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NOSHASI HER YERDE ( 5 ) KURUŞTUR. 

Çarfamba TELGRAF : ANADOLU - IZMİR 
TELEFON : 2776 

19 ADRES: i kinci Beyler aokaimda 
2 nci Teşrin ANADOLU ırazeteai idarehanesi 

7941 ( ANADOLU) MATBAASINDA 

A l n1a n Basın h ey'etinin 

z iyaretle r i 
Ankar:ı, 18 (A.A.) - Alman basn 

heyPtı lı:ı~kanı orta elçi doktor Şmıt 
)':ıııında Alman büyilk elçiliği müstoşn. 
rı \"t• b:ısııı :ıl:ı~esi olduğu halde md-
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BASILMIŞTJR 

r Grub içtimaı\ EKMEK MESELESİ 
Bir komısuon seçil • 

mesi kararlaştı 
Belediye reisi, ekmek için hiçbir 
sıkıntı çekilmiyecektir, diyor 

r *** ' 
Ron1isyon , m illi korun- , D e polar nıahsulle doludur, piyasaya fazla un ve- ı 
~a ,kan~ı~~ın~a y~pıla- _!2,ln1ekte dir; göst e rile n teltış lüz un1suz, zararlıdır 
cal.. degışıkhklerı tet- G 1 . _ .. . l· 

1 .1 d k e e n e n111 uzerıne c '"-
{ ı c e ece • 1 1 ıneğin ci osu 13,.) 

Anknrn, 18 (A.A.) - C. H. P. 
!lr~cıi,.. grubu umumi hey'eti bugün kuruşa çıkarıldı 
18/lJ 1941 <n:ıt 15 de rei< vekili ı;\rJırjmizde ekmek nıe,·zuu iizcrin-

1·rP.b.0n meb'usu llııs:ııı fblrnnın re- de çıkan şu)·ialaı ııı hep•i de 11sılsız
isliğinde toplandı. c .. i,enin açılma- dır. Dün vilayet. iıışe müdürlüi("ü. 
'ını mütPakiı: geçen topl:ıut:~·n ni.1 toprnk mahsulleri ofisi ve belediye• 
Zabıt lıülii<ası okun, 1rnı, tnsv•ıı etli!- rei,liii'inden ynptığınıız tahkikattan 

anladık ki, vaziyet normaldir. :\Iem
nıLı ve milli korunma kanununda lekette vesika ile ekmek verilmesi 
Y:·.pılncuk dei(i.ıiklikleri müzak~re me\·zuubahs değildir. Binnenaleyh te-

l 
• 

etnıek iizeore Pnrtice te~kil olıına- la~~ a~la mahal ve sebep yoktur. Alıncııılar toıofwdaıı 1 Cak komisyona seçilecek aza i~·in Yalnız gelen emir iizerine dünden 11111 ıa..ar" edilmiş lııılıoıan Lcni.ım·cul şe/ııiı·ı'e, 
grup idare hey'etinl.! salahiyet \'e- "!ibaren ekmek 13,5 kuruşa satılma. edilen Soryct rocukları 

ııucıllı _.,riııurklaı11ıda nnıhafazıı 

tilm\.>si hususundaki riy:ıset rekl i fi Ta başlanmıştır. :'"'""''''!'''''' u ı ı • u ınn11u u uınııııııııuıı ııı ı ı••••••••11• • • • •••••••11 1 1111uıın ı uı1•••11n11111• 
k Belediye reisi Reş::ıd Leblebicioğlu • = A k ~ • . : 
"abu! edilmiş \"e ruznamede başka 1 rla ekmek ve kömür mevzuları hıık- ~ • : s erı.A azıyet : • : 
nındde olm::ıdığmdan toplantıya kındıı dlin bir muharririmize şunları i § ~ ~ 
Ron verilmiştir. -;öy ı em iştir: •

1111
"

1
'

111
••

111
"""""""''"

11
""'"""""""'"'"""'""'"" ................. 11111: 11 , 111111111: 

.... 'V __________ , mekteE~~~kui::~s1i:~n~:~i~?;.'~ı~~: Kalininde şid- Moskova meydan sava-aşinrion gö- ta son gunlerde bazı fırınlarda un d tı• •• 1 • d ~atışının eı'ken bittiğini gördüğümüz- . . . . e 1 çarpışma-
ruşme erın en den her zamaıı piy:ısayn verileıı un'.l Bdedıyc ııı-<ı Rlpd Lrlı/ll,ıri111jl.-ı şı en çetin saf hasında b 

>,'r miktar daha ilave ettirildi. Bu · ta ve fırınlarda kurulturmaktadır. lar devam edı•yo 
İr netice bek• nun sebebi, lüzumsuz telaşa dü~ül · Bu şekildeki peksimetlerin fırınlarda r 

mesin, halk, bol ekmek bulabilsin kurutulmasına mani oluyoruz. Mül-

1 •ı • diyedir. hakata ekı:nek g~tmemesi için de 
enı mıyor Toprak mahsulleri ofisi depoları, şehrin geçıd ,·erleı ınde kontrole 

mahsulle dolu~uı-. fırınlar, evvelce b.a.şlunmıştır. f!emşerilerimden çok 
118 kanıyon t a hrip edil

di , beş t a nk ve mal

zeme igtina m olundu 

Aln1anların Mos kovaya 45 kilon1etre yaklaşmış 
bulunmalarına rağmen , n e tice nin Sovyetler le

hine olması ihtimali daha kl:lvvetlidir J 
, ~ıkardıklıırı nuktarda ekmek çıkar- rıca eclerım, telaşa duşmesinh-, miis

apon murahhası Kuru- maktııdır~ar. ı,ıa~ı vatandaşıaı. w. terih oısunııır, bizim işimizi koı,11, _ 

su A 'k • rı te- zu msuz ~u· teıaş ile razı~ ekmek s:ıtın ıaştırııcak tarzda hareket etsinı~r. 
' merı an rıca ı ~ ılarak bı.r kısmını pcksımet yapmak- ekmek içın hiç bır sıkıntı çekilmiye. 

tnaslarına devam edıyor cekur. Balıkçı yarım adasının 
Atlant"ıkte yaka Hemşerileıimden normal zaman_ h"ll · Al d 

A "k ç• d • !ardaki gibi muayyen mikbrda ek_ Sa ı erı man CeSe -
~naerı Q 1 ıne yar ım· I Al lek alar::ık bize müzaheret göster- feriyle doludur 
c/qn

1 
Japony-:ı da Çin anan man ge- n~~ı;:,nJ.t;~·::ı::i~~ ederim. .. l\foskovn, 1 8-~A.A.) - Dün gece-

•• • J k • [l • " " s • Kom ur l'1tn e gelınce, mü 1 hak:ıttnn kı Sovyet teblıgı: 
ıızerınue ı eme erın- mısı enjana lzmire kömür gelmeğe başlam ıştır. . 17 sonteşrin günü kıtalarımız bü -

_, g mı"yor • • • ~uzurrıu .kad~r vagon temin edilmiş tün cep heler boyu:ıca ç·:ırpışmı~lar -
uen vaz eç getırıldı tır. Komur ışınde de kola~·lıklar gö- d.ıı. Ça~pışmalar bılhassa Kalının is-

rülecektir. tı.karrıetınde ve cenup batısı kesimi_ * nın bır noktasında şiddetli olmustur 

Amerika hariciye nazırı 
Kordel H ııll 

Vaşington, 18 (A.A.) - jnpon mu 
t4hhası Kurusu, bugün hariciy~ na
ıırı Rorclel Hu! ·ile 25 dakika görüş
~U~tür. Kurusu, müliikatı ~üteakıp 

Ul •le birlik!~ Ruz\'eltı zıyaret et
ltııştir. 

H ull' ;ı ıı lıc ıın ııcı t ı 

t Vaşington, 18 (A.A.) - Ruznl
'n . 
~ Jarıon murnhha;ı Kurusu \'C cıç· 

~ aıııura ıle görüşmesi bir saat on d" 
ıı'~a sürnı!lşlür. Toplaııtıdan :;nnra 

l.aıetecı l ere be,·anattıı bulunan h.1-
ıc' w 

'Ve nazırı Korclel Jlul: 

Amerikan filosu taar

ruzi harekatta bulu-

nuyormuş 

Ruzvelt, gemilerin tes
lihi ve harp bölgelerine 

girmesi hakkındaki 
kanunu imzaladı 

Belediye reisi, dün Kemerde bele- ,. 1~ ~.o~teşr,in~e 21 Alman tay;are: 
diye temizlik h~nını teftiş etmiş, şelı sı duşurulmuştur. 6 tayyaremiz kay. 
rin temizlik işleriyle meşgul olmuş- bolmuştur. 16 sonteşrinde Moskova 
tur. cıv,:ı.rınd~ evvelce bildirildiği gibi liç 
-------------- degıl, fakat on bir Alman tayvaresi 

Rusyaya aka düşürülmüştür. • n l\foskova, 18 (A.A.) - 17-18 son-

yardim Sell
• teşrin gecesi kıtalarımız bütün cep -

he boyunca muharebeye devam et-

-Devamı 2 İnci sahifede -

Binlerce an1ele y eni 
lI v l lzmir muhtelitı• Şark cephesindeki mııharebelerde Almaııluıııı eline geçea bir Sovyct 

yo ar açn1aga ça ışıyor alaııııı,·ıı mııcay-ı 
Vaşington, 18 (A.A.) - Reisicum " 

Yeni De!hi, 18 (A A ) - Rusvava Ş k h 
hur Ruzve. it, bitaraflık kanununun muntazam b' lle. · 

1 
.: • ar cep esindeki harekat hakkın- !er, Kalinin bölgesinde arazi terket-

. -· . .r sure ma zem 0 gon le- lng iJizle rJe karşılaşı11ak da gelen son. haberlere nazaran, mek mecbuıiyetinde kalmışlardır. 
~ maddesını degıştıren kan_u~u ım~ll- ri!mesinı temin edecek yeni bir yolun .. A k 'd k Moskovaııın şımal ve cenub bölge!,~- Kalinin bölgegınde"ki inkişaflara rağ. 
amıştır. Amerıka gemılerının r.ı!ah- tanzimine çalışılmaktuclır. tızere Il a r aya gı ece nnde muharebeler artan şiddetle de men asıl ncticenın Tula bölgesinde 

l andırı l ması ve mu ha rebe bö lgel.eri- Bu yol Büliicistanrlan geçmek sur.•- Haber aldığımıza göre, yakında vam etmektedir. Bilhassa iki nokta- alınmak i.st.endiği ':"'e büyük Alman 
rındekı Jıman l ara gönderilmesı ıçın ti\"le Hindistunc!ıın İrana .l kt~d· .. Ankarayıı gelecek olan İngiliz fııdbol da Alman bask"ı artmıştır. Sovyet. kuvvetlerınııı .bu bolgede bulunduğu 
b'"t'" k ı · t · gı me - 1'" !.!ık k ı - tak ı f d sövlennıektedır Almanların, Mosko-

u un anım merasını amam lanmış- Bu yolun kullanılıp kullııı1ıl,·ımı\•,·ıc·ı- 1 1 ımf ıdnın arsı aşacagı b" ımd.al r._ u . S b• t d . . "t·kı 
t ' t t vaya karşı gıııış ı eri bu son ta-arru-
ır. ğıııı anlamak m:ıksadiyle Ru~vanı )ı~·k ed erııısyob~!Ldınc:~ı ~"t · 1 te ıımıf· ~e ır ıs an a çete za" iki tank kolordusu ile bir kaç mo-

Yen· talıAisat iı-:f d " . . ! k" 
1 

~ ~ a '1 a ar ara ı ıırı mış ır. ngı ız a 1- .. .. .. . , 
. ı . • rn ı ~ımdıc en mez ur ~·o dan s2n•et göncle. mı, lzmir ve Ankara muhtelitleriyle ve h • torlu tumeıı ıştırak ettirdikleri "·I· 

V~şın.~ton, 18 .(A.A.) - Ruzvelt, rılmiştir. Yeni yoluıı tıııızimi .esnası•ı- Ankara şampiyonu Harbiye takımiyle arplerı arttı nılnıakt~dır. .. . 
mıllı mudnfna ıçın nltı milyar 'i87 d:ı Biilücistanın dağlık mıntakası ha::- üç maç yapacaktır. 111.oıaı<k lıolgesınde de beklene~ 
mih-on dolar munzam tahsısat iste . kıılch kıvmetli nl'ılümat "!<le nd"I . İngiliz takımiyle karşılaşmak üzere Ab lmb,ın1 taaı ruzu başlamıştır. Hatta 

· · • · · · • ' ı m1'- k · k ı t · h L b • u o gede Alnı ·ı · k il · miştir. Bu paranın ~·arısı harp malze- til". nıır:ıda ı:ö<:"Ue çobanlar \':tsam·ık- tt araya r•dece o~~ zmır m~ te- e a n e cıvarında Alnıan ;\foskO\"l şehrıinea~51 ~rlıo t oe)~ıı~~n 
mesine ayrı!uca~tır:. . taclır. . ·- . 

1 ı ~·u~~~~ı;:; ~·~~;' ~a~;~·~!n~ \'<' nıüf r e zesi inıha edildi daı: .l"aklaştıklarına iş~re~~l~n:ıak: 
- Devamı 4 uncu ıahifede - _ Baş tarafı 2 inci sahi fede _ · tadır. 

Kudüs, 18 (A.A.) - Sırl,i.;tnncLın Devamı 2 nci Sahifede -
gelen haborlere göre. Nı~iıı cenubun-

-• 

ltı .._Bu görUşmc iptıdai bir görü~nıe ' 
ltı 11h1Yetinde olmuş, şnhsi Ye umumi 
~~e leler görü~ü lmüştiir. 

da, harap olan Lebane şdıriııin y:ıkııı
da Alman kuvvetleriv!.: Sı\"J r,ete".:ı i 
ııı :ı >ıncla bir çarpışma ol mu?, 32) ;:i
.!)Ilık Alman müfreze~i imha Pcli;ıtıı$

t:r. Almıı,,ıann başka «H ıı s:ıhaia'l'ın

·l;.ıı huvvet arırarak lıcır:ı:,,1 göncl~r

d:)(i "~ rehine olarak S:. p fiJ<1r :ıd;ını
l!l. ııı! t~\-hif ettil?'i söv~enırıtJi .. ~li . ._ 

Af m~~-~~ra göre 
Donetz havza
sında harekat 

yeniden başladı 

leıııışlir. 
1
1
• Cıızelcciler, Kurusunun, jilpOn 

ı.;~Vekilinden Ruz\•elte bir mc~a.ı ge. 
'U il getirmedığıni soı muşlar, Jiııl, 

C<•vabı vermıştır: 
cı .._ Hakiki görii~mebre, b::ısbnma
ltı:n evvel bu hususta bır §ey söy!ıye

tıı. 

ll uı b etrıı · eyanalına şu suretle devam 
'ifl.i r : 

ltı .._ 'l'ojonun nutku henüz ince!P:ı 
lıae~·~ti r. Vıtşington görüşme!eıi 
q~ kında şımdllik ne nikbin ve ne 

hı!dbin olacak bir şey yoktur. 
Çiıt tedbir nlıyor 

lic~ung • K ing 18 (A.A.) - Çin lın 
ıy 

bir ; nazın beyanatta bulunarak, 
Japon t aarruzu takdirinde Bir

.... Devamı 4 ncü Sahifede -

A l/a ııtiktc Alman deııi;a/tılanııa katşı faaliyette bulııııan Sivli.,i,ıck sıdı ı·erilen , iki 
denizaltı bombala riyle m ilceh lıez Amerikan aı•cı botlamıdaıı bil"i • .. 

top, torpil ı•e 

1 SAR t.T L.E.R 

Fia t lis tes i lazın1dırJ r 
Ankarada, et, sebze fia t l arı, 

her gün bir liıte ile muntazaman Hin 
edilir. Bu suretle halk, kolayca fia t
leri takip ve kontrol edebilir .. 

Geçenlerde yazdık : 
lzmirde de böyle bir listeye ihti · 

yaç vardır. Çünkü fiatlerde görülen 
kargaıalık ve temevvüç, ıeh ir halkını 
şaıırtmaktadır. Kaldı ki, Ankar a fiat 
l iateıi, bize, lzmirde sebze fiatlerin in 
"ok yükıek oldui unu ve mutlaka 
tenzili lazım geldiiini de ıöatermek· 
edir. 

** 

Sivastooo la in1ha edici 

hava taarruzları yapıldı 

Moskova ve Leningrad 
tekrar bombalandı 

Ber!in, 18 (A.A.) - Alman resmi 
.ebliği: 

Kırımda sava~ tayyarelerimizlt 
Ştuka bombardıman tayyarelerımız 
müstahkem mevzilere ve Sivastopol 
limanındaki tesisab lmha edici dar· 
beler i"dirmişlerdir. Bu ııra da biiyUk 

- Baıtarafı 2 inı;i aabifede -



Sahife 2 
____ ..,_ ......... ' --

... ALMANLARA GORE A k A v . t R k ~--------~---~--~ 
-Ba~ tarafı 1 inci sahifede s erı azıye usyaya a an (Şehi·r ve M emleket Haberleri) 

bir silep bntırılmı!l, bir torpıto muh. - Ba~ tarafı 1. inci sayfada - d ı• 
!'ıbıl'le bir ticaret gemi"i h:ı,.:ara uğ- Almanlar, üç dört günden beri yar Jm se } y ı 11 h f 
mtıınıı~tır. • t 

ll:•.\·anın <lu:ı:elrııes.ı Ve \'ollarııı :\fosko\•aya karşı başlamı§ bulunan - Baıtarafı 1 inci sahifede - er 1 ma ar a ası 
Lu taarruzlara büyiıik önem vermek. Lıllanılıı· bir hale gelmesi ~izc>rıııe tedirleı ve Moskovanın, bu taarruz- Şımdi yardımcı bir İran nakliye •f!r-

l>oııetz bölgesindeki harekfııa dP- !ar sonunda zaptedileceğini iimid er- visi de tesis edilmiştir. Btwacb nakli- k d b ı kt 
\'anı edilmistir. Dü~nırın ger: atılmı~ li~·orlar. Diğer taraftan Sovyetler de rat kervanlarla yapılmaktadır. fü-ı ya ın a aş ıyaca ır H• lıazı yerlerde kuvvetle miirlafoa 

:\loskova müdafaası için yüz binler- bin işçi yolun tanzimine çaiışmakl:cı<lı,., 
l'tl ~ lc.>ri ~ahra mevzilerinden çık:ı k d k k k · h lk .. 

'· ce ·a m-er e as er.ı. ve a ı m.u - Yakında işçi miktarı 8 bin olacaktır. rılnııştır. Bu ,.;an-ayi mıntaka.'lllda ~·e d f h ti d kt d 
ni ·'"" leı· ela "e"irı'lnıı·~.·tı·ı·. f,'iı· bo-. k·,ıı a a:t a arına gon erme. e ır. İran hükumeti ganetlere iştırak f't- T f h } • d•d 100 

, ~ ~ " ., "" Uzak sarktan tren ve tayyarelerle . . : ar esao arı ~Jm J 111:ı..n ıı'.:tic<·~inclc hare~ct hal.incı~· ?u!ı.nıan getiıilei1 taze kuvveıter de M:oskova- mekte?ır. şımdi bınlerce ton har~ maı. as ru "$ ~ 
hıı· ~oı, ı:ıar'5aııdız trenı elıınıv' geç- nın müdafaasına verilmektedir. zemesı, Hazff kıyılarına gönderılmek. . •ı 
nıı-;.tıı·. . .· . . . . . . Başlamı ?lan b~yük sava_ş·ın· h~ıı- terlir. Basraya Amerikadan, Hindis- mi YODU 

l epheııııı en. ş~m,d kısmınd,ı s.ı - gı braf lehıne netıcelenecegını şım- tandan tngilt!>reden Kanadadaıı her 
\'a,.., tayyarelerımız Kandalaf ü;onık dı'deıı tahmı'n etmek gu .. çtür Ancak .. h ' t" 

1
.. 

1 
' 

1 
kt d' Yeı·ı; malı haftası 12 birinci ka- tır. Bunun ehemmiyeti hakkında 

- .. . ' · ' gun er uru ma ze~ geme e ır. • k" ı dogt1-<unda barakalardan mute. P.k kıl :\Ioskova müdafaa hatlarının takviye . . • nund::ı. başl;y:1caktır. Hafta; radyodıl hafta içinde san at ·aı· ara, e:mafa, 
bi!· çok .Sovyet k:ımrlarıııı ~anrip ı l- edilmekte olduğu, buraya hiç harbe Hınd:st~n, Avustralya, !long-Kong Başv<>Jril t:uafından irad edilecek çiftçilere \'e işçilere konferanslar 

aşmış bulunuyor 

rn ikincitqrin rn.u ç~wşamba 
-· 

BUGONKO PROGRAM 

mı~lcnLr. . . . girmemiş yeni kuvvetler gönderild!- ve .hatta Ingıltereden demıryolu ame- nutukla ı,çılacaktır. tzmir yerli malı verilecektir. 
I~:ırn km:~·etle!·ımız. :\foskc-va ı!e ği ve bu cephede İngiltere ve Amerı- lesı, lokomotif ve vagon gelmiye haşla. ve t::ı. aJTL!f kurumu, hafta münase - Tasarruf hesapları, şimdi 100 milyo. öğreniyoruz: Tiirküsü - :\Icnte*' .. 

Lenıngrad bolges;?dekı tayyare ıne; katlan getirilen tan'kların da haı·be mıştır. b_eti~rle_ şimdiden faaliyete geçmiş.tir. nu a!)mıştır. Bunun 500 milyona çı- 21.00 Ziraat tahinıı, 21. 10 :\fiizik: 

7.30 Program, 7.33 :.lüzik: Haf t' 
parçalar (pl.), 7.t5 Ajans habPrleri, 
8.00 :\'lüzik, 8.15 Evin ;;aati, 8.:rn 8. 1;; 
Müzik programının son kısmı (µ!.). 

12.30 Program, 12.33 :.\'Iüzik: aı·kı 

,. türkülcır, 12.45 Ajan.-; haberleri. 
13.00 Müzik. 13.30, 14.00 :.\-lüzik: K:ı

rışık program (µ!.), 18.00 Prograııı. 

18.03 Müzik: Radyo dans orkestr·ı,.,ı. 

18.25 Konuşma (Dış politika hllrlıst>
leri), 18.-15 Radyo Çocuk kulübü. l!l.!;I) 

Ajan,; haberleri, 19..15 Serbc~L 10 d ı
kik:ı, 19.55 .Müzik, 20.15 Radyo ga1,,1 -

lesi, 20.45 Müzik: Ri~· halk tiirkii·lİ 

daıılar.ına gece hucumbrı . .rap mı. t.ır. iştir-ak ettiği gözönünde tutuluısa: ---oooı---- ümumı merkezden gelen bir tamım- karılması cemiyetin başlıc-a gayesi. Karışık şarkı ve türküler, 21.30 K•ı-
Deııızaltılarımız Atlaııtık '<ımalın- bu harbin Sovvetler lehine netice de cihan _haı binin ~çüncü yılında <lil'. Hafta içinde herke;; kumbara la- nuşma (Posta kutusu), 21.45 .:\Iiiz!k: 

de ve ~imal Buz Deni:ı:inde 21 tı,,1 verme~i ihtimaİi hira:ı: kuvvetli görii- Bir Alman hava g·ene- kutlıyacagımız yerlı malı hafta<ımın nndaki paraları ban·kalara vatırm-alı R' t' h . 
1 

a 
1 

. ?•) ..,

0 
A" 

1 1 1 b ·1 · · · a 1 • ıyase ıcum uı J ne osu, __ .. , ı.ı ,s hacminde siliı!ılı •l rliı~nııııı ta:ıı ·et ı.r~ lebilir. l' Jd canı ve mana ı o a ı mesı ıçın on ve tasarruf bono arı almalıdırlar. . . .. . . ..•. 
misi ı)'.~tırmı~la?chr. ra l ö Ü ,\'akışan dav~1 \'e şartlara uygun bir Ayni hafta iQinde okulhırda mü- haberlerı, :2.45 Mtızık: Da.ns mU7.l';'I 

İngiltere (\trafımlaki cluıi:dcr<l.! Havaların düzelmesi ve " yolların Bel'lin, 18 (A.A.) _ Yen; bir sila- mahi~·d verilecektir. Kurumun gaye- samereler verilecek, yazı müsabaka- (pi.), 22.5o /2~.00 Yanıık rxog-r:ırıı 
nıuharelıc tayyarel,,ıimi7. :Hin gece kullanılabilir hale gelmesi üzerine h .. . . leı'!ııclrn biri de i,;tihsaıatı arttırmak- l:trı yapılacaktır. \'e kapanış. 
Ro~tofun doğusunda düşman vapur cenup cephesinde de harekat yeni- ın tecrubesını yaparken, Aıman ha- ------=OOO ---oCl'O..,._ __ 
k:.ı.filel~ı'İlle hücum etmi.)!Hdir. oı _ den başlamıştır. Almanlara göre bu va generali Udet~ ağır .·urette yara
clukça 1-tiyük :ı t:raı~ gem:~: bomlıa- bölgede düşma? geri a~ı~mı~, yeni 5"1- l~n~ış ve hastahaneye k:ıldı·rılırkmı 
] .. 1. h· .. . - . ., .1 • nayi meı kezlerı ele geç..ırılmış, Donetz olmuştür. HiL!er, uıııumı harptü G~ 

J(arısını vuran İşçi 
ınahkfını oldtı 

~lanisa valisinin Kırk- lzn1ir nnıhteliti 
aı a .ıs,ua ugı .. r..ı .. ıı. h · b · ·a ko"pı·u" baslaı·ı geııı'şl' 

. . : . , ne rı oyunc " . •: tayyare düsürmfüı ohıı kumandana B:ıskıı ,,-ava,; üıy, :! 'eler mız ıngıl- tilmistir. Rostofda Rusların tehlıkelı .
11

• · •. . . 
a <Taç teftişleri - sa.tarafı 1 inci sab.ifedf! -

f") .gelecek salı günü yapılacak iki aııfr~ı!· 
i - t: ı ı · d" t"kl · d b'ld' .1 k mı ı cenaze mera~ımı \'apılnıa-;ıııı \P ~Cl'<eu.ı. < oını cenıı ''.ı \'e v::t: ceı~u ıtı dunıma uş u erı e ı ırı me te- .. .. .. . · · .

1 kın:.ınııdaki bomba te•.-ie::n. bom- dir. $ehil', cenup ve şimalden baskı uçuncu hava fılosuna Udets fı osu 
.... ~·, 1 n .. ,larclır. altındadır. Sivastopolda muharebe - ismi verilmesini .emretnıı::;;Ur. 

Göztepe tramvay c~ıddesiw~e ka
ı ısı Fevziye Merici, boşanma da Yası 
açmasından muğber olarak bıçak
la muhtelif yerlerinden öldürmeğe 
tam teşebbüsle yaralıyan havagazı 
amelesinden İbrahim Meriç, ağırce
zada muhakemesi neticeleneı·e·k do
kt:z sene, 10 ay, 10 gün ağır hapse, 
ayni müddetle amme hizmetlerinden 
memnuiyete ve ayni müddetle koca
lık h:ıklarından mahnımiYetiııe mah-

\':~li F~ik Tiirel vilay.;t ~ahilindeki manı müteakip t:ıkip edilecektir. füil
te?k:klerı e:-ınasın?~: Kırka~:ıc: da gel- ge ajanlığı, a~uğıda isimleri yazılı o
mıştır. Vali kendısıne \'E:'!'ılen izahat-
ları alaka ile dinlemiş, günün en mli- yuncuların yarın saat «il rlürtte \'C 

him mevzuu olan iaşe işlerinin munta- salı günü uyni saatte saharla Imltl'ı • 
zam bir surett.e tedviri ve fazla istih- malarını bildirmistir. 

B r· 18 (AA) 16 . t ... !er devanı etmektedır. Eurad:ı mü - ooo---
.. ~r ın, · · - son eııı .n him bir mevziin Almanlar eline geç. ı · 

gunu Alman topçusu va!'ltop...ıl lı - tiği söylenmektedir. Leningraddaki Hırvatistan, Finh:\nc ı-
manındakı gemileı·e ate~ açnıı~tı:" ovvet kuvvetleri, Almanlan taciz )'ada elçilik aç·lyOr ~al üzerinde emirler vermiştir. Altayrlan: Hil~i, Halil. Ali. Onı r. 

Bu arada tütün mah:;ulünün tesbiti 1 s · Bir :-ıarnıç gemi ıne isabetler lrnyde - etmektedirler. Ancak buradaki har~- -
dilmıştır. Ken; koyunda Alman top- ~etler. J\lnıanlar içi~1 mühim bir tel~- Zagrep, 18 (A.A.) - Hırvat hli-

· f' t' · Raif, !ya~. ainı. Hılmı. şekillerini, malıyet ıa ını. zeytin mah-

.. .. . lıke teskıl etmektedll' Sovpet Karelı- k" t' p· ı d' ı b' t l< ı'lı" cusu buyuk hır Son·et naklıve "t•mı- ·nele ,:enı'd ·'! · F' J •

1 
. h ume ı, ın an ıym a ır or a e ~ . '' 

~ülünüıı fabrikalaQ·da ezilme tarzını Altınordudaıı: Said, Hü:-ıı>,\·iıı. r\-
re bu fabrikalarda yağ deposu halin- dil. Xecati, Nurullah, Şeref. 

• • · " ~ı . en "" nıan - ın ·ı erı are-
·s·iııı .•·,·lkmıstır·. k t· 1 1 t kurmıya karaır vermiştir. ' • ·e ı xı · amı~ ır. Alman hava kuvvd-

küm edilmiştir. · de bulunan çukur ve k.~:nıları tedkik Ka~·~ıyakad:m Hakkı. 
etmiş, fabrikacıların mustahsildeıı al- Ateşten İzzet, Ferid. Budapeşte, 18 ( A.A.) - .\Iacar ]erinin ~iclcletli lıomlıarclımanlarma 

Ajansı bildirıyor; maruz kalan inıstopol, artık Ruq 
---000---

Italyan zafer bayran11 
bu yıl nut uksuz geçti! 

---<000---

Zeytincilik faaliveti dıkları ': 15 ta'sir ücretini fazla lıul- Göztepedeıı: Re~acl, Al:İl>ddiıı. Fuaıl. 
muş, geçen yıl ze.\·tin~:ağının kilosu •ıü 

Müttefik .ı<.ıtalar Donetzde l)ır kaç ticaret ve harp gemileri için faidesiz 
bir liman haline gelmiştir. kôprü baı;ını genişletmişledir. Cep -

henııı .Macar kıtalanııııı buluııcluğa 

kcsımde bir değışiklik olmamıştır 

\' ilüy dteki zeytinyağı fa brib ı~rı, 
.>ağ istihsaline başlamışlardır. Çok 
yakında İzmire yeni mahsul zeytin -

kuruş iken yüzde 10 ıle <:ıılı~an fabr:. Halid, :.\Iacid, Emin. 
kaların bu nl kazancı yağ fiatleriniıı Demirspordaıı: Fi>thi. Orhıııı. 

( l?cıdyo rıo :l'I r.~ii Her sene İtalyada elli dö~·t devlete 
ağı gelecek ve.s-atışa başlanacaktır. 

ılir taraftan da zeytin mahsuliini.in 
toplanmasına devam edilmektedir. 
Sınkla zeytin silkmek kanunen ya -
saktıı. Onun için bu gibiler, mahkc -
meye verilmek üzere takip olunmak
.l<ıdır. Zeytinyağı fabrikalarının tc -
mizliği de zeytincilik mütehassı~ı \'e 
i'eıı memurları tarafından kontl'Oi 
edilmektedir. Temizliğe riayet etmı
,l'en fabl'ikalaı-, kapatılacaktır. 

yükcıelmesi iıe biır misli claha artmıı:; oL Pazar nıaçları 
manın j!, 15 e cıkarılma~ıııı manasız 
bulmuş, \'apılmakta olan Bakırça~·ı 
bendleri için ihtiyaç olan çimento ile 
gaz, b2 nziıı işlerini ~le .tedkik ettikten 

\'ı~i. 18 (A.A.) - Alınan l:ahe•·
lere göre, Ru,.; cephe.;;inde çarpı~m,•. 
lar hiitün ~ıclcletıyle de\·am etmcktP
d r 

Ruslara göre. Almanlaı K:ılıııııı 

karşı kazanılmış bir zaf r ve milli bir 

SOVYETLERE GORE bayram olarak kutlanılan zecri tedbir. 
!er bayı amı bu defa sakin geçıniştıı'. 

- Baı tarafı birinci sahifede - Her yıl Mussolini bu münasebetle 5id-
mi~lerciil'. cletli bir nutuk ı:;öyleırken, altıncı yıl 

:\ioskova, 18 (A.A.) -Sovyet teb_ dönüraünd-e faşist lideri nutuk söyL~-

sonrıı Soma.\'a geçmı.:tır. ---000---
B. Haki E rol 

Pazar günii saat 13 de Demir,.poı'
A les macı vardır. Hakem Ferit Siııı
ı-.aroğlu, ~·an ha kemler ~Iııstafa n:n· 
l'H, Faruk Kantaroğludur. 

Pazar gi.iııi.i saat 15 de KH:;ıvakıı
C öz tepe oyıııyacııklardıı'. ir'a kcnı 
.;.\fostafa Balöz, yaıı hakemler Atıf 

l.ıölgesınde büyiik bir faalı~·et gö".trr 
nıekte ve hüklımet merkezine .~•ma 1 -

dc·n ccııu ba bir hücuma tc'iebbil-; e~ 

liğine ektir: memiş \'e İtalyan gazeteleri sadece r-e-
Cephenin b~ istikametinde Sov - lecekte harbin k{lzanılacağını yıızmı~- Haber aldığımıza göre, !::;; baıık:ısı \'c> i.\fuz~lffenlirler. 

vet tayyarelerı bir günde 118 kam- · ı 
· t h · t · b .. d f 1 !ardır. (fla<lyo gcrzrtı·sııu ı"l!J 

lzmir ~ııhesi müdürii Ila.\ TI~iki Erol 1 1 
-=~~--~~~--~~·-=-istifa 'i'tmi.;tir. Ba.r Hüki bundan ,;oıı- ı K H b } ı 

mek üzere Rus 
çalısmaktadır. 

c ·nahını çe,·ırmetr" 
yon :ı rıp e mış ve eş yuz en az a . , 
Alman a:keri öldürmüşlerdir. Bir Roma, 18 (A.A.) - Kuı·ı Eda De.-
~ovyet lıidiıi:i Leningrad ceplıe:<intlc la,;era, zec•ri t<'dbirler bayramı miiııa

ra lznıircle serbest olarak ticaq·etle iş- ısa a er er 
Ru.·lara göı·e Alnıuıılar, Ru,.; me\·

zilerınde biı geclık :ıı;mağ-a nım·:d' -
fak olmuslarclır. :o\'_\ etler Kareli 
de yrnı bi~· Alman - Fııı ilerlenıe~ı bıl 
d ırnıe kted i r. 

Tula bölge:;ınde <;arpı>;malar :)ıd -
clPtle <ll'\'am etmektedıı" Rus raclyo
:ıı, ,·o,·yet kıtalarınııı biı· mikta•· ara 
zı terk dmek zorıınd:ı k:ıldıklaıı! ! 

kalıul etmekted ı". 

flelsiııki, 1 (A.A.l - Haııgcide 

Fııı top<;Lısıınuıı atı·~ı devam etnı•>il 't'. 
Lınııında lıır gcnııcle \ e ha\ a .-tas -
yoıılarında .rııııınıılaı çıktığı gii:üi
nıii~tliı. Karelı lıerzahıııcla ka,.~ıl·klı 
topcu , . ., lıonılı:ı faalıy •t olnıuşt,ır. 

)lühını hedeflere ı . .;a\.ıetler ka~ dPdıl
diğı göriilmü:ıtlir. Hl•rzahıı balı kı -
ııııncla ehemmı.\·etlı de\'l·ıye faalıyeıı 

olmuştur. 

l>oi{uda b r ç •k hsımlerde n z -
yt.!tte cleğı.,ıklık olmamı~tır. Dı•ı: z,le 
Fın köıfezıııın cenup kı~mıııd.ı g'e<'e 
hır çok ınfil:1klaı giir[ilm[i~tiir. r!ı.\ :ı 

kuvvetlerımız .:\Iurnıan~k demır•·ol'ı

ııu lıomlıardımuııa rle\'am etmı,-Jı·ı· -
ci ır. 

Haylııra \·e nıi.itehal'l'ık malzr.!'11 ~ e 
ısalıetler kayckdilnıi,tır. Hava nıu . 
harebeleı ınde bır Rıı:ı a\' tay\ al'(;,,İ 

düştlrülıııü:;;tii r. 

bir tank koluna hücum ederek Alman s betiyle ~·azıyor: 
ileı leme;;ini durdurmuş ve beş tank 935 den beri twılya İııgil~reııin ehe. 
ıle başka harp malzemesi iğtinam l!t- eli kinini kazandığını biliyor. İngiltı're, 
miştir. Ukraynada S<,>v.ret çetelerinin 
faali~· eti günden güne -artmaktadır. lrn kini daha iyi istikbal hazırlıyan 
Çeteler bir Alman birliğinin km·ar _ devletlere kar.)ı bsliyor. Şımdi ııı -
gahına ve Alman taşıt kollanna sık gilt.ere 935 den daha se~·ttir. Fakııt 
sık hücum ederek müstevlilere ağır İtalya silahları sa~·esincle bir kere cla-
kayıplar verdiı mektedirler. ha galip gelec~ktir. ltalya ve Almanya 

Gaz tevzii 
ehir halkına gaz tevziatına ba!i -

l:ııımıştır. Bugün de devam edilecek
tiı. Bundan ·oııra yapılacak gaz t~\' 
ziutının, halkın tamamen memnun 
ol-acağı tarzda icra~ı için şeklini tes
.:ıit etmek üzere bugün valinin rei,;li
ğ·!nde biı· toplantı yapılacaktır. 

----OO•v---

ligal e<lecekiir. btifası, Baıık:ıcılar 

ve İzmir ticaret erbabı arasında lı>e:;
sürle kar::ıl:ınmıştır. Çünkü Haki Erol 
me>'l~ğinde muvaffak olmu~. kıymdli, 
\·e htX yerde s~vilmi>ı bir bankacı ıcli. 
Kendisine yeni i:; haptıııda ela nıu

rnffakıyetler dileriz . 
---000•---

'Io ·kova 18 (AA) K diğer müttefik devletlerle birlikt~ ada- Egv ı" tnlen tayı"nleı·ı· ·'" •, .. - rezna\·a . . B'k ·· ıh'· ı· 
Zivezcla ,\'a:ı:ıyor: • lele dayanan hır Avrupa :.·aratacakıar. :~· aç gun ev\'e ·e rımız.e gem.~ 

Fabrikalarda tefti~ 

Eğitmen yetiştirme kuısundaıı olan 1!1 dairesi reis muavini Bay Ke-Balıkçılm· yarım adası, beş a~·dan dır. ı Jd' ·ı · ı · · ı 
J mezun Hüseyin Enver, Kemalpaş•t ma ec ın ı e ış c aıresi baş müfett.ı~.e-

sonra hitla Sovyetlerin elindedir. ı---------------ı · d R l' · .. - B Ekmeksiz köyü eğitmenliğine, Os - rın en ıt) •azı! Akyol ve su be mu-
Sovyet kumandanı. civardaki batar- _ IR\ n;:.~ ~ man Y.azgörün Ödemiş _ Burgaz kö- dürlerinden Bay :\Iuslih Fer ı;ehrimir.-
«alarından istifade rclerek Almanla- - ~ U iii2J ~ d k' b .. "k f' b · · ı · 
J yüne, Hasan .Metin Kazanlı köyüne, e ı uyu a rıkalarda mevcuc ı~ ve rı bu yarım adadan atmıştır. O z:ı- i\Iehmed Pektaş Gedil< köyüne, Raşid işçi hayatını teclkik ve teftiş etmektt.!-
manclaıı beı i A imanların bu tepelerP ÜZÜ:\l Korkmaz Şlmsilet· köyüne, Mehmecl dirlzr. İlk planda mensucat :<anayiini 
kar:;ı hiitün hiicunılaırı akamete uıi;ra- K. · K. S. l zun Bağlar köyüne, Ali Özgenç alakadar eden fabrikalM· teftiş olun-
mıstır. Artık adanın her nokta,;ı, 126 S. Süleym:ı. 15 25 17 Bt.!rgamanın Bahc;e dere köyüne, Ifa. maktadır. Sıra il., diğerleri de ted-
~imdi Sovyct topçusunun tesiri altın. 116720 !il Yılmaz, Gaylan köyüne, :M:tL;taia kik ve teftiş olunacaktır. 
eladır. Sovret topçuları, Norveçteıı Ali Kahya Işıklar köyüne, Mehmet. Bu faaliyete mıntaka ikfr;acl miicl:i-
Petsamora asker taşıyan Alman ge- l 16~·16 Uzun Çaltı Kura köyüne, Ali Uy~rnl rü Bay Kemal Tilkicioğlu da i~tir:ık 
milerini batırmıştır. Yarım ada ve ·'o. Dereköyüne, Ahmed Ovalı .Mahmu- 1 etmektedir. 
sahilleri Alman cesedleriyle doludtı•'. 7 fi dıye köyüne, Hüsnü Dönmez Ova - -·--------------
Bıı yarım ada, .:\Iurmansk yoltııH; 8 :g ))0 cık köyüne, Mehmet Totkon Kıratlı Çocuk E:-dı·geme Kurumuna üye :ı!-
kontrol etmektedir. ıÜ k?y~ııe, .Mehmed Yüksel Ka.~alar mak bir insanlık, vunlrlaşlık \'e ııiha-

~oııdn.l, 1 (A.A.) -- Şark CC!I· 

he. ındekı harekat hakkında tafsilat 
yoktur. Göriinü'ie göre Ruslar Tula
da büyük muvaffakıyet kazanmışlar
dır. Kırımda muharebe devam etmek 
tedir. Almanlar Kerc;t~n sonra şinırli 
Kafkasyara varabilmek ümidini gö.-ı 
teriyor. 

53 koyune, Mehmed Tanır Orgutlec, . . · . 
11 58 Hamid Bozkurt Oruçlar köyüne, Hii- .ıet Cun~h.u:ıyet ~orcu,clu~; , ·nr· . 

SiYAH seyin Uysal Akçenger köyüne, Sü- ('OC LK ESIRGE_ıll~ ,A( ' .l/f 
1 Oi fi. Erka :32 :\;{ lcyman Özsüz Çürükbağ köyüne, GE.\'EL J.-JI<,RKEZI 

İNCİR ::\fustafa Çakır Kırçalar köyüne, Ni-
81 Çu R .• J. Franko 14 50 1

1
8
7 

.~,o yıı.zi Tok Tırmanlar köyüne, İsmail Z' A DJ'T' ADA 
68 Çu İncir İhracat 17 10 Kokulu Menemen - Ayvacık köyü, nD. 1. n 
38 Çu 1. H. Vera! 26 28 Niy-azi Saatçi Çıtak 'köyü eğitmenlik-

lel'ine tayin edilmişlerdir. ---
Yekün 

,eıe, ... •e:*te:St1 

BI ÇAK TAŞIYORJ!UŞ: 187 
------------ 83785 

l>oğu Karelı de kal'~! koyma hata!' hemmıyptini kaybetmışlir. Çünkü \.ıo. 
yal:ın 'kı av ta.v.ı·:ıı·p,.;ı dii'Jiirnıü:-;tiiı. ğaz, ı;ıehırdeıı kontrol edilecek kud~ıı· 
Kan•lı berzahında hır aveınıız tlüş - daı·dır. Alman hava kuvvetlerı, K• -
maıı hatları g-erısıne iıımejie meehıır rım lımanlarındakı Sovyet kun·et -

kıılmı,;tır. lerıne iaşe \'e ticaret ,l!emılerıne zn-

Dünkü yekliıı 

Berlın. 18 (A.A.) - - Berlın lıası- yıat verdırmiştir.> dıyor. 

83972 U. yekün 
ZAHİRE 

:rn Ton Susam 50 
100 Ton Bakin 

Kemalpaşa - Ekmeksiz köyü eğit. 
meni Hasan Dönmez Yeğitler köyü
n,~, Bergamanın Işıklar eğitmeni E
nün Süı en Cumalı eğitmenliğine, 

51 Zagnos eğitmeni Tevfik Filıiz Musa-
13 c:tlı köyüne, Menemenin Çıtak köyü ----•I E:ğitmeni Yusuf Yılmaz Çaltıdere 

Kemerci<> Umumhane· .~okağıncl:ı 

Yusuf oğlu z.okinin üzerinde bir bıçak 
bulunmuştur. 

HIRSIZL/J(LAR: 
Kemer pazarında yağcı Süleyman 

oğlu Mmıtafanııı bir tenekı> yağını i'a
lan Tevfik oğlu İzzet \'e i\lehm'i'd o~lu 
İbrahim yakalanmıştır. ııı, Kerc.:•n alııımasıııı. Ruslar ıc:ııı, Doyçe Algamayna Zaytung, Kı -

K.'.ı':~ıdeııızin kaylıecl lcli~i ~ekliııdP j rımdaki fena hava şartlarnıı bı.:cı.ı.r
,l!oı·uyor. mekte ve Perakop berzahının hutn:ı 

f)i~ hekİtılİ eğitmenliğine, Yahşelli eğitmeni Hii
seyin Güney Günediye, Günerli eğit-

M. Sabih Ağabeyoğlu meni Hakkı Tekin Yahşelli köyü 
eğitmenl iğine naklen tayin olunmu:;

\'olkışer Beolı:ıhter. Kerçte m:ıdt.!ı; 1 hunlara rağmen geçilmesi. Alnı.ın 
d~marlarının çokluğuna, 19~2 __ cıe 1 piyadesiııın büyi.ik kabilıyetinı isb:ır 

a2 hın ton maden ı~tıhsal edıld•.ınıe eder, demektedir. 

Merkez hastahanesi diş miitehassısı 
Hastalarını her gün öi leden 
sonra 

No. 
ik inci beyler sokağında 
25 de kabul eder. 

i~aret eyliyor. 1 . Bu. gazeU!ye göre, Kmmdaki teral: 

Berlıner Böstıı 7.aytung, cKeı'~İrı kılerın yakında Don cephesi lizerindc ı•·--- ·-~D~o~k~t·o·r------"I 
zaptı ıle Azak denizi Ruslar iç:n ·~- 1 de tesıri görülecektir. 

TELEFON: 3680 

" ;;;;ı;;;;; ' Şevki Uğur 

KARA SEVDA B Q Q M Birinci sınıf dahili haatalıklar 
miitehaaıısı 

T O W N H er gün sabahtan akşama ka-
İİİİİİİiİiiiii dar ve gece dah i hastalarını m u-

AŞK, iHTİRAS, FERAGAT ve FEDAKARLIK FİLMİ ayene ve tedavi eder. 
re n fL..JI A M IE5l !NA. CLARK GABLE lkinci beyler sokak No. 82 
~lblnJ ~ASPENCER TRACY TELEFON: .'1286 

s 1 N E M A s 1 N D A ~~~~D~~;:Ai~LBERT 
GÖRÜLMEMİŞ BİR M UVAFFAKIYETLE DEVAM EDiYOR 

SEANSLAR: 1,30, 4, 6,30, 9 da .•• 
AYRICA .:\I. U. M. i\fE l LEKET JURNALİ 

ilm ........................... ıiliiiiiı .......... . 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi 

Taze Temiz Ucuz İlaç 

lı•rdır. 

Taggare Sineması 
.! MÜHiM FiLM BiRDEN 

\AIKOVVISKİn.fo HAYATI DAN 
BİR ŞAHEfiER OLAN 

Unutuımıuan bir balo 
GECESİ 

0,1-ıııyanlıw: ZARAH J,EAXDBJ: 
M ARIKA UÖK K 

•• 
Oldüren Orman 

Kauçuk Ol'ırurnlarında geçen ent ı i
kalı büyük seı:güz.eşt filmi.. 
Oyııı.rnnlar: R IÇH.:ARD ARLEN 

TEL. 3646 

* Keçecilerde Selçuk otelinde ) a
tan Şükrü, Kamil oğlu Hasanııı 11 J;q::ı 
kıymetine! hır çift iskaqı.nini çalmı;ı 
ve tutulmuştur. 

BlR KAZA: 
Ödemişte Kiraz nahiyesinin Tatlı 

köyünde İsmail oğlu Mustafa Aslan. 
köy civarıııda avlanırken elindeki dol
ma ifl.<~ tüf ği ateş almı.;. sağ ı>linııı 
iki parmağını koparmı:-;tıl'. 

ESRARCI LTI\: . 

Bayındırda Camikebir mahallesin
de Rıza oğlu M:ehmed Karabuluttııı 
evincJ..e yapılan a'!'aştırmada 250 grnnı 
dövü lmüş e~rar ile 1750 gram mikta
ı-ında kendir tohumu bulunmuş, mii~a
dere edilmiştir. Suc:lu, Adli,\·2ye \'er;ı. 
nıiştir. * ·Ödemişte Bfrgi ııahiye~iııde 
Cumhuriy.et mahallesinde terzi :\fu,.ı. 

tafa Ali Çamlıcamn dükkanında 17 
gıram esrar bul unmuştıı r. 

. Horsa ıdarp lwy'eti. bugün haftıı
ıı k mu.t ad lopl:ıntısını .v~ıııacaktır. * Dır kasa hır,;ızını suç drlilleri~-
le meydana t:ıkarmağa ve yakalamll· 
ir:ı muvaffak olan Keçecileı· meı kpzı 
komiseri Kemal Dizdar vıliive!l't' 
takdirname ile taltif edilmişliı:. . * Karşıyaka Türk birliği nıektPbı 
muallimlerinden Kenan Tercan n· 
Delkb Özcieıı, Fevzipasa ilk okulu 
iiğretnıcnliklel'ine taviı; cdilmisll',. -
dir. · ' * Ylizbaı$ı • ·aci S:mgül. evvelki 
ak~am s~ıat 17,:ıo da konak v:ıııur 
iskelesinden Kar,.;ıvak:ı\'a harek<'t 
eden vapurda iiz~ı:ine icnalık gele • 
~·l·k ,ı·ere dü~mii~ \"e muayem. inde 
n:alb tlıırma-<ıııdaıı öldiiğii aııiaşı! • 
mıştır. * Almaıı.ı·acl:ı bir firmaciuıı ~eJırı
miz ticaret ocla,;ıııa gelen mcktupt.ı 
domates salçası ihraç edc>ıı miie~sr· 
seleriıı isimleri . oı ulmu~ ve i ynp
ınak i:>tediği bildirilmiştir. * Anadolu Ajan;;ı İzmit' muhalıi· 
,·; TI. Agah Barttı terfom Aıık:u«ı 
ınerkez :-:eı·vis memurluğuna b~·iıı c· 
c!:lmiştir. * Çorakkapıda Altıııparkta Yıı • 
,,uf ve arkadaııı • Iehmed Özef!'Y<' 
:ıid kahveler, kumar o.rnatıldığı i • 
c;iıı vilayetı;e kapatılmıı?lardır. 

---000'---

Japonyanın dört yıllık 
ha rp ınasrafı 

Tokyo, 1 ( A.A.) - .Japon ::\J.ıl ~ ' 
nazırı Kaya beyanatta bulunarak !):11' 
senesindenberi -18 nıih·ar \'en :<arfcdil· 
ı!i;lini, bunun 26 mih::ır ,; ı;iı. ı, ınillİ 
müdafaaya aid olduğunu ~öylemi~tit'. 

-.000--

Peten, Fransı z ın illetin
den yardın1 istiyor 

\'i~ı. 18 (A.A.) - .\lar ı;al Pet 1 

Fransız milletine lıitabeıı bir ııutııl< 
i raci ıı:<lerek,kısın nıkla masİ\'l• ndııJl 
sefal<'tln azaltılm;ı:-;ı icin F;·:ııısız]:ır 
yardıma davet etmiştir~ 

Tauuaro Sineması 
BUGÜ.V HALK GÜ,\'ÜDUT: 
Tenzilatlı Fiııt!Pı·ıa son olar:ık 

TÜRKÇE SÖZLt' 

Vatan Fedaisi 
Filimle 

Çok eğl<'ııceli bir filim olan 

PAPRİKA'yı 
göriinüz 

Yarııı Yeni ve Büyük Progr:ın1 

Telf: :rn46 
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10 lkiııciteşrin 1941 Çaır§aınba 

Doyçe Oryent Bank 
DRESDNER BANK ŞUBESİ 

IZMIR 
.\ferk~zı · BERLIN 

Alınan~·ı.u.la ı ;;; şubesi nıevcuddur 
Serm.ı.n· ""' ı!ıtıyat ak~e<ı 

171 ,;;oo,ooo l~ayhşmark 
T~rK t de şutnel<ri: lSTANBUL ve IZMİR 

:ııı•nrd:ı şuhelnı: KAHiRF: VF: 1SKENDER1YE 
Her t rl!ı baDka n·ııamdatmı ıfa ve kabul eder. 

Fehmi Bencaıı 
Makine Tamir hanesi 

lşi ~ Qnünde teslim etmeği prensip ed~en ve bu· 
nunla iftihar eden bir müessesedir 

, ........ K.e~s~ro~n~e~p~a=z•a•rı .. U•c•m .. ir•c•i~er~~6~7~-~6~9~~1~'E~'L~E~F~O~N~8~9~9~3~~~ 
ı---- DOKTOR ---:.ı r 

Ali Agah Hatiçe Azra Demirelli 
Çocuk Hastalıkları MıUrhassısı 

Hastalarını Pazardan mada her 
&"ün İkinci beyler sokağında (84) 
numaralı muayenehanesinde kabul 
ve ~avı eder. 

111~ TABlBI 
Hastala't'ını latıl günlerinch~ıı 

nrnurlu her gün öğleden evvel san! 
10 dan 1:! )'e katla.· öğled~n 'onr;ı 

-------·• sa<ıl :ı d~n 6 ya kadar kabul ed~:-. 
Z A }' I 

1 ı h. 'I'elefuıı: .JJ87 
Lzırn• 1':34 - l'.JI, de A a>~ ır ================.! ıdat!i mekk1 rı 'en aldığın• ıliplonıa.n ıı·-------

:ı;ı) i etı im. Ycni.<ini alacağımdan C>- J) Q J{ 'f Q R 
k«in n hükmii uln l! 1 ığı ilan olunur. 
_ llil111i BA. l's,ır. Saldhettin Tekant 
Kulak, burun ve boğaz 
hastalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERA TÖR 

Dahi Öke 
İkinci Beyler sokağı No. ( 80) 
Hastalarını her gün öğleden sonra 

kabul ve tedavi eder 

Kiralık ev 
{,özteJlıı!- tramv:ıy ,]urağına çok 'd· 

kın !14 üneC •okakta J:) 15 numaralı 
.l'eni P\' kirnl,ktır. l ı iveııleriıı 2 nd 
l\ordonrl.a ~'.( nunıarncİa <1: tııbılıi;w 
!!;ii)(t("flttl t">tııı.in. 

Çocuk hastalıkları mütehassısı 

lkinci Heyler Xuman zade sokak 
5 Xo. da hastalarını 'abahtan 
ak~ama kadar kabul eder 

T. iş bankası 
KOÇOK TASARRUF 

HESAPLAR! 
ı !I ı '..! ikranıiye planı 

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

rinde yapılır MADEN 
Kömürleri 2 ŞııUat, 1 ~l:ıyı:--, 3 AVustos, 2 

İkincite~ırin tarihl<•rincle yapılı!' 
1 ~--- lD12 lkramh·cleri ----ıı 

En ıcuz. e'l 'e•iz Kok, Sömi- ı aılct 2000 Lira!İk 2000 'iı·;ı 
kok , . ._ •air raden kömlirleri uı :ı • ıooo Liralık :ıoon 
"hven şartl:ıırla kıimlirleriniz. nak-
liyp ,.e ha,...a:'ı·" tk lııze aill olmak 2 • 7,;o Liralık 1500 
lizere ~azıhanenizin, evinizin ele- :ı • .;ııo L·calık li>OO 
ııı' na kadar yerle tirili •. 10 • 250 Liralık 2500 

.\liirnc:ıat \'eri: F,:,·zi Pa~a ııı • ıııo Liralık lOOO 
llulvarı ~~o. 7 T lefon: :1:}0-l 
Satış deııosıı: K~stane pazan 
llnrılakcılar s1ıkak Xo. :ı 

z .-ı l. I 
1'nrsıınk:ı Orta ok«! bıriııcı ;nıf,n

daıı :ıluİı{lm tasdiknameyi kaybettim. 
liukıııii olnı: ılıgı ilfın olunıır. 

Suhıuı oğlu f[iisı !fİıı 
Oz:ayla 

;,o 

:wn 
200 

:;o Liralık 

2.; Liraiık 

10 Lıralık 

2500 

~000 

2000 

Tiırktyı Is flanlı.'fısıuu puro ?lft

f1,·n11rklu ual;ıız pnıo /Jiriktıru•İ{ 

ı•r· fui.: ulnıı~ olnıflz, ayni zrınıo11-
dn taliini:i dt rh·11rı11t'R olıır.ı.:1,,111 

Menemen Mal müdürlüğünden: 
• \[e'luııen k:ızas hıiK.im t uıı"g ııda y. pılarnk in~a:ıt w tamimi i~le

tı, KCŞİf bi>cic İ olan t:\i:; Iİr:ı [il kunıs m kabilinde \'e ~artname \'C ke
~İfnam ,i muc · ine' 11-11-!J ı J tarihi nelen itbaren 15 gün müddetle açıl< 
ı•ksiJtnıeye çıkarılmış ıı-. Sartıııtnıl' w kcşifııameri görmek i<liyenler her 
lliin oğ!ecicıı sonra m mlidürliiı(linc müracaat edebilirler . 

l
1
nl p olanla ın 2G-ll·D.tl tarihine nıli;o:;adif' c;:ır:-:anba giinü ~Hat ];) lİe 

kaııuııcıı ilırnzır m~clııır olılııklnrı H»aiki hamilen l\Ienemen kaza"' mal 
ll1li1ıürhı~h rl,111·e!iıllde ınüt.,şekkH komi.~yona müral'antları ilfın olunur. 

11-19 4Ga-ı 

lzmit Emniyet müdürlüğünden: 
fzmir n·nivet mudurltiğiı he>aJl lıııı·Mundakı kcşiflcııi mucibince 

~enıeı-, Kcçcc.iler '\'l' Çor:ıkkııpı poli< merkezlerinin t:ımideri için 2-12-
·'·11 salı günü <a:ı• l:; le ih:ılı•<i yapılmak üzere açık ek.ıltmeye konul-
1ııııştur. 

.\fuvakkat teminatı 116 lira olup taliplerin ihale gunüne kadaı· eın
r )'et miiılı.rllgü hc,ıp k.ı!emiııt> nıiiı,.eaııtları ilan olunur. 

13 lH 25 2Y 4808 

T. C. Ziraat Bankası 1 
KURULUŞ TARiHi 1888 

SERMA YESI 100 000 000 Türk liraaı Şube ve Ajan adedi 265 
Zirai v~ Ti~ari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbaraız tasarruf hesaplarında en 

.,., 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aıaiıdaki 
illi.na ııöre ikramiye daiıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 Lira 
4 Adet 600 Liralık 2,000 Lira 
4 Adet 250 Liralık 1,000 Lira 

40 Adet 100 Liralık 4,000 Lira 
ıoo Adet 60 Liralık 6,000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4,800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3,200 Lira 
l>IKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli liradan aıaiı 

dlitıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde yirmi fazlasiyle -.erile
""lı:tir, Kur'alar aenede dört defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart, Ye 

lillaİran tarihlerinde çekilecektir. 

'fAftADOLUJ 

1·1;;i; .... ·L~~~;·~·~ .... A;'i';iiği ..... li~~1·;;~1 
- -. -..... ~ .......................................................................................................... . 

İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna 340 kuruş tahmin edilen 12 bin kilo yün çorap 

ipliği alınaea'ktır. Pazarlıkla eksiltmesi 20-11-941 perşembe 

günü saat 15-30 da tophanede istanbul levazım amirliği satın 
-alma komisyonunda yapılacaktır. 
Numune ve şartnamesi komisyonda görülür. ilk teminatı 3060 
liradır. Her iki bin kilo için ayrı teminat alınarak tesliminde 
ge~i verilecektir. İsteklilerin belli vakitte komisyona müraca-
atları. 18 19 

Ezine askeri satın alma komisyonundan: 
Cinsi 1\1iktarı l\fo. B. Kat'i teminatı 

Arpa şehriye 15000 k. 5900 ,. . 825 lira 
ı - Cins: miktarı muhammen bedeli ve katı temınatı yazılı arpa 

~ehriyesi 29.11-941 cumartesi gilnü saat 11 de Ezinedeki a<
keri satı nalma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - İsteklilerin mezkur giin ve saatte teminatlariyle birlikte 'ko-
misyona miiraeaatları 18-19-23-27 

Topkapu Maltepesinde AS. 350 posta SA. AL. komi.yonundan: 
1 - İhalesi 10-11-941 pazartesi giinü ..aat 9 da yapılacak olan 

3,900,000 kilo oduna taliplerin verdiği fiat yüksek görüldü -
ğünclen mezkur ordun il<'inci def:ı p:ızarlıkla ihale'i 21-11-941 

cuma günü saat 9 za bırakılmıştır. 
2 - Taliplerin teminatlariyle mezkfi'· gün ve saatte 1stanbulda 

topkapu maltepe•indeki as. 350 posta ;atın alma komi<\'onuna 
müracaatları. 15 19 . 

Çaııakkalı· AS. 18:J7 Sııtı,ı alııuı komisyoııımdan: 
1 - A~ağıdu cin.-; ve miktarı yazılı bir kıdem zeytin yağı birliklerim:z 

ihti,rnuı11 bz·şılaınal, üzere ÇnnııkkaLede Tüm anbarına teslim 
etmek surP~iyle 24:10 'ayılı kanunun 46 ıncı maddc>Unin A fık .. a.•ı
ıııı tevfilrnn ı)"zarlıkla "atın alınacaktır. ihalesi 21 11/941 Cu
ma güı:ıl snkl ıı; ele ı:apılacaktır. İsteklilerin belli giln ı:e saat
te ,.P,aii< n t('nıiııatlariylp birlikte komi•~·onumuza mün
caatlar~ 

Cinsi ll-Iiktarı Tutarı Teminatı --Zeytinyağı 3000 2550 38~ 

Top kapı Maltepe 350 askeri poata Sa. Al. Komiıyonundan: 
1 - İhlesi 10-11-941 pazarteki günü saat 9 ela ~"llpılarak olan 

2,400,000 kilo oduna taliplerin ,-erdiğ; fiat komisyonumuzca 
viihek görülmüştür. Mezkur odun ikinci oofa pazarlıkla 
ihalesi 21-11-941 cuma günii saat 9 ela bırakılmıştır. 

2 - isteklilerin teminatlariyle mezkur gün \'e Haatte istanbulda 
topkapu maltepeRinde :"150 askeri po,ta •atın alma komis,·o-
nuna müracaatları. 16 19 

Çanakkale askeri satın alma komisyonundan: 
1 Çanakkale birlikleri ihtiyacı için beher kilo'u 48 kuruştan 

100 ton ~ığır eti 21-11-94 t cuma glinli <aat 11 de pazal'lık
la satı nalınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 48000 lira olup ilk teminatı 3600 li-ı·adıı· . 
:; - Evs-af ve husu~i şartlar her gün komL•yonda görülllr. İ•tek. 

!ilerin komi.•yona müracaatları. 11 16 19 

Topkapı maltepesinde aakeri posta 350 satın alma komisyonundan: 
1 - İhale•i 10-11-941 pazarte. i günü 'aat dokuzda Jtıpılacak 

olan :ı,900,000 kilo oduna taliplel'in verdiğ-i fi.at konıisyonu
muzc:ı yüksek görülmüştür. Mezkur odun ikinci defa pazar
lıkla ihalpsi 21-11-9-11 cuma g(inü saat dokuza bırakılmış
tı!'. 

2 - isteklilerin temiııatlaı ı ile mezkül' saatta isttlnbulda Topka. 
ııı maltepesiııdeki As. :J50 posta satın alma komi,;yonuna mü 
rncaatları. 17 19 

Çanakkale askeri satın alma komisyonundan: 

Tümen birlikleri ihtiyacı için takriben 5 bin ton erzak ve 
hayvan yemi motör ve vapurlardan şata ı:e i.<keleye ,.e iske
leden vesaitle Çanakkaledekıi lilm anbarına naklettirilme'i 
lüzumlu göriildüğünden küpalı zarf usuliylp 28-11-!l41 cuma 
gliııü 'aat on be~te ihalesi yapılacaktır. 

2 l•teklilerin belli gün ve 'aatta vesika ve teminattan ile bir
likte kombyona müracaatları. 

Şartname«i her gün komi,~·ond-a görülür. 
Cin» ~!iktarı Muhammen bedel tutaıı Teminatı 

------ -------------- ·- ----
Erzak ve yem 5000 ton 6600 lira 495 lira 

Cinsı miktarı tutan ve teminatı yazılı hamaliye ücreti motörden şa . 
ta ve şattaıı iRtif motörden dodğru ya iskeleye veyahut vasıtalarla şal
tan iRkeledeki arabam arabadan deniz kenarındaki anbara istif k•m 
va.ıtalarınclaıı -anbarn ve anbardan kara vasıtalarına istif. 

Cin~i Miktarı Muhammen bedel tutan Teminatı 

Erzak ve yem 5000 ton 7125 liı·a 535 lira 
Şehir dahili araba nakliyatı 17 19 22 25 

-J:,ıı iı· Leı•<'."ım Amfrlııj, Satıı> Alma Komisyoııı111daıı: 
Cimi ;\1iktarı B. Kilo !1-Iuh. B. Muh. tutarı 

Lahana 
Pıra'a 
l8p:tnnk 

52000 Kilo 
52000 Kilo 
52000 Kilo 

--------
7 Kuruş 
6 • 
!l • 

3640 Lira 
3120 Lira 
4680 Lira 

11440 Lira 
J - Cins, ıııiktaır nıuh:,mnıen kilo bedeliyle tutarı yuka~da yazılı 

dört aylık ü~ kal~m kışlık ~ebze kapalı zarf uAuliyl~ eksiltmere 
konnn·~tur. 

2 - lhnle'i 5 12, 941 Cuma günü saat 16 da lzmircle Kı~lada IP\'azım 
amiı L;!' •alın 3ı111u komisyonunda icr::ı edilecektfr. 

a Vasıf v.e şartlar her gün komisyondan öğrenilir. 
4 - Muvakkat temil'at miktarı 858 liradıır. 
;; - f,teklil~nn tem;n~t!:ırı '·esair 2490 sayılı kanııııda yazılı vesik:ı

lari~·in birlikte tekl:f mektuplarını muayyen günde .-n geç sıl'tt 
15 şe kadar kon>isy•oırn tevdi etmeleri. 19 2ı 26 3 

('oıwkkııle .ırs1· . .Jll'. Sııt,,ı alına komisyrmunıW.ıı: 
l - Çanukkal·• birlikler; 'htiyacı için belv.>r kilosu 100 kuruştan 

20000 kilo zeytin ynğı k;myevi muayene il~ 28 ıı !l-11 Cuma g;;. 
nü sHat 15 <le pazaJ"l:kla !;atın alınacaktır. 

2 - Zeytin y.ığ bir talihe ihale edildiği gibi nısfından aşağı .ılmamak 
~:wti:·le ayrı ayrı talipler•; de ihale edilebilir. K3t'i teminatı 3000 
lira ıılı:p ev><af ve ~:ırtııanıcsi komisı·oncla görlililr. lsteklilerin 
ihale günü koıııi,yoııcin bulunmaları. 19 25 

]ST. Ll'. A.niı'/irji Sntn .4.frıuı. Kouıisyomıtıdrrn: 
1 - Beher kilosun.ı 174,!) kumş tahmin edilen 12 ton p:ımuk •pliği 

alınacaktır. 

2 - Paza .. ıııda eksiltm~oı 21 11 !l41 Cuma günü saat 15 de Tophan~
de lstıuıbul lenızıııı amirliği satın alma komisyonunda yapılacıık
tır. Nıiııı;ınesi komi<:onda görülür. Kat'i teminatı !ll41 lira
dır. l>teklil0 rin belli ~Aatte komisyona gelmeleri. 19 20 

Say(a 3 

lıtanbul levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Beheri on lıir lıuçuk metrelik 10000 adet ambalıijlık ip alı

ııucaktır. Pazarlıkla eksillmesı 20-11-941 perşemlıe günü >a
at 14 de tophıın.•cle •laııhul levazım amirlij;i satın alma 
komi•yon u ıı tlıı yapıl nca ktır. 

2 - Tahmin lı••dcli 52000 lira olup 
Evsaf rn numunesi komisyonda 
atte komisyona gelmPl .. ri. 

knt"i teminatı :!850 liradır. 
gi.irülür. lsteklilerın belli sa-

16 19 

Harbiye Y'tlt!.- Sııl""' ı.kulıımlu .'>'A. AL. KO. ııııııdmı: 
1 - Kapalı zı,rf ıı•ulıy'e 1000 !on N'ohucl münakasaya konmuştuı-. 
2 - Eı:saı ve hu;u,; ~artıarı kumis.ıoncln giirülliır. lhnlc•i 5 12 ·941 

Cuma günii sııat 11 ıle )'apılacaktır. 
~ 

" l\Iııı:akkat t.-nıiııalı 117i\O liradır. Taliplerin kminat \'e tekl'f 
mcktuıılaı i)·!e hnl 0 ,aııtintlı>n e\'\'el .komisyon[ı müracaatları 

J!) 22 27 

lzınit Let•oz.11n Anlirli!/i .. ı.....atıu .4.lnuı Konıi.<Jyo·nundan: 
1 - 1000 kilo Salç~ ııe -100 kilıı kırmızı biber paza .. lıkla ,atın ı•lı

nacaktır. 

2 - Pazarlık ve ihai/,; 21 11 !l41 Ct.ma günü !'aat 15 de 1zınird.! 
Kışlada Levazım anı.rliği •atın alma komis~·ommda yapılacaktır. 

3 - İstekli!Nın ımı:.nı·n gün l'e s:ıalte komisyonda hazır hıılun
malan 

l:nıiı· Leroztnl Anıiıl;y; .. C.,nt1.11 Alnu' Krruıisyo-nundftn: 
aooo kilo rnakı iizümii p:ı7~ll'lıkla .:ılın alınac:ıkiır. 

Pazarlık W' ihalesi 21 11 !l il Cuma günü •aat 15 lzmi•· Kışlada le\'. 
zım amirliği "~tın alma koml•yonunda yapılacaktır. 

Vasıf ve ~arllar h~r gün koıni<yonda giirülür. İsteklilerin murıyren 
gün ve 'aatte ıeminatlariylP birlikti" komisyonda bulunmalaıı. 

lzmir f,lt'a::ım Ami lifii Satın .4.lıno Koınisyoıııı11da11: 
l 15 toı; ayaktan ~ığır di pazarlıklıı satın alınacaktı•·. 

2 PJzarlık ,.e •halesi 21 11 941 Cuma günii >aat 15 de lzmird.
Kışlada levazım amirE!!i satın a:nıa komisyonunda yapılacaktır. 

;ı Va'1f ve ~artlaı· her ı:iiıı komi<yonıfo öğren ir. 
·1 - lst.-klilerin teminatları n> 2490 sayılı kanııntl:ı ,·azılı \'Csikal:ıriyle 

biırlikt~ kom ·~pın:ı müracaatları. 

) 'eni sene nıodelleriıniz gelnıi~tir. 

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

Fiat mürakabe komisyonu re
islieinden: 

1 - 1zm=l'de J>iı :ıı~· ıatJ .... ı tı('l\"İI<>r,ıH g-Ör<• •t::.ıg daı<i ~kildt~ 1e~1Jıt 
edilmi~tir: 

fhıı ~~· l\Hr.lı· ılçık \"P Hllı•ll illeı i 
( L.mirde l'e lıa~ka nııııl.ıkalu-cla 

C'tkflJl a,\·ni a~·ar piriııcler J 

Ka>tr.monu .\1"rlelli (Tos):.) 

Antalya .\!ısır nnı 
Seyhan - .Mara~ • Hata;· yerlı 

rnı:-.ır neYi 

'rontan 

ı:L;ıı 

ı·ı.

:ı~. 

.Ht -

l'ernkendl' 

1~.-

17.~0 

12.-
12.-

2 - Yuk:.r:d:.ki f;.,tler ı ıntnıı ve ı><'ıaı..eıı•k .n~ıııi . :ılı~ fı:ıtleridlr. 
:ı - Bu fialk>ri l<'C:tvüz ~dt<ııler hakkında .\!llii Korunma kıınun 

.ıhkiını.Lcl' cezııi takibat yapıl::<·ağı ilan olunur. ( 1880) 

Askeri fabrikalar un1un1 nıüdürlüğü nıerkez 
ve satın alnıa ko111isyonundan: 

1000-1500 ton demir 
hurdası ahnacak 

;\lııhreı: ista,;yııı1larıncla ,.,.!(, ıı ·lahilincle te-;lım ~:ırtiyle 1000 - ı.;oıı 
ton ılcnı;r hu•rria>I b<•her tunıı 17 lirad:ııı .\skcri fabrikalıır Umum :lliı· 
duı-Iütrii. ;\!erhz .<atıcı alma kt.m .yonunca ,atın alıııae:ıktır. Şartııı~.111 , 
parasız ol:.rak konıi<_ı·onıla \'erilir 'i'a]ipl~ı-:ıı 10 12 !141 Çar~:ım':ıa gu!ıu 
Hk•anııııa kad:or teklif eılec•'İddi dem r hu .. dası k<lclaı· '' 7.5 nı,;be•ııı
ıie 'tenıiııatlııri_vle birlik.« ~.ırtnameyi kabul ettiklerine ılnir kn)·ıt w M"· • 

halı ha,•i ,,.::Lf ııırktııp1311ııı ı zkı'.ır komisyona \"~nneleri. 
l!l ;,!! 2:ı 2.-. ( l~~~) 

Çinko üstübeç alınacak 
D. /J. J'OLLARJ 8 .\'C/ /ŞI,L T.l!F..' KO.~t/SH}.\'f \'DA\': . 
4100 Lira muhammen bedelli .;ııoo kilo ( lnko u'tlllwcı sartnıımesı \'<'ı.

hiyle a~ık ek•iltme suretiyle .-nıııı alınııl'aktır. lhale,;i 2 12 941 giinii 
:-;ant 15 de Al!'\ancakta ı~ı~tıne b.n~ısırıcia. h'.Om.~s.\ oııun1nzra .rapılacaktır. 

ı~teklilerin (:~07.;;0) liralık m .rnk~aı tcmınn" makbuzlııı-iyle muay
yen vakitte komisyonumu?." gdnıel • . lazımdır; Şartn:ıme:'i i !etme ~ııl~-
minrln görülebil r. lh l!l 22 2i'ı (4821) 

~ ' Müzikli Narin Lokantası 
ATATÜRK caddesind'J 112 numarada t<>Cssü~ eden .1\'ARIN lokıınt.ısı 

bayramın birinci günilnden itibaren umuma aı;tlacaktır. Her gün öğle ye
mekl~inde suat on ikiden l>ir ıııçıığa kadar klasik muzik ve akşamları 
saat ALTIDAN itibaren memleketin en mütena saz heyeti ve okuyucula
rını dinlemek zevkini ancak NARIN LOKANTA ve GAZİNOSUNU t.eş
rif etmekle elde edebiiirsiqiz. 

&. 



SAHiFE (4) 

1 FİKİRLER 1 --Dil Ve Okuma 
Bızim cocukluğumuzdıı \'e geıı<;

l'ğ-imizdr ~ftirler. rdiplei \"P ınulı:,r
rirlrr pek mahdtıd olclugıı gilıi eıık 
. Z kil:tıı \'ilZılır \'(' \';ıİlllı: biı· \.•].: 
.'crvcti F~inuıı 'l!Cc:n·ı,ıa~ı ı;ık::nlı. En 
eok kitap ela rom::ıı olarak mı>ı·hum 
1\hmecl _ lilhat , !'eneli laı ~:ı'ınd:ııı •::ı-
7.ılırdı O z:ınl'ın Sın• ti } uııı:nıııı 
vazılarını :ır.l.ı 11.ık biı· r.ı ... elı> ı•li, 
·Arııpça \'c Far,:ça öyle çetrrfıl ıı tE>r

kipler '>lurdu ki icladı talebes; oluu
;ruıınız kl!cle Nlclıiyntn '1't•ı·.ıi ııııızn 
rağme•ı bu vazılnrı :ı ılı, ıılı. n~ck 
;ı;in c:oı, kere , t•m:erl'liıı :. r.ı;:ı: ı:ı
).!atııı'a ııılir-ıc:aata nı~t"', ıı· k, lııılıi-;. 

:.'ıf ·-··ııt:.ı·et devrine ı~·i:·:!ıı: '" !ı:ıfta
lık l.ıir eol, mecmualaı·. ~tıııluk . n .• ı
lamıyac.ık kadar gaz0tt•leı· ~· 1-rıı:ığ-.ı 
lıa .• lııdı. nıec:mualar'l:ıki razılııl' lı! · 
rnz n,lele~ir ırilıi oldu. ı;tıııhı., ;•azc 
lelerden bir çoğu hallı. • \l'•ll. y ·ni
leri çık·ırıltlı. IJLtıılardan ı..u7.ılnı·ı kıi
fiırlr r _. br zıları ~anla· :ı lı:ı laılı. E:iı 
aralık Fecr,ati kurulılu, lııı .-<aycıle 
rırtr.v:ı ı ir ·cık ınizpl l'CLiıi f'>'(l'IC': 

<'ıl,tİ. Ttirkı:e :iizgcçleı·deıı g.?ı.;ıııcğe 
lıa !adı nı cidden güz'! Yt' Z•'ll).(İn 
mcvzu'a:·ı·ı lıiı· kaç lı:ıft:ılı1;: rııeı•mua 
<:ıkaı-ıldı fak«t nıaalp,-cf lııç lıı>·ı y:ı~ı 

yamaclı, r,ıemlcket ~·i•,e :;ı.;n·ı•ti Fti -
nıına k;:Jclı. 

(\•mlHıı·iı·et deni , tıl.lal harbi -
ııiıı mıı.~. fferiyeti ,. ' Tlir!\ ınilietinin 
menılel{ tine -:ah;p olm:ısirlt• ıwticc
lt>nd ikten ;:onra yeni harr':ere k, ·u
>'Uneanı kadar dil ve n')•riyat i~Jcri 
lıır. iiklınet devre g~çırdi. 

1928 de Bü vü k Kmtarn ınıız. 
Ebe eli efiıniziı; ilham \'" ılirrkt ifln
ı ıyle .renı harfler kalıul olunclııkt:ııı 

sonra kı·a bir zaman buhran gec;ir~ıı 
matbuat az zaman sonra dıınıldu. 

Dil kurumu ve dil fakiı'te,ı tı>-;i~ 
rdild'ği zaman saf Türk uiliııi:ı i~ -
t<ınbu! lehcesi olduğu ilan edilıl;. fa
kat biraz ,.;onrn ortanı ı· 'ni lıfr teiiriı 
atıldı, Türk dilindel~i e~ıH'lıı kelimt>
ler kalclırılarak ı·erleriıı,. ku!a~ımı · 
za yabancı kelim.eler ,;ok lıı:ag.ı baş
landı. fakat bunl-sr mahdut! rc:-ıni 
husu. !arda tatbike gecti \'e r.Liyük 
Millet .Jicclisinde tesadüfen bııluıurn 
satış kooperatifleri ve birliklc>n ka -
nııııu bu dilde kabul ve ııe.~redildi. 
Bu tedbiı· halk dilinde ,.,, ı.•athııatt:ı 
\'er alamadı, '3ileleı· :ırn~::ıılaf..ı k» -
irnşma dilimizde ele hııııl:ırıhıı :ııırak 
munL-ı olanlar tutundu, diii°l~rlc'ri kr -
narda kaldı. 

Hiılıha dil me,;e)e,;i bir eok .,el,illc-
re ı;riri J çıktıkt:ın sonra bugiinkii 
temiz \'e ,-af 'füı kcemi;o: rt•\·ncıııı 

muhaf.ııza etf. ne-roluııaıı her lurıu 
kitap ı·e mecmıı:ıl.ıı· da :ırtıi.. lııı dilde 
('ıkınıığ-n lı:ı latlı, 

Partimiz halkın okıım.ı lı '\'t':i:ni 
.ıwriiııc" eıı küciik kiiı lcr·· ·:r.ı·ım·ay:ı 
kadaı· okııma ocJrıl:ırı act:l'ıll. ı1r-'1P11i 
ıwz no vr kHh\'Phnııelerdc· fairlr lı l,i. 
tapları lıil' arnda lrnlııııdurnıı ılı,Jaıı
], r ~ al)ı]dı. lıilha~ a körlrı·dı• huı,Jar
ıhıı ciddi i~til'acle t •nı' ı cJild;g.· 
ınııhıı k !rnktır. 

:.uern!eketiıııizde okuy p y·•zma -
nın lii rnnı \'e faide~in; \, kı!ir etnıi
ven kinı~c> kı lmanıı. tır. ,, •lı~lc·. or
tadan ı.eırn.•n hemen· tanı ıl"C'tı kalk
nıı~tıı· c·umhudyet idııre~::ıiıı ııı.·mlc. 
ket ve millete rıı lıüyiil: faidelt>ıiıı
rlen bi!'İniıı de l.ıu oldıığıınu :ı.ı amı _ 
y ıı kalnrnmıstıı·. 

Ka,.;alıalal'. kıiylr>r keııılılı 1 1·1!1 ~or, 
okuma yerleri ve okunacak l'~f'ı lnı·i 
b ılahili\·orlar fakat lıü\'Liı; . ı•hir,cr.
mi7.dt'!l bir çoğu bund[;n ııı.ıhrıırı -
dur. İzmirin me hur um ım. k[ıllip • 
lıaııes'ni kaç viliiyı·t m<.'rkı:>z:ıniz it• 
lıubbiliriz? ı~tanbul lıu !1ıı t.,:ta Pi 

zengin şehrimizdir. Faknt tee. ~ürlt 
kaydeılc!im ki ha: şehrinıiz olaıı • .\ n· 
kararn!zda maalesef uma ııı :.ıir k,i -
tüphanf' yoktuı·. Üniver ite ulıelel'i
n:n kiituphaneleri kı•fi gelı•mc;:, An
kurada toplu bir gençlik il iş tı.kilıi 
için gelip giden bir cnk :ıı ·arıla!' bo~ 
z-:-ımaıılarıııı mütale:ıya tahsi~ etmek 
lstirorlar. bunun icin hu lıliyük •ı.,k
ı::rıı;ın y, riııe getiril!nt'sı çok Fızını 
\'e çok faydalı olur. 

A. E. (Ankara) 
---uooı---

\Jınanya, ~lcksika no
t asının geri alınn1asıni 

istedi 
'I k 'k 1 ( ' A ) ~lek:ıik;ı ·' e ·ı;ı ·o, , .-\, . • 

.-ozcfı ·üne gö~·e. ~Ieksika \"' diğer cr
ııubi AınniJrn de\·lelleri larafıııdtııı 
llerliııe tevclı olunan notalara Alnıaıı 
ef'\':ıhı • Iek,ika hükümetiııi hayr~tt2 
lıırnkmı .. tır. Alman hiikünwti, rf'hiııc

leriıı idam cdilm~me,; ni Lahey aılald 

Vaş~ngton 
Görüşmeleri 
- Baştarafı 1 inci sahifede -

maııya yolunun İııgılterp katla!' .\. 
nıc'rıka~·ı clıt alakadar rttiı! ııi ::;i~·Jp. 

mh:lıı. X:ızıı· demi.,tır kı: 

- Çın makamları, hı·ı· ihtııırnlı 

kar::ılamak üzere liizım gelen ıhlıyat 
tedlıırlel'ıııı almaktadır. Tojo \'e 'J'ıı

gonıııı beyanatları. japonyaııın politi 
kasını ıleı{iştiı·ecf'ğiııe bir ılt>lil ıleğil

dır. Anıerıka ile japoııya aıasıncıa 

lııı· aııla~ma ihÜmalı g-öreıni~ ornnı. 
.f•ııHııı xfızrii.·ıi dı fİİijfİ 

Tokyo, 18 (A.A.) -japoıı ;:;özcü,,ıi 
l~i. matbuat konferan:·anda hl'.ı·:ıııa~

ta lııtltıııaı·ak, kf'ndi~ıniıı Bang'ik u:i. 
ylik elç liğı m[i:;la~arlığına ün il! ,,_ 

ılildığıııi Ye yerıne Tonıoyonııı g t 

{ANADOLU) ---...... 1 !l ik iııtitC'~rin 1fl 11 ÇaT~aml.ıa 

Habeşistanda ıtalgan. 
ıar teslim oımağa 

davet edildi 
·. Telg.ratı · ._T~~)efon v.e Ajans Haberleri o 

()rta Şarkta haYa raa
liyctİ geni~ oldu 

Sovyet toorakla- Alman - Sovyet 
rının idaresi harbi hakkında 

.Kah•re, 18 (A.A.) - nuı;r:iııl,ii ){uzenbcrg. bu n1ınta-
orta ~:ırk telılığ-ı: kaların idareciliğine 

Lıh.rnda, Tolınıkta İngiliz clr\'ri~ r 
!eri f:ıalıyet gö,.,termi::;, lıududıt hıı· tavin edildi 
kaç noktadan a~ıııak büyük lıir dpr;ıı lsgal eclilw So\'Yd topraklarını:1 

bir mütalea 
Bir lsviçreli asker, iki 
tarafın zayiatı bildiril
diğinden "'azdır, diyor 

Amerikan m adencileri
nin grevi genişligor 

Ocakların işgal altına 
alınn1ası muhteınel 

\'aşington. 18 (A.A.) - :.\laden 
amelesi gı·evine mani olmak için ya -
pılaıı teşebbüsler semere vermemi:) -
tır. Şımdi her tarafta mad<>n nmel<!.~ İ 

lıkte diiı;:maıı hatlurıııa nüfuz ctnı Ş- nıukacldeı·atı. ~üphc,;iz harlıin ııeticL•:<i
tır. lluducl mıııtakasıncla de\Tiye fo- ne g('q·c tayin erkcektir. Fakat Alm:l'ı-

C'rne\Te. 18 (,\.A.) - Latlrihun clii al yetı olmıı~tur. Sicldetlı ~·ağmurl:ır .rn lıu topraklar üzerinde şimdiden Ruzvl•ltııı maden işletınr!Prin; a,;-
t .J ~nevcl'.', «Şıwkta kar~ı kar~ıya kııl-

rli \et !i:trtlarıııı dlizeltnıi:;;lir. bazı karnr almı,.; \'C nıeshuı· konıüıı ~ keri is.·gal altııın alma,;ı beklcııınt•k-

i~i terk etmi!jlır. 

. · !anılan harp nizamı> lı:ı~Jığ-ı altıııda Na rolıı. 18 (A.A.) - Re,;mı te!ı•'ılü~nıanı Ruz~nheı·gi i')J.rHl lopraklaı;- teclir . 
. ı·üzba~ı Evi Yadt•r iıııza,;;iyl<' ~ıı yazı 

rıleceğını "ii~ lemı::tır. Goııılarılakı Corgora \'l~ Ta:ı:ı clı-
Ilükumet :-.iizc:ii,;ii ılenıı>;tiı k ~ıı;dnkı italyaıılar te,;lım olm:q~a da 

lığ: nın idare,.,ine ta~·in dmi:5t.ı-. Hıız ... ıı- PenSıkaıı.\·a, 18 (A.A.) - )laden 
çıknıı::;tıı·. 

lıerg, lıuralarılaki halktan konıiiıı:,,t J • • •• ı 7ı:: ç k. grn 
· Rus kı~ı. ştıl'klaki haı·eh;itı, lıazıl,ı- ame e:;ıııın yuzc e o ' .ep ·ın ... ,._ 

- Kurıı.·unun \'a;;ıııgtonıla ıı · vet eclilnıi~lenlir. Dii.'cr l.ıülgl'lerde 
kadar kalal·aı!ı belli ıle"rı\clir. , 'r ka- tazyık de\'am plnwklNlir. , ıııl:ınılıııı 
dar k:tlnıak 1:17.ım.~tı, o kadar 7.'ıııı:ııı ilL•r lıypıı ıııgılı7. kun·etıeri, diişııı:ııı 
{alacaktır .. Japon ,;i~·a:-"Liııi ılc·~·i~rııez llle\'zderini top ale:)•ne tutıııu~tıır. 

uıı~ı.··ı·lal'l atmak \''.! hu ,\·erler; ıırg-ap :- cı') . t ı1ı'ı't g·o"Jteı·mek muk ·aclıı· · ı·ının temin ettiği g-ibi ıı.nışııkluıfa ıığ'- erıne esa .,.. " ~. . 
ze etmek rnzife~i.l'I,' hu ı~P geliı·ilın.:ı- le grnve k,"ı·ar \'ermışlerdir. 

1 ralnııy:ı nıu\'affak ol:ınıamı~tır . .M:ıi,- " " • 
lir. Iluracla dikkati c.·ek n nokta. A - 1 Btı nlıııt,·ık,•ı(l.·ıkı' s. eı·be.0 t nı."cleııleı·· ki ııutııklal'llıdaıı lıiriıulr, ııgiliz ve " " 
ınaııl.·ınıı hii.ı ük Ukra.vna kunılın:ısııı.ı ı · l"' ı "O ı 1 10 il. '•ç ı . . . Anı<•ı·ikalılan fazla ııikhinliğ-e uğı-; 1 • ıır ıgınc t' ,, mac rıH e ın ı-ı 

üç prı;n,.;ip tc~kil eıl ı·. Hııııl:.r lılirnn Hava harekatı 
yl'r \'<•ı·nıck ıst<>nv~melerıdır. nı·ı k h 

1 
.
1 

t · t' S vwdır 
, . • m:ı ıısusunt a 1 .::ız ~ mı!j ı. O· • ' 

Ukı"ıı·ıı·ıııın nıerkPzı olan Oıl«,· 1 y · t 18 (A A) R ·l t 
• · ' . . · , , ğuktan olsun, nırgııııluktan olsun, sa- aşıng on, . . - UZ\ e , millptler" k:ır::ı ıııtıteberılıı·. Kahire, 18 (A.A.) - Orta ~<ıı 1: 

ı'asiı11/trııı 111rrlıfilln·iıı<lr lırd/ıiıılik taki İnıd iz ha\'a kuV\'etlcri td;liğ : Rıınıcnk~·e \' r'.!mı~. \~c Leııılıerg l·~ rnş, ~imılılik Kıınnı, .\Ioskova ve Do- kömiir ıstihsali içın tam salahiyetleri 
Polonya umn_mı .'·alıl'.gı hııclucllııırı'.1"" netz hıl\·:.:alıwında kalnııı-:tır. II:ılbuki 1 ııi kullanmağa hazırdır. Ruzvelc mii 
alınmıştır. ~1~1dı_kı sıya~~t. ~.l.n_ıan; Iıı~ (cephenin uzunluğu üç bi-n kilom~tre-' dafnaya engel olan grevler hakk:n
ıı:_n .. nı;st Lıto\.~k muahe_cLsı~le,. ··.: lcıir. Vakıa lıu cephe boyunc:ı mih\·er da hiikilmetın enerjik hareketı la -
huyu~ Ukrı.ıyna yaratmak ısl:?nıesı "·-) lrnHelleri yekunu 2•30 _ 260 lümen sa- zım geldiği kanaatindedir. Sabrı tii-

T~k):o. 18 (A.A.) - .iapon.nı ı"• 
J1ır!e~ik clc\Jl'llf'l' :tl'!l~lllcla Uİl' ;ııılıt,;. 

ma i~1kanı hu usunda \':ı~iııg:cJ:ı 
mahfıJ,eri heduıııdir. Amerıka :)an -
Kay - Şekc yardıma azmet n;st.r. 
Halbukı .iapon.ı·a bu yardımın ke:-ıl
me,:ıııı ıstı>meklcılır füitlin japrııı g-,ı, 

zetelerı. Anıcrıkanııı Şan - Kaı - 0p 
ke yardımı de\'anı ettıkçe lıır anla~ 
ma imkansızdır. 

jap:m h:ıl'iciye ııt>zal'ctınin •wıraııı 

olan jnpoıı Eclvar,.,ted Taymı,.; d ~ ır 
ki: 

c-Amcrıka, j:ıpoy:ıya emıııyet !!'i
kin eclılme·ının hüti.in hu~nslarını öğ 
!'enmC'lıılir .. llu ;;arttır.> 

At/antikte yakalanan 
Alman gemisi 

-Baş tarafı 1 inci sahifede -
.4L.l!Aı\' FAPUEU' Sf:.\'.TAXDıl 
Senjan, 18 (A .A.) - Atlaııt• kte 

yakalanan Oden Valt Alman genıi-·ı 
Amerikan gemılcrinın himayesınıle 

olarak hurııy:ı getırilmişlıl'. 
GF:MIDR l\,tuc ·ı.;, l'.1R.11/Ş 

enjaıı, 18 (A.A.) - Amerık:'lıi 

ılonanması t:ırafıııcları Atlarıtikte yn 
kalııııaıı V<• buraya gdirilcıı motörl i 
grmı, japoııyaılaıı Alııınııy:ıya j.(i(I• -
,\'ordu. 

Yükünün lıü~·ük lıiı· kı. nıını kau -
çıık, maden ve harp malzemesi tc:j
k.' den genıı ;')!)82 tonluktur. A lnıtııı 
olma~ına rağnwıı Amerikan nıptırıt 
ımış g-ıbi gii,;teı·ıldiğ-iııclı•ıı, gpm•nııı 

ve ıçinclrkılt•ı ııı ,\m •rikan kanıır.laı·ı 
ııa gört> ın[b:ı<l 'ı·csı ic;in nıahkfllll'.W 

müracaat oluıımu~tıtı-. 

1'Al\.4.f,.1X:l.\' V,\f'CJ: KOUS.·lX 
r.FJ.ll isi .lll? 

Va:;ington, 18 (A.A.) - Eğe~· mıh 

\'Cr devletleriııclen biri, mihver yapıı
ruııun yak:ılaıınıa~ıııı prote,;to Nleı·
. e, oı taya çok karışıklık çıkacakrn·. 
Bu vapur ya Amer kaya ve.,·a ,.\me -
rı kan ü:lerihden bırine göturülec:Jİ-
tir. - 'evyork gı zetPIPri. hıiılıse.r' ıh~
veler çıkararak lıildiımiştiı'. 

Bu halkı hem kızılırmı~. hem dt! 
güldlirmüştiir. Bazı yerlerde im }{o

bin Ceymısın öciidlir deni! yor. Altı 

hafla cn·cı Panama kanalının g:ıl']l 
kısmında görülen Alman korsan gc _ 
misi de hatı~·latılmakladır. nu \'apıı

l'llll 0 olup olmadığı sorulmaktauır. 
Aıııfrikrw jilmw İııgili.;, donun. 

111 ,,,.iylf /Jirliklc trıaı nı::i lırın • 
kı1fl(I lıuluıı11yoı·ıı11 1s · 

Vaşıııgtoıı, 18 (A.A.) - AyaPcl,ı 
dPmokrnt Vıller. Amerikan fıl•J~u -
ııun Atlantık \'e Pa,.;ifiktc taan tızi 
lıareküta giriştiğine, ingiliz fiJo,..u 

ile birl'kte faaliyet gö.-;tc·rdifri-
ne dair kati nıalümata ,;ahır) olduvu
ııtı ,-öylemi~tir. \'iller, bu vw1,iyet 11 

ana yasııyı ıhliil e1.tiğıni lııldirmi~t r. 
Ayan h:ıı<cıyr enclim 0 n· reis, ele 

beyanatla bulunaıak, Amerikan d ı
nanma ının İııgiliz fılosiylC' ı,;rıiktP 

hareketin lıahı,.; mevzuu olamı.r:ıc;·-

15 16 ~on tcı;;ı"n giinii hava l•u\· -
\'l'tlerimiz llerne hava meyclanııı.ı 

hücum elmi,-!erclır. Yııngınlaı ve ın

fil:H:l;ır olrlukıı ı;örülmü;:Hk. B:ml i -
yada bombardıman edilen depolrıı·-

.. ·ı ·etıne u\·m·ını·ıkl'tclıl' · h 
"' · · ' ' ' · nılıyoısa da, vaziyet bu kuvvetlerin ke:ıen Ruzvelt. Con Luız veya er (Rudııo rı•ı:l'lr.~i) 

' · bugün cephe boyunca dağılmamış cı!- hangi şahıslar hakkında şiddetli ted ela .nıııgııılar çıkmı~tır. Cenubi Afr:- ooo 

ka (ayyareleı i Gazalaya hücu:n ,,ı - Ingiliz - J\nıerikan nıali 
mı~ler Ye Gazalat tayyare meydanı-

<luğııntı gii;;termektedir. :\Ioskova mu- l.ıiı·ler almağ:ı hazırdır. 
harebeleri, ıihti.rnta bi.iyi.ik kuvnllPt' 
ayrıldığını göstcıri,vor. :\Iııharelıe hat
tının, 10 mayıs !l40 da Fransız_ İngiliz 
c.cphe:-ıindeki gibi 100 Fı·ansız tiinıcı!i: 
il" kal'.)! 120 Alman tiimeniniıı üslüst ~ 
yıgılmı:; olmadığını, lıir tümenin on 
kilometreden fazla .~ahada harekele 
kalkmadığı görülliyor. Bu ,.;ebeljledir 
kiileri me\'ziler lıir noktadan yarı!ıııc.ı 
e~y~·ilmeler, ~iddetli savaslar ve l:ı[i\'ük 

nı bonılıalamıijlardll'. Pihimi tan arc anlaşn1ası 
meydanına ela hücum edilmişti•·. l!c Va~ington, 18 (A.A.) - Mal'y!! 
deflerın görlinmesınc mani olan h:-- nazırı ..\lorgeııtav, vergilerin nılit~kn
vaııııı fenalığına rağmen bomba l:ı_,. hilip't e,;ası üzedııcleıı aluıına:ıııı.ı 
\•aı·ı•leri Pılıinıi ve Gazalat tayyare İngiltere ile mlizakere eclilıliğiııi >4ÖY
~eyclarııııa pazar gecesı hir akııı ıla- l'.!nıistir. Amel'ıkadaki İngiliz fabrık1-
lı:ı yapmı~larılır. !arın.dan \'e İngiltere ile dominyoııla-

Sıci]\·ada tan·arclerimiz cumari ,,_ rıııclaki . Ameq·ikmı falırikalarınd;ın 
,;i güııii adanı~ .cenup doğu,;uııdaki mütekabilen ayrıca \'ergi alınmıyacak
hedeflerı bombalamıştır. Notocla lıir 1 tır . .Jiorgentav, Amerıka maliye:; inin 
tı ene bır bomlıa ile tam bır isabet bu plfüıı tasvip edip etmediği hakkın-

~;;ir miktarları ortaya çık,ıyor. • 

Bu malumata ılayıınarak, tnrihe ge
çecek olan Biyalistok, Minsk, Kiyd 

lngiltere batı bölgesi 
kumandanlığı 

Londra, 18 (A.A.) - :Mısırdaki ln
gitiz kuvvetkıı:i kumandanı Sir Ce:;· 
ınıs Marşa! Kanvel ingilterenin batı 
askeri bölgesi baş komutanlığına ta~'ln 
edilmiştir. Bu ta~ in, :\1istcr Çörçilin 
ijııümi.izdeki baharda bir Alman istila 
teşebbüsü tehlikesi hakkında yııpmış 

C?lduğn ihtara dikkati çekmektedir. 

---000'---

kaydedilmiştır. Jda lıir şey söylememi,,tir. ve şimdi clr ~loskova savaşları istisna K d d 
edilirse, iki taraf için de büyük zayiat lngiltere ana a an 

lrana verilen gıda Sovyetlerı Fin ithan1la-
n1addeleri rını reddediyorlar 

Dellıi, 18 (A.A.) - Dcvıet siizcLi,;ü 

verildiği hakkıııdaki iddialarda mi.iba- yeniden buğday alıyor 
lega edili~ ~d.ilmediği sorulabilir. On Londra, 18 (A.A.) _ İaşe nazırı, 
kilomctırelık bır cep~ede harp eden b~r yeniden l>ir buçuk milyon ton buğday 

I ·k · 18 (A A ) - Sovvet Ha- ordu muazzam zayıata tıl{rnmaz. Bır alınması için Kanada buil-dav ofisi i!e clemi~tir ki: 
- iraıııı 16 bin ton lıuğcl:ıy, şnk<'l'. 

baharat, çay \'c meyve Iliııdi~t:ın y:)

li,; Jıı gilııclt•rilmıştir. 

• os ova, . . . · ı r 1 1 '!' h .. • 
rieiy<' komi~<>rliı{i Fin iddia ve itham- noktada 1 er ıyen .~'".~el' er sı a omu~- bir anla~ma yapıldığını söylemiştin'. 
Jımııı reclchlı>n bir beyanname n<>şrc•L da, rahat rahat :~ururkeıı bu ma?allın 

miı;;tir. Bunda deııiliyoı· ki: . elli kilometıre sagmda wya soıuncla R d . , J • • 
h • s .. , ... , ı"ıJJılıro·· iki l'ıl"lfın o manya a ıaşe ış erını ., Finlaııtlivaııın sirndiki rulıi. o\·- ce ennenı ı .. , "'i . • . • · • • • 

Rus tayvaresinin atlat
t;it tehlike 

wtlorin fıİnı;ıl batı, htıdtHl.ıı:cl.ı LC'nin- zııyi:ıt ista!istikb·i \'erilirkt•ıı ~u ııok- ordu tanzim edecek 
~Ta<İııı er~ııiyetini konıınayı dii:)iiııerek ta unululnwnııılıdıı· ki, resmi tebliğ"'.e: Biikreş, 18 (A.A.) _ Resmen bil-

Tahran, 18 (A.A.) - Kuilıı ~eftcn 

tayyaı·e ile buraya gelen ve Lilvinofıın 
bindiği tayya~·ede bulunan İngiltcr:! 'l in 
Kahi ı e istihbarat servisi şefi Va iter 
,\[orııton, çok he~ ec:anlı g-ec;rn >"C'yahııt 

hakkında Tahrandaki 11öylt•r nıuhalıı-

:.ıldığı tedbirlerin ne k:tdar yeriıııı._. ol- meşru birer haı P vasıtasıdır, tarıhı dirildiğiıı~ göre Mareşal Anton<!c;ko, 

duğunu gö,;ternıektedir. lM·~r ve-;ika değildir. bütün memleketin iasesini tanzinı e~-
AmPrika H.:ıriciye müsl(.':)arı Siim- :\ıeçhul saha. So1yetlı~:·i:ı harp va- ıniye orduyu memur -~vlemiştir. 

ner Ve!,;, Sovyetlerin ~iyasrtinin ı\oğ- ziyetleridir. Sovyet kum:rndanı Şa~1u • 

rn bir tarifini yapmıştır.» !jink~f. umumi karargiiha celp edı.- A vustralyada yeni harp 
mistır. 

000 
('apu singfof e.~ki biı· a.;l:~nlır ki, İ tikrazı 

rinn ıııalünıat vermi;:. mliulıi') t'ırtın .ı

ılaıı dolayı iki giiııd<· nakı\nı g~lehil

diklcrini. Hazer denizini çok fırlıırn,ı 

lıi r hamda geçliklcıı·i ıı ı, Tahrana g-0 1-
clik leri vakit h:t\'anııı gi.izelle~tiğini. 

Sovyet pilotlarıııııı C':<):;aret v' malıar,'
tin" hayı·an kalılığıııı ~ii.demiştiı'. 

Gl. Gaıncicn hastaha- Alınan t~dı·i,.; ve talinıleriylr· yetişt>ıı 
ne)'C kaldırıldı Çaı·lıJ;: askfl'i nıektclıinin son k<ıınaıı

claıııdw. İhti\·atlı lıir askerdir. 
\'işi, 1H (A.A.) - .Jiare~al Pcl.:n:ıı Harp başlayıııc:ı atRı;;li kum:ınılan 

~mrı.vle Pirene ılı:ğ-larında Portale ,:t-
1 o: ın Tirııoçeııko il!' arasının aı;:.mao! to,-uııda cezaen ikamete nvJmtır eılilı'n 

bundan i ,·ı·i gelrr.ektt!clir.» Fraıısanın e~ki ha~kumanclanı general t dk • 
Mıı;::ıırio-. cephedeki vazi.n·ı · e ·ıi< GaınlC'n, ,\'iizüncle Yılancık lıas.·lanır.- b' · · 

tt'k vazı,.;ıııı !)Ö\'l::? !t·rıııı§· l Z.ak s. ark ı\nıerikan or- ,;ıııılnıı uğ-ıı· haslnlaıımı~ \'t' lıir hasla- (• ı .eı: ,.,oııra 
- ıir: 

dusu takviye ediliyor haıı !:>ye ııakleılilmi!itiı;·. c Htıi:.dck· okuyuculanmız~:m~ b.u 

~ ı ı oo •. , zıl·•ı'""ıt.ı lJ'ızı·nı ' "ızwkeıı duı;undu-~Ian~:ı. 18 (A.A.) - Btırnı ar .ı- SON DAVJKA ... ı. . "" . . J'k·· l· ·ıı" '· o'·ıı 
ıa s'·' ıı Jıiı· avianı göre bazı ihLiyatla- fi, : ğiimüz ı··ı;,i thtiyatla arliı '.·' 'h ' 1" " -"" ~ · · ' ı · ,, .. kı' ırp ··<; rıı~ llirlesik devletlel'iıı Uzak şark r.~·- mal.arııı'. ı"cı.! l'I e~··~· "uıı , ~. ~ ·' • " -

- · ı · · ·1 · • kerı TJ'"ı''H'"ırler ıc:ııı clr h.ı.. ıl • .ı •. ı ıb-dusuııa kaydedılm.' en trnrı verı rn.5- Yunanıstanda aç .... , .. 
tiı·. Bunların 150 bin kişi tutae.1ğ-1 s:ı- l:ı ola 11 i:ıı·. > 

ııılmaktaclır. ~(a~:ıcııar, "il ~eç ilklü- lık ve sefalet ---000 

nuna ka<lal' lıılmış olacaktıı. ltalyan tebliği 
l~us - Hind ticari ınü- Ölünı vak 'ahırı o kadar 

nasebatı artnlıs. ki, tabutluk tah- Napolide ~8, Katanyada 
Dnlhi, 18 (A.A.) - D(;\'let kon;;·•- ;~O ölü var 

yinele Vel'ilen izahata gi\ıre, Ru~yay.ı ta bulunaınaz olnnı~tur 18 (A .A) - İt· l ., t b 
karsı Alman laarrııwnclan lı2ri TI:ıı- Roma, ' · · .ı ~,ın e -

di,.;t;ıııla olan •ucari mi.iıı:ısehetl"r le Sof ya, 18 (A.A.) _ Yunanistaı~c!a l liği: . . . . . . 
1 

" 
1

.. l. ıı· ,. , . 
·· " 1. · ·t · J·· . · ·, ·. n . . ı İııgılız t.ı~~aıe e ı ı, c un, Hr ıııııı oıı_m ı .ıı l!! ,,ı,\ cl<'dılmı~tn. ,una mu- \"l''ı\' ·t son de•·'"'e vehametın nıuh·ı- ı ı l . 

·ı · · · • ''· · · ~ ' · · takip eden < a ga ar halııııJa • Taprıll\-.~ :ıklıı .ıaııoıı.rn ıl • lıcaret seklc'ye tıı:<- f'lZ'I ctmektecLr hse m·ıddele.·i nok ' 1' II · · ~ 
l ' ., · '·. ' · hücum etnıış ır. ıı~ar chenıını.ret~.z-

J'allllij il'. .·anı gıttıkçe da~a fazı_~ hi:-ısediiiyor. dir. Bir binada 28 öli.i, .ıo yaralı ·: ır-
Avuslralva kuvvct..lcri- Haber alındıgına gore, ba')\'f'kıl dıı-. Kataııyada iileııler :10 chw. S!ıa-

nin t~}İnl usulleri Çolakoğlu, Atina halkına hitaben Vr nayikte Alman k:ır~ı koyma halaı·y<t-

Sidney, 18 (A.A.) - Avustralya 
ı.aşvekili Gö'l'ling, 100 milyon liralık 
harp istih·azının muvaffakıyet kazan
dığını söylemiştir. 

Bu istıkrnzın 30 milyonu yeni parn 
tedariki için, 70 milyonu ela eski borç
lar içindir. 

-
GI. Sikorski yakında 

Rusyaya g idecek 
Lonclrn, 18 (A.A.) - Polonya mah

fillerinden bildirildiği ne göre, halen 
Orta sarkla bulunan Polonva b:ıı;1:ekili 
v0 b:;şkumanılıını general Sik•)J':;ki, 
Rusyada bulunan Polonya or,Ju~urııt 

teftiş ve Sovyet ricaliyle tema;.lard:ı 

bulunmak üzere yakıııda Ru;;y:ıs a gi
decektiır. 

---oooı----

~lacar ~taliye Nazırı 
Budapeşte, 18 (A.A.) - Macar .na

liya nazırı, İtalyacla bh· hafta süren 
re.~mi seyahatten Pe~teye dönmüştiir. 

ANADOLU ................. 
Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEll beyanııame ne~rederek, fakırlere l,·ırı iki İngiliz tay' aresi clü,slirmü.;tlir. 
_.J - ::- -yaı dım edilmesıni ı,;rarla ı,.;tenıi-ı Ye Goııcbrrla ıHişnı:ının mr\'zii hücum k- Umumt Neşriyat MüdQı11 

Yunan milletini kurlarmnııııı yega- sel1büsleri kuwatlerinıiz tarafından HAMDI NÜZHET ÇANÇAlt 
ne yolıı, ahsi. fcdakftrlıklardan ç~ - 1;ü,:ki.irtiilmii!)tiir. 

rfh·anı kararlarına dayanarak istiycn 
ğırıı :<öylemi~lıı·. 

lııı ııotalnırın g ri alınmasını talPp ct-

Singapııı·, 18 (A.A.) - )Jal --zy::ıcl:ı

ki A\·u:tralya kun-etlerı kunıaııda•ıı 
general Corden Dlet, motöı li.i km·v,.t
lcr ara,.;ıııdaki nıuharcbel~ri gi~rmü~ 

sııbavlal'la görli~mt•k üzere Orta :)aı·lGı 
gicle~eklir. Bu :eyahat i.iç hafla ,.;ürı::
Cı;>ktir. Avu~tralya kuvvetleri son hn:ı·p

lıc'rcle alınan derslerden i,.;tifacle edecı•k 
icap ederse usullerini d eği~tirecektir. 

kınnwden birlıirıııe yardım elnwk 0 ıl 
000

_ 

duğ-ııııu siiylenıi~tir. IHiküınet, \"lZ!- Irak, Japonya ile siyasi 
....,__ ::- -

Ah Yıllıiı 1400 Kr. ---000---
nıiştır. Berlinde • Icksika elçisine gün- H · ı· · l 
dpı·ilen talimatta, ııota:arııı g0 ı·i aıın- Sivaıll - ınc ıçinı hu<. U-
mama,:ı hilclirilmi>jtiı·. .dunda çarpışma nıı 

Meksika ,·özcüsü denıi>jtir ki: 
Saygun, 18 (AA.) - Hinıliçini \':t-- .1ek. ika ııotasıııı ve Almaıı c. \'ft- • 

1 
• 

'k JiS: De Gıı, li)0 mf'murun ıs erıne s'ın 
hını okumakla lıu me;;ele hak ·ııııl:ı lıir . k L ı ı (A.A.) _ H,·ı",'ı ,. 1 ·1.·ı-vermistir. Bu tedbir. polıli a bal-"ı- onı ra, ' 
fikir edinilme.; münıkiinılür.> ~ ı l ı t ı )'" 

Ha va hücunıları 

mıııdan süphelı görülen kim:o,leriıı hili emniyet' nazırı' arınııı el ıgı: 
}~uzvelt nezle old ll c!ari i~l;rct~n uz:ıklaştmlnıası i~in 1 Salı sa~ahı sa~·ıc:ı ~z düşmı:ııı trı.'':ı·n-

Va)ngtoıı, 18 (A.A.) - 'ezleıle•ı alınmıştır. releri lngıltereııın dogu kıyı,.;~. ~t>~Tı~-
miitee;1 ir bulunan Ruz\·elt. dun günü- Londra. H'\ (A.A.) - Hinıliçini hu- !eri ü1..erinde uçmuşlardır. Dun lngıı
ııli geçirmek üzere Vanz Pliste gitmi- dudunda Siyam_ F•ransız polisleri ara- ler~nin doğusunda iki yere bo_mbalt.1· 
yece)ctir. Dun günü per~embe günü- ında ateş açıldığı haber verilmekte- atılmıştır. Bir kaç •;v hıısarn ugram;ş-
dür. ılir. tır. 

yel<' çare lıulmağ'a çalı~nıaktaılıı·. .. ~ • 
~ıraat nazm, gıda madclrleri alın nıunasebatını kestı 

one : a Aylıt• soo 
Yabancı memleketlere 27 lira 

-::- -masıııı nıüzakcrr elme:k üzere Selü • Bağ'clacl, 18 ( A.A.) - Re»nı: hlr kb-
niğe gitnıiı;;lir. Halk, feci bir gıda • !iğe göre, g"çeıı ihtilal hareket ! esıı:ı- ldarehaneı ikinci Beyler Sokak 
,;ızlık içındetlir. Öllinı vakaları, eııdi- :ınılakı \'ıtziyelleri ılolayısiyle Irak 
şe verıci bir ııisbet dahiliııck artr.ıal. hiikfımeti, japonya ve Viiji ile s:yasi 
tadır. Yunan hekiml er bri · ~i. ceset - miiııasebetleriııi kesmi~tiı'. 
lerı yakmak üzere Sensimallan nıii - Loııdra, 18 (A.A.) - Höyteriıı d.p-
"aade istemi~tiı-. lomatik muharriri, Irak lıükum:d:ıi:ı 

Umumi ,.;ıhhatı bnımak içın alın- japon ve Vişi hükürnntl..-ıiyle müııa"e
ması zaruri olan bu tedbirlerin diğer betlerini ke~miye karar ı•ermi~ oldugıı 
lıir sebebı de tabutlu1' tııhü bulunıı hakkındaki habeırin bugün 1 ,•,-1clrrırla 
mamnsıdır. t('rid edildiğini yazmnkt.ı,fo·. 
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