikleri ihtiyacı iı:in 83 lıin kilo kuru <oğaıı açık 

eksiltme usulü ile ;atın alınacaktır. 

., .. 
fleher kilo<unuıı muhammen fiatı 6,;; kıını~lan hep,inin tu
tarı 5:J95 liı-,ıdır. 

Ek>il!me n ihale,;i 26.11-941 çarşuııba günü s:ıat 15,30 da 
ızmırde kı~lacla Jeyazım amirliği salın alnın komisyonunda 
yapılacaktır. 

Taliplerin mııayyl'n günde re "tatta teminatlan nı kanunen 
gerekli \'esikaları ile komisyonda bıılıınmaları. 
Şartname her gün konıis~·onda görüliir. 

8-13-16-23 

İzmir levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
1 Kapııl zarf ıt<tdi .. lı 14,1900 kilo patates "atın alınac:ıktır. 
2 Ki?o~~ı 12 k ıı·ui 2i5 santımden muhammen bedel tutarı 

177~() l ı·ıı ıılııp mıı\'akkat temiııatı 13!!1 lira 27 kurıı~lur. 
:ı Ş<•.r ll!llTIPf.:! her gün konıi....:yonda görülür. 

4 Ek•iltnw ve ıh.ıl~,;i 28-11-!141 cum-a günii saat l 5 de izmirde 
kışlarla lı~,·azın (ımirlis(i satın nlnıa komi~yonunda yapıl:ı _ 
taktır. 

" Talıpleriıı t;ıezkür gün \'l' saatle ihaleden en geç bir $aat 
r·\'nl'ne k:ıd:ır temimıtlariyle VP. teklif mektuplariylc lıir-
lıktP konıispın" nıüracaatlaı·ı. 12 16 20 24 

İzrnir leva21m amirliği satın alma komisyonundan: 
1 Çe nıNlekı birlik ihtiyacı için :ıo bin kilo kesilmiş <tğır eti 

kapalı zarf u•nlü ile satın alııı:ıcaktır. 
2 -- IlP.her k!lo~unun muhammen berleli 45 kuru~t:ın hepşinin n1u 

hammen bedeli tutarı 1 ~;;oo lira olup muvakkat teminatı 
1012 lira 50 kurustur. 

" .. ihalesi 26-11-941 i;arşanlıa günü saat on lıeşte izmirde kışla
da le\'azını amirliği <atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

•1 - Talipleriu ih<ıic saalından en az bir ~aat e\'\·eline kadar te
miııatlarıııı Ye teklif mektuplarını komisyoırn \'ermeleri. 

ii - , nrtnanl<'<İ heı· gün komisyonda görülelıilir. 
---- 8-13-16-23 

l:ırnir levazım amirliği satın alma komiayonundan: 
1 - .\!erk<•z uirlikl~ri ihtiyacı i<'İn RO hin kilo patate~ kapnlı za ı·f 

usulü ile .atın alınacaktır. 
2 - BehPr kilosunun muhammen fiatı 12,G kuruştan hepsinin hı-
~ tarı 15 lıin lırn olup muvakkat teminatı 760 liradır. 
" -- ihale. i 26-11-941 ~arşıııılııı günü saat on beşte izmirde kışla. 

ela levazım amirliği ;;atın alma komisyonunda yapılacakiır. 
Taliplerin muayyen günde ihale .•aııtıııdan en geç bir saat 
l'V\'eline kadar teminat \'e teklif mektuplarıııı komisyona 
vermeleri. 

4 

ô • • 
- ıırtname~ı her gün komisyondu gorillebilır. 

8-13-16-23 

_,....._ .. 
{"AftADOLU7 ---~ 

. ' 
Gdibolıı askeri Satııı Aluw [{omisyoııırndaıı : 
1 - A<k~riye ihtiyacı için pazaırlıkla lO ton kıırıı üzüm, 10 ton ıl:ı 

kuru incir alınacaktır. 
2 - Muhammen bedelleri üzümün 64, incirin :JO kuruştur . 
:ı - lh:ılesi 17 11/941 pnzıırte<i saat 11 de Geliboludıı tunıen knr.~r

gahında yapılacaktır. 

4 - l<tekiileriıı belli ırün ve "'ıatte komisyona müracaatları. 
13 - 14 - 15 - lG 

Bornova satın alma komisyonu baıkanlığından: 
1 - 929 lira 59 kuruş keşif lıedelli Bornova fırın tamir işi 

1!>-11-941 •aat 10 da pazarlılka ihale edilecektir. 
2 - İsteklilerin teminatları ile ve yeni <ene ticaret \'esikalaı·iy

le ihale saatinde satın alma komi<ronuna müracaatları. 
:l - Şartname ve keşifname komisyonda görtilcbılir. 4821 

lzmir Levazım Amirliği Satm Alma Komiayonundan: 
1 - Bazı bi;likler ihtiyllcı içın 1!)7 ton kesilmiş sığır eti kapalı 

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

hammen tutarı 88650 lira olup muvakkat teminatı 6069 li
mdır. 

3 - lhale.•i 26-11-941 çaı·~aııba günü saııt on beşte kışlada leva. 
zım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin mezkfir gün ve saattan en geç bir saat evveline 
kadar teminat ve teklif mektuplarını komisyona vermeleri 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
8-13-16-23 

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

1 - tzmit· ;;ilah falırikası ihtiyacı çin mevcut ~artnanıesi ~·eçhil<' 
8750 lira muhammen lıedelli aşağıda cins ve miktarı yazılı dört kalem 
keN>8tc ayrı ayrı ,·eya hepsi birden pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Paza, iık 17-11-9.U p:.zartesi günü saat on dörtte Halkapıııar
da silah f .. brikasıııda miife~ckkil komi~rnnda yapılacaktır. 

:ı - !steklikır 657 lıra!ık temiııatl;rını izmir mal sandığına yatıra
rak ulııc:ıkl:ırı makbuz \'e ticaret odası 1941 yılı \'l'sikası ve 24DO sayılı 
kanunun 2 \'€ :ı iiııcü maddeler[ mucibin~ icap eden vesikaları hamilen 
lı<'ili cr!Heıı glın \'e f<:latta komisyona müracaatları. 

J ·- Şartname çalışma günleri içindı> ~nal ~kiiden on altıya kadar 
si!iıh f,br!ka<ında görülebliir. 

3 
ı il )!tr. l5X15X400 Okluk gürgen 
r,o i\ltr. 8X25X300 400 Fırınlı gürgl'n 
40 Mtr. 6X25X300 100 Fırınlı gürgen 
20 Mtr. 2,5X25 : 28 100 Çıralı ~am tahta•ı 

2-7-12-16 (4576) 

lstanbul Nafia müdürlüeünden 
20-11-041 perşembe günü .~aat 15 de lslanbulda nafıa müdürlüğü 

eksiltme komisyonu odasında (11205.16) liro keşif bedelli. istan.bul 
teknik okulu makine lahurrtuvarı inRaatı kapalı zarf usulıyle eksılt -
meye konulmuştur, · 

Mukavele, eksiltme, lıayındırlık işleri, genel, hususi ve fenni. şaı~na
meleri, proje keşif huli'is:ısiyle buna mütef<'ı'l'i diğer evrak daıresınde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (8H) liradır. 
isteklilerin teklif ınektııplan ve en az hir teahhütte (10.000) liralık 

bu i~e beuzer iş yaptığına dair idarelerinden almı~ olduğu ve<ikalaı-a 
istinaden İstanbul vilf.ntıııc müracaatla ek<iltıne tarihinden talil glin
lel'i hariç (3) gün evv-;,ı :dınnıış ehliyet \'e 941 yılına {!İt ticaı'Ct odası 
vesikalarını havi kapalı z:ırflarıııı 20-11-!>41 perşembe günil eaat 14 ele 
knrlnr :\"afi:ı n1i.l<llirlüğüne vermeJ.ı;>ri. l S 10 15 (4551) 

Kız lisesinden yetişenler cemi. 
yetinden: 
Ceıııiyelınıiziıı s.•nelik kongı·esi 18-11-!l.fl tarihine J'asUıyan salı günü 

~aat on altıda İzmir Kız Li~sinde toplaııacağından lzmir liı;e;;ınden \'Pli
şen lıütün ıııezuıılıınıı oradıı çalışan ôğn•tmeıı ve idarecilerin o saalt~ r.:. 
.-ede lıulunm:ıları rica olunur. 15-16 

Bergama C. M. umumilieinden 
)!illi Korunma kanununa muhalif ha ''"k<'tteıı suçlu Bergamanııı Urnn 

~ar~ısıııdan hazır 'i'lbiseci Ahmeılııı ,\anında çır~k Turabey ;\(. den Alı 
oğlu l!üseyııı Demirin mağaza sahibi Ahmerlin hastalığı dolayısiyle dük
kfında bulunmadığı sırada .\laliyd fiati :l50 kunış olan ve mağaza sahilıi 
tarafından kendısine 500 kuru~a satılması söylenen bir sapkayı 525 ku
nı'a satmak suretivle ihtikar 'aptığı sabit olduğundan 111illi Korunma 
K. 59. 3 ve T. C. K.. 55 maddesi. mucıbince 1660 kıwuş ağır para cezasiyle 
mahkumiyetine dükkanın Lıır hafta müddetle kapalıimasıııa ve gazete ile 
ilanına daır nerganıa ('eza nıahkenıesinıb \'erilen \'e kat'ileşen karar 
ilan olumır. (481!)) 

Fiat mürakabe komisyonu re
islieinden: 
1 Teşl'İni<ani 1!141 tarihli resmi gazet!!de ne~rolıınan 2-1672:) sayılı 

kararname ile bütün viliiyetlerde toprak ofüsin (mısır) nıübayaa fi
ati (7) kuruş (25) santim olarak kalıul ~dildiği ve 1 Şubat 1!142 ta
rihinden !ll mayı. 1942 tarihine kadar mübayaa olunacak mısır fiat
lnrıııa ayrıca bir kuruş ilave olunduğu ve bu zammın 31 mayıs 1942 
ak~anıından <Onra kaldırılacağı yük~ek ~icar.•t \·ekıiletinden :dınan 
telgrafnamede tebliğ bu.vurulmuş olduğundan keyfiyet alakadarlara 
ilan olunur. --, 

- Sayfa 3 

)'eni sene 111odellcrin1iz gclnıiştir. 

Deposu: M. Tevfik Baykent 
Peştemalcılar 7 3 Tel. 3332 

lzmir Vakıflar müdürlü~ünden: 
'.\!esuhai 
sathiyesi 

Metre ('insi :\"o. ~! e vkiı \'{lkft 

;ıı.1 Arsa !1 . I ı.ı:ı T•·Jl<'t'tk Armıı\hı Rı·znıi :\lem 
oğlu ~okak 

Yuknrıda mahalle. m~vkıi w• evsaf: •ain·si y:ızılı gayri menkuıiin 
ıııiilkiyeti peşin parıı ile pey :ıltın:ı ıılınnııstır lhnbsi 1 12 9-11 Pnzar!Psi 
giıniı saat 10 dadır. Almıya hwkli olanların 7,;, leminatlarıyle lıirli~tc 
ihale sıuıtinden evvel \'akıflar ıdarcs.nd·• lııılunnıal o·ı ve tazla ta(sılııt 
almak istiy.Pnlerin her gün \·~ıkıfl:ır idHre..;inde \·aı-idat n1enulrhıj!una m{ı ... 
ıacaatlDrt litn olunur. lô 311 ( noaı 

Bergama C. M. umumilie-inden 
;\!illı Korunma kanununa muhalif harekctkn suçlu Berg-anıaııın Atma

ca d. den nı:ıifaturacı Ahmed oğlu !lırahıııı K:ır:.~ahinin :ı 10 941 Cum.ı 
günü Kınık nahiy ·>i puzHına g'ıl •'Lk '«··ı:' ~tıgı ,. · hu sergide 50 kunı
~a 'atması icap eden Pazenı lO!l kuruş~ 'atıııak ,;uretirle ihtikfu· ;·aptığı 
sahit olduğuııılan :\!illi K. K. 5!1 :ı m:ırld<'<İne te\'fık:ın 25 lira :ığır parı 
cezasiyle ıııahkümiyl'\inc 7 gün ıniidrletlc dükkan1111n kapatılma<ına w 
gazete ile iliinına a l l !141 tarihinıl<' llr·ıyııma Ceza m<ılıkcmesince kar:ır 
\'crılerck kt'il~~•·n kaı·a.- ilan olıııını'. l ısrnı 

lzmir belediyesi ha vagazı mü-
dürlüğünden: . 
tdar.,_•nıi1:111 120 liı·n ü) IJk ücretlı n • .ıh ... el>ecı iği ınünhaldir. lntlıhtdl 

rn !l !1:11 (iıl'ı;<'Olha giinii .• ıat ll ti~ llı.v ıgazı irlaresıııdc ~·npılacııkııı . 
Talıpl<'rın lıızunılıı \'<stkalart\'(e nnıracantlaıı ilün ou·, r. 16 18 (·1805) 

Çinko üstübeç ahnacak 
!J. IJ. l'OLLATII 8 .\'('/ İŞLl,T.llE 1.:0.11/SJ'O,\'l'.\'l>A.\': 

. .J 100 Lirıı muhammen lıedelli 5000 kilo ı;inko Ü<llilJ<'cı •art namesi \'C~
hı;·lc açık ~k,iltnıe sureti.de satııı alınacaktır. İhalesi 2 l~ 941 güııli 
~aat l;) ele A;sancakta işl 0tnı bin:ı-:ınıla kınn:~.,·onun1uzca ynpılac:ıktil·. 

isteklilerin (!307.50) liralık nı n·akkat temınat mııkbıızbriyle mıta.)'• 
.r<•n vakitte komisyonUP.1tıza Jıeln1.•J ırı trız!nH\ır. Şartn!lnll':-\İ h:letnıe kalt• .. 
ıııiııd0 göriilebil ı'. 16 1 !I 22 25 ( 1~2~) 

~·-----------------------· ·-----Kulak, burun ve boğı:ız J)iş hekinıi 
hastalıkları mütehassısı M. Sabih Ağabeyoğlu 

DOKTOR OPERATÖR 
.\!erk<• ha,tahane•i diş mtıU!ha"ı .ı Dahi Öke Hastalarını her gün öğleden 

aonra ikinci beyler aokafında 
ikinci Beyler sokağı No. (SO) No. 25 de kabul eder. 
Hastalarını her gün Öğleden aonra TELEFON: 3680 

kabul ve tedavi eder 

1··1----------------
1 

IZJJ/11 4 S< rJ iCRA JtE,\ll'l/JA'· 
Z,1/ fi -'ı.\'('(' ICR\.l!B.\JUFILI'- {;f'SlJA.\': !!'ı/ ;;111 

(';( 7.\'[);\: !141 /i18} 
Yapıcıoğiıı Çtı;me dere sokıık l 1 

Ahmet ağa mahalle.<i B:ı~dwrak '"" 
nuııı:ıralı fırıııcla tezgahtar il:en h:ıleıı 

kak 8-10 ııumara.ıa iken halen ikmn t-
ikuınetgfıhı nıeçhu: lıul ıııaıı Abıhı lah 

gahı nı0çhul bulunan Rasim oğlu lb- oglıı Ahmed tarıtfına: 
rahin1 tarafına: " 

\ akıflar clare<iııe nıuka\'eJ~,·e ııı: .. •· 
\'akıflar ıdaresiııe mııka\'elcyc mfüı- ten Jen lıed l• icardan l.ı<'r.çlıı h:ılıınılu· 

len iden lı~deli ;i:ard:ın h• ""hı bulundu-
' gıınuz 16 lira ılt' faiz ve licreti \·ek.ile· g·unuz !ll lira ile faız ,-e ücreti \eKii· 

tin l:th<ilı İçin .ı·apılan takip iizcriııc 
!etin tııhsili için yııpılan takip iizerine 

ıkan tgfıhınızır meçhııli;·etiııc lıinMıı 
ik:ımetg:ihınızııı meçhuliyctine binaen iıcleme eı1ırinııı liınen tebliğine karnı· 
ödema C'n1rinı11 iltlnen tebliğ'inc karar verilıni~tir. Rorcunuzu nHı~rafl:ıt'i."le 
verilnıiştir. Borcunuzu nıasraflari,>· lc bPı .. •beJ' işbu cldenıe ıeını-inin i/;in~tl 
bnraber isbu iiılenıe emrinin ilanen teb- .. 

- t •lıliğ tPırıhind ·n it:lıııren lO guıı •\'ln-D o y ç e o r y e n t 8 a n k Lğ ta•·ıhiııclen itibaren lO gün ıçinrh de iidemediı\'iniz borrıın t:ınıanıııta \'e• 

ödPnıediğiniz borcun t:ım:ınıınu , . y,ı yıı bir kı<ının:ı yahud alacaklının la· r DRESDNER BANK ŞUBESi• Lıir kısmına yahud abc:ıklıııın takilıat 
k JJa• icrasınn dairi ir12111ız v.arsu yı .. 

icrasına dair itirazınız \Ur:-;a Y'lle nu ne bu nıüdı'~t cinde islıtla ile YC\a ~i-
/ Z M J R nıüıldt.'l içinde i•tır!,ı ;ie ,-e;.·a sifalwn fah_n crıı dairesine blclirmen z bil-

~! k RF.RLI icra dairesine lıildırnı~niz bilılirmeıl'- ılı'rnı.ıli"·niz t.ı'<d rıl• bu miiddet kin-
' ' t>ı· ez•: " N j!in '. z takdırıie lıu müddet içinde 7.1 iiıı- ~ 

\ı d 1 7 - b • 1 f cu" nı:ı~.:ıe mucı'bı'nce mal 1.ıe,·,·ıııııı<ln de 7 J tıncli ırıadde mucibince mal bt•-/ nıan~·a a ,) s.u esı nıevcut tur · "· ı ı ı-
1 

n 
bul!lnmaııız lazımdır. Bevandıi bnlnıı- \'anııııla 111 uıınıaııız azımı ır. ey:ın-

~erma;.·r ,.,. ıhtıyat akçesi h · ıb hııluıınıaı<anız hapi; ile t:ızyık ol:ı-
mazs:ınız apis ile tazyik olunarağıııtz n:ıraiıııııı \'e hakikate muhalif beyaıı-

l Tl,,)00,000 Ravlısıııaı·lc ve hakikate muhalif bernnda bulııııılu- 1 1 • g'unuz takdird~ h:ıpis iİo cezalaııılırıla- da im unr uğunıız takrl!rde hapis ile ce-
d JSTA ~'B-l'L• j JR z:ılanılırı>ır.ağ'ınız \·e borcu öden1ez \ ... 1 -Ttirkiye e şııhel~ri: •' ve ZM cağmız \'C lıorcu ödemez '"~Jıı it'c-rız 

:.ıısırda ~ubcleri: JC\HlRE VE İSKENUERIY~; etmez. eniz Jıakkıııızrla cPlıri icrn.rn de \'a ıt'r.·ıız rtınezoeııız h:ıkkıııızd:ı c·ebrı 
· k İl'raya cL' v::ım <ı1una:·aı(ı ôclt!m{1 t1n1ri il .. !" b k el t ı· k ı ı ı vanı olunacatrı öclcnıf' t-mrı nuı ·unıııı t 

er turu an ·n mu:ım a mı ı a ve a Hl eiıclelr;.ı;;;;~~ kninı olm3 k tizf>t 0 iliııwıı tehlii( n· ;Jı. ınak:ıtıPııa kaim olnrnk iiz ıı• iliiııeıı 
ili ' tıır olumtt'. ( 1HIG) ~İr_..l<· ihtnı· ııluınır. ( IX17) 

11.--- DOKTOR'·---:. 

• 

Müzikli Narin Lokantası 
ATATÜRK caddesinde 112 numarada teessüs eden NARIN lokantası 

bayramın birinci gününden itibaren umuma açılacaktır. Her gün öğle ye
meklerinde saat oıı ikiden bir buçııfja kadar k!Usik muzik ve akşamları 
saat ALTIDAN itibaren memleketin en mütena saz h<!yeti ve okuyucula
rını dinlemek zevkini ancak NARIN LOKANTA ve GAZiNOSUNU teş
rif etmekle elde edebilirsiniz. 

I) o J{ ·r:o R 
Salô.hettin Tekant 

Çocuk haatalıkları mütehassısı 

ikinci Beyler Numan za<le sokak 
5 No. da hastalarını ~abahtan 

akoarna kadar kabul eder 

Ali Agah 
Çncıık flastalıkları Mllteluusm 
Hastalarını Pazardan mada her 

gün İkincı beyler sokağında (84) 
numaralı muayenehanesinde lca.bul 
ve tedavi eder. 



SAHiFE (4) (ANADOLU) 16 İkinciteşrin 1941 Pazar 

ALMANLARA GORE 
-Baş tarafı 1 İnci sahifede 
Kırımda düsmanın mu:ınnidane 

müdafaa~ına rağmen 'ivastopol ve 
Kerçe hücum eden Alman kıtaları 
arazi kazanmışlardır. C'ephC'nııı orta 
ke,;inıinde dii!)man piyade \·e tankla
rıııın kaı>;ı hücumları p[igkürtlilmiig
tür. Bu kar~ı hücumlarda Rushıı· .ı ı 
tank kaybetnıi~lerclir. ,\ğır topc:ıı _ 
m<1z Leningr:ıtlda a;:kcri lisleri mu
vaffakı.\·etle bomba rdınıa ıı etm i'!lir. 
EhenımiyeUl sanı~ tayyar ·leı·inıiz, 
:\Ioskovaııın cenuıı ve Laıloga giilii -
niin :imaliııdekiSov\'et sahra tt'si;:lı:>re 
kıtalarn. ıfomil'yoll~ırıwı \'C ta.\·.rııre 
me.nlaıılarına hücum etnıislt>rdir. l>ü~ 
man ai1-ıı· kayıplar \'Prmi>jtİI'. l>i.in ge
Cl' '.\Ioslrn\'a. Leııiııgrad bombalan -
mı'itır. 

Alman -Sovyet 
harbi uzun 
sürecektir 

fülo"~~-~~~~~;~n~:;mnn. O O 
lnrdJ t~nk tümenleri pü~kürlülmüR - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Alnıan ~kayıpları geçen 
harpten çok fazladır 

tür. Almanlar lıu orm:ınlardatı ~chrc ( 
hücum ecli,\·orlardı. Cephcdı' kn7.anı
lan bu 7.aferler, general Ilukol' \'l' 

g-t>n!'ı·al ı;uJuçcl' larafınclaıı hazır -
!anan \'(' mükemmel ~uretlP t-ıtlıik l'· 

dilPıı plfrnlann bir neii<:csiclil'. 
i\lo,ko\'a, 15 (A.A.) - Bu ahalı ki 

Milli Şef 
l)ün Konscrvatuan 

teşrif ettiler 

'Pamuklu mensucat iır.aa 
)atında ıslahat 

V:ı:ington, 1.) (A.A.) - Ropobı:k SO\·yet tebli~i: 

Ankara, 15 ( A.A.) - Reisicum-
Amerikan el "rgi ·ınd, :\!aks Verner y..ı- Dlin g;e<:e kıtal arımız bütün cephC'l 
zıyoı·: bonrnca harbetmislerdir. 

Alnı:ın - So\'\·et harlıi, ihtimal tıl.dr\ ~lo>;kO\':t, 13 (A.A.) - Pr:ı\'!lanııı hur ismet İnünü, beraberlerinde 
Miı·ect•1•tir . .'ovyetler, harp müddetin- har]) mu ha biri bildiriyor: . Bayan İnönü olduğu halde bugün 
"R ı!,mokr,ltlarııı müttefiki bulımnrnk- llün geceki muhaı·eheler lıılha,.; - saat 15 30 da konservatuvarı teş-
taılıı·. :\losko\·a clüs,.;e el'?, Leııingraıl ~a \'olokolansk ve T'.ıropomi,;ıık ke - 'f b ' k .

1 
kt olan kon 

. 'l . . . 1 . l n· k rı uyurara verıme e -\"e l>onetz Ran~\'i mmtakal:ırı _., m:ııı- ,.;ımlerındP şıcl( etlı o mu!ilur. ıı· ·aç . . . . 

Jkrlin. 15 (A.A.) - Sinıcli\·p ka -
daı· alııı~ın halıerlPre giir~ 1 1 ·.·oııtt•Ş
rinde Ruslar sark cephe~:nd(• l!l 
t:'ı) yaı e kayhrtmislerd 'r. 

'arın eline gN:s°e de. cloğ'ucla harp dl.!- ·;enlt• kıtalanmız kar~ı hlirıınılar .nııı serı dınlemışlerd ır. 
\'anı eri c.ektiı·. Kızılrrrdıı, uzun l·ır nııslaı·ctıı·. i\loskovanııı ~oı ceııahın - Milli 5,.f vt> refikaları, konser· 
harp lıa;:arahilec~ğini islı:ıt etmisıir. claki muharebe her ,.;aat sidcletlen - vatuvarda Maarif Vf'kili Hasan 
Kızılorılu. her bakımdan Alman ord:ı- mekteclir. Bir kar kesimde .A lnıaıılaı· Ali Yüc("l tarafından karşılanmış-

---000- - -

Fransanın Yeni llarhive 
<~ınılaıı asaj!ı olnıadıgıııı da gö,.;t •rnı"s-ı\·eı~i ihtiyatbr getir~ıe~;tediı·l.eı'. !ardır. 
.ır. 8ov~·pt kıtalaı ı ( \ ) ışar tlı \<'re ---------------

Sovntler'ıı ).[nskova. lıiilp: '':iıı 0 Çf'- lerllyen im· Alman alayıııın ~·olunu . . 
.Nazırı kinı olacak? kilmelel'İ. onluıwn zaatına delal t t- <e'mis \'e muhıırebe\•e baslamıslır. 

mez. < ~phelerı\p istıkl"lr, hücum rd :ı Loıı'clra, 1 :i ( A.A. i - niiclit·ilıliJ!i-
\ • . 1"' (' A ) II b' "nlu nırnlııııca olabilir. Kızılı.ırıl.ııı:ııı ·ıp "iire ,\Jm·ıııhr iıı•··iltt•renin i~ti-ı ı, » "· :ır J\'e rı·ızırı . . ·ı · · · " ' • · ' " 

gene;al Hu zinırerın "" ·ıı·k·;chsl~, ... _ müdafaa kudl'clı ısb:ıt.edı mı~tır .• H,:- 1 it~ı icin yapmış olcluklan . alları ka-
l t l .. "ı ı ~ ' · • ·t .. '. '

1
' kabil hücum kndretı ı,,c, Almaııl:.ıı·ııı ···ı Yolu ile Tun"'\\"l bu ''O] ile lll' Kn-e :t\"\•arec e o en crın cenaze orPıı- . · k ' · · · '· J 

ı · ı · .. ı t 'I · 1· ı \'Ornlması ıııslıetınıle ıırlaca ·tır. ·edcnize wıkletınislt•t'Clir Bu sallan 
'Pfı·ı nıg1•ııpn tyapıAnılış ıı·. 

1
·•. ~ıa,;.nıkre Qal'kl:ı, büliiıı kazançlarına rağ-nı ·ıı 't(afk·ı;·,·n\·.'ı ,.nıı·ıc'aı{.]aı·ı·hu"cıını i•·iıı 

·-" are:-::a e en n1'tn <' cı~ı \"C ·or -....,; . . . . '"· ~ "· '- .J c:ı ' ' ~ 
.ı· 1 · t.k 1 1· 't · · \JnıanYa na,., ık \'azıyelteılır. :\Ienzılı:ı- 'rnzırıl,·oı·l·ıı· Aııcak Rıı~ llonanma-
uııı oma ı · ııı ıııınıus uı· .: . , ·' ' · ·' 

\'· " ,.... ı- ( \·.A ). l l len lnOO kılonıelrc uzaklasnıı~tır. ·ıııııı Kırımdan H\Tılnı~ı.<ını brklr _ 
.ı~ııı,.,on. .J ı . . - , anı c ı · 1-. · ·J ı-· .. kt• K· . ı , . ' · l 

- .. h ı · t· · · ,ıFa ı~ erı ''' 1 ~ı ır. ,tı ıp arı.1 rııektedırler Alm·ııılar ~ınıdi c e son gına gore. ar ııv, ncz::ıre ıııe getırı- • 
1 

• k ı· · · h' · · · · ' ·. 

Bulgar Nazırının ga. 
rip sözleri 

Bul()"ar ord usu bir rol 
~ 

oynanıağa davet 
l!'e"k zev·ıtııı nı> •. .. ·· 1.. 1 ıgır ıg-ı ·eııı ı~ıııı ı,;~etlırmekte.lır. lerecı• ,;üratli küçük motörlerle altı 
Alnl ·ııı. k'ıımııııılzı gı'l!.l'll'i ·11 ı 0 kmta:ı.nı :\lnıaııyanın ilk umumi h:ırpte:ki kan- lüz Lih:iik gemiler iıısa etmektedir - Sofya, 15 (A.A.) - Bulgar harbiye ' an ıın ıs Pnıe l'<ıır. ... .1.. .. .. l . k . 1 1 1. ·. · · ·. h 
Almanların general Donet:ni ta\·~i.vı· ·,ı, o.u._),ıı,t ı \' H}IP. o ara\ yec ı •nıl- 'er. nazın gener:ıl Daskalof, son mu are-

edilehil irnıi~ ! 

Uzun elyaflı akala ve klevland 
pamukları beş senede bir 

çırçırlanacak 
Ankara, 15 (Tdefonla) - :\lemle

ketınıizcl~· inı:ıl olunan pamukluları;ı, 
diğer memlek •tlPnL olılıtğ'u gibi ı:ır
rufaıınıası \'~ imal:llta en reni u;.;ıııJ·c
ı·in t:ıtlıiki ıciıı t:carel, ziraat ve ik ı
sad VPkülnt]e.l'İ t..~·afıııdaıı mü~t~rl'I;, ıı 

kuru.an kcımı~~·on çalı~nıalarını bitiı·
mislir. 

İ<:onıis\'Oll aldığı karnrlara g-iiı,'. 
uzun t'h;aflı Akala \'(' Klevlaııd ıııı· 
mııkları: Anıerikacl:ı olduğu g:lıi lır~ 
:<l'ııeıle lıiı· c;ırl;ırclaıı geçirilecektir. 

Macaristandan mühim miktarda 
Pamuklu mensucat geldi 

İ~lanbul, 15 (T~lefonb) - Tict1<·et gün ikinci lıir parti ele şehrimize ,pi· 
ofisi, }[acm·istandan memleketimize mi~t.r. Bunlar da ucuz i'i:ttle memle~ ,, 
pamuklu mensucat getirtmektedir. tın muhtelif yerlerine te\'zi edilec·~"· 
Bunlardan tıir parti daha ev\·eJ gelmış ıir. 
\·e !10 rilayrtimize tevzi edilmişh·. Su. 

-000,-----
.ndece•·· s·ınılm·ıkt· ı . ron ıılı. Ru~ya c phesı !ll·1 - 18 de :ıy- Stokholnı, 15 (A.A.) Alınan belercle ölen Bulgar askerleri il;in ya-
" "

1 
· • ' ,t( ıı. 11 ılevı·t- il;iııdeki kayıplara göl'~. clöı t 'ıalıerl('re göre So\'.vPtlerııı mukabil pılan lıir törende; «Ark l~oyalın da İntika-
---ooo'--- ılefa lazl:ı artı;.: giisteriyor. Şimdiki 'ıücunıları. Sonet kudretini gö,.;teri- - Harp gün ge(·tikçe vahinıl<>~nıek-

~lısır hükun1eti, .Aln1an-
ya yı protesto etmiyecek Vskeri Vaziyet 'e.mııo ıle\·am ıll~' \e ka ·ıpluı· lıu '(!- \'Ol'. Volokolan~k ve 1\.lajaiskcle Sov- lEdir. Ki.ıçük Ol'dumuz bır •rol aynam~- mını alacağız)) 

kılıle ıl~\'amlı oluı~a. Alınıııı ordu,;n retleı·. bazı mevzileri grri aldıkları- .va bir gün davet edilebilir. Bö.vle bır A) 1 ·ıt Kahire, 15 (A.A.) - 64 ölü 100 
y::ır:ılıya ınalolan Fiyumun, dfü1maıı 
hava kuvvetleri tarafından bombard.~ 
manı hüdise;;inden dolayı Hahire hll 
klımeti Bertin ve Romaya prote~t0 

notaları göndermiyecektil·. Zira şin1 ' 
diye kadar geçmişte yapılan buıııı 
benzer teşebbüsler için hiç bir ce: 
vap alınmamı§tır. Mısır hükfımet 1 • 

hadise karşısında duyduğu !liddetl1 

memnuniyetsizliği belirtmek ve taz
minat hakkını muhafaza etmekle ik· 
tifa edecektir. Al m an ve İtalyan te.'. 
b-aasının Mısırda müsadere edilrııı~ 
olan malları Mısır tebaasının uğradı· 
~ı zarar ve ziyana karşılık tutu l acıık· 
tır. 

· Londra 15 (A. . - ngı ere 1rndr.otıııin on haddine Yarmış olacak- •ıı bildirİ,\'Orlar. l\.Iüs.ahidlel'c giire
1 
hfüfüede muzaffer çıkabilmesi için ·ır- b h · ' Al k aııdr ı'ı·ad tt·-· - e., taralı 1 inci aahlfede -

kum~tinin resmi . özcüsü Bay Çin1'vf 
bugün radyoda yaptığı bı r beyanatta 
kı~ nıesimının gelnıis olması ılolayı,;iy
le Ru,;yadaki Alman har('kütıııııı ılm·
mu~ olciıığunu bildirnıi~tfo-. ).fihveıe 
do,.;t olan bir devlet . özcüsü tarafın
dan, Alman resmi t<!hligiıııle ajaıı.;la
rının verdiği haber!P.rı.> tamamen zıd 
bir mahıyet arzetmekte ol:ın böyle bır 
haberin dünya efkan unıumiye;.;inde 
ha)Teti muc;p olacağına süphe yok!ııı". 
Belki de BulgRQ· sözcüsü: si mal ve s~rk 
cephesind~ Alman harekıÜın111 gö~ter
diği ağırlığı örtmek, y:ıhucl ela h::\'il 
(',\']emek mnksadiyle ortaya lıöyl(' 'ıır 

a rıye nazırı e :-1, ' e ıgı tır. 'rn mU\':ıffakıyelleı·, Alman top<;u clumuza eldrn geleni yapıyorm:. Lir nutukta bilhassa demi~tir ki : 
---ooo m. evzilerinin faaliyı:>tıini dC' bertarafı Biz harpten korkmamalıyız, çüıı- _ Hoodun intikamrnı aldığımız 

·•decektir. kü, harp genç milletler iqin biı· kll\'- gibı Ark Roy:ılin de intikamını ala. 
Bir ayda yüz An1erikan C:örünü~e göre Almanl:ll'lll çok vet kayn::ığıdır.» Demiştir. <:ağız. 

· · 'l l I [ l I ·eyyal bir cephe kar~ı~ında bulun - ooo Ark Roya lde 18 k işi kayıp : 
gen1ısı Si a 1 anc ırı aca ( riukları anlaşılıyor. Almanlar. ba - A k Rovalı Al- Londrn, 15 (A.A.) -. Resmen bil-

• ' {'\'YOrk, 15 ( A.A.) - • T e\'york zen Ruslaıı çevirmek isterlerken r J diı ildiğ'ine göre, Akdenızde batmış 
Heı :ıld Telgrafın bildirdiğ:ne göre, l<endileri çevril mi~ olu:;orlar. olan Ark Royal tayyare gemi,i mü -
bir ·ay içinde yüz ticaret gemisi silah- Almanlar, bilmedikleri :ıra;,:de • manlar batırmJ~ rettebatından yalnız 18 kişi kayıp. 
landırılacak ve İngiltereye yola c;ık ~ert şartlar altında harbediyorlar. °" t 
mai;"a hazır bulunacaktır. ;;imdiye kadar aldıkları mevzilerde ır. 

---000>----

Bitaraflık kanunu bizi 
de alakadar ediyor 

haber atmı olabılir. Yalnız muh,ık- - Baı tarafı b irinci sahifed e -
kak olan bir .,;e\' varsa, lıugUıılerıl\) b'I k , 'k ·ı · · · · 
Al h . k·'t · · . 1 • • ·k ı 'cc> ,.,,nıerı r"ı g0mı erı ıçııı cep1.1-
~an aı~. ,ı ının .,ım,ı ,.:~ "aı . ~~ıı- ne ~tokları yapılmaklaclır. 

h~,,ıııde .~egıl, ce_ı~up cep~ ,..ıııde lııı. ııı- Ameı ıkmla !lyıla yliz gemi, diirt y
kı,.;af gostcrrec"l-{ı tııhmııı olıınmakt .. - da dört y(iz g mi silfıhlanclınlabilec~k-
t!ır. . tir. Dunun 18.) ı İngiliz limaıılarıııa, 

Alm;_mlar, ark c0yh 0sııırle, bug·ı.ı- 1;15 ele Kızıldeııizc i!·direceği sanılıyor. 
!('~·ele lıılha~~a hanı hııcumlı~nııa eh •m- Loııı!·rn l5 (A.A.) .:__ Londra gaze-
mıyet veı·mekt dırler. Hatta ;.roskuv•t- , .; ' .· " k ·~" ı b' .. fl k .. k· .. l· .. d"· 1 ... h"• , le.eı.,Am.ıık.ı oııgı~,,ıııte ıtaı.ı ı 
).ı ,ıı~ı o ,ın gun uz 1.ı\,1 ucurn .. ı- k 'k' lcl · · t ı·ı· h k 

l ·ı f'I l 1 1 , 1 1 • ·anunuııun ı ·ı m:ıı esının acı ı a ·-
rıııı ıı e zan a. ırmıs :ırı ır. ,, a u ~ı- . 
1 k . 'T.: 1 ı· · 1 ıı· 1 kıııılakı kanunu harar~tle kar1'ılıv:m c z~· ·ı: ıı uca a:tsı rnve ı o an nı ·\'- · · 
·1 k .. I" ı h.. 1 makall'l<'r \'azmaktadırlar. 

zı 0 ı·e ·arsı gunc uz ıa\'a uı;um a:: T . . t . l k .. [" 
ı .... k, hl'k 1 · · 1 11 k a\'mıs gaze C'sı, ıu ·aııuırn oc uııç 
ıtıyu .e ı ·e en nıucıp 0 ma' a Ye""· verm~ \.,.. kir:ılanıa kanunundan ,;o'1!'a 
p:th:ıln••ı mal olmaktadır. Taarnızu H 'ti · • ı · ı ı · · · .. . ı ı 1 • 1 . . ı ~rııı nı:ıg up ('< ı m :<ı ıçın en ınıı-
\ :ıp:ııı ıonı ıan ımaıı ta\'\ ar. erını ı:·ı- h' ı · ı 1 - ı ı· 
;.tırnak ic:ın nıiihinı av'tan·arp]erin'n ı ım n· s~.ı· o ı ugunu yazara' < ıy.ır 
lııı ta:ırnızhrn i><I irak etmeleri icap ' 1

: • _ , • 
tnıektecliı'. Almanlaı· ,:ark har•kttlı- Alma;1 ıhıız .~aı:e.~rnlın: ~o:·,:aıılı.- ~m 

na has!, dılrtan sonra Garp \·e Ak- 1ıyırıl. e nıe~ mumıü~n ıleg!ldı.r .. Am .. •, ı
cl ııiz Jıölgelı•rınılc m~\'('ıııl hava kııv- ı{'.I· lııı; ıl·•n:.z tlevletı olılııın'. ıçm lıo~·l • 
\'•ti r'nclen bi~· hsmıııı . 1 .1. . . Hl' ha.e mus:ıaıl~ eılPmczılı. Amenı•:ı 
·"ıı·k~· 1 .e\·)·<>tmı·~ı,.,'1• 1'1 1• l'tı clı·1

1

1 .mıını1 " 1"
1 

\: müm 0ss:ııel' meclisi, bu kanunu küçük 
s, ,t s '~ ·. " . ' ı ıın ,,,_ k . ti k ı . . G . ı 
tifaıle ,den İngiliz! r derhal faali\"l'lC ~ ~erı~:e ': "' JUi etı111ııt.ır. rerGı !~l. 
g ·çtiler b:ıtı Alnıaııpyıı gerek .·Ücı,,_ lı?"a gılmıvec:ek bır şcycl:r. Faknt A:ıı~ 
ııit: kınlanııdakı dü maıı heıl~fl€•·i:ıe ··ık'.ılılar ara,.;ın.cla a.nılıl~ ıoktur . . !~'-· 
:ıgır tnarnızlarcla yaptılar \"C nıpm:ı1<. :er.ıy~t m.?" •le;ımdc Lclh. kon&:re u\·,~
t<ıdırlar. Almanlar, garp CC'phesinıL erı. lıır go~l.:ı",; yapmak ıstenıı~Icı:dı~·· 
hırııktıkları tarrnrel(n·ini clahn zi~· tıle ~~~ılC'r \"e ış \'~ı:~nlcr .arasınd:tkı .ıhtı
Atlantik hnrLiıİi ılc\·:ım ettirm-k !ci:ı .~ilar ıla h:~ll.edı.~cektll'. Tehlıkeyı .ıt
kullanmn.küL ve bu bölR"l'cie fazla u_;. 'eatlı_ılı:l~e~hı<;111 ne kadar zaman b~k-. ·· ı ı g-ınıızı atıl'lıy·ılını yar" zayıatına uğramam::ıl· ic:ın mu( '.I- · ' ' · 
f:ıası ku\":etli olan İngiliz nıe\'ıdl •riııi 
bonıbardımanc\aıı \'azgec;mi~ gibiıliı
!el'. Bun:~ da mecburc\ıırl<>~·. Bu vazi
y~tin bu ~~kilde daha ne kadar de\':ım 
ecLceği, Şark ceph~,.;indeki harekfıtın 
inkişafınu bağlıdır ki lıu da olılukcn 
uzun bir zamana mütevakkıf gibi gü
rünmektedil'. 

(Raı/110 fJ<l:ci<'.~iııdı ıı) 

G ünün ıneselesi 
- Baş tarafı 1. inci sayfada -

ğından sıkıntıya vı> telaşa düşmü~tür. 
Bu meyanda bazı kazalarda çiftçinin 
yüksek f iatle dahi olsa şuradan, bura
dan tohum lu k aramağa kalktığı gö -
rülmüştür. 

Çiftçin in meşguliyetinin mahiyeti, 
'·u memleketin hayatında çok mühim 
~ir rol oynadığına göre, ona aid ve 
bilhassa tohumluk, ilaç, alet ve ede. 
vat gibi m eselelerdP azami dikkat 
ihtiyacı vardır. Çiftçi toprağa sahip 
olur d a tohum arar veya beklerse 
buna m üsamaha gösterilemez. Keza. 
tohum un mutlak a araz;y,. elverişli 
olması da zamanında düşünülmek 
ve tPmİn PdilmPk gerektir. Bu gibi 
ahvalde, çiftçinin her mevsim, her 
karış topraktan çeşidli, devamlı ve 
bol istihsaline yarıyacak b ir zemin 
hazırlamak ve bu İstihsalin bütün va
sıta ve malzemesini zamanında, ye
rinde matlup şekilde bulundurmak 
gerektir. 

** 
Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi 

Taze Temiz Ucuz ilaç 

T~kseı-i~·et, ne lrnılaı· az olur,;a ol-; ııı 
si meli A mcl'ika ticaret gemileri. i:t~
•!ikl'•ri \'el'l~ı·e gıdecckleı· \'e kors.ııı
lara silahlariyle nıukahele edecek!::
dir. 

Bu grnıil!'ı', Amerikan vr İnp:ıliz 
donanmalarına güvenec·•kleri iç'·~. 
hürriyet namına h'.ırp ed~n nııllell..:ı·e 
azıımi vanlınıı yapmak mümkün )l:ı
·aktır. · Du milletlere g-iinılerilen nı ıl
:~me n yiy<>rek n!'.tıltleleri sel'kiytı hız 
an·ıc·tk •:erlerin~ daha evYel vaı·.ı
·ak,la;·ıl;r: Fakat Liz ele me,;'uliy(•linti
·in :ırttı.l('ıııı kabul "tnıeli_v"z. Amerik,ı, 
·_,cıbefarimizden b zi iLrn eıLm..:z. 
.\m('rika, istihsal tenıpo"unu :trtırrıı,: 
ve malzenıeri han.ıci mılletlere \'::rec::
!ini rln il[ın 'etnıist'r. Bu harpt> hic bir 
1a:rretten kaçııımamak suretırle l1iz d. 
.\.m .. ·ikanın azmıııi klJ\·vetlenclirnıis 
1ılacagız. 

Deyli Tdgraf gazQte,;i, b:tar:ıflıK 
kanunuıııındaki taıliliıtııı, harbin tle
:amı üz 0 rinıl hayali bir te,;ır yapac.ı· 
'{illi ~·azm:ıktaılır. 

~IançP,..teı· - Guarıli\·en gazetesi, 
bundan lıöı le kııfılelerin Amerika ta
rafından h:ma\'esi hir emrirnki oldu
~uııu kayıl.cliycır 

Lı\"'l'JlOl Di.!yli Post ela :ıöyle y,ı
·l.iv'.lr: 

- l.unıhun·eisi Ruzvelt, simdi lanı 
'alfıhiı·et almıstır. Ruzvt'lt, bu ,.;al:i
hıyeti miittefiklPrin clarnsına en C:•ık 
yanyacak :)PkilıL kullanacaktır. 

Rerlin, 15 (A.A.) - D. N. B. 
Doyçe Diploıııatı ·e Kore Sponıl ııı,; 

·azıvor: 

R~zvelt, ilel'iıle \'ahim neticeler t.ev
lid edebilecek lıır kararıla küçücük bir 
ekserb·et (.nnıin etmistir. Bugün, hır
be tahrik el)ebıne eri~mek içôıı her~~ı· 
mübah görülm~ktedir. Ruzvelt ve hü
kumeti, bu kıırarlıı Amerikanın 'ıar· 

oğuk, kar ve Rus tankları karşısın- J\ ıf l d' • 
rla şaşırırken çok defa kwşı koy- ı.na aya ve ığer genn -
maktan bile aciz kalıyorlar. 1 ler de torpillenmiş 

Londra, 15 (A.A.) - Deyli Tel. Berlin, 15 (A.A.) - Alman re~mi 
"'raf .ı<azetesinin Stokholm muhabiri- t'.!bliği: 
nin bildirdiğine göre, Kmmda Al- Deniz teşekküllerinıiz düşmana kar
manlar Siva:ılopol ve Kerç kapıların- şı harekette büyük muvaffakıyet ka
cla gibi gözüküvrrlar. Kınmch vazi- zanmıoılır. 
vet vahimdi!'. Be~ Alman tümeni Si- Akdeniz:n garlıinde faaliyet gö;;te
\'astopol müdafilerine ,iddelli darbe- ıren iki d<:!nizaltımız, İngilizlerın Ark 
'er ind:rmektedir. Alman topçusunun Roy~I tayyare gemisini batırmışlar ve 
·laimi bombardım[llllll:ı maruz Lu- Malaya safı harp gemisini o kadar ciıl
'uııan Siva,-toµol şehl'i ve limanı So\·· dt surette ha~ara uğ'rntmışlardır ki, 
·et donanması taı·~fından artık üs bu gemiyı Cebelüttarıka kadar ba!ika 
,]arak kullanılamaz . Kırımda Sovyet genıiltrin çekm,!sine zar~ıı·e~ hasıl ol.-
1skerleı•i şimdiden geceleri Kere; !lluştu.r. Bazı harp gemılerı ıle torpı! 
lıerzahınııı öte tarafına geçirilmekttı ısabetı almışlarclu·. 
ve ornda Fantan ve Tam~ndaki ta_ I 26 Eyllıl l!l39 da tayyarelerim z 
lıii müstahkem müdafaa rnevzileı•:ne Ark Roy:ıl tayyal'(' g<~mi;.;ini hasara ıığ'
verle. tirilmektedir. 1 ı·a.tmıı:;l~ır_ılı .. F'.ıkat gemi lıilfıh:ıre t.ı

Diğer taraftan D(•\'li ;,\fo\'I divor _ mır ~ttwılmıştı. 
\i: · · - Britanya imparatorluk dairE:si de lııı 

Kafkas.nıya Kerç-lı•n te~elılıfü: e. kayıhı itiraf ~lnıi>;tt)'. • . 
dilecek hücum içiıı rlli A iman para- _ Tayyarelcı:ımı.z, ~kcwy:ı d~~ı.•."unı~a 
~ütçü tlimeni Az~ık denizi kıyılm·ın _ 1<>0 tonluk hır !itlelJı lıonılıalı,\ .ıı .ık b,ı-
da toplannııs bulunnıaktaılıı·. Ayn- ilrrnıl51arılır. . . . 
ca Kronsladda Rosto fa karşı hücu - Şimali Afrik:ııla t_a.ı:y:T~~e~:ımı~. lııı· 

· • lııırı'lız 't\' l·ı\'\"Hesını ılu~urmusl"l'-ma yeıııdeıı Laı-!lanıaga hazıl'lannınk- . " ' '· ·' · " · · 
tarlı ı·. » ıl ıı·. . . . 

B' k ı· ·1 b b hk' i T 5 - 15 son!!'sı·ııı z:ırfıııdıı fngılızlt!' 
ıı· ·e _ıme ı .e .u ,;a 1 ·ı ııgı ı.z 119 t· . ·are kal'lıetmh;Jer<lir. A ·ııi 

1razetelerı vıızı\·etın son 2·1 saat ı - .ı~.~ · . · .. . .\ · ı h'. ı · · 1 1 - .. 1 nıüdclet zarfında Brıtaıı\'a uzer. nde 
çıııt e va ım esmış o < ugunu so\· e - .. 1 1 6 ·· k ı ı 
nıekle müttefiktirler. · nıucaıle ete t:ıyyaremız ·ay ıo nıuş-

Loııdra, 15 (A.A.) - ;\Io~kova 

tL"1'. ___ ... __ _ 
Bir An1erikan genıisi 
lngilizlere devredildi 

Orta Şarkta askeri 
vaziyet 

Kahire, 15 (A.A.) - Orta şark teu 
liğı: 

Libyaıla: Tobrukta evvelki gece ha
va ve topçu faaliyeti olmamıstır. Sa
bahleyin düşman müdafaa h~tlurımı
zın doğu kesimine ağır havan loplaı·ı 
ile ate:ı açmı~tır. 

Ayni k 0 sime tayyare hücumu da 
rapmıştıır. Zayiat olmamıştır. Devri
yelerle temas olmamıştır. Hudud çev
resinde devriyelerimizin faaliyeti üze
rin~ ılü~maıı ehemmiy<!faiı topçu ate
şi açmıştır. Bir kaç düşman tankı go· 
rülmüştiir. Kayıp vermeden keşif "ı:ı
reketler:nıl:! bulunduk. 

---000---

l{uzvelt tayyare imala
tının arttırılmasını 

ist edi 
Va~ington, 15 (A.A.) - Ruz\'elt, 

gemi ve tayyare inş:ı:>ının fazlala~tı
rılma~ını isti ven biı' mesaj gönclel'miş
tir. Bu mes:ı:jda deniliyor ki: 

- Eğer İngiltereye lüzumu ka -
dar gemi verir~ek, Hitlel'İn muvaf -
fak olmasının önüne geçeceğiz. Ra -
valarcla hiı.kimiyeti alır~ak. Hillc•ı· 
mağlüp cd·il!'cekliı'. 

---ooe>----

---000•---
Litvinof un tayyaresi 

Bakfıya indi 
Moı;kova, 15 (A.A.) - Amerik' 

Birle!!ık devletleırinin :\loskovn büfiİ~ 
~lçi~i Sta~·nhard, Sovyetler bir!iğ-lııiı~ 
yeııı V~şıngton Lüyük elçisi Litvi~:ıı 
ve lngılız h:.ıberler nazırlığı sefleı·•ıı
den Sir W olter Mainkstonu üısıyıı•1 

tayyar3 Bakuya vıırmıştır. · 
----<000--

Alınan elçisi Abes 
Vişiye g eldi . 

\ ·~· Vi~i. ı;; (A.A.) - Alnı:ın de. 
Alws. Vi~iy0 gelmi'itir. Hurlıi.V<' ·ı:ı· 
zıı·ı Hulzing<.>rin cenaze töreniııı~·~· 
Alman hükümctini temsil edecekt•ı· 
Fransa ile ticaret müzakerelerinde IJtl' 
lunacak olan Alman he\·'eti d<> Viı;:Y~ 
gelmiştir. · · . ·ııı 

Fransız devlet nazın, Alman eJçıS'j. 1 
Mareşal Peteıı arlına i:ıgal huduıJuıı·' 
kaı :şılamıştır. :\Iareşal Petcnin mu!ı::t'. 
fız taburu, hey'-:lin ik:.ımetine tnh' 1

.: 

edilen i\Iajestik otelinde askeri iht!, 
ram \'azifcsini yapmıştır. Abe~ \~ 
mııi,\·t>ti akşam ;.ıareş:ıl Petcnin ıJar" 
!isi ol:·~·ak ziyafette •Julunnrnslarılıt· 

---0001---

l\ladencilerin vaziyeti 
l'aılyosunuıı verdi.Ki re~nıi halıC'l'lerc 
g-ür~. nıeı·kez ve cenup repht•leıiııde 
harekatta bulunan Rus kıtaları, ı:~ 
-;onteşriııde 2;) Alman tankı, piyade 
askeri ve malzeme tasıyan 300 kanı
\'On, benzin ta~ıyaıı döı:t ;:;aı·nı;,: kam
\'Onu, 25 tayyare karsı koj·ma tesisi
ni tahı•ip ve bir piyade alayını imha 
etmi!ilİı'. 

Naı)oli bonıbardınıan 1 ı, Vaşington, 15 (A.A.) - Amerika c Va~ington, 15 (A .A.) - l\fa( eı n• 
lır.lıriye nezaretinin lıildirdiğine gii - edildi ciler ihtilüfının halli maksad1y!l' 11~ıt 

Cenup cephe~inde iki günlük harC'
l<ıltta Rus tayyarecileri piyade ~ıske
'i veya malzeme taşıyan 1 97 kamyon 
ahı in etnıi~ Ye altı yiiz kaılaı· ask!'-
i ölıiürmüstüı· 

Yine Ru~ re:,mi fıalıı~l'leı•ine güre 
~etf.' mli:rezeleri, cephenin ekser 
<esınılPn bo~·unca faaliyette bulun
-nu:;;la.ı-.. 300 k1dar Alman su ban \·e 
ıs.~eı ıııı ölclürmü~ler ve düsn~anııı 
nuııaka]p hallaı ını kesnıi~lel'~lir. 

be y:ıkla:ımıyacağ'ını söyliyerck ha.~u 
!rn nılınyorl:ı r. 

R uzvelt, Amerikan gem ilerini ılo,.;!. 
!arına malzeme göncl,rnıck Jüzur1 ııı 
hiıc! devre,;, lıuiuneağını ;;övli\·e,·ek 
t~lıl~kel! b'. ı· clurunıı~n önüne gec.ceı{ini 
hılıknııslıı. halbukı Amerikan gemile· 
riııi harbin orta:<ına giitürnı~kt~ılir. \'c 
genç Am0 l'ik:ılılar öllinıe sürüklen 
nıckledır. 

Reı !erin t:ı;;nifi, Amerikan milleti
oin Ruzveltin entrikalariyle aliıkachl' 
1ılnıaclığını gösteriye~-. Amerika, bu ka
rari~·l" yalnız ,nıperyalist İnR"ilt:~·;:)\İ 
değil, Dol:rv:k Rusra.rn da .nrdını 
edecektir. Ruz\'elt, aldatıcı vollanl:t 
milleti . harp .rol una stirükli.\:ebilec~k 
tek aılamılır. 

Vellington, 15 (A.A.) - Yeni Zc
lancla başvekili Freyzer, Amerika l.ıi
tar:ıflık kanununun tadilinin, mütt\.'
fıkler lehiııe alınmış kat'i bİı' tedbir 01-
duğunu söylemiş ve dernıstir ki: 

- B u karar, zaf-:riıı daha evvel ka
zan ılmıısına yardım edecektir. 

ı·e, (2:1770) tonluk Corc Va~ington den sendikuları reisleriyle RuZ\'.~ı'I 
yolcu g•:mbi lngiltereye dcvreıiilmiş- Kahire, 15 (A.A.) -. - İn!l'iliz ha·.:a arasıııd-a bu :-1aLah Levaz sar:ı~ .. ~ 
tir. Bu gemi .-on zamanlarda Ameri- kuvvetleri Napoliy" şıılılctlı su~·etlt.• v.~ıııl~ı.~ J?Öl üı;;m~ 30 ci.akıi~a süı:ıı1 d:ı 
k'.l için harp malzemP:-1i taşıyordu. bombalamı;;l:U'dıı·. Siragüzadaki as- tur. Goruşnıelerın netıce-;ı hakl\111 

Asos:ı·cfal Prese göre geminin devir ked hedeflerle deniz tar.\•are üssü ele malumat \'erilmemiştir. 
nıuamele·•i 26 e.Yliilıle ya1Hlmı~tır. 'bombardıman eclilıııi:slir. 

ooa 

Adanalıların Kızı laya 
teberru/arı 

Adana, 15 (A.A.) - A<larıaclaki 
askerlerimiz icin kıslık hedh·e teda
rik rdilnıek üzere k

0

ızılay k~nımuna 
nıiihim teberrüler yapılmaktacltr. C'e 
laleıldiıı adıııda Adanalı bir zat 1000 
Jiı~ı. ::\Iehmed Şannıan nOO liı'a, di -
ğ'er bazı zevat da yüzlerce lira te _ 
lıeıı ü etnıisler<lil'. 

Ak;;arn.vı'ıı İspir köyU Türk hava 
kurumuna 1102 lira tcberrü c·lmi~lir. 
Diğer köylı>r halkı da 50 Olirndan a
.-ağı olmamak üzere köyleri namına 
teb{'rrülercle buluıımu;ılaı dıı·. 

Herinıan 1\ vr upaya 
aelivor ,.., J 

Nevyork, 15 (A.A.) - Amerika 
üirleş·ik devletlerinin l\Ioskova lıey'eti 
reisliğini yapmış olan Evril Heriman 
bugün Fliper tayyare~İ ile Avrupııya 
gitmek üzere yola çı' acaklH·. 

Akbaba n1ecn1uası 

---,000---
000 s 1 "1· ., . J\1aJiyc ı razır ı ... ivasta {ar lı 

n acdt n "' ... 15 (AA) !)" f·ısıl:ı. ~--,ı\ ,1~. • . . - _ un ' l .... 

)~on1ada 1 olarak lıiitün gün Si\'as1l kar yaitıı 1 ' 
A A ) I. t 1 h . . tır. Roma, 15 ( . . - a Ya arıcı.ı ~ 

nazırı ('ıano, l\I:ıcar m'.ıliyc nazırını --------------:.-~ f 
kabul .etmi~t.r. italyaıı n~ali,\·e nazıı·ı A N A D Q L lJ 
ve Mac<!~·istanın Roma elı::ısi ıl~ gliriiıı-' 
nıelerc iştirak ctnıi;:lerclir. 

---000---

Sta lin, r'olonva sefirini .., 

kabul etti 
l\Iosko\'a, 15 (A.A.) - Stalin, 

dün l\.Io~kovaıla Kremlinde Polonya - , 
nııı Son· etler birliği nezdinde ki lıü -
vük elçisi Keııc:u kabul etmiştir. l\.Io
lotofun da iştirnk ettıiği bu göriişme 
iki saat siirmiiştlir. Göriişmenin mev
zuu, açığ'ı vuı ulmamıştrır. 

DDD 

... ................. .. 
Sahibi ve Başmuharriri Jıf 

HAYDAR R0ŞT0 OKTt 
--::--

Umumt Neşriyat Müdllr11. • 
HAMDI NÜZHET ÇANÇ~ 

-··--
Ah 

.. Yılhiı t4o0 ~· 
O De : 6 Ayhfı So0 

Yabancı memleketlero 27 Ur• 
--::--

idarehane: ikinci Beyler So~ -----____ ____,., 
) 'eni bir n1itra lyöz CONDELIK TAKViM 5 

Nevyork, 15 (A.A.) - General 1360 ŞEVV AL2 
Motorc;un Saraııkiiste fabrikaları, 1 EVKAT 

. d . 1 s '/)· Birenik tıpin e yenı bir mitra yöz S D • 1 
1 t 1 I rapmıştır. Bu mitralyöz dakikada • ' t6,S 
<apa l ( l 1400 mermi atmaktadır. Mermi sani- Sabah : 6,48 Akşam z 

htanbul, 15 (Telefonla) - Akba•Ja yede 800 metre k-atetmekte ve 5 ki - j'le :11,58 Yatsı 18, 
m(!rmuası, Vekiller hey' eti karariyle lometrclik sahada tesiı,ini göstermek-· ikindi •14 34 f ... k 5, 
iki h:ıftn m iiddetle kııpatılm ı ştı r . teclir. ' ı;::;::;._:,~;;· ;..;.,_..;;=;,;;;;;... _ _. 


