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Zonguldak, 21 (A.A.) - Zongul
dak Bayanları, Zonguldak yardım 

sevenler kurumu şubesini teıkil et
mişler ve derhal faaliyete geçmişler
dir. 

~eniceŞilebi~.deniza~e~T~o-rp_i_lle_n_e_r_e_k_B_a_t~tı 
Gemiden yalnız iki kaptan kurtuldu 

Denizaltı, gemiyi ihtarda 
bulunmadan torpillemiştir 
iki çarkçı, iki lostromo, bir aşçı, bir kamarot, altı tagf a kagıptır. 

Bunlardan bazılarının güzerek kurtulmuş oımaıarı muhtemeldir 
r "'\ 

.. 
Ankara 21 (A.A.) - lıtanbul limanına bağlı 550 lstanbul, 21 (Telefonla) - Buradaki alakalı makam-1 Ş h · d , . . . 

ı l k y ' . b - d 1 t b 1 ı· k 1 1 ı· 1 .. 18 · · .... Karadeniz ark cep esın e Almanların elıne geçen hır Sovyet tayyareaı ve ışgal edilen bir şehirde temizleme ameliyeıi onu en1ce vapurunun ogaz an ı an u a ge ır en ara ge en ma uma a gore, ayın ıncLgunu . .. : 
\r aıilikoa açıklarında torpillenerek battığı haber alın· de Türk bandıralı 550 tonluk Ali Uyut ve Serkıs Guk~ı- /" "'\ 
l'llıttır. Gemide hamule yoktu. Geminin yalnız birinci yana aid Yenice vapuru, bir denizaltı tarafından torpıl. 1 A k " v • 1 

I ""ikinci kaptanlarının kurtularak boğaza iltica ettikleri lenerek batırılmıttır. s erı azıyet 
oğrenilmittir . Tahkikata başlanmıştır. - Devamı 4 ncü Sahifede - -

Üniversitede yeni bir ders 8"'i"j"j""Ç"o"i"U'"l"'o"['I Mosk~va taarr.u Liby;d~ ~ok ge- Mer~ezde yeni 

Almanlara göre 

''inkılap tarihi ve Tür- '"""R""E""z'""E:"""': zu şıddetlendı niş bir hareket arazı kazanıldı 
ı. • h . . . . . Karadenizde ve Yarensk beklenebliir Bir ~1acar şehrinde is-
l(fye cum urıyetı rejımı,, AL 1ND1 de Alman gemileri yan çıktığı haberi 

batırıldı GI. Ronıelin muharebe- yalandır 

inkılap tarihi 
araştırma ens
titüsü kurulacak 

hadin1 :'.fosko\'3'.-~~ (A.A.) - Dün geceki yi Derne nııntakasında B~rlin, 21 (A.A.) - Almttn teb-

1 
• • Sovyel telılıgı: • liği: 

ngılız taarruzu 20 Sonte;;rınde T'?u~arebeler .bütün kabul edeceğı an)aşıJıyor · Done!z _havzasında v~ cephenin mer. 
C'.'phede devam etmıştır .. llfuhaıcbeler kez kesımındı> cereyan eden muharebe 

d d•y Volokol~nsk :e Tula kesımlerınde bil- A ]erde ilerlemeler olmuştuır. evam e ı Or hassa şıddet11 oımuştun-. . imanlar Moskovaya ı..eningrad önünde düşmanın çıkış 
llfoskO\'n, 21 (A.A l - Bu saLahıu 35 k "l t kl teşebbüsleri Alman müdafaasının ate-

Sov:;et tebliği: l ome re ya aşmış ,;:;ıe kırılmıştır. 
ltaJyanJara göre n1ey- 20 Sonteşrin gece<i bütün cepheler- r Budapeşte, 21 (A.A.) - CEpheden 

d h b . b ] aı• ~iddelli muhar.~be!~r olımıst.ır. dön~n asker arasında Mirodinada ;s-
an ffiU are esı aş adı -· Mosk~\·a, 21 (A.A J - Sr,·:,r.L lelıli. yan çıktığı haberi yalandır. 
Kahire, 21 (A.A.) - Orta şark İn- "ııe ektır: • . . 

giliz tobliği Kızıl donarım:\ '\ :ı" ''l'k •lcııız: ';le 
19 20 sonteşrin gecesi İngiliz ku\'- ~900 tonluk ~ uıı<-ıı.111 vapurıı \'•J 'l<5 

vcllt.>ıri Tobrukta 16 kilometre uzaklık- ı>fll l\ın1~K bır . .t"ar nıe \UJH~ı ıt U.ttu·
ta Rez .? mevkiini işgal -ctmislerdir. ~;.~ı~tır. Kar<.1dc~1·z.Je de· ~) Lın tunlu! .. 
Kuvvetlerimiz Tobrukun 1.!lli kilomet- Lıı" Rnr·nıç gf'm;"'ı IJtttırılmı:-:;tır. 
re cenubunda harekiltb bulunan bir :\foskorn, 2.1 .<A./'..ı -:: ~1°,ko\':ı 
İtalyan tank koluna hücum etmişleı·- ı.:ır.yo~unun bılc111rd~J-!;ne go~e, Al_m:ı.n
d'. v k b 1 h· bed 150 İt· 1 ı , .. Kırımda tanrı.,ızJ geç'llı~lerdır. B. 

I 
11

• L~ u u ab? m~k'tıre t ek ··t· ,ı - .'l:ıntakasrnda s.11 ·· i m•ı!ı:ı,.dıclcr 
yan esır v" ır mı ar an· ıg ınam "imu• Al " ı .. · k I . / \' "'' mun n.. :ıg-ıı: ayıp ~ır vcrmıc::_ 

j - Devamı 4 ncü Sahifede - - Baştarafı 2 inci sahifede _ · 

H. Kurumuna yardıır.tlar ~ 
lzmir Manifat\lracıları, Kuruma

1 

100,000 Lira Veriyorlar 

r ' 
Sicilya halkı is-

yan ediyor 
Vaşington, 21 (A.A.) - Bura 

mahfillerine gelen haberlere göre, 
Sicilya halkı açıktan açığa isyan 
etmek üzeredir. Bir İtalyan kafile
si Sicilyadan harekel eder etmez 
Sicilyalılur bunu Maltadaki İngiliz 
m3kamlaı:-ına bildirmektedirler. 
İngilız denizaltı mürellebatı ser

best olarak Sicilyada istedikleri 
yere çıkmakta \'e İtalyan makam
ları buna mani olam3maktadırlar. 

Eden ve Mais
kinin nutukları 
Alman askeri kudreti 

yıkılacaktır 

Antoni Eden 

Londra, 21 (A.A.) - Amerikalı
ların dua günü münasebetiyle Lon
dradaki Amerikan cemiyetinde bir 
nutuk idareden İngiliz hariciye nazı
rı Eden, japon - Amerikan görüşme
lerinin ehemm;yetinden bahsederek 
demiştir ki : 

- Bu görüşmeler tabii olarak Pa
sifikin bütün afoini alakadar ~tmek
tedir. Çünkü uzak ~ark için alınacak 
kararlar, doğrudttn doğruya bize aid 
bölgeleri ve kendi ırkımıza men•up 
kimseleri aliık~dar edecektir. H ilkil
metim namına şunu söyliyebilirim ki, 
bu görüşmeleri biz iyi karşılıyoruz. 
Ameriknra tam bir itimadımız var
dır. Ve bunun içindir ki görüşmeler
de temsil edilmekliğimizi ne isteme• 

-Devamı 2 lnei .. hlfede -



Sahife 2 '(ANADOLU) 
- ---. 

22 İkinci Te,.~İn 1941 Cuarle.si 

- - 9 • Günün meselesi Eden ve Maiskiniu 1 1 
.,.m;ı,~7~,:~A~d.~,;~t:-,'.':~~·..,,.._ nutukları F 1 K R A (Şehir ve Memleket Haberleri) 
\ rnıı ~klinJı:> telakki ederek doğrul -Baş tarafı 1 inci sahifede -

.Q_,ADYO 
elan doğnı,ı a hıç olmaz~u cenup liman- dik, ne de istiyeceğiz. Benzemek ş h. d k k . t. BUGÜNKÜ PROGRAM 
l ::nmıw uğramııları da muhtemeldir. Eden, batı çölündeki harekata te- e., ı r e e m e va zıye 1 7.:JO Progı·am, 7.33 .\Iüzik: H:ıfif 

Di.-•er hraftan Almaıwava virıni mas ederek şunları söylemiııtir: program (pi.), 7.45 Ajans haberlerı, 
mil\·;;ı liralık tütiiıı satılacakt~r.Bu q_ - Bugün, bütün düı~üncelerimizı İRFAN HAZAR ı 8.00/ 8.45 Müzik: &!nfonik parcalaı· 
<:ıı rct muahcd ı:>s i iki s ' nelik olduğ-m;:ı ı a.;kerlerimiz te .rıki~ ~di~:or. Ve .bütün . norma gı• dı• yor (pi.), l:J.:30 Program. 13.:33 Müzik: 
sıôre. rmıh,;ulüıı yarı. 1 bu : nr, yarı~ı d~alarımız onlar ıçındır. Belkı ~la!! Her evin kendine mahsus bır l\ı- Türkçe plftklar. n. 15 Ajan,; haberlel'I. 
da gelecek yıl verilecektir. 1 bıten h~ıkkında ha~erler almak ıst.1 - gatı, bir dili, bir edebiyatı var. Kız 14.00 Müzik: Tüırkçe plaklar progra-
. Ke~a, ba5;ka _bi_r hab<:ıre göre de :.rors~~~z. Ben de ~yle .. Fakat. bır !çocuklar anneleri; erkek ~~uklar mının devamı. 1 ı.:rn Ankara Sonbah:ır 
Anı rıkalılar. esk 1 kadar, halta daha Ş?) ~o~ lemeden, ş,\~sen, har~~~ ne-ıbabaları; çıraklar ustaları gıbı konu- Francola ı·çı·n VekaA let nez- At yarışlarının tahminleri, 14.40 15,30 
razl:ı mübayeat ynpacaklardır. Bütiin tıces~ııı b~klemck hızım geldıgı ka- tur. Müzik: Riyaseticumhur bandosu. 18.0ü 
bu vaziyetler bize, tiitiin mahsulünün naatıııdeyım. .. . . . ' Bunların kullandıkları cümleler Program, 1 .03 .\Iüzik: 1\fe,_vdmı fa. lı, 
i~:.i :;atılabileceğini gayet açık olamk . Eden, nutkunu ~tı ~ozlerle bıtırmış- teker teker ölçülse, uzunluklarının dı•nde teşebbu••sıer yapıldı 18.40 Müzik: Radyo dan,; prkestracıı. 
go-termektedir. Kaldı ki. hükumet de Itır: .. . .. .. .. hep biribirinc denk, manalarının hep 19.00 Konu~nıa (Kahramanlar :mati). 
ayrıca tedbir alac-ak ve icahına göıre - ~~rr~y~l ruhu ne ~!muştur • biribirine mü,abih bulunduğu hay - 19.15 ::.\Iiizik: Radyo dans cırke;;tı-::bı 
mfühıhal:e mü!myıealı'.rı yapacaktı~._ lı~e ~e eg~mı~~ır. .ı~~ı." .?a~~f1~ız}'~1:= retle anlaşılır. . Dün sehrimizdeki fırınlarda hal - tur. Evvelce İzmir ve K~rşıyaka has- progrı~mının devamı, 19.30 Ajan. ha-
~:~:f1ıakı! ·t~ıı:~nlsıp.t vazk-_ırcttle~ı .la~ırı bhır 1 ğ~ni ~Iı~~}~ı:.L~~eı'ı'ı::.ı t~~~t·~ ~l~ıg~Yıe 0· Yalnkı7: ~il mı? . kın ihti;acmdan fazla 4025 kilo ek- tahaneleriyle hastalar ihtiyacı için bi\Ie~·l~krı, .;09.1455 RSerllx!st 10 d'.ıkika, 19.55 
. ı c M ı ,ıc c ıe me t egı , ma - . .. • • · ıyece sınız. k ,. ·d Ek k t 1 t· m-:ımen 8 c 1 f 1 .-ı kt ·d· uzı , - · ac vo azete~ı 20 45 1Iü-

ulümiizü c1e" . f" ti' s· t kt . ,iciıı ölmüs insanlara rast gelivoruz. H ı y 11 .. •. dizdi- me 'aı ı. , me sa ı~ arı. ,ı . .uva ıranco a unu veıı me e ı ı. ik 2100 z·. . •~k .· . ' . • .. · • ~eı ııı e · •1 ma 11 • ·. . ", • • • • k ~yır··· 1 arca y~z yuze, ..• normallesmistir. Fırınlarda kalan Yüzde 87 randımanlı ekmek zama- z. ' : . ı~ a~t L<1 vımı, 2
1.10 Mu-

.Anormal kar ı~temıyorıız. Fakat mah-
1 
Bı~ı çok <. etın muh:ıı eb€Jeı ve ÇI) ze bır evde yaşıyan ınsanlar, fızıkı b·ıy-ıtlam~ıs e.kmekl . 1 t· z ekmek nında f. 1 t 1 1 .· az ·k zık: Dınleyıcı ıstekleri 21.45 Konu -

~ulün. ta ıdığ! kıymet'e ve malivet c;etm calışmakıı· bekliyor. Fakat ıre- bakımdan da yekdiğerlerine benzer- 1 ' ' .1• ·. d .1 k eı t T• akte . . · g·· d ı:n~o ~ı ; e~- e~~ ~en, ~11 
ma (Günün meselesi) '22 00 l\Iüzik · 

finti.\"le miitcnnsip bir kar bıraknı':ı~ı cen 18 aya bir göz atar·ak. vaziyetin ler. Ayni aile arasında gülmelerimiz, <'ıB·e. 1 .kave e .. ı ere . 1:,;af 1 mi a ·kacı~ık ·,n \"~nn· efn 1 erıkyuzkl~ •kJ-, krı:n ımadn. 1
1 • Radyo salon orkestra~ı 22 30 Aja~~ 

· . tt'"" k ·· ıdnhn 1·\.· oldtı.r..unu go··ru··ı·u .. z Ancnk . 1 .. .. 1 . . t ııı· ·ac gun evve aza e m- :-; .. - . " ı aza ·epe ı e me ımaJ e ı - h be 1 . 22 4_ , 1.. . ' · ' · ıc,ıp e ,gın • ·ımaz. " " _ ı x · " ag amalarımız yurume erunız o ur- · . . . .. f - · . a r erı . i> ~'i uzık· R·ıdvo orkP·i-
.\Iüstahsil, hic bir a\'iava. hic oir dünyanın beklediği sekilde bir sul- m,alalnmız ...,.'mek yemelerimiz, .se- tınlalıırad~l!>ek~ım .ekt yakpm'.~kduzere 110- mmegte başlanalı fırancola talebı art - rası ıwo•~·amıııın ikinc·,. k'ı-<m. ı ?2 ~>':> 

· · · h k ff k ı ] ' :r- rın aı"t ı ınmı · e me · gon eren ış ır " · · ~ .. · nıpheye. hi~ bir tc irr kapılmadan e avnsunca, muza er ı mç arımı- lamlaşmalarımız bir çark'tan çıkmış k" : . • * . .. .1 · 1 ·. . . . . .. . 2~.00 Kap·ınıs. 
nıii .~terih olaı·:ık neticeı·i bekl<>mel'dir. zı bırakacağız. Biz hürı'iy€t :;everler. gibi ekseriyetle tıpatıptır ve tekdir! t·ı5ının ekmeklerı. mu~adere edı.lmı~: 1 fzmıı· ıhtıyacı ~çın her gun 474 kı~ ·-----·----------. ** \·-alnız diktatörlükleri imha değil 8 b 1 d h 1 . . . ır. Bunların sahıple.rı, kendı cnnı o ımncolava ihtıYaç \'ardl!'. Halbukı 1 B 1 

---000 ~·~ni di.in''"l~lll ivi kurulmaı;ını da i~- ~. ednlzeşme er e_ çed ~e etrırnh :,z~:ı belli etmemiştir. Vapurla Karaburu- toprak mahsuller.i ofisi tarafından R <O> B='s a 
.r .r • , • • •• : ve vucu arımızın ugra ıgı e a n· ·k d"l k ··. . l . tzmir veı .. l 4 f l d - ~ U 

H ı d 
tivoruz Biz \'alnız krnıe karsı dovuş bebl . . ilt k b"l (t Ik" )l r'İn a se\: e ı me uzeıe o an ve ı en cuvaı ranco a unun an 

ava {Llrunnına var ını tüg-ümiizü d~g-il hangi gave .iciıı dö- il~h. erınhı, ikm l~da ı ••f e ınd ebul ekmek ihtiyacından kaçırılan 35 ki- :360 kilo fırancola çıkmaktadır. 
• , ' . · - a ı ve ar u a e uu uzun a - 1 k k d ·· d 1 t · ş· el· · • · - B .. tarafı ı inci aahiledıı _ \'i.islüğümi.izi.i ele bilıyoruz. k lbet d .. k" d'" o e me e musa ere o unmuş uı. ım ı fırancola ımalatı mıktarıııın 

dik ulunmu<-tur Londra 21 ( A A.) - Bugün bir maO e d' ~ mumd unb'luhr. . aan Daha önceden de 250 kilo ekme - arttırılması ve sekeı· hastalığına 
. , . · , · S . . n ye ıncı asır a, ı assa ın - o.· K . b . k d"l ı·~ · . l· ·ıl müı)t l~ 1 ı · · d d 11r~ mnunin:?tle haber uldıKımız·t gö- toplantıda Edrn ve ovyet elçısı Ma- 1 h .. b h t" .. . d cid- ..,ın aı·a uı una sev e ı c ıgı an ,ı~ - e a o an ar ıçın çav ar unun an 

re. İzmir :.\İanifatııracılarının t,..berrü İitkİ birer nutuk söylemişlerdir. da_ ;{vdn juşd e ~ d uz~r~ e ga- mış~ır. y~pılmış ekmek imal ettirilmesi için 
listesi (100) bin lir·ı gilıi güzel bi~· r·ı :.\Iai~ki. müttefiklerin miisterek _ıye ~.d u~r ~· evrın a?"ı an Şımdi fırancola imalinin aı·ttırıl - Tıcaret Vekaleti nez<linrlr te~ebbih
k~m· tutm·ıktadır 've komi '.von az~- ganelleri ve Amerikan ,·ardın;lariv rlıp mu le d. ebrını; d~azda~an, tın~ak ması için de tesehbi.i~tc bıılunulmu~- te bulunıılnıuı;tuı· • • . . . .. - . . · ' . - ar, asır ar an erı ış ışe, ır ooo · · 
..,~ndaıı .~hmet Tatal'İ. k nıli~ıne clü~en le ni~ai z~f~re erişebıleceğini. Soy - tırnağa boğazlaştıkları ve arasıra = 
( 1500) lırnyı dün defa ten \·ermi~tir. .ret :ıy~!".etınrn hnrpten sonra da İn- sulh içinde beraber yaşadıkları hay- F b • k ) d k• t f t• 

Diğer bir habere gör~, lzınir ihra- gil~e;e ıl~.eı:ı Y.~kın i~birliğine istinad vanlara çok benzemektedirler! Me- a rı a ar a 1 e iŞ 
catçıl.~ırını!~ haw·hm.ı. oldukları. li:'e ettırı.lecegını s~ykmış .ve ~·ıldırım sela Litüvanya'lılar kutup porsuğuna, '"" 
dt> dun ~· ~k ek komıs\'l)nda, ı:ıcanıt harbme tem~s ıle d~r:ııştir ~ı:: Samoit'ler Fok balığına, Laponlar 
odası reı"ı Bay Hnkkı Balcıoglunıııı - Kış heı taraf ıçın çetın olmak- Ren geyiğine Hindliler öküze zen- --
~uzu~yle teclki~ başla!ım~stır. Bu la ber.ab;r. mütecavizlere mü~afiler- ciler maymu~a. Malezyalılar kapla- çı·mento satışı serbesttı·r Ihtı• -
lı<ıtenın muhteYıyatıııı bılmıyonız. Fa- den d.ıh,, zararlı olacaktır. Eger Al- na BedevA'ler deveye Asyalılardan • 
kat bize \·eri:en nıalümat, tacw Ji,;tesi- manl-a~ ~ışı sıcak konaklarda geçire- kü~ük bi/ kısım da beygire müşa- • ı•k •ı • n~.n de dolgm~ bir rakanı tasıclıj:(ını ccklerını s~nıyo_rlar.sa aldanıyorlar. bihtirler. yacı olanlara ıp 1 verı ecektır 
gosU.rmektc<lır. 1mha harbı peşınde kosan Hitler c··ı · · t • 

Bunlardan baska <liğer t:card \t- i'! bunun ne olduğunu gör~cektir. ' K~ ~kekyınız. d k"l · k pır- Şehrimizde bulunan İktısacl Vekil.- ya fabr:kadan dilediği kadar çimen-
i b d . . . Ed ' d - . t uçu en, yanımız a ı erın ı 1 d to alabılecek b t b. a·ı . 

e.r J<t ı .nr:ı.sın a ela fevkalade teberru , ' en ~ ·er igı cevapta, ngiltere - dayan dudaklarını görmeseydik, ve leti iş dairesi reis muavini Kema e - . .. . ve .. unu . ~s ıt e ı ~11ş 

uzü:w 

:n1 S. Süleynıano. 
(;0 i\'l. Be~ikçi 

K. S. 
4(j 

44 
66 Albayrak ·17 !'iO 

18 :17 F. Solrıri 

540 
117441 

Jl7!lHI 
No. 
7 '-17 
8 18 
!> .rn 

10 52 
11 57 

REZAKI 
19 İnhisar ida. 21 

:rn ,1 • Üzümcü 4:1 ıJO .ı-:telcrı kı . men hazırlaıınıı:; \"e kısnıuı n.!ı Sovyetlerle ~ıkı işbirliği yapmak onların söyltdiklerini işiterek taklide 1 din Apak ile ba:ı müfettis Fadıl Ak - fı-a\.uzerınden muşterısıne ,;atabıle-
hıız:ırlaıımaktadıı-. aı zusunda oldugunıı, her sahada alı masa dık anadan do "ma bir sa-'\' 1 ·• ı · .. · b ·· ı .. ·!erinden cekı · • 

Bu hareket, bü ün vataııclas l arııı -.~ menfaat birliği bulunduğunu sövle- ~ § •. Y 1 b' dil. f d ki Bi-1· 0 ve ıs c aııe"ı şu e muc uı · .. .. Dokuma tezgahları: 1 7.ı 
lzmirlilcrin ıröğ~iinft gurur\' ;ftıharl a mi::ı ve demistir ki: . . g~r, .!~.n~. azı ı ır slız obur.~ ...• 1Muslih Ferin: mıntaka ticaret mudu- iktısacl \'ekalctin<len mıntaka iktı- - ı ı·Ncı·R 
k 1 k 

~ . . B'"t·· , zı koturum yapmıyan ar, eşıgımızın ... 1 b" ı·kt k ·· 'U ·ad müdüriü"ii ı · ı d 
a ıurtara. lıır nıııhı~·ct giiskrnı":-ı - - u un hiir milletlerin vegiine t f d .. .. 1 d" . d"" t k-ıru ı e ır ı e pamu ve yun mens - s ~ ne ge en tamım er e 17 i\l B 

1
. ı • •ı . e ra ın a yuruyen er ır, or aya t . k ti . f b "k 1 d t tkı"k mıntaka <lahıtind h k d 9 il ı . eşikçi 

t 
11

-. 
1 
gayesı, ~ .. man askeri kudretini "ik _ t 1 b k . 1 "k" ca ~ır e en a rı a arın a e · - • ' ı:> eı· aza a mev- 160 Çtı ~". İzmı"rog". 

14 
14 50 
20 t 

. . k l" 1 - . . k . J an, on ara enzeme azmıy e ı ı 11 1 b 1 d ki t k B c d el dokuma t • hl . l k·1· m zıııırııı ·em ı \·ar ıgı dt· nıüten.ı-:ıp nıa · VI' yerıne sulh \e nizamı ikame - k lk k . t d"k b · t - ·- ere e u un u arını yazmışı·. un- u • ' ezga arıy e ı ım 79 ç lI ş 
olarak. lıu .-ahad:ı l{cıı:i kalınıyacağı ' C'tnıektir. Mücadelede tek davamız a~a~a.k.a .. mal ~~ e ı ~:h· ub~s egı_ dan sonra ~·ağ sanayii ve huııa mi.i- tezgahları, çorap, fanila makineleri · u · eşbeş 

-as\•n mal(ımdu. Ya artığımız zaman'. vardır. Yardımlarımız hepimiz j"in mıztı, 1 ı uç yı s~ren mt~ d~kl ır sa nıasil diğer is yerlerinde yeni incele- - ki bunlar evvelce mıntaka iktısa<l 42 
Çu B. Alazraki 

22 

. 1 - . . . . . 1 d. R h . ~ - V&§ An sonra yerme ge ır 1 • 1 d . . ki l ' T tk"klE'. m" dürli.iğünce bhk"k t b" d"l :36 Çu K.S. }\·aııko 22 !'j() 
\' gtı;ın ıg mız tecri.ıbelcr bız.<>, hava ır. usyııya arp malzemesi götii- Muhakkak k" ta yare . kuş· bu- mc er e yapaca arc ır. e ·ı ı u . . d · ' ·ı · ve e" ıt e ı - __ _ 
mü<iafaa:<ına kaı· ı daha kun·etli ol- r<.'n gemileı·imiz, oradan kıymetli ip- harlı m k" y· 

1
t Y dyı k Y 'yan bir ay kadar sürecektir. miştı - . bır kaha kontrol müfettişleri 49 .1 

h k ti 
. . . t .. "d - dd 1 a ıne ı encere e a nı ç· "h . ·asıt·ısıv]o ·on trol tf ·ı . t• . , 11. yrkün mayı, :ını ·uv\·e erııııızı ar ırıp nıLı- tı aı ma e a ar:ık ıretirmekteclir. su· z"b k t . ı k- mıento ı tıyacı: \' · '· · • . e ırı mış ır. 8612R 

kenımel ,.e \Ük k kn·metli hir hal" t ·'-·ca. 1 ek ~n~nu;u. ~~url ma, e -~ Çimento fabrikalarınd~ı cvvrlce is- Bu kontrol netıce,.:iııde tesbit edi-
;;okmayı em;etm kt.di~·. ı:-~g~ t•:şe ıca de mış ~·b.naa?k'!lgd'u, tihsal edilen cimeııtolar üzerinde ba- len tezgah ve makinelere iplik veri- -86_6_2_2_ 

Hami .. ·etinıiıin mükafatı. Ttirk •;uı·- Rulgaristan n1ihvcr za- nTaakrl"ıdarbaasbıan a ancua . .1r .?•, .. 1 ırl. zı tııkyidad v:~rclı. Son zamanlarda lecektir. Bu . vesikalar, yakında ,;a - e. \'Pklın 
., nın uz n omuru o - . . "h 1• l h. l · d • t l k . ZAHİRE 

clıınıın :;elameti y~ ınüıla ·ııada kuvv~t ferini bckJivor maaını kim istemez! fnbı·~ kalarımızın ı,.;tı. sa atı mem e - ıı~ er~n~ .agı ı aca :t.ır. 10 Toıı Bakla 
n• kudret i 

0
;acakL ·. Rııııclıııı, h ı ç bır Yazılarımız her türlü eserlerimiz ket ıhtıyacını f~zJ:ı,.:ıyle ~arşılıya - Z·:ıtı ıhtıyaçları ıcın dokum.acılık 130 Tun 

'\ürkün ,..akınmasına im~ılıı yok tu r. So(\;ı, 21 (A.A.) _Bulgar Ba~;·e- karınca karar:nca şöhretlerimiz biz~ c~k halde oldug~ından r:k~~let , tak- ya~anlara. ela a~Tı n:ıodelrle vesıkalar 82 ç 
\erdim, ıı geni~ ölctirl" b•r hareketl e kili Filof, Bulgar meclisinde irad etti- den ziyad onun es · de-il "d' , yıdatı ve konten.ıaıı usulunu kaldır - verılecektır. Bu \'esıkalar da hazırla 221 ' 
H:ıva kıırumumnza el uzatalım. ği bir nlltllkta, Bulgaristanın miili Bizler, birer tak~~ı ç!rb::ıın~ra~ mıştır. Her tacir. doğrudan doğru- tılmaktadır ı ı ı: 
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---ooo gayesine mihv~rin 7.a.feriyle eriseb!!e- başka neyiz?.. ------=000 

SOVYETLERE GORE ceğini, Bulgarisüındaki komüni~t ha- Rir danı da iki boğa ye ~1allarını · gizliyenlcr 
ıreketlerinin diğer m'<'mlekctlerdekinl 00 

. ' • . 
'furistik vollar 

Bat tarafı birinci sahifede den fazla olmadığını :-ıöyl~mMir. Gaz tevziatı hır dana vandı hakkında takıbat \'ali Fu:ıd Tuksal, _.di.iıı tLıı·i;;tiİ' 
yollar ;ıı~aatını teftis etmislir. P:ırw 
lıköprü - Rayr:ı k lı a·rasıııd'a k ı wırk•' 
döşeme iıı~aatı ilerlemiştir. Bandırırı:ı 
civarıııdaki ta~ ocaklarından satın 
~lınan p:ırke ta~i'.lrının İzmire geti • 
ıliJmesi için clC'ni7. nakil va~ıtal: rı tr· 
min olıınmu~tıır. 

- aş tarafı 1 inci sahifede - ı>·· K k l t rıl a· ı M• illı' koı·u11n1,·ı kc·ıı1tın1111a :n.·kırı tiır. Kızılordu mevzii nr ı i·: !la m~ıh:ı- --ooo B 
f, za ctmekte,!ıı-. 'l'o•'''tıınııı . ı·.ı.l c. 'ıi .· A . ·ı ~l k uıı ar:ııya ac a ecaa ~. ' !{ll -., .., · ınerı .ranın r 1 os' ()\'a b h cı <l k h k t d b k. · · t ı u dr :ote. j netire~inde Alnı: ı. • · ,. ~ mıkhı\' i " .ı - - reisi, belediye mıntaka amiri ve ka- ela ir ay,·an ·.ınıııı a yangın çı , - are ·e e en eş ısı tu u nı ~. a ı-
bo rltmıı; VP tep der: 1..:'Cİ'1;ıi-. ı c1· ~ ,. sefir lig" i rakol komiseri, bu defter Üzerinden 'mı~, iki boğ-a Ye bir dana yan mı~. cJı- yeye verilmiştir. 
buralarda çok fııt.l:ı ,,ıı" bır, kıı:ıql ır- evleri tetkik ederek, neticeyi beledi- ğer han·aıılar kurtanlmış, :ıtc~in t•t- 1-Anafartalar caddesinde fırıncı 
dır. Va ·ıııgtoıı, 21 (A.A.) - Diploma- ye zabıta amirliğine bildireceklerdir. rafa si;·a~·etinr meydan nrılmemi~ - Faik oğlu Selfıheddin keııcli~ı!1e Yeri-

Lııııdr •. ~l (A.A. Saliıh ,· .. tli tik mahfillerden öğrenildiğine göre, Orası da bütün mahalle mümessillerin tir. len unlardan l:ıir kısmını saklamış , 
Londra kanıaklara gelen e•ı son. lı:ı- tuğgeneral Ceymi.sin ::\Ioskova sefıri den alacağı defterleri, iafe müdürlü- l>ü'ı ikinci kordoııcl:ı d.ı bir ~·:ıngı•ı ekmek imal etmemi:, fırındak! araş-
bt.•rleıc riiı:e, Ru. c ı>he:inıle Voloko-j olma!ıı muhtemeldir. lki senedir i\fos ğüne verecektir. Bu suretle şherimiz- başlangıcı ol mu~. Viktor FecidL' aid tırmada 20 çuval un bıılunmustur. l·ı1ıiı F:iriııci İcı a ,aıısk ve Tula ktsimlı:ırinıle.sür.-:kli mu-J~.ovada .bulum~ıı Şteye.n Harcl, vazife- de petrol tevziatından istifade etme- ~vin han.rn dair~.~iııdeki calı çırpılar 2 - Kestane paz~rında zah.ireci drıı: Mr• mın ·/ıııinıı· 
hal 

. .,lıel"r clnıu.~•.ıır. Jlo. tota rlo"rıı ıl.·ı :sınden ,ıffını ıstemıı;tıı-, si lazım gelen ev ve aileler tesbı"t e- tutu~mu~~a ela derhal söııcliiriilınib.· - Hasan oğlu s.aacl_eci.<lın,_ Sandıkçılar- I ~ " " 1 K ı rıir borcun temini i;üifa,.:ı irin ı· 

Almalı haml·esı' :<.icld tle \'e fasıla"ı'l. ------ dilecek, sonra bu evlerde oturanlara tür. da zahirecı amı oglu Hayri \"C · K · 
H · • 1 .M h d mır an!ı_\'aka Donanmacı ;\-!. Jfcıt· 

olarnk dernm etmek . dir. ı lzm 1·, Brl.c·dı"ııesı"ıı<lc·ı·. fitler dağıtılacaktır, Fişler, mümes _ 1 ;t- üseyı~ og tı .e me , Mimar Ke- • '· ı dd addesınd gamsokağı tapunun sahife 17.J.2 ıı:ıft:ı 

-
------------.---.- .. Acez•n '"e m'uhtaçl,'ıra dag-ılılnıak sil v. e parti ocak. reisi taraflarından ma e ın c· ,· e .Yazmacı Hasan l . ""' IK H b } ·ı :\1 h d <l"kk' 16 ada .30 pars~ il kaııu 17 ;•-;kı :_!-, 

H ti A Oemlrelll l 
l!Z€~·e. 50.000 me"" Ve pınar ko"'mu··ru·· verilece. k, her aıle muntazam suret- ısa a er er Og l1 • a l11U Ve U • anınd".l katip ) 

a Çe Zra 
"" s ı·h -1 Hıf .. t yenı numara ı ~700 lira kırmeti nıu-

•·azı .ısl rı· mu"'du··r1u· i'ru·· ndekı" .cartnanıa.~ı· te b.u fışlerle b_akkallardan "'azını te • a ı og ti zı, mu, eril erine di.ik- · "' ... ., ~·- "' ••-----------·-.:..-ı k· ı d k" h hammiııeli bil' bap hane asai'rıctıı!" 
l ve,.hıle a"ık nk•ı"ltme 1·ıe ~.·atın alın.ncak- darık edecektır. an arın a ı ma sul Ve eşyanın yok- " ., '" .. ~ ·' " t · k ·· - 1 - d b h t · sartlar daire: inde :atısa konuldu. 

ı tır. l\Iuham.mnn ı~de·'ı· ,.,
62

.::, ıı·ra, mıı- 0 zmır ız ogretmen okulu mezunu ugun. an a se m.şler, halbuki ak- 1 f · cı· 
1 

.. "" :.ı ' " •00 b t ] t - pokk s:ıhibi a!araklılal'lıı ı· 
!Ia tııl ... ıı.1111 \:ıtri güııleriııı .m 

1
rnkk.·at tenıın:ıtı 272 Iiraclıı·. T~lı"pleı·ı·n Habibe Mükafat Özbal Alsancak si sa ı o muş ur. :'ılaznunlar :ıdliYe- - • 

t 1 
ı. " Saf'deı· 111al1kt'ıı11 ye \"erilmiı;;tiı·. . geı· alak:ıdarl:ırııı \·.e iı·t;fak hakkı s:ı• 

maada her gün ilğledeıı e\'\·el .!laat temııı~ ı . uaııka ıııa >·atırnrak mak- Sen jojef erkek oıta okul ilk kısım hipleriniıı iİl'.H'ınciuki lı;ıkları husu~iı • 

Dl.' TAHiR/ 

10 darı 12 ye k:ıcla~· iiğleıfon ~onr:ı jPbuzla~ıyle ı~a~~ t:n·ihi ohn 8/12'9·11 izmiriıı maruf manifatura tacirle- Türkçe öğretmenliğine tayin pdilmii:i- Fazla tiat almıt le faiz \'e masrafa daiı· olan iddbları.ıl 
;aat a ıleıı 6 ya kadar kabul ed~r. '~.zar esı gunu ,;aat 16 da l•:ncümene rinden Safder Giridlinin asliye biı-inci tı·ı·. ö "' i~bu ili'ırı tal'ihinden itibaren on tıc ıwac·ıathrı demişte istası·oıı r:ıddesınde Telı·fnıı: 32R'7 1 m • '• • 2·) ?6 ceza mahkemesinde cereyan etmek- * İzmir emni"et ba~ kon1ı·~eı·lerİıı· Musta.fa. oğlu Hi.isnii Nal,.acı, ~attıO-ı gi.in içıııcle evrakı müsbite~ri\'le bil'· __________ .;....... ____ , - - :ıo 6 (4921) te olan muhakemesi di.in sona ermiş, . J l <ı , • ·' arpa ıçın fazla fiat aldıi'ınchn miLJi Jikle nıemuriyetimize bildirme.leri ııl<· 

T Si 
ıfü,ı·vel \·eı·mek ve milli korunma ka- den Mustafa Koçer çel vılayelııH' ve k si halde hakları taııu sı"cili~·ı~ ~. ,0 bit ol· 

auuara neması ı ı ı İ k t orunma kaııuııu mucibine!' adlin•ı·e " M U 1 JZM R S C L T CARET MEMUR- nununa aykırı hareket etmek suçla_ bas omiser h~an Dener Ağn vilfı- nrilmistir, · · mndık~·a satııı bed 01iııın pa~·Jaşnıa:;ııı-
. . . .. . . .. . . LUCUNOAN: rından on ay, 24 gi.in hap~e nrnhkıi- :;etine, İstanbul emniyet ba~koıniser- dan ha~·iç kalırlar. 

Bır bırın~~n guzel ıkı. muhım fılm İzmirde Kestane pazarında Sandık- miyrtinr karar verilmi~tir. !erinden Raşid Altın ve Ağrı emniyet 2 - Gösterilen günde artırma ·a ı~: 
. goatermektedır . ı;ılar caddesinde 20 - 22 - 24 numaralı baş komiseri Celal Erhun tzmire na- Aleni teşekkür tirak edenler artırma sartnamesiJl' 

DAHi be·tekar CA1KOVVSKİ'nın nağazada zahiıc .. ticareti~le iştigal Çocuk insanlık şefkatinin ve yurt- kil ve tayin edilmişlerdir. okumuş ve lüzumlu malfırrİatı alnıı~ ''.I' 
Hayatından eden Feyzullah Munganın tıcaret mev- severlik duygusunun ayni zamanda Ankara Yihiyeti emnivet komisf?l' Uğrndığım lıi.ıyiik felakette fazla bunları tamam ıı kabul etmis t<l ve it

1

• 

O\ nıyaıılaı·: ZARAH LEANDER zuun:ı bu kerre kepek alım ve satım üzerinde titreyeceği bir milli varlık- muavinlerinden Şükrü Güven İzmir kan zayii nelen mütevellit tehlikeye elli- bar olunurlar. , 
MARIKA RÖKK tarafından işlrini ilave ettiğine mütedaiır bey~n- tır. komiser muavinliğine tavin olunmuş ~n hayatımı hazakatiyle kurtaran ve :3 - .- Tayin C'clilen zanıandıı gııYı"' 

name Ticaret kanunu hükümlerıne Çocuk esirgeme kurumu tur. · .varalarımı ihtimamla tedavi eden menkul üç defa bağıırıldıktan sonra efl 
' . icilin 4095 numarasına kayt ve genel merkezi * Kuşadasıııda sağlık tefti:leri ~iemleket nH'\tahanesinin değerli <lPl'- çok artırana İzmir Bıriııci İcra clnifC' 

tescil edildiği ilan olunur. ( 4918) yapan sıhhive müdürü Cevdet Sara- ıraörül, Asil Mukbil At:ık:ına Vt- genç sinde 16
1
12 !IH Salı günü saat 11 cıe 

coğlu, şehı·i~ize dönmüştür. a~ist~ııı Lemi Ergi.n.e .aleni teşekkiirii ihale olunu!' .. .\.n~ak <~rtırnııı.~d~li ııı.l•; 
l::mir AsliyC' /kiııci Hukuk Hôkim- - * Kuşadası hükumet tabilıi izzed- hır şukran borcu lıılırım. hammen kıyınetııı ~· 75 şını bulırı•

1 

/iğirulen.: A"ı;.r(l.u l:r.'.11 il.tlcis id(lrt.«iııdrıı: din Özden Rakkari sıhhat ve içtimai ._Hastahanede .. y:ıttı~ıın. yirmi <lö:·t veya s.~tıs isti.venin :ılacağıırn rüc:h:
111

; 
İzmiı·de Mezarlıkbasında Dikilit•ts .. ~luflı:; l.u .ı.fınchn kongordato tek- mtıa\·enet müdürlüğüne taYin edilmis gun zarfında goslcrdıklen candan .ıhı- olan clıger alacaklılar lıulunup da bed1 

sokağında 16 No. da oturan Bohor kı~ lıt ıne cla:r \'cı ıl~!' istidaya mi.isten iden tir. . · ' katlan dolayı başta kıyn~etli Snı·tabilı bt'.ııl:ırııı o gayıri m~nkul ile temin cd
1
.; 

zı Roşe tarafından :\1ezarlıkbası·1 cla kongı.ınl.ıto muzakcıı·0sincle bulunul- * Palamut işliven fabrikaların is- Cevdet Günenden oldugu halele baş mı· alacakl'.ınnııı mecmuundan \'C)·, 

ayni ;.·,~·de mukim , ·esim oğlu Y~ha. _ ~a~< uz ·ı:~ :ıh~c:ıklılal'm 15/ 121941 ta- tihsal işlerini tetkik için ayın 2.1 üncü hcmşi~·e \'tı H:ıricire hem~ire ve ha~ta parar:ı çc\·ıı·nıe ve p:ıyla~lırma ıtıtl-~ 
kel aleyhin~ ikam olunan boşanma da.. rı?m~ ıııurndıf pa1_wtesi günü Büyük g~nü Ankarada lktısad Vekaletinde bakı~ılarııı:ı ıl:ı ayrıca nrzı t"~ekklir ı:<~fl~~·ından f:ız.~a~·.a çı~maz!la en. c;o 
vasınd~n d~layı müddeialeyh Yahas- ~arclıça.lı hanı.nda .. ~~ ~um~racla Anı- bır toylantı. yanılacaktır. Fabrikab- 2denm. • . . . aı_tı~·ının tea?hudu bakı k.almak uıe~ 
kele goııderıleıı arzuhal suretiyle da- kat Ekı.e!fl Or.rn ~ ,ız . h,mc~ınde lıulun- nn mumessılleri An karaya raj/;ırılmı~ K:ır~ıy:ıka N:ıhıye :.\1i.ıdiirü aı.tı~,ma ongun daha. temdıd ve ontıı\e 
vetiye varakası ikametgahının mechu- m:ıları ılan olunur. (49:37) tır. · · ORHAN ERGiN gunu 26/ 12/ 941 tanhinde ayni YE'.'. ıı· 
Jiy~tine mobni bila tebliğ iade edilmi.~ 1 1 saat~e .yap~Jacak aı~tırmad.~t bcclelı 1111 

ve zabıtaca yaptırııan tahkikatla ela MERLE o•• LA' 'RE",CE tı.~ ıstı.venın aıacıı:gına r~çhaııı ol ·ıı' 
müddeialevhın ikametaahı nıe•·hul k· 1 LM EYEN ASK v. lY' dıgeı- alacaklıların o gayrı m~nkul ı. - " ~ .ı - OBERONE 1E' D t · d"l · 1 ki ırıuuıı mış olduğundan keyfiyetin ilft~ıcıı teiJ- O L/Vı .n. emııı · 

1 mı~ a uc~ arın mec J liğine mahkemece karar verilmiş ve d:rn ve paraya çevrılme ve payla~tır~ .• 
arzuhal sureti_; le davetiye varakası ' masrafümncl:ın fazh~ya çıkn:a.k şn~~~:ic' 
usulen mahkeme koridoruna talik edil- /ı 1\ en çok aı·tıra.na ıhalt; eılılır. Bo . .ııı 
miş olduğundan müddeialeyhin muha.- -WUTHERJNG HE GHTS- bır bed~l elde :dı~m.:ız:e ıhııl<> yapılnl 
kemenin muallak bulunduğu 28/11 / F:JJiLIE RJl(Jl"Tl.' ·iıı meşhur Romanından iktibas edilen !ıu ölmez şaheser ve satış talebı dü~ı:. . . ., 7 !JU" 

. 941 taı·ihine rastlıy.an Cuma günü saat ELH 4 - Artım:~ya ı.ştırak ıçın ·~ 
Çok heyecanlı büyük macera filmı 10 da mahkemede bizzat hazır buluıı- AMRA sı· nem asın' da çuk pey akçeı;ı .alınacaktır. . · ıdell 
BUGÜN OYUN SAATLERi ması veya bir vekil göndermesi aksi .. 5 - Şartname 27/ 11/941 tnhı! ııt 

BALO GECESİ 12-30 3-30 6-30 takdirde hakkında muamelei gıyabiye ıtıbare~ :~çıktlll" .. Daha fazla maluJ11 ıı· 
9-30 icra kılınacağı tebliğ makamına kaim ROMEO JULLlETTE ... azııre, Lekesiz Bir Aşk, Ebedi ve layemut bir sevgi filmi alın.ak ıstıyenle;ın ~2?03 do~ya ntı!11 rı 

0LD0REN ORMAN 2 5 8 de olmıık Uzere ilin olunur. SEANSLAR: 11 - 1 - 3 - 5 - 7 ve 9 da başlar. HER GÜN İLK MATİNE UCUZ SEANS. ı:asıy~ ~emurıyetimıze müracaatla 
1 • lılz11m11 ılftn nhınnr. 
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.._22 lkirıci TPıriu 1941 Cuartesi 
: ......................................... .. 
1 İzmir Levazı·; .... A;·j·;j'iği'""fj'~'~]';;~~ 
............................................................... : 

Harb· d k b k 1 •••••••••••••••••••·••••••••••••·••••••••••••••••••: .aye ye e su ay o u unda satın alma komisyonundan. 
1 - Aşağıda c ns ,.e miktariarı yedi kalem bakır mutb:ık edevatı 

k:ıpalı zarf u,..ıJü ili' mün:ıkasaya konmuştur. Evsaf VP. hu<u,i 
artl7rı komisJ onda güriiliir. İhalesi 2-12-9.Jl salı günü sauı 

< n lıırde yapılacaktır. ~fuvakkat teminatı 5525 liradır. Tulıp
lerııı teklif mektuplM·iyle ıhale sa:ıtından bir saat evvel Harbi 
yed yed~k 0 uluı.ı okultında alııı alma komıs.vonuna mür:ıcaat-
1arı. 

Aded Cınsi 
:ıoo Bakır bukraç 
:300 Büyük "iizg<'<.' 
:ıoo Kcfgir 
100 Saplı tus 
200 Kü~·ük kazaıı 
200 f-!iiyük kazıııı .... 10000 Karavana 21 22 26-30 

.l/u,iifrı ll".rtuı alnıa konıisyouuudan: 
1 Kapaıı zarf u,,ılü ile 32400 kilo mercimek satın alınacaktır. Mu 

hnmmen iı<-rleF 8748 !ıra '"" muvakkat t<>miırntı 6~7 lirR<lıı-. 
Şuı1rHınıcsi komisyonumu1da gÖ'riilebilir 

lh:ılc"1 :l-12-941 çar<anba gıinii •nııt on ~~te yapılııcaktır. ı,. 
lt'kJil,•rin mezkur günde sıwt on cliirde kadar k:ıntıni vesikalaı·ı 
ilt' lıırliktP knmisyonumıızıla bulunmaları. 

- 15-22-26 29 
liarbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 
1 - • Iüteahhit nam ,.c he~abına ,;o ton prine sabunu açık Pk•iltme 

" ., 

ile münakasaya konmuştur. 
Evsııf ~·e husu i <t-rtrtları kom:syonrla giiırüliir. Beher kilosunıın 
muhammen bedeli 13 kuru~tıır. 
İhalcsı 29 11 911 cumaı-te~i gün(! .,aat 12 de yapılacaktır 

4 - Taliplerın temi_natlariyle Harbiyede H<lek .<ubav okıllunda· ~a-
.. tın almak komı,yonuna mür:ıcaatlaıı. fa 17 2~ 9-l _, 

lrırlıiııe YPtiP.k Subııy O_k11/1111dcı ~A. AL. Roıııisyo1111ndffn : 

l - Yerlı hay,·anla1· ıcın :30.000 adet yem toıı:bası ve 30.000 adi'! 
gebre k:ıpalı zarf ıısulıyle münakasa ra konmustur. 

2 -.- l•:vsnf_ v_e hususi şartları komisyonda· görülür. Yem torbalarının 
~herıııııı muhammen bedeli 135 kuruş ve gebreniıı muhammen 
iıl;rleli !H kuru~tııır. Bütiin partileı· lıir talibe ihale edileceğ gibi 
ılortte bır mıkdarından a•nğı olmamak üZ<"re al"rı avrı taliplere 

.. 
u 

2 

dt• ihale edilecektir. · • 
lha1'.'..si 29. 11/941 cumıırtesi sıı:ıt 11 de yapılacaktır. Taliı>leriıı 
teklıf mektuplariyle ihale saatinden lıir saat ene! Harbiyede 
y<'!lek subay okulunda >ntın alma komisvonuna miWacaatları. 

13 17 22 
Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 

:'l!iltmı.hhit n:ım ve hesahına 50 ton prim<' sabunu a~ık nksiltmP 
ile münakasa.}·a konruu:;tuı-. f:\saf \e hu.susi şartlar kon1is.\'t1H
da görülür 
Beher kılosunun muhamm"n bedf'li 1:ı kurustur. 

:ı - ihalesi 29 1l 911 cumartesi günü saat 12 ıle yapılacaktır. 
Taliplt>rin temiııatalriyle birliktı> Harbiyede .vedek 'tına.'· okıı

luncl.1 satın aln1a komisyonuna müracaatları. 
ı:ı - 17 - 22 - 27 

liorlıiJ!e ı·•,irl; SıılJ<t// "kıılıırıdt• SA. AL. /{0. mıı11la11: 

I Kap:ıl zarf usuJıy!e 1000 ton Nohud münakasaya konmuştur. 
2 - EvRai Ye husıısi ~aı"ıan komisyonda görülü~-. lhalt?si 5 12 ' 011 

Cumn gtinü saa 11 ek yapılacaktır. 
" ., ..\luvakknt teminatı 11750 liradır. Taliplerin teminat ve tek\:f 

~ekt..ınlarıYl ; ,;.. ~ ı- ıi.l ınden .evvol kun1is ·ona müracaatlar1 
l!l 22 27 

Çanakkale aıkeri satın alma komisyonundan: 
1 - Tümen birlikleri ihtiyacı için takriben 5 bin ton erzak \'e 

hay,·an ,·emi motör ve vapurlardan ~ata Ye iskeleye ve iske
eden v~saitle Çanakkaledeki t1ünı anbarına naklettirilmesi 
lüzumlu görilldüğünden kıı palı zarf usuliylc 28-11-941 cıım:ı 
günü saat on beşte ihalesi yaınlacnktıı-. 

2 ~ isteklilerin belli güıı ve saatta vPsika w t<'minatları ile bir
likte kllmısyona müracaatları. 

Raı-tnnmt' ı her gün kom'";·uııd'ı görülü!'. 
Ciıı,ı ~likt:ırı ~luh:ımıreıı lıeıte' tııtarı Teminatı 

-----
~:rıak , . ., ı·eııı .;ooo ıoıı 6600 lira 495 lim 

C'insi m
0

iktnrı tutarı ve teminatı yazıiı hamaliye ücreti motör<len şa. 
ta ve şattan i.-t'f motörden dodğrıı ya io<keleye vey;ıhut va.ıtnlarla şat
tnn iskeledeki arabaya arabadan deniz kenarındaki anbara btif kam 
\':ıaıtnlarından 11nbara ve anb:ırdan kara va"ıtalarına blif. 

C'ınm ;\!iktan ~Iuhammen bedel tutarı Teminatı 

~ı·zak ve ycnı ~000 ton 712!) hm i;:35 lim 
.._Şehir dahili arnba nakliyatı 17 19 22 25 

...... 

Harbiyede yedek oubay okulu satın .ılma komioyonundan: 
1 Knpalı z1\rf 11,;uliyle 600 ion "abun münakasaya koıımu~tuı·. 

F,vsaf ve husu•i şartlar kombyonda görülür. 
2 lhaJe,i 10-12-941 çarşamba günü "aat ll de yapılacaktır. 

- .\luhnmmeıı teminatı 18:rno liradıı·. Taliple~in ih11le saatin• 
ıleıı bır saat evvel teklif mektuplariyle harbiyede yerlek su• 
ha_,. okulunda satın alma komi·yonuna müracaatları . 

22 27 2 7 

tiarbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 
l Paz1lrlıkla 20 ton •ad<';·ağı satın alınacaktır .. Evsaf \'e hıı· 

susi ~artlar komisyonda görülür. 
~ Asit azami derecesi sekizdir. 1-150 tenekedeıı bir ııumunP 

alınarak tahlil yapılacaktır. Be~eı- tonluk partiler halinde 
ı!ahi taliplerine ihalesi yapılııhilir Rehn kilosunun muham 
men bedeli ı 75 kuruştur. 

.\ - !halesi 25-11-941 salı günü '!tat 15 de yapılacaktıı-. Talip -
i!'l"İn kat'i teminatlariyle harbiyede yedek sııhay nkulııııdıı 

~atın '11ma komi,;.ı·onuna müracaatlıın. 

ffrıı·/ıi11c }"etiPk Su/ı<ıy Ok11lu111/a SA. AL. KO. ııııııdıııı: 
1 - 1"-ll·fl-11 günü pazaı-lıkla ihalesı ~·apılıın !300 ton patates 

tek.if olunan fiat pah:liı görülclüğünıleıı ayni miktar pataks 
tekrar ıı<ızarlıkla münakasaya konmuştur. 

2 - Evsııf nı hususi ~aı-tları komisyonda görülür. 
Beher l\ılo:mnun muhammen bedeli ı:ı kuruştur. 

·1 ihalesi 26-11-941 çar,amba günü saat 10 da yapılacaktıı-. 
Tııliplt'rin tem;natl11riyle harbiyede yedt"k subay okulunda 

- atın alma komisyonuna mtirncautları. ' 

liarbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 
1 14-11-9·11 münakasası ilıitı cdileıı 150 ton "amana talip çık

mnllığıııdan -ıı,-ni miktar "amıın pazarlıkla satııı alınacaktır. 
2 ., ., 

Evsııf ve hususi ~artları komiRyoıula görülür. 
Beher kilosunun muhammen l°iatı 4 kuruş 70 •antimdir. 
V" tel, ciheM a<kerireden ,·erilınek ~ıırtiyle ~ kıırıış !l5 sıın

timdir. 
4 - İhalesi 26-11-9·11 çar~anıbıı günü ıı:ınt 15 ele yapıhıcaktır. 

Taliplerin harbiyede yedek ubay okulunda 'atın alma ko· 
misyon una m üracıı ıı ti arı. 

{'AftADOWJ 

Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 
1 - Açık eksiltme ile milnaka•ası iliin edilen 20191 ton kuru ota 

talip çıkmadığından ayni miktar kuru ot pazarlıkla müna
ka•aya konmuştur. Evsaf ve hususi şartları komisyondü gö • 
rülür. Beher kilo•unun muhammen bedeli 6,5 kuruştur. fha
Je,;i 26-11-941 çarşamba günü saat 14 de yapılacaktır. 

2 - 6228 ve 8052 ve 5911 ton gibi üç kmmdan her hangi birine 
talip ol11nlarda ihale•i yapılacaktır. Taliplerin alacakları 

heı: hangi bir miktal' üzerinden tcminatlariyle harbiyede 
yedek 'lıhay okulunda sııtın alma komisyonuna müracaat -
!arı. 

Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf usuliyl<' 1000 ton pirinç miinükasaya konmuş

tur. 
2 - Ev.•af ve hususi şartları komis\·onda görülür. 
:ı - ihalesi 9-12-941 •alı günü sa;t 11 de komfayonda yapıla

caktır. 

4 - Muvakkat teminatı 22550 liradır. Tüliplerin teklif mektupla
riyle ihale saatinden bir saat evvel komi<yona müracaatla-
rı 22 27 2 7 

Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla 50 ton pirinç alınacaktır Eı•saf ve hu•usi şart

ları komisyonda görülür. 
2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 47 kuruştur. 
:ı - ihalesi 25-11-941 cuma günü Mat 11 de yapılacaktır. Talip

lerin kat'i teminatlaı:iyle harbiyede yed!'k subay okulunda 
satın alma komisyonuna miiracaatları. 

Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf u•uliyle !lOO ton zeytinyağı mün11kasava kon-

muştur. Evsaf ve hususi şartları komisyonda görülür. · 
2 - İhalesi 8-12-94~ pazartesi giinü saat 11 de yapılacaktır. 

}fuvakkat temınatı 16710 liradır. Taliplerin ih'\)e saülin. _ 
den bir saat evvel teklif mektuplariyle harbiyede yedek ~u

bay okulunda satın alma komisyonuna mürac11atları. 22 27 1 6 

Çanakkale askeri "':tı'.' alma komisyonundan: 
1 - Çanakka.l~ bırlıkleri ihbiyacı için beher kilosu 50 kuruştnn 

60 ton pırınç 28-11-941 cuma giinü saat 10-30 da pazarlıkla 
satın alınaca_ktır. Pirinçler bir talibe ihale edileceği gib; ya
nsında naşagı olmamak üzere k11t'i teminatı 4500 lira olup 
evsaf ve şartnamesi komisyonda görülür. 
İsteklilerin ihale günti komisyonda bulunmaları. 22 27 

Çanakkale askeri satın alma komisyonundan: 
1 - ç_anak_kale birlikleri için beher kilosu 20 kumştan 30.000 

kıla borulce 29-11-941 cumarte.si giinü saat 11-15 de pa
zarlıkla satın alınacaktır. Börülcelerin hepsi bir tal"b ·h ı · ı ... . ı e ı a e-
" ya~ı acagı gıbi yarısından aşağı olmamak ş;ırtiyle ayrı 11\"-

rı talıplere de ihalesi yapılır · 

Kat'i teminatı 900 lira olup. evsaf n şartn11mesi komisyon
da görülür. 

lsteklilnin ihale giinii komisyonda bulunnıal:u·: 2Z 28 

lzm.ir Levazım Amirliii Satın Alın K · d 
Cinsi M'k a omıayonun anı 

1 tarı Beher kilosunun muh . bedeli Mu. tutarı 

Pirinç 17 ton 44 
P kuruş 7480 lira 

atates 12 ton 12,5 kuruş 1500 lira 
Makarn:ı 22 ton 43 
K ' .5 kuruş 9570 lira 

uru fasul;·a 22 ton 24 kurıış 
K 5280 lira 
Z urıı üztim 10 ton 60 kurus 6000 lira 

e~·tin ~·ağı n toıı 80 k ~ uruş 7200 Hra 
Sabun n. ton 60 
Bul~ur 2"0 t kuruş 5400 l!rn 

~ . . on 24 kuru.~ 4800 !ıra 
l - C'ııb, mıktar, kılo. lutarJarıylc muhammen bedelleri .ı ukarıda 

yazılı yiyecek m:ıddeleri nyrı ayn paarlıkla •atın alınacaktır. 
2 - Pazarlık ve ıhalesi 25 ll ı 941 Salı günü saat 15 el t · d 

k 1 d 1 . 
1
.•. 

1 
e zmır e 

ık~ a n c\·azım amıı· ıgı satın. a ma komis;·-0nunda r:ıpıla _ 

. , .. 
4 

ca tır. 

Kat'i teminatı miktarı ihale lıecleliniıı vüzde 15 s d . . .,er ır. 
Vasıf ve şartlaı- her gün konıi"yondan ögrenilir. 
isteklilerin mu:ı.n·en gün ve saatte kat'i tem· ti · 1 
., !) 1 . ına nrıy e ve 
~4. O sayı ı kanunda yazılı ve"ıkalaı,iyle birlikte komisyond:ı 
hazır bulunmaları ilfın olunur. 

lstanbul Jandarma satın alma 
komisyonundan: 
. ... 1 - Janctaı m:ı ihtiyacı için 62400 kilo Sığır eti 25 11,941 Saıı 

gu~~ .~aat ~,;.ele ı~tanbul Taksim - Ay,1zpaşada Jandarma müfettişliği 
daıı1 ~snıdek.i ıstanbui jandarma "atın alma komisyonunda kapalı 7.aı1· 
usu ıylc tanhhücle bağlanacaktır. ·• 

_2k -Etin beher kilosunun tahmin brcleli aR kuru~ ve ilk teminat 
mı tarı 2714 lira 40 kuruştur. 

:ı - Şartnamesi heıı.· gün komisyonıımuzcta görülebileceği gibi 181 
kuru~ bedel mukabilinde alınabilir. 

4 - İs!Rklilerin İstanbul Levazım amirliği muhasebeciliği veznesine 
yatıracakları ılk t<'miııat makbu7. ,·ey:ı Banka kefalet mektubu ve şart 
kfıj(ıdındıı yazılı Mir belgeleri ve lıavi teklif 7.arflarını eksiltme saatiıı
clen bi .. saat M"V<>lin" kadar komigyoırnmuzda bulundıırulmaları. 

10 14 18 22 {4637/9663) 

Kuşada~ı beledige riuasetinden: 
Beledıyemızın 10 lı ra asli maash ve harem hakkınıt malik ı·:ızı isleri 

memurluğu münhaldir. · · · 

Kadın ve erkek taliplc~·in ı>vrakı mtislıiteleriyl-e ,.e bir hafta ıçınde 
belediyeye miiracantları ilan olunur. Daktilo bilenler tercih l'dilecektiı-. 

21-22-23 4901 

Lise ve Ortaokullar satınaıma komısuonundan 
Bölg:. San':ıt okulı'. yatılı talebesi için 200 adet yün battaniye miibayea 

eclıl 0cegınden bu ıhtıyaç 15 giin müddetle açık eks!ltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedel 1625 kuruştur. Niimunesi her gün okulda şartnamesi de 
~Iaarif }fiidürlüğiinde görülebilir. isteklilerin 1941 yılı Ticaret odası \'l}

'ikaları ve 243 li.-ıı 75 kuru~luk teminat makbuzlariyle ihale gtinü olan 10 
Birinci kanun 941 Çar~amba günü saat 15 de Gazibulvarında mektepler 
muhıı~~beciliğiııde toplanacak olan komisyonumuu11 miiracıı:atları ill<n 
olunur. 22 27 2 7 (4920) 

ızmir Vakıflar mOdOrlOğOnden: 
Mı>nemende Vakıflar dairesi binası ııltında bulunan 312 lha 44 kuru~ 

becleli keşifli Gaz:ız camii vııkfındnıı 8 No. Ju kahvehanenin zemini ile ön 
cephesi çimento hmrçla karotrotuvar çini8i fer>;edilecok ;·e iki adet came
kfın kapı imalı ve sair tıımiratı yapılacaktır . 

2490 sayılı :ırtırma ve eksiltme kanununun 7 inci maddesi mucibince 
on beş gün müddetle eksiltmfye konulmuştur. İhalesi: 1 12 1941 Pazartesi 
günü saat 14 d~dır. Taliplerin '. 7,5 depozito akçcleriyle birlikte ihale 
günü Menemen Vakıflar idarcsiııe müracaallıi·:ı ve ş:ırtnamesini görmek 
üzere lzmir Vakıflıır ;\1üdürlüğiine de :nüracaat edebilecekleri ilan 
olunur. 22 29 (4Ş61) 

Sayfa 3 

lzmir defterdarh2'ından: 
Satrn 

No. 
}luhammen bedeli 

Lira Kr . 

972 Murabıt çarşısı Kı1laruğa<ı hanı alt bt 46,:;o metre 
M. 27 36 tajlı llfağftza 

973 Kuruçay 1545 inci Bahçeli sokak J!l78 ada 15 par'!'! 
69 ~fetre l\f. 8 tajlı Arsa 

974 Kuruçay 1544 üncü 2 inci Sepetçi So. 1382 ada 11 par
sel 90 Met>re murabbaı 32 tajlı Arsa 

975 Kuruçay 1548 inci }fektep nrkası So. 1375 ada 15 
parsel 17,25 ~fetre murabbaı 6 tajlı Arsa 

976 KuruçaJ' 1550 inci Aydın Demiryolu So. 1379 ada 
3 parsel 33 1\1.etre murabbaı 17/1 tajlı Arsa 

977 Kuruçay 1544 ncü İkinci Sepetçi So. 1382 ada 8 par
sel 62 Met.-e murabbaı 16tajlı Arsn 

978 Üçilncü Karatnş Halil Rifat ve ikinci Dar So. 649 ada 
19 parsel 607.50 l\Ietre murabbaı 329 /3:~5 Nutna-
ralı Arsa 

979 !kinci Karantina İslıihane caddesi 779 ada 8 parsel 
96,75 Metre murabbaı 109 kapı Numaralı Arsa 

!l80 Güvlyalı ll!üstecabi Tınaz tepe 874 .ada 23 parsel 
582,50 Meta·e murabbaı bi1fı Numaralı Arım 

981 Salhane Yeni Turan ve Enveriye So. 689 ada 16 par
!<el 97 Metre murabbaı 103 1105 Eski Numaralı Arsa 

!l82 Salhane Enveriye So. 689 ada 14 p:ırsel 164.GO Metr1> 
murabbaı 103 tnjlı Arsıı 

98!l Üçiincü Karataş Em·erire So. 647 ada 1 paırsel 666 
:'lfetre murabbaı 14 116 Eski Xumııralı Arsa 

984 !irinci Karantina 230 ncu İstikbal So. 1751 ada 8 par
sel 116 Metre murabbaı 711 tajlı Arsa 

98.5 Güzelynlı Tram..ay caddesi 862 ada 57 pars~! 561.~0 
Metre 1lu!'abbaı 892 Numaralı ııahildeki Arsa 

986 Güzely~lı Tramvay caddesi 862 ada 59 parsel 573,50 
Metre ~1ıırabbaı 896 Numaralı sahildeki Arsa 

988 Güzelyalı Tramvay cadde3P 862 ada 58 pıır:ıel 570 
.Metre murabbaı 894 Numaralı •ahild('.ki Arsa 

1850 00 

20 00 

28 00 

24 00 

20 00 

20 f)t) 

• 
121 40 

30 00 

425 00 

20 00 

40 00 

199 80 

46 -10 

a9ı;o no 

4020 on 

1000 on 

... -
11 Salhane \' apu,,: iskelesi 36 00 

Yukarıda yazılı emvalin peşin para ile mülkiyetl<'rine w bir parça 
gayri menkulün de bir senelik icarına 8/ 11 9.U tarihinden itibaren 1~ 
gün müddetle mü~~yedeye konulmuştur. ihaleleri ~4 1 11 1 941 tarihine nıti
sadif Pazartesi günü saat 14 dedi.-. 

Taliplerin mııhanıın>Pn bedellf'ri üzerinden yüzde 7.5 depozito ak"'esi 
yatırarak yevmi mezkürda Milli Emlfk :'llüdürliiğünclc müteşekkil s:l'15 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. 8 22 ( 4662) 

D. O. Yolları Umum Müdürlü
ğünden: 

Muhammen bedeli (81250) lirn olan 11000 :ıcl~di Tulum 1500 adedi C[ı· 
ket ve pantalondan ibar0 t takım olmak lizeı:c ceman 12f>OO adet işçi elbi8<'.;ı 
8/12 941 Pazartesi günü sa~t 15.aO da kapalı za,.f usuliyle Ankaradn lib. 
re b:na~ıncla "atın alınacktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 5~12,50 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları v tekliflt>rinı a._rnj gün ~aat 14.:lO zn karl:ıt' 

komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnamele.- (200) kurusa Ankara • Haydarpa~a ve lzmir \'eznelerinıi-:ı 

batılmnktadır. 22 24 26 28 (4935) 

Çinko üstübeç ahnacak 
D. D. YOLLAR! 8 .VCl iŞLETME KOMISYO.VU.\"DAı\: 
4100 Lira muhammen bedelli 5000 kilo Çinko üstübeci şartnamesi ve<;

hiyle açık eksiltme sur~tiyle satın alınacaktır. İhalesi 2 12.ı 941 günli 
8aat 15 de Alsancakta ı~J·~tme bin:ı'1nda komisyonumuzca yapılacaktır. 

İsteklilerin (307.50) liralık muvakkat teminat makbuzlariyle muay
yen vakitte komi.,yonumuza gelmel€.-i lazımdır. Şartnamesi i~letme knle-
mind<> görülebilir. 16 19 22 25 (4824) 

lstanbul Defterdarheından: 
Beşiktaş kaymakamlık binasının çatı kısmında yaptırılac11k 

{22053,18) lira keşifli tadilat , . ., tamirat .~i kapalı zarf u,uJi~·le ek-
siltmeye çıkarılmıştır. , 

ihale; 3·12-941 çarşnmbtı günü saat l;; de nııllı emlak müdürlü. 
ğünde toplanacak olan komis~·onda yapılacaktır. Mll\·akkat teminat 
(1653) lira (99) kuruştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hlısusi ve fenni şart· 
nameleri proje keşif hül8Rasiyle lıtın'1 miltef Prrii( diğel' evrak milli 
emlak idaresinde göı·üiebilir. 

İRtekllerin teklif mektuplarını ve ı•n az bir teahhıitte bu işe benzN 
(16000) - liralık i~ yaptıklarına dair idarelerden iş almış oldukları 
vesaike müsteniden L,tanbul vilayetine müracaatla eksiltme farihin
den • resmi tatil günleı·i hariç • üç gün e\·vel alınmış ehlyet ve 941 
yılımı ait ticaret odası '-'e•ikasının \"e muvakkat teminat makbuzunu 
2490 numaralı künunu~ tarifatı clııiresinde hazırlanmış kapalı t~rl 
derununda ihale günü saat 14 e kadıır komi•yon reisliğine nıakbut 
mukabilinde teyel; etmeleri muktazidir. 12 17 22 27 4672·9710 

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

1 - 1htiyacn binaen a~ağıdıı cim; ve miktarla.-ı yazılı 29600 Jır:ı nııı
hammen bedelli iki kalem malzemt' mTı a}Tı ,·eya tamamen pazarlıkla ,,,_ 
tın alınacaktır. 

2 - Satın alınacak malzemelere aid sarinam• mesai günleri i~ınrlt 
~aat 8 d<'n 16 ya k:ıdnr H:ılkapınarda Silah fabrikası miidürlOğünde V•İ
rillebilir. 

3 - Münaka•a 3 12 94 ı Çar~nmba günü saat 14 de Halkapınnorrh 
Sılfth fabrikasında müteı;ekkil komis,·oııda yııpıJ;ıcaktır. 

4 - !stekli olanlar ,.,_ 7,5 nisbt>tinde 2220 liralık muvakkat temınat
iarıııı lzmir mal sandığına yatırarak alacııklaı ı mııkhuzlaı:iyle birlikli' 
2490 sayılı kanunun 2 ve :ı iiııcü mııcldeleri nıııcibiııro icap eden w•aiki w 
911 mali yılı ticaret odası vesık;l'llll h:ımılt•n muayy n oln gün w saati~ 
s..~tın :ılnıa komiı.:ıyonnnn n1ür11rıu1tl;,o:·ı. 

~luhammPn 
llt'cl~l ı 7.5 leminnıı 

Cinsi ~1 iklal'I Liı·a Lira 

J\Iuht.elif çıralı çam ·100 28000 2100 
ttıhta ve kalasları 
Muht.elif Karaağaç 20 1600 120 
kalasları 

Yekı'.in 29600 2220 -17 22 27 l (4767) 



SAHİFE (4) (ANADOLU) 22 İki11cı Tt>~rirı 1941 Cuarte6İ 

Batı (:öl ünde 
' 

-Baş tarafı 1 inci sahifede -
Yugoslayya<la lngiliz 

zabitleri Yarnıış 
:-1()0 bin franga satılan 

bir album O· .~ T~lgraf, T~l-efon .v.e Ajans Haberleri 
edilmişt'r. Halfar:ı \"e ·' ~ydiiimN· :mı- n lgrnd, 21 (A.A.J 01-tırn g:t7.C- Pııris, 21 (A.A.) - 172-l dt' duğıııı 
sındaki Çt'\'l"erle cltrnnı:ııı [ızeriıw foz. te:;ııll"ı .ı azdığ-ıııa göre. koı~rnıı:.,tı~;~!c l lt:iO tarılıiııcll' ol~ıı re,,;arıı .'ııı•et 
.ı·ikimiz !ıerıl!.'\"amclır. II:ırckiıt m~m- çarııı~malar l'l'l\asında muhım '.e~ı".ı- Olıcııe aid lıiı· aJIJÜll1 muz.ı~ de il~ 'p'""e""t"'r"o""'ı"'h""a"" 'r"b""'ı;'"9""'4'""2"' Bu·· yu·· k Mı· ilet Mecıı· sı· n de ııtıni~ et \"el' ' cı bir ~ekild~ devam r>t- !ar ele gel·ıı·ilmi:-ıtir. Yak.ılaııaıı ıkı kı- X60.000 fo·aııga satılaıak bir I' kor kır-
mekt(•cli1·. 1 l J ' h ı 1 ;;inin de Jııgıl'z ,;ubayı o dııı!,u :ııı a~ı - mı,;tır. Jlu paıu.ı a muz.11edı• ı_ı' aı·ı 

Kahire, 21 (A.A.) Bu ak,;am mıstır. Dnnl.ır hal'piı nb ı ı ormanda cl:ı ·ilihe cdilıııce allıumiiıı lııı· m~h .ı.1- k 
nesreıl:Jen Orta sark ha\ a tt•bliği: saklanı,·orJa,1·dı. Knnıiıni,,tler ara:<ıı~d.ı elan fazlaya :;atıldı~ı anla'5ıl11·. I:.u al- de başllyaca d 

Eı ı·elki j.({•Ce \'{' diiıı. Jı:11 a ku\T ~t- daha !) İngiliz \·ardır. Bunların hır J\!l- lıunı muhafaza edilmİ'5 10~ . ahıUd<>ıı Askerlik kanununun bir ma -
1 rimiz k:ıırakollarımıza yarılım olmak çı a. k~r, diğt'l'leri Eııtdi jeıı seı v,; ibaret lıir ı e;;im koli • ksiyoırnclur. l~e-
Üi'.ere genı~ Ülçude f:rnliyetiP hulun- •tcJaml,lrHlır. ,;inıJe!"İn m ~ \.'Zllll, a~k ilfıhınıll ba!i t\a 'LI b ••ı • V ,Çk desı· tadı·ı edı·ıdı· nıu_lardır. y l'dt' \'(' haı·ada :! 1 d(i mmı ' l' narp o gesı n..a,' as ya 

---000 ılahl:ır:ı kar~ı zat'erıı ır. ta~-yar_ ·i tahrip edılrn!:o:tir. Devri\· -- l l <l Suriye Irak ve Iran . . l 
u<;:ıı><hrı ı npan , '" tayynr •lt•ı imiz. n;,1_ Ha ·a 1 ücun1u O ına 1 ooo ' Ankara, 2 L (A.A.) -: B. ~r.._~Iec- Bundan ,;oı!ı·:ı ~leclı,; ruz.ııame".ım.(: 
\':.ffakıyetli il >tiı.:eler alını:ılardıır. Loııdr.' 21 (A.A ) - Hava ~·.:.ela- A k ,. v ·yet olacak lbi bugüıı Refet Canılet.:ııı r~ı:;lıgınde lıulunaıı :ıııııı ;111u.dı:ıfaa m.ukell~fı.r~· 

Bıı biılgı>llekı· h-ı\·,·ı mtıh,·11·eı..~ıe1·1·111l' · · t lıl «ı · 5 eri azı . . . _ topl,mmıs,, 1111 ,;ayılı askerlık kanu- kan.u.nunu. n 68 ıncı madde:ııne _bır. fık-
• 

1
"· hı·1·1 °n1n.,·et n~zar tlerının e ı,., · L l 91 (AA) H 1ı t ııı bn · J 1 k J h 

11 Ytıııhr:; 87 w bir <le mechul tiı:>- '-
0 

d ıw . . f da _ OlH ra, ~ · · , ınc " ' '·t nunun :rn uncu \'e 61 incı maddelerini ra ı ıı;v~~ıı.ıe ~laır o an. :anun a; ı ıı:;ı-
te hir laı·,·are ellistinilmLis bir ııetr:ıl İngilt e ıe üzı>rıııcle ne gu!1 .uz \"~ - Bas ta~aflı .ı. ınc'. f~a~ alıi1· nıe\- kum:ıııdanı. gl'neıal \ ?yvel, lıulyıı cleğistiren veni :rn uncu maıkl~"ini üze- nııı bırıncı muzakeresını yapm1:ı ve pn. 

- · ··. . • de gece i~'ara ıLğ r bir haılıse 0 ııı.ı- ruka 16 k1lome ıe me,..,ı eue petrol ha·rbının l!l·12 ele cere\·an l'f ece- • · • ·ırte~i giinu toıılnnm· k uzerE> dağıl deııo"u lıerhava rılılm.s, h:n·a m ı·dan- k'ı'ı. ll' h coıltıııt·ı bıı· itall'an t:ınk .. 1 t' 1 1. ,, 
1 

·
0 
'ı"' h· ı·ıı rinde ı<<•cen mıızak€1relercten sonra ka- z, · • •1 • -1 1 k .. •. nıstır. . ,ı :ı , ' · gı ,aıııw ınc E< ır uen:.!ru e g -. " • . . 

61 
. · 

11 
·t . :ı .rıııuı .·' <fııo.;nı:ııı ha\'a el rndı m1.tı-.ıl- --000- koliyle r,al'pı:şıp 130 e,;ır aım;'!l:ır \"'.' Ha hası Kafkas.111. lraıı, Irak \'" Suri- bul. yı~mı~ .'·e vt>ııı ı'.ıcı :11~{(.~ mı~ ıı. 

ı oz ,,ıe~ıne tutulmıı tur 1 ah.: rkalımd<.' } , ] t .1 • 1.k. , . t·ııık ıg· ı; 11 . 1 n, .. tmı;ı't•r(lıı. b"I .. 'ht' 
1 

kt' ın·oıt>sını t>ncıınwm• geı ı veı mıştıı. ·. F t A ~a1.,ır ı ı n, · ,:.ı • • ' • ye ug sııı• ı n·u "< ·ce ll'. lıır ~m·:ı muhar~lıes:ııı~e _.ı ~le;;ersr!ıil ransa G.l l ~.. L !Hiı·t glınlü\, harekiit h,ıkkıınla bu Bu m~ıca~lcle !<;İn -m-uhim lıazırlıklıır --- -----000 -----

1\"t•,hır ) uııLArs R, t dılı~ur!ılm,u t.uı!"· lh)){ aı·ef'csinde ll·hlığdeıı ba~k:ı tafsilat ~oktur . ~l ıh- Y[t)lılnuıktad1r \'e nıuha. !'llHıl lıa~l.ır Tu·· rk tebaası Yunanı·standakı· ten -oııra n s ı a nı \ e 11"1 ız ·ı- < • 1 1 - 1 · ı ı k· ı· ı ı · oı·nw 
1 

. o · 
• • <> • '. "f d \'Pi' il• ı ıg erııı< L' le •1 ~ ' · ıaslıını·•z Brıt:.ınva ktı\'\etbrı ı:.ııs ı:~ kll\ve_~k·rı aveıl:w hıma~ sınde lı.ı· -Baş tarafı 1 inci sahı «:,~ k• l taarnızları \apıltlıi\'ı lıilıliıilınekl.c nııittefi,khil'!, lıi;·lil-t• harp ed,cı•ktİI'. k •• d b•ı• 

c~u~ı.ıı:ı:1 lıl~~'ıııı:~ r:ı.stl~nıısl~~l". i.k• .Yun_- Afrikaclaki ı~mum.i d ·.l~grl~g)~:1rat;11: iklif~ olunrn'akladır. }lı..ırdaıı ilt·!'~l- İnl{:liz SL;IJ,;ylari.lle füıs kuııll'ıl"l:ırı akrabalarına Da et gon ere 1 ır 
keıs \e ."

11 ~It,..tı»n~ıt ~lu:;:uınıu~leı. dırıldığıııı lıih\ıınwktedıı. ·nhı•ııekı•t- \Pli lngiliz ku\'\'etlcrının l'ı:nu:•l.ı .ııasında daimi leın:ıs vardır. , . . . 
rııut •addıd ~le:eı·><mıtl n hn ·ara uı;-j ltık ak:-amı ar:ısında , ı rılık 'ı l . Tııbı uğa ellı kilometre y,ıkla~t ıkl:ıı ı Gene. ti \'e\'\'elin kanaatine.' jup'ııı- İstanlıul, 21 (Tt>lt>foııl:ı) - Kızılay 'cek ve giy cck paketlennın Yunall:~ 
l"'ttnıı:;.;hnlır llıını nwnlaııl· rıw ·a ·ı· .· . kunılaıı ' 11 1 ı- . · 1 19() k"l nıefr•· 1' · · · · · · · ı t 
• 1 h:. ·1 1 'ı.. · ' k ': .ı - !eri ba;;lama"1 1 't'ııııc 1 \' .1. rnııclııı ıı:ı bakıl1r:<a, u<: J.!lllH c ~ ı 0 lar clenıokıusiln·e s:ıldırıı·lul'ı<.t ınuaz- cemiveti Tiıık tebaasının Yunanıstan- na :;evkını uurıne a mış ır. 

ı.ıı an~· ııcktını atr~ ·~ 11 l'ı,:,ıttna ·Jıııc nıkalı1 - Jegclik. sonı rıd,ın gcııt1·r:ıltık cı.1 •11>1.1'0..,mı• ol ,ılmı,lar cl.mektir. l\1aamafih llı - zam gLwllıkl(•r:c k:ırsıl:ıs:ıc:ıklardır. Ja- d·ıkı."·ıkr'.ılı·ıl·ırın•ı rro·'nd('l!"ec;:kleri vi~·e-
sııs ı ıııı eı,; ıııını e ·ıı'.}"·ır• \ " 1 ı . ·ı · ı"'ı or ~ 1 ı· Hl' ' · · • ' ' ' ' • " • " · · . . - '·- ' · ' · il"i id:ıresı ı c ımp.ı ' 1 - k· l<lı nüz lııınık kuvvet l'r arasım ·1 ııoıılarııı ili. al •sil'lt> h:ırp düıll anı va-
nıı ·. cl.~wrle~·ı ha,,:ırn ııgıatılnıı~tır. nıeı·kezi olınu~tur. L>~l~ı:e •ı; .n ..• ı . . - muh ırelıe h:ıberı gelmenıi-:tır. Bunun nl:ıcaktır. . . . -----·-.-~ooo 
!Jeı:ııe ı e Bıııgazı bomlıalanmı:;tır. rılma,;;ı ui'.eriııe ~111 htel~t. ~t 11 ~'1 

ç e\ ~ tek mana ·ı, mıh ver kuvvetlen kıı - ""'""'""""'""' """"'"'"""""""'""' ıstanbulda askerlerımıze kıtlık hedlge toplanacak 
• 1 ra~ıl~ısun homlıa;ı·ı!ım:111ı ye<lı sa.ıt, relen \'ı:ıi ile dugnı lı:·.gl,n lı•,.,h rde manc\anı general Romelin taarnızl_a- Bir An1erikan zırhlısı 'l 

• ~ııo.lının, bo:nb:ın~ımaııı 6 -aat sııı:- cektir. rı huduclela değil. çok gerilerdP, :!.ın • • ' • : • 
n!u tur. 1'.ıı ~ıdcletlı lwcumlar Er~n(!ı Tam abluka kararı: . k;lomclr, geıide ııerne dağlı!;: mın - denıze ındırıldı 
zıy_. yaııılmı~. C'ıkaıılan yangınlar l.>0 1 oııc\ra 21 (A.A.) - Alman ı*ga- t· k· ıııch k·ır ıhm·ı,;ı ihtimıdic\ır. . 
kiloııı •tr dt>n güı ülmii,tlir. 1. 'ıtıııd·'1 ' bulunan \"c lıulunm ıyan ç'1 '1k~ (~· .. ~~) cİ·ıki İngiliz kun ct- . 'iruz Port, 21 (A.A.) - :~5 bııı 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Kızılny- den itibaren ask~rlerimize kış hediye
b vardım ı:ıevenlcr cemiyetltvri mUşte- !eri toplnmağa baslıyacakJardır. 
rek komitesi, önümiizcleki salı günün-Kııhir, 21 (A.A.J - Batı ı;ii1Linıl 0 1~ a z ' ·ıpaı•iı .Almaı\\"a için çalıs-

1 
11 ~1 ili 1 •

11

1•
1

1 k.
1

m'1·h,·er· kuHı tleri - tonluk İndiana zırhlı~ı denize in<liril-
lıiinık me\"Cl:ııı muharcb<.':>!llİn haslnılı~ • :~ııı~\~l. 'tı;g-;lterP ana~atan Fran:;a- ~\"!, 1ll\ ut_< ~ı / hd.d edelıilc<'~k dıı- mi~t l'. Zırhlı 70 milyon dolwra mal ol- General Cemil Taner Edirnede 
.l{l 

0 

lıakkııı.da re nıi b;.r habeı· yoktur. tıgınc~tı,;;.ndi heı- bakımdan dıi'lm·ııı 11
'
11 y.eı;ı :-rı~ı ~· k:md·ın ı)L'l'IH'.' l' mus, tahmin edildiğinden nltı ay evvı:l 

J:ır ııjaııs ha 1:ıt>rim· gön· Tobnığun t' - ı; 1111 'kl~rı iFın etmi~tir Fransa ile rkıın111 .ıc1 •.
1

• ul n:
1
•1 mtıh' ·ırebe:;i \'eril- denıze in<lirilmi~lir. Geminin hu:ıusi- htanbul, 21 (Telefo .. nı .. a) - Bed nimi! Taner, teftiş mnkildiyfo Edirııe-

1 topnı " ' · ··ıc ·ır ııı- o\'a a " ' · t ·· k 1 · b l t kt G l C d b 1 kt d ııubuııda lah·,ın zıı !ılı kuv\Hleı·ı\"1-e 1 ıcak tic·ıret ll'ılva \'e Almam·a- ' ~ 1 t • le\ 1• 'Iih\·er kuvv"t - ,\ ı, uç ·atı taretı u unması ve :>na - Teıbiye,,j genel <lire oru enera e- e u unma a ır. 
ı · . · vapı : < ' · ' . · 1 . me»ı mu ı eme ı . ·• t •}- ·ı 

1 n.l{ılız zırhlı kll\'\'etlerı arasıııda g- - ·1 k. cribı tnhdıd ı·e koııtrııllt•re ta ıı 1 · 1 h l cek"ıleceg~iıı 1 k-ılıul et- t' ~ı 1111 }apması< ıı·. ı• b • •h b t 
. .k . ( a 1 ,... , tlrının ( er a , T k d ece ı m s ıntı a a ı nı mı .\!tst:ı bır muharebe ua~ıamıs olacaktır. meıeri ııe hu clüşünce~·ı teyit1 t>cl<'l' Udetin cenaze töreni e er .e U 

Ye <leı anı etmekte bulunmu:ıtur. Amerika Dögolü tanıyacak: h" . tt •d'. 
Lon.cinı, ~ı (A.~.) - A.meri~ı~ıı lı.ı- \'a ... iııgtoıı. 2l (A.A.) -.- G?neral m~ı:ı~\ı:rn~f'~.' buttiıı rııih\'t.'r km·ycl- ~crliı!_;21 (A.A.) _ ~iır k~z~t 11 c(ı. Ankara, 21 (Telefonla) - Hüku-rkarnr \ermiştir. Tek deı""eceli intihap 

lıerlerıne grıı·~. Lıbyadakı İng'.Jız t:ı- Dogol nıılli komite inin Bırle:ı1k A. - 1 .· Sıraııayk «ımal bôlge:;ıııclc sı- cesın.cle ~len general Udetın mıllı ccn?- met, m<.?bus intihap kanununu tadile usulü için tedkikler ynpılmnktad1r. 
arı:u:-u malzem' ta~.ıyan kafıleleı ııı merika tarafından tanınma,;ıı~ı. lemı.n k~~~ı::.ılıu \·oketnı'ek içın j ng-ilizlerın ze torenı ~uhrerde hazır lll~l~ndu~u ·---000-----

gelı~ınden sonr:ı gec.~kınt;~leıı hıı':'lamı, m:ıksııdiyll' müme~siller mecl1~ıııe bır thh·ı muhim bır manena\'a ba~ \'Ur- hald(! B~rlınd~ ):apılmı~lır. Gorıng 'Jll' s· 1 d izinde bir M ·ıı 
\"e ılk defa olnrak mııtte:tıkler, Almaıı- t kı·ı·ı· \'t>rilmesi ıhtimali vardır. Cum ' ' l , !· . ·ht"nlalı' d" v·ırdır. Ca- nutuk :<o;lemıştır. ... ıma en 801 a taarruz 1 k .. . t h' 1 k a . .1 mu oma .uı ı ı " ' > Jd ar'.ıı ar'iı~ma mu~avı ec ızat a l!l ·- Jıuriyetc;i For-ıten hu takrirın \" 2rı - rabubdan 1':1.lğa) laya giden uzun ç· h b' , r 

1 
~ma O U 

m1o.;t1.r:. . . . . . u •• me~in( uzerinl• alm!~tır. bir çöl yolu Vıtl'dtr. Eğer bu yolu. İn - ın ar 1 ça p ş - Amir 11 •• •• oluyor 
1'!'e 1:'oık He:ııald Trıbuıı g,ız te::_.1! Veygandın mesa,ları: «l · l .• motürlu kuvvetleri geçırme . Tokvo, 21 (A.A.)- Domei ajansı- Londra, 21 (A.A.) a ık ·USSU 

yenı tıp tayyare ve tankların veı"€ce,p Vi"i 21 (A.A.) - General Vey - ~' ıkz. eıeı da verivorsa bunu tercih 11:.ı. gôi:e J·apon kuvvetleri ı;ıan::;i viluye tebligyi: net . ~1 h kk d b"· -k ·· 'dl l " ' ı · ım anın < • · ' ' ~ ' "J / .. • gece ·uaı·ısından nz .. 
1
:• :r 11

• 
111 :ı. uyu u~. e: Jt!S- g:.ınd. vazi.fesi~den ayrı ma:>ı muna~ ile Elagayla.ra doğru kestirmeden ti cenubunda 129 uncu Komiinist Çin Çarş~mba gun~ı . " ! . '. 

lı) 0 ~ ve buıadıı k~~ıın,ılan z<thrın ce- sebetirle .,ımalı Afrika ordu ~na bıı yurumeleri muhtemeldır. Bu hal ger- tumenıni Hang-Keng-Tungtıki mev- 1 evvel Şımal de.nızın~e .n_gılter~n~n 
nu?ı İtnlyayı lngılız ıomlı,ı yayyaı·e- "nluk emir ve oradaki me ·aı aı:k.a- akten tam imhan doğurabilir ve zilerinden çıka.rmış ve şehri almışlar-lşark sahilindekı h.afıf denıyelerımı.z 
l~rıne da~a .f~ızla yaklm;tır:ıcag: ve S~- a~:şlarına ela lıiı· mesaj gönd ormşıtır., ~İhveri kurtul us. İmkanından tama- dır. Harp malzemesi dolu idi Depo V" düşman kuvvetlerıyle temasa gelmış 

Buradan Japonya bom
bardıman edilebilirmiş 

cıl):anın ıstılasınııı kol:ıy olacagı ııetı- Ve) g:rnd; omdaki vazife. i esnasın - . ·J ahrum bırakabilır. Bu plft - yedi kışla ele geçirilmiştir. ve ikı düşman ebot.u ~u~temel olarak Nevyork, 21 (A.A.) - Nevyork 
ce,;ı~~ \'~rıyoı:. . . . . ... da gfü;terdikleri prdımdan. dolayı ~:~ ~:ı.t~ık edilip edilmediğin~ bir ı . batırıl~ıştır. Gemılerımızde hasar Taymis ~azete~i, .harı:ı ha~.inqe Bir~şik 

G<1zet . şa}ed z.~.t~ı knz.ınıl~ıs.ı, me,,:ıi arkada~larına te~ekkur e!m~k- l kac güne kııdar anlınıbıleceğız. '! Amerıka, Japonya ya ve zayıat ) oktu~.. . . . devletlerın Fllıpıı:ıJen mudafaaya kıı-
Ru~yay~ .mrılwıı_ıe goturen Ameı·ıkaıı te ve :\Iaı·e alın etrafındaki. bırlıge Bu harekatta, İngiliz <lon:ınma ... ı- l , ti r Ertesi ~mbah ıki hafıf lngılız dev - ra.r :'erdiği hakkında bir lınber neşret-
gem lcrmııı Üınıd burnunu ılol m k ,;atlık 1 almalarını i>1tt·mektedll". 11111 lıiı· ı;ıkarınni{a tt.!şebbmı dmosi an aşma ~ar a ınl rıyesi altı dUşman ebotuna rastlamış mıştır. Gazetenin bu yazısında d-"n!-
zornııdan kurt.ul:ırak .. Al,deııizı\en · Veygıı.n<lın ~mnli Afrıkn orclu~una dı> hntır.ı gelclıılıı'. İngiliz Ahi eniz l bildirdi ve 200 metrey.e k;ıdar !!okularnk a - liyor 1<.i: 
kolaylıkla ge{:ehılcc"klenııı yıızıyol'. • gönderdiği nıe .ıJ !!udıır: filo~unuıı takviye <.!dildiği \'e ltalya•ı ı . . . teş açml':llır. Bır dilı~man ~otu bntırıl- «~cvyork~ bu hususta söylendiği-

. Loı~drıı. 21 .. (A.;\.J ~ ı..on~lı_':I :~''. .ı- c .Afrik:ı orclıı,;u . ub:ıyları \C erle- doııaııınasiyle bir k ıqıl.a~mayı arzu - Ba§tarafı 1 ıncı sahıfede - jmı~ ve diğerleri ha~arn ugratılmıştır. ne gore, vaktıyl~ yapılan :ıskeri mtiza-
hır:tıı . 

111.ah.tıl~{·r'.ıu.leıı ~ıl~!mld,1~111 - ıi; , , . . • etliğ-i de muhakkaktır. Ihıaca .J(eliıı- ııin iştirak ed~ceği nihai. hal suretiıGemilerimizde zayıat :·~~sa da .a.: ker~lerd~ Amerıkalıla~ın Filipirı ada-
goıe L . lı.~ ,ul.ı .ı"keı.~ h:.ıı k<ıt d~Lını A~k<>rlık hayatımın son seı el ı \C re ftalvaıı doııaıımasının ı;ekıııg-eıı- esaslarını tesbıt edecek im· programı h:1sar vardır. Derhal ha\ alanan ta.} l~rını ?ırakarak Havaı adalarına Ç-P-

·etmekte~lır. ~:akat buyuk rııe} darı 111
:
1
- zevkı, ,..izlerin yanınızda bulunmam liiiıne g·üvener~k diyebiliı·iz ki, lııgi- t.edkike hazır olduğunu japon murah- yarelerimız, üslerine dönmekte olan kı1mPı>:~e . k~rar verilmi~t~. Bunı. se

harcbe:;ı hen uz ba"ilamamı~t~~". h.ı.ırnkat olmustlır. Sizle!'(• Allaha ı,;marladık lizl(•r mevzii bir hava hakimi.\ eU te- 1 ha. ına bildirmi~tir. Muh~ıbirc gore, Alman botlaı'lllı yolda yakalamışl~r ~P: Fılı~ı~ı? uz.ak ve tehlıkeye maruz 
durnm .. <Lyor '~.az cok ı~on~»ulı:ror~ ı dcı<n~. An"aıırııize, ;;aııcağınıza "ıdıl~ sis eılerler,;e donanma himayPsiııde bir anla~mı) a varabilmek içın japon- ve bunlardan bıriııi batırmışbr, dı - gorulııw<ı• ldı .• Fılhakika Fılipinın mli
ılıı ~eııuz geııı~ olçu?:: deg•.l.dır. 8ollum kalıı1z. s~fıııizin ark::sınc\:ı kuv,·etlı İrnnu nıpauıliı !er. yııııın m'h\erden ayrılmmıı, Çindeıı V" .ğer bırini hasara uğratmışlardır. . ddaıısı za'.'"urı ?l~rsa, iaşe ve harp 
\\' ro.1ı 1:ıık çevrcl;;rınd" clu:ımaı~-~ıı:- ve c\i,;ipliııli durunuz. Sancakl:ırıııız lııgilızlPre gÖH' müttefik !rnvvet - Hindieiniden ç-ekilm('Sİ zaruridir. Berlin, 21 (A.A.) - Alman teblı- malz.em~sı temınınde güçlU)< olacak-
ıetlennı a.ı·wmıy:ı g:ı)l"et _ cttıgımız Cııııinde pğilil'İnı. Kalbler yukarı. ler Librnda t-.ım hava hükım11cli al- l/EDEP TAYL.4..VDMIS: -· t~. Şı~dı a~ı~an .haberlere göre, Pa3i-
hlıkkınclakı. tahmıııler.ıı drıgTu olması Alman - Fransız i~birliği: ınlslıınİır Almanlar da lngiliz zp·lılı Londra, 21 (A.A.) - Ta.\ mi,;, Uzak gı kritanya sahili önıindc seri hücum fıktek.ı İngı!ız fılosunun takviyesi ve 
mu hl ınt'lılı.~-. , .. . . * \'ıı'1iııgtoıı mahfılll'l iııiı~ kr~naa: arabaları;ıa \'l' • Iur;;a }latruha hlı - ~ark hadısele1 inden Jnhı:;le diyor ki: lıotlaı-ımız lıiri 9 ~in to~IL~k bı~ srı.r- Amen~'.m fıl~~iyl47 i~birliği yapmas!=·-

Londı,ı. ~! (.\ .. \.) - Aın ıık.ı lı ı- tına güre, ı.rcııernl llııdzıııgel'llı ~ıınalı cuın pdil<lığıııi b:ldirıneklL•dir . .\1:ır~a c.Jupoııbr b:r kaç haftadır Hindi- nıç gemi~i olmak uzere ıkı tı~aret ıe vazıyet degı~mıştır. Sonra i\fanı ıa-
v:ı ~u:\·etl:rı kıın~arn~aııı g"1'.~rııl Rı·e~t Afirka :;ı·~.ııhati \e g.eııer:ıl Veyl{'.ııı - .\latruh, stıateJik biı· hedef olıuadı - çini huclmluna \"e Birmanya yoluna :rn- vapuru lıalırmı~lardır. Diğer ikı ~e- .1-:a~~~ur~adan a.ğır bombar.d~ma_ıı tay
b·u.ıı~~l~t bıı nutuk ıı,ul ed ıek ılcmı~- dııı ı;ekılı ı. ,-u~ı lııgılız,. ~:~aıTu~ıyle ğından hücumun :;ebebiııi anlıyama- kt'ı· .nfmı~tır .• Japonya, Çinin havali mi.re d:oıha isabet olmuştm-. B~nlnı~~ ~:ıd .. ~r.ı ı,ı:~lmesı,. .bur~da .bırınc: ~e;·ı?
tıı kı ·, . . aliıkalıdır. \ ıışıııgton. \ışı ılt> ınuna- clık. llt>lkı uiliıınıifen bir kıymeti vaı· yoluna hucum eeler,;e, daha şiddetlı da lıatmıı? olı;ım;ı muhlemel<lır. D e e blr u.~ tesısıne ımkan vermış.ır. 

- . ımdı Oıı·t,ı ~~rkta çok nııktrml 1 ,.,ebatı n>.fül~n kPsnwi'd \'e !J(ıgolii ta- dır. iııgilizlcı· • a)Joli. l\le,;iııa. Bren- tedb:rlc: bekl~ndidir.» ğ 2r biı· gece lngiliz seri hi.icumb.ot • ~unıhı!ı boyle Filipin a<lahırı müda-
Am r.ıka~. tay ·:ıre~:. luırek.ette. lıııluıı.u- ııım:ııh ılıi._i.ııınıekteclır. :\laaınafih dizı Biııg:ızi ve Tralılu u uonıbal,ı- De\·lı Telgraf yazıyol': lariyle bir çarpışma olmuştur. ~Iusa- ta: C'dılebilir bir hale geldiktC'ıı b:ışk,ı, 
.\ol'. lııgılızler techızııtı bır lıplrn ı.:- heııuz lıöyle bıl' adım alılm·ımı~lır. m 1 sİal'dır. cRirle'iik Amerika, japonyanın ha- deme neticesinde bir Alman hucum- bır t,ıarruz tisııü de olmuştm·.:. 
t ·nıe~!c.dııl~ı·. 1 • • • •• • • Şimı~lt ~frik:ıdıı İngilız taarrnzu ~·:~- .Şark cephesinde: . . kiki barı~ i:;tiyoısa, 9in<leıı, Hiııd için!- uotu ciddi hasara uğramı;r ;~ lım~~~ .Bu> yazı, Bruken İ1?1~asiyJ.,; ç!kmış-

lııgılızleıın ıızını ltthız.ıtınıızd.ııı l:ıdıgı hır ~ır:ula Almanyanın Vışı ıle Alman_. ovvellPr harbıne gdmce; elen çekilnıe"iııi ve dıger sahalarda du- agzıııda batmıştır. Savı1:ı ta):tarele tıı. J,ruken, gazetesının \ ıışıngtoıı 
m.7mnuıı kaldıklıı~·ııı.ı z'.lnned ~·or~ını. isbirlıği yapma ı <;ok <lnemli olacak - .\fosko\'a onun.de sid<letli muh:ın•be- zeltm'?ler .r·ıpmasını i:;temelidir.> miz bir keşif e,;nasındı1 BıitanYa. ~u: haberleri büroııu şefidir ve doğru ha-
uıı~u tayyıırelenmız clusman İn}.\'~- tır. Simdiye kad:ıı bun.ı ltalya mani ler clev·ım etmekt~dir. Bir hal,er" Devli Xınız diyor ki: Jarmdn. bir İngiliz ka1·akol gemı::mu ber vermekle tanınmıştı~ . l1uharrir, 

~ek,ırm<! ii~tuııdür. ~!~ha'.·e.~e uzun ',u~ ı~li. ~akat İngiliz, lıaskısı .~ar--.ısıııc\~ güre Almanlar ~Io:;,\ıJ\"ar.ı :},) kıh- cY,Pni h~def ~a.ylanddır .. Londrn<l~: bomlıa ile hasara uğrat mı tır . ~~erikan ordusunun ~'ilipi!1i. bir t~: 
ı . r e" tec_h!7:at Am~ı ı ka t,ıı <1fıııdan H ~ımclı 1~:ılynııın l• r:vı. n ~ u zerın~e.kı metre yakla~m tğ'a ınu\'affa k oımu~- Ta~ landın keııdıııı mu da 1 aa t•clcceırı 000 ~ı ruz la müdafaa .:2debılmesını t.ecl!\ık 
ııılen cektıı · .. 1 ,;teklerıııdcıı v:ızgeı;ec.egi tıı biıd1r. !ardır Pu ilerlemenin v olokolan,.,k 1,.. kanaati v: nlıı·. '!> • [ "k • -derek yazı:sına 5oyle devam edıyor. 

~~rlın: 21 
(;\.A.) - Alm:ın teblıgı: Her halele siya i \' > askı>rİ alanda tlk:ım~tlııcle olclugu sanılıyor. Kııli- .!JlPO.\TA.\'/,' l'AZlYC'Tl: Gemıden ya nız ı ı •Eğer Amerikan generalleri hücu-

~ıma!.1 Afrıkm~:ı Alman - ~t:ıha~1 mü~im hadi eler vuku lıulm.ık iiz:!- nin \'.! Tıılucla da Alman bask•:<ı :ıı:t- .. Tokyo, ~l (A.A.) - Daş:·ekıl Tojo, k f k rfafda ~~ geçeır'.?k miıclafa!a .usulü!ıe ka~·a.~· 
kaışı lıucıımı~. de;am etmektedıı .. P:- recin·. (il. G. ) mı~lıı-. Ru~lar lıur.ıc\a yeniden tekıl- dun yaptıgı lıeyan'.ıtta, .ıaııonyanm ap an U >eıecek olurlııı·::;a, Maııılada Japon;,ı•. ı 
ke.yııp.an.tn~ı.p \(' ~omlıa tayy:ır<:?le<ı~, Berlin. 21 (A:A) .-.-Yan resmi meğe mecbur kalmı')lurt!ıı-. .Tu~ad:ı ke•1.eli üıl"İhinin_ en 'rn}iık lıuhranıııı _Baş tarafı 1. inci ıı~~fadats~n- lıonıbalıyacak. kuvvetli tar.raı~l~r bu-
mız Lıb) ~ \ e. ~11 " 11 hu.dud~ncl~ tanh: uiı· kaynakt:ııı bıldı~·ılıy or: vaziyet Sovyeller ic;iıı t" hl!kt>ıı go- geı;ırm'!kte olcluguııu ve bu yuk,;eli~ ve- Yenice vapuru, a!ı~ ~ un de .. .. !acaklardır .. ı:u tayyarelerın Sıbırya:ı:.a 
toplantılıı~ını \~ 0.tom~lıı~leıı c~agıt~ı::;- I3erlindekı umumı mutalraya gö- ıuluvor. va sukut .\Ollarının t.ım manasiyle buldan lsviçreye goturule~ek. uzum merek benzıı~ ve bomba almaları, do
lardır. Mar,,~tm,ıtı uht,ı .ı~k~rı 1.cısısat, re genernl Vcygandııı tekaııd edilme C~nupta Almanlaı· Jehir.r ufak in- bırle~tiği b:r noktada bulunduğunu ve incir yüküyle Burgaza gıtmış ~e .0 - nu~te gene Japonra.ı ı bombardıman 
kamyon toplulukları tcsırlı urettt• " sivasi erkünı d.!j:('i~tirmek yolun- kıs·ıfhr oldug~ru veni endti..ıtri mer- bfr k€ırc cl:ıha tekrar etmistir. Bıı~v"- rada kağıd almak üzere bekleml§~. edip l\lanilaya avd.t ctmelcıri miınt-bomlı·d:ınm 't1r Ccr"l"ın eeleıı n ' sı, · · k · t' · t k' t ·~ "' ' ' · ' · · beklemem•• k d ' 

1 ~ · "·' . . ıun·ı- da Fransız hu umc ını~ a ·ıµ € tıgi kezlerinin Almanlar eline gcdi~i kıl, hukliml!t<;:~ i"tenilen ihli;aL kre<lı- Kağıdlar gelmediği ıç';'l .. . • ...., un ur. » 
r".lıC!erıle ılu:;man 1 ta))aıc k:ıyb\!l. si/asete aid lıir -tcdbll"cl!r. Ve bu hu - haberlı•ri g-elmi~tir . ..\Iaam;ıfih ll.J - !erin her ttiılu iht'male kar~ı koya1Jil- ve yola çıkmıştır. :enıce, Turk ı ~su
mırır.. • t . 1 .. t bl •.. su:;ta ba~kal.ınııııı yazıyet alma~ıııa ııetziıı a~ağıdan doğuya doğru geçil- nıek içlıı lüzumlu olduğunu :<Ö.\ lemi·- larına yaklaştığı hır sırada ~e Ttne 

. om.ı, 21 (~.A.) - t.ı .\.ııı e ıgı: !uzum voktur. Esasen bu me,,ele hak- eliği h•ılJPri ı·oktur. Rosto( iiniın<l<.' .ir. adaya 10 mil mesafede . ası 1 o.s 
Sı·r2 naykta .cıı~n meydan muht"ebesı kında ki tnf:;ilılt ve ~ebepleriıı . Vi i Rus mu kan:meti dernm etmd,lecliı. ULOJ\E E'Dl LEX PARAL1U: mevkünde önüne bir denızaltı _çık -
devam etnıı,;Llr ... Alm:ııı ve . tıılyan hükfınıt>tiııce ııc T<!dİIC'n muhtelıJ t~b Leııingradda mulemacti.•:en k.ır;:ı hU. Tok,\ o, 21 (A.A.) - Ha\ a hucum- mıştır. Vapur, bu esnada sahılden 
zırhlı grupları duşnrn.nııı ycııı hucunı- liğlerle kafi derecede izah oluııdugu cumlarda bulunan Ruslar, A:ınaııl:ıı· l:ırııı:ı kar ı korunma d:ıirP:-ıi rebi. mc- bir mil açıkta v~ Bulgar karaauların-
Jar'.ııa ~rn~av~!11.et ettı~ten ~~ıır;ı k:','.~~ k.::ıycledilnıe~ted!r. nu~ıdan ba ·~a .:u ,ıçiıı buı".ıda ıııü~kul bir safha orta_;a lıu:;aıı ıııccli ·in~e ha,·a ?ıicumlannın da bulunm~kta. i~i. . . ... 
h~cu~,ı.g5_~~.~~ du,rn.ı.n 211 ~'. 1• t~ik- c:?et ~le belırtilıvor kı, :·ntaııııı •. ı b,!1:jçıkar:ımamışlardır. Kırımda n:ukave 1 e:;:ı:;l! tehlıt{~,,ın.n. m:ınevı)atı bozm'.lsı Vapur siı.varısı, den~zaltı~ı .gorun
kııllerın.~ pu,kuıtmu:;tuı.. Bu)~k . yuk hızmetl •r yapmış lıır a kenıı l·J 111.'t vardır. Kcrçiıı doji;u,;ıııı:ı hımiız 1 oldııguııu soyl~mış \'e alı~ap olıııı ce gemiye karaya.dogru •~tıkamet 1 '~!·~1ı'. ıluşnrn.n t:ınkı talwıp etmışleı '.! ya.;ına .g~l.di.kt ıı sı~nı ıı y~·r~ne .daha l.:ir lı!~l!Tıız ~.arehti \'uku !ıulm,ımı~-l.ıaııo.~1 l'\'le~·ııal ~ .b~ı ~e.hlilwnin. f:~zla,j;·- vermi~, ~akat ?enızaltıdan ihtarsız 
e,,ıQ :ılmışl.ıulır. . .. . genç bınsıııııı g!'tırılme;jıııe hıç ele 1 ır. hır lelılıl{e gore ~2 hazi"ancl.ın le ırc·:·ule 1Jılecegını lla\'e tmıstır. atılan bır torpılle yaralanmış ve kı-

.\Iıh\·cr hav:ı kuv\:ct!en mue:;~ı!· "
11

" hayret etmemek l:"ızımdır. Hu,;u:;iyle beri Ruslar 17 bin tayı·aı·c k'l\'bet - l\lali}c nazırı, Anwrika, İngill~re sa bir zamanda batmıştır. Bu ani 1
. ttc ,muharebeLre 1.ştırak .e.rlen.ı şlcr- lııg1lizler general Veyganc\dan daha mişlerdir. Bıı tebliğde Alın.ın Jrnyıp- ve nıiist~nıHrnleı ı.\·le llollaııdaııın dün- batış yüzünden yalnız süvari Mak: 

dır. fobruk C-Ophe,..ııHIP şıddetlı toı>-'g-enç olan genel kurmay başkanı Sır !arı hakkında tafsi!:lt ~oktur. diirclügu japon alacakl:ırınııı, jap•ın sudla ikinci kapta? ~ayrul.lah kendı-
cu <l~ }!0

- u olmu~tıır. Ill'!taı1y'.ı tana- Dili eleği lıl'erek ondan da daha (R· 1 . . . , bonolaı·i.l'le birlikte lıir mil,var 800 mil- )erini denize atabılmışlerdır. 2 çark-
relen lırahlu-:garbı l'e Bıngazıyı bom- genç olan biri. ini ta \"in elmeğı mu- ,ı{} 0 g.ızele:;ıııdt 11 ) yon yene yiıkseldiğini, japony:ula tu- çı 2 lostromo, 1 aşçı, 1 kamarot ve 6 

Akdenizdc bir Aln1an 
denizaltısı batırıldı 

Londı"'ı, 21 (A.A.) - Amiral!ık 
tebliği: 

Akdenizde bir Ilri t.mra koreti biı· 
Alman deniz altı~ını batıı·mıştır. S 1t 

bombaları atılıncn denizaltı su sat!ıı 
na çıkmış , . .! bu esnad,ı top ateşiyle 
batırılmıştır. :\liıı·<'tebattan 34 Alman 
esir edilmiı;tir. 

Bı·it.tnyanın Lııto·1a mayın dokiidi 
gemisi batmıştıı-. --

b:tl~mışJ:ı:~ır. Ha,,ar .ol~amı~tıı:: .. \':ıfık görmu~lercliı-. General Veygaıı v f [ • S. • ik,.. tulaıı bu memleketler alacaklarının ta1yfa gemiyle beraber sulara gö-
• Uç 1 !ıgılız tay~ are.~ı clıı urulmu~tıır. <lın tekafı<l edilmesini Berlin. Vi~inin n..ıyme ı an a ar I • be ıoo mil) on olduğunu soylemi~t:r .. mülmüştür. .. t~tanbu.~, 21 (Telefonla) - Altın 
lwvelkı .grc,~. Brıt:ın):a. tayyarclerı \' - harici :iy:ı:<eti hakkında netıceler Mu·· n u·· r 1 BIRM.4..\'Ll l'OLC.VDA. l"AZI- iki kaptan yüz.:ı yüze sahile çı- 1.ıatı, bugun İstanbul borsasında 2595 

Altın fiatleri 

nı~len • ;ıp~lı, B.nnı~ızı \"e. ~lesııı.ı.ıa çıkarmak istem;)ınt-kle beraber Ame ı ı }"J.;T: karak vaziyeti Bulgar makamlarına kuru.a kadar çıkmıştır. 
hucum etnıı leı:<l:ır. lwlc~:c ı:;al.Jetler ııl- rikanl'l bunu uahaııe edt'l'Ck mi.ınha- ı \'a~ington, .21 (A.A ) - Nıyuz bildirmişler ve lııt.anbula da telefon 11.,f "b" h 
muştur. Bıcnı~ızıtlc 6 olu Ye _boş .r~r.ı- Sl!"all .Awupa) a aİcl i. lPre yeniden Kıespondas m~cınuası yazı.ll·l" : ederek vapur ııahıplerine haber ver- .ı.nacar naı l asta 
ıı .. \':tl'dır. :ııc.sıııada hal~ ~ukunetını \'e k,ırı~ma 1111 gözominde lutm ımıızlık Nure ttı• n 1 Şimdiye kadar basit :ıayılan Bir- mişlerdir. Burgazdaki baş konsolosu- Budapeşt~. 21 (A.A.) - Kral naibi 
ııun~uı~c olacak b r '.lısııılın nıuhafa::.ı edemez. manya yolu, artık Am~rika için s lra- muz da ayni malumatı b6radaki ma- Hortinin ateşi 38,6 ya çıkmıştır. İhti-
etnıı tır. Bumda. ela ~6 olu \'e :2 l_r.ı .. -; 'tt>j ik bir yol olmuştur. Yol boyunc:a kamlara teyiden bildirmiştir. !at olmamıştır. Naip biır kaç gün da.htı 
lı .'·ardır: • r~t!ıolıcle .

111
• :~11 ~·.1 ::n:ıat ''.~- tememekte~lııfor. İt ıl~"ııılaı'.:ı:ı .ingilı'- l . . . 1 taınir d~pol:~rı .tesis olunmuştur. 13u Vapur, ~O ?,in llray~ ııigort.alı~ır. ya.takta kalacaktır. 

mcım~ştıı. 8111 du~mdll t.ı;}nıe ı cluı.ı- !erin 80 kılcını tre ılcrlerlıgını kal.ul 26 ve 27 kıncı Teşrın !:;uretle en cıdd1 bombardımandan 'JLJ' Fakat bugunku kıymetı 200 hın lıra ----------------
] ul~!uştur., etmekle b"rnber, işgı:I nelilen toprak-· AK.ŞAM [ :saat soma nal-Ii~ at devanı edebilecek- tahmin edilmektedir, Verilen tafsili.-

. ~ı~l'.ıt·y,. 21 
( ~.A.) . - ~vu~t.raıv:ı !arın çolden ibaret oHııjrırnu ~öylüyM-; i tir. Amerikalılar b~ıı .:ı<la muvazi ııir ta göre, gemi mürettebatından 12 

h~ı.bı.) na.zırı F 
01 ~~ .. ~·111. ç~l.t~ huı ek ıt• !ar. Beılin:n, bu cer>heyi ıUııcı de1-cc"- ELHAMRA'da \demiryolu in1'asına da çalı., n:ıktad1r- kişinin boğuldukları anlatılmakta iae 

hakkında. şı~nları O) Lmı tıı · de a) ma,,ı, kötü lıir akib'İf' ıığ. ·ıııır . .;:ı Jar. • de bunlardan bir kıımının denizaltı 
«- .Lıb~ :ıdan gelen ~abcrler c ~a- nnsıl blif edileceğini anıatmakt'.ıdır. Birr.1anva volunda 4 bin Amer'k,ııı tarafından kurtarılmıt olmaları veya 1 ~ ~e~~cıd ır .. Tubruk.takı muka~·cmd, Diğer taraftan İtalrnn hatibi An~.'.11,l'J Yalnız ı·kı· konser kamyonu ~·ardı.r . Y.ıkında bu aded ('il ı yakın bulunan sahile yüzerek çıkmış 

ez:cı ır zaferle netıcebnecektır.• bugün radyoda kon.uşııı·k< n, İtalynnl.ı- bini bulacaktır. Am-:>rık:ın hava kuv-, bulunmaları da ihtimal dahilindedir. . * . rın Alman yan!ımiyle bu taanuzu kar- VERECEKTİR vetlerinc!en i.ıç bin kişi Çinlilere hoca- Süvar<i Maksud ve ikinci kaptan Hay-
~!ıhver radyo gazet~leri Lıbya h,ı- ;illıyabileceklerini soylem ... tiı-. . YERLER NUMARALIDIR !ık etm~J,t.ec~ir. Çine ~il.ah taşımak ııze-:rullah ~arın lstanbula hareket ede-

rckatına buyuk .eht>mmıyet veı mek ı.:ı- ( Rcıdyu 9azı.:hsı) ı·e 80 Amerıkan gemısı ayrılmıı;ıtır. ceklerdır. 
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