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NOSHASi HER YERDE ( 5 ) KURUŞTUR ""\ 

Per<rembe Sahıbı ve Başmuharriri 
:r • Haydar Rüıtü ÖKTEM lng iliz f udbolcuları Ebedi Şefin 

kabrinde 
27 Umumi Neşriyat 111ildürü 

Hamdi ~5i!'!1~~ ~ANÇAR 
İdare Yeri: 2 inci Beyler Sokak 2nci Teşrin 

1941 
Tlg: Anadolu - İzmir. Tl 0 : 2776 , Anka ra, 26 (A.A.) - Şehrimizde bulunan fngi-

Anadolu Matbaasında. Basılmıştır. liz futbolcular ı, bugün Öğle Üzeri, baılarında kafile 
Abone: s .. ;{ı,İik "i4, 6 Aylık 8. reisi olduğu ha lde Etnografya müzesine giderek 

31 iNCi YIL Yabancı :ı.ıemleketlere27 liradır Ebedi Şefimiz Ata türkün muvakkat kabrini ziya-
No. 8715 Günü geçmiş nüshalar 25 kuru ştur Her" gün sabahları (<İzmir» de çıkar siyasi gazetedir. ret etmiı ve bir çelenk koyınuılardır. 

!._..:.;.:.:._.:.,_.:.,~~~..;._~~~~~__::...-~~~~~~~~~~~-~~--~--~---~~~~~~~.....:~~~~~~~~~~~~~_.,: 

T. Hava kurumu G. mer 
kez hey' eti toplandı 

Beyaz sarayda 
mühim bir 

içtima 

--.... _____ •A•o ... 1 ''' ·;---··~···~·--- ··----""--,.--- ---------.•-•> ..... ---.. .. 

Mısırdan lngiliz takviye 
kuvvetleri yetişti 

Kahire, 26 (A.A.) - Orta şark ln
Riliz tebliği : 

Yeniden takviye kıtalar ı a lan Sidi 
ll.ezaktaki kıtalarımız muazzam bir 
~ukavemete rağmen batıya doğru 
ılerlemektedir. Tobruktaki kuvvetle
r imiz kazandıkları mevkilerin doğu
suna kdricen girmişleırdir. Alınan 

- Devamı 4 ncü Sahifede -,. "\ 

Liberyaya Ame' 
rikan askeri 
çıkarılacak 

Buna sebep Almanların 
Dakara yerleşnıeleri 

ihtimalidir 
Vaıinıton, 26 (A.A.) - Biok

ıit ınadeninin korunması makıa -
diy)e Hollanda Güyanına Ameri -
itan kıtaları çıkarılması, çok mü -
lıinı bir hadisedir. Bu adı-etle A· 
"'•ikanın, yeni bir krar v<> hattı 

lı8.reketi ileri sürülmekte ve bu ted
ir, hadiseler karııaında yeni bir 
t.pı açmıt bulunmaktadır. Demek 
lııyor ki, Amerika bundan böyle 

k.,ndioi için tehlikeli gördüiü bir 
eri inal edecekti"' 

na yeni teber
rüler 

Fabrikala ra hüktinıetçe 
el konulacak 

Japonyadaki Amerika
lılar acele Amerikaya 

dönecekler 

Fakat Almanlar, Mısır hudu
duna bir baskın yaotılar _ 

' 

-

Moskovanın tarihi ve meşhur köprüsü ile saraylarından bir gö rünüş 

Yeni taarruzlar 
neticesinde 

B. Molotof 

8. Molotof bir 
nota verdi 
Alnıanlar, Rusyada -:rı

zulün1 yapıyorlarnıış 

( ' MOSKOVA RADYOSUNA GÖRE 
Alman zayiatı 

6 milyon .. 

Sovyetlere göre 
Almanlar Stali
nogorska sarktı 

Hususi nıahken1eler kurulnıalı, fakat bunların 
kullanacakları cezalar kat'i, salahiyetler de 

geniş olmalıdır 
Gelen haberlere bakılıırsa Milli ko- .vete bakarak bunun •ok · ] 1 

k 
, yerınc e o 1-

runma anunu, mütemadiyen değışen cağını söyliyebiliriz. 
a.hvnl ve Şartlara göre tadil edilecek- Bu meyanda, Milli korunma k:ınunu 
t~r" Bu hL!susta hükumetçe hazırlanan hüküml•rinin hususi mahkemeler ta
la,Yıha, t'.ıll~t Meclisinin alakadar en- rafından tatb :ki de mevzuu bahistir 
cum~nl.erınc~e te~kik olunmaktadıı·. ki. biz, bunu da çok yerinde buluyoruz. 

Layıha, ıhtıkarla beraber, memle- Normal zamanlara aid kanun ' 'e ni
k~tteki im:ıl, ist ;hsal ve istihlak işkıri- zamnamelerimizin gene ayni zııman
nı ayrı ayrı mütalea etmekte "~ h~r lardıı te~e1<kül edcırek vazife tak"imi 
birine karşı, mevcud hilkümleri daha "ur ... tiyl 0 tatb '. katını deruhte eylemi~ 
şumullü bir şekle sokmakt:ı, belki, ~·e- mahkemeler tarafından btbiki devam 

Alman tebll·gw inde bu nilerini de ihtiva etmektedir. Bütün ederken, diğer taraftan, fevkalade za-
bunların Milli koı·unma kanunu m0

\·- manların icaplarını karşı lamak için 
notaya cevap veriliyor zuu içinde y<: r alması'.. y:ık.ında bu_ sa- kabul edilmiş ahk5mın da, fevka l ıidl'-

.. . . . . hada çok kuv\'etlı mueyyıdelere ıslı- den teşkil '!dilmiş "e yalnız bununla 
Çolde hareket halınde bır l n gılı z tankı . MoHkova, 26 (A.A) - Sovyet ha- nad etmiş bir takım e<asatın Uıtb •k mu\·azzaf mahkemeler t.ırafı ndan tnt-

Sir~ııaikdeki h:ırekiıt, bütün 5id- diya önlerinde muvaffakıyetli harekat rıciye komio;.eri Molotof, Sovyetler olunacağını gösteırir ki, umumi vazi- biki hem faydalı hem zar u .. id ir. Çün-
detiyle devam etmektedfo-. yaptıklarını \ıildiriyorlar. b irliğiyle siyasi mün~seb~tta bulunan kü • :'.1illi kÔruıı~ıa• ya da hil olan bu 

Harekatın Tobrukun batı tarafınn Halbuki bu durum tehlikelidir, miin- -Devamı 2 ncı Sahifed- M••th• J J mevzuda, hukuki ve cezai ~lem:ınların 
intikal etliji'İnc dair henüz haber mev- ferid vaziyette bulunan bu kuvvetl•r, u ıs ze ze e mahiyetinde bir t.:ıkım yeı~ı gelışmeler 
cud olmadığına göre muha rebeler Tob- bin: müddet sonra ceph:ıne ve ıa:,e ...... ;;A· '• ~ e- - 1. e,ır-a _ Devamı 2 nci Sahifede -
ruku n doğu tarafında devam adıyor maddeleri bilince teH!im olmı.rn mec- ~ ~ • ı ~ 
demektir. bur kalacaklnrdır. ~ferkez üssü Atlantikte 

Sekiz günlük harekiıl, ingilizleriı1 Bu şekilde miiııferid bırakılmış bir Kadın çorapları · · 
lehinde cor~yan etmiştir. C<!rçi lngi- ordunun muharebe kazanması pek z'.ı- 1011Ş 
lizler bu muharebeler de tank kayıpla- yıf bir ihtimaldir. Libyanın cenubun- Kadın çorabının uyandırdığı ıika- Berlin, 26 (A.A.) - Bir çok mem 
rı itibariyle Mihverle müsavi durum- dan hareket eden ceııubi Afrika \'C yet, hala devam ediyor. leketlerin rasathaneleri şimdiye ka-

lngilterenin 
müdafaası 

da bulunduklarını bildiriyorlarsa da Hind kuv\'etleri de dün Ageylayı iş- Fiat pahalıdır. dar hi.•0.edilmemiş şiddette bir zelze-
bazı sebeblerden h:ırp, lehler ine gö- gal elmi~l< .. dir. Bu kunetlerin Kufra Fiatler sık sık tahavvül ediyor ve le kaydetmişlerdir. Yeni kaleler planı 
rün üyor. _ Devamı 4 üncü sabifede _ lbilhaasa yükseliyor. Haydelbergdeki ra~athane, sar,;ın-

Mesela piyade ve hava kuV\'etleri f "'\ Ço~aplar sağlam değildir. tının bu şeh-e 20700 kilometre u - hazırlandı 
itibariyle Ingilizler, vaziyete hakim- Ve nihayet, bu memlekette kadın zakta olduğunu tesbit elmUjtir. . 
d irler VP. h~r cihet.çe üstünlük t~mini B k ) çorabı diye bir m<'vzu olmamalıdır. Vaşington, 26 (A.A.) - Zelzele Londra, 26 (A.A.) - lngilız ordu-

• 

C.,neral Veygandın ıiınali Afri -
l.t.daki Fransız kuvvetleri karııaın
dt.n çekilmesi ..,bebiyle Alman 
ıı.,_etlerinin Dakar havalisine yer 

leııneleri ve oradan cenuba doğru 
•lcınaları tehlikesi bat göster -
İttir. Bu •ebeple Amerikan aske-

için Mısırdan mütemadiye~ yeni İ ııgi- a ay~ er er B~hassa, lüks telakkisi ;;;ine giren merkezinin Atlantikte old.u ğu t~_h - l~rı, ana _vat~nı müdafaa için yeni 
(iz takviyeleri celbelmek~edı rler. v } bır .'."evzu ... Vatanda;ların başında, min e_djliyor . Asur _adal~rı~le_ dıger hı~ askı;.rı plan ha~ırlamışl ardır. Bu • 

Bu esnada kuvvetlen baş~a tarafa ça2ırı ıyor bugun bir çorap derdi bulunmaması ad·1lıı rda ze lze le hıs~edılmışlır. A - plana gore bazı şehır ve ka.atıa l arda 
çekmek maksadiyle mühim bır Alman lazımdır. Umumi vaziyet, buna tıs- merikan rasath aııe l erınd.en bazıları- kale!er kuru l acaktı~. Bu kal ele~, 

r • 1 lutaları, AfrıK:ada Liberyaya 
sevk: ve ihraç edilecektir. Aıne

"İl.anın, iatikbal,i noktasından buı 
il.i yerleri etinde tutması lazım -

ta nk kolunun Mısı r hududunu aşmak lz r.ı ir ,,erli nk~rlik ıubesinden : : la müsaid değildir. nın alelle~i kırılmıştır . Lızbonda zel- son ııısana ve •on fişenge kadar duş-
için Sidi Ömeır • Halfaya :ırasından 312-3J2 doğumlu İslam ve gayri Peki ne yapmalı?.. zele saniyelerce sürmüştür. . mana karşı müdafaa edile~ektir. Bu 
sarktığı görü lmüştür. İngiliz sah ra ialam acemi ihtiyat )bakayaların Yapılacak ıey, lüks çorapları ta· Rom'!!, 26 (A.A.) - Korfo ve Lı- suretle düşman, Esas İngilız kuvvet-
topları ve tankları, burada harekete mam.,n kaldırmak, azami üç cins ço- mo ra,athaneleri, dün gece son dere- !eri yetişip gelinceye kadar bu kale-
geçerek Alman tanklarının üçte bir ini acele ıubeye müracaatları, gelmi - rap imal ettirmek .. Yani fiati ucuz, ce ~iddetli bir zelzele kaydetmi~ler- ler önünde mecburen duracaktır. 
yok etm işler ve müteb:ıkisinin de ge- yenler hakkında kanunun ceza hü vatandatın bütçesini perişan etmi - dir. Sismoğraflarla d iğer aletlerin Mühim m:ktarda iaşe ve harp mal ... 
ıri çekilmesini mecbur eylemişlerd ir. kümlerinin tatbik edileceii ehem. yen, sağlam, kontrolü mümkün ço - manivelaları kırılmıştır. Merkez üs- zemesi konu lacağı için bu kaleler, 

ltalyanlnr ise, bugünkü tebliğlP.rin- 1 mi etle ilan olunur. rap tipleri lazımdır. sünün bu rasathanelere 2330 kilo· uzun müddet hariçten_ yardım ~örme 
.... ._ ___________ , de kuvvetlerinin hala Sollum ve Bar- Y ** metre kada:: uzakta olduğu ~anılıyor, den mukavemet edebıleceklerdır. 
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HALK DiYOR Ki (Şehir ve Memleket Haberleri) !Kısa Haberler ı: 
Vekaletin gakında kara. Buoaua da bir turistik Bornova et satışı 1 d , H Ik m~~o~·~~v~i~:::aı;.~ı~i~:~ı~l~i:::\:1:)~~~ 

l 'ütün satışı T uristik Yo11ar 

• b klen·uor gol uzatılacaktır Sayın gazeten·zin 24/11/941 tarih- ava a ~ soğu u a a tebiııdr haftada iki saat (zararlar\'<' rını vurmesı e 1 li nii~hasıııın ikinci ,.:ahifcsin<le Halk zararl.ırla mücadele der,;i) \'crm •<l 

, ·ı · · l' .. ralı köıırii _ Ba.naldı ~.rnsııııla dirnr ki: Siitunu altında fforııov:ıda ko•• mu•• r peşı• n de.. Ziraat Vekiill'tiı1ce muvafık g<iriil • Ticııret \ eka etinııı !titün pı~·as:ı.-;ı- · ·ı ı kı;,.aıılaırııı BP!ediyc ııarhıııa ı·iayet et- müs, emri "elmişlir. nııı açılma taırihinı ilfııı ctıııc,;i b'k'eıı- ımrke iıı~a (•dilnıekte olan Turı:-;tı < yq . ,... 
ıııektedir. vakıııda-ikmal Pdilecektir. mi.ı·t>ııek \'liksı>k fiatle et !'attıkları .ı·a- ..Jr Ririncikfıııuıııın 5 ı ıcı <·unuırte· 

· ı ı s · zılmal·t·ıdır -ı· ,•tk:amı Sakar"a ilk okulıı tarafır .\Iıntakalarcla tütünler tamamen Kar~ıı aka sahil ıeton ,ro u agır ı·e · ' ' . · . .. . - -------- J 

denk haline konmu,;tur. Tütün kum- Dilsiz n"ı.:ktelıi e:ıki lıiııal:ırının <inli- . rb stı rekabetıı; kıtlen ~!.aha, ı;~a- • db• J Jd Jk• dan izmirpalas :-alonunda biı- eğlen· 
panyaları ve yerli firmaların ~bp»r- ne kadaır g-elmi::lir. Bu iki yolun kil- kul. bır tarzda tan:-_ım edecegı -::~ş_u!ı- Beledı ye, t e ır er a ı. 1 ce tertip edilmi::. vj.Jfıretten mlı ıuırlr 
Jeı-i. tamamen tiitüıı mıntakalarına git- nuııuenel :onlarında açılnı:ı,;ı nıuhtı•-. cc~ıyle daha ııcu~ lıatlc ıC't. temı. 1 ıcııı ,;j alınmıstır. 

1 "l !'. narh konulnrndıgını \"C fıatlcrııı her h k • t k•f d•td• * Yali Furd Tukrnl, tilin dlü~r mişlerdir. Bnıılar, ;;imdiden müe,.:,;n_ rr: _ (il. 1 il . l t,.ı· ı.rfüı İzmirclekı' ~·ıtı~ e:>asın·ı g·öre tan- mu te ır ev 1 e 1 ı ı"ll:ıı·' he.\"t•.tı' ttıJ>lantısııı:_ı ri,ı :ıset e_t· sderi namına salın alac:ıkları tütün! r \'ali dliıı lll yo arın ınsaa ıııı - - ". · _ ·' ... · · ' . . 
zını olıındtıgunu ve c vıbeıı g-ızdcııı- .. mi,;Llr II"'"et muhtelif evrak üzeı·ıı it:iıı nılist<ıh,;illerle tenıa,;Jaı· yapacak- li,; etmiştir. . · . 1 ·.' ' · Dün hava Iıoznıns, kara kı~ lıa~la- Bu suretle halka satılacak odun ko- d .: k~" 

1
• 

1 
b 

1 
t 1 •, 11 .tlıı·. Buca _ EHefpaş:ı :ırasında da lıır Zt! Y<ıznıaııızı nca cc ~ınnı. 'k" . . .. .. .. e muza ·ere en c u unınu~ ur . 

• , . 1 mışlJll'. Bu sebeble kömür tedaı·ı 1 ıçın mürü miktarı 95 tondur. Komurcu * Af•ı· n1 eıı·,ı'tı Ht'ı'cl,·ıı·ııeclcliıı Kıı· ---000'--- turistik rnl in,;a edilecektir. Tuıı,;tı' 
1 

.. .. _ , 

\ ollar m
0

üdüı JÜğii, yolun ke:;if ııro.i.:- llonım·:t Beledi.ı·e ı-eisi car~ıdaki kömürcü dükk~n a~:ı .. fnuıı- Said Bar koç, Belecli,re reisi Reı:ıad ral, Aııkot":ıclaıı ~cıu·iıni·~,, !!'t'lmi~tir 
Günün nıeselesı ~ini hazırlamaktıtclı•r. Buca turist .\'O- Ethrm Prkill tl.e d~aşa~l~rı-~ı ~;zlala~tıgı goru mu.~- Lebleb;cloğlunun teşebbi.i~i.i üzeriııe nün kiır o'm'l ma . ebelıiyet \'i?l't' 11 

- Ba• tarafı 1. 'ıncı" •avfada - ltıııu lzm'ıı· - Araııt_·ı arasındaki ı·o] t:ı- -------------- tur. azı omurcu er, herhalde ~?mt üı:- h· lk ı,·. k I· ·! k . . h· Jk· b * E,;ı.,,fp:ı~a hastanesi Rontken 11111· ~ ~ Jaı·ı·rıı'n ·ız]ıtrıncl·ın olsa gerek mu~ erı- a ı:ı 11 ° .ı~ 1 uzeı e .ı •1 ll ,e- · D , .. 
1 

.. N' . · ı ı· · 
n neticelerinde bir cok değisiklikleı· kip ecleccktıı· ·ı. 11 nıev.·Hen •, ".'- I' ' krine 2 _ 4 kilo könıüır vermekte. daha kılde kömıir satmayı kabul etmıştır. el .' ~ .. r· tt· .-

1 
. k ,, 

60 
ı 1·.-:ı· · · · k. b k" 1 l'fe lı·ı 1 , , · · " ' " . . . . teh·ıs,;ısı t'. • u .;ru uırı lş.ezeıı ı · 

· .. "-1 .· "'d -nı eh turıst nıluıııııı ııı- ~ l!#:lte b k' , ·ı .. . . .. · . 
1 

d eıece .,.,ı ı e ıı ı eı~ m.ı.ı.,ı •· rı~nıt~'it~ır: H:ı~·p!<'ıı .e\:\'el vuku_ bulmıı~ ı.:•:.x:eı'.n .
0

g. :~.. · c:::J ~U ~ fazla satmamaktadırlar. Hal u ı ·'~'.e Dun ıkı motorle denız ~o un an .. kırılmıs \·e Sıhh·ıt \'ekaletindctl hır ıhtıkar hacl;,.c,.:ıııın umunıı karak- ş.ı.ıtı h.ı) lı ıleı lenıı..tıı. sahiplerinden çoğu, hic olmazsa yuz 320.000 kilo kömiil' gclmi:j Ye bunların ) a ı~ı ,~Jnıi~tiı· ' ' 
teı·ı il" lıugün ı·uku bulııııı:ı lı'ır ihtikar - -ooo-- - kilo kömür tedarik "tmek i,;temekte- da motörlerclen satışına başlanmı~tır. en*ı ıSghh t ·. i ·f a· . . t \'ekiıll' h

· ı· · · f ı !ll 1 l .. i'zu"•r ik· k ...... el" 1 .1 '·ı!; 8 ~ ı a >e ç ım,ı mu.nene a< ı. e:mıııı \'a,; ı amsını ıı. zamanın l.l OS ·ova rat yosuna O'Ore " , a dirler. .. . ı '?murcu.__ tın \ı o uı .• 11~:1 • ~;, ti tar·ıfıııclaıı Sağlık pı-opaganda~ı hıık· ı zaketi \'e icapları \'e c:\lilli konııı- • " c - • b'f db K. S. K. S. Kömürcülerin çuvalla koınur satma- kuruş fıalle komıı.ı· satarak ıhtıkar k d' b· ·t 
1 1

. ven' ö~ 'idler ve ~+ 
rııaL nıet"lıtımtıııtııı l>ı·z.z. 0 t· kt•nılı' . ..;ı' b.~- - Baıtarafı 1 lncı aa 

1 
e " - -1 .c.··. ()ı_rııı· ;"ı-1 j k l h lk hmete düst'i V'tptıkl· rınd·ııı Adli\'eve verilmi · V" ın a ,ıs ırı m ·~ · 1 gt e 

• ~ o ·• " •. :i 1 :ı.~·ı .. ar:şısınc a ı~ ın za ı· :· .: - ·t' k"f a . .' ·] · ı·. . . ~ - saleler. vilayet Sıhhat müdürli.iğiln kınııııclan lıi.iyiik farklar \'ardır. Rııııu varalı ve :~21.000 ka.nıı olnı7k Uzer(• _ gunu. fakat <1ynı zamanda zmııııı ev ı .-dılmı~ eıc ıı. 
1 

. ·t·. Bt nl·ıı· clıs "'tg"lıO.ı Kız:ı· t b 
· 1 ·ı 1 1 · · 1 · t .. .. · · d k"mür de- * ge mış ıı. 1 ' • ·, · • ~ • e arüz ettıre ıı nıek ı·, ıuııun hak\'<' iki mil\·uıı gö. terrlık erı ~a~ ııı a mu- 118107 komu~ .. ıhtıyacı karşısın a_ o . . . mık hastalığının ,.;iraı·eti. kornnııııı 

alfıkadaılar arasıııda ruhi zenı'ninı kabil. Almanlar ::.5 milyon e.-.ır al - _ pol:ırıncla pek f~ızla kömur bulunn~~- İkıçeşm_:lık cadcle:ınde kömüı:ci'. tedbirleri, tınız ha:tal(ğı, ispirtolu i5· hazıırlıyalJilnwk ·'"'ni hükümleri J't·ııi tlıklarıııı ı·c Rus zayiatıııın 8 mıl,\·oııu J 1Xl 11 clığını nazarı clıkkate alan Beledı~e ~'Iehnıed oglu Yaı:;ar, toptan 7 kuı us k"J p 
1 

· te ı,· · . h lk ·l)°!lııf h 
· hk l t ti 'k t' ~ ı ·ıı· · ıl 'l ı l ı reı·"ıı·g·,,· du"n Knı·a•·ı~ "aptıı· ı·.,kölesin- olan ko"mt'ı'r ıı.·ıı·hı.ıı.·ı ı·.·ıg'Ynıan 8 kııı•tı"a· 1 er, 

1
•"ten 1 _ık· 1 J1·esı "

1
e kat 

1
:
1

•• \'(' ususı ma ·eme cı· · .ı ıı · et ıı·- \ıulunduguııu ıı t ırıyo · :ır .• ~ m ııı a -.ı ;\o. " , a ı,c ·~ • • " " • • " • _., mevzu arını arı ·at M' e me ec 
1 

. 
nıekle daha kol:ıylasır .. Bıı memleket- giire, 22000 Rus tankı, 27000 top. 7 16} de bulunan kömürlerdoıı bır kısmının \'e ehıdler cacld 08ınrle İ;;maıl oglıı G: . .... k" t . 
t.• herk.:siıı: ihtikan nihayet bir mill"t ı !5000 ta~·yııre yokedilrnistir. H:uıgi x -17) cunl getirmek suretiyle halka kilo:-ıu Abdullah da reeli lıııcuk kurusa <;ata- Tozun_ukt or1e76m6 ış: ok kta ııı 

1 ' · ' · · t · · k ·ıı · , · lkl ı A ıı· epecı c ıncı s a • \. \•atan me,;e}e,;i olarak telakki v ka- tanıfııı doJ(:·u .1i/ ediği b"lli dC'ğıl- !l 48) lsmt>n 7 kuru~laıı toptan s:ıtılma~ını emın v.a ı tıkar yaptı· arınc an < ıy'!ye . 
1 

il''. . . 
1 0 

matın p:ı· 1 
' t · · · t' k ı· "ht'k' h 1 · k 1 1 b ıı· · t· · sevkoltıı1mtı"laı·rlıı· numar.ıca u"c~ın og u 0 ..... ıuı e me.sıııı ıs ıyor,.:a ·. erve a ı ı ·a- dir w· ar ıııı ,,oıııına ·at ar < a P ı ıo 52) etnıı~ ıı. ·' · ıa,,ka ile vüzüııc l'tırarak biı· goztı 

ra, saıııyeıı ihtiy:ır ııisbctiııcle i,;tih":ıl olmıyacaktır. Fakat her iki tarafın 11 :i5) ------ooo-. ııiin kör olmnclına s~belıiyel vere
1 w imale. bir iic;üılC'ii olarak da g-,•ne kayılıınııı ıl:ı ağır olduğıı ,;öyleııeh - 6~ füyl,ıce) :ı2 :ı4 TOPRAKOFIS HüsHin oğlu Celal Dikiz nğırct'Z" 

memleket vazi.l'ctinı' göre i·tihhike aicl lir. ıao Siyah ) İııhi. 2R :11 :-;o mahkeıne:>indc ile ;;ene ağır h:~p:=r ahkamın tatbiki rıi hu h usu,;i Vl' feı·- Yeni zayiat: 2 Rez<:k i ) ::2 :~2 1.. • ı ı · t: 
Mı ade mahk0nıeleıe n)rm ·li ·iz .. Fa- Mo:;kova, 26 (.\.A.) - ov~·et ı·ad-"-J' m:cı .•kum t'C i mıs ıı·. 
kat. dikkat edılec0k nokta, bu mahke- yo,;u, nazilerin ::ayı u,.,iünlügüııe rağ- :zoo 
rooııin kullamıcağ-ı ceza hükiinılm·iııin men nrnhac·ebelenle başlaııgıc:tak: 

İ NC İR 
!)!) Çu :\1. H. • • azlı 1 G 50 
70 c İzzi, A. Fesçi 16 7G 
28 « H. A. Özgür 1 1 

çok kııwetli, sııliıhi.retinin geııis ve şiddeti ka\·lıPttiğiııi bildirmiştir. 
kararlarının kafi olma,;ıılır. Bu uib; Tas ajan:ı, 6 günden heri geçen 
:ıhvalde en ~alim J•JI, ıızun merha1d r mııharelıeler<le bir Rus birliğinin yal-
1,utetmiyerek hftdı:;eleriıı ke-in lıir ·iı.:- ııız bir \·e~de!)OOO -uba\· v~ er öldiir-
rlaıı kanaati ile ıııütalea.-;ıclır .. Bunlara diiğüııii: :J8 tank, biı· c~k top Ye mal- 197 'ı't>kün 
f~r<lin ı·e i~lıikadaı-l:ırııı hukukııııu t.eh- zeme ı:Je ge<;ircligini, ·Rus tayyarele- ft02:J !hı .. ı·ekün 

C ı·eküıı 
. PAL. Uf 1 "T 

dul eden hıır takım nıalızııl'lar akla g-e- rinin 24 top 28 t~nk ve 12 zırhlı \'a
lebilir.. Fakat preıı:ip ltilı:ırivle ılıi- :=ıtayı ve ;)00 kam\'On, otobfü; tası - 8!1222 
,üııı.:e lııı <leğil. topyeküıı tatlııkat o:: yan lıir tren t:-ıhrip. ettiği, diğ'er lıir 
dogaeık lııi.ı·iik fayda l'e milli .-;ehinlf't- :Sovyet lıiı-liğiııiıı 800 Alman aske~i 

7000 K 'ntal 740 tiı'. Bu gibi b!r töhmet doJ!:~ı~ :.ıdım ülıliir<lüğiiııii, li tank ı·e 26 kamyon 
at~anıakla d.a~ı \'at;ıııclas kt•ılfl ><ını n ·I tahrip Pttii{ini. e::-ııup cephesindeki .t 1 ;t,AHlRE 

2 Toıı .\'ohu! 12 7:i 

rn :;o 
16 75 
l ·I 

ıı:rn 

Pastacı , börekçi ve tatlıcılara un vernıiyor 
Ticaret Vekfılelindeıı Vilfıyete._ş-eleıı lek itibaı-iyle te:;lıit için İa~e müdiirlli- _ Ba tarafı birinci .abif e df' _.. 
. .. . b"' k t ti "il{ k-ı , .. t j' 1 f" l • ); en:ır. uz.erme ore çı, a ı_cı, ''.- .. ' - gu :ıra ınd:ın dağıttırılnıı'! o aıı ış.er Jiııogorsk yakınından şimale çıktı: 

SOVYETLERE GORE 

daıfçı Ye pastacılara un verılme~~ ı~.':1~ tarıwmeıı toıılanmı~ İ::ı;;P müdiirlüğıio- lannı \'e V .~ehrine ı·arclıklanııı bilrlı· 
T k h il · f' · 'iclurlu"u ·' · ıı 
1 op~·~ı. ma. ~~ _e~ı 0

• 
1 ~ 1 

.hmt_ 1 \'eı'.iı- ele tasnife başlanmı~tır. Tamii n~tit:e- riyor. Alm uı kııvl'etleri, .;;inıdi te: 
zmıı ~ubesı t.ua1ınclan nı a}e .· '!'".. . \' • . b" , .1 k rar ırnrlıe doğru "arkarak Tulııdak ml.~ti·r TTn almak ı·,.1·11 miirac·ıat eden- . ı. ıca~et ekaletıne ııd.l'ı ece t l'. R k ti . . b . . 1111' ~ 

" · '-' ' . ~ . .. . , !' , , u:ı uı·ı·e €Jl'ını çen er ı<:ın a · 
!ere bu ht~"ustakı emırden kat 1 .s.ııı~t- /}T_WT, .. 'i~1T1..51: . ı:;alı\iıyo'"lar. \'olokolansk bölgesiııclr 
t~ bahsedılmemekle beraber bıı kaç \; ıla) et Fıat murakabe konıı~yomı. 3 kiiı g'l'ti alınmıs, Ro.-;tofun garbJJl' 
gün tevziat yapılamıyacağı cevauı ı e- b~kkall:ırda !ıeı·akenclı; gaz ><atı~ıııa da Rus kıın·etleri. 1 O kilometr dalı 
rilc!iO-ini ö"rendik kılo lıa!)ına 2., kıırus fıat kovmu~tuı·. ·ı lemı' ·Ieı·cı·. "' " . K ·· .. .: · · ı <> r :; 11 . 

P/Şf,,ER TOPLA.\' Dl: . . on~uı- satışları ~ız~rıııde de mi.iza- .\Iosk<I\ :ı. 26 ( A.A.) _ İzı·e~ti''il 
1. ··el k. ··t· · · · · ı ı~ \'( ' ııw-- keıeleı ceı·evan etmıstır . . . . . .... ala konıı·alıılıı-. harekatta hal':t kun·etleri 1000 Al - 0G 

** ıııaıı :-;ıılıa~· ıe "rini <ildürmi.is, 20 lwık, ;,o 1 

1 ;; .jü 
rn :;o ~'Tiıı e ı nu us sa.\ ısın } • ·. 000 · " · gazetl'»ının mıı hulıırlerıııdrıı lıırı ~o' Ton Susam 18 'iO 

---4'100ı----

bir çok maı%eme l'e ia,;c ~·ıc1t1esiııi ----0001--- Elekt ri k cereyanınoa 
TI. Pamuk 6!'i 75 le ı·azn·o··: 

1 ZABIT ADA ~ __;,_ Sovyct nıuhabirleı·iııin du~ı 
B. 1'1olotof bi r nota verdi taııirp f'lmisıerııir. Çete.1cr de gel'! ALMANLARA GORE ı· nt< ı lc·ı l ~ır 

haLlarcla faali;cl g-iist •rnıekteclirlı>r. ı~ L Sebepsiz dövmüş: 
"t•=•t• 2 •g•g •g• 1 lıilclirclikleri gilıi Rostof cephe.-.inıı 

bazı nııııtııkalarıııda ilk ınevkileJ'i!l' 
.\leh- elen takriben l 00 kilonıetrC' ilerl<'J11"' 
clöv _ lıuluııaıı Ruslar 25 soııh's!<ndt• ıl ~; 

!oml'treUk ~·en: lıiı· ilerleme kayde' 

-Baş tarafı 1 İnci sahifed e - _ Almanlara göre : -Bat tarafı 1 inci sahifed,. Dün geı.:e ~ehircleki umumi clktrik Mezarlıkba,;ında Eıııııı oğlu 
h ··ku ti ı ·ı · 'I 1 ·~ Bedin, 26 (A.A.ı -- Ha,·a k·11·vet- llt• diiıı \'apılaıı taar·ıızlar ıwtit'esiıı- cer)·aııı, arıza \'iiziiıır!(•n Lic inkıta yap- nıed sebeıı,;iz . .\li oğlu Rızayı u · nıe t-1· e <;ı rıre -" nıaıı :ırııı ı.,- 1 . 1.. k h . 1 S • • nüstü 

· 1 ·it l· k' · ·l · .'h. J',;' ı v ~ 1 ıv- erı. < 1111 
· a: CPp esınc <.• 10 • ov~·pt ılc pek ı;ok toprak ka;ı,uııdık Sıı\'\'C't mıstır. 1 •• r 

ga .ı ınc •1 
! ~ eı eı '

1 .ı 1 11 
e .. e " tnnkını t:ıhriıı etnıi:ı. bir ('Uğuııu da . ,. · . · ŞirkN nıiiheııdi~!eı·i, anzayı stirnllc Hırsızlık: 

Yt•t as~erlerııı ynpt~klıu\zul'.ıı~~1~ 11t\'ı-- hıı ·aı-::. ugratmı,;tır. Ho4of ke."imin - fı.lo:·nı :\Tııltıkia ·:iman-. 1' '~ .ma~ •111 c- izaln ('cferck cery:ın temin eylemişler- İkiçesnıelikte e .. if Ali ::okağıııda 
k~tlen h~kkıııda. bır no .

11

• \ e · · de 4 lıa1an·a n·uharebe dısı l•dilmi~. rıııe çnrparak :~ıchletlı ınfılaıd mlaıı cJ:ı·. Seh;; bir miidd<>t zifil'l karnnlık- öğretmen }1ehmeclin e\'İne gıren Ye ot·ıch so ·Je deııılnıektedır · • · .. b 't . · " 

mişlc>rd ·r 

---ooın----

. J.ı·\; · t" Al . ıı ·uln\· ı·e ,,._ 200 kamyon tahrııı olunmuş \'l' 100 ıı oııra atmı~ ıı. ta kalnıı:i, hcrkt'" nıunı ı·eya gaz lam- bazı eşyayı çalan Ahmed Ye Hanıoı 
1 .~ t·u .. ufnıe1 .ını,! ·. çnoık.'. ztı.lı'in;İ"r rnJJJI- de aı{ıı· hasara uğratılmıştı.'. Mo,;ko- \'i:i, 26 (A.A.) - Mosko\'a l'PITe- lı:ılarıııı yakmış. bu esııarl::ı tnınwa_ı- tutulmuştur. e 1 ' ,11 .ı llH ,ı il J 111 • • h J. . J ) 'f k J J ] 1 · . . :.:.::.:.:..:.:..:..::..:..:;.:.;_ _________ _ 

Devren saldık 
İkııı.cı Beyler solrngıııda 70 • T,ı. 1~ 

bakkıılıye dlikki1111 ele\' ıı :atılıkt 11 
Talıpleı·ı;ı nır%kiır cliikkfıııa 111iır2 1·~ 

dıgıııa dair l'""aike maliktir. İ_,;,ıral al- \'a ava ısıııc e / e .. mu::at a ·ıy::!l er sindeki durumun ı·ahinıliği alınan ha- ar c ·ı i" ı~·2nıemı~tır. Bauıııdıı· S11/lı .ll<ıhkcmcsi-ııdnı.: 
tındaki sahada her tiirlii g-ııyr: ın.-;:ıııi ~az:rnılmı!)lır. !,uyuk nıunakalt'. yol- berlC'rdeıı anla:ıılıyor. i.\Iare~al Timo- ooo Davındır Fıı·ınlı köı ünden Banl:ık_ 
\'~gayri mecleııi hii<li,;eler l'ııkıı bul- l~rııı.cıa. en asagı 100 tmık_tahnp e - çenkoftın Rostofun şimal batısında Fida n g·elecek cı Ali uırafına c!ar:ıc; Da,,·ındır II:ıcı 
maktadır. Bir cok mahallerde .nırnlı dılm!stıı'. 2 tr?n .ııa.;:;ara ug-ratılnııs · yaptığı t:ıarruza dair pek az mallı - İlırahinı mahallesinden Kerim oğlu 
Son-et esiıfo1'iııin i,;kenceye tabi tıı- drnlll'\'ıılu h. ılnı:.;tı•-. mat gelmi~tir. Hize nıliliğincleıı vilıciyetimiz gelen Halil \'e Mustafa ı·e Ahmed ofrlu M h- IZMİR BELEOI YES INDfN: 

atları. ı ı. : ----- ____...,,, 
tıılclukları tt>sbit Pdilmh;tiır. Ellerirıe Beı-lin, 26 ( A.A.) - IJ. N. B. ajan- bir tamimde Rizt> Narinciy" fitlancıla- med tarafuınnc!an Kemal ile Seniıı , . 

6 
··~· 

e. r diisen So\Tet •ı,;ker l'e ulıada ·ı- Baltık sa hiller ine.le \'enı ~ınııı öğrendiğine göre !-iimali Afri- rı tarafından \'etistirilcn \'C fzmire aleyhine açtıkları karpuz çekme ik- ''" "a) ı.ı ,;okakta ].J 1 s:l\ .Iı I' 

na Alın.an a:keı· \·e ,;ubayları J~ı1.gın 
1 

• kacla Alman - İtalyan te~ekkiilleri ye ~el'kedi!Pn mııııdalin \'(' portakal fi- retincleıı :ılacak da\'a'<ıııııı ikanıetgıi- ••el ıeye ait ıliikkilnııı bir :ene ·1ı·icl 11"1 ' 
d mirle iskeııce etmekte \"';! askerler

1
1 şehırler kurulacak ııı _ mu:·affakıyetler kı~zanmı~lard~r. danlarının mühim b;,. kı~mının ·ök hınızın meçhuliretine lıinaen .ınralıl!ıı 1 1c :\l.ııya \''.'ı·ilme:ıi Yazı i.~lerı nıiid~ 1 • 

gözl~ri oyularak pa.;~·alanmaktadır. B, ·J' ;. ... F:sırler~~ı sayıs~ Ye ganımetlerın mık- teşkı!al~11ıı: b~z.uk :_,e i~.~ ~"tran:a.z ha!- yapılan durusnı;ı<la 5~ .lira 50 kuını ~ııı ;1110 .. ı.<leki şaı·tııame:i nçhil, .ıı;ıh ,,ı· 
Bu gibi zulüm \'e işkenceler. ceplw cı ııı, 2~ (A .. A.) -:-- Doııu topı .ık tarı mutc>maclıren ·:ııtmaktadır. Çok ele oltlugu .ııı_l.ı.::ıldıgı.m!·111 • lıuııt:ı ın İz- zabıtta yazılı ma,;arıfı muhakeme ıle tı. . . k . . 

111 

• 

lıoyuııca her tarafta yapılmaktadır. ı:ar'.n<~a .\;~nı :~hırler,.ınşa.~ına_ ~ıas!~ıı- kuvv;.)t]i clfü~maıı zı_rhl~ .te~ekkiillC'ri ııı.r bölgc:-;i ı<;ın en ıyı bır ~'.!kıldc le- birlikte ,;izden tahsilim• Sulh hukuki. ım,~~ll . ııııt~lmu:;;tııı. :.\Iııhnııı , .• 
ALJ/A.\'J,ARh\' Cr,TAHI: .. 1.ı:;;tıı. _ieııı ).ıpı plaıı.ııı._ı goıe şım- tamamiyle imha eclılmı:ıtır . Tohrukta miıı edilerck .. gönclı:rileceği ı·e lııı. ht~- mahkemesinin;, 

11 
!!

41 
t::ırih w2.ı.ı ,ııe.del. 10 lırn ·>0 km·ıı:) nıtffakk!ıt ı. 

ıı~rlin, 26 (A.A.) -- il şkunıaııclaıı- clı.cl_eıı ·>llOll den !az!:ı ısçı, Ba.ltık -1~: yapılan yeni çıkı~ te:ıebbiisleri ele a- su,;!;~ Ri~.e. f!da~ılı~ınıı enıır l'erılnıı,; 215 sayılı ilamı ile karar Ycrilmi\ilir.lmıııatı :ı lira ;) kunışt,ır. TııJipJer 
lığın tehliğı: hılı~1d". 1600_0 kısınııı yrdcstır.IPc :{ı kim kalmı:;;tır. General Romel ,;a,1'1- oldugu Iıı:dıı ılmı~tır. Seki~ gün zurf ı_ııcla te.mr'.z ,:~~1e~i~i~1iz ı t ~mın~tı !~. lıaııkasıı·ıa· yatırarnk ıı~:ı 'ı 

Kumiini'<t ı.~ı.- rl<•l'İııin lıtiyiik g-nqı- ~·en! h ı· "'hı~ ~>apmakladıı·. ca üstiiıı ol:ın lngili~ ordul'.ı~·ının_ tak.dı~·d.2 hul.un'.ııı kat ~l~:;;e~~gı ,\e }'·t:ıı ılıuzlaı·ıyl.P ı.h. :ı!t• tarıhı ııl:ııı ~ ı_:z. .ı , 
Iaı· halinde h:ıtlarımıza geçmekte ııl- hamJe,iııi durdurmaga ve İngılızleı·ı ))af Kuper Sidney<le ,;uıetınııı ın.ıhkenıe cl!\anh.ıne~ıııe '.a- paz:ıı·te,;ı guııü ~aat 

16 
ıla Eııcunı ı 

dukları g&ülnıiistıir. ShJin hükiını~- zulüm yıqıtığıııı lıild,rmi:;tiı·. Sın·yct ihata etnıeği bilmiştir. Binaenaleyh lik kılındığı tebliğ nıakamıııa kamı ..... ti· . ,,., <>-

1 6 

( ııı5 :ı 
ti. zulüm yapılclıgı~clan hahisle lıirl;üriileriııiıı bu ~eki'cleki can.ırnrlıklş'dde~li devam edeıı meydan nıuha.r~- Siclne}. 26 (A.A.) - Dritatl\"<ı :ı:ı- olnı::ık Uzer<> ilan olunur. (502~1 lnıuı.ıc.t.ı .ııı. _.., -'. '.,

1

, 

gündelik emir ne,.:rıııe nıel'hur olmıı.: ıdcliııhn karsı.,;ıııcla Almanlar el ı·ın lıesının bu safhasında aıiık tngılız zırlarından Daf Kuper, Y':'ni Zelaıırla- i\Iünhal lıulu 1ıaıı be,; Itfaiı·e erı 1 ı 
ı·e bunda Alman 1 arııı. Hus a,;kerl 0riııe hir i tıkı-ah duyarlar. taarrnzundaıı bahsedilemez. elan Sidneye gelmiştir. l::ıııfr İcm ı·r· lf!ris .1/ı ıııurlıı!iı•ıı- 1 12 941 Pazartesi g(inii s;ı:ıt ııı <' 

daıı: fl.'J!ı/1 11 'imtihan yaııılac-aktır. , , 
Bozgun devam ediyor -Bulduğumll ~ """" r \ P()I )'ON Ordularının""""""""""'" " '""""'" '"'~ d~ık. Bizimle birlikte ~hy .erlerinden :\Hiflb Kemahi zade Ömer Fahri\·~ Orta mektep mc>zuıılan terc'lı ed·ıı 

kadın - Cesaretsizlik başlıyor - Ar- - .1. _,, '; Lır çokları da samanlıga gırdiler. Fa- ;\foamnıer ~irket ı.de Kemahi zade :.\lu- nıek şıırtiylt• ilk mektep nwzuııla!·ıı:~. 
kadaş lar ı kaybe d ince -- Facia sah- § MOSKOVA BOZGUNU . § kat :ıoııradan gelip de yer lııılamı- amnıer ı·e 1Iuzaffcr şirketlPri tasfiye 1 ask~ır!ik ı·e tahsil ve,;ikalariyle Jıırl· 

1
. 

n e leri - Picar t ' la buluşma : : yanla:·, bu gibi hallerde yapılanı yaıı i~i bitmis olduğu tahakkuk etmi~ bu-1 te İtf:ııyc nıiidlirliii!iim miiracaııtl:ıı 
Kra;moe nıuhnrebesiııiıı erte"i gü- ~ .& nıağa koyuldular .. Samanlığın taht.t- lunduğundan iflasın ka.panmasın:ı iz- . (50·11.> ,

1

,,,
1 

· ı 8 ı,· · 1 ı· .. · ,, ...... ...... .... ........... ........... ..... ......................................................... ...... ,, ,,- ı ı ıı o"km • b 1 ı 1 V 'h T k 1' 1 ı· t · J'k · ı · h " 
nü yanı ırıncıte*rinde gece ec ıgı YAZAN J arı s ege aş acı ar. t' nı a- mir ic:ıret nıahlwmesıııce ·anıı· \'.:'- ,e ec ı.n.• enıız ı ış ı·ıııe mıı~•ı ' .

11 miz yerden çok Hkeıı yola konılchıl\. : Napolyonu n Pe r de ÇEVREN: Şakir Hazım ~'2t pek kısa bir -zaman içinde sa - rilmıs olduğu ve bu kapanmadan ~on- imtihanı ile ;ki :ınıele takip nıenıııı 
YiirÜviis biittin gün lıonıııca ·devanı Çavuşu Burginyon Ergök m en manlıktan esir kalmadı; biz de öte- ra m:ıı bulunduğu ~alıer ı~1ınırsa ıl:ti- 1 alıııac;~ktır. . . , ·ııı 
Ptti; ·rn~·ucu ve hüzün .'\'erici oldu. - ·10 - kileı· gibi Alla hın tal'lasınd·ı arıkta ı~miz o mala rnzıyet .. edıp _lıecl~lini ı tmtıhaııa ıştırak e_dec:Pk olaı~I:1 \.c !Jonl~r c·özülmü;;. h:>r tar:ıf sulu bir dum ... Bana çok s:ıdık olaı.1 bölük cı"- 1 tesiri, .\·ükün tekrar sırta bineceği kalmış gibi idik. alacaklılara :ııı·as!na gorf ~agıtacağı- 1 n~':'ktep_ sah~ıdctn:ınıesı ."e .. askerlık ı:<' 
çamura ·boğnlmıı~. ayaklarımız ,;u i- !erinden ~~~-b~. ~ı~llı. ~~r~. benim 1korku iyle bu ııliııheyi ve pişmanlıgı Bütün bir alaya kar~ı koymak im- nın tabii bulundugu İcra lfla: kanunu- sıkalarıyle .ı 12 !Hl gunu saat 15 ~· 
<·ıııde kalmıştı. !Jaha berirndı, ortalı- giiçlüklcle yurudugumu goruııc:. yar- unutul"eriyorum. kanı yoktu. Ve bir alayı ısıtacak ka- nıııı 255 inci madrlesiıw göre> iliııı olu-,Temizlik i~leri miicfürliiğıiııe m(ir:ıC· 
ğı bütün gün göz gözü görmiyen bil' dım teklifinde bulundu. Bu e~'.~ır .g~ıı 1 • 'ihayet gece de oldu .. ı·le bir g~- dar ağacı olan bir binayı bir '<lzlığııı nur. :ıtlal'ı. ~ 
;,,İ. bulutu kaplamıştı. Etraftan neler evvel :ırka çanta•ını ka):bettıg, ıç~ı ce ki in an aycık lıa~tığı yeri bile go korunmasında kullanmak mantığını 
-cıkacağı bilinemedıği için korku \'.:! yüksüzdü ve sıhhati yerınde oldugn rcmiyordu. İşte o zaman Labbe ve müdafaa edilir bir mantık değildi. 
kararsızlık içinde ,.;ıkıııtılı hır) iirüyüs için c:ant!lmı la~ı~'Ul'ak bana .\·ardını canta beyııımi yiyen bir cleı·d old•ı. İşte bu sıralarda bir nefer yanı -
.ı apmak zonıncb kaldık. etmek istiyordu. Dıı genç adamı d_oğ- Ve lıir iki lıağrışma burnumun dibin- ma sokubrak büyük yolun kenarın-

Umumi olarak a,;ker hi'ıla intizamı nı \'e kabadayı biri olarak t:_ı.ıııdıgım ıle olmak i.izere «burada!,. cevabını da lıir kilise bulunduğunu ve bu ki
muhafaza edinır. Pil doğrusu mu ha- için çantamı t>mandte tcredducl etme- ltldıktaıı ,.:oıırn lıi~· .:onuncusunda ta - Ji.senin bizim alayın yerleşmesine ay
faz:ı.ı·a çalışı):ordu. Amma cHelki elim:. Çüinkü çantayı el'!1anet ~tmek ınameıı cr:·ap~ız kaldım: bence olan t'ıldığını, fakat başı boş bir takım 
gi.ınlerde verilmış olan harµler maıw- asagı yuk:ırı h:ty:ıtımı elıııe teslım et- olmuştu. l• ·~kat ti er hal etrafdakilere askeı·lerin hiç kinı...:eyi içcı·i aimadık-
Yiyatı iyice ,;arsmıstı. Harp me_rda - mek dP;m~~~i.. <:;ant~d~ Sm?leıı~k'tn 

1 
s.0 1 ''.'.~~ı'.ı·mag.:, lıaş.~at~ı~~: ~~ir~z evv_e~ !arını söyledi. . 

ıııııcla göz göre göre diri olarak bıra- ele ~c~ırclıgım bıl' ıkı kılo :ıgırlııtııı · ı~ ın,u l.ı_nııı .ı er(' du~tugunu goren bm Bu karanlık gecede kiliseyı bul -
kılan :ırkadaşlaı'. heı· ke ·tp keııclilcrı- ela ı>ırıııc: \'e yulaf vardı. Ve hen bu:ı- Labbenııı he~· haldı> al:wın sonuna kal mak kararını vermek için vaziyetimi
ni de ayni akibetin beklediği kaııaa- !arı;. daha çetin \'e yok.-ul günlerde>, 111 .ı~ ?l~ıası lıızını gel5lij(ini söyliyer••k zin 11:! h·alde olduğunu kolayca diişü
tin; uvandırmakta idi. Kulakl-arda katı ~wclıuriyete dü~ıince kullanmak, içırnı leralılaııdı.rmuga ç:ılıstı. F:ıkat ııebilirsiniz ! On beş kişi kilisC'ye doğ
h;ll:i ·yaralıların < imci ad! .. ~ . cbizi ka:·ıınyle itina ile muhafaza ecliyor-,boş Y<: ·e ! .. Beı.ıım ~esahıma .. görP;, ru yola çıktık. Haberi getirenin bu 
kurtarııı ı Bıı"ıkma,·ııı' ~ baO.ıı·tı ''e dum. caııta~ ı uııutm.ık. çantanın ıcıııclekı 1 . . b"ld'". d h 1 1 ld . 

.... ' '· · .. ~ " .. • .. .. .. . · . • • : YO u l\"ıce , ıgı er a an !lfH ı , iniltileri çınlıyordu. Bu harple!·i \'t' - 8uguıı .. 1 n~ıı~ı·ator butu~1 g~n elıııde 1 kun·et ka)ııa_gım~ ~efat t>tnııs sar - '. . : . . _ k'J» 
ren kıtal:ırda sanki .. ·ke·iıı 'lider. ba;;toıı yıırucl{ı .. Atına bıııdıği görül· ıııak dah:ı dognı ıdı.. ,.,aga sol,ı .~apmadan dogruca ı ıse-
dikeıı diken, :ı~apl:ır 't~tmanıeı\ ·peri_ mecli. Aksam. lıirdeıı biı·., :-;:.>rt lıiı· '\O- Liıkiıı, az sonı~a .a~ay geceyi geç.İl'- ııin önüne varmıştık. 
san olmus gilıı icli. Herkese rnrırı ğuk çıktı Ye etrafı hemen hemen ani mek iı;in dunıcugı ıçın L:ıblıeyi orada İçeridekilerin çoğu Alman, bir 
korkusu, İ>ir ı·arın Uphe,;İııi hAkim- olarak buz kapladı. Kimse ayakta lıulmak ümidini de k:ıybdmiyor- kısmı da İtalyand ı. Bu kalabalığın 
eli. • ' ttıluııamıyoı·, en azı :ıııc·ık gikliiklc dtlm. Kısa bir miidclet yiiründiiktcnJiçinde pek az Fransız vardı. Kifüeye 

Ben hakikaten çok yorgun _ yiiriimeğe muvaffak oluyoı ılu. K,ı- sonı·a ordu chıı·dtı. Ortada r·nlnız girmek teşebbüsümüz silahlı asker -
---------~-----, yıp diişeııler ar:ı~ında n çantamı la- ma"eşal Ncyun kolordu:;u yoktu .. Ve !erin mümnneatiy le karşılaştı. Biraz 

Hat'·çe Azra Demı·reııı· ~ı.ı·aıı Lalıbeyi miinıkliıı olduğu ka- çok geride kıılmı~ olan bu kolordu - sıkıştırınca derhal :'Üngü taktılar ve 
clar giizl:.-ı·imlı· takip ederek yürüyo nıın mahvolup gittiği kanaati hiitiin bu tarzl-.ı bizi korkutmak istediler. 

Ye göremediğim zamaııbrda hemen: kıtaa aı·asına yayılmıı;;tı. Fakat biz de ayni içimde hareket IJ/Ş TATJIJ:i 
, -Labbe. Lalıbe !.. Ihı zifiri karanlık gecede herkes ettik; siingü taktık ve kapıyı zorla -Ha,;t.alaırıııı 'tıl güıılerindı> ı l>ıye haykırmaktan geri kalmıyor- elinden geleni değil, ayaklarının ıı - dık. 

maada her gıiıı oglecl<>n €\'\'el ,;:ıat lc!ı.;nı. Hu aııl:ırda içime giren şüpheyi cunda bulunan jmkiınlardan fayda- Bu sırada yaygaracı bir İtalyan, 
1ll dan 12 \'t> kad<>q· l\ğl ıLcn . oııı-.ı 1 ı·c JJişmaıılığı anlatmak çok güctiiı'. lanmağa mecbu.rdu .. Biz, bir ç~k kü- bize karşı koyanlara kumanda eder 
a:ıt 3 den 6 ,\ u kııılar kabul eder. F·ıkat Lalı benin: çiik rütbeli :ıubay, hiç bilmt'den ke - gibi bağırmağa başlad ı . cArkadaş -

Telefflıı: :12~7 1 - Buruda!.. narına vımnı~ olduğumuz bir köyün lar !... Siliıh la ıınız ı doldu r un!.» 
1---------------- CcY-abını alınca, ~·iııe yorgunluğun kenarcığındn bir $amanlığa soku l - ( Arkası var ) 

Fiat mürakabe komisyonu reis
li2-inden: 

1 - İznıirde Aceııtalaı·dan g:ız.ı agı alıp dıı pcrak nde sat:ıctıl\ olııll 
lıakkallarııı salı~ fiatı litre itibaı-iyle (25) kurn~ olanık tc..~biL edilnıişı:ı" 

2 - G.?ı·ck tesbit •<l"leıı lıu fiat haricine ~ ıkaıılar, g~ı·ek tl'\'Zi .,:ek;ı. 
!erin' a.ı·kıı ı har ket ı•ylıy"ıı'<>ı' ı·c tağşi;:;e diret gıisterenler haklarwJ:ı 
~Iilli Kc :uııma kanunu hiikünıicrine göre C{'7.aİ t:ıkilıat y:ıpılacagı iJııil 

lol•i•u•n•u•ı· ....................................... (•5•0•-1•5•) ........ 111!!'~ 
Bu hafta TAYYARE' de T. 3646 

2 1-Hi,viik PQ·ugrnm 

1 
.\IARLENE Di ETRİC:II'ın J STE WART il<· .rnmttıgı 

ıı.:ıo ~l.30 6.30 1 
Sarışın ŞEYTAN 1 

iNGILİZCI<: SÖZL ---
&an. lan: 

-· 2 -
PAUL JAOR ıle ELİS SlMOR'iıı lı•nı,;il ettiği 

Seansları: 

2 8 

1 
Macar Senfonisi ı 

~IAC'ARCA SÖZLÜ 1--Cumartesi Pazar günle r i 12.30 cl:ı ilıive seans .. 
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27 İkinciletrin 1941 Perşembe 

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

1 - İh'ı:uca biırne " gıc!.:ı cin, vem Kt.ı la.·ı ~azılı 2%00 1 r;ı mu 
h:\I!1"1Cn OCdc i iki kale maJ7.(>nW n\ r <h 'I \ ya talll,l'll('n pazarlıkla > 
tın .tl ımcaktıı·. 

" Sat n :ılı .1ca. { nıalzem lt>r€ , ı d Şd rtnanv.! n1e:-\a günleri içıııcl•• 
~Hat 8 den 16 -"" kadar llalk.ıpın a rıı,ı Si,, faLrikası müılüı-lüğünde gii 
ı·Cilelıilir. 

3 - :llüııakasa 3 12 B·H l'-r aıııba ruııli 6:Uıl 1-1 ele Halkapına.·ıh 
Sılah fabrikasında rr: tesekK 1 , om r nıJa 'lpılac::ıktır. 

.j - htekli olar ar 7,5 r ıs~ t ııdı 220 lira'ık mJvakkal temıııa t-
larını lznıir mal sandıg• n& ~ atıruak al.ıc.ı < .ırı maklıuzlariyle birlikte 
2..J.90 sayııt k,ıc .. ınun 2 \'P. ~ ü eti r"'ıc leri rnuc hince icap eden Yesuiki \P 

941 mali yılı !icar • od~ ı vesıka ını hamı en ~yyen oln gün \'C saa1 t.~ 
satın nlnıa KOnı s.ror;ııı a ürncaatJ-. ır, 

Cin i l\lıK arı 

~[uhamnıen 
){ldt...! 
Lı u 

', 7 .5 tt·min:ıt ı 
Lira 

:lluhtelif çıralı çam 
t.ıhfa \'e kaJ:ı,Jarı 
:11uhtelil' Kara:ığ'n~ 
kalasları 

·1110 

·~o 

Yüü 

17 22 27 

16011 

2!1600 

( 1767) 

2100 

120 

2320 

Askeri fabrikalar umum müdür
lü~ü merkez satın aırr~a komis
yonundan: 

T:,Iiplcrııı 10 12 n,.1 ('·nı:ınıl,a gıı 

üınnı vcnnı.+ ri ilan eu 1 1001> _ 1 ,oo 
«~şan ına kndar tt..kLf nıektLP}

ton d ir hurcJa,ının l>ehrır t, 
n~nun lıcıleli 20 1 r·• fır 25 ~7 29 2 ( l!l9~) 

lstanbul Defterdarh~ından: 
Ile~ikta~ kaymakam! k ••iıu .1111 ı ~ ı kısmında yaplınlarak 

(22053,18) J;rn ke~ifli tad,Ft \' taı:-.ı-.ıt is, ırnpalı zarf u .• ul'ylc ek. 
siltmenı çıkanlmıştır. , 

İhale; ;l-12-941 çarşamlı1ı giıno ':ıa l:; <le milli "mliık mürliir 1ü -
ıfünde toplanacak nla•ı kr misyon Ja y .. r .Jacak' ı •. :>l n·akkat temin.li 
(165:1) lira (9!!) lcurustur. • 

:lfukavele. ekHıltmc, hayındırnk ı.-ılcr• gem·L hus,,sı \"C feıını ~art
numelen proje keşif hü,ii as ylc · ıra ıııu•eferrıg diğer c\·rak milli 
<'nılıik idaresinde görülehtlir 

lstekllerııı tekl.f mektup, rını "" t•n az 1ı ı- teahhütt• bıı işe ı,enzt•r 
(15000) - liralık i~ 'ıtf.lıklarına claL idıp·elerdl'n i~ almı~ ı.ıclııkları 
VeHaike müsteniden J,t~nbııl ,-;ıııyelını miiracııatla t•ksiltm« tarihin
den _ re.mi tatil giirılel'i hariç !iç giın en·.,; alı 1mış chlyet Ve !l41 
Yılına ait tic ':ll'Pt od.a:->ı YP~ikH"ın n Vt• nıtov~ıkknt t~m.nat n1akhuzunu 
2490 numııralı k-anıı un· tıırifatı r1airP, ıırle ha~ırlarımı< kapalı zarf 
derunundil ıha e günu -aat IA " kıdar kom '.rnıı reı.,Jiğıııe makbuz 
nıukalıilinde tevdı Ltmel ri muı-.t.ızıcl, ·. 12 17 2:2 27 -1672-9710 

Lise ve Ortaokullar satınaıma komisuonundan 
Riilıw 'an" toku, '' tı ı t b i c'n 201) < t yün bııttaniye mübaıea 

edilnceğinden hu ıh'i-' ııç lu guıı " 'etl atık cks ltmeJe lwnulmuşl•ır 
• \iuhamm n bedel 162.; kuruşt ·r. 'T· munc ,i h g .ı: oku tla •art ·ıfime>i 1 
.\faarif . ludürlüğiiıırl • gorüıelıil•r. l •c i!Prl Hl11 ) ılı Tic ret odası n•
ı;ikalan \'<' 24:1 liıra 7,;. nı, k •en ırnt r:: "nılaı· y,e ıhale gıinii oıaı 10 
Birinci kıııııın !141 ÇarsanıbP "ll •.ıal 15 '" (,aıilııılrnrında mekt<·ııl ·r 
nıuha~·hel'il.ğinde toplaııac:·ık ol ıı k >mi .. 'unum z:ı. n1lir.:ıcantlurı ilhıı 

olunııı-. ~2 2i 2 7 (4920) 

Çamaltı tuzlası müdürlü§'ünden: 
Tuzl·unız mH!zenıe anharı ın atı t4ıı.., YP-l" 11\ına ı~i ıulzarlı .. u :;tPk

lı,ine ih lr ed 1 ccktir 
)lııhnııınıe '>ede! 2!ı!l.4ti irndır. Ke,,f ,c proJ< ıııiiılurliığiimii7.le lı -

hi~nrl<lr 1zmir RaşmüdWrlüğü levaz m ~· ':.H~~ır }k gürü1i>hil r. 
lsteklılcr•n 1 12 ~141 Per,emhe gunu s.ıat 14 de ıazarlığa i~ti ak " · 

ll1ek iıu·r<> ' ;,;, teminat ııkc 1 •ırle ı.iı·, kte T zle mliıHirliiı!ünd·· mü -
kkil konıısyona müracaat <ıırı. .ııı :n ~7 t 1~!111 

lstanbul hava mıntaka depo 
amirlieinden: 

- i;tlllO ı·.ft er tol ni S•lll •• u nacHklı ı· 
2 llııhıı e\'\'el )'ili "an ilanl.ır:ı 'alp ~ıkmadıııııırlan kat'i tenıin:\lı 

olan 6nii; lira ıın BaKırkiiy n~ l nıüdurlliııtiıP yatırılıır•tk makbuzu n .. 
Liı·Iik :; 12 !141 (' .nı~ günü .•<1at il le Yeşılkily hum mıııtaka dt•po 

uınirı'ği ~atın aın1u konıisvo rı..ncla lıulunn1aları. 
. 'limu~e görmek ve cvı2.fı ıılmak hlıı·€ ler tatil günleıri haı·;ç 

her guıı Ycşı Jct'y Ha\'a mıııtaka depo amırlıg•n mura<.>aatları. 
. • ( fü!l6 10271) 

Yeni sene ıno<lellerinıiz gelnıİl;itİr. 

Deposu: M. Tevfi 
Peştemcılcılar 73 

Bay kent 
Tel. 3332 

tA.NADOLUJ 

f f~;i'; .... ·L~~~~~~ .... A;i;liği ..... fi'i~l~;~I 
- . : ....................... ·······················~···· ........................... , ............................... .. 

('ouakkult .lf~ı;;t . .llr solıu uf11lU koıutsyoıluııdaıl: 

1 - Çanak<1lle lıiq· 1 ikleri ihtiyacı içın beher kilosu 70 kuruştan kim
yevi muayene le 1:; hin kilo sabun 28-11-941 cuma günü saat 
11.:ıo da pal.arlıkla satııı alıııacaktıı·. Salıunlıır bir talibe ih<ıl~ 
edildiği gibi yarısından asağı olmamak Ü7.'!re ayrı a,·rı taliplere 
de ihale yapılır. 

Kati teminatı 1575 lira olup evsaf ve şartnamesi komisyon
da görülür. İsteklilfq·iıı ihale günli komisyonda bulunmaları. 

21-27 

Harbiye yedek subay okulunda aatın alma komisyonundan: 
ı )Jiiteahhit nam ve hesabına iiO ton prine sabunu açık eksiltme 

ile münakasaya konmuştur. 
2 E\'saf ve hususi sartları kom:sronrla göıriillir. Beher kilosunıııı 

muhammen bed,'li 1~ kuruştur.· 
:ı lhale<ı 29 11 9-11 cumart?si günü saat 12 ele yapılacaktır. 
.J - Taliplcrın teminatlariyle Harbi;'Cde yedek subay okulunda sa-

tın almak komis)'Onuna müracaatları. 13-17-22-27 
İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - Beherine 1 kuruş fiat tahmin edilen on iki milyon beş yüz bin 
adet alilminyon çadır düğmesi müteahhit nam \'C hesabına 
pazarlıkla Mıtın alınacaktır. 

2 - ihalesi 2-12-9~1 'alı glinii :-;a·:ıt 1-1,30 da tophanede istanbul 
levazım amirliği satın alma 'komisyonunda yapılacaktır. 
ilk teminatı 7500 liradır. Numune \'e şartname;;; komi.<yonda 
görülür. Taliplerin belli vakitte komi,yon-a gelmeleri. 27 28 

Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 

1 Kapalı zarf usuliyle 300 ton zeytinyağı mün-aka'a,·n kon· 
muştur._ Evsaf ve hususi ~artları komisyonda görülür. . 

'' · lhale>ı 8-12-941 pazaıiesi glinü .<aat 11 de yapılacaktır. 
:lfurnkkat teminatı 16710 liradır. Taliplerin ihale sa-ııtiıı -
den bir ~aat ene! teklif mektuplariyle harbiyede yedek sıı

ba;· okulunda >atın alma komisyonuna müra~-aatları. 22 27 1 (i 

Çanakkale askeri satın alma komisyonundan: 
1 Çanakkale birlikleri ihviyacı ;çin beher kilosu 50 kunıştaıı 

GO ton pirinç 28-11-9.IJ cuma günü saat 10-30 da pazarlıkla 
'alın alınacaktır. Pirinçler bir talibe ihale edileceği gib; ya
rısında ııaşağı olmamak üzere kat'i teminatı 4500 lira olup 
evsaf ve şartnamesi komisyonda görillür. 
İsteklilerin ihale günü komisyonda bulunmaları. 22 27 

Harbiyede yedek subay okulu satın alma komisyonundan: 
1 Kapalı zarf usuli,·Je 600 ton sabun münakasaya konmuştuı-. 

2 
,, 
" 

Evsaf ve hususi şartlar komisyonda görülür_ 
ihalesi I0-12-H41 ~arşamba günü ~aat il <le ,\·apılacaktıı-. 
~luhammen temınatı 18:3no liradır. Taliple11in ih-:ıle saatin
den bir saat l'n-el teklif mektuplariyle harbiyede yedek .<u-
lıa;- okulunda satın alma komisyonuna müracaatları . 

22 27 2 7 

Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 
1 :>!ilteahhit nam ve hesabııı11 50 ton prime sabunu açık ehiltme 

il~ ıııünakasa;·a koııınustuı-. ı,,.,af ,." hususi sartlar komısyoıı
lht göırülür. 

2 - - Reher kılo,unıın muhammen hedcli 4:) kuruştur. 
:ı - lhal<''İ 29 11 941 cıımartesi günü saat 12 cte yapılacaktır. 

Taliplerin temiııat:ılı·iyle birlikte Harbıyede ;-edek subııy rık.ı
hında :-;atın alnı"l komis_\'ununa müıacnatları. 

ı ·ı 17 22 - 27 
~,...-:-~~..,...,..--~~~~~ 

llaı·biye } e<l"J.. .\~ıı/uıv ı kıtluıırlı( ,\·,t. A 1. KO. nundan: 
J - Kapalı 1.•lrf 11:-iıJ ) le ınoo ton :'\ohud n1ünakas;1ya konn1u~ttır . 
·> Evsa• \·e hu.-.ıı. ı rtı:ı.rı koınisroıırla gf)rülü•r. fhalC'si !') 12 ~ ! ı 

( u, l ~iinü s:..ıa 1 11 c E ) ııpılacaktır. ., 
" .\Ju,·ak!·•t t<>nıiı:a ı ı;;;o liradır. Taliplerin teminat \"!' tekHf 

ııı~·kt ııllaı·iyle ~h~ıl· !'aatl'nclf'n <~\'\'Pi komls~·ona müracaatlal'ı 

1 ~l 22 27 

Ezine askeri satın alma komisyonundan: 
(' n<i :\[iklan Mu, H. Kat'i teminatı 

Arı ;ı elıriye 1~000 k. 5!JOO 825 lı1't 
1 (', s ı.ı kt rı nıuhanımt•ı• bedeli \"p kat'i teminatı r11zılı arp., 

"l.ı· ~- 'i 2\1-11-941 rıımurtesi günü saat 11 de Ezinedcki a,-
1-e•·i ,ntı nalına koıff~.rnnıında pazarlıkla satın alıııacaktıı-. 

'' l ·teklıledn nıezkiır gün rn <,aattc teminatlariyle birlikte J-«>-

mis\'Ona müracaatları 18-Hl -2!l-27 
--:Ç_a_n_a_k_k.:;a::.:le::.'·MST-:-MV. aatın alma komisyonundan: 

1 - Çanakkale lıirlikleri ihtiyacı için beher kilosu 50 kunı~bıı 
20000 kilo toz ~eker 28-11-941 cuma günü •aat 11-:ıo da ıw

zarhkla satın alınacaktır. Toz ~ckerııı hep"i bır talibe ihale 
<'dildiği gibi nısfından a~ağ'ı olmamak üzere a~'l'ı a.nı talip!,_ 
ı·c ihale edilebilir. 

2 - Kat'i teminatı liiOO !ıra olıııı ers: f ı·e şartnamesi komi.syoıırln 
görülür. 
isteklilerin komisyona müracaatlan. 25 27 

Ez"ne askeri !at•n alma komisyonundan: 
Cinsi .\Iiktarı ,\luh. B. Kati temınatı 

;\lak:ırna 10000 kılo 5900 lira 885 Jira 
Yukarıda cıns \'C miktarı muhammen bedeli kati teminatı ya
zılı makarna 29-11-941 cunuıı·te>i günü saat on birrle Ezin!'· 
ıl" <ntııı alma komisyonunda yapılacaktır. 

l~teklileı·in lıelli gün re saatta teminatları ile birlikte ko-
misyona müracaatları. 20-23-25-27 

lzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan: 
l 20 Ton Sığır eti Çe~meıle teslim sartiyle kapalı z:ırf usulin~ 

satın nlıırncaktır. 

2 fleheı· kilosunun muhammen fiati 1:ı kuru~t:ııı 8600 liradır. :llu
vııkkat teminatı 645 Iirııclw. 

•> ,, 

.ı 

lhalesi 10 12 9-11 Çar~amba günıi s:ıat 16 da lzmircle Kışıa·!a 
L<"·:ızım amirliği satın alnın kombyonuııcla yapılacaktır. 
\'asıf YC şartlar }ı,,ı· glin komb)·onclıııı öğrenilir. isteklilerıır 
muayyen gün "~ >«ıatt<• tenıinııllıır;,-Iı· \'e diğer vesıkalariyle bi·:-
likl<> kom s_voııa müracaatları. 23 25 27 :ı 

İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
ı - Yapılan pazarlığ-ında talip çıkmı~·aıı 2100 adet çift atlı ıwkli~ t• 

aınılıası 28-11-941 cuma günü s:ıat oıı beşte pazıırlıklıı ih:ıle 
<•dilecektir. Şartnamı•si her gün komisyonda g-iirülür. Tek<>rl •k 
taban ıl~miri ile diııııil ckmırleri V<•rilecektir. 

:ı :liuhammen bedeli 296100 Lrn olup kati teminatı 21188 lir:ıdır. 
;,oo aıralıadan a~ağı ulmaınak üzere ayrı ayrı tıılip!ere de ihale 
ı·dilebilir. isteklilerin Lıdli ı-:lııı \'e s:ı:ıtta fındıklıda salın :ılma 
komisyonunu gelmeleri. 21-2a-25-27 · 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - 8500 "er vüz kilo !alına pırn"a ı'pan,ık lHlZ<trlıkla "atın alına-. . 

caktır. 

·• l'aza"lık ve ihalcsı 28-11-941 ~~nıa gümi suat 15 de kı~lad:ı 
Icnızım amirliği salın alma komi>yuııund:ı ;capıl::ıcaktır. 

3 - Evsaf \'C şartlar komi,yoncla görülür. 
4 - İsteklilerin muayyen gün \'c saatta komi<ynııda hazır bulun

maları, 

Sayfa 3 

Gelibolu AS. Pos. No. 1250 SA. AL. Ko. nundan: 

1 - Tahminen beher kilosuna 50 kuruştıın 50000 kilo 'ığır et ka
palı zarf u,uliyle satın alınacaktır. 

2 )!uhammen lırdelı 25000 Lra mu\'akk11t teminatı L'if> lı a 
dır. 

" .. Şartname,; kombyonumuzdan \'erilmektedir 
ihalesi 15-12-941 ıı..znrtcsi günıi <uat 16 da Guli~ol~ılıı lume 
karıırgfıhında komis,-oıııımuzu·ı !ıulunduğ'•ı m~hıld<· )':ıpıla _ 
taktı,., 

Lteklilerin m( ıklır gün -.-e "' nıt" teklif mektuplarını komi; 
\'• rıunıuzP. vermelerı iliı1ı olun;.ır. 27 1 ., n 

Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf usuli;-le 1000 ton pirinç mün<1kasaya k~rıııu•· 

tur. 

2 - Evsaf ve hususi ~aıi lan komisyonda görülür. 
~ İhalesi 9-12-9-11 salı gCiııii ~ant 11 de komL•yonda ,·apıla

caktır. 

4 :\-luvakkat teminatı 22550 liradır. TsJjpJerin teklif mektupla 
riyle ihale saatinden b;r .<aat evvel komisyona müracaatla-
rı 22 27 2 7 

Afyon askeri satın alıiıa komisyonundan: 

1 - 12000 çift kundura kapalı zarf U<uliyle eksiltmeye konmu~· 
tur. 

2 Eksiltme 12-12-941 cuma glıııü öğleden sonra ~aat 15,:30 da 
Afyon levazım da;resi ~atın alma komisyonunda .vapılacaktır 

:J 12.000 çift kunduraııın muhammen bedeli (102000) liradır 
Muvakkat teminatı (6:350) liradır. 

Şartname \'e evsafını görmek ;,tiyenler her gün komi,yon:ı 
Ankara, İstanbul, fzmh· levazım amirlik eri satın alma komi>· 
yonlarıııa müracaat edebilirler. 

n Eksiltmeye iştirak edecek olıınlar kanunen ;cap ~den Yesııik, 
birlikte \'erecekleri teklif mektuplaı-ını ehiltmc g-ün \e :ıa 
tinden bir saat e\·veline kadar \'ermeleri 

6 - Kapalı zarfla ihale yapıldıktan sonra muvakkat temin ı' 
kat'i teminata ıblilğ eclilt•cektir. 27 :ıo 6 8 

lstanbul revazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - İsteklisi çıkmıyan ·10 ton koyun etine 1-12-941 paz:ı•tesı giinii 
saat 15,30 ela p-azarlıkla satın alınncaktır. 
Muhammen bedeli 23600 lira olup kat'i teminat !l540 lıradır. 
Şaıinamesi her gün komi<;·onda görülür. İsteklilerin be!li giin 
ve saatte teminatlnriylc birlikle fınrlıklıria ;;atın alma komıs-
yonıına mü~acaatları. 27 29 

riarbiye yedek subay okulunda satın alma komiayonundan: 
1 - l 9-11-941 de mlinakasa<ı ilıln olunan 600 ton :<amana tıdıp 

ı·ıkmadığından a_vni miktar saman tzkrar pazarlıkh mlinııkıı
,:ı_ı·a konmu•tuı-. E\'•af \C ln.<usi -.ırtlan ">m:syonda görülilı-. 

ry .. Beher kilo,;unun muhammen bedeli .\,5 ku:·u~tur. 
ihalesi 3-12-9-11 çar~amb:ı günü .<aat 11 de yapılaeaktır. Talip
lerin harbiyede Y<>dek "ıba)· okıılıınrl:ı satın alma komis;·oııuna 
müracaatları. 

Harbiye yedek subay okulunda aatın alma komiayonundan: 

1 Pazarlıkla 100 toıı barbunya faoulyası aıınacak•ır. E,-,11 f '"' 
husu'İ ~artları komısyond:ı görülür 

2 

., .. 

100 ton toptan alınab:Jeceği gibi yarısından aşagı olıııamuk 
üzere taliplerine ihale<i de yapılacaktır Beher kilosunun 
ınuhamrncn bedeli 25 kuruştur 

!halesi 3-12-941 çarşamba gunü saat 10 da yapılacaktır_ Ta
liplerin kat'i teminathı--iyle h:ırlıiyede yedek 'ubay okulunda 
satın alına konıisyonuna müracaatları. 

Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 

l - 21-11-911 de ı,azarlıkla münakasaAJ ilan olumır 400 lon ku-
1'11 üzüme talip çıkmadığından ayni miktar kuru üzüm tekrar 
pazarlığa koıımuştnr. Beh2r kilosunun muhammen bedeli :;1 
kuruştur_ E,·saf \'e hususi şartları komisyond:ı görülür. 

2 - 400 ton kuru üziime 200 tonu 'irkeci anb:ırına ı·c 200 tonJ 
c;ekmece anbarına te-lim edilecektir. Anlıarlara aid iizilmler 

.. .. ayrı ayrı taliplere de veril~bili.r. 
İhalesi 2-12-!!11 s~lı günü s~ııt 11 de yapılacaktır Talıplerın 
ıeminatlari;·Ie harhı;-ecle ;·edek sulny okulunda satın :.ima 
komis,\·onuna müracaatları. 

Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 

1 - 21-11-941 de ıhalesi iliın olunan :ıo ton sadeyağıııa talıp çık· 
madığından ayni m ktaı· >:ıdeya~ı tekrar p&Zarlığa konmuş
tur. 

2 - Ev~af ve husu~i .;.artları komıs.•nııda g<lrülllr. A~id n ttz11nıi 
derecesi Rekizdir. 

1-50 tenekede bir numune alınmak sllretiylp tahlilı .ı apıl~· 
taktır. Taliplerin lıe~er tonluk partiler halinde dahi ihale'• 
yapılabilir_ Beher kilosunun muh,,mmen bedeli 175 kuı·ustul' 

:ı - İhaleRi 2-12-9'11 salı güııii '1ıat 1 O rln yapılacaktır. Talipleı·iı 
kat'i teminatlariyle Harbiyede ,ı cdek subay okulunda satın 
'11ma komisyonuna miirac:ıatları . 

Edremit askeri satın alma komisyonundan: 

C'insi Miktarı ;'l[uhammeıı B. .\!unıkkat teııı;ııat 
Sığır eti 24500 kılo 12250 lira 1837 !ıra 
Yukarıda cins ve miktarlariyle muh'lmmeıı bedeli \'e mu\'akkat temı-

natı yazılı 24500 kilo ~ığır eti 28-11-941 cuma günü saat 15 de Edremit 
2696 As. posta satın alma komı·;.·onunda pazarlıka satın !ılııı:ıcnktıl' 
İsteklile;:in metkür ı:tlin \'e '!ıatte teminatl:ıriyle birlikte komis,\'Onn mü
racaatları . 

Ödemiş C. M. U. li2-inden: 
Fazla fi:ıtle B:ısma, K:.putbni satmak sıııreli,vle )lifli korunma kanu

nuna muhalif hareketlen suçlu Ödemi~w .\Iıınifaturncı \'ıınlı !<mail oğ'u. 
30a doğumlu :!\Tecit Ata~ hakkında Örlenıis A<li_,. cezıı nwhk.me., n.l 
yapılun duru~ma !'onunda : 

Fiilnı subutuna mebni su~hııuıı hareketin<> UJfüı ~!'ili korunma kaııu
nu•rnıı :{2 inci maddesi deliılet\-le 5\1 2 inci fınaoına te\'fikaıı Yt•di :·il 
müddetle hapsine 50 lira ıığır ;ıaı·a cezns'.yl• tt>cziyesın2 Ye 15 gtiıı tıca
ı eth3ncsiııiıı kapatılmıı,11111 w nıııll:ınrı nılisaden•sine l~ 11 !1-11 tıırihi -
de 1-:ııraır \'erildigi iliin olunur. (502!1) 

lzmir vakıflar müdürlüğünden: 
.l\fezarlıkba.şıncla ma.z 1 nıl l·:vkafl:tt1 yeni yaptırıl:.ın hiı.J lıiıı:t~ının iç kı:-.· 

mıııdaki -125, 127, 428, -12\J, 4:IO H ·1:11, .ı:t~ "'ıyılı 7 adet bo~ dükkiınlar;•ı 
icarı !'encvisi 560 lira iizt.•riııt 1 'ln ve urtasınclaki rneyd:ının<la ınuhHmlni.•n 

kı\'m<ti 300 lira olup mlizayctlc kaimesincleki ~emil dairesinde \'e ih:ıle 
tarıhinden itibaren :ı1 5 9~2 günune k~dar ki.rıılanmak üwre bu dükk1in
lıırla meydan 11,1ahallile bir kül halinde y,rmı giin müddetle mllzayedc·ye 
çıkarılmıştır. İhalesi 11 12 9.Jl )IC'rŞe"lıL gliııil sııal 10 dadn. TaJ;plı·
rin mezkur gün ve saatte pey ak~eler:y l bcr3 1J•ı· \'e f:ı~la taf Lrıt al~ak 
ve şartları okumak istiyenlerin ele her giln Vakıflr,r varıdat memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. 27 10 (4936) 



SAHiFE '(4) (ANADOLU) 27 İkinciteşrin 1941 Perşl'mbe 

Askeri Vaziyet Libyada lTALYAN TEBLIGINDE 
-Baş tarafı 1 inci sahifede - -Baş tarafı 1 inci sahifede - Bir takım muvaf-

m \ ki.ııduı har~ket ctmel<'ri lfızını g•'I- esir!t•riıı . a.\.I. ı .tıı·.tnnş Ye ~ ı sahra •o-

l . .. ··ı ı f'()(l l ·ı t 1 t t pu 1 geç rıınıı tıı'. J::l.'!ıea nmhnı· lıı fakıyetler , ı ' ne "ol~ c·o l t' ' .ı ııııır r.. ·:ı - 1 ı ı · · • " ' sah;ısı o ara!· "ı aıı :::lıclı R z:ıkııı ç \'· 
tikLrı .ııılr · ılıl'. re><iııc Alnıan tal vire kıtıılan g!'lmi:ı-

Bir kısım ınotiirhi kıın·dl r de (\'- tir. lltıgiin \ "ni bir e< q·pı .ııı.ıııın ı.r<•- bildiriliyor 
ı abupüııı lıatı istikam.•line J iiııelmı~ 'işimi Leklrııiyor. 
bulıııımaktad.r. Lhışmanın d kk<ıt •:e muhaı·d1c.ı i b.ı ·• » lngiliz generali, gaze-

------. . . 

~~>,, .. T-~lgraf, .. Tele.f~on, . ve Ajans Haberleri 

Uzak Ş~rkta va- Halka un tevzi edilecek 
----------

Bu kuvveti riıı Age~ layı znpt~den ka Uırafa Ç"~mek içiı~ Sicli Öm2rclf'n tecı'}er ve '..! nlÜŞahİt de 
b . 1 t'kl . 1 1 . .1 Half.:ıyaya clogru ,l'aptıgı hareket tıııık- •

1 
.. t .. 

ku\·vctıerlP. ır e" arı 111 >er \ erı - ıııra cıa.} .ınaıı mowı·ıu fngiliz kuvwt- • d'I · ı e göruş u 
· t· esır e ı n1ıs. 

ziyet 2ergin 
IJord Halif aks, Hu1l Pasta, 2ato, kek, boiaça, çörek 

ve ·börek yapılmıyacak. nliŞ ır. eri hrafıııclan iinlenmi. tir. llah:ı Cl'- va~ing-toıı. 2G (A.A.) - Hariciye 
Bunların zayıf kuvvetler olmndıkla- nupta kun· tlerimiz Jaloyu ele ııeçh·- Roma, 2G ( A.A.) - fta} lan ielı- nnzıı·ı Kordtl Hull, düıı l.ıl·.rnııatt:~ t.u-

rı anlaşılıyor. :\Iill\' r kumandanlığı mi~t r. 2_oo lt:ı!yan e"ir eıli!ıııi~tiı-. ı:u liği: \uııank Amerika \C japoııya goruıı- Koorclı'ı1aS)70n l1ey' eti kararı bugünden muteberdir 
tehlikeyi anlıyaıak t:ın·ar hiicumla- çeH:dt;ln hareket de degı.)mekte'.1!~· Bir lıaftacl<rn fazla fasılasız lle~·am melcı·iııin yürüyiişü hakkında heıım~ 
rını, hu kuvveti r üzcı inde tek if el- Kahm~. 2G (A.A.) - Ila~·a t~lılıgı: eden büyük meydan mulıarrbe:;ınde bir fikir clermeynn edemıyeccğini, j:e- Ankara, 26 (Hususi muhabirımiz- rarm neşrinden itibaren üc: günde 

----·-------

miştir. B.onıba .n~ a\:. tayy:~rel n, Lıbrncla mihvPr kuvvetl~ri, muvaffakıyetler ni görü~meleı· yapılacağını söyl(•mı~- den: Telef-Onla) _Buğday unu hak- mahallin l'n büyük mülkiye memuru-
Tobıruk mıntakl!sın<la kafi nıııhare- •enıs f~al:yet .~o ·tcrmış, kar:ı kun·tt- k1ızanmıışlardır. Sidi Rezak t:enubun: tir. . . kında koordinasyon hcy'etince itti- na bir beyanname vererek ellerinde-

b er cereyan etliği bir. uwla :\I'hn!r 1€rı.\:le ı~ b.rlıg.ı .rnpnıı>!la'!'clır. . '· da çe~Til.nıi:~ oI:ın düşman birlikl:ı·ı İngilterenin Amerika bi.iyiik elç:~ 1 haz edilen mühim karar, yarın :neşre- ki unların miktıdarını bildirecekler
harn knvvetl-ırinin İngilız ileri kuV\et- SHlı Rezak bo!ge,,ıııd dtı~mnn !•111!\ . .rohdılmı tır. Şımdıye kadar .·ayıl.tn Lord IIalifaks, dün Ko··deJ Hull ıle dilecek ve yürürlüğe girecektır. Bu r :.Vlilli korunma kanununun 14 ün· 
l<'rine hiicum etm;~ meclıur edilme.! l:mna. 1ıoplulııklarııın çok a~~gıd:ııı ::;ooo den fazla e,;ir ara,;mda bir z!l'h- görüsmüş ve ona çok dikkale değer ka:·ara göre buğday unundan ancak t ır. • ' 
!ngil'zler 1 hine lıir kazı ııçtıı-. honıbahr .ıtılıııı tll'. Duı ıdakı ha\cı lı luğay komutanı olan g-eııeral Siar- lıazı nıalıim~ıt \'ennistir. ekmek, fı ·ıncola. nı~ıkarna, ~ari.\·e , eli ma<ldc;;i mucibince be.nrnnam(' Yt'· 

AgeJla kasıılıası iiç. diirt bin niifu:- mulıaıebe,..lııd• l lt,dyan, 1 Alman t<ıy. ii'n ', ıliger bir birlik komutanı gl'llC- s· dan okuy~ş: pek,;emet \'l' simill, crevrck yapılıµ rileıı unlara hükümetçe (•I konmus • · ı· ·· ··ı ·· t•• (_' ır mey f · 6 1 ? d lıı bir veırdir. l·,trafı ;ulaktır. O::.manlı rare. ı ( u:;.rnıru ııııı · ur. '.t'Ç ·ıı ııazıır, r:ıl A rın ·groj, :ki Afrikalı mü'iavır \'e Tokvo 26 (A.A.) _ I>m·lct o i,;ı satılabilecektir. Bunlardan lıa~ka tur. Topı·ak ofis, bıın arı ~l gün e 
impar:;tı•rlugundı Bing<ızi mutasarrif- id: ~l'Zak üz~ri~t.le :; mıhver .• ta~·y.ı: nni~eaddid İngiliz ve Ameı·i~an .gazt:- rei i Tod,oki, ;_;inıdiki Jıarl.ıiıı yeni ~.ir pasta, gato, kek, boğuça, çörek, bö- satın alacak, satm aldığını bildirmi-
lığına ba'.•lı lıir kaym..ıı mlık idi. resı ılu..;urulnıu:?tuı. lluıı Agad lıı:ı tecılPri vardır. Sollumda ikı du~man nizam te,;i,. etmek maksatlı içi:ı degıl, rek gi~ !)eyler yapmak ve satmak ve yecek olur.ıa sahipleri, bunl!ırı sata· 

SAT:!\. <'EPHE:;l.VDF:: m:ydaı~ııı.a hiiru:U. E<~ ·_n . t.'.~·~·;ır~!~; ı: taarruzu t: rdedilmi~. 20 cleı! _fazla fakat Anglo-Saksonların hukirı:1iyeti- btihlal< <'lmek yasaktır. Loknnb ve bilecektir. 
:\to. kov:ıcla nıziyd rnhim gösterili- mız .. dwmanın bu mıı.taı t~ıj)ate:s nı tank tah··ıp oluıımu'itur. ' dıceler ne mani olmak iı;iıı .•apılması ıcab:!t evlerde .\·:tpılacak hamur i~leri bu * 

~ oı'. Mo kovanın dli me.:;ini. İngiliz! r ve ~ r petrnl taııkıııı l.ıhrıp ctn :- imdidl'_ll b;ıriz biı· !-\ekil alını.ılır. :W iiğini, gidilecek yoluıı Aııglo-Sak•;on karardan h;lisna edilmiştir. Ticaret Radyo gazete-•inden : 
\'akın lıir ihtımal olurıık knbul ,neliyor- lerdır. . . . .oııte~rınde il trdiyaya yakla~nıal,ta iktısarli tahakkümünden jaµonyayı Vekaleti, buna karşı halka un tevzi Dünyanın bugün içinde bulunduğu 
·:ır. Fal.at Ru: i.tilıbıırııt s_ırv'"i mü- Raıdı .... a ~ol_nıH.la Iııı: m.J,tıır k:ıııı- olan clü>$man kUV\'c>tleı·i tardoluıı - kurt'lrm·ık mııksadi\' le mi.itlehitl hu- edec:!klit'. Fraııcola l :ırın y·:ılnız ha~- şart l ar ve memleketimizin coğrafi ~u 
dur muuviııi Luzovsl i, Almaııl:.ırın yon tahnp cdılmı~ \'' lıır ııet.rol kc1m- ıııusLuı·. . .. k: ı'·ı .· · · t' mı· ,, Vl' tlenıhıtir talar taı·ufıı1daıı 1· •. ı1·htakine de büyük rumu sebebi.vle pasta, kek vesaıre 
l\Io:;koYay: gir ·ıniy<'rıcklerini knt'ıyet- Y omı ) ıı -ı mı;: ıı. :..ng.ızı. .rnın, \ e C alo vaha:;ı, dfü~m:.ın tarafından ış- ki: ehemmiyet ve!·ilecek ve tcdbif· alına- yem'ek, keyü işi olmuştur. H arp şart-

• • J· 1 t · l" .. · p. · . • , · . e cc ec ı mesıııı ı>ı e " . ~ 

le Ö) lcnıi..tir. Ee_ı·h~ lı.:l\ :ı 111
") ~lıuılan lıonılıanlııı.nıı gal t'clilmj,;. düsman ağır zayi:,t ver- _ Uzak şarktaki muhtelif millet- caktır. !arı, insan enerjisinin en lüzuml u ve 

HA l'.lLAJW : -Z<l.ılı_ı.ı'ı ~ı.r ... . -' 1 ~ıkez -~kde~ızd~. P<ızaı· mi~li~·· n:r denizaltımız üs:üne dün- !erin bulundukları sahalara İngilt~.re Müessese ve dükkan sahipleri, ka- iyi i~l2re tahsisini emretmekt~dir. 
Şark cephesimıe bdli b, .'lı i~ti'ka- gunu )1.1 t~.urnı.ıı~. ~u~ ~ aresı denız~ <hı- memı tir. ve Amerika tarafından bir lec·.ıvuz -------000 

metlerde ·' ni inki , fhır olduğu Al- .~iırülnıuştıır. Dutun ·bu haıekatt[,Jl ·'ı·· ·et· t· kı·p edı·ıme·ktedir. Şimdi k ) 
mani r tar.'.\fındmı bildirilmektedir. ancak 2 tayyaırenıiz dönmemiştir. D . '1 d 1 ·r. ' feri b~ ,b 

1 ı:ırntıer bize müracaat ede- B. M. Meclisindeki müza ere er 
So\ \~ti •r!n hava f .. alij ti, e nııp . Londr.ı, ~G ( A.A.) - . Sanıldı~ııı ı enız er e ngı iZ za rek ~~;;i.ikonun 'muhafazasını istiyor-

ccphe ·inde , r nıı._tır. Onun i ·ııı Al- go.re )!ısır hududu \ ııkııııııda Ç:\Tılcn Loııdra, 26 (A.A.) - Loııdrar~a hır. Olta va konferansında tngilizl'.)r· Ankara, 26 (A.A . ) - B. M. Mec· tevhid ve teadülü hakkındaki kanu • 
nı".lnlaı-, tı ıık \'oe kamyon itibari le mıhn•r K!i\'\' ti ı·ı. yakııı<.la hslım o!a- bir selahiyedclar kaynaktan bildirıl le Amerikalı!•..ır tarafından alınan !isi bugün Semııeddin Günaltayın nun Milli Müdafaa Vekaleti kıamın· ~ 
mühim zar:ırları lığrnmı !ardır. caklardır. Ka11ıızw knlcsı zaptedıldık- digine g-öre, Libya meydan muhare- kararlar rnptıkları haksızlıkları başkanlığında toplanarak orman da değ?şiklik yapılmaaı ve diyanet 

on ıki giincl Almıınları~ı k:wb~t- ten s~nı·:ı Almnıılııı· sıı,;uz k:ılmısia,:- besi ba:ılı.rnlıd·ın beri Ilritaııya deniz haklı gö~terı'.lıek için bir takım t~d - umum müdürlüğü 1941 bütçesine i, leri reialiği teşkilatı kanununu~ 
tikleri kam) on tutarı 1100 ti geçnıış- d:r. (,eııeı ;.l Romel, zırhlı bakıyeleırı- kuvvetleri elen iz ü.ıti.i ve deniz altı birlerd •n lıaska bir şey değildi. Her munzam tahsisat konulmaaına aid ikinci maddeıine bir fıkra eklenmea~· 
tıı-. Bu suıretl 'ovyet lavyareleri, ik-. nı l~urtarmıya C:<ılı. mı.~ .. fakat onları birlikleri cliişmanın 7 iaşe veya nıtk- halde :aferi \:.ızanmamız lazımdır . kanun layihasını kabul eylemiş ve B. ne aid layihalarla vakıflar umum mü· 
mal işine man~ <;lmaktaclırlar .. Liby~- ~ t~~-lıkeye ı tnııstır. lııgıJ!z tayyareb ... i. liy:' gemisini batırm~şlardır. Bundan Bir adalar hükume ti: M. Meclisinin 1941 Ağustos, Eylül d_ü~lüğü te!ki!i.t k.anum~?a ek kan!1'! 
dnki h:wa harekatı hakk~ı~ıla bır netı- d~ maıı t:ıııklarıııı tahrıpt.'.) çok mu- lıaska bir kruvazörle bir topito muh- Tok ·o. 26 (A .A.) _ .Maliye nazı- ayları hesabına aid mazbataya ıttı- layıhaaının bırıı:ıcı • muza~er~.lennı 
cc çıkarmak g-üçtü:·. tngıl.ız l~<I\:~. kuv- hım. !(:ı 0~ naınaktadır. ribi muhtemel olarak batırılmı~tır. rı sii\ iediği bir nutukta demiştir ki: la keabeyledikten sonra gündeminde yapmıthr. Mecl.ıa, Y.~ne bugun~u top· 
vetleı"nin, kıırıı orılu;;ıyl!.l ıŞ lıırlıgı t. k- Gayet all:aktan ııçaıı tayyaı ·IH·, .A.nıca malzeme nakleden biiyük uir _· iaponyanın japon • Çin. harbin- bulunan diğer maddelerin müzakere- lantıaında Millı Mudafaa mükelle -
dir. edilmektedir. A.lman hava ~u.vvet- bonı?:.ıl~rın.ı .ta~ıklar üzerine bır:ı.kmak- yelkenli yakılmıştır. den evvelki vazlyele düşmesi için sine ge~mi.ştir. fi.yeti kanununun a~tıncı maddt;aine 
\ '.J'l, İtalya~. Yuna~ııstan v Gırıdl.l'..!n t~l~ıı J,~ı • Rıı fı}o, yolda gelen bır tak- G 1 D.. 1.. b t.ı yanlış bir adım atması kafidir. _Bu Mec.lıs'. bu madedler aruında hır fıkr.a. ek.len~esı hak~ı.ndakı ka· 
Lıb..ı. :ıya mutemadı~·en tak\·ıye kuv\ et- \ l}C kolıın!ı p.ırçalan~ış,. y~lun ce,;ccl- • ogo Uil eyana takdirde japon imparatorluğu, Ja - emeklı b•.nba41 Sabri Yılmazın naap nunun ııkmcı muzakereaını y~parak 
J ri ta~ımaktadırlar. !erle rloldugıı te:-1l)ıt edılm•ştır.. . Loııdra, 26 (A.A.) - Hür Fraıı,;ız ıoıı adalarından müteşekkil bir hü- tarihinin düzeltilme•ine adi takrirle kabul eylemittir. Millet Meclui, ıre: 

DEı\'lZI,ERDE: Londra, 2~ .. (A .. A.) :--- Lıbyadak, ]ar lideri general Dögol, Ok ·forcldft kümet halinde kalacaktır. Binaena _ mazbatayı adliye encümenine ver- leceok toplantıaını gelecek cumartetı 
Atlant '.ktf.! Alman do.nirn1tıları tar:ı. muhaı~bt.', but.un sıdd!!tıyle clevıım et-, bir nutuk söylemiı;ı, Fraıısada vatan leyh şimdiki hasmana vaziyete niha- mq, devle t nıemurlrJn aylıkla}"ının günü yapacaktır. 

fından yapıl:ın fa.!ıliyette hü):iik dur- mekt~cl!ır .. Ne~ıce. h_:.ı,~kıııda ~Jısıı:?aki uğrunda ölenler için yapılan ayinden vet v~rmek lilzımdır. Buna muvaffak - - ---000 

gunluk vardır. Bıınun :cL:bı, alı111n mah!ıll~rın nıkbmlıgı makul gorul- bahsederek i,;liklal uğt'llnda dövü:.! 0ıunam:ıd ığı takdirde janoııva, lekrar Ad d k ) • • d 
t.dbirler ve bilhas,;a Ameııkanın dev- n:ıekt~d;r. A.lm:ıı.ıl.arın harbe de,·am cL mek i1<in gelen Fransızların arttığını ! bir günkü gibi adalar hükGmeti ha- ana a 8S er erımıze yar Jm 
ri,·e faalivetini artıırmıı ı, Alman ha- tıklen ele bıldırılıvor. Gam botun alın- ~öyleınisti.. 

1
. · k 

1 
- d kt· 

~ · · · - l.ı · ·· ı ı·· · · ı · ' · ıne ın ı ap e ece ır. Ad 2 (A. A) A k l ' · J ik" · d f 100 M h d GU Hi va kuvvetleı·ınııı ıl doguda nı':!şgul u. ınasıy e c u~manın ı:ışe d'!pohrı c de L .. b • t 'J 1" ı · * ana, 6 . . - a er erımı· en ınc:ı e a , e me ç ı 
lunmalarnlır. eıt:lmi ·tir. Şimdi Sidi Rezak civarın- l1 nanın ıs l < a 1 R d . , t .· d . ze kı,lık hediye teda.,iki için Adana Ahmed Öken, Ha.aan Turrud, Meh· 

1 · "h • dak· h b 1 · t· k ·' a yo ,l!'aze e~ııı en· K 1 · · f d 1 k d 100 B ki l S l k"y• Büvük tıııık nıuhareLe eı-. nı ayc.e ı mıı are e eıc ış ıra eueıı cenıı- Kahire, 26 (A.A.) _ Surivedckı H t hl'k . d olmakla ızı ay cemı.yetı tara ın an yapıma me er a a ı Vf! u uca o. 
ermı·ş· ''e Jli\ .. de kuvveti ·ri muharel.>0 bi Afırika kııv\'rtleri tank Ye toıılnrla hür Fransız kumandanı gen ·rnİ Kat- b :bırp . e • :~ı mcbvettı h l"k 1 .. d _ ta olan teberrüler, devam etmekte - leri halkı 65, Nuri Tlirköncli Benh 

. ' . • · · r· · t ki k k · L""b · 1 cra er ınpom anın u <' 1 e 1 a 1 d' o·· k H n K k M" l' M hidd' F d Ak si bael:ımı;;, bu Ut tle muharebe, ~k~n- ı;':z:ıan u~ı. ~rık:ı n~~ı;,ı . ·o~ l~uş 'e nı, u nı>ııın i likl.ali. hnkkmtla bir m1 ntı~m.ıv.acn~ı umumi ~ekilde m ü - kır.d 't . ~~İ!' Ga j. Ek-cı 5~e d uğ~ un, H m,O k ua • • C: 
cı ,;afhayn girmişt!!I'. ln il"zleı: miıhım k rı1 an,

1
·a un· t ·uvve HI g' ıncı.ye beynn1mı1mc. ı~eşre~mı ·tıır. B~nch Lü~ı- tal e-ı olarak ileri sürülmektedir. t ar. ı':'k~~ı .. 

1 
h lkıra2,22 aE1p . 

1 
ızf b ! e1 .ırmRen, . ayıa1n zManh, Hilmı 1ı· tank zayiatı Jıaber \·ermekt-ndırler. ·ac ;ı~ c ay:ınnıı~ il'. • nan c ev. elının mtistak.J. bır devle}ın 

000 
ncır ı oyu . a ı , r g•r e r a rı- ne ı, ~~zı . a çın, e med U~ u 

~lu harelnııiıı biriııci :.;nfhn. ının İn- l:lı-ıtanra taııklarrn<)an ~:ısara ug- hak ve ınıtıyazlarını h:ıız bulundugu- kası 200, Alı ve Mustafa U? lu 200, ve A~dul~ad1r Çakırga 50 şer la• 
g:Jizler lehine bitmcdiğ-ı alıııun hııb~r- 1 ıyaıılar, derhal l<11nı r edı.lm~kle \'e 1 mı, y~ılnız miittefik ordularının liizıım Habe'ı'stanın ,. stiklAli Burunca köyü halkı 150, Alı Yerde- vermıılerdır. 
lerdeıı :m\a,ılmal:L'.ıdır. • Iih\'er kay- bunlaıı· tekrar muharelx>ye ıştırak et- kıldığı bazı tahdidata tabi tutulacağ·ı Y ---ooo 
nakları ise \azı muvaffakıyetlu· ka- tir'lmektedir. bildir:Jnıi~tir. Bazı şartlarla tanınacak 
zııııdıkbrından balı:;ediyorlar. Lonclrn, 26 (A.A.) - Libyml:ı tank 

lraıt,·rmlar, ingilizlerııı B1rcliy;ı\ı ınuharelınsi şidd<:!tiııi kaybetmekte ve piyade kayıpları fazladır. Dii:-ıınan:ıı, Londra, 26 lA .\ .) -- Habeşist:ı.n 
nldıkl i·ını bil" \'alnıılanıııkt:ı, İngiliz ·imdi piyade kuvwtleri arasıııcla :-ıiıl- batıya doğru çckilmc>k i<:ııı climlPn cemiyeti l"ahrı kii.1.ibi, sJır.tir~Pler mı.i
tnl:inin dondüğUni.l bildirmektedırlcr. ıt ili .nıııh:ır~~ler olmaktadır. T?bruk geldiği k:ıdar çalıştığı giirüliiyoı·. Dti>ı- mes-illerintl~ıı mürekkeu bir hcy'ct
."imdi Libya har ·kıaı hakkıııch ·.oy- garııızonıı llU maııııı nıuka\'Cnıctı kar- man nnıv:ıffakı.\et kazanamadığı iı;in le İngiliz h'lriciy'"! !"l 'i ,;• .•arını ziyaret 
ı ncce.k yegane . 'Y, muh. rebenin d.-- .. ısı~Hh. ha; li ilerlenıi'ilfo'. .. mücadelcy~ ne mabadl:ı dl'rnm etı ifı;i ettikten sonra: 
yam ettiğidiır. :K:ılııreden g,nJeıı hah ·rlerc go."<'. aııJaqılnmaııı:.ıkiadır. _ ln~iltere •:e Tla'Jeşistan arasın-

c<Uaclyo {/llZl'frsi» mihver kun-etlel"i, garbe doğru çeki- Ageyla, çöld.m ilerliyen lıir .ıe.rya~· da bir aya kadar anlaşma yapılarak 
----000 liyorlar. Fakat lıu te,,ebJıi.i,.Jeri de akim kul t.ırafıııclan zaııt'.!ılildiğ-i :ııılu'iıl- bir mukav<;le hazırlanacağını ümid 

Liavalarda .faaliyet kalnıı~tır. Almnnlnır, billıa ·sa i:ı:o ııok- mı~tır. Bu kol, ileriye doğru yürı.iyil- ediyorum. lngiltl;!l'c llabe~islanrn is -
ı ıı J' t:ı . .;ıııdan mlihiın zorluhbı· cekıııcklt-- şüıw devanı ediyor. Ageyla. Tobrukun tiklalini 1.aıııyacaktır. 

Londr,. 2G ( A.,\.) - il ava nazır- ılirlt.!r. . aGO kilomPtn• c: •ııubıımladıı·. C'eıabup- Denıislir. 
Jığıııııı tebliği: . • • ıl/ USSOT.I.\' l ( 'J.; Pli !~TL' .111 t:ııı Aı.r0• • l:ıya giden otomol.ıil yolu. bu M üste;ıar ela, bun.ı tc.ı<u ederek 

Bir avcı ta~·.ı·aremız, l .u' ~akıııııı- <;ilJJ:A'h'H ! vahada konak ~er:ni tc:-ıkil eder. miizakcrelerin de.-aııı ettiği içiıı şart 
dıı iVlarc-1 hava meydanına mitral - . Zur~lı. 2G (_A.A;) - n. t.Iıı~soliııi- HABEŞ/STANDA BlR MUV.1F- Jarnı bu sırada ifşasının doğru olmı-
yöz ateşi açnıı!ilır. Diğer bır grıııı. ııın Lıl.ıy:ıdakı nııh11,>r kuvwtleriııin, F .. 1[{/Fb'T DAHA: yacağını beyan etmiştir. 
Morne\·de bir hava meydanını bum- ı~anevi. ku\'vetl~rini tutmak mabıı- 1 Lond~·a, 26 (A.A.) - Salühiy-,tli 
bal mistır . .:, hıl xervi,iııe men.:;up dıyle Lıbyaya gılme~i muhtemeldir. bir kaynaktan ögrcnilcliğiııe göre, do- B d ·· h · 
iki ta:ryare. de\'l·iye ıı~~usundaıı dön- Ro~aclaıı b~raya gelen haherl ere gii- ğu Afrikada şim:ıl batısında il rliy 'il eyaz saray a nl ll ım 
nıeınl ·tir. Dün gece Ilritmıya üzerin- r.·e, L'.?~?dakı taarruz ve muhar2be- lngiliz kuvvetleri Gondarla D~bre Sa- bir İçtima 
de pek ıı.z dü maıı hava foaliyeti ol- ~e!" butun ltalvanl::ırı büyük heyecan bur arasındaki yolu ke~nıi~l tıı:dir. . . . 
mu tur. lngiltereııin cenup ba[ıs111da ıçınde l.ıırnkmı .. lıı'. Tchdicl edilen Fero Abc•r gıırııiz•ıııu - Baştaraf~ 1 ıncı aahıfede -

Romanya, memleketimizden 
tütün alacak 

İstanbul, 26 (Hususi Muhabirimiz- ı tün almak için eksiltme açmıştır. 
den: Telefonlıı) - Romanya rejisi, men mi.ibayeatı devam edecekfa". 
memleketimizden H :J b in kiloluk tü-

ooo'-----

ltalyadan takas, yoluyle kam
yon 2etirtilecek 

İstanbul, 26 ( Hususi muhabirimiz- ,yoliyle kamyon getirtilmesi kararlaştı· 
den: Telefonla ) - İtalyadan deri, rılmıştır. 
zeytinyağı, kitre kar~ılığı ve takas 

----- ·--=000 

Beri in 
Konferansında 

Amerika Yahu
dileri konferansı muhtelif noktalara boml.ıalıır ehi~- ASKI·~RI SOZCC • ·ı-; DİYOR~ şiddetli bir muharebeden soıır:1 21 ,;.ın pek çok Amerıkan, japom atları ayrı-

mü~tür. Evlerde hasar ve pek az i.ilii Kahire, 26 (A.ı\.) - Britaııya a:<- tc -rinde esir alınmıştır. 1 caktır. . 1\1.uhtelif hükumetler Sulh konferansına işti-
olmak üzere bir miktar du in. an za- keri sözcü li t:liıı şu sozl •rı söylemi~- '1600 İtalyan ile 700 yeıli a:;ker te·- Yen.i bir proıe: .. 
vhtı vardı". - ~Iuhar be .mey<laııııH!a y:ılnız l'.m olmuşl:ırd!~·. Hıır: I· t!crin başb- _ya~ıngton. 26 (A .. J\.) - I?ahılı:ye IllÜmessillerİ neler rak etmek İstiyorlar 
· Londı,a. 26 (A.A.) - Hava ııezare- Alınan kuv\·etlerı bulunduğu tanın- ma"ıııdıın avvel 15 bini bulaıı Coııılar mu. Leiiarı, ayan harıcıye encuıııenın-
tinin tebliği: men belli d eğile ~I~ tayyar~ler, italya, bölgesindeki dü~nıan kuvvetlerinin ele sii~ ~öyl.~mi~, Amerika hi.!kü~1 e:i- söylediler Baltimur, 26 (A.A.) - Amerika~ 

Bom•>!lrdımaıı ..:ervısın bağlı üıy- YunaııLt:ın ve G!!rıdcleıı LıbyJya mii- :ıdcdi ~imdi 12 bine iııılirilmiş Lulunu- ne mı.Ilı 1?udafaa .m~lzeme:;ı . ınşa Yahudilerinin konferansı, dün s orı 
.•·areIP~c!en miirekkep ktıV\'atler'miz temadiyen kıı.n.·e.t.lı.:r . ta"ımaktadırlnr .. vor. eden fabrıkalara hu kum.et tara.i ında.n Radyo f/(I zıte.~iıuleıı: ermiş, şu kararl an·ı ittihaz etmişti r: 
" '"' 1 1 k 1 k l kk d b B ı· l ı·· ' I t. f"' ·an tn 1 - Filistin, Ya hudiloerin vatnııı clün gec~ Serburg ve Bre t doklamıa Di.i~maıı arazısı uzerım c )~apı an ·e- Deri in, 26 (A.A.) _Alınan l.ıa:-jkU- e . ·?ııma~ı ıa ·ııı a ır J>rOJe ve~.- er ıııt e c un yı~pı an ,.~on d, s" 
k'·ır'ı .·ı'ddetli hilcıınılar yapnıı ·!ardır. siflercl, nıüh m m!kl:ırda duşman tay- nıaııdunlıırııım resmi teuıiğ-i: m. ıştı.r. l\Iusteşar beyanatıııda dcmı:,- komunizm alt'Vhinde bir :ııüaşına im- o!.acaktır. 
Ta.rva~·elerimizin kp i ii ·!erine (lön- yare~i gtirülmiiştiir. ."ıınali,. Afrikada Alman _ ita!y .. ıı !ıl' kı: za edilnıislir. · Ru toplantıda bulunan 2 - Yahudiler müsıl\'i haklara :;::ı • 
miis.lardir. Sahil muhafaza le kilıltın:ı Sidi R.zakta harp de\'aın etmekte- kıtalarıııın kar ·ı ta'.'lr, uzu yeni mu- . -.- :'\n~ele \'e patronlar arao<rnda hükumetlerin miimessilleri mıtuklur bip olacaklardıı-. 
hn-•iı b:I!' hvvaremiz diğ ·r lıir hu\ rı dir. iki tarafın tı nklr~ırı da. kar~ı ta- vaff~kıyetler elde etnıi~tir. Dü~nrnııııı kı ıhtılallann normal zamanlarda söylemh.;lerdir. Evvelıl 1talya hariclye 3 - Harbin sonunda sulh koııförll!1' 
har hlt;ııd~~ ·~er· <lönmenıi:üir. r 1 f pinıd siııe hiicum ettiklerınrleıı t?ırrrıızlarına rağmen ::-iollum C:.':!pn.;- olduğu gihi ha.ilini bekliyeme ·iz. nazırı Kont Ciano süz ~öylemi03, 25 t~!]- sına Yahudiler de iştirak edec('klerdıf• 
llmmliilıilıııimİıılilİİİİİ~~~-----İİİıİııİİİımiıiliımlll•••••••ı >'ınılcki nıc\ziler nıuhafn'.l <'dilnıi:~tir. E,;asen bu vazıyet . kaı~unsu~dıır: rinisani 1926 ela imza edilen anlaşm'.l- 4 - Nazilerin ve h:ırbin kurbil111 

:ıat 21.::lO da Tobruk garııiwııunuıı yl'ıı'. çıkıs te- Bazı gemı !ere makıne 1 rııı ycı leştı- dan bahsetmiş, A vrupanın emılİ'yeti, olanlara ~a rdım ve kaybettikler i hak· 

AMRA S Şl''~lıü~leri akim ktılnıı~tır. ' r1lmesi hu yüzden geç kalnıı:ştır. komüııi"t tehlike;;iniıı ortadan kalk- lan iade ~dilcoektir. 
ELH. inemasında Jııgiliz ıloııaıınıa,;ı l.ııı son güıılcr.lJ Mühim bir vazife: mfü;ına mütevakkıf hıılunduğunu bil- . 

KIY.l!ETLI SAN'ATKAR yeniden ıığıı· zayiata uğraıııı~tır. Vaşiııbrf:on, 26 (A.A .) - ~u~vel~, dirmistir. . . .. v!kl~ğiıı. oı:ladıııı kalkmas ı icap ettiı{ 1111 

•• • • • Sollunı öııüıılle Lir denizaltınıız eli.in ak~am beyaıı~ttıııda dcn~ı~~ır k~: Japon lıü.\:ük el<: ısı ROZ ~!ara~- anla~- bıldırnııstı r. 1' 

Un ur Uret in ve ılü~nıaııııı bir ,;afı haq> gcnıh;iııi, ;J·r -. Bolıt~lc orta :ıarktı~ _mi.ı~ım lm ~~ya yeni gll'e_ıı .devl~~I n~ı •. dıger lıu- Fon Ril>eıılrop, t~krnr söz ular:ıl 
ta.r.rnr')miz di~cr l.ıir cleııız birliği:ıl, vazife verılmi:;;tir. Keııdısı, I~ı~yad~, yuk devletler gılıı. v~_ızıfelerıııı yapacak- Bol~cvi~liğin tamamen. dünyada n k!ı • 

.t1R ~\.·ADAL'J,ARI AtlaııtikU:ı .lıir .dcn:zallınıız DragtJ!l Kızıldeııi~ ve. Filisti~ı havalıxıııdekı hırını beyan ~~mı~tı.r: . . dırılacagını .beyan etmıştı r. . r, 
1

' • • ınıfıııdnıı hır lııgiliz knıvazüı·ü:ıti durumu ıııcelıyccektır. hpanya mumessılı Seıano Suıı.~ı·!l, Harp halınde bul u nmıyan de\le tl~kİ 

1 
Sadi lsılav - İzzettin Ökte - Feyzi Aslangil torpilli~·eı ,k ağır Ra=-ar:t uğ>:-atmı~lır. Ştaynhard Nev yorkta : Boliieviklikten en çok_ ·zarar gor~n 1Ju taahhüde gir mekle ha rp haI:~d\r· 

, "' B'erlı'n. 26 (A.A.) - ··ını,·ılı· •\J'ı·ı"k·,ı- , 'ev.vork, 26 (A.A.) - Amerika - memleket tsp:ınya oldugunu ve bundan devletlere kwrşı durumlarım degı.şt • Srııı. kom;crleı iııi ı·cı eceklculir. • h b d 
. . . . ela Sidi Öm<> r ve CaralrnlJclen gelen ııın ~Io~kova elçisi Şta~·nhard, bu. ~a- sonra da R_?.lş~vi~Je'.1·Je .. ~~ı are eye miyecekleri ni de beyan ~tmişler ı:· ·t' 

l:::::::::G:ı:ışe::s:a:a:t:l:O:c:la:ı:ı:ıt:ıb:,:ar:e:ıı::ı:ç:ı:k:tı:ı::::::::!ı İngiliz Vl' IJ"ııcl kuYvetleri Tobrnk :.'\- b:ıh erkenden bir deııız tayyaresıyle devam edecegıııı bıldıı~ı~tıı. Jap~n murahh?sı . ~ı le, Rus)~ıı-
• tikanıetiııclc ibrlemişler V;) Tolıruk•ııı buraya gelmii;!tir. ' Sonra Alman.ya harı~ıye nazırı Fon karşı Japon1a v.:ızıy~~ınıı:ı, me;ı.c~d ...• 

1 1 canııp doğusunda Biri ElguıJbi biilgc- Litvinof yolda: Ribeııtrop, yedı devletın daha Bo}~c- la~mıya ragmen degışmıyecegını ııo) 
MERLE o·· LMEYEN LA URENCE ,.;lııcl~ Alman - ltalyan kıtahı·ıııın mli- Bağdad, 26 (A.A.) - Sovyellerin vizm ~ıl eyhinde harekete geçecegt~~i lemişiir. . • . C' 

O ERONE .11111111111 OLJV/ER dafaa.-ivle kar:şılu~muşlardıt'. ,t"cni Amc~iha elçisi Litviııof, Habba- beyan etm iş, Bulgar mımı_hhası , .Lu- Viş i , pakta girmemışse de b~ gı r~y· 
B 1111111111 11 1111 111 1111111111111 AŞK A.l!KRİ[{AS C"lZETESl .VE niye tayyare m:!yduııından Singapu- yük harpten sonra ~oJşevık faalıy~- y i ş , Fransamn Al~n.yaya dogru k 

DiYOTU ra hareket. etmi.:ıtir. Refikası ve kız ı tinde n en çok zar~r gcıren. meml~ketın mnm:ısı demek degıldır. 
Ncvyork,· 26 (A.A.) - •evyoı·k ile birlikle Lii.vinofu taşıyan İngiliz Bulgaristan old~gu ~~~'.. F ın lan~ ıyanın __.-

- WUTHERING HEIGHTS - Po~t gazetesı, Libya muharebe.-ıinde tayy:ıres! Ka.lkütaya varmıştıı'. m u.rah~ası da ~ord.ugu f~vkı.lade. za: r TAKViM ~ 
nihayet erin eri~ t'.lııkın tankla karşı- Tank ımalatı: • . rarlard.ın dola~ ı Fınla~dı~anın şı.md ı O 

JJROl'TL'Niıı Romanından iktibas edilen bu ölmez ~aheser !aştığını. Almanların mağlup edilmez Vaşington 26 (A .A.) - Selahıyet- Almanlar la ele le Bolşev.ı~.lı ~ a~~yh ııı~e f 360 ZiLKADE 7- KASIM2 

A Sl•nemaSIDda muhariplere benzemediklerini yazıyor tar bir memur: Ameı·ik:ıd a tan.k i1? ~ ~ücadeleJ:e d~v~m e~tıgı~ı ı:ıo~le~.ış- .................... . 
ve Amerikan tank ve tay.rnrelerinin !atının fevkalade a:itıgını, şımdıkı tı r. N5~kın hukum:tı, mumess ı.~ gon- Evkat s. D. 
nı~rn,eleriııe sen!t' verdiklerini yazı- i:;tih:ıalatın bir ay sonra iki mh;line dermemış, yalnız b ır telgraf gonde r- Sabah : 1,00 Akpm 

Ü yor. Afrika, t~m'.ımen temizlenecektir. çıkacağını, şimdiye kadar imal edi- mişt ir. . . . 
SEA. -sLAR : ' - 1 - 3 - 5 - 7 de ba"lar. HER G N Bu kış, hür insanların düşündüii-ü şey- \en bnklardan yarısının, lngilterenin Romanya mtimessılı Antonesko, bu ile :12,00 Yaba 

İLK MATİNE UCUZ SEANS. ROMEO JULLİETTE "' h b R d k t 1 f 1 
N . Lek . B"ı· Ak Ebedi v.: layemut bir sev i filmi !e r olacaktır ve bu, dünyada bir dönüm lüzum göstı;_rdiği h.nrp m.ın~akalarına mu ~ıre eye . omany:ının a. a ı mış j idadi ;14,30 maak 
ıl"lıiazlıl.iı11all~iil' ııiiiiıie!'llıiızilliiii1 İllİiiiiil' ııiiiiiİllİıııillllli••liıl•lliilll••••••I noktasıd ı r. sevkolundugunu bıldirmıştır. oldugunu, dünya selameti içın Bolşe- ı..;;;;;;.;;.;;;._.;;;;;;;;;;;..---·· 
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