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Haydar Rüıtü ÖKTEM 

Umumi Neşriyat l\fildtirü 
Hamdi ~-ü~_!>!~ Ç,_ANÇAR 

İdare Yerı: 2 inci Beyler Sokak 
Tlg: Anadolu - İzmir. Tl 0

: 2776 
Anadolu Matbaaaın'!.'! Baaılmııtır. 

Askerleriınize kışlık 
hedive -

Abone: S 0 nelik 14, 6 Aylık 8. 
31 İNCi Ylı. Yabancı l\Iemleketlere27 liradır ı----------;--:::---::--:-::---&--:-------------------------1 

__ N_o_._a_ı_ı_4 __ c_u_n_ü .;;g_eç;..m_i.;.ş _n_u,_· h_a_1n_r_2_:;_k_u_ru...:'_' u_r...!... _____ __;H:..:.:e:.:r~·~g:..:Ü:.:n::..:s::a::h::::a::h::.la:::.rı:...:.:.«İ::z::m~ de çıkar siyasi gazetedir. 

Ankara, 25 (Telefonla) - Anka
rada a<kerler için kışlık hediye top
laıımasıııa cl~vıım <'dilm<•ktedir. Şim
din• kadm· 7 lıin parç::ı eşya ile 50 
lıiıı lira hediye parası toplanmı~tır. 

Askere idenyiwitleri- ı ··~:··~:·~j~~~ -~~~~~~~~~~~~~~ 
g g :,. ''" .............................................. "'.: 
çocukları Libyada bir za-

fer doiarsa 

• 
mızın 

• 

Ç. E. K. tarafından bakılacak 
r ~ 

Ankara, 25 (A.A. ) - Bize verilen bir haberP göre, askere giden 
t!t"ler imizin çocuklarının bakımı vazife VP mesuliye ti çocuk f"&irgem e 
kurumuna v .. rilntlstir. 

Genel merkez, bir taraftan mevcud ( 200) d,.n fazla müeuesesine 
l>u çocuklarla nasıl alakadar olacaklarını bildirmis. di,f.-r taraftan 
l<eçiörende bakım yurdunda veni t<'rtibat almıstır. icabında burada 
Yatak aay111 arttırılacaktır. Şimdiki halde çocuk esirgeme kurumu ta
tafından bakılmakta olan 300 binden fazla çocuğa ilaveten kıs dola
Yıaiyle yeniden aakere gidenlerin çocuklarını bakabilmek için kurum 

..!a,::fından esaslı çarelere baf vurulmuştur. 

Berlinde Amerika 

« 'fürkiyenin durumu 
daha kuvvetlenecektir)) 

ınoilizler belki de ıtaı. 
ga kıtasına hücum 

edeceklerdir 
Nevyork, 2;) (A.A.) - N'ev;·or]; 

Heralcl Tribuıı gazetesi yazıyo.r: 
lngilizler Libya taarruzuna mahu

retle basl::ımı~lnrdır. Bu tmırruz, l\los-

Dün bir konfe
rans toplandı 

kovarn doğru büyük gayretler sarfe-

A k " h d dildiği ve Rost-0fa doğ>ı·u da hareket S erı sa a a hazırlığı yapıldığı sırada, Almanlıırı 
şaşırtrnakt:ıdır. Libya cephesine ha-

faall"yette vadan tayyarelerle nakliyat yapmHk 
güç olacaktır. Bu sırada ehemmiyetli 

Bundan evvelki hareka tta Kapuzzo ka lesine dayanan İng iliz motörlü kuvvetleri 

' 
6 devlet daha Komü
nist aleyhtarı pakta 
girdi. Aralarında Fran-

sa yoktur 

!.·---· ·---•JJAlrnan kuvvetlerinin Rus cephesinden Sovyetlere göre 
Hollanda Guyanına as- :ıyrıhrak şim~li ~frikara ~evki ı;;üc 

ve belki de ımkansızdır. Ru selıelıle 

ker çıkardı. Yeni isgal- ı l ngilizlcQ·in Afri~ad::ı ham üstunlüiıü- Ruslar Ros· tof şı" 
• • ,nü de kaylıetmı,receklen muhakkak- • 

ler beklenıyor tır "'' Almaııl:ırın nıhayet burncla tes- 1. d ·ı 1. lim olrnıılal'l muh.temel~lır. .lngilizler. ma ın e 1 er ıyor 
Tobruk km·vetlerıyle bırleştıkteıı son-
ra genercıl Vilsonun takip ettiği yol
dan Ringazi;·e kadar iler!iyebilec" k. 
le>rdir. • 

Bır Alman mağlübiyetinden sonra 
Libyacla ltalyaııların çetin muharebe
ler vermeleri b~Heııemez. 

Böyle b'1· lııgiliz zaferi üzcr:ne ge

Bir şehir geri alındı , bir 
başkasına varıldı 

lngilizler , Almanl~ra gpre 
• ·A2ila~ı lngilizler Manşta 
zaptettıler ı ihraç yapacaktı 

Almanların n1uhasarası 1 
devam ediyor Fakat teşebbüs zayiatla 

oüskürtüldü 

neral Veyvel, Mısır \'e Süve;o.·~in P.mııi
l llerl in , 25 (A.A.) - Bug ün sa-at Loııdra, 25 (A.A.) - Hollanda y,;ti hususunt~'.ı he!·h.angi lıir kaygıdan 

11
2,ao da yeni başvekillik bin asında h üku meti bir beyanname neşrederek ku.-lul:ırak dıkkatını Orta ~ark ve 

,.unya siyaseti iç in müh im bir tören Hollanda Guyanındaki Biosid ma - Kafkasyanın müdafaasına hasredebi-
~ ap ı lmı şt ır. Almanya hariciye nazırı, - Devamı 4 ncü Sahifede - lecektir. Bundan başka Türkiye duru-

Breznua da bu f aalige. 
te müzaheret ettiğini 
göstermiş bulunugor 

imdi sulh taarruzu da 
ıkıenıuor. Buıuar söz

Jso beuanatta bulundu Tayyarelere ağır zayiat 
verdirildi. Bazı birlik

ler dağıtıldı 
Moskovn, 25 (A.A.) - izvesliya 

g!lz~tesınin cephe muhabirine göre, 
Sovyet kıtaları Rostofun şimalinde 96 
kilometreden fazla ileırlemişlerdir. 

To~ruk!a . iki ~~~ .. Aım~n Şimali Af rikada muha
esı! edıld1. Gogus go. rebeler devam edigor 

gOse muharebeler . Berlin, 25 (A.A.) - Doğu cephe-
l 0ınUnistliı!e kar~ı paktı imzalıyan - - Devamı 4 ncü Sahifede -
:rla konferanıoa dnveti kabul eden 
v ~Vletıer mümoosillerini seliimlamı~ 
a8dPaktın beş ne daha uzatıl masına 

1 Protokol imzal anmıştır. 
,, llulgarjstan, Danimarka, F in liincli
t ~. l!ı :-v~tistan, Romanya ve Slovak
k a ırıuı:nessilleri, dü.nyanın clu~munı 
1 °ınunızme kar~ı bır savaş paktı o
-~n bu pakla memleketlerinin girdi
ktni ... 1 . 1 c1· .~oy emış er ı . r. 

l• F'~n Ribentrop bundan sonra mil
k Çın hükümeti hariciye nazırının 
h e~d i hil kümetinin de pakta girdiği 
t a "kındaki telgrafı okumuştur. Tö -
~~d e , ayrıca muhtelif dev letler 

U ıne•sill eri ile Alman ba<ın erkünı 
- Devamı 4 UncU sahifede -

• 

Şark çepheıinde Alman aıkeri fuliyetinden bazı intibalar 

I.ıondr:ı. 25 (A.A.) - Len'ngrad 
bölgesinde kn r~ ı tanrr uza geçen Rus
lar dünkü tebliğle bild. ı·ilen ve cephe
nin cenup kısmında elde edilen bn$a
rıl:ıra bazı yenı muvaffakıyetler ··kle-
, - Devamı 4 üncü aahifed e -

oo---

oskovada va
ziyet ciddi 

Hitler , burada 40 tü
n1en kullanıyor 

sınin deniz bölgesine taarruz muv:ıf-
devamdadır ~ fakıyetli bir sure~t~ devam etmekte-

ı dır. 23 - 24 sonteşrın ge~sinde İngiliz
ler bir kaç gemi ile Fransız Manş kın
-ıncliı bir ihraç hareketi yapmak ic
şelıbüsüncle buluıımu•IM"•a da Alman 
sahil bataryaları tarafından ağır ka

' yıplar verdirilprek tnrdedilmi~lerdir. 
- Devamı 4 ncü Sabifeı!e _ 

Libyaya ait 
düşünceler 

Bir iki güne kadar kat'i 
haberler gelebilir 

Bazı kapıların önü ve yaya kaldı-
rımlar tertemizdir. Fakat biraz ge- R d h }k h••k"'" t 
çince bakımsızlık ve phlikle kartıla- u mevzu a a ' u ume ve 
ııyoraunuz . . Hiç ıüphesiz bu, bir • 
belediye değil , bir tehirli mevzuu - matbuat aynı saftadır 
dur. 

Belediyeden, temizlik namma ıu Bir kariimiz telefon ediyor ve şöy in ~faız Ye vicdansızca, vatnndaş ke-
veya bu dilekte bulunmakta haklı - le diyor: sesınden gayri meşru servetler yap -
yız. Fakat acaba, bizim de kendi •İhtikarla mücadele elrofınclaki m-ağa kalkuıanlara karşı çok şiddet
evlerimizin ve çalııtığımız yerlerin neşriyatınızı aliıka ile takıp edi;or li davranılmasını fatiyor. 
etrafında, titizlik gösterip daha sıkı ve seviniyoruz. <:ezn hükiiınleriııin Filhakika, bu memlekette halk, 
bir temizl:k esası tutsak hata mı et-ınrttırı l ması hakkındaki fikideriııiz hükumet, teşkilat, ve matbuat, ihti
mit oluruz? çok yerindedir, bunlar vatan hainle- kara ka:şı ayni cephede yer almı~ 

Şehir, nihayet hepimiz,. aiddir ve ridir. Rica ederiz, neşriyatııııza de- bulunmaktadır. Hükumetin vazifesi, 
her ıeyi, belediye veya hükumetten vam eyleyiniz. > halkın ihtiyacının istismar edilme -

ı heklPmek asla doğru değildir. Küçü- Diğer bir kariimiz de gazetemize me•ini temin evlemektedir Vatan_ 
) lcük külfet ve himmetlerden, büyük . gönderdiği ' mektupta, geçinmenin daş da alın teri ile kazandiğı para_ 

;,ıer ve neticeler çıkabilir; hunu unutl zorlukları~ı ~a!şılamıya çalışan va- nın, pi~·a•a haydudları tarafından 
mıyalım. t~ndaşın, ıhtıkar mevzuuna karşı türlü düzenba zlık larla kendi ce ple--** d ilşmanlık ve hassasiyetini anlatıyor, -Devamı 2 iııcl ıahlfede -
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Moskovada vaziyet ciddi r 
- Baş tarafı 1. inci sayfada -

ha b iri ·azıyor : lzmirliler 'Askeri .R.,ADYO Vaziyet (Şehtr ve Memleket Haberle.ri) 
-Baş tarafı 1 inci sahifede -

. . . ~ 

:\losko\"a için yapılan ,;on muh:ne-
1.ı el c rdL· dtismaıı ehemmi.rntli mu\'af-
t akıy r tl e r kazandığından \'aziyet 
eiddile'im iştir. Almanlaı· Moskova 

!emek Jfızım geldiğini ileri siirmekt<>- E k k H BUGÜNKÜ PROGRAM 
• .. dirler. tngilizlerin harekatın .nıvaş- srar aça ÇiSi asan 7.3o program. 1.03 müzik: hafif Hanııvet nıusabakasına lladığını itir:~f t>tnı~kt~:.f~kat harbin . parc:alar (Pi.), 7.45 ajans haberleri, 
1 d f I· 1 kendi ]{'hlerıne gelışdıgını, heı· halde 8.00 müzik programıııııı devamı (Pl). 

::osesi hoyıınc:ı hil' cok kiiylel' i~gal 
t•tmektedirler. 'fnla ke:<inıind e üstün 
dii:~maıı kuvvetleri bu sehrin n mı -
hunda ve doğusuııcla ilPrli.\' Prek (Y) 
i:--:-ıretiyle gösterilen kli<:ük ~ehre var
mışlardır. 

l cvanı alır cır 1 zafer k:ızanacaKlarıııı. bil~ir~ektrdir k l d • 8.15 evin saati. 8.30-8.45 müzik prog 
İz mirde hamiyetli Y:ı.tanda;ıl:mn !CI". Filhakika bai:ivekıl Çorçıl d.e S?e- ya ayı e e ver l ramınııı son kısmı (Pi.), 12.30 prog-

Türk hava kurumuna teberrüleri çeıılerdeki nutkunda halka bol umıd- ram, 12.:~:~ müzik: muhavyer ınaka-
dt>v:ımdadır. Dün ıl<> asaı(ıclaki te- Jer yadctmiı-;, tııgilizlcrin faik ol<lukla mıııdaıı şarkılar. 12.45 ajans haber 
h "rrUleı· olmul:itur. . rıııı. düsmanın baskııı1l uı{radığını ]eri, 1:3.00 müzik: ı:ıarkı \'e turküle.!", 

Hitler. bugün :\Ioskovaya kar,;ı 
kıı·ktan fazla tümen kull:ınm:ıktadır. 
11Lınlardan yirmi i zwhlıdır. 

:\Ian)faturacı Nuri \'e Eni~ Se- biltfümi~ti. Du suretle ele ıı:eri dön- Zabıta, uzun bir takipten sonra kaçakç.ıvı 1:3.30-14.00 müzik: karı:ıık Jll'Ojtraaı 
viJ 7 500, Ali \'e Adil Fid:ııı 1250, mek 'kapılanııı kap:.ınııştı. İngili~ler .. t ·· k J d (Pi.), 18.00 program, 18.03 müzik: 
iliuiz E. Yafc (kazmirci) 500, nıa- .~imdi, zafere ulai:imadıkları takdırde SUÇ US U ya a a l radyo dan,; orkesh'ası, 18.25 konu·· 
nifaturacı Bahri Urgancı :rno lira, :tibarlarıı~m -ı~lrsılacağını bilmekle- Hasanın esrar ::;atıcılığı da şu tarz- ma, 18.45 radyo çocuk klübü. 19.30 

Resmi bir telgraf, K1ılenin kesimin 
cıc mücadelenin yeniden siddetle ba~ 
I ndığıııı bildiriyor. 

manifaturacı Avni Genckırlı 300, <lirler Almanlar da bunu k:ıwadık- dadır: ajans habe:·Jeri, 19.45 serbest 10 d1ı-
M ehmed Heh'acı 250, Mehnı€ d Al- ları ic.ındir ki. çt>tin bir :-;Ul'etle diivi.i~- Kapı çalınınca kapıyı bizzat Ha - kika. 19.55 müzik: 20.15 radyo ga-

:ıwyı't bi:"likleri son günlerde cep 
ht ııiıı c t> nup kısmında bü;1;ük faali
\ rt gösteı·mi~Ier ve Almanları çekil
nıP h:ı:·eketinc mccl.ıuı· ~tmi:;derdir. 

tan 200. Ali Kmaıı:öz 100. arnkat mektedirleı·. san açmakta ve karşısındaki müşte- zele.;i, 20.45 müzik: bir halk türküsü 
"\ıd Fettah Esen 100, avukat Ek- Lib~·ada Sollum, Tobruk ara.;ı~~a risini süzdükten sonnı onun esrar iç- öğreniyoruz. 21.00 ziraat takvimi , 
rt>m Oı-an 50. avukat Adato 50. ,\'apılan büyük tank muharebclerının tiğine kani olunca içeri alarak para- 21.10 müzik: karışık şarkılar, 21.30 

birinci safha,.;ı lıitmistir. Her iki tara- sını da aldıktan sonra e:.-ırarı vermek- konuşma (sağlık 8aati), 21.45 müzik 

Londra. 2il {A.A.) - Burada isa
l'l't edildiğine gört>. Almanlar Don n~b 
rıni Ro.-toftan geçmeğe k:ılkarlar,n. 
ı•ok büyük bi- zorlukla kaı·şı!usacak
l ardır. Çünkü Ro. tfıf. nehrin ,;imııl 
batısıııdadır. Ilu itibarla ·ehl'in Al -
maıılar tarafıııd tıı zaptı doğru dahi 
<ılsa, bu. her halele nehrin geı;idleı·ini 
<l<· ııldıkla:-ı nıiiııa:mıa gelemez .• Te -
hir 500 kilometre geni ·li~indeclir. 
Esaslı köprü olarak ancak ll'k katlı 
ik' demiryolu köprü~ıı \' :trclıı·. 

On be!:> scneve mahkiını 
oldu 

fın tank k:ınlıı mühimdir. T~ııık mu- te, müşteri, esr:ırla dışarı çıktığı va- riyaseticumhur bandosu, 22.30 11 -

harPbPle"i, ~-;imdi düz ,;aha dan arıza- kit derhal kapının kol demirini vur- .iam; haberleri, 22.45 müzik: caz -
lı :ırazi~·e geçtiğinden faaliyet a~ı~l- maktadır. ban el (Pl.). 22.55-23.00 yarınki prorr 

Tepecikte Alman ,.;u, 'si nıevkiind' mı:;; w lıiivük piyade birlikle~·ının Zabıtanın tesbit ettiği bu tarz ;;:atış ram ve kapanış. 
oturan ;\fohmed oğlu Şabanı bir g .c~ harek:"ıtı haslamıştır. Harbin ::;ıklet karşısında kaçakçıyı yakalamanm 1 

8
------------ı 

oda karıısıııı aeık bırnkm ık mescle,;ıı.lınerkt•zi Tohrukun yirmi kilometre güç olduğu anlaşılmış ve bun-a karşı 1!:1141!!!!! .!!S\ 
den kızarak k;ısden öldüren \"e knı ı,.;ı cenubund!ı Sidi Razakdır. Tobnıkla da tedbir alınmıı:ı, nihayet muvaffakı- U ;;;;;D Q;iU 
C'emilevi v:vraJl\·aıı Demir oğlu .\f h- mııvaffakıyclli çıkı~ harekeli yapan .vet temin olunmuştur. Sivil memur -
med D~mf rcioğIİı ile karcle:;i alih Ko- Polonya kuv\'etleri dün akşama ka- !ardan ham mal kıyafetine sokulmuş 

üzü~ı çanlı ,.e hemşfre,.:i Paika Öz~üzt>nlt>rin clar renuııtaki İngiliz kollarma 6,5 olan birisi, evvelce esrar aldığı tarz-
Ağıı· ct'zada cereyan etmek~ olan mu- kilometre . · aklaşmışlardıı-. Kapotzo da son defa da evine gitmiş ve kapı- ·171 Ç. İnhi. idare. 

K. S. ıc. S. 

hakemeleı-. sona ermistir. :\fchmNI ile- üzerinden hareket ederek Ganıbotu yı çalaı-ak diğer zamanlardaki gibi 158 C. R. j. Franko ;~ 
mircioğlu ıı; :<ene. 17 giiıı ağıı · lıap,;c, alan Yı•ni Zeland:.ı ktı\'Vetleriniıı. a- p 1. "d"" .. M"th t Uyguç içeri girmiş, Hasandan esrar istemiş, 

15 

50 17 
16 

---oooı---

Libgaga ait düşünceler 
S:ılih ,. ' Faika ,;ekiz<~· ay harı: " m<ıh- ,.;ı] kafi muharebelerin cereyan et- 0 ıs mu uru 1 a • numarası tesbit edilmiş olan bir lira- 141 Ç. H. Levi 
kı'ım 'dilmi!'ılcrdir. tiği Sidi Razaka yetişmek üzere .°.ı - İkiçeşmelikte Azizler sokagınd-a !ık kağıd paravı vermiştir. Küçük Ha- 57 Ç. :\1. .'.\fordoh 16 50 

dukları h:ıber verilmektedir. İngılız- oturan ve zabıtaca meşhur e;;rar ka- !lan, parayı c~bine yerleştirmiş ve 5o Ç. lI · A. özgür 15 

18 50 
16 !)() 

15 
-Bat tarafı 1 inci sahifede - 0<>o Jer ayrıca, harbi biran evvel kaz·!lıı: çakçı!lı diye tesbit edilen sabık~lı eıırarı veı·miş, hammalı dışarı cıkar- 20 Ç. T:ılat Taner 14 

nı-Min arttığını güsterm kle berab(·r. Y olJa r ağaçlandırılacak ırak irin Mısırdan durmadan takn- küçük Hasan Özocak, esrar sattıgı mıştır. Ru memur, beş dakika kadar 15 Ç. :\L Alalof 18 2!') 
lngilizler havada ü,;tünlükle!'İni mı4· ye kuvvetleri almaktadırlar. B~ı :rn: ,.;ırada suç üstu tutulmuştur. Küçük kapının önünde beklemiş ve küçük 

612 
. k. 

h f t kt l. ı t ·ı· h k İ n>;:ı eclilmil) \·e edilmekte bulu - ff k t · 1ıtımalı H k t k abıta,·a H :ı,e un a aza e !l1e · er ır er. ngı ız anı ·ııv-- retle seri biı- muva :ı ıye ı · .' asanın u~-ar oyna ma ·, z . ,J' asanın dışarı çıktığını görmüştür. 
8841

,, · 
v<:tleri, Libya taarnızunuıı ba~larlığı mu:< olan turi.:;ti · yolların ağaclaııdı- güııclcn <Yüne kuvvet bulmaktaclıı.: hakaret etmek, esrar . atmak v_ cır:. ırt- Memur. kü,.ük Hasa.na: " dünkii yekfın 

· "~ · 1 rılnıa~ı i~~iıı kararlar alııımıstır. Bu htı- " d - t " güncl<?n~rı ıüylik foaliyet gö>'teırnıek- Flir taraftan Srenaikin ı:ıinıal ogu. mek suçlarından 19 maznuıuye ı :-'~ - Karakola gideceğiz; 
t dirler. Dün :•alıııh iki flarikeıı filo- " 11 "ta Ltlkikler yapılacaktır. ucunda Sollunı . Tobruk arasım~a dÖt'l de mahkumiyeti vardır. Ke~dısı Deyince Hasan, ne yapacağını şa-
"'ll 20 avcının hinı::n·0;.iııde altnııs Al- ooo rr.uharebeleı· cereyan ederken l:1gı - 44 yaşında olan küçük Hasan, ?t~ - şırmış, diğer memurlar da meyd-aııa 
man ta,\yaı·esiniıı y~qıtığı akını dur- ı •ı• ı A ·ıı lizlcı·in başka cephelerde de ycııı h:ı- den beri evinde esrar s-attığı ve ıçıı:t- cıkmış ve Ha-anı karakola götürerek 
rlıırmuşlarclır. Alman tay.varelerindeıı ne-ı ız er Eli ayı reketleri bulunduğu haber verilmek- tiği için tutulmuş, mahkemeye ve~ıl- ~zerini aramışlardır. Esrar mukabi-
:ıo tane:<i Yuııker::: !'\ pike boml.ııınlı- tcdir. Bu habere göre, cenuµtan ha- mis, deliller elde edilince mahkum imde verilen numarası tesbit (;dilmis 

89025 U. yekun 
ZAHİRE 

20 ton kendir T. 
~O ton ~u;:ıam 
11 B. pamuk 

---·000---muıı t<ıyyarcs1<L ve lıuıılar, İngiliz ıırh zaotettı"ler reket .:!den ingilizlcr hududdan !H50 olmuş, suçu tesbit edilmeyince serbest ıı~ı-a. Hasaııın üzerinde çık lığı va : 
_Jı kU\·vctleriıı_i bonıhardınıan et nıc!' ı kilometre rne,..:ıfccle Biyagloyu :ılmı~- bı:-akılmıştU". _ kıt H"lsan. şu sözleri söylemiştir: ZABIT ADA 
Hı~~oı·Iardı. ~·ak t lıunlı~r. h deflcrı- - B-.tarafı 1 inci tahifede _ ]ardır. Sahildeki ikmal yol.I~rıııııı Son_ defa ~·ine .es~·~ı.r .. kaçakç~lı~ı -:-- 14 .ay hapis ve iki sene ::;lirglin ua:azr.z.::m·--
ıı.e \ aramanıblardır. Harıkt·rı tay ·:ırc- 1 .. <" b 1 . . tehdid allına düşme~u dolayı,;ı~ le hu yaptıgı tesbıt edıldıgı ıçın suç ustu cezası yıyeceğimi bilivorunı. Ona 

16 
lR 2o 

27 öO 
50 (j() 

7!1 

!er; derhal hucuma geçnıi~k~· , .e lı'r<ız ci\1-i "1;1
1

1 .~t" ·ı .. Bardıya arasında~ı ge· ;;urctlt> mih\"ercilerin vaziyeti ajl:ır - yakalanması hususunda tertibat alın yaıımıyo··um da beni ~ldatmanıza ve Terazi çalmış: 
-oııra Alman tan·,c1·elednin -ağ!anı ./5 ~. k~· ktıı ken Tobruk ga~nızonu lı;smaktaclır nu ikinci hareketi ya - mıştır. Ham mal kıyafetine .;okulan yakalamanıza vann-orum Halkapıııarda ~eyyar :<atıcı li_:ı: 
kalanları bomlı:ılarım ataraJ.. kacnıı,;- t'!u~ \·\ kılalarla .ar~sııı.da~ı m~,,a- ııa'n kuvveti !"in miktarı heni.iz nıec;- bir kaç araştırma memuru, Hasanın Hasanın <'\'iı;de '.:ırastn:m·ı vapıl _ :-an oğlu Hü:-eyinin bir el terazisını 
l:ırdır.:-. . .. , .. ' ı~~: .. Siclıi 00ıetr~,,·ı~ ı~dır~ıştı.r. H.ınd- hulcHir. Fak·at pek zııyif olmıya<'akla- evine gönderilmiı:ı ve para nıukahi - mış, fakat bir ~ey b~luna~rni-tııştır. çalı.uı ;\fchm~cl ?ğ~u Hasan tutıılmıı~. 

İngılız t:tr.r< ı 1 rı du. nıaı· nıolot·ıu d", . ?1eı - Halfa.}cı bo~ge. ınrle rını tahmin edivonız. l\Iihver kuvvet- !inde e~rar aldırılmıstır. Hasan, adlh·evp verilmistir adlıyeye Yerılmıştır. 
kııvvetleriyle ııakli.}t- kollı:~·ıııı da Iııı:ıı. ~şnı.ım çe~·:rmektı> <levanı ~dıyoır. leri kumandan; bura~·a mukabil km·- · ------ · ooo • · · · Anasını dövmüı: 
bardıman oetmektedirlu!'. (;e<.;en cumar-ıG.ımbo.t t Hare meydanı. duşman ~a- vetlcr göndermeğe muvaffak olama. • • )' B' 

1 
A •• • İnönü caddesinde Ha an oğul 

tesi günü, bu haruiıı l'll uzun h;ıva ~~fıı;~'111 ~ullanıl~ıaz hır . haldedıı:. el ığı takdirde şimal ucundaki birlik- Bır llll'lhiekır Ad ıyeye ll nıahkun1 Odemıs Muhsin Ye Ömer oğlu Mahmud, ~ • 
muharebesi olmıı ve öğleden .-oııı_a 1 ?;m< 1 ~u,,arclı~~!n .. ~azla._:'.ddetlt>nrlı~ !erin durumu' feci bir hal ıılabilir. ·"ld' ]ıa j ·h . d . "' b~psiz Fuad oğlu s.er:·eti dövmüşle:: 
ha!31ıyım Ç"a·ı pı,;nıa. hm anııı karardııı:ı ~. ~u .~ol~t:'.le hıı ılııı ıne \ akıı~ te~cleı Hafüi bütün Sirenaikdeki mihver veı 1 1 p S anesın en kaçtı dır. Kemeı·de zeytınlıkte Yusuf og 
zamana kadar rknını etmi tir. Dii~u- 1 ~'.I,.;~le..~ı. 5ok ıırı~alıtlıı·. D~nıze ııwn kuvyetlcrinin, v-ani Oerne, Bing-ıızide Kaı:ıntınada İnönü caddesinde :rno Ödem·~ hapishaıwsınde bulunan ve hı İsmail de sebepsiz ana~;ı Giildane· 
rüleıı tayyaıt'cler. ı;ülliıı kumları üzcrh.ı-1~'.1<~! 1~\1 ;y\1

." .taııklanıı hııır('katın:ı eh·c- bulunan birlik.lcriıı vaziyetinin çok num::ıracla oturan ve Pazrnncl c;ar~ı~ın- hırsızlıktan iki ay, 15 gün hapse mah- yi dövmüs. heı· iki "uçlu, adlircye ,·e• 
ri" yatıyordu. ffri Avustnılyalı ~ı~ ı~ 1 r eın c ıı. tehlikeli bir vaziyete düsmell'ri bek- ela 21 numarada l.ıahaıatc;ılık yapan klım Ala>jehirli •ırabacı Ahm·~d oğfo ı-ilmiştir, 
t:ı:;.-areci idare~ind:? olmak iizere ıkı K· h' ·)~ ( \ \) .d. !{ . , ,· Jcnebilir. Çlinkıi a~·ni İngiliz ku\'vet- Yako oji;lu Rob 0 n Haz:ııı, kilosunu :ıs .Muı-;tafu Gür, hapishıınenın avlusunda Batından yaralamış: 
filo Eladen ,·alrnıınıla )les r 'mit 109 a 1 ıre, - 0 ı .ı ·

1 
- 1

0
1
• ehzcgt ~ı- ] rinin iki i.ic gün ,.;onra .·ahi! "ara- kuru:a ,;atması Jazımgel 'il tuz ruhunu gezinti yaparken bir kolnYını bularak Kahramanlar mahalle~inde ::\.luS • 

.. • .1 k 1 . . . ı ·· . varrnc a cerevan et en ve ıı· or um . ·. 1 k 1 · 50 k t k h "k • t f • ı "I ı · d ~ı ı du'man fılosu ı ' arşı w~mı. \e ':ı-- . t'b· . , • h . 1,"1 
. 

1 
rak. nııh\'er :kmal yo unu e~nıe erı ı ırn:a .-a ara · i tı ·ar _raptığıııdan kaçmıştır. a a og tı .ı ey u . l\Iuharrenl 011 ı 

l.ı ·ıuı>i ·c ugintmı tır ın 1 ' 11 \et"€n mu aıeut: er, Aman h ld ' r· · ı · ı b · · ıf ·'dl" ·1 · t" s ı k l · · lı"' · Ahmed' bir m·· k .. ·· d ·ıı· nıaııı <tcı ır mag · ' ' · · . ·hl k . . 1 .. · . . . 1 b· . . . n;u tem ır. ngı ız er una mm:, ."1. ıyeye verı mış ır. uç nııun ~·a ·ıı anm:tsı ı çın u.ıın ~ un"l aşa yuzun en ~· 
---000 z~ı 1 

unelt :ırnııı. ~ı~a. atı>'ı. c;.et'\ı\!- fak olurlarsa Tobruk civarındaki }lağazada yapılan arastırnıııcta !ll kıızalarla viliı\'Cllere hüvi,·eti hakkın- kı şi~esıyle vurarak ,;ağ kaşı üzeıııı-
G .. .. l sıne geç111P. en ııct.ıcesını veı mı~ ır. h b 1 ' 1 hl . d t · 1 k"l t h b 1 d 1. . ·ı . :h 1 elen vıl'·ahmı. ,. . b t· . t t lmııc:-un un OleSe eSJ ş· ]" "k' t· .. f b .. h· l• b' .1 •• • mu a ~·e e er, a ey erın e ne ıce en ı o uz nı u u unmuştur. a ma umat Yer mı~. t?rtı ata ınnıı~- . · ' ~ e za ı ,ıc,ı ıı u 11:1{ 1

• 
1

1 
1 d.'11 .ıAI u :sla at .ıl ı~ 1:' 111 ı- ı;e dahi Libva harbini kazanmalaı ~·i F'nkat bunlara da su karıı-;lınlmıs tıı" tul'. 

- Baş tarafı 1. inci sayfada - 11~ gırn:ıış er ır .. mun arın, ng· ız e- · k~ a: hilin girebilir olduğ uanlaşıldığıııdan tahlil. dtiril~ Mütecaviz müşteri: 
rııı çelık çenbennden kurtuldukl,ı~·ı ne ım. an ~ .e · A ı af "t· J· • dd · ı "'.. ·· 

riııc ·ıkhrılnıa,.;ıııa müsamaha ede- . . . 1• D" d h 1. Divalo. Sll"enaık sahasına lıiti~ik nıesi mııyafık görülmüştür. Sıhhat ınüdüı1 L··ıtlÜl1 ı, a. ,t aı ca esınc e .,,umcı 
•ııez ·.:\latbuat be bu ~ahaclıı i ··acl - ,m,aal~ıı'ı1 ~1ıcı~ıaktgı'ıe ·11!1.ez.t uf~tmanb'.. ~k~ıl ' 0

1
- mühlm, münbit, harekata eh-erişli 0<> bank .\'t!l'li mallaı· p".lzaıından Anı~· 

· · .. · • • .. ' , , •• >il" ·ıı"ı an uru an' · J ·k· b · ] · · 11• 
Iar temenniler tetkikler rn trnkid- h· . •-~" I k ' ~ . • ki bir yerdir 1928 de İtaly·anlar tarafın ~('ı'caı·ı>-t 0<.l,'tSt ıııoc}ı's· tef tis.· eri 11 ~n ezı a nıak ıstıyen Mustafa o,, ' . . mu ,ııeı.x:. ı o ur ·eıı, ıa:e V

0 tan arın . 1 d"l . t• 50 b" d f 1 \.. \.. . lu Ibr·ıhim k d' . b ·ımr. 
lerle hiikumet ,.c halk ct•phe.·iııi mü- tamiri is; ehemıni\·etıi bir ~kil ·ılmıs- dan ışga e ı mış ır. ın en az~ Çe ·med, Sıhhat . ·J .· . lk'k 1 'ı " d' . _en ı. ıne ez "~~ı ı' 
laf·ıa •der . •. ~ . ·• ·. ' ·- hurma :.ığacı. 100 k:ıdar bahçesı 'C • 111 .. " · ~ ' ı~ eı ııı. tec ı < t 1 mesııı en mugber olarak mues~· 
l' I•~·;k~t bi~z·ıt vat·ıncla~hrın bu L~- tıı_. h.ıs.ı~a ugramış olan t~ı~klaQ·ı ta- vardı 931 savımında nüfusu 3573 S Çıt vıl~l.v:t Sıhhat "~ içt:mai muavenet miidürü Muhar:-eme hakaret ve t.<ı • 
tc n;ühim ;olleri 'oİduguıı'ıı ıınutmn- ~~;ıl~1\~:c~~i ı~~~~ ın~~~ 1.n.~ılı.zl·e·r.' tAtl- idi. Burası, k~filelerin kavu~an nok- Ticaret odası meclis aza,;ı se<;inıi m~ıclurül D.r. C'evç·det Saracoğlu .. schhıh·i: arr~ız yt'.ııi'hıclC'ıı tutulmu~. ııcl]iyr'·e 
malıvız 

1
. 

1 
~ ç~·· k" 

1 
r.ı .ı ı)ı. \azı.}e e- bstdır ve buradan sahile doğru mü- hazırlıkları tamamlanmı>ı. ilk mllntc- mız~ ge mıstır. ;.rşmNf, umunıı ':'I ı \·erılnıı~tır. 

• · _ _ . .• . • cır cı u~ tı ıııı ar. haybettıkler t:ııık- '. b"l . 1 . ·d . k" 1 "!iz- hiplerin isınıkoriııi ihtiv·ı ~den defter- rnzıyet çok iridir . 
. ..\1es~I~. kaı·~ılastı~ımız ıhtııi::ıı· ha- l:ırın yerıııc yenilerini ko~ amazlaı·. htm oto.~~- 1 

.. 'Y.0 .u v~'. 11 ı, ngı · _ ter oda koridoruna a.,.;ılınıştır. Odada · 
clı~clermı haber vc:ıyor muyuz. \"er-ı Ier motoı·Iu va::;ıtalaı la bu yold~n ıs , . . . . ·I . dı>fterleri tc<lkik ---000 

miyor muyuz'.' Biz:- ijyJe .gt•Iiyor ki.in la ·c t ırlilıatı, memnuniyet \"erici t.ifade. edebilirler ... !!er halde Lı~~a ı ~~et;t~~~~ı!~~ıı eı' Ekrenı Yalçın l(aya 
'a.n Ye .. meı·hnme+Jı taraıımız. bazen :jckild • \'e nikb:nlik tl'·andıracak vazi- ha~ekatının en muhım kısmı, •1n~ıhlı~- İsimleıi clefteı·~ knnulmasıncl,·ı tın?ı-
bızi boyle harekett!'n uz:ıkla:ıtırıyoı·.ıyettedir. lngiliz ktı\·Jvcllnı·ı· '--ıız'ııı Jerın yapmakta oldukları bu :-;cnı .ı- t in ~ ol·ıııloı· b" .. ·t· ı· .

1 
. t'h · Urfa Valilik \'ekaletine tayin ecliltıı 

. ı · .. ·t· " b h· ı •. _ - .. . • . · • ~ , • • k:t ı· kt . u m-:- ' " , a ı,; ır ,ı ı c 111 ı np Ekrem Y:ılcınktı\'a a\· lJa::;ıııda llrf,ı-ll.ı lıukı \ .ızı emız, unu ıııer 'eı 1 muhımmat \'C vı'·a~•k nı·ıclclelcı·'ııı· ıe a o ,ıca ıı. .. · .. t 1 ki 1. · · • · 
. . · k · · ·'"'"" • ' 1 d ennımrnıııe nıuracan rı ec 0 ere ır. ı·a Jıaı·eket ede"ôkt' 

---000'----
Göztaşı alınacak 

Ziraat Vı:ka t', İznıirdeki ,;Lokwr: 
50 ton gözta,ı ~atın alııınıa:ıııı \ ilfıre· 
te bildiı1ni~tir. 

mt'k, pıya;;ayı bır haınd.m kurtarma muntazaman almaktadırlar Alm·ınl.1_ Hava ar a: · ' ""' lll'. 

tır. Hatta ve hattiı, en küçük lıir şüp-' rın ı:inıcli uğradıklaı'ı müskülii.t İn~i- -ark cephesin~e Sovj·~t hava ooo,--- Çocuk bahçe gibidir. Ne ekerse11 
hemi:: ?ile hizi \':tz 7feye da\'et etn?e- Iiz kıın-etleı·i sahil boyuııc;ı ilcrf iverek kuvve~Ieri~in. epıyce . faal.ıyet~~ bu - ı:\laarif n1 üd Ürü Bcrga- T'orha lıda bir cinayet onu biçersin. 

~~~-~----~~--~ 

ge kafıdir. Alı')·Veri · esnasında d!k- Alnıaıılnrııı ial$ ve mühimmat ~lepo- lundugu gortilm.ekted:r. B:Ihas>;a 760 Çocuk esirgeme kurumu genel 
katli olmağa, fatura bteme~e hak-ı]arıııı le geçi~·rl"kçe artacaktır. kamyo~ıu? tahrıb~ dogru ıse, bunun nıada oklu merkezi 
kımız v-arclır. Bize. (bu mal ~u kadar çok muhım oldugunu .kabul etmek :\faarif müdürü Re. i<l Tarakcıoglu, Torbalıda (':ıkırhcY!İ köyünd" .\1:- -·-------------
t-dcr. fo~at size şu fiutlc ,·e:·i~ orum) j Kahire. 2:i (A.A.) - Orta :;ark l~~ımdır. Buna mu~_abıl, .~iman te~~ mektepleri tefti:ı i(·ın Bergam:ı,\'a .~i~- mi,; Aksovun vücudunu ortacl:ın kai-
de.vene ıı_ıa~rn_amulıyız. Brit:ınya ka·rargfıhıııın tebLği: )ıgınde hava harekatı hakkında hıı mistir. du~ak n1uksadivle yolunu bekliyerek Taggara s·ınemasında 

Halk. ıhtıkarla nıiicaclele<l<> ıw ka-ı İııgilizl{'r Agfüıyı zaptetmi,;1erdir. şey yoktur. . tabanca kurşunfyle mi.itRaddid yerle- il 
dar has,;as da\"ranır .. :ıahsın ve mem-ı Tebliğ', İngi!İi: kuvvetlerin"in Tou- Diğer tar~~tan, Lıbyad-::ı hava n~e~:- ooo rindcn ağır surette yaıralıyan Hü;;eyin Bu gün 
lt>ketin haklarını, Pl.\'~ . anııı sel:imet nıkta lıir çıkı~ hareketi yapnıruk 2000 danları !ngılızler ~esabına .eıvenşlı- Rüsvet alan nıenuır oğlu Gani Kurt, İzmir Ağ~l'C.'..'Za mah-
ve intizamını ne karlar dü~ününıe, elen fazla e1-1ir aldıklarını ilüve elmek- dir. Almanl·ar, gerıden vesaır yerler- , hmesindc muh:ıkeml' ec!ılmek iizeı·e Hususi 
ihtikar o kadar :<e.ı·i ~•kilde ve 0 ka- leclir. den sevkiyatla Libyadaki zayiatı k~ı- ya'kalandı İzmir hapishanesine getirilmiııtir. 

Ucıı;.: Halk günüdür 
15 Balkon, Salon 20 

1 ıııci ın·ogr:ım 
rlar kolay tepeleıır '. -. :\Iuhtekir bilme- ooo patmak istemekte ve harplerde, bıl- Dün bir rüşvet hadisesi olmus - Vak'anın ,;ebebi Memi~in, öt~de beri-
lidir ki, k!'ndi·ini .. rlHIPtin. te ·kila _ y . b' . . ·l t , .. b . . ha::;.-;a şu metodu takip etm<>kt >dir - ' 1 G . . . k'" den ı· 0· k 

lı enl il Zil 110 ecru esı tur. İl<i,,.,şmelik caddesinde kunduracı ce anının aynı ·oy . - ev 1 ır a-tından evvel \'{' ızzal, müe-,,;ese>'i _ • Ier: -.~ h ı ı h ıkk 1 Osman oğlu Yusuf ile H:ısan oğlu Beh. dınla alfıkası .. u un< ııgu ı · ıııc a 
ne alı. ·veri>je Sl imi: olan vatanda~ııı Londrn, 25 {A.A.) - Britanya or- Tankların toplu bulunduğu zaman- lül, zabıtaya müracaat ederek Maliv~ sözler söylemcsıdır. • 
~likkat ve :u• ı·\kontr~~ ı~t.nıek~edir. dusıında \' ııi bir zırh tecrübe edilmek- t~ t~arr~zu~ sıkletb merkezi ~u v~c;ı- islihlük şub~si memuru Baha taraf;n- Gani, bu dedikoduya tena halde ı-ız
hte. ancak ıı va ·ıt mu e ır, pıs tır-lt r. B . ·h h· mil a,;ker bir neh- a ara oma la ve un .ar mu -are e- dan muafiyet karnesini almadıkların- mış Memi~in yolunu. lıekleınis, tabaıı
ııaklıırını kcsmcğe 'eya ;;aklamağa j ec ıı. u zıı ı a . , h . ye açılınca, bunların ık mal teşek - dan dola~·ı haklarında tutulan zabıt casını üç nj ate~ ctmış ve Memi. ym·a-
ınecbur kalır. Yok:>a o. ı. kaydi ile • ,r. i.) ÜZt'rek g'':!Ç\!bilec.ek, h.er aıreketı 'ku.·.ııerine hücum edilmektedir. cu.·.n- h t h k ld 1 

l k k k b d b k yarakasıııı iptal ederek\·eniden zabıt lanmı~"1a da as a aneye :ı ırı an müsnmaha ile. merhamet e ·-a'!'şılaş- ıkı clefa tekr:ır <>df'hılece tır. u tanklal':ı karsı un an a: a tur- · 11 t . 
'k \ J.. t kt varakası tanzim etmek Ye kendilC'l·ini yaralı, bir müc le :;onra ıyilc:ımiştir. 

tığını görür~c. daha geni~ ?11 ·yasta. Şimdi zll"hların, beden hareketl_e- u ne ice atınn:ak yo ur. cezadan kurtarmak için elli lira riiş\'et Kasden öklüı·mek suçuı;cl:ın Ganiııiıı 

~ 3 8 d 
•• 
Oldüren Ormal1 

2 inci Program 
Fnutulmaz bil' b:ılo gece~i 

:ı.~rn fi.~o !l da 
Yarın 

Sarışın Şeytan 
daha ustunıplu denaetler ıçın ce~aret rini nğırlaştınp ağırlaştırmıyacagı, Ş,ark cep~esınde: .. istendiğini şikayet etmişlerdir. Zabı- muhakemesine a~·ın 28 ınci gi.irıii ba~-
kazanır. mukavemeti azaltıp azallmıyacağı tt>d- Gelen haueriere ı.ı-oı·t>, .l\1o:ıkovada t . . 1 . t ·t"b t ııetı"cesı'nde, mc- l:ınacaktır. V E ** kik d"J kt r. Sovvetlf'rin vaziyetı n:ızıkleşmiştir. aca '1 .ın.m eı 1 a · . . :\-IACAR SENFONİSİ .J 

---000 e ı me ec ııı. ooo Almanlar, kış bütün şiddetiyle gel- mı~ı-, .nışvet olar~tk nunıar~ıları tesb~t Bergamada bır yaralan1a '.'.._•_•_•_•_• __ ..., _________ _ 
.. , medeıı :\1 oskovayı zaptetmek L-;te. edılmı: olan } edı buçuk lır:ıyı ~ldıgı 
())en Alnıan ta yyarecısı IKozanda zelzele mektedirler. Evvelce çamurdan bo- swacla tutulmuş. hakkıııda lahkık:ıt:ı 

Lolı(ll·a, ~..ı- ( ' A.J - Rcı·Jııı radyo- K - .. ·-t zulmu: olan yollar sog-u1Tun bu vol- basl:ınmıştır. 
- n . oznıı. 2.ı (A.A.) - Dun sa:ı • .. ' '.. " · 

sunun lıildircliğiıw "'Ol'e nıuq·uf Almıııı l" 26 1 . 
1 1 1 

., . .. lan dondurması -yuzunden ..şimdi ha- ---1>o---
. . · "'. · . "· c a şıma <en cenn ıa ., sanıve ><u- k • ... "d b" h l 1 · Q b b' · f"·d ı:.ıyy~~r0cılcı· ı ııclen mıralay Vılerd. tay. . · re ata mu. aı ır a e ge mıJ$ ve n eş ın zey•tın l ant 
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' ' eygand nerede? Pasif korunma 
Tulon, 25 (A.A.) - Gener~ıl V1.:y- Belediy('Ce :ıehircleki muhtelif :cmt-

gancl cumartesi günündenberi, burada lc~·de bulunan pasif korunma teşkila
eski ayan azasından bir arkaclaşmııı tına mensup itfaiye erleri için migfor 
ikametgahında rerleşmiştir. ~ııtın alınııcaktır. 

AR[(ADA. LARI 

Sadi I!:iılay - İzzettin Ökte - Feyzi Aslangil 
YALNIZ iKi KONSER VERECEKTİR 

Gişe sabah ~aat 9 dan itibaren •açıktır. 
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26 ikinci Teırin 941 Çarıamba 

Müzikli Narin Lokantası 
ATATÜRK caddesindP. 112 numarada teessüs e°den NARIN lokantası 

bayramın 'birinci gününden itibaren umuma açılaooktır. Her gün öğle ye
meklerinde saat on ikidım bir buçuğa kadar klasik muzik ve akşamları 
ııaat Al,TIDAN itibaren IMmleketin en mürena saz heyeti ve okuyucula
rını dinlemek zevkini :ıncak NARIN LOKANTA ve GAZİNOSUNU teş
rif etmekle elde edebilirsiniz. 

lzmir Defterdarh2ından: 
!fat:ş Muhammen B. 
No, su lim Krş. 
987 3 üncü Karataş M. Islahane sokak 1724 ada 4 parsel 15 00 

126 M. M. 107 eski No.lu arsanın dörtte üç hazine hissesi 
989 Karşırııka Bahaıriye lif. 1865 inci sokak 181 ada 2 

par.sel 85.50 111. M. zeminli 4 tajlı hane. 2 10 on 
!l90 Karşıyaka Alaybe,v Mitatpasa cad. 45 ada 37 parsel 

197 111. M. 9 tajlı arsa.. 250 00 
991 Kar:ııyaka Bostanlı 1700 üncü yalı sokak 1356 ada 

8 parsel 265,25 . :M. 518 No.lu arsa. 198 00 
992 Karşı~·aka Bostanlı 1813 Toprak So. 1368 ada 3 

parsel 20 M. l\I. 12 tajlı arsa. 98 00 
993 Karsıyaka Osman zade 1775 inci Osm:ın zade çıkma-

zı 111 ad:ı 10 parsel 208 M. M. 32/l - !'14 tajlı arsa 42 00 
994 Kıırşıyaka Ala,vbey 1681 Şehit Cemal sokak 26 ada 

2 parsel 84 M. M. 411 tnjlı arsa.. 70 00 
!l9G Karşıyaka Alaybey 1694 ilncü Sezai sokak 44 ada 5 

parsel 1201 M. M. ı O tajlı arsanın (yedide ikı ha-
zine hissesi.. 185 70 

997 Karşıyaka Osman zade 1775 inci Osman zade çıkmazı 
111 ada 8 prsel 130 ;\f. lif. 30 tajlı arsa. 26 00 

998 Karşıyaka Alaybey eski sütçü, Yl.'ni 1696 ıncı Hengiim 
sokak 48 ada, 58 parsel 110 M. 1\1. 88 tajlı hane. :l50 00 

999 Göztepe M. Eşrefpasa sokak 935 ada 4 parsel 316.75 
:\1. M. bila No. arsa. 65 no 

l 000 Mersinli Bornova caddesine gin"en 1564 üncü sokak 
1463 ada, 5 parsel 920 M. M. 40 tajlı (Ars:ı, Baraka, 
Dam, tulumba.. 800 oo 

1001 ikinci Süleymaniye ;\Iısırlı cad. 154 nda 9 parsel 142 
l\I. M. 133 tajlı arsa.. 57 00 

1002 Üçüncü Karataş :Mısırlı cad. 670 ada 9 parsel 976 :\1. 
l\i. 156/l tajlı arsa.. 120 00 

ıoo:ı Karşıyaka Alaybey 1682 inci &>lam<'t sokak 28 ada 
8 parsel 100,50 M. l\L 34 kapu, 36 tajlı hane.. 300 00 

1004 Karşıyaka Alaybey 1672 inci Miırat sokak 20 ada 18 
parsel No. 1512.50 M. M. 23 25 K. 17 ·4 tajlı Sebze 
bahçesi.. 1512 00 

1005 Karşıyaka Alaybey 1682 inci Selamet sokak 28 ada 
7 parsel No. 92.50 1\1. M. 32 knpı 34 tajlı Ar.sa. 45 00 

Yukarıda yazılı em\'alin pe~in par:ı ile millki,•etleri 12 , 11•941 ta,.i
hinden itibaren 16 gün müddetle milzayedeye konulmuştuı·. 

1h:ı.le4!ri 28/11/941 tarıhine müsadif cuma günü saat 14 tedir. Talip-
1.,,rin muhammen bedell€ll·i ürerindeıı yüzde 7,5 teminat akçesi yat ıra
r:tk yevmi mezkiırda Milli F.ınliik müd!irliiğünde müteşekkil satış ı<.J· 
tnisyonıına müracaatbrı. 13 26 (4748) 

Kız lisesinden yetişenler cemi
yetinden: 
18 ıı 1941 de toplanan kongrede ekseriyet bulunamadığından içtı

ınaın :!Glll 1941 tarihine ra~tlıyan Çarşamba günü saat on altıya bıra
kılmasına karar verilmiştir. Bilumum İzmir Kız Lısesi mezunlariyle Li
sede öğretmenlik etmiş ve idarede bu !unmuş aırkadaşların o saatte İzmir 
l{ız JL•~•ind<' bulunmal:ırı rica olunur. 25 26 

lıın&· Helffii:ytsiııdeıı · Salihli lna .ıteınurlıığııııdmı · 
A~l'A' \"C muhtaçlara dagıtılmak Bir lıor~t:ın dolayı satılmasına kıı-

•lzeıre 50.000 me.'joe ve pınar kömürü rar verilen Durasallı Karşıyaka As
Yazı ıg4!ri müdürlüğündeki şartnameRi malı mevkiiııde K. eHel 340 tarih 43 
"e<ıhil~ açık eksiltme ile satın alınacak- No. kandlı dokuz dönüm tarla ile T. 
tır. ::\Iuhammen b-.odeli 3625 lira, mu- sani :ı4·0 tarih \'e 39 nurada mukayyed 
\'akkat teminatı 272 liradır. Taliplerin dokuz dönüm çeki'l'deksiz üzüm bağı
~minatı Is bankasına rntırarak mak- nııı 16 his:ıede borçlular Hafize, Yıl
lıuzlarivle ·ihale tarihi 'obn 8 12, 941 m:ız, Meryem, Kamil, l\luslafanın mı 
l'azart~si günü ,ant 16 da Encümene iki hissei 15 12. 941 pazartegi giinii 
lllliracaatlım. 22 26 30 6 (4921) gaat 10 - 11 de Salihli İcra datresind•• 

Karsı~·aka 1690 sayılı sokakta k.1• açık artırma usuli~·le peşin para ile 
nalızasj·on vptırılması Fen isl~ri mü- satılacaktır. .. . 
ılUrlilğündeki ke~if \'e ~artnaİnesi veç- 'l'_ayin olun:ı_ıı guııde ga.yrı mcııknl
hile açık eksiltmeye konulmuştu'!'. Ke- ler uç defa b~gırıldık_t~? sonra en 50~ 
if bedeli 813 lira 50 kuruş muvakkat pıııra verene ıhale ~dılıı. Ancak a~. tıı -
~nıinatı 61 lira 05 kuruştur .. Tıııip- ma bedeli muhammen kıymetın yuzdc 
ler;n teminatı Is hankasına ratırarak yetmis beşini bulmadığı surette oı cı>k 
tnakbuzlarivle ıhale tarihi ol~n 10 '12/ artıranın taahhüdü bakı kalmak sa.~·
n il Qarsnmba günü saat 16 da Eııcü- tiyl'! on gün uzatılarak 25 12 /9 11 gu
ınene müracaatlwrı. 26 30 4 8 (5022 ?ü ayni. ~aatte en fazla para verene 

863 sa\'llı sokakta Beledive,·e aid ıhale edılır. . . 
22 sayılı 

0

dilkkanın bir :<ene mÜddetl~ !~bu gayri menkuller üzenııde. bı·r 
kiraya \'"rilmesi rnzı i•leri mildürlll- hak iddia ed~nler ''arsa ilan tanhııı
lıilndeki ;artnam.;;i veç!İile açık artır- den itibaren 15 gün içinde bütün ?Vn~
ınıya kon.ulmustur. Muhamın~n bedeli kı milsbiteleriyle birlikte memurı~etı
icarı 40 lira muvakkat teminatı 8 li- mi~ müracaat etmeleri aksi takdırcle 
radır. haklaıı·ı tapu cisilliyl~ sabit olmadık~a 

Talip!Eırin teminatı fş bankasına satış tutarında_n pay!aşamazl~r .. 
)'atırarak makbuzl:ıriyle ihale tarihi Fazla malumat almak ıstıyenlür 
nlan 10/ 11 /941 Çarşamba günü .<aat 94111246 closyasınd1'. me~cu~ şartna: 
16 na ~~ncümene müracaatları. meyı her zaman gelıp gorebıleceklerı 

26 30 4 8 (5026) liizumu ilan olunur. 
Bası boş tutulup temizlik işleri ha-

nına tRslim edilen 3 merkebin vesaik Ayvalık A,.!iyı Hııkıık Malıkem r -
ibraziyl~ rnhipleri çıkmadığı takdirde .•inden: 
1/ 12 9H tarihinde hayrnn pazarında Burhaniye Okul caddesinde HüsııU 
•~tılacağı ilan olunt>r. (5025) kızı Hatice Tuncalp vekili Avukat Hil-

/zoıiı · Biı iııci J/ıııtokn Tapıı S'ril mi Türemen ta'l'afından Ayvalık Ham. 
-'lııhafulığındau: dı bey mahalle.sinde Bertx?r Silleyman 

,,_ - - - ~AlllADOLUJ ---
~ ............................................................................................................. ; 
1 İzmir Levazım Amirliği İlanlarıi . . . . 
:11•••••••••••••• .. •••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1111ıı11•1•••11111111111.1111111111ıaınııııııın 

Çanakkale Mat. Mv. satın alma komisyonundan: 
1 - Çenakknle birlikl('l)'i ihtiyacı için beheı· kilosu 60 kuruştan ı:; 

bin kilo domates salç:ısı 28-11-941 cuma günü saat 14,:ıo d:ı 

pazrlıkla satın alıacuklır. 

~ - Kati teminatı l::l50 lira olup evsaf ve şartnamesi her gün ko
misyonda görülür. Bu miktar bir müteahhide verilebileceği ı>:ı; 

bi yarıdan aşağı olmamak tiz ere ayrı ayrı taliplere de verilir. i,;-
!Rkli]('l)'in ihale günü komisyo iıda bulunmaları. 21-26 

Çanakkale Mat. Mv. satın alma komisyonundan: 
1 _ Çanakkale birlikleri ihtiyacı için beher kilosu 26 kuruştan 50 

bin kilo kırmızı mercimek 28-11-941 cuma günü saat onda pa
zarlıkla satın alınacaktır. Kırmızı mercimek bir t'lllipe ihale 
edildiği gibi yarısından aşağı olmamak şartiyle ayrı ayrı ta
liplere de ihale yapılacaktır. 

2 - Kati teminatı 2175 lil'a olup evsaf ve şartnamesi komisyonda 
görülür, İsteklilerin ihale günü komi~yonda bulunmaları. 

20-26 

Jzmfr [,na •ı m Amirli.<i: Sarın Alma. Komisymıundan: 
Cinsi Miktarı B. Kilo Muh. B. l\luh. tutarı 

Lahana 
Pırasıı 
Ispanak 

52000 Kilo 
52000 Kilo 
52000 Kilo 

7 Ku ı·uş 
6 c 
!l c 

3640 Lira 
3120 Lira 
4680 Lira 

~ 11440 Lira 
1 - Cins, miktwr muhammen kilo bedcliYle tut:ırı yukarıda yRZılı 

dört aylık üç kalr.m kışlık seb7.e kaııalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - thnlesi 5/121941 Cuma günil •nat 16 da lzmirde Kışlada levazım 
amirliğ' satın alma komisyonunda icra edilecektir. 

3 - Vasıf ve şartlar her gün komisyondan öğrenilir. 
4 - Muvakkat temirat miktarı 858 Jiradtır. 
5 lsteklil~rın teminatlar vesair 2490 sayılı kanunda yazılı vesika

lariyl~ birlikte teklif mektuplarını muayyen gilnde en geç saat 
15 şe kadal' komisyona ~vdi etmeleri. 19 21 26 :ı 

Harbiye yedek subay okulunda aatın alma komiayon•uıdan: 
ı - Aşağıda cins ve miktarları yedi kalem bakır mutbak edevatı 

kapalı zarf usulü ile milnakasaya konmuştur. Evsaf ve hu~u'i 
~:ırtlnrı komisyonda görülür. İhalesi 2-12-941 salı günü saat 
on birde yapılacaktır. Muvakkat teminatı 5525 liradır. Talip
lerin teklif mektuplaıriyle ihale sa:ıtından bir saat evvel Harbi 
~·ede yPdek subay okulunda satın alma komisyonıına müracaat
lıırı. 

Aded 
300 
:ıoo 

300 
400 
200 
200 

10000 

Cinsi 
Bakır bakraç 
Büyük sUzgeç 
Kefgir 
Saplı tas 
Küçük kazan 
BüyUk kazan 
Karavana: 21-22-26--:lO 

Mıı{Jla satın alına k01nisyımıından: 

1 - Kap:ılı zarf usulil ile 32400 kilo mercimek satın alınacaktır. :1-Iıı 
hammen bedeli 8748 !ıra ve muvakkat teminatı 657 liradır. 

2 - Şartnamesi komh;yonumuzd:ı görülebilir. 
ihalesi !l-12-941 çarşanba gilnli saat on beşte yapılac.c~ktır. j,_ 
tekliJerin n1ezkur gtind<' saat on dörde krıdnr kıtnuni ve~dkaları 
ill' hirliktC' komi~.vonıımuıda bulunmaları. 

15-22-26-29 

lıtanbul levazım amirliği satın alma komi•yonundan ~ 
l - Beher kilosu 100 kuru~ tahmin Pdilen :ıo ton zeytinyağı ırn

zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 28-11-941 Cuma günü sıı:ıt ı.ı de Tophanede lstaııbul 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

:ı - ilk teminatı 2250 liradır. Şartnamesi komis,·onda görülür. 
24 26 

Çanakkale MST. MV. satın alma komisyonundan: 
1 Ç:ıııakkale ha•lahanesi ihtiyacı için beher kilosu 70 kunı~" 

" 
o ., 

tan 9000 kilo koyun eti 5-12-941 cuma glinii saat 11-30 da 
kapalı zarfla ihale"i yapılacaktır. 
ilk teminatı 472 lira 50 kuruş olup evsaf Ye ~artn:ımesı lı(•r 

gün komisyonda görülür. 
isteklilerin ih11le saatinden bir saat e\·\'el teklif mütupl:ıri;--
le gerekli evraklarını vermeleri. 24 26 ao 2 

Harbiye yedek subay okulunda aatın alma komisyonundan: 
1 - Paz.,.rlıkla 20 ton sadeyağı alın:ıcaklır. 
2 - Evsaf ve husug! şartları komisyonda görülür. 
:ı - Asidin azam} derecesi sekizdir. 1-50 renekede bir ııumıııı.' 

alınarak tahlil yapılacaktır. 20 ton sadeyağı toptan alınabile
ceği gibi beşer tonluk p-artiler halinde talibine ihale olunabi
lir. Beher kilosunun muhammen bedeli 175 kuruştur. 

4 - ihalesi 1-12-941 pazaıie"i günü saat 14 de yapılacaktır. Ta-
liplerin kat'i temiııatlariyle birlikte harbiyede yedek suba~· 
okulunda satın alma komi>yonuna müracaatl:ırı. 

Çanakkale aakeri satın alma komisyonundan: 
1 - Çan'llkkale birlikleri ihtiyacı için beher kilosu 26 'kuruştan 

80 ton kuru fasulya 29-11-941 cumartesi günü saat 10,30 da 
pazarlılcla satın alınacaktır. Kuru fasulyanın hepsi bir müte
ahhide ihale edileceği gibi yarısından aşağı olmamak üzere 
ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. Kat'i teminatı 3120 lirrı 
olup evsaf ve şartn:ıme:<i komisyonda görülür. isteklilerin 
ihale günü komisyonda bulunmaları, 26 28 

Çanakkale müstahkem mevki satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale birlikleri için 21-11-941 cuma günü talibi çıkma

dığından 100 ton ~ığır eti beher kilosu 50 kuruştan 27-11·!!·11 
per~mbe günü saat 15 de pazarlıkla f!':ıtın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 50000 lira olup ilk teminatı !3750 liradır. 

3 - Evsaf ve hu~usi şartları komisyonda görülilr. 
4 - isteklilerin ihale günü komisyonda bulunmaları . 

lzmirin Karsırnka Donanmacı ma- Tun~alp aleyhıne açılan boşanma da
hal~ainin Yalı ~Cumhuriyet caddesin. vıısının CP.reyan eden muhakemesinde 
ele kilin 17-1,176 eski kapu v~ 156 taj ~~/21941 tarıh 941/101 esas 46 No. lu 
\'e 2963 kiltilk sahife ve 95 :;da \'e :12 ılumla tarafların boşanmalarına karar 
t><u·seı numaralı ve 14 hisse itibariyle verilmiş ve müddei:ıley~i;ı adre~i~in 
ı his.<esi Ali kızı Fatma ve 7 hısse~i meç~ul ~ulunm:ısında~ ılam ~e.ndısın_e 
l~mail kızı Süh yla ve 14 hiss~si İsmaıl teblıg e~ıl.em:mış oldu.~u~d~n ıhın tM·!
<ıgJu Ahmed Süreyya ve 14 hisse,;i İs- hınden ıtıbaıen 15 gun ı.<-'!'.1de te~yız 
lllai] oğlu Mehmed Sadi ve l4 hissesi yolıın;ı m~rı~_caat <ıdı_lme~ıgı takdır.de 
de lsmaıl oğlu Mehmed Emin namları- mezkur ?_uku.m kesbı k_atıyet edece~ııı.. 
Jıa müS<>Ccel bulunan haıı9nin tapu kay- de~ teblıg m.ıkamına kaım olmak u1.e
<lın:ı (Haciz 19/9/931 tarih, No. 64) re ıllin olunur. (5006) 
'Uıretinde mevcud bulunan haczin mu- ----------------------------------------------
h1Yt·ti Vt• mesnedi ne olduğu anlaşılma- K A ' E 
llıış Ve icra dairesince de bu tarih ve Y 
numaraya gör" bir gıill.'.I. haciz dosya9ı 
lıulunamadığı gibi t.ahsili emval komis
Y<>nu tarafından konmuş bir haciz de 
01ınadığı ve bu ~rhin muhafızlıkta du 
•'Vrakı milsbitesi me\•cud olmama81 ve 
aradan b~ haylı zaman geçmiş bulun
;:ıas.ı hasebiyle bu hacizdı?n miltevellid 
akıki veya hükmü >;ahısların bir ala

caj{ı varsa tarihi ilandan itibaren bir 
'<Y zarfında mıntakamız Tapu Sicil 
llluha.'fızlıiiınıa milracaa.t etmeler• ,.,.. 
11ksı takdirde mezkur haciz kaydının 
re.oıe1 n terkini cihetine gidileceği iliın 
0 uııur. (5021) 

Airıları dindirir 
ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR ve BEL ağrıları ile ıoğuk alğınlı

ğından ileri gelen vücut KIRlKLlc:ll, NEZLE ve GRiP haatalıkları 
D E R M A N kqeleriyle derhal ıeçer, .jcabında ıünde 1 - 3 kaıe alı. 
nır, her eczanede bulunur. 

Sayfa 3 

('~ıınkknlt: Mst .. '11·. Ralııı almı• knıııİS!fonundan: 

1 - Çanakk:ıle birlikler• ihtiyacı içın beht•r kııosu kimyevi m.:aye
nc ile 179 kuruştan :w ton sadeyağı 2~-ll-!141 cuma giinii rn~t 
on dörtte pazarlıkla "atın a:ınaraktır 

" Sadcyağın hepsi bir talibe ihale eıliiecıeği gibi yarı ından u;agı 
olmamak üzere ayrı a~Tı talipl<re de ihaıc i yapılır. Kat tem -
nalı 80f>5 1 ra olup ewaf \',. şartlar her güıı koıri;yonda ı•on -
hir f<teklilPrin ihale ı..'iin!i koın'syoııdn lıulıınmaları. 

21-21; 

lıtanbul Lv. Sa. Al. Ko, Reisliginden: 
ı - Beheri on bir buçuk nıctn·lik 10,UIJO nd<'t mıhaliijlık ip alıııa-

caktır. 

2 - Pazarlıkla eksiltme<ı 2-12-U41 >al gılnii "aat 1·1 de tnplıaıll•
de LV. :ınıirliği satın -:ılma knnıısyoııunda yapılacaktır. 

:ı - Tahmin ebedeli 52000 lira ·1 • teMi"at :l8!)0 lirııdır E,·,;af ,. 

numune"i koınbyondn giirü ür. isteklilerin belli ıründP konıis
:,·ona gelmeleri. 

lıtanbul levazım amirliği satınn alma komisyonundan: 
1 - Beher kilosu ik. kuru~ 25 .•antim fiat tahmin edilen 1350 ton 

odun 12-12-941 cuma ırünli saat 16 da kapalı zarf ıı ulivle 
ih'llle edilecektir. 
Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
:.\fuhammen bedeli :J0375 !u·ıı olup ılk teminatı 2278 lira 12 
kuruştur. Bu miktar 810 ton ve 510 ton olmak üzer,• u~·n ayn 
da ih11le edilebilir. f>teklileı·in bdli günde muayyen sa:ıtlcıı bir 
saat önceye kadar teklif mektupliırıııı makbuz kar~ılığı fındık
lııla 'atın alma komisyonuna vermeleri. 2G 1 6 11 

fzmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 
1 - 100 torba ç'mentn \'e 140 adPI kııdron pazarlıkla <-atın alııı.ı

caktır. 

2 - Pazarlıkla ihalesi 28-ll-!l41 cuma günU 'aat 15 de izmird,• k•e
l:ıcla levazım amirliği satın 11lma komi>yonunda yapılaraktır. 

:l - Vasıf ve şartlar her gün komisyonda görülür. 
4 - İsteklilerin teminatlariyle birlikte mu:ı~·yer gün Ye •aatte t -

rninatlarlyle komişyonn müraca-atJar1 

lzmir ]evazım amirliii satın &ima komisyonur:...!'\n ı 
1 - 5000 kilo kuru iiziim µ:ızarlıkla alınacaktıı·. 
2 - Pazarlık \'e ihalesi 28-11-DH cunı:ı gliııü saat 15 ele izmirıl .. 

kışlada le\'1\Zım amirliği alnı :ı nıa koıni,~·onuııd.a } apılacnk 
tır. 

:ı - Vasıf n <aıil:ır komisyonda ııörıiliir. 
4 - fgteklilerin belli ırün \'P s.ı.ıttP teıııiııatlarivlp birlikte .oıııis

yonda lıulunmaları. 

Jstanbul beledivesinden: 

Taksimdeki mezarlık arsala
rının satış ilanı 

P~ngaltı. n~ahall,·s.nin ~hit ~luht:ıl' sokogında e,k, mezarlık ar•ası, 
tan~ırn edıııııış ı>l~ıı im r planına göre lıloklarn taksım olunarak ollınp
takı şartları ,·eçl"ııle l;inalaı· in~a Pclilmek üzere kapalı zarf usulli ı!t• ıır
tı•·maya koııuıınu~ıur. Ht r bıok 46 !ilet re geni~! k rn :15 metre deı·inli
l(inde bir >aha teşkil etnv' dedir. C'eman 9 parçadan •bar~t olan uu 
L:okl:ırcl:ııı her lıir•"lin :::: mc•re cephe Ye :.ı;; metre derinliğ:nde olmak 
ü~re ikı par~eıe a> rilıı lnıa~ı <l~1 .,. umktinc ~r. Her blokun m n
'·••ı ::ı;x ıs l6JO nwtn: nııırııbı ·• oluıı .ki~c tefrik hal nele 2:ıxa5 
l'05 metre mıırabba dır S•nıdil k lıu !of.uz hı'>ktaıı ı n.ıınaralı blok sa. 
t1ia c;ık:lı·ıln1P:-tır. I!.eh,..r nıPtr ~:nı" muhamırcn ~atı:;; t>ede'ı lZ'lO ı.ra
dır. ilk tem n:ıt miktarı 16 lll mcır m, l"Dlıba ıç.ıı l:l,325 l•rıı ve '<U5 
metre r.ııınhacı :çin 72K7 li a ~O kuruştur. lh!lle 16 12 n.ıı salı giinun 
'.": 1 :ıt 1'.i de İstanlnıl lıf'İtıdı~cs dain1i f'ncün1 ni ıclil~ıncla .}ttpılataktır. 
P.una ait :jartnan1e \ l proj.cl1.:r 12 Iil·a 8 kuru~ n\ .ıkabı~inde in1ur ınli
(i(;ı·lüğündpn "lınabil'r. Ş<•r:ııti öğrenmek .stiyenlcr her gün lstanbtol 
beı:\diyc:--i znbıt \'P n11Hını hlt müdiirlügii knleminclen maltlmat alah;
lı•, kr. Talıplt>r·" .lk tPnıiııı.' ıııaklıuz H,\"a mektupları, ımzıılı şıırtnamc 

pı<'j(• ,.f~·:.ire ve :--art·ıanı~ nıııc bıntn ibraz 13.zım vel<'n diğer ve~alk 
Jle 2 ·~·11 nıım:ırnlı kanu11u l Ulrifatı ~e\'r ·'.'ıinıl\~ hazırh~·nc~klnrı teklif 

.udnr rlainıi encünıt:l1n ,·ermc-
1lll7 $1962 

D. D. Yolları Umum Müdürlü
ğünden: 

.\fohammen bedeli (81250) lır1ı olan 1 ıooıı adt>ılı '!'ulum 1500 :ıdedi ra· 
ket ve paııtalondan ibarııt takını olmak üzere ~emaıı 12.500 adet işçı elbisesi 
8/1219.U Pazartesi günii saat rn.:ıo ılıı kapalı zwrf u•ııliyle Ankanıcla lrb. 
ı't' binasında satın alınacktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin ;;:ıı2.50 inılık nıurnkk8t teminat ile kaııu· 
nun tayir• ettiği vesikaları \'2 kkliflerini a} ni glin sant l ı.:ıo za kndeı· 
·komisyon reisliğine vermeleri lı\zımdır. 

Şartnamelc~· (200) kuru~a Ankara • Hayduqıa.şa \'e İzmir veznelerinM 
batılmaktadır. 22 24 26 28 ( 1935) 

Yeni sene n1odellerin1iz gelmiştir. 

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



SAHiFE (4) 

SOVYETLERE GORE Amerika askeri sahada 
faaliyette 

_ Baştarafı 1 inci sahifede _ bugün hulasaten clemi>1ti1· ki: 
hazır btılunmu tur. - P<.kt, artık techfiıi olmaktan 

Berlin, 25 (A.A.) - İmzalanan çıkmıli \'e tecavtizi bir pakt haline 
protokola gôr~. Almanya, !talya, ja- gelnıi, tıt'. Komlinizimle miiı:adelcdc 
pony·a, :\Iacarı:;tan, )lançııko, lspan- bir çok kurhaıılar \'el'mİ~ Ôlan Bul -
;1 a, paktın te~irinin :;ahit olmasından garistan hundan sonra lıu yolda yiı
ve memleketlerinin menfaatlerinin ri.iyeccktir. ~ 
ilerisi için de ayni seri irabcttirme- Bu sözlerden Uulgari~üının fıli 
ı;inden paktı yenilenıi..Jenlir. Pakt, olarak harbe girip girmiyeceği :ınla-
25 teşrin !>41 den itil; ıren ,; -~ne da- şılm::ımaktaclır. Ancak gürüııu~e na -
ha uzatılmılitır. Pakt,ı ilt. hrı 1< rd<.'cek zanın, Almanya, _Lu paktı, yeni !•İ
devletler Almanra.ra birer ıleklarıı:- zam cephe. ine lıa~lıyacaktıı:- )!altım 
yon göndereceklerdir. İltih,ık. ılekl:l-ldur ki, evvelce \·ıyan~da bır ~?nfr
ra:yunun alıııdı;,:ı gün merıyete gire- r:ms topl:ıırnrağından bahsedılıy~r -
cektir. Pakt, japoııc:ı, Almanca \'L• du. Anla~ılaıı, me\'zuulıah. konle ~ 
İtalyanca yazılmı::;tır. . ııan., 1.ıu kuııfcraıb i~ıi~ .. Burad!• .YPlll 

Lonclra, 25 (A.A) - T.ıymı,.; ~ .. - Avrupaıım lenıellcr:nııı alıldıgı :e 
zete ·i; Almanyada ~opl:ıııan hnnfe-ıbuııclaıı ı:;onra .Awupa millctıer~!ıın 
raıı;; hHkkında ~İl oı· ki: <ı!'tık kani 'Ş gıbi y:ı:ı ·;acakbrı soy -

- l\Iih\·eriıı v~,;a•rtı altillda ycııııleııebiliı·. •'itckim, günlerden beri Al
nızamı açacak konfe:·:ın», şark cep- man ve ltalyaıı gazeteleri bundan 
he. ıııdc mukavemetin drYanıı iizeri- lıah~etmektcdirler. Vişi hükumetinin 
ne şimdıre kad u· top! lıl:'n.:ınıı~tır. koııferaıı:ıa tem. ili haJ,kında hiç. bir 
Sabır. ız Eitle:, kıı· lan maııe\'İyatı h~bcr gelm~mi tır. Amerika \·e In -
kurtarmak için bu konfcran ı topla- gı .lt~ ... c tara~ıııı\an çok tazyik ı.diren 
mı;;,.~ bu sureti._. Hu•ya harhiııe ide- Vışııı;ıı J,oııternnsa katılnı·ısı takdirin 
olojik lıir mahn·,,t \'ermek i;;temi,.,tir. cJe. huna · a~mamak lazımchr. Çiıııkiı 
F::ıkat paktı i •/. ılıraıı clevlctlcrdeıı general Veygandın azlıııclen sonra 
hıç biri, 1 ıı pakta A'.r:rnıw,ıclaıı f..1. !a Yi~i hakkıııdaki tedbirler siddet!Pn
Lıir kı.\·nıd \'l'f?Henwkter:ir. Jfij)Oııla!' mi:;;, İngiltere _Vişıye aid toµrnkları 
!141 de P.uwa\'a \' d 1 ıılıın hticumu lıe· dı.i~maıı topragı ,;a~"tcağını bildi.mi~. 
ğeıımemi:Jle.rd.ir. · Amerika ı:iınali Afrikadaki Fran.;ız 

AmeriJ;,, - j, pn.ır ı nl'a-ıııtl.ıh.ı m•ı- mü:stemlekeleriııe satışı menetmış, 
z11kerelerden endişeye dusen Beri in hür Fransızları tanıma yoluna girmi:;;-
nihııyet bu harekete te~ebbu~ etmiş- tir. . 
t.r. Bedin, 2.i (A.A.) - bpan~·a harici 

Deyli Telgraf gazcte,ı ık , l>l'n•ı ~·e nazırı Serano Suner komünistliğe 
bir barı taarruzunun takip edece - k:.ırşı koyma paktının yıl döniımü mti
ğiııi, fakat onun d.ı lngilteı·e ve A - na~ebetiyle yapılacak törene iştirak 
merika üu~ıfınd n ver.imi~ bulunan etmek üzere bugün Berline gelmiş ve 
kararlar akim k.llacağın1 ~azmakta- Aııhalp bl<ı>/onuııda Alman hariciye 
dır. n::ızırı Fon Ribcııtron ve dığer bir çok * Alman şahsiyetleri tarafıııdan seiam 

Radyo gazetesinden: lanmıştır. Suner Belvu şatosuna git-
Bulgar sözcüsü bu münasebetle miştir. 

(ANADOLU) 26 İkinci Teşrin 941 Çarşaml:ia 

.Telgraf, . Telefon v.e Ajans Haberleri 

!erini mevzuubahs ederek bunların 
berbedik \'eya sünnetçilikden biri -
sini seçmelerinin zaruri olduğunu 
b i 1 d i :·m i>ı tir. 


