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NOSHASI HER YERDE < 5 ) KURUŞTUR 

PAZAR 
23 

2nci Teşrin 
1941 

Sahıbı ve Ba~muharrirı 
Haydar Rüıtü ÖKTEM 

Umumi Neşriyat Müdürü 
Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

Kurtuluş vapuru 3 üneü 
seferine çıkıyor 

İdare Yeri:" 2 inci Beyler Sokak lstanbul, 22 (Telefonla) _ Yunaniatan:ı yar• 
Tlg: Anadolu - İzmıı-. Tin: 2776 dım için yiyecek ve giyecek eıyası götüren Kurtu-

Anadolu Matbaasında Baaılmııtır. luı vapuru 3 üncü sefer için buradan 1500 ton 
Abone: Sn;{efii "ıf 6 Aylık 8. balık, bundan baıka soğan, patates, yumurta ve• 

31 iNCi YIL Yabancı 11Iem!eketlere27 liradır nohut yüklemektedir. Kurtuluı vapuru, bir ka.; 
No. 871 ı Günü geçmi~ nü•halar 25 kuru*tnr Her-gün sabahları ((İzmir>ı de çıkar siyasi gazetedı"r. gün içinde tekrar limanımızdan Yunanistana ha-.. ______ ...;.. ___________ .;....--'!-.------.:..:..:.:....2~::...===:::::::::.:......:.:..:.. reket edecektir. 

---~=------=.._.....:;;;..._.._.._.._.._.._.._.___,!_:.:.=.:.....:.:!:.::::..::..::!!.:....._.._.._.._.._.._.._.._.-! 
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Libyada lngiliz 
zaferi 

Almanlar çevrildiler ve 
mevcut tanklarının ya

rısını kavbettiler -
· ınauız donanması da 

barba ııttrattedir 
Londra, 22 (A.A.) - Libyada mu

harebe şimdi biltün şiddetiyle devam 
etınektedir. Muharebe Britanrnlıların 
lehind~ gelışmektedir. . 

Gi>neral Romel İngilizlerin kıska
!'ıdan kurtulmak için büyük gayret
er yapıyor. Başlıca muharebeler Ka

lluzzonun 70 kilomntre batısında cere
r~n ediyor. lngiliz baskısını :ıtmıık 
:çın yapılan 3 Alman hücumu püskiir
lülmilştilr. 

Kahire, 22 (A.A.) - Cepheden ge
len bir haberden gaırp çölünde hareka
tın yıldırım ~üratiyle cereyan "ttiı{i 
anıaşı.Jmaktadır. 

Bu habere göre, 1 ngiliz kuvvetleri 
kısa bir muharebeden sonıra Eladını
daki g>!'niş hava meydanından bir 
!tünlük uzaklıkta bulunan Sidi Rezeg 
hava meydanını işgal etmi~J.,rdir. Bri-
1.'.ınva zırhlı kunetleri o kadar seı'İ 
ha~katta bulunuyorlar ki, bu tayyare 
lııeydanında bulunan elli pilol ve ba:ı-

- Devamı 4 üncü sahifede -

• 

Bardiyadan bir görünüş 

Son Taarruz 
Libyada doğması 
beklenen hezimet 

ita/yada felaketli bir 
tesir yapacaktır 

(TÜRKIYEDEKI TEFSiRLER· 
DE AKLISELIM GÖZE 

CARPMAKTADIR» 
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YENi CIKACAK KARARNAMELER -------··-··-------
Pasta ve tatlıcılara un verilmiyecek, hayvan-

lara yemlik tayını da azaltılıyor 
Ankara, (Radyo gazetesinden ) - Yakında çıkacak serbest bırakılan maddeleri saymaktadır. Maksad 

bir Koordinasyon Heyeti kararına göre, ekmek, fran- stoklarımız hesabına bir kirdır. Fakat lokanta ve ev-
cola, ıa'riye, peksimet ve mümasili ıeylerden başka, ler için yapılacak hamur işlerinde takyidat yoktur. 
paıta. ta~lı vesaire gibi lüks yiyecekler için un veril- lhti.yaca göre. Ticaret VekA1etince un verilecektir. 
miyecektır. Kararname, menedilen maddeleri değil, - Devamı 4 üncü sahifede -
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·Bitler - Peten 
mülakatı mı? 

Af manlara göre 

Rostof 
Hitler, Fransız donan- • 
nıa ve üslerini istiyecek Nıhayet Alman-

deniliyor lar eline geçti 
Veggand göz hapsindedir 

maigetinden bazıları 
tevkif edilmiştir 

l ... eningradda çıkış te
şebbüsleri püskürtüldü 

Londrıı, 22 (A.A.) - Deyli Meyi] Libgada geniş bir cep. 
gazetesinin :\Iadrid muhabiri, ihti - hede harp devamdadır vatla kaydedilmesi lazım gelen ~u 
inalün1at·ı vermiştir: . ., ... 

General Veygand, göz hap.~ine a- ._Be!'lııı, ~2 (A.A.) - Resmı teb -
lınmıştır. Emri altındaki •ubaylar _ lıg: 
dan 4 alba~· da tevkif edilmiştir. Ra- Ordunun gener.al Fon Klept ku -
bııtt-:ı ve Cezairin diğer bazı şehirle- mandasında~ı s~rı. kıtaları ve (S.S.) 
rinde general Veygand lehine nüma- hucum teşkıllerı .şıddet.Iı ~uh~rebe: 
yişler olmuştur. !erden sonr~ ??n nehrı . uzer!ndekı 

Bir Amerikan kaynağından habrr Rostof şehrını ~şgal etmışlerdı_r ... 
'·erildiğine gör> de Hitler Göı'iı , Hu suretle mu,takbel harekat ıçın 
!mareşal Pete~1 ve' Amiral' Dar!~~ h.ususj bir e~emmiyeti bul~nan bir 
arasında bir miiliıkat olacaktır. Va- tıraret ve munakal~ me~kezı Alman 
şingtondan Deyli Meyil gazetesine -Devamı 2 ncı Sahıfed-. 
bildirildiğine göre Hitler, mareşal r 
Petcnden Fran"iIZ donanma!-;ı ve iis
lerini kullanmak için kat'i bir istrk-
tc bulunacak ve bu ;,tek yukarıda 
T.lt.:'VZUubıths t'dilen müliikatta konu*u .. 
iıcaktır 

r ' 
Rerlin 

Şin1ali Afrika ile 
alakadar 

çok 

ltaıua da, Tunus üze
rinde Fransa ile an. 

ıaşmak istiuor 
Amerika vaziyeti dik

katle takiptedir 

ısoN HABERi 

Almanlar 
Nihayet cepheyi 

yarmışlar 

lsveçten bu şekilde bir 
haber geldi 

Ve Almanlar Moskovaua 
doğru ilerligorlar 

Stokholm, 22 (A.A.) - Moskova 
cephesi, Almanların Volokolansk ve 
Mojaiskte son taarruzlarla açtıkları 
mühim gedikler neticesinde batı kıs
mında yarılmıştır. Almanlar şimdi 
doğrudan doğruya Moskovaya doğru 
ilerlemektedirler ve şehre 85 kilo -
metre mesafededirler. 

:\1oskova, 22 (A.A.) - Pravda 
gazetesi yazıyor: 

B. Mussolini 
1 Diğer taraftan Amerika hükümeti 

Kahiı·e. 22 ( A.A.) - J.iby·ı la ar- şimali Afrikadaki konsolos ve müşa
uzu ~ll'ırda o kac!ar hayret ve merak hitlerini, her türlü Alman askeri fa

Tarihte, l\1oskova civarında misli 
görülmemiş bir muharebe, şimdi bü
tün şiddetiyle devnm etmektedir. Bü 
tün silfıhl~r muhnrebeye girmiştir. 
Bazı noktalarda kuvvetleı•imiz geri 
hatlar üzerine çekilmiştir ve bura -
dan düşm,.na çok şiddetli ateş aç • 

. makta, mukabil hücumlar yapmak-
Amıral Darlan tadırJ.ar. Mojaisk önünde Almanlar 

------------- uvandıı·nmtır ki, resmi tebliğlPr hal- aliyetlerini haber vcrmeğe davel et
k; tatmin ~lmcmekteclir. Biiyük Tlri- miştir. 

Yenice 
Vaourumuz 
Nasıl battı? Londra, 22 (A.A.) - GeMral \'ey- 20 tank kaybetmişlerdir. Tulanın 

gandın lekaiide sevkedilmesi keyf.yeti, lcenup doğusundaki köylerde sokak 
İngiliz siyasi mahafili ile olnn nlakn- 1muharebeleri olmakta ve kuvvetleri 
sını gittikçe aırtırmaktadır. imiz mukabil hücumlarda bulunmak-lan.rnııın k'.ııl.n·ti i':•. Am~~·ıknnın t•:k 1 * 

nik knvv~tının bılınme"1nden do- . • 
- b' .. 1 · . · m"\'Ctıtluı· K·ı _ Radyo gazetesınden. gnn u· guvt ... n lls:-.ı .._- . • . . .. . 
hin• \'t' lskt•ıHll'riye borsalarında kı;·, İngılız kaynaklarına gore, Hıtler, 

_ Devamı 4 ncü Sahifede - -Devamı 2 inci sahifede -

Sovyetlere göre 

Tulada 

Sofya, 22. (A.A.) - Kawadenız
de bır den:zaltı tarafından torpil
lenerek batırılan Y~nice vapuru 
h~k~ında Sofyaya malümat gel
mıştır. 

Vapur, Burgazdan hareketinden 
4 .<aat sonrn batırılmıştır. Bulgar
lıw, şiddetli dalgalara rağmen y:ır

-Dıevamı 4 nıü ••h~fede -

- Devamı 2 nci Sahifede - tadırlar. 

Şiddetli muha
rebeler oluyor 

j 
r .. ~ .... 1' .... A·~·k·~·;ı .... v~~i;;;i .... l" .. ~ .... I ~ 
; ............ i.................................................................................................. ı•·-------------' 

Hakiki ekmek ihtiya
cını tesbit etmek için 

Aln1anların son taarru
zu da püskürtüldü 

Moskova cephesinde 
Sovuetıer çeklligorıar 
llloskova, 22 (A.A.) - Krnsnaya 

Zvesta gazete~i dün ne:;rettiği bir p. 
~ıda ~u malıimntı vermiştir: 

Tulanın cenup doğusundaki muh:ı
f~beler şiddetlenmektedir. $irn~i !le-
1~tııekte olan Alman taarruzu bu ıstıka 
lııette bundnn evvel y:.ıpılan ikı taıır
f.U~dan dııh:ı kuHetliclir. ~i>r ~us. b'r
kıl!ıne 30 tank ve 2 makınelı ıny,ıde 
ıtıısı hitcum etmiştir. 

- Devamı 4 üncü sahifede -

• 

' 11 hııuuıuıuıınıuuuuıttunuuıuuunuı111 Sovyet a.sk~rleri İstirahat halinde 

Tobrukta ·--Haberlere inanmak lazım gelirse __ 

Almanya Evlere beyannameler dai!ıtıldı 

Batı Akdeniz- Cevaplar bugün toplanacak ve derhal tasnifi 
den çekilmek gapılarak netice vekalete bildirile~ek 
istemiyormuş İzmir halkının hakiki ekmek ihti- ıvardır. Bu suallere Ce\•aplar verile-

__ ....,_. ıyacının k-:ıt'i surette bilinmesi arzu cek \'e im akşam toplanacak beyan-

ı ·ı· 1 " edildiğinden Ticaret Vekaletinin em lnıımeler yarın iaşe müdürlüğünde 
ngı iZ ere aore ri üzerine iaşe müdıirlüğü tarafından tasnıf edilecektir. Tasnifin netice" 

• • bastırılmış olan beyannameler, dıin Ticar~t Vekaletine bildirilecektir. 
Aln1anya kendısıne ha- her e\'e dağıtılmıştır. Bu beyanname Bu t~tkikatın, vesika ile ekmek me-

. .1 ., !er her aile reisi tarafmdan dolduru- selesıne taalluku olduğu hakkındaki 

1 
ZI gerı nıevzı er sag- l larak tekrar aranıldığında iade erli- şayialar tamamen asılsızdır. Hükü-

1 k · ti leceklir. . . .. met, lzmırde ve büyük şehirlerde , ____ an1a ıs yor Beyannamelerde her aıledekı nu - mevcut nüfusun hakiki ekmek ihlıya 
Londrn, 22 (A.A.) _ Gazeteler ~meslek, yaş hakkında sualler cını öğrenmek istemektedir. 

Iıritanya tııarru.zu ile Fra~sa ~e. şima- D. Kuper II· j düşnıan taraf Libyal 
1ı Afo·ıkasındakı vazıyetı bırıbirine ~ 
bağlı göstermekte devam ediyorlar. taarruzunıı nasıl 

- Devamı 4 iincü sahifede - 1 ? 
Malezya müdafaasının görüyor ar· 

~kuvvetlendiğini söyledi 1 SAR E.T l.E.R 

Ingilizler hattı yarıp Moskovanın çok yakın Kahve tevzii Siyam, icap ederse top-
Çıkt 1 •) • t tt'l • lzmirde kahve tevzii, ta ilk gün - kl _ J , ç 

ı ar, - verı zap e ı er ·~rden beri, bozuk baılamı§ ve bozuk ra arını muua,aa 

1taıuada hadise, fena te. 
sir uapmış gözükügor 

lcNevyork, 22 (A.A.) - K~hirede- d d •• • b k' b•ı• ırıtmekte berdevamdır. [" kt" 
. ~ salahi;;ettar mahfillerin bildirdi- a uş m es) e le fi e 1 ) r Aydın, bu iti bir nevi kupona bağ. ey zyece ır 
ftne göre, Tobrukta muhasarada bu- · lamııtır. Bir tahmise muayyen kah - Okland, 22 (A.A.) - Daf Kuper 
.~narı ve huruç hareketi yapmış olan ve veriliyor. Halk, kendisine veril- Yeni Zelanda başvekili ile konuştuk 

/ngilizlerin sözleri ile 
işleri arasındaki 
manalı münasebet ı,nıriliz kuvvetleri, Tobruğun cenup AJ l t•b d •ıd• JJk mit kuponu ibraz ediyor, kahveyi a- tan sonra yaptığı beyanatta, dünya-

G atı. istikametinde hattı yarmış ve man ar 1 ya a çevri ı. lıyor. Kahveci, kahve•\ bitince bu nın öbür ucunda ayni dava uğrunda 
1 kıl o metre me..qafede bazı noktal-:ırı • • • • kuponları ibraz ederek satışını ta - çalışan kimselerle bulu~~aktan çok R.adyo gazetesinden: 

e e Reçirmi~lerdir. safha lngılızler lehınedır mamladııiını bildiriyor. Yenı partiyi ı<evindiğini söylemiş v.e Hıtlerle onun Lıby-.ıda büyük bir tank muhare • 
Q' llu suretle Tobruk cenubunda, alıyor. Diğer taraftan kuponu ibraz etrafındakilerle hiç hır uzlaşma yapı besi cereyan etmektedir. İngilizlere 
ığer İngiliz °kuvvetleri ile birleşme-~ 11 . , ,edemiyen, yani hakkını esasen al - lamı~·acağını, l\Ialezyanın müdafaa- göre, Alman kuvvetlerinin müh;m 

~<ığe ç~lışmaktadırlar. Diğeı_: taraf- 1 Sovyet l~usyada Lıbyadd ~~t ~ul~n&n vatand~ı, '! mevsim için sıı_ıın. kuvv~tlendirildiğini: ı:oll~n~-~ bir kısmı sarıl~.ıştır. lngiliz rady.osu 
ı· n &ekızinci ordunun harekatı gP.-ı . . . .. . . . . .. .. ıkıncı bır defa, hatta hır baıka yer- Hmdıstanı ıle çok sıkı bır ış bırlıgı Almanların Gırıdden kuvvet getır _ 
''tnekte ise de tam neticeler alın _ Almanlar bir buçuk ay suren mu- İngılızler ve muttefıklerı ı~ın olum den kahve alamıyor. tesis edildiğini, Siyamlıların kendi- mek istediklerini, muvaffak olama _ 
llıadığından bir şey söylemek için 'harebeden sonra Rostofu almışlar ve ve ~alım m~~abeslnde. olan Lıbya ha- lzmirde de böyle bir uıu[ ihdas !erine vaki olacak bir taarruz karşı- dıklarını, Giridden uçan t-.ıyyarele-
~Q~Jt henOz erkendir. jbunu sevinçle ilan et1T1i~lerdir. Bu rekatı, İngılızler ı.eh~ne g.elışmekte- edilemez mi? sında topraklarını müdafaa edecek- rin düşürüldüğünü bild.İl'mektedir. 

1 
................................................. - Devamı 2 nci Sahıf,de - - Baıtarafı 2 ıncı aahıfcde - ** !erini söylemiştir. - De•amı Z inci aahlıfetle _ 



Sahife 2 

- ___ ....,.,.__ __ 
(ANADOLU) 23 2 inci Teşrin 1941. PAZAR 

Berlin Askeri Vaziyet iki düşman taraf Libva (Ş · 1 k t H b . 1 ·1 1 HALK DİYOR Ki 1 
- Baştarafı 1 inci sahifede - taarruzw.nu nasıl J ehı·r ve Mem e e a er erı 
Herlin. Fraııs:ıııın simali Afrikat.la Sovyet Rusyada go··ru··yorlar? Ok ı ı b . . . w • Kaı·..:.ıyaka ko''ylerı'nı'n nı vı.:ud topraklarına karsı yakın bir t v 

~;:~~: ıt~~~ll1;~~~~~rcİıı~lls~I;~:1 ·g!~: ~uretl~a~::::::.:r~n~iı~:~~e~c:n~a- Buna-:a~::~~~j~a~c~ ':~~;~;etler u a e esının şen ıgı tohuınluk ihtivacı 
te:eriıı göre, Roınadaki lraly:ın cliplo- pının açıldığı ~öylenebilirse de bura- henüz laviki veçhi le karşılasmamıs- k •• ı t • Bil' kariimiz \'azıyor: 
nıntlur mah:ıfili. Tıınu,; hakkında dun deı·hal Kafkasa :ıarkmak imkan !ardır. · ÇO guze geç } Karı-ıvak:ı ci\·arıı~daki ko\·leıriıı to-
Fırıııı. a ile lı"r ani, ma nıpnrnk :~,in sızdır. Böyle bir hareket için, ~ol ka Romaya göre: humluk • ihtiyaçl.ırı ııuhiy" ·müdürlü-
çıılışmaktıldır. Bu arada Vi>ıidc de lıü- nadı Don nehrine dayanan Rus kuv- Roma radyosu ise, Libya taarru _ ğünce iki aydır b€:-;lıiL t\<lildiği halde 
yük bir _fa-aliye: gör~lnıekt-Ed_ir. [vetlerini ıı-iı:rıale atmak l~~ı!11 ge.ldiği zunun Rusya t-azyiki ıle başla~ığını -- - hitlı.İ tevziata başlanm:ulığ"ıııılaıı sikfı-

rP:ı:a.\ ın• tayın >dıleıı ycııı kumun- kanaatımızı tekraı· edebılırız. Bına - hedefin Ru:sya üzerindeki tazyıki a- M ht ı·f 1 ·ıd· y('t edilmektcdff. 
ckııı ile vük:~k Fran ız zabitleri burn-:enaleyh, derhaJ.. böyle bir hareket ya zaltmak olduğunu, ingiltereniıı Ru~ U e J oyun ar verJ )e 'l'evzia~ı.n_ bir:ııı evvel .}?pılması la-
ya varmışlardır. )lareşal Peten ile pılamaz. emellerine boyun eğdiğini, Çörçilin zı.mdır: : ılayetın . .ehemmıyetl nazarı 
Aıııiral D~lan .. F_ı~3:n. :ı_ ile Alman~a l !\lo>ıkO\"a. çene~i~~ gelince; beş Stalinle el el~ verdiğini bild_irmiştir. Müsabakalar da yapıldı clıkkatını-ce_l_be_l_le.ı.·ız_ .. ______ _ 

dırlar. l:ıimdi burada olmaktadır. Gerek Tu- deı"İn tesir bırftkmıı;;tır. Bu mevzuda izmirdeki okullarda açılan ,;por bek grubunun müşterek Zeybek oyun- (g ~ rrıe a araıunda hır ı..;hırlıgı ıı.;ın çalı>ımakta- aylık harbın en buyuk çarpışmaları Her halde Libva taarruzu Italyada 1 IE5) 1 
Budapestc, 22 ( ~.A.) - Yan re,;- lada, gere~se )los.ko~a b!ltısında nutuklar söyLiyen konferansçılar, se yuırdhrı için dün öğleden s~nra Al- !arı görüldii, alkışlandı. Kız üğı~tmen ~ i;?) 

mı ~eşt r L~ıd, Ger_ıeıal Veyga.ndı.n 1 ~u.slar y~nıden çekılmışlerdır:.. :ula ferber h-alde halkın maneviyatı~u sancak stad)omunda lıir şenlık yapı]- okulu talebelerinin Ritmik dansları 
tE>kaude sevkı .mescl~!<ı h:ıkkıııdakı hır,ıstıkametınden .\loskova~a ~ognı ;ı- kuvvetlendirmeğe çal~makta ve bıl- mıştır. Havanın '"10ğuk olmasına rag- takdir edilmiş,. Kız ve Eırkek talebe, 
nıakal ·sin<l. rlıyur kı: . zanan tehdidin çok tehlıkelı oldugll hassa Almanyanın yardımına işaret men stadyomda bi.iyük bir kalalıa_lı~ 

- )lare ·al Pekn v~ Ammıl Da•rlaıı, bildirilmektedir. _ .. etmeklediı-1· r. Bu meyanda Ansaldo vardı. Vali, Komutan, Belediye reı,;ı, koşular yapmışlardır. 
bıı tedbirleri ile Fransa ve Alman va 1 Diğer bölgelerde kayde deger mu- ela, eskidt>n olduğu gibi, ingilizlerin ı;ıehrin ileri gelenl':'ri. loca ve tribünler- Koşularda alınan ılerecel-er ~unlar-

ÜZÜM 
K.8. 

44 
17 

ııra:..;ındaki m_lin.:ıscb;tltırde a<;ık ka- him bfr gelişme olmamıştır. Sov.\·et yine geri atılacağını söylemiştir. Ni- de Y<'r almışlardı. . dır: , . . 
~abılece~ ~n .k~cu~ ır n.oktH ~ırukmak ık~vvetler.i. hu. mıntakalarda hava f~- hayet nutuklarda halkın fena bir ne Saat 14.30 da şenlikleıre bir ~eçı_d ~00 metre ;-;üratt~ Er~~k '.ı>'E!s.ınden 117981 ı•İ!'meclıklerını go:;t rnu~lcrdır. . . alıyetlerinı bılhassa Alm:-ın zırhlı \e ticeye alıştırılmak, fakat bunun asıl re.smi ile ba.~landı. Sıra ile İst:]c.lal ~tılla (11 _ 3,10). ı~e ~ırıncı,. Tı~a~·et 1 __ _ 

V:ı.~ington. 22 ( .\.A.) - Harıcıye 
1 
motörlli kuvvetleri üzcrınde artır - büvük harbin neticesine amil olamı- mar~ı dinlendi w:? merasim dir{'gıne lısesınden Samim ıkıncı ve İkıncı Er- ll BOOfi 

17 Raşit Ka. 
8 l\I. Beşik. 

25 

ıııızırı. Kordcl H~ıll. . \'ey~aııdııı a:rıl- 1 mıslardır ve Alm~nl~rın aylık k!!yıp \acağı fikrinin telkin edilmek isten- bayrnk çekildi, cDağ başını du~1:ın .ıl- kek lisesinden Atıf :3 üncü. ._ 
nıası ılt· yı>pyenı bıl' ,-afhaya gıren l ları. epeycp mühımdır. . ıdJ.P:i anlasılmaktadır. mış» mar~ı bir ağızdan söylendı. B.ııı- Kızlara mahsus 80 metre: Kız lıse
Fr:ımm: -.• ~11"lP-rikan münasebetlı>ri Bugün şark ce~~esi ha~bı, altıncı İngilizler ve Amerikalılar ise za - !ardan sonra İkinci Erkek lisesi nı~- si~ıden S~ına (11 _ !J,~O) jloe ?irimi. 
hııkkındakı Iı:r ~o~·~ı:ra \:evabeıı Fra.n: 1 aya basmı~tır. İng~lı.zler, yın~ _Alman ıferin Akdeniz hakimiyetini lngilte- dür muavini Mehmed öz, gençlere h~- Tıcaret lısesinden Hıılıcle ık.ınc_ı, , 
"'•'- - Alm:ın ı~bırlıgı etırafıncla tesbıtı !arın 6 haftada bıtıreceklerını_ san - re ht>sabına katilestireceğini Fra ıı:-ıa tap eden biıı: nutuk söylemiş, cedl~ı·ı- . 4 ~ 100 Bayrak yanşı: !k_ınc_ı E~·kek 
mümkün blitün hadi d<"ri \'e hu mesPle dıkları bir hanı içi~ beş a.v ugraşlık ıııın şimali Afrika ~i.istemlekesi üze- mizin kahramanlıklarından ve spor sev lıse~ı takımı 47 8 10 ile bırıncı, Bırın
ik• ilg,Ji husu;.;l:m bir .. arayı~ t?plamak- !arını bildirmektedı~ler._ Fakat ~~n ı~ind, tesir ~·apacağını söylemektediı· gilerinden bahsederek> genclerimizin ~i .!ıs~. ikinci, Ticaret lisesı tııkımı 
la mesgul oldugunu "oylemı~tır. 24 aat zarfında vazıyetın Ruslar ıçın !er de birbirine karşı kardeşçe hart>ket uçuncu, 

Berlin. 22 (A.A. l - Koı·o;-;pontlas elverisli olmadığı anlaşılmaktadır. j Fransızlar da Tunus ve Cezairin, edeceklerini bildirdi. 5 X 80 Kızlar: Ticaıret lise~i takımı 
\olitik'in <liplo.ma~ik g:ız'.!te> ge.ner~l Almanl~r. Rostofu .almışhırd~r. Rt~-'-·Suriyenin akıbetine uğramaması i - Nutuktan sonrn Ankarada Cumhu- 63 91.10 .il-<! birinci, Kız öğretmen. takı
\ •ygandııı vazıfo.sınden ı;e'kılmesı mu- tar hen uz bunu teyıt etmemııılerclır. cin bazı tedbirler almağa baslamış- ri.1 e1. bayramında güzel bir Zeybek ~ı ı~ıncı .. Hendbol oyununda Tıcaret 
na><ebetiyle Birle!-iik Amerika tarafın- Çünkü, Ruslar kayıplarını daima geç hrdır · oyunu ile Milli Şefimizin iltifatına lısesı galip geldi. Şenlik güzel l{<'<'li. 
d~n yaı:ııan tchclid \'c tPnkidlere ıla!r b.ildirmektedirler. :.\lo~kov_a. ~eph~. - · Bu · :u·ada Veygaııcl tekaüde sevk maıhar olan lkinc-i Erkek lisesi ı~y- Hazırlıyanları tebrik ederiz. 
soyle dıJ<;'I': . . . sı.nde de Rusların va~ıyetı ıyı degıl- edilmiştir. Fakat acaba Veygandın ------000 

cAme~ikaı~ın bu rn:ı:ı ·etı. ~uz~·eltın dır. Gelen haberlere ınanı~_aca~ ?!ur nrsine itimad edilmiyordu? Simdi ge 
Avrupa d\!rıne hakaret edıcı bır 1e- sa, .;,\Ioskov".l.nın br kac gun ıçınde len bir haber Franga hava nazırı -
kii~~ ~üdaha).o,;inden ba .. ka hiı· "'!Y dii~mrsi beklrnebilir. nın . imaİi Afrik1lya gittiğini haber 
degıldır.. . . . . . L"b d vermektedir. İngiliz kaynakları i,;e. 

lzır.tirin kömür ihtiyacı 
Amerıka Harıcıyesı. daha ıl~ı·ı gı- l ya a bir Alman . Fransız askeri ve iktı -

derek Al~anlann ~ımal. Af~·ıkasını -BB.J tarafı 1 inci sahifede - sadi heyetinin de şimali Afrikaya gi- Esaslı bı·r şekı.lde bazı hazır-
ko~trollcn-_ı. a.ı.tına almak. nıyetınde '''.- . . . .. . . deceğini haber vermektedirler. 
dugı.ınu so.\'lurn~-.. Ame~·ıka, Fr~nsay ı clıı. İn.gılızl,eı.' Sollu~, -~eydı ôn;er Bütün bu vaziyetler içinde, iııgilz 
t,ıalandırmak '<;.m. yıyecek go.nd ~l'- ve .Beı_zeg aıasında~J. ~olgede, rn~h: !erin Libya laaıTUZuna müvazi ola - )ıklar yapılmaea başlandı 
~kten \·az geçmı:tır. Ara. ıra bır va- \ erı!1 z_ırhlı ve motorlu kuvvetlerını r~k Almanların si mali Afrika va ait 
pur yiyecek gönde~·mc~le A~ıeri~alılar genış bır Çı>nber icine alma~a muvaf- emellerinden bah~etmeleri. hPı:hald~· .'.\1ülhakatlan, bilhassa Manisa ha a~lık köm~~ ihtiyacı ;3 buçuk milyon 
rnı.zı Fıransız mahfıll nnı ntamın po- fak olduklarını ve çenberın daral- maı alı , Is· gerekfr valisinden İzmire mühim miktarda kılod~.ı-. Vıl~r.ı:_tc;e ve mıntaka orman 
litikasiyle t.c:ıirleri altına almak \' mnkta olduğu bildirilmektedir. Sim-

1
' > • a 

1 

• kömür getirtilecektir. Bu mahadl~ b~~~~uhendıs~ıgince bu miktar kö -
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İNCiR 
276 M. Beşik. 
230 Neci Elbir. 
197 M. H. N~zlı 

94 R. j. F. 
75 Rifat Ilo. 
69 K. Miha. 
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15 tun su anı 
20 ton bakla 
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., ., Fransayı açlık n' h:ı,;talıkl:ırla tehdid eli en mühim meydan muharebesi, bu mıntaka orman başmühendisi . Alı n:uru~ tedarık edilerek lzmire ge _ 25 ton aııasoıı 

etmek istiyorlar. sıthada cereyan etmektedir. Büyük ALMANLARA GORE Riza Aydınlık Manisaya gitmıştır. tıl.me~ııw c;alı~ıl.makt..-ıclır. Nihayet 10 1 . 1 
tank ve motörlü kuvvetlerin !ı::tir:ı.k A."rıca Antalv-a, Mug-la ve Çanak gu .. ıı .". onra _İzmırde mühim miktarda --, K H b ) ıw H'tl Peteı etlikleri bu muharebede, bugüne ka -Bat tarafı 1 inci sahifede ' .J k t t ısa a er er l er - 1 kale havalisinclen de vilayetçe ben- _omur ge il' mek mümkiin olabileck 

111 U
·• ıtıl~atı nıı dal' Almanların 200 den fazla tankı kıtalaıının eline geçmiştir. Alman !uı. zin ve motör tedaı·ik edilmek ve gön hr. 0~1dan son~".a da mutazaman ve 

- .. yok edilmi~tir. Bunun man-:ısı, yarım va kuvvetleri bu muvaffakıyettle bü- derilmek suretiyle kömi.ir l{etfrtil~bi b'.ıl. mıktarda komür gelecek ve ~im- Kaı·sıyakaclaki deniz lıanyolarııı-
-Baı tarafı ı inci aahifede - fl!"kanın mahvoldııfaıdur. Bu mevki- yük amil olmuşlardır. Hücumhr ~ark lecektir. dıkınc nazaran daha uruz kömür ,;a dan gümrük barakası öniiııe kadar 

mareşal Peteııi gel~·cek h-afta icinde ler .armm~da .•. her taraft.a1_1 .iı.·tilıa.tı cephesinin diğer ke~mlerinde de t·<mı·ı· ."nhı·ı· 11 ,· 11 kıs mevsiıniııclt> iki tılacaktll'. • t'k 
' K · k 1 nııh\ eı k ti ı ı " ·K uzan~ın :-;aha da ki h:ıvaı otoma ı · tc mülakata C'.agımıı~tır. onuşma, 1ş- esı en uvve erı ıngı ız erın derinlik kazanmıRtır. Mühim mik - · · -ooo 

gal altındaki Fransız topraklarında kuvveUi <;cııbederinclen ]rnrtulmak tarda dii~man kuvvetlerinin Leniu - l Bir katil yakalandı lefon hattı, yer allı hallı halin!' kal-
bir sehirde olacaktı.ır. Bu habere göc·c, ıçın durmadan, karşı hücum.laı· yap - gı·addan "çıkmak için zırhlı tanklar })ağdaki çoban nası - bedilecektir. Otomatik telefon mu -
Bitler. Fransız donnnnı:ısını i~tiy c.k- ~~khdır~ar. (~erablustan •ı~al .butı ve ~ılçaktan uçan tayyarelC'r• müzıı- öldürülnıüştü Torbalı kaz.asınm Ku:-i«U burnu dürlüğü. l>u hat için hazırlık olmak 
tir. Fakat bu donanma ic:in !jimdiy<' ı;;tıkamctıne ~ıden yollar uzerınde haretivle vaptığı bir çok te~elıbüsler köyü civarında aşçı Hüseyin Portakalı üzerr knnııli:uı:yoıı yaptırmakta 
kadar Ö\'le ri\rı~.·tler çıkmıstır ki. lıu kuvvetli ~ırhlı \'e_ motörlii. ingiliz muvaffak;yetsizliğe uğramıştır. On .\lenemeniıı A.ı nıcık köyiiıııle dag- para:mıa tama ederek bıçakla işken- dır. 
nun da· ihtirntla tehikki,;i fl'n:ı ol kuvvetlerı Tolmıgun 20 .. kılomet~e,beş tank tahrip edilmiştr. da çoban Basanı ,.;opa ile döverek öl- ce ederek öldüren Gümülciıwli Selim P· . . . .. . 
maz. cenubunda Eladcn nıevkııne g~lnıı~, Şimali Afrikada Alman - italyan dürmekle ,;uc!u Hilmi ve oğlu Mu"tafa oğlu Halil İbrahim, on bes günHik -~ dmuk staııdardları ır.;ın onu 

Almanların tekzibi: . Kaputzo .v~ cenub.~n.daki nııhYer kıtaları geniş bir cephe üzerinde çok Gi.ileçin muh:ıkeın.:lerinc ehin ,;eh·ı·imiz araştırmadan sonra Araştırma komi- n:uzdekı .-~ılı günü borsada mıntakıı 
. Oerlin, ~2 (A.~.) .-.- .~~ıı·ı rc.~~ıı ~uvv~tlerı1?ın. e~1 m~hın~ ?ıuva.~al.a miktarda ingiliz zırhlı kuvvetleri ile Ağırceza rn:ıhkem~sinr!e dev:im edil- &erliği t..-ırnfından )fomazıı;ahta vizlen- tıcaret müdürü Ekrem Ediziıı reisli-

bır mahfılden _bılclınl~ıgıne goıe, ~?ll~ı~ ke.sılmL~tır. Eger ~deha ~dıldı- muharebeye tutuşmuştur. Muhaı·ebe miştir. Mamunlar, cinayetle hic; bir diği bir evd' yakalanmıstı . ğinde lıir toplantı nıpıhıcaktıı'. 
ıalıaııcı ıı:azetecılere, Hıtlerlc • :\la- gı gıbı mıhver kuvvetlen bu :;ahada dev-um ediyor Bir kolorduva kuman alfik'lhrı bulıınm·ıdığıııı t-ız\·ik gör- T k · · lµ İ * \'W t t •. . ..d .. ı·· · 
;.t,,;al Peten anısında bir miilakııt \'ti sık~mı..Iars':.l, bu takdirde Libya ha- da eden piyade generali Fon Brisen dUkl~;ini ~övlemi'.'llerdır'. • .. . ran1va y ·a \'LSI ınese '--s t· .. ay: \'(.: ~rın<>r mu ur l~gıı-
k b ld • h· kkınd" cıkan h"beı·I<> rekatının mü hını" bı·ı· ·afh" ·ıııın s·m- 20 · d k h · h · · · . . .. .. - - .... d k. t. ne a~ rn edılen 1 rnlızoıı vetPrıner u u ugıı "_ ". . ." ~ , . . . . :;, "~ ·.l:.. son teşrın e şar CPP esı mu are Şahid olarak dınleneııler, Yak an Hukumet konagı onun e -. ıam - .. .. ... .. . 
mı asılc;ız oldugunu bıldırm:tır. 1d:_clen ın~~}ızleı· lehıne netıcclt:ndıgı belerinde ölmüştür. sö\·h, :ınlatmıslardw: vay kavisinin kaldmlması Ye Elham- mucluı u .\-Iumtıız F:ıık Tı-abxondaıı. 

\'eygandııı btifasının Alrı;an : soylenebJlır. ~h~n.unla beraber nıih- Berlin, 22 (A.A.) - Don nehri ü- · ·_ Cimn-et 'bize ihbar ~dildi. ;\!us- ra ~ineması önünde yeni bir kavis ya İzmir limanlar müdürü • iya1.i Gü -
Fransız münasebatındaki te ırh.rı ver kuvvetlerını ıdar~ eden :\iman zeriııd~ zaptedilmiş bulunan. Ro!:ltof tafaı 1 rnk~laclık, '"10rcluk. bizi, b('ralw- pılm!lsı düşüıiülmüı;;tü. Şirket simdi- len istaıılıuldaıı ~ehrimizr gelnıislel'
etrnf~ncta ,;onıla;: ."n~a!c cev_ap .. ve~·ıl- k~ın;.and_anı_ general Rommel~n asıl şehri ile Azak deniz~ . iiz_er~nde en rine. al;ırak dağa götürdü. Çoban H:.- lik kavsi kııldırmıyacak, fa,kat. mey dir. 
memı~. yalnız \ısının .kl'_!ld_ı .huk~~m- 1 buyuk ku\ Htlerle Sollum ve 1 obruk mühim liman ele geçırılmıştır. Bu - sanı öldürdüğü ~·eri ıröslNcli \'e cif;- danda fazla olduğu anlaşılan ii<: dr-
r:~nlık hak.~:ıı:ını k.uııancl_ıgı ıçın dıger 1 arasında to'.llanar~k bu t~arrnr:u. bu- rası. geniş bir demiryolu şebeke~i ile di ki: ı mir diı·eği kalclıracııktır * l'il'istiıı li Agu~ oğlu 70 yu ııı 
hır kıt:ı_ hukumelı tar:ıtıııdan ı;c:a _- ,ı·ada k~ır~ıl.ımak ısteme"ı -a~d·rn1de bütün Sovyet mıntakalarına baglı - _ Ha,;an, lıenim namusuma vıiz da Yahy·a. dün Basmahaııt> istasro-
vüze_. ugramı~tır:. Alman mahfıller~-fo takclır~e ~~ı·cşa~ Graçyanının ha- dır. Kuruld~ğu 1741 tarihinden. b_e- koymuştu, hen ele nefsimi müdafaa iı;in Et satınanu~ nunda tren beklerken kalp durma -
ııe gore. Ameı·ıkanın hu_. harcketı. 1 ta!<ına duşmu:~ olu)or. ri, büyük bır hububat mcrkezıdır. onu bıçakla iilclüwdünı. Öl . . B· 1k 1 sokağı !· k· . ~ıındaıı ölmi.i~tiiı·. 
iıı.-;ani mii la hazalarla clPgıl. lıaska Tobm ktakı kuvvetlerle harckiıtta Liman boyunc-a mühim tesisat, bir Bunchıı sonra k"nıikleı ini. 'kafnta- M he en~ı~t~\ 'tıC. aT2m.ay et .1~c '1 

k a:~~P 1---------------

ehepl"'rle ılerı g lnıekte<li r. '\bulunan diğ~r İngiliz kuvvetleri ara- cok tamir atölyeleri, bir <ıavaı;ı tayya- ~ını ve ·l'lbbt·lel'ini buluııdukhn \·er. • : mec to~du nle~·e dükkanı adm. a tıçlııkı Kıymetli San' aikô.r 
·ınd h ü is birlig'. t . ct·ı . 1 . k f b "k . . d. '1 t f b . muracaa e e n a sa ı ı 

T S
• ,, . ~ e~. z .:· .. ı, emın ı', ı e~.e l'e eri, bır tan · a rı ·ası, ayrıca. cep ele bize gosll'ı· ı. ,, us a anın abusı 1 t b 1 . dığını sövliv~.rek ::\1"!1" k 

auuare lnemasl mı.-;tır. Çunku duşmanın Toi)J'tık o- h-.ıne barut, infilak mevaddı zıraat Hilmi de bize \"İcdaıı azabı hi,;settiğini e u uıkım.ı ntırı:ı a\:kıı·; h .k 
1 ı o- Mu·· n u·· r 

nlind ı··- tal"!· I:ır . d . .' 1 . d k k" Cl"n ve . · . t· -1 runma anu • •. ııre ·et etti-.. . . l .ıgım .ı • ı ı::ır ıı. makıne en o uma, ımya, u_:ı söyledı ve cınaye ı og unun yaptı)i;ıııı •. 1 AdJi,·eve vPrilmist·. 
Bir birinden güzel iki muhım fılm saire fabrikaları ile bir çok degırme~ bildirdi, fakat oğlunu elı> Yermek iste· gınc en · · · 11 · 

, göatermektedir . (Radyo gazetesi) teri, yiyecek madde, konserve, den mecliğ-ini ele ila\'e etti. 
DAHi be~tekar CAiKOVVSKi'nın 000 kereste fabrikaları vardır. . Diğer şahicller gelmemisti. onların lzmir belediyesinden: N tt • 

Hayatından -- Bir hırsız vakalan<lı Berlin, 22 (A.A.) - D. N. B nın din1€nmesi ic;in muhakeme ·haı<ka güne ~;r.6 sayılı sokakta H 1 .~:I\ .lı iJc- ur e .ı n 
l \ı utuln1az bir~baJo .. . "' öğrendlğine. göre, Alman kı:aıarı, bır:ıkıldı. ' ?eclıyey~ ait dükkanın bir ,;ene müddı·ı. 

• ,\luteaddıd hırsızlıklaruı faili o- 20 son teıırınde Mosko~anın cenu -
00 

• 
GECESi lup geçenlerde Bozyaka polis kara- bunda muharebe kesi!11ı1:d~ Sovyet- 0'--- ıe !<;n,ya v~rilme'"1i Yazı işlerı müd;i•·-

Ornınınlar: ZARAH LEANDER kolunda~ kaçan. ~abık':.llılardan Arap l~rin. yeni .~ahr'i m~vzılerıru ele ge - Menen1ende orta okul lıir.;1ıdeki şartnameRi veçhile açık .ır-
26 ve 2 7 İkinci Teşrin 

AKŞAMI 
MARIKA RÖKK tarafından Bahaerldı,n, lzmır araştırma memur- çırmışlerdIT. Bu cıhetle ~lm.~n kı- .\Ienemeııde halkın teberruu ile tırma~·a konulmu~tur. .\fohamm •ıı 

!arı taralından Çanakkalede vak.·ı _ taları .Moskova etrafındakı mudafaa .ı lb d 1. •o ı· ELHAMRA'da 
Yalnız iki konser 

•• •• Q k .10 bin liraya bir ortaokul inş.,. etti- e e ı .. ını 50 kuruş muvakbt .,,_ 

Olduren rman lanmış. şehrimize geti.rilmistir. R-:ı. - mevzilerinde yeni bir gedi açmış- rileceğini yazmıştık. Teberru kabulü 
1
1 minatı :ı lira 5 kuruııtur. Talipler:ıı 

haeddin e\'Vela İst~nbulda aranmış !ardır. . -
<;ok hPı·ı·c[ı ılı ıi.iyiik macer;ı filmi bulunamayınca fzmırden giden me- Berlin, 22 (A.A.A) - D. N. B nın icin formaliteyi ikmal .e~mek l~zı~-,t€minatı İş bankasına yatırar:ık m:ı:;. 

BUGÜN OYUN SAATLERİ murlaı· Çanakkaleve geçmişleı· ve en son aldığı haberlere d-ayanarak dır. ~.u maksad!11 ~a.hıhye vekaletı-lbuzlariyle iha~e tarihi ol:ııı 8 12 9' I 
BALO GECESİ 12-30 3-30 6-30 Bahaeddini, orada İbrahim oğlu Ab- bildirdiğine göre. Sovyetler 20 son ne ;~racaat e~ıl~ı~~- r • derh·ıl pazart.eı:ıi giini.i saat 16 da T·~nciim·.•ııe 

9-30 dullah ilimi altında dolaşırken :rnka- teşrindl' 14 tayyare ka.vbetmi<'.]er - temi~ e;~~~~~il}~:~~ir.ın ıı·ası ' mtir:ıcaatlan. 23 27 ı 6 (495·:) 
VERECEKTİR 

YERLER NUMARALIDIR 
ÖLDÜREN ORMAN 2 5 8 de lamışlardır. dir. 

Çamaltı tuzlası müdürlü2-ünden: 
Tuzla ıız malr.A!m~ wıbıırıııırı çatı takv:~·esi ikmal i-ıi pazarlıkla ist<>k

lı ·ine ihal • edil cektir. 
}luhammen bedel 29!1.-16 liradır. Ke~if ve proje müdürlüğümüzle 111-

hi,.,1rlar İzmir B müclii>rliiğü le\·azım şubesinde görülebilir. 
t. tekl.lerin -1 12/9ı1 Perşembe günü saat ı . ı de pazarlığa iştirak e'.

nwk Ü7.ere "r 7,5 ({!nıinat akc;-elcrı~·le birlikte Tuzla mi:idiirlüğünde mille· 
:;ıekkil komi.-< yona müraı.:aatlAA'ı. 20 23 27 ( 4891) 

Askeri fabrikalar umum n1ü<lüdüğü nıerkez 
Ye satın aln1a kon1isyonundan: 

1000-1500 ton demir 
hurdası allnacak 

.Jlaiırl:!Ç ista .rnnlarıııdıt \'ııgon dahilinde teslim şartiyle 1000 - 1500 
ton demiı· hu•:cıa,ı beher tonıı 17 liradan Askeri fabrikalar Umum :\lü
d,ıı'iüği.i, ;,\lerkez . atııı rılnıa kıımı yon unca ı;atın alınacaktır. Şartname 

parasız olar::ıJ, koınis~ unda H·riliı·. Taliplerin 10 12 941 Çarşamba güıııi 
r.ksamına ka•laı· tc!<lif ed!'e<.:İ\)el"i demir hu~·dası kadar j(· 7.5 nisbetin
ae tenıiııntlnriyie lıirllk!e ~ıtrlnameyi kabul ettiklerine dair kayıt ve sıwa
hrıtı h:t\'i r.~.:lif mektupi~ır11\I rfl€zkür komisyona vermeleri. 

10 2~ 23 25 (4845) 

lzmir ha\fa satın alma komis
yonundan: 
J - Sıtiın kazanı, deve boyunları ve plaka ile tırnak kalıp VP. tefer

•nıatı tam olclu.P:u halde bir kompile lastik kaynak makinası pazarlıkla !'a
tın alınacaktır. Elinde mevcud makinası bulunanların 25/ 11 /941 Salı 
gi.ini.t saat 10 ela Güzelyalı Hava garnizonu dahilindeki Hava Sa.tın alrr..ı 
J.:omisyon una müracaat etmeleri. 

2 _ Evsaf ve şartları komisyonda görüli.iır. (4934) 

lstanbul Nafıa müdürlü2ünden: 
27 ıı 941 Perşembe günü saat 15 de İstanbulda Nafia Mildürlüği~ 

eksil~e komisyomında 14820.02 lira keşif bede11i Ayazağa köşkü tami~·ı 
kapalı zarf usnliyw eksiltmeye konulmuştur. • • 

:Mukavele, eksiltme, Bayındırlık isleri genel,. hu.~usı ve fennı .rr~n:ı
meleri, proje keşif hüliisasiyle buna müt.eferrı dıger r-vrak daıresınde 
görülecekt.iır. :Muvakkat teminatı 1112 liradır . 

İsteklilerin t.eklif mektuplan ve en az bir t.eahhüdde 10.000 liralık bu 
işe benzer t.arihi bina tamiratı işi yaptığına dair idarelerinden lmış ol· 
duğu vesikalara istinaden İslanbul vilayetine müracaatla eksiltme tari

hinden tatil günleri hariç (3) gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına aid 
Ti'caret odası vesikalarını havi kapalı zarflarını 27ı 11/941 perşembe gü
nü saat 14 dP. kadar Nafia Müdürlü~üne vermeleri. 

8 13 18 23 (4639/9598) 

Bornovada satılık arazi: 

T. C. Ziraat bankası lzmir şu
besinden: 
:\fahmut Celftleddinden ahiren Bankamız tas~ınut'tın:ı gecen Ronıova

ııın İzmir caddesi mevkiincle (2758) mctıre murabbaı t.-ırla, ·açık artırımı 
suretiyle satılığa çıkarılnıı tır. İsteklilerin 8 Birincikanun 1041 tarihin<' 
miısadif pazartesi günü ><aat Oııbeşte Bankamıza müracaatları lüzum.ı 

;Ji\n olunur. (4960) 

Kuşadası beıediue rıuasetinden: 
Belediyemiz'n 10 lira aRli maaşlı ve barem hakkına malik yazı iıı cl'İ 

memul"luğu mi.inhaldir. 
Kadın ve erkek taliplc~·in evrakı müsbiteleriyl-e ve bir haftıı içiııdt' 

belediye ·e müracaatlan ilan olunur. Daktilo bilenler tercih l..'dilecektiı'. 
21-22-2!{ 4901 

Borsa idare hevetinden: 
Borsanın HJ42 yılı bültenleriyle evrak ve defterleri ba tırılacaktır. 

İst.ekliLerin bu işe müt.eallik şartları öğrenmele~·i için l; Kanunuevvel !'l.t l 
tarihine k~dal' Borsa umumi katipliğine mürac-.ıal etmelE>rİ. 

• 22 25 ( 1938) 
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23 2 inci Tetrin 1941 PAZAR 
:·••u ............... ti 111 iti ...... ., .......................................................................... . 

i İzmir Levazım Amirliği İlanları! 
·······~·····~······· ·· ........... ·····•···•······· · ········· .................................................. :: 

lzmır levazım amirliği ~• ın alma komiıyonundan: 
l - Çeıımede ·i b.rlik ihtiyacı ıçiıı :ıo !ıin kilo kesilmi~ sığır eti 

kapalı zarf u•ulü ile s:ıtın alınacaktır. 
2 - Beher kilo unun muhammen be.deli 4G kuruştıın hepsinin mu 

hıımır n bedeli tut ıı~ 1351ıO lir:ı olup muvakkat teminatı 
1Ol2 !ıra Sil kuru~tur 

:ı - 1hnlesi 26-11·941 İ:arşa;~ba gunii ııaat on beşte izmirde kışla. 
ela le\ azım aıııirliğı <atııı alma komL<yonunda yapılacaktır. 

4 Tuliplerin ih"lle saatından en az bir saat evveline kadar te
m,natlarını ve teklif mektuplarını komi,v-oıia nrmeleri. 

5 Şartııamesı her g-ün komi~yonda görülcbiİir. 
8- 1:ı 16 23 

İ2mir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - :lferkt'z '"rlLkleri iht.yacı iç'n 80 bin kilo patates kapalı zarf 

usulü ile .atın alınacaktır. 
2 Beher kilosunun muhammen fi:ıtı 12 5 kurıı.<hın hepsinin tu

tarı 15 bin lirıı olup muvakkat lemiı;ııtı 750°liradır. 
3 İhalesi 26-11-9-11 carşanba günü saat on beşte izmirde kışJa

rlıı levazım amirlıği <atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
1 Ta p. , mıı-:ıyyen günde ihale ,aatından en geç bir saat 

P\'Veline kadar teminat ve teklif mektuplarını komiwonn 
verm•ln• · 

:; Şaıtna'Tle~ı her gur:ı konıi.,yoncla görülebilir. - 8 13 16 23 
İzmir levazım amirliği liatın alma komiıyonurı~'D t 

1 Merkez birlikleri ihtiyacı icin 83 hin kilo kuru •oğan açık 
ek iltme u.<ulü ıle atın alınauıktır. 

2 - Beher kilosunun rııııhamm<'ıı fiatı 6,5 kuruştan hcıı~inin tu
tarı 5395 liı adır. 

3 ~k<iltme ve ihalesi 26.11-941 ç:ır~anba güıı[i saat 15,30 da 
ızmlrde kı•lada ıe,·nz •u ıımit'liğ, ,;atın alma komisyonunda 
> apılııcaktır. 
Taliplerin mufl~Y ·ıı günde '" saatta teminatları '""' kanunen 
gt•reklı "\ c·~ikaları ile komisyonda bulunmaları 

li Sartname her gün komisyonda görtilür 
8-13-16-2~ 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan• r· . . . 
nsı Mıktan Muhammen fiatı :\!uhammen tutarı 

Pıra:<a 112000 kilo 6 kuruş 6720 lira 
l.llhaııa 67000 kilo I 1 kuru~ 7370 lira 
l•panak H7000 kilo 1 1 kuruş 10670 lira 

1 - Cin.~ mıktar muhammen fıedel tutarları nıl.arıda yazılı üç 
kalem ya~ ~ebze kapalı zarf u~uliylu 8ıttın alınacaktır. 
ihale ı 10-12-911 ı;ar,amlıa günü aat 15 cı., lzmir kışlarla 'c
vazım amırlıği atııı alma komis)·onuııclıı Vllpılacaktır. 

:~ - • Iuvakkat •em !lal miktan ı 857 liradır. 
1 Vasıf ve şartlar her güıı konıl;yonda görülür. 
0 Talipl~riıı mu an en günde eıı ge<· bir s:ıat evvelin~ kadaı· 

2490 sa)"lı kanuncİo vazıh v~s.kalarivl,, birlik1e nıiıroeaat-
ları 16 1~ 2:3 25 · 

liarbiye yedek aubay okulunda aatın alma komisyonundan: 
1 Kapa!, zarf ı.;.<ulıyJc 13~50 metre m'kılbı kereste münaka•aı., 

konmuştu., Kercstenın .evsaf vt• ebariı koıııis.voııcla göı-!il~bili~· .. 
~1uvukkat teminatı :;ıJ7;; liradıı-. 

" " İhale. i I 12 ll41 pazart •i glinü ı;,ıat l ı dt• yapılacııktır. 
Ta.'plerin llarbıyede yerl"k ~ubay okulundıı •atııı alma konıis-

~ \·uııumı nıürac:ıatları. 13-18 2~ 28 

E:zine aok<'rİ satın alma komisyonundan: 
(' n ı Iiktar. ;IIu. B. - Kat'i temin:ıtı 

Aı·pa ~dırı; rnuuu k. 5900 825 ı;"' 
1 C'iıı · ınıJ<tsrı muhammen bedeli H kut'i teminatı vazıh arp:ı 

~ehr .·es! 29.11-941 cuır.art si glinü •ant il de Eziııeri<ki" -
k i s:ıtı nn ma konıisyonunda pazarlıkla satııı -:ılın~cııktır. 

:! !3t klıler"n nlezkur gün 'e ~aatte teminatlariyJe birlikte K<ı-
....__ ıııısyc~ ~ müracaatları 18-19-2:1·-·27 

l:.a:'.ne askeri ,atın alına komisyonundan: 
,
1 

f'in ı Mıktarı :\Iuh. JJ, Kati teıııına!ı 
·' rıkarnıı ıoııoo kit. ;;900 im 885 Jir:ı 

1 - Yıı arıda cm• \ e mıktarı ıııuhanıııırn lıedeli kalı lcnııııatı ya
/.ılı makarıı:ı 29-11-941 cumartesi günü saat on bircle f•;zine-
11' t;n :ı!ıı'a İrnmL,yonuı.cla ; ajJılacaktır. 

l~tekliler·ıı belli giin ,.c saatta teminatları ile b:rliklP ko-

...... fli.-;yona miirncantları. 20-2S-25-27 

latan bul levazım amirliği ıatın alına koml.yonundan: 
1 Yıı ı,ıı ııaza•lığındıı talip ~ıkmıyaıı 2100 adet çift atlı nakliye 

• ıırnba•ı 2~-11-941 c ıma gfınii saat on beşte pazarlıkla ih11le 
Nlileenk•ır Şartnamesi her gün komisyonda görüliir. Tekerlek 
taban d<>nıiri ıı~ dingil demırlı:ri verilecektir. 
~luhıımmen ı.ıedeJ; 296100 1 ra olup kati teminatı 21188 lir~ll•ır. 
~IJO aırab aa. aşağı olmamak üzere ayn ayrı taliplere de iha'e 
enileb:,ır. i.~klilerin belli giin w saatta fındıklıda 'lı!ın alnıa 

-.....__ konıi•yonura ge meleri 21-23-25-27 

lzınir leva:ıım amirliii satın alma komiayonundan: 
.
1 ~- 240 trır Sum.ın pazariıklıı Nalın a ınacaktır 
<! - • Pazarlık \e ih.ıle•i 2fı ll ı 941 Çarşamba saat 15 de Kışlacla Lr:

vazım amır 1 ıği utııı nlma komisyonunda yapılacaktır. 
rf'e~li!•1 mahnll J~or"lu\a <'hıp dığer \'U:-ilf ve .şartlcır her gün y,41. 

mL•pında~ öğ en:I ır. 
1 
5 Kafi teıııiııat ,h:ı c h<Hınin 15 ~ıuı.-. 

......:; tstekl 10rin teminntlarıy e Lirl•kte k<•m•s;·ona nıüracaatlan. 
121lli 1 • ı·.. tı 1 k . 
1 .t' cvazırn amır ıgı aa n a ma omısyonundan: 

. , -
- 20 Ton Sıgır eti Çeşmede te•lım ~ıırtiyle kaµıılı zarf tı<ulİ\.,, 

ijatın nlınııcaktır . 
P.eher k ;ısunun muhammen fia1 4:1 kıırııştan ~6011 lır:ıdır. ~r 11 . 
Hıkkat tcmınııtı 6·15 .. raclır.· 
ihalesi 10 12 911 ÇarşaıT'lıa giinlı - ınl 16 d:ı lznıirde Kışl,1 ı,, 

1 Le\·.ızım amu·Jig· ·atın ıılma komisyc,nunda yapılacaktır. 
- Vasıf ve ş.:ırtlar lv.!ı· gün komisyondan öğreniliı·. !steklilerı. 1 

ınuayy n gü' ve saatte teminatlariyle \"e diğer w"kalariyle bir-
'--- likte kom \'ona müracaatarı. 2!l 25 27 2 

1 iz.m ir levazım amirliği ıatın alma komisyonundan: 

2 - 140 Ton Kuru ot p:ı.ıarlıkla .atın alınacaktır. 
~ Puzıırlı~ ,. ihale><. 26 11 U·ll Çarş<ımba günü saat 15 de lznı; -

d° Kıglııda levazım amirligi satın alnııı komisyonıınclıı )":ıpıi'l
caktır 

Teslim mnh.ı i • l:ınısa •)!' p diğer vasıi \'C ~aırtlar her gün ,.,_ 
ınisyondan ögreııil ı-. Kat'i lenıinut ihale bedelinin 't 15 clir. İ•-
t<·klilerir lıelli giın v saatte komiMyonda hazır bulunmaları. 

laıııi" levazım amirliği ..atın alma komisyonundan ı 
2
' 140 ton saman pazarlıkla satın alınacaktır. 

- Pazarlık ve ihnle~i 26-11-941 çarşanlnı güntı ~aat on beşlP 
l<ı,lacla levazım ,nıirliği :ıtın :ılma komis:;onııncla y.ıpıla
cnktır. • • - 1'e !im mahııilı ?.lııni"a olup dığcr \'asıf ve şartlar hor güıı 

-t ôğre ilı.r 
li - Kat tP-nin.ıt ihale bedelıııin yüzde on beştir. 

1 teklile in tem;natlnriylc birlikte komisyoı.a mürııcautları. 

'{A1'ADOLU7 --·--
lzmir levazım amirliği satın a lma komi.ayonundan: 

J - 240 Toıı kuru ot pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık v.e ihalesi 26/111941 Çarşamba günü saat 15 de İzmir 

rle Kışlada Levazım amirliği satın :ılnıa komisyonunda yapı 

lacaktıı·. 

3 - Teslim mahalli Bornova olup diğer vasıf ve şartlar her gün ~.> 

misyondan öğrenilir. Kat'i teminat ihale bedelinin ;, 15 ı ·li·· 
İsteklilerin belli gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. 

Çanakkale Po. No. 1837 askeri satın alma komisyonundan : 
1 _ Aşağıda cins ve miktarı yazılı ı kalem kırmızı mercimek bir 

liklerimiz ihtiyacı için Çanakkalede lüm anbarına teslim et 
mck şnrtiyle 2490 sayılı kanunun 46 ıncı maddesinin A fık 
r::ısına tevfikan pazarlıkla satın alınacaktır. 

!halesi 24-11-941 günü saat on beşte :yapılacaktır. İstek 
!ilerin belli gün ve saatta v~sika ve teminatları ile komisyo 
nıı mürncaatlnrı. 

Cinsi Miktarı U. Tutarı Teminatı 
Kırmızı mercimek 17000 4930 L. 740 lira 

Çanakkale M.~t. !rfo. satın alma komiııy01ıııııdan: 
ı - Çanakkale birlikleri ihtiyacı için beher kilosu 17 kuruştan 

:ıo bin kilo nohut 29-11-941 cumartesi gilnü saat on ikide pa 
zarhkla satın alınacaktır. Patates hepsi bir talibe ihale edil 
diği g.ibi yarısından aşnğı olmamak şartiyle ayl'ı ayrı talip 
!ere de ihale edilir. 

2 - Kati teminatı 765 lira olup evsaf ve şartnamesi komisyonda 
görülür. İsteklilerin ihale günü komisyona mürac:ıatları. 

23 28 

Çanakka le Mst. Mv. satın a lma komisyonundan : 
1 - Çanakkale birlikleri ihtiyacı için beher kilosu 17 kuruştan 

:ıo bin kilo nohut 29-11-941 cumartesi günü saat on ikide 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Nohut hepsi bir talibe ihale edilebileceği gibi yarısından aşa· 
ğı olmamak ~artiyle ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

2 - Kati teminatı 1275 J;ra olup evsaf ve şartnamesi her gün ko
misyonda görülür. İsteldilerin ihale gilnü komisyona miira 
caatları. 2.3 28 

lzmir levazım amirliği satın alma komiayonundan : 
Cinsi ::\1 iktaıı 
Mercimek 7000 Kilo 
Nohut 14000 • 
Şeker 95000 • 

ı - Yukarıda cins ve nıiktarlaı·ı vazılı. 3 k;ılem yiyecek maddesı 
ayrı ayrı satın alınacaktır. • 

2 - Pazarlık ve ihaleSi 25-11-941 sah günü saat on beşt<? izmirdt:> 
kışlada levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla 
caktır: 

:ı - Vasıf ve şartlar her gün komisyonda görülür. 
4 - İsteklilerin teminatları ile birlikte muayyen gün ve 'aatta 

komisyona müracaatları. 
-~H;':ar-:;"b":"iy_e_y_e-:d;-e-;k-su-:ba:-y-o";ku-:l~u-n-:d~a-ıa-t-ın_a_l_m_a_,k-om-:-ia-y-o-n-u-n-:d~a-n-: -

1 - Pazarlıkla 50 ton sabun alınacaktır. Ev•af ve hususi şartlar 
komisyonda görillür. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 61 kuruştur. 
:ı - İhalesi 27-11-941 perşenbe günü saat on birde yapılacaktır. 

Taliplerin Harbiyede yedek subay okulunda satın alma ko
mi.•yonuna müracaatları. 

Harbiye yedek aubay okulunda a&tın a.lma komiayonundan : 
1 - Pazarlıkla .virmı ton Radeyağı a lın acaktır . 
2 Ev.•af ve husu•i şart l arı komisyonda gör ülil r. 
:J - Asidin azamj der"'cesi sekizdir. Brher kilo~unun n1uhan1men 

bedeli 175 kuru~tur. 
-1 -- ihalesi 26-11-941 çarşanbıı günü 8aat 11 de yapılacaktır 

Taliplerin kati teminatları ile Harbiyede yedek suba; oku 
hında ;atın alma komisyonuna müı·acaatları. 

Ha rlıiyc 1' edck Sııba11 Okıclııııda S.4.. AL. KO. ıııındaıı: 

ı - 14-11-941 günü ihalesi yapılan 500 ton undan makarna im:ı
liyesi için teklif olunan fiat pah11lı görüldüğünden t<!krar pa. 
zarhkla münakasaya konmuştur. 

2 - Beher kilosunun imaliyesi için muhammen bedelı 10 kuruş
tur. Evsaf ve hususi şartlar komisyonda görülilı". 

:ı - !halesi 27-11-941 perşenbe günü saat onda yapüacaktır. Ta
liplerin teminatları ile birlikte Harbiyede yedek suba; oku
luııda satın alma komisyonuna müracaatları . 

Harbiye yedek aubay okulunda satın alma komisyonundan : 
ı - 12-11-941 de ihalesi ilan olun-an 50 ton patate•e talip çıkma

dığından ayni miktar patates tekrar pazarlıkla münakasa;•a 
konmuştur. 

2 - Evsaf ve hususi şartları komisyonda görülür. 
3 - Beher kilosunun muhammen bedeJ; 13 kuruştur. 
4 - İhalesi 27-11·941 perşenbe günü saat on dörtte yapılacak

tır, Taliplerin Harbiyede yedek subay okulunda satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

Sayfa 3 

fzm ir levazım amirliği satın alma komiayonundan: 
1 - Pazarlıkla 5 bin kilo zeytinyağı satııı :ılıııacakıır 

2 - Pazıırlık ve ihalesi 26-11-941 çarşanba günü sa,\t on lıt'~lt' 

izınjr kışlada levıızım amirliiı; .,atııı alma komis:rnnunda ya
pılacaktır. 

3 - Taliplerin mezkur gun ve -~ıatta komisyona müracaatları. 
4 - Va.,ıf ve şıırtlar her gün komi<yon<lıı öğrenilir 

lıtanbul levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
l - Beher kilosuna 180 kuruş tahmın ed;Jen 12rıoo kılo >a<le;·ağı 

alınacaktır. 

2 - Pazarlıkla eksiltmesi 27-11-!)41 perşeııbe günü saat on dört
te Tophanede levazım ıımirlii(i sntııı :ılma komisyonu ıcla ya· 

• pılacaktır. 
3 - Kati teminatı :~375 liradır. isteklilerin belli günde komi•yo-

na müracaatları. 2:1 25 

Çanak ka le 1578 askeri satın alma komisyonundan: 
1 - 25 ton •adeyağı ]Pllzarlıklıı satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı 25-11-941 salı günü saat 14 dedir. Tahmin bedeli 

43757 lira kati teminatı 6563 liradır. Şartnamesi ve evsafı 
her gün komisyonumuzda görülebilir. ı,teklilerin kat, temi
natları ile pazarlık gün ve saatıııda komisyonda hazır lııı
lunmaları. 

Ortaokul mezunlarından Jandar
ma gedikli erbaş okuluna talebe 

ah nacak 
J a nda rn1a genel kon1utanlığından: 
1 - Okııln girdik(. ıı :ı ·ııuren iki buçuk sene sonra jandarnıa g~cliklı 

çanışu olmak ve ayrıi zamanda :.-kerlik hizmetini görm~k üze 
re orta -ıkııl l'WZUıı:nnnrlaıı gönüllü jandarma kaydınn ba~laıı. 
ınıştır. 

2 - (rl>dikli okulunu muvaffakıyetle biti.-enlere kanun mucıb,ııce 

~ 

" 

iaı;e i:eddi ~4 lir:ı \erilecek ve hizmetlerine clev:ım eMnler ı:ı t 
liraya kadar maaş alnbilecekl~rclir. 

İsteklilerden aranıııı şartlarlıı okula gi•·mek :;taj vesaire ıç!ıı 
izahat almak ve gönüllü kaydedilmek i'tiyenler bulunduklaıı 

mahallin jandarma komutanlıklarına müracaat ecl~rek matbu 
izahname~·i gikmeleri ilan olunur. 21-23-25 .j897 

Menemen mal müdürlüvünden: 
:ll~nemen kazasınııı Aliağa çiftliği ııahıyesi hükumet konagıııda ~·apı· 

cak inşaat Ye tanıia-at i~leri, keşif bedelı olan 8·19 'ira 12 kuruş mukabiHıı 
de ve sartnıınıf'Si , .• keşifııam~si nıucib:ııce 1 J-1 l·!lll tarihinden itibaren 
15 gün miidcletl~ açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Şartname ve keşifnamey• 
görmek istiyenler he.-gün öğleden ~onra mal mücliirlüğiine müracaa' erlebı 
lirler. 

Talip olanların 26-11-!!41 tıwihine mü"ıclif çar~anlnı günü :;aat on he~
!.e kanunen ibrazına m"cbıır olduklıırı vesaikı h:ım'leıı MeMmen mal 
miiclürltiğii rlnircsincle miitesekkıl komi•yona müraca. tları illin olunuı·. 

15-2:) 169:ı 

Yeni sene nıo<lellcr inıi ı gelnıi~ti r. 

Deposu: M. Tevfik Baykent 
Peştemcdcılar 73 Tel. 3332 

l:ıniı Asliye Mahkemesi lkirıci Hıı-
kıık hfı.kimlirjinden: (4959l satın alma komisyonundan: lzmir hava 

İzmir Karşıyaka Tııhh· bey soka
ğındıı 20 No. lu evci oturan Fadcıı 
Karakaş tarafından kocası Gebzed~ 
Hacı Ali mahallesinde 5 No. da mukim 
Sami Zorlu ııleyhinC' açılan boşanm.-ı 
d:.vasına miitedair arzuhal suretiyle 
rlavetiye nıüddeialeyhin muhtelif ad
msine berayı tebliğ gönclerilcliği halde 
irae .:clılcıı yc .. lcrde bulunıımamış ve 
zabıtaca yaplmlaıı tahkikatla da ıka
metgfıhı meçhul kalmış bulunduğuı~
cian keyfiyetin ilanen tebliğine ve mu
hakemenin 22/12/l!l41 pazartesi sant 
10 a talikine karar verilerek bu bapta
li.i arzuhal suretiyle dav.etiye mahke
l'T'e kuridoruna talik kı lınmış olduğun
d~ıı müddeialeyh Sami Zorlunun tny·r 
olunan giin ve saatte mahkemed" ha
zır bulunması \'eya bi.r vekil gii!ı"~r

meRi aksi takdirde hakkında mu:ınıe· 
ltı ){ıyabiye icra kılınacıığı !.eblıi( nı~

ka ııına kaim olmak ÜZel'e ilıin oluııt: r. 

DOK'l' OR 
Saltıhettin Tekant 

Cinsi 
:lliktarı 

Kilo Gr. 

:\fohamm2n 
Fi atı 

Kuruş Sn. 
Tutarı 

Lira Kr. 

Kat'i !hal• 
Teminatı NJi;ecck 
Lira Kr. Gün Sa:.t 

Sııcle yağı 550 00 175 00 962 50 H·l :ı~ 2i> 11 941 10 
Kurıı soğan 4000 00 8 00 320 00 48 00 c c 10 
Arpa şehriye 1000 00 18 00 480 00 72 00 " • c 10 
Kuru fa'Lılv:ı 4000 00 25 00 1000 00 150 00 c c c 10 

İhalenin 
sekli 

Pazarlık 
c 

• 
Mııkııırııa · 2500 00 48 00 1200 00 180 ili) • c c 10 • 
Nohut 4000 00 17 00 680 00 102 uo 27 11 !ıt t ı o ' 
Bulgur 4000 00 26 00 1040 00 H>6 00 t • • 10 ' 
Pirinç 2500 00 50 00 1250 00 187 50 • • « JO ' 
Sade yağı 2800 oo 175 00 4900 00 7:35 00 · • • • ıo . ., 

1 - Yukarıda cins ve mikta rları yazılı Dokuz kalem gıda nıacldel~r: hizıılıırıııda gödcrileıı tarıhlerrle satın 
alınmak üzere ayrı ayrı şartnamelerle eksiltmeye konmuştur. 

~ İ t.ekJ · d k t•• t · ntl ı ·,.!., b·ıl"kt "il ı ı ı k" flıı,·.·ı Satın 11lma komi~~·onun.ı L) - s ilerin gösterilen gU n e a ı emı n, t rı~, "" ı · ı h , , ze \"l ıc :.t • ı 

müracaatları. 
:ı - Evsaf ve şartbrı her gün komisyonda görülebilir. O!l4!l) 

lzmir gümrük muhafaza alayı satın alma komisyo
nundan: 

Cinsi .lfiktarı 
Kilo 

'.\f. bedoli 
Lira Kı·. 

'!. teıııınnt ı 
Liı<.1 Kr. Tarihi 

Eksıltmeıı' ıı 
Clün(l 

Odun 678680 ll876 90 891 00 1 12 941 Paıart<»ı 
Odun kömilrü 21078 1475 46 111 00 1 12 941 c 

&ınti 

15 
16 

becl~liyle ilk 1 - İzmir Gümr ük Muhafaza taburu ihtiyacı olarak yukarıda cin'i miktarı ve muhammen 
teminatı yazı lı Odun kapalı zarfla ve Odun kömürü de açık ~k•iltmey.- koııulmustur 

Çocuk hastalıkları mütehas11sı 2 _ $artnaın<!leri hP.r gün komisyonda görülebilir . 
İkinci Beyler Numan zade sokak 3 - Talip olanl:ırın Belediye veya T icaret odasında kayıtlı olduklanna dair ve ikll i ' teminatlarını Gümrlık 

5 No. da hastalarını sabahtan Baş mddil.rlüğil Veznesine yatı rdıklarına daır vezne makbuzu ile muayyen gün \e saati<' komis~·onu müı·acııat et-
meleri ve kapalı zarf içinde ekııiltme saatındaıı bir •aat eneline 1rndaı· teklif mektuplarını komi<yon Başkıın-

_a_k.;;ş_a_m_a_k_a_d_ar_k .• :ı.b_u_ı_e_d_e_r_...,;;_ J ığına vermiş olmaları iliın olunur. J ı 18 28 2D (4745) 
- --- ----- · - . ----------



SAHiFE (4) (ANADOLU) 23 2 inci Tetrin 1941 PAZAR 

Lib~:''.:~.:~;'.~~ .::~~~~-~ " ~~'?.anr,~ - .:o~!!;!~;~~ .~~a~~. - (İ - . - -
ka mt-mm·lar olup bit<.?nı anlamıya Ya- G- taşı ~ra\' 1

• ıncl 1 sa.
1
1
. ele - Al'ııi 1.:ımaııcla 60 t:ııık (0) nokl.ı ı-

k. ı ı d · ı·ı · ı ı· }'' .nz~ c l'ı e)ganı ııı az ııH (•11 "unrıı · 

. . . 'T_e1graf, . Telefon. · v.e Ajans Haberleri 
·ıt ıu am:ı an esır C( ı mış eı·ı ır. .ır 1 'I . ,. lf . · . 1 A · ··k na hiiuını ('d ırk bu ııol:t:n ı ;ı::ıpt •t-
.. , . •l p • h ıl l'rihll\. t: \"\' ır _ .... nıuıı~ .mm ııt Hl.unu ~ım.ı ı ı ı ıı- . • 

guı.ı ~\ \e.. oıı.ı t ' _, • . ·~ ı. ' ~ınn kadar uzalnıak ve lıalı Akdt'ııiziııi mı~ler,;t• ıll' Alnıaııl:ınıı lıumlaıı :--oııı·.ı-
lerıııııı hucunıuııa ugrıyaı 1.l tayyarr t 1 t · 1 k 1. · ·ı · ]·ı· lıuttııı ,·ı,,ı·l .. nıe te· 'ıbu'"ll·ı·ı· ıl.-1"111 er"' nı.Yen·' ·ene ıııc gl'n me\·zı.c?rı ' ·• ~ .,~ " .. 
bu tıı\'\'are nıe\clanıııda taannz ~ıltın-, -ı 1• t ı·-· · .. 1 · ı l"'ılmı~ \"l' Rtı'l"t' J··ıı· ·ı 1.ıı·ı· ht·ı·cıııııl·ı · ._ . • -<~ıg ama' ıs t·ı ıgını >=:O\' u\·or ar.. " ·' ''" " • 

E. Abdullah 
d:ıkı gıhı .-ırnlanmı" olarak lıulun-ı Ta\'mi~ divoı· ki: · düşmanı hu noktadan gcı i atını lardn·. 
ııııı~luıı:.. ?? ·• Fh" .. l' K<;zablaıık.aılııki nuitarekc komi,;yo- Bu çevrede iki J..:'llll ~Ul'Cll ıııulıaı•ebel I'. l)ün siyasi bir nutuk 

. Kahııe, -- (~.A.J. ~- S.ı .'.ı J.)et ı nunuıı Alman ımbnvlaı ı kuv\·etleriııi den rnııra Alınanlaı· 17 tank rnybd- . • 
bır ka\'naktaıı ogreıııldıgıne gore, Al-• .. t k . · • •1. · .. ·ı· miQlenlır Kez·ı wızet ,,.e göre m r1'e:ı: ıra<l ettı 

1 : .· rı· . k· d . t· k k . , tl .. · gos erme · ıçııı . ıml ı re~mı unı orma ., . : .. ,.,. . . . .. 
~an aı :--.ıır: ı~e a aı. ,ı~ .. une _rı- il geziyorlur. Öv le ~anılı,vor kı Vey- ceııh sıııııı ba.'ka bır Lesımmde Sov-
nın varı~ını ka\ betmışlcıdıı. 1 1 . 1 'f .1· 1 kt ·h vel h:ıtlarıııa ,;okchıı Alm·ın hnk l' 

il• k t t ·0b ... ·· 1 . l 1. 1 ganc ıma ..... rı 'asını. ge ece· e mı - - · ' • • ' ' " k" 1, 1 Fmi 
. ar_e e . e.-e u u. < :ııma ııgı _.z ~'vere ve miit!efiklere kar;;ı pazarlık nıoti'rlti birl'kleriııe Ruslaı· tarafıııclan Ankara, 22 - _.:;>ar ı •,rı un : . -

rın elındedır. Ronıelın durumu :;ımdıı l b"I k b' . h't f ~:ıJHI 11 bıı· k·ıı·sı hucuııı<la d·ı Alnıaıı- ri Alıılullah hugtiıı Ammanda ııacl . . · nıe\·zuıı o a ı ece · ır n~n ı aıra • · ' ' ·· · ' ' ' h ·· 
daha fonadı~·. Brılaııva on\u:<u ıle hu- 11 k 1 k 1 1. . t' 1 . 1. l"ı· 5tJ t'ııık ı··'\"betmı·"ını·<lı'r ettig"rı· bir nutukta, Irakta meşru u-. · . . ) o· o ara· mıı ı·ı ·ız·ı nt\'e ıııc e H ı. " • '"· -~'" · .. -nı km'Yetlen arasıııda çok ~ıkı bır ıs L b 1' , . t · ' "Al · 1 h 'los·kı·\··ı •><> (A A ) _ "tı ·ılJahki klımetin tesi,;inclen \'e İııgilt ~·e huku-. • • • ı yac at:ı :ıarnız nıan arı are- ·' · · •' -- · · u ' . . .: · . _. .. .. . . · bırlıg• ıırclıı. . t t". r Son·ct tebliği· nıelıııın gostı?rdıgı hu~nunıj·etten ı-;ı,-

Kahire. 22 ( A.A.) - Rli\'teı· nıuhn- ı,e 
1
.c g~1 . 11 "· l I . A 'k r 1 lÜitiin crph.elrrd<' cltism·rnh r·ı~·pı~- layisle lıah-.etmi" Arap ıııilletlcriııiıı 

ı.,· . le . · ngı ız gaz e Prı, mel'! ·anııı • raı - ' ' ' ·' · 1 · k.. S : h·"ı· 1 . .. hesin 
ırıı~c 11 ; • . • • . s:ıı•:ı kar~ı olan vazİ\·· ti ile, Libyadııld malar olnıu~lur. ra la Ul'IY? ac ı:e <'1'1 mu\'al'P : -
Agır zırhlı ve taıık km \etlermm t . 1 R l k·. h' 1 n ı·t clekı' ı·ollerını takdırlt- anmıs, İngılte-. . . . wırnız ·ıı· usı·aı ·ı ·ı ucum a~·ın " - · . muharebelerının ıı tıce,;ı :--alıı~·.sızlıkla ' · k' 

1 
- .· 

1 
' ı·k 1 1 '[o ·ko\··· •>2 (,\ A. ) _ c·ıı\'\'t•t leh- r'•niıı Ara)) iltihaılın:. olan ı-;ernııatıh•-

. • . . . . . ına"'ı ı·e ., "'rI ı e a a ·acarı ır. ·' · ··· - ·· · " . . . . . . . lı ki ıımektcclrr. Almaıılaı Lıııı:ının , ... 

1 

Al · 1 " 1 . 1 , 1 k \' 1 \"" • ı ı hakkında lııırıfü•r" D. s\'ekılı ılt~ lı.ı-. maıı ar )ll";ın ı·ve " o:; o < ,. " ' •• 
~?:ı n\·Ianmısbrdır. g,,. :ıılı:n ıl \ur Kafka..;ya~ a' \'aracak. lıu -;urt!tle LilJ- 21 -.uııtc riıı ~iinıi Jıuttin cephe ho- ricı) ıı'.ızı~·ıııııı ya.1ıtı~l:ı.rı ?l·y:~ıı~ı~ı 
kı. "· . . . • ' . r I• )adaki z:ıferden . oıırn İııgiliz\t>l'in vurıca dii~nıaııl.ı :--i<lc!etli nıuhaıclJelere memııuııı~·etle. k:.ı~·:ıılı~dı~ıııı. lı~]dııc~ı.~

- Eız _oııı.~ıı. p.ıı.tııoııl.ııını ,.\a.,-jRuslnı·ı \'apnc kl·~·ı \'ardımı nııı·kül dl'\'am c<Llıııi tır. Bılha-.s:ı, ~Iu·kova ten ~onrn lıu bırlıge :ııd me..;ulıyetleııı~ 
l~ı·ına g çırmQ l' \'akıt bulıını .. clıııı .nı- mcvkie' .. ~knı~ık' is~ llll:lcteclirıcr. \'olokolaıı::-k v Tulndn ~iılddli nıuJıa. b}zzat __ Aıaplara ra_ci olduğunu. ~~r.~ı 

lzmire bir Alman tica
ret grubu geliyor 

Grup, Jstanbuldan Ankaraya ve oradan da şeh
rin1ize gelerek müba., aa işleri üzerinde 

tenıaslarda bulunacaktır 
İstanlıul, 22 (Telefonla) - Türk - Alman ticaret anlaş~a;;ı etı-afm: 

cln tetkikleı· yapmak i.izere bir Alman ticaret grubu, fsta:1bula geldı. 
Alman grubu, lıuraclan Ankar·..l ve orad~n .tzmire gidec~k:ır. Bu grup, 
İzmirde mühim miktarda tütün, i.\züm, ıncır, palamut hulasası ve zey
tin yağı mübnyea. ı için alfıkalı firmalarla g·öriişPcektir. 

·-----000 

Jauonya - Ame
rika arasında 

Amerika da 

nlaılık~ . • r • , 1 Gen, 't'a;mi-< g. z t .,jnd. (Veygııı- r b !er olmu~ttır. . I<..rdunuıı .k~m~~larıyle ve ~lenıııh:ı<1s~-
~~ t.ıaırtı1. Alnı.ınl .. .-::ı, hcııd. U:< ıl- ılın ·ızıı ve nııhnıriıı hedefler;) s rlcı'- 20 soıılciı'ııHlc x dti~m:ııı t<)y·::ırc.ıılerlt' çok ıyı nıuna,; lı ll u· ıdame ettı- •• k ) 
f ·ı ı ı -·11 ı 1' · 1 1 h a ı \ azısını a ı.ra .. . . . .. - • .. . . . .. . .. 

I...ibya haberleri sabırsız
lıkla bekleniyor 

ga ı :w, nmış re •ı en ır. \.Ul e er a.. .· .· ·r 
0

• k". ceıı;: denızinde lıatıı uıkh11rı :~ duşmıııı lıilha,.;":ı Britaııyalılarla olun munase-
lerı ıle ~ apılnıı ·tıı-. Alnıaııhıı· yalnız h 1 ' 1 zeteıı '1 ~i\ m(ı mııh ·ı· ıtnhriıı t•dilmistiı· Gemilerimizin Beh-ığiııi SÜ\'lcnıi.ı ve sözleriııiıı :-;onunda muza ere er 
Jiııcle tanklarla çen lılıklerini ve çok 1111 

L l~· 1 

1
1 

\t ··k·ıdaki v·ızin:l dıı · ıırıkli\·e genıisiııiıı toıı·ıjı 1!JOU değil, lıat w ba(rlarnı kuv •etini tt>lıarüz f'l-
. <;!V.<likleri .Çe\·ir.nı:. ~·:n·~etiı!.in kenrli- marn hı~~:k~t~ ~~ti.nl':. \'e;-~,;ııd;ıı a;~: ı!ı lıi.ııdiı·. . • . ıtir>rek; Çıkmaz bir vaziyete gir- B h t A ik 1 Iu·ıııe ta:bık edıl~lıgıııı g~>l:m.u~leı:ıtıı~ . 'i t;nlr \'eırilıli. \'iş~. lıu 'uı·etlp bir kaç Luııdra, 22 (A.A.) -~ Ru,.;yacl .. ıı~ . -. Bunu .bi!tliımek lıizim için hmrn- • .. •• k.. u arp 8 mer anma • 

.. ıia!fıı~ anın ı:~nup ;tı~.ımetınrl k. ,.. iciııdC' en ihtıyntlı nııısa\ irlel'iıı- alınan son haberlere gol'P, Almaııl.ıı sı lıır zevktır. mıs gozu uyor 
cip manın ~·va~~.ı·:E'.t· ~ınııd~ızdıı·.' İıı~c ct~i1

1 kl:-;iııi ka.\'l>elti. H.u,.;tof <;C\'t'e•ınde gayretler ~nrfcıli- Demi~tfo·. zamesı• tecrübD ıdı•ıı•uor 
hatları kc ılmıştıı. ( ~ph el n dt hu- 1, .. k·ıe gun C\'\'Cf tan·· ı n k· . , _ rnr]. ır. U il 
. l· ·l· k , !· kt 1 • (~"' hl· ·ı ,ıı ' ••• ı ' ,ıza,ııı - . . . , l ooo r:t k h •• b Clln~ aı ,\ aı 1 ,ınma aC 11 • n, .il da ölen h:ırbiye n:ızıı 1 Ilutzınger \'e 1 , loskO\'H radyosu \':.ızıyetı cıcldı - • • k E' a at enUZ azı 
cleııızd~n 'dona~ınııınıız .. tarafımhıı geııel'al \'eyg:ınd. lükki etmekted~r .. Bununla lıcralıcr Sırbıstanda vazıyet ço .. . . - l\ -
bomt kn dım.ın edı.mektedıı. 1 Loııdr::ı. 22 < A.A.) - Görüııire r:ı- •Sovyetlel' me\'Zıkrıııi muhafazaya de- k k .d. umıf /er var . Ne~yhor\ 22 ~A.A.~ d r ~u~arebe 

trılyaıı donanmasıııııı ~·anım zrınııı. . . Alm:ınlar dah· .. 1 , .. l ; 1_ •,·anı etmektedir. arısı gı ıyor V . . . nın nı aye yenı cep e e ız !11:1m:'--
ııı j tc imdi gelmistil'. Fakat hu ~.ıı an. lı ' • .ı mu e\ ~zı 0 ın" '· l\I ·k v·ı 

29 
(AA ) _ Soı·,·et raci- ' aşıngton, 22 (A.A.) - Harıcıye sından sevinen v~ taarıruzun ezıcı bır 

donanma buhınduğu limandan a~ ·ıl- la beın 
1
<11" • loskova.1• :ı _ren ıı~eıı tnar- ,. ı ~00 0 t/ıd ·~·di. i~e· göre ~1o-.ko\'a Sof ya, 22 (A.A.) - Sırbioıt::ında ı azırı Kcırdel Hul, gazeteciler top. muvaffa.k.'ıyetle devam edeceğinden 

maınııkt,ıdır. 2 ;;ü\'ari alayımız. :i7 nızlaı;_n .~rtırnıal~ nıye~ııde1dırler. A~- :. 0~.uı 1u~. ~ har:beler a~·ni • ~·idddi vaziyet, gittikçe kıırışmaktadıı·. Ba ·- ~~ntısında Alman • Fransız iş birli- emin bulunan milyonlarca Amerilrnlı. 
Alman tankı inıh::ı tnıiştil'. :! Alm. 11 n~;'.ıı İ~~~. 1 ~~z' 11 eııa, ava arıı_ı t;sı- ~~:~~:\~~z'.t elı:rı~ktediır Rt;·'ı-ıı· bh çok vekil general Nediç kuvvetlerh·le c:e- gınden bahisle, Veygandın iş başın- Libya cephes.indıen gelecek hnberleri 
zırhlı tüm~ni ile bir İtalyan tiime11i t'ı)/ıe < ·~k rınıı. tı. Jot'lrnt

1 
,;oı.rut " 11 kt'.~ı.' 1'.~h g~ri cckiİmi~ "~ım·ıkla Jıe- tP.ler ve milliyelperverlerle komünist- dan uzakbşmn!n neticesinde doğan biiyük bir sabırsızlıkla beklemektedir. 

batıya doğru ç~kilnıiy lıaslaını tır. ı·o <"1'1•11• \ onı~ı:ısı, .A .manan U rar , ı~\e;. ·~rnk·l\·;m"t~ dev·ı~ı et~ekteclır-'ler ara,;ıncb durmadan müsademeler ile yepyeni bir safhaya girenı Gazeteler, haberler ve makaleler ha-
Kıılıire, ~2 (A.A.) _ Röyteriıı .ı.ı>: ta;ı~ı.ıız.'. . e vı~ et mı~tır .. Alm:~nlaı· l!u ı.ı ' - ' ;olmaktadır. Soyguncu askerler, Yu- Fransız - Ameriknn münasebatı hak ricinde de sütunfaır tahsis ederek ma-

muhabiri bildiıwor: ta,"\:~~~~11 11 '.. ş~nıci ~~~~~ ~.ı~~-e<~ılır ~ek_ I-
1
1er.. '.Kosla\'yanın sabık ataşemiliteı-i bir kınkda~i. suale, bir gün evvelki beya lilmat vermektedirler. Herkes, Lil>ya-

Taarruzuıı başlıca m,uh:ın-elıe~i dün ek ktc ruı"~ ınıı;. g?.1 ~ldug~m'. ~ıı:ı'.r- :.\Ioskova 22 A.A. _ 21 _ 22 ..;on- allıar kumanda;;ıııc\a bt!l~nmaktadı~- natına ıl_:ıve e~ilecek h.iç bir. şey bu- dan. ~a~rler sormak?dır ve her t.a.rnf-
öğle<len en·eı K·ıpuzzunıın 70 kılum"•- nıe. · rnt Lıeı ı 11<1tı .ıııldnı.ıkt.ın . '. ( 

1 
) ıı··t ı , lnr Bu kumandnnın da ıkı suc orhıgı lunmadıgını, Japonya ıle müzakere- ta ısıtılen budur Bilhas.<uı Arnerıkan 

' , . , . l" ;nıtııın tın ktccliırlcr tesrın gccesı, kıta arımız u un cep iL • ' , !erin iptid , b" fh d b 1 d - ·• . . . . . 
re batı~ıııda başlamı tır. • alahıyd ı · lı ~, lca dü~manh muh:u·ebelere cıtt. vardır. .. . ?ı. ır s11 n a u un ugu- tank ve tayyaıreler!nın ılk teerUbe edı-
a,;ker! nıah~illere s:öre muh_aı e 1ıe. "'>l 000 \ ~~u~tmişlercı:r. ' 1 Bütü~ bu çeteler, mun.tııza~ Sırp nu soy ~em~tır. . \V:ceği yer, burası. ol~uğu için alaka 
mü::.a d ~ekıld- gelı;;nıektedll'. Alm·ııı 'ion taarruz Londra 22 (AA) _ Ru,;ya cephe- askerlerı t:ırafından t:.rkıp cd•lm<.!kte, To_k) o, 22 (A.-A.) - Japon gaze: fazladır. H.alk, 8 ıncı ordunun, Ame-
l:ır, çrnberi yarmak ıçin :ı hiicumdr .: 10 e'ıen habfırİer~ göre. Ro~tof fakat aylardan beri dağlarda tu~un- te~:rı, Rusya - Japonya arasıı_ıdak~ jrikan ma.Jzemesini hakkiyle kullana-
bulunmuş, fakat pi.i~kiirlıilınüsleırdir -Ba~ tarafı 1 inci sahifede - ~.n~.n. g le Almanlar büyük 'ganetler maktadıırlar. Yugoslavyanın h~z;me- munasebat. hakkında ı:ıeşrettıklerı cağına güvenmektedir. 
Tank kayıpları bize ni:-;betle çok ağ•r· :ıetler ) iızde 5. 10 yi.i k~elmi~tir. Bu ce~f et~ıı~~tedirloı· Moskova radrnsu tinden sonra komi.i!listlerle mıllı~~t- yazılard: Japony~ h-aricıye 'lazırı -
dır.. a~lTU~llll muazzam bir harp stra - s~~ -~ t' c'dc\' t~Jakki etmektedfrJeı·. nerver!er :trasındaki :ı.n]aşma ÇO~ sur- nın uza Şarkın ~.mal kısmında su(- o·· ı b• 1 

KahirP.de zannedildiğiııe g-ör0 , nı:h eJı plaııın~ı dahil olduğu ve Sovyet ~~~~~u~ılıa b~r:ı~er Sovyetler mevzii J. memiş V'.! her gün tırıtlarında musude- ~~n J?Uha_faza edıleceği hakkındaki en ır A man 
ver tayy:ıreleriııin nıulnd hilafıııa •)l!t 'luhareb~:<ıyle alakası bulunmadığı .· . hafnznda ~Jnvam etmektedh-ler. meler olnuya bn~lamı~tır. S?Zl~r~ne f:şaretle beraber, Sovyetle- t .. 
rak kuvv,tler'ııe yardım cdememe!c•·i J :ınaati vardır. Keza, Pas!fikteki ja- ı ın~1 m~ • 22 (AA ) _ M~~kova rın ?ıtra. ı.ğı samimiyetle tatbik et- ayyarecısı 
petırol bsarrufundan değıl, h~.rek?f. ı?n tehcli.~i \'~ italy~t !le Ain:ı.a?yada 1 -~,.~~uo~~· sabah s~ haberi ver~·s ir: ..... ooo medıkl~rını, batan japon vapur~ı ha~ Berlin 22 (A.A.) - Demw ha ın 
imk.a!ıı bulanıamalannılandıı·. Çoldeı<ı 'cı maııev~~ :1.t ıle ~le alakalı gorulme~ Moskova yakını~da v:ız!yete ciddi- Bulgar 1 ıcaret nazırı lkınd~kı Sovyet cevabının buna delıl Şövalye 'nişanını hamil bulunan a~cı 
fnı.nlız tan·aıc mevdaıılarıııdan son •e ve Afı ıkadakı Alman kuvvetlen- l'. I' ktt ~mnuıı olmamak icin hiç 1 1 oldugunu yazmakta ve: ' il t il b Ka be h be \'aıan va~mur!ar :,ii;.iilüp gitm"kle ve '\İn uğrıracaKı bir hezimPtin italyan ~ ~ı: . ~1 ' . ~t 

11 
F· kal şimd( daha ı Sofva, 22 (A.-~_.) -:- Alman ktı~ad - Japonya bu meselede ihtarda ~a 0 ~ z .~şı i.lşt''.1 ~· n:ı~ .are m~rk 

huralııı~d.~ı mükemmel ıı i~til'ade e !il- millı•ti üz rıııtlı• felaketli lıir tesiı· ~~~v~~tı!iı~:~ ~ul~ım~·oruz 1~ir 'w ev- nazırının d~~·etı uzerın~I B~g~: Tı~a- bulunacaktır. lka~~~d~ ~~nndu~ be_n ısı. gfen ı 
ll'"ktedir. Hallıııkı D r11 \'t.' diğer nıpııcağı takdir edilmektedir. ı,,o]' o ıı·ız·ıı·'uıı v·ız·,·etimiz. d·ıh·ı ·i~·idiı·. ret nazırı. d~n tayyııre ı e er ın'.! a- Demektedirler. dan k""mış •·e b~ a •;. ~~ır ~J?Plln· 

t k I l 2? (.AA) T · • < 111 - ' ' • • • ' ' · r·eket etmıstır V · gt 22 (AA) D" ....,. • ır av w.)}arecısı oa· 
mihver mevdanl~ırıııı kı~·nıızı opr::ı - .oııc ra, - · · - aymıs ga- J)u" ·m·ına catin IJir darbe vurduk. l\Ios- ' · -aşın on, · · - un ga- rak tekrar cephe-'"e gelm'"t' B" ı 

· h ı· g 0 \ l · 1 •1• d k' k • · t h k ş ' ' ·" ooo t ·ı t la tı'ında Ruz"elt A J ı., ı. ır avc tan ::e y~ğnı~l'la_rla ı;anıur a ıı~~ ' - z_e esı, .ıuy•ı ıı ·ı. :ı, ·en rnzıye . a . ko\'a ~ak indir. Herke,; harp için şöyle • • ze e.cı e~. o_p n s :. '. .. - wrubuna kumanda etmekte idi ve bu 
m·ştır. Şınıctı nııhv·r ta:~·areıeıı. Iı ı- .~ncıa yazdtı.rı ı.ıır nıııkaıecıe dı.ror ba·ırnıaııt1ır. Bulgar sefırı Ankaraya merıka ııe Japon~a ar~sı~d~kı gorüş grubu, muvartakıyetten muvaffakıyi!te 
ralarcb ça~aluyıp durın:lktadırlM· .. ~l· kı: . . . 1 :__ Bir aclım bile ~erilenıemek lfızını. .• .. anele.r ha~ı.n~la ~ıç bır ın~ışaf. kaY.: götürmüş ve 2ı inci zaferini kazan-
manlar çekılnıekt ıı~e. lıır yaı'.1ıa h.ıı ~- -.- Taarruz, ıııgılterc donıınyonlar 1 • Dü~m·ının hükumet mJrkezine donuyor dedılmedıgmı soy lem~. neticen.ın u mıştı. 
keli yapmayı terc1h etmektedırlcr. B_u \'C, ınıııaratorlukta lıüyi.ik hir ümit ve ~-~\;_h ·ma,;ı;ı·ı meychıı vermi\'elim. .. mitli olup olmadığı hakkındakı sua-1 Almıın tayyarecil-"ri Kanberanın 
sebelılP.dir ki,. Tobr~ık .\'aziyetiııe le~:'ı' ·ıh'.ka l.l):~11clırnıı~~ıı:. Tl[~dı--e, Rusya - .l ~ . ' o~o . s.ufyo, .22 (A.A.) -: !~İl' ~uddettnn le c~_yap V{'rmemiştir. . .·_ ölümü ile ~n cesur, en~ y;lmaz bir suba-
l'clecek olan :;;ıcldt•tlı lm· muhaı· lı» ce· 'azetcl ·ı ıııclc de 1y1 tesır yı pmı~tıı-. 1 • k brrı Sof} ada ~mlun~.ık.,ı ~~,ın B~~g::ı; Dıger taraft.an, Fransa ıle Aı:neıı vı kaybctmi 1 r-d'. 
reı·an etm:.•kt,o<lır. En ehenınıi)etli ha- a ıı «:ızelelı·r l:ıurnıza bi.iyi.ik bir c- \ enı çıkaca ,+;tanın Türkıye clçısı :'.1ııs~·ci h·raı ka arasındaki mi.iııasebatın kesılm~- ş c .ı. 
rekat, biri Kapuuo ,. c::ımbot aı·as'.n ıemnıiyet \'el'nıekledirler. Türkh·c l•UFtııı Anlrnı·ayıı dönm~~' b::.>r;! h'ıre-lsi ihtimalinin tetkik edilip edilmedt- ---ı»---
da, diğel'.i Tobruk cenulııınd:ı c rey .. 11 .:-a~etel<•riııde yapıl~m tefsirlerde aklı ka rarnaıne}er krt c-dec:ektir. ği hak~ıııdak_i ~unle kar ·ı da sad~ce l\.facar kral naibi 
ı·tmekteılıı·. •clını gozı• ç.ırpıııaktaclır. lsvcç ga- 8 t f 1 1 1 aahlfedfl _ ooo )!Unu soylemıştır; . . 

Alnıanh.~· bu )'aı·matln mm·affaK ~ctcleriııde ha,li. e, ilk . ahiı ferde ycı· - •• ara 
1 

ne 8 . 1 ·k A · k 1 1 d - Böyle bir şey hiç i~ıtme~ım. Budapeşte, 22 (A.A.) - Doktorla· 
olurlarsa, lııı kmıdileri için biiyük 1Jir lnıaktaclıı·. Francola, yalnız hastalara tahsis ır eşı tnerı a - z an a Nevyork, 22 (A.A) - yaşıngton- rın rapcırlarına göre, Kral naibin!n 
~an~ es..'!'~ ol. caktır. Alı~a~I.:~r il~ el~- . Libya?:ık: Y::~i,yet, ltalyaıı ı~ıill ti- edilecektir. Şim~iye ka.dar: ismi sa- Va'iiııgl·;n, 22 (A.A.) - Birleşik d.an ~~v~·~rkJleral~~ Tr~un g~ze~e- 'sıhhi durumutıda :ndiş: .v~~ek ala· 
fa r:eııber_ı garph•n ."anı.ık ıstcn~ı~l~r, ııııı e:;~~t·ıı dtı!)uk olan nHııH•\lyatını 1 yılan maddeler ıçın verılmış ve bun- Amerika _ lzlanda ile bir kiralama ve 1 sıne bıldırıldıgıne gore, J'llp.on:ı:.~ ıle m~t yoktur. Umu mı halı ıyıdır. Hara· 
fnkı t Brıtanyalıl:!r ıııral~.rına _gırmı~- h.üslıt~ttııı. ~.aı~:ıca k ve diger t.ıraftan dan sonra kullaı:ıılmıya~ak olan ~~- 'borç vt'rme aııla.;ması imza etmiştir. birleşik ~evletlcr ar_asındakı muza - ret derecesi 36,8 dir. 
]er ve :ı:ıı·hlı t!ıkn)e ku\\ı;tl-en almı~- ~amalı Alrıkadaki muharip <levlet - lar, kararnamenın neşrınden 3 gun :.\1.ist~r Hull :ınla;ımanııı bilha;\sa Iz- kereler, Japoııya mıhv~rden çıkma-
larclır. AlmaııI:ırııı v~zıy-etı e:ıki~.~nd .. n !erle lıilaı~ıflar üzerincle mühim le- sonraya kadar hükumete bildirilece~ landaya yiy~cek gÖııderilmesi hakkın- ya yanaşmadığından hır çık~a~a at I t b ld t k sı 
clııha az mü~, ıd n11.ıycte ılusmustu1·. ~irler yııpacaktıl'. Lilıya taaJTUZll, tir. Bu suretle yapılacak tasarruf bu da oldui(ıınu lıilclirmi:til'. mışlır. Ilununla. beraber. gcıruşme- s an u a ren aza 
P.ritan~·.ı zirhlı ku~\·etle~·ı parlak ~u- Akdt>ııi:t. ~iıkimi,.'eti \'l' orta ~:ırk mi.i yükce olaca~tır. ' ooo !er esııasınd.~ -~:n-:ı~d~.d bır anlaşma İııiaııbul, 22 (Telefonla) - Bu güil 
~-ett". harekete geçm ~I ·rdır. . , lafa:ı~ı içııı yPnı Vp nıiihim bir saf- D1CER f:!IR _ _K~RAR: . 1 1 , hl. v • imkanı d'.t ~orulJ?_~ştur... • sa-at 8,40 Küçükçekmeceden hareket 

:.\! h\•er bnklıırınııı ka~'ı~ı, l ıgıl z ıa acmaktadır. Pazartesı gunu neşredılecek ~aş- ta yan te ıgı :.\fohabırın_ dedıgı~1e fi?r~, eger Am<?-ıeden 21 numaralı katar mukabil ta 
11.'riııkine ni~betle iic; mı:;h faz.Iadır ka bir kararnameye göre, de hazıran R 22 (A A ) 1t 1 ,. t b rika ekonomıl~ tahdıtlerınin bir kısmı- raftan kalkan 18 num~rah katarla 
G<!n,ral Kamiııg~m!n hareketl.erı.' ,-~]. ~i ~ev ki_! 1zaptetnıi~ ,.e ~~:·Hnl~k ha: da hububat müb.ayea~_ı h.~kkında ~·- ]iri :oma, · · - a ~ cın e "1nı kaldırır..;a, J~pony3: da Hindiçini.?eki Yeşilköyde karşılaşmışla. ve 0 sır:ı· 
man ktı\'Vetl~rının mıha. ı e~asın.ı ıl.ı· .ıırken Liu nıanııı go,;teıcLgı .-wldetlı kan kararnamenın 4 uncu maddesı • gD.. ·' , 1• Af ··k d b'"t" .. kıtalarıı~ı c:ekece~tır. Fakat boy!<! ida lstanbuldan gelen trende bulu • 

kt ·· 1 ·tadır nukw t - ·ı ] · l ı · 6 b d" · b" · · f k d un ;;.m,t 1 11 a a u un gu•l b' ·etl Va t H' d" · · yaı0u~a ~; ~:.ona g~re }~\H mı; • !u·· ·anı· ~Fe ? 1ı·ag?ıen ı eı· eyı.~ •q·ıne ' -- n:n. ·t°~ı . en
8 

ın:; _ .ır_ı~1~~ 1 rası e mih\'er kara ve hava kuvvetlerinin . ır v-::ı.zı~ V~·· . şıng oı~ ı? ı~ıı~n 

1 

nan Kleonrit isminde birisi vagondan 
grenkı < ıg,.ı~et gl.ık·l, . ~lb~nb~r ··ı·; K. ı ·a·jcemH< ~rclı!·· • ğıştırı mıştır. ul ~g.ışı ıgel nazaran istinıkivle di.i~maııa karsı ola.ıı cep- dıdı:ı:eld:;~nı Aı~ıye 'kverBn~~l .knıyedtınl e atlamış hat lıoyundaki evine gider· 

yanlaırı eıH ı ı~ ec_ı en gı ı ır m <·· .:"' ~ vazıy tın hülas:ıı;ı ş!ırlur: evvelce hayvan ar ıçın ayrı mış arpa hede ·siddetıi muh· ·· • !mu;; eS!ı •r: .. m.erı a ır eşı _ ev et ken trenin önünden kaçamamış -:e 
det tutundurahılmı , fakat :ı.'"·ıhıc.. Dun ılk carpı~nıaılan ~on• a, .\Jıııaıı 1ve yuıafın fazla olduğu anlaşıldığın -. t 1 Ti ~ır1ebel~~ı 0 

· ' lerı llıııdıçınıde bir mahallı (An - trenin altında kal-arnk feci bir şekil· 
ltalyanlar derhal teslim. olmu 'tur '~~~umaııd~ıılığı s_ürprizden t"e>ı..;fü. dan büyük baş koşum hayvanlarına 11~~aıı ve·-~~ c 1k1

• ıarıy e <~~~~_na .~e~ n:ım) hükumeti kurmak niyetinde : de ölmüştür. • · 
Çünkü İt:ılyanlanıı mune\'ıyatı geçen unu kurh.ırarak ~ııldetli bir mukavc- son teşrin başından yeni mahsul mev n.1• e~ 7:~ t~ . ,ty_ı1~!ar .. v ~ 1 ~.1111~~' • dır. Bu J?ahallj hükumette bir nevı 
seneden daha fenadır. nete kalkmıştı~. !'aka~ 1)Ütüıı bölgele~·- sim:ne kil dar ayda 45, koşum olmı- ~ı~ ·, 0 {~1 

, t.ı ıı~~ılızleı ın .. :.'.ıptı .~ 1. 1 beynelmılel kontrol, iş birliği yapa - ooo 
Kah'ıre, 22 (A.A.) - Orta ~ark teb· le vazıyet J.ehımızcl('dır .• Teticeler 'ıc- van büyük baıı hayvanlara da 15 ki- ' 11 ka ~~r a) a çıkış ~eşe?~.usu, bma..,ı caktır. Lı·byada du .. nku·· 

! 
.• ·. ııt""ız alınmnnıı~tır Uund:m soııı··ı •l·ı j l 1 f .1 kt" K"çu"k nı çevır eııkuvvetleırnııhuk_ ş nu ııun * ıgı. . · · · , • - o arpa ve yu a verı ece ır. u · k . . f d' 
Tolıruktaki kuvv tl••rimiz, .h•ıdu.1- lıa !jiddetli çarpışmal:ıra inti:.:ar tmc- başlara toptan tahsis edilmiş ve bun- nı . cevı;·en ·uvvetlerımız t~ra 111 aıı Rus - japon münasebatı hakkında 

dan taarruza g 0 çcn cliğ•~r k•ı ·vctleı·lt 'idİı'. . dan 10 kilo kaldırılmıştır. a~ım, ırakılmıştır .. Ak.~~~ı-~de_. ~U.2•1 japoııyadan yükselen şikayetin, A- vaziyet 
birle mck üzere lıir huıruç haretine Kahiıre, 22 (A.A.) - lla\'a t lıl: :; : Bu suretle de yeni bir tasarruf dıı~~ıad tayyare len .. dUfn~rulm~s\~ı. merik~ı ile olan müzakerelerin ke -
giri miglerclir. 'eçen p r~eml.e giinii tahrip ecl!l· ıı temin edilmiş olacaktır . la a 1enız ve hava uslerı bom"),~ a~ >ıilmesine tesadüf etmesi manidardır. 

Seydl R.zeg civıııı:ıııcla şidde li nıu- mihver tavyar•lerı ~1 değ'il, :12 iir. BAŞKA KARAR: · · nıı>:tır. )u~manın evvelkj ~.ece_.· -~~~~Şimdi japonyanın nasıl bir hattı ha-
harebeler olm:ıktaclır. Gwer. 1 J,nmiıı- Rombnrılı~:m V' ~.v t:ıyy<ırelerimiz Pamuk ioliklerinden dahili mamul-• 11UY! ta.:.:.~·r1;1zuııda 32 ~Hının ~ılduf.111 reket takip edeceği merakla sorul -
gam, tabiyeden istifade ederek km·w:t- Lihyada nıuharclıe ,;:ıha:::ı üzerinde ge- lerle karşılanamıvacak olanların it- ve_ aO. kı~ıııın yaı·~ılt~ndııı t_estt ek~ - faRop özöööucepRk ını nu nu nuıı 

Harbe daha az tank 
iştirak etti 

]erini. ~arldaki lıüyi.ik v, gıı'·pı~kı ini- ııi~ h:ırekiit \'apmış, Gazzaladaki ıliis- hali evvelce Sümerbanka bırakılmış- nıı. tıı. Kuvvetlerımız 4 gu_ıı u ·:~1 maktadır. 
hl k t J 

•• ıı·0 ·«111 . . . 1 . ,. • h 1 ]· t s· d" .. ··ı "h . .. . 1ı muh;ırclıelerden sonr·ı dusnı:ına (J- A 'k . . 1 . k k çük Alman zır ı uV\"•' ,., • • · •. • maıı ını::i mn\'l nııı ıle < ıger ~a a an .ı ı. ım ı, goru en ı tıyaç uzerıne her .. · ' : . merı ·a Çın ı>: erıııe arışma - . 92 AA .. .. 'ddC· 
~oknııı::ı vıJ Almanların c: •:ılı •ri ~ :ı- uçan kal.lcır ·mühim ı olleı· onıamı~l:ır- istiyen bu gibi ithalatta serbest ola- lu ''1~ )'t~rlalı olanı.k 6 000 ~1 1:-ıhı kayıp tan vaz geÇmemi::i~ vardımıııı fazla - ,. Ki ahhü~ık'<'ü, - .. < · b·~. -:-k Bt utkun Şi dııfl 

• - , ·ı ı h ''tı ·ıııı- ı . 1, ··- h 1 f kt verr ırmıs erclı'ı· Bıı· "Ok sı a ve c- 1 · . ·80 ı· . •IY e m suren u~·u an me~· raırak gııı .. J'! do.,.ru çe.\! mc.. ıh " ı ıı. '~ırdınt Kapuzzo ve dıger et<' - ca ır. ' · " . · . · a~tırmış ve bu ı..şe ıcaret gemisı · - J , 1' 
0 ... 

1 
k: ı .. ··- ı . 

1 
• • . . ,;ir de ele "'e"·ı~·ıi~lerdır Akdenız<le . . k muharebesıne baglı bulunuvoruz. Tarı 

ela yaptıkl<tr: teşe 1ıou ı•ı·ı n .nı nı .ıl'i. ~ıc c e taarruz edılnıı~. an·ı a\Tt ym·- · . " ' 1 
" "· · • ., tahsıs ederek Japoııyay-.t açı ça mey .. J dil'· 

t 
J'l'll' muhı~ı·r · t ·1 · ·,, k · 1 .. m· 

11 
nı"'kt·ı<lıı·l·ıı· hır muharebe torıJıdomuz .• byy:ıre d k _. !ar kaırşılıklı ateş puskürtmekte mı~ ır. . - ,. ı cııı~ en ıır "o < u~ ,, " · • · . . .. ·· . .. . .. . an o umuş.ur. M be lı , · ı 1ı.r 

iki tara:rn tank 1 \".n~ı lıeııııt. nır'c- t:ıyyare\ ri düsüıülnıi.i~. lahırip eılil- :.\lısml:ı herk•;s ·Iııgiliz kıt lıın ik~ du~uıınu~luı. (Raı~yo u<~zFtoıi) t uh~'rek t ~~. s~~a~ }en;dendb~şa~yl" 
hulclül'. F<1kat mu'ı:.ıı( 1\ tk ld, •JI l.ıı-.nl:ilni,tir. Riitiiıı lıu harckfıttaıı lıes t.ır-,Tolınıfrnıı lngilız, Polonyalı ve Çek ooo ;r· i.i a. ~· <~ın u aylp ar <>ayı~ M' 
ıizımkiııd il fazladır. ll:ı . ıı·.ıd.ı T(>h.- yal'~nıi;. ii~I l'İıın dunnıemı;;tir. . müıla~il~ı·iı_ıi!ı lı~ı·lı: ·lel'İnc ka\'U~luğ-u Yenice Vapurumuz T" ·k· e-Bulgaristan ara h~g;ı~d~~- ıra eden tnnkların adedı 

rukta bulunun kll\·ve; ,~.ın z, dnıı,ınııı.ı Knhu<', 22 (A.A.) - Tolırnk c ıı-,halıı rııı111 ılanı ı!ınıaclla lıekkııııwkle- [ b ti ? uı ıy B ü ·--ı J K h' d !l' 
t:ıraı'ınc\an ıı:ıkl dilen •,11~ t:rPki ~·i ·ı,: he. iııLl 0 li.i. kilom tre nıe. af de lıulu- ılır.. . . nası a Z sıp<la <lemİryolu Fh" ~~/ ~g e< en sonra n 

1n; e :.ıtt.ı 
bırleşerck dün sıılıalı hur'l" h:ırtke:,ı ıııııı Rezeııııı. inınliııdc bulunan .\1-1 'fobnık nıuha ar·ı:-;ı ::!26 gün :iir- _ Baı tarafı 1. inci sayfada_ .. ... bau/ye / bıI ~~ynaktan şu be:ıan 
yapmıs \'e Tobruğuıı 5 kilome re ce- nıaıılar, ~eııılıleıfoi çeviren dcııı;r çeıı-,nıi.i tür. Du nıukaveımt. hakiki lılr rlıma çalışmışlarsa da ancak yalnız munakaJatı ~~umuş :a1 ki u h "be devvı11 

nulı~usuııda birı fe\'kalfüle .11uhk<;!ın b~rcleıı lm· yol acalıilmek iı;;iıı ı:;arpı - kuhrnnıanlık harck"ti olmustun·. I iki ki~i kurtulabilmiştir. K::ıptan Sofya, 22 (A.A.) _Burada bildi -,ediyo~~~~ı~l~d~fi~~l~ib;'lJ~ki Alrrıt 
• • vapurun batmasından biı·az evvel rildiğine göre, Bulgaristan - Türkiye tanklarını yok .etmektir. Alm.:mlar .' ~ 

MERLE o LM YEN ASK LA UR ENCE bir denizaltının peri~kopunu gördü- demiryolu münakalatı y-akında başJı.lğuda batıya doğru gedik ~mak 1çı\ 
OBERONE OLI

TTlER ğüııü söylemiştir. yacaktır. Bu suretle ~ürkiye merkezi ellerinden geleni yapmışlardır. FııkU~· 
V' İstanbul, 22 (T~lefonla) - Kara- Avrupa memleketlerıyle olan mtina Alman tanklnrı geri püskürtlUmilşt 

denizde torpillenerek batan Yenice kalesini kolaylaştıracaktır. Bulgaris ~ 
vapurnndan kurtuhn ı1üvM·ı Mak- tan Türkiyeye transit hakkı verecek rr AK''1M .--

-WUTHER/NG HE/GHTS- sudla ikinci kaptan llııyrullah, ya- ve bu suretle Türkiye ile iyi müna- ~ n 1' • 
rın (bugün) şehrimiz geleceklerdir. sebetler idame etmek arzusun{! açık 1360 ZiLKADE 3- KASIM 16 

!Wfıl"Tl.'.\'in rr:e~huı- Romanın<laıı iktilJas edil~ıı bu Jlmez -;ahe~er Vapurla beraber batıp boğulduk- bir delil gösterecektir. H.111!.IE ••••••••••••••••• 
Evkat S. O. laırına fötinıal veı·ileııler ııunbrdır: 000---

Birinci çarkçı Ali özti.irk, 2 inci Gamlen hasta ELHAMRA Sinemasında 
RO)IEO JULLİETTE Naziıre, Leke;;iz nir Aşk, Ebedi ve layemut bir sevgi filmi 

carkçı O::ıman, Layfa Ar::ıhııı, Hasan 
Deniz, Ali Denizci, Ramazan Koç 
İsmail, Selamet, Abdurrahman, Sü
le~ıman, Mustafa ve Himmettir . 

P:ır !s, 22 (A.A.) - Pari Midi gare
. tesin~ göre general Gamelenin sıhhi 
vaziyeti vııhimleşmiştir. 

Sabab: 6,53 
Öile :12,00 
kindi ;14,31 

Alqam 
Yataa 
t .. ak 'B!SEANSLAR: 11 - 1 - 3 - 5 - 7 ve 9 da başlar. HER GÜN İLK MATİNE UCUZ SEANS. 


