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lngilizler Sidirezcki is
tirdat, Bil Elhanıidi 

i~gal ettiler 

Dün yeni bir tank mu
harebesi başladı 

Kahire. 27 (A.A .) - lııgi!i1. telı
liJtı: 

1 

I 
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Jngiliz tank te~ekküllerinin müza- Bir depoda Rusların eline geçen Alman bombaları 
hPt'Cl i il,l \' ı•Jl i z,,landalılar ~iddf't 1i bi T !ltffllllllll!UIUlllllUIUIHIUUlllllllllUIUUllllUIUUIUUIUll11t11111u11n1111111111?,lllll•UUU~ 
mıık:ıY~nwk rıı!(men Sidi l!t'zeki "eri : = A k -"' 1 T 4 t : : 
·~lmışlar -~·e Rıl _El hamidi i~ınıl Ptmi~ ~ . .. § S erı V azıye § • § 
lerdır. Dun hulun gün lıu lıölgede :ııl;ı.- : : · : : 
c;urpısnıalaı· d~vam .ctnıi~ \"C ancnk .................. 1"""
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bu :<ah:ıh erken yaı·dım kuvwtl~ri uıı- L• b d • h k t 
s~ırl:ın ~:dliu.Lbad~ Tob~ukta~i İngi- ) ya a mı ver uvve • 
lız kuı Hllerı.lle lnrleşmı~lerclır. ' 
ııu mühim Eddııbl.ıa mevkii dün '.!;:oh · 
nık kuı·ı·etleri tarafından zapl<'dil- ı • b · ı d 
mi~!iı-. tn!'i!iz molörlü kuvntleri, dün erı çen ere a ın 1 
hududun ıkı lıırafında dola~aıı lıir kaç Y 
tlü<man akın kolunu kov~lanıışlartlır. 

- Devamı 4 ncü Sahifede -

lngiliz - Ameri-
lngilizler meyd~n nıuharebesini kazanırlarsa bü

yük terakkiler beklenebilir. Şarkta ,;\loskova 
Platin vapurunun yanarken kuş bakı•• görünüşü k d • ı meydan muharebesi cok şiddetlendi 

Limanımızda demirli bulullfln Sa- y Sekı·z Saa& Devam Ett• an enız an aş- l,ilı)·ada başlıyaıı harekatı propa-lzd:ınclıklarını \'e sonra i~e giri~ilk-
~ıkzadelere nid ve 1 st..ınbul limanında 802'JD i. 1 b ki • ıranda mücadelesi bol{maktadı ... Ha-ılerini, lıazı kayıplara rağmen hart'· 
. ııyıdlı cPl:itin• şilebinde clün öı{lc ' ID8SJ e enıyor rekatı i_ki taraf da lehl.~rine ı:'.i~ter- kiitın l~'hlerlne oldu~unu s~ylemek-

' üzeri F..nııın çıkmış ve gı-c~ !1'('Ç vakte G • • k b ı 1 nwkted;r. Almoınlara gore lngılızh·:· te ve lıır generalin esır oldugunu ka-
kndar devıım etmiştir. emının ıç an ar arı . . . bu taarruzda muvaffak olamamışl:ır, lıııl etmekle beraber lıeş bin esirin us 

Yangın, ııeminin kükürt dolu olan A lngılız - Anıerıkan ge- aı{ır kayııılara uğramışla", kıı\'\'etler; lı olm_adııl;mı söylemektedirle!. 
:ı numamlı ruıbnrından saat 12,40 tla • ' • . k f .1 • _ oaı·sılmL•, İtalyanlar Ul'Ş lıin asker lngılizler bu harbe müsavi şartlar-
çıknıış w k~~ff biır dum:ın etrafı kııp- • ı d ld ld mılerı aynı a l ede lllUŞ• ,.e lıir _general esir almışlanlır. ~lilı· la gircJ;kJerini söylemişlerdir. Ve zn-
l:ıını~, ~onra anlınrdnn alev çıkmı)·.ı su 1 e o uru u t' I· ' 1 . . ı·1'' 1 \"el't: gore taarruzun devamı aı1.ık - Devamı 4 üncü ıabifede -
lı.ışlamıştır. Yangın, birinci kaptan ere ... en Unla) e ec 1 ece { l.ıahıs meı·zııu ulamıı-acaktır 
l!aJiI İbrahim Enünlü.re haber ı·erılin- ( Jµflf ...,_ \'aşington, 27 (A .A.) _ Bahriy~ ingilizlt·r i·e. lıu tı;:ı·arruz için hn-
Ce dlö'rhn1 tehlike c;ıını çalınmıs ve yun- ı ınahfillerine güre, Br!tan;-a . Amerika 
tın haı.en üzerine gemideki ıs kişilik Kükürtlcrin nasıl vandığı'·\bilinnıivor. Itfaive arasınc1a ımı:unıcırcte kari bir deniz Vaşine-ton Q'öri.işnıcleri 
?tıürett.ebat, derhal yangın söndürme ' " • :ınla.~nıası p~-ılması b ki nm ktediı-. ~ u 

Clhazlarıııı nlıı.r:ık duman çıkan l..il- nıaske ile[sabaha kadar <;alı)arak ateşi bas- l'ficaret ve haııı gemiler' arasında .•ıkı 
kUrt dolu ıınlınra su sıkmıya b.~şlamış- J • ışlıirlıği csnsl:ırı kııı ıılacnk v • nıii<t.-
lardır j tırmL-:; Ye gen1i Gçtan dihe~oturnıuştur ı·ck föaliyet ... ııaeı geııi~Jeı;ıec<'ktir. 
Ya~an kükürt, üwrine su .. tılınca • llıı an 1 nşma ile fngili7. w Am.rikan 

l\tngın g<'ni~len1i~; bu hatadan sonra _ t·'-'nr t gen1ilerinin aynı kaf!jeı.Je \"(I 

Yangının büyüdüğilnü gör~n rnpur nıiisl 0C'ek haı·ıı l(•'nıilcri h:011ayes:nclc 
~Haları, kaptanın emriyle hıicliseden seyr~tm !eri de kararla~tıı ılaC'llk!ır. 
ıtfaiyeyi hııl>En'dnr etm'slerılir. lt- rt Deniz mııhfilkrine göre, Iıitaı·3 flık 
faiye, yanan kükürdü söndürcc<·k ci- kanununun t:ıtlilıni müteakip silıihlaı'-
haz!arı ves.ıireyi bera~rler:nde geti- ' dırılnııya b:ışlanun Amer'knn g~milcrr 
f
rerek tıım kadro ve teşkilatl:ı yetişmiş, ~ir kar gi!tıe kadar 1ngilltı:-ey~ ııitmek 
akat ıınbıırdaki kükürtkre daha ev- ıız•r. ıl~nıze arılac:ıktır. 

Vel su sıkıldığını görünce meebur~n 
anLarları suya boğmak surztiyle yan
tını ~öndürmire çalışmıştır. İtfaiye, 
~hirli gazlardan korunmak iç'n mas
~elerle faalıyet güstermişUr. 

\' aktile Tnhlisiy.~ teşkiliıtı vapurla
rında çalışmış olan ve limanımızda lıu. 
lunan Mete vapuru kaptanı da gel~rck 
Yangını tedkik etm :ştir. 

}'A.VGI.\' HUYUYOR: ,· 
,Yangın, Emniyet müdürlüğüne, 

~Uıldeiumumiliğc h:tber verilmiş, \'ııli 
1 U~d Tuksal, Belediye reisi R~şad Leb-

debıcıoi\'iu, ~Iüddeiumumi muavini Sa
. ık Tüıel ve Emniyet müdürlüğü adli 
kısıın rPisi Abdullah Arcan, Deniz 
!nfl!'kez komis~ri Enver derhal vapuı·a 
:ıııtınişlerdir. Duman her tarafı sarml', 
~angın genişlemiş, vapurun üzerinde 
"ariller i~inde bulunan sütlkotilik \'e 

• f"ınuk ~·ağları da t-:hlıkere dü~mü~-
Ur. İtfaiye, motopomplarla denizden 

\•e su musluklarından bol su alarak ev
~·ela bu va;rillerin üzerine sıkmıy:ı lıa>;
"nııştır. 
Linıan reisi, derhal hadise yerine 

~~lıniş, tl'hlikelı rnziyete kar~ı vaıııı
un cl~mir alıp limıtııdan ılı~arı çıkma

~1.nı i~t.-miştir. Fakat kapbn, bu emri 
1 ıılen1enıiş1 

- Devamı 2 nci Sahifede --1 U'.)Jf ··~ ,_ 1 $AR E.T 1.E.R 

'A-1usevi vatandaşlar 

Böyle bir tedbir, halkın yaşa-

ve hava kurumu 
llı.hnıirde, Türk vatandafların ha • 
ı_ 'Yet ve fUUrlarının bir tezahürü o· 
ı..,","~ hava kurumuna ba,lıyan le· 
~ hiler devamdadır ve ırün geçlik· 
.:• YÜluek rakamlar seviyeıini bul
'tqktadır. Fakat iıittiğimize göre, 
•e •k müsevilerden bir kumı, bu ha-

lc,keııe ~endil.erinde~ ~kl-:nen a!.•· masını çok kolaylaştırabilir 
le l'ı malı vazıyetlerı nıabetinde goa-
;11 ""'"mektedirler .. Bu habere aala Her ııeyd(•n evvel itiraf edelim ki, kalıba girm' kteı!rr. Ayrıca, onların 
ıe:llnıadık .. Çünkü bu gibi teberrü- hükumet, müşkül bir zamanın çıkardı- gclişme,ini de takip etmek Iı\zımdır. 
~..; her zaman en afaiı olarak bir ğı, lıir yığın "" h~m de karışık mesele- Tetlkiki faydalı olabilecek mühim 
~,:ı eaaaına tab~. t~tulur .. Müıevi le_rle kar~ı karşıyadır. Bunları toıı~:e- ~e,nleJerden lıiri, ~üphesi7., hal.kın ,.e 
detı n~•ı!ar, her turlu hak ve ıaa· kun ve bır h:ımlede halletmek, kat ıy- bılhas'a erk"k l'atandaşların gıyecl•k
"-t "••nden iatifade ettikleri ve biz· yen kolay değildir. !eri ellıi,;e meselesrdir. Kuma~ fi:ıti 
ı.,t ."!radınclan bulunduklan bu mil- ('ünkü bu meseleleırin hepsi, ayrı günden güne ııahalıla~makt:ıc!ır. 'l\•rzi 
<le ~ınde, vazife ve hamiyet bahıin· ayrı tfdbirl-ere, teşkilata, hükümlere, fi:ıtleri de oldukç:ı, hatt.'.ı mühim dent'· 
l•t ltıti kalmayı naad kabul edebilir- hnttü tahkikata ve paraya muht:ıçtır- cek derecede yüksekti'!'. Vatanda~. bu
t,0 ~e buna k&r§ı umumun hiNİyatı lar. Bundlln Laşkı, halline kalktığımız lunduğu şartlara göre ayağını yorga-

o 'l!..ilir, bunu dütünmüyorlar mı? meselelerin şekil ve mahiyetleri, za- nına uydurmak mecburiyetindedir 

---000---

cak 
Alnıanlar şehri karadan 
ve havadan top ateşiyle 

vok edcceldernıis . . 

Bertin iddiaları 
yalanlıyor 

,, ___ • 'f .----

Amerika ceva
bını bildirdi 

Anlaşmazlıkların sulh 
yoliyle halli için /or

miil bulıın unadı 

Almanlara göre . 
oskovanın dış müdafaa 

hatları garıldı 

Alnıanlar şinıdi İç n1ü
c.laf aa hatlarına hücun1 

ediyorlar 
Hcrlin, 

Jığ; : 
27 (A.A.) - Alman tcL-

l>oğıı cephesinin merkez ve ~imal 
- Devamı 4 ncü Sahife<'le -

---------------

. : · Sovyetlere göre 
Tulagı Almanlar muha

sara ettiler 
ı\loskovaya karşı taar

ruzJçok"~İddetlendi 

• ** mania beraber de&'i5mekte ve kalıptan - Devaını 4 nc:U Sahifede - Libyada ı çetin muharebeler veren cenubt Afri ka kuvvetleri 
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ahife 2 ( A NADOLU) 28 İkinciteşrin 1941 Cuma 

Limandaki Platin şile
binde yangın çıktı 1 HALK DiYOR Kİ 1 MAHKEMELERDE (Şehir ve Memleket Haberle.ri) 1 

- Bas tarafı 1. inci sayfada - Ovacık cinayeti ı 
.RAOYO 

- ieıııı eıler:ıe vapun .iıııııııda lıa- Alaçatıdan gelen Iht•k A ı .. d BUGÜNKÜ PROGRAM tırıp ~aıgıııı ~öııdi.d.'·Ct)ğm. 1 ar a muca e e 7,.,ü )H'ug'!"Hlıl. 7.3:~ müzik: lı:.fıf 
rc\'alıın. \Trnıi~tir. '.\Ictc nıpııru h ki b" dil k Sahitler, n1aznunları p:·ı·ı:a!:ıı· (Pi.). 7.45 '\jans :•d,Lrler •• 

k t · ı J" 1 t' 1 · 1 · · a 1 ır e ' 8.00 müzik: :wııfonik pa1·c.·-9la•· (Pi.) 
· aıı :ıııı ı ' t :g··r ı ı ı~ııs sa ııµ " rınııı s·uçlu go·· rt .. l)'Or}ar · ---- ·-----·ıüıt:ıleaları ı lıı ırak ><uı·ctiyle yangı- - _ k l ·1 · 8.15 ev!n saati. 8.!l0-~.45 ıniizik: 

. !" . ' . ' . • l'' l 1 J)t·ı·ıı Al·t'"tlıcl· 11 • l lıg'rınıız b' n ' ı. Bı'r kahvecı' ı'le Koza ta ve l{a~rakö~'(. e t (1 .• 2 .. ",0 ııı·oırı·am, 12.·•.·.>, mü·,il' ·. s,ız nııı :unı uru me~· ıçın su ,cı ııır Pr n ııı. • .'.'' ·~ .t t • ır l<:ıi.- Çesmede Ovacık köyünde "ocası _, . " " L ' 

mı~tır: tupta denılıyor.kı: . . . Rıdv~n Altını boğarak öldüı·mr-kle Adi' 7 , , '}d' e'erleı·i, 12..!5 :ıj:ın.; lı:ıbr:rlcı·i. la.OO 
1 - Gemide 3 numaralı anL. 'l'ln ç~~me ~aza . W~\! h{'y etı bundan bır . ucln Vicahct Altın ile suç ortağı arpacı l) e) e 'erı l ~~Iüz.k': 'iarkı \'e türhtilcr, l:J.30-1 ·lll 

(' :nmndaki ıınlıarların tıpaları :ıcı.a- ay ?n.ce ( ı2) teııckt>. gazın C:n) tene- H~,;an Sa\':\rııı muhakemelerine dün Ilergamada Kozak. nahiyesinin K:ı- yulafı 160 kurnı:a satarak iht;kür ~·:ııı- müzik: kan'!ık progrnm (Pl ) , 18.00 
, ak \'apuruıı kıç t~mıfı ·batırılacak, .3 ke:;ıııı kazn m~rkez . ne alıko;\'mu:;; ve sehrimiz ;ğı:·ceza mahkemcsinue de raveliler köyünde İbrahim oğlu .'.Ius- tığından vakalaıımıştır. Program, 1 q.o:: ııı[iz'!.: · fa<:•I hey' eti. 
n,ımarnlı anbar,. u ılc ihııtıı cdilee<·*i her cY b:ı~ına (.>00) gram dagıtmıstır. '. m ecliln · ·t·. Hal'! Şen ve ~erif tafa, iki ölçek arpayı yüksek fiatle sa- İkiçe:;;melik caddesinde tahmis .fch- 1~.4') :l'Üzik: t!aı!> müziğ'; (Pl.ı, 
·~·n yangın sönecek. Gaz.ın (221 teıwk.:~i de kazamız mer- ~~rkmen, 1'.~'l:~i·d ~ıf~t:yle dinlenmis- tarak ihtikar yaptığından tutulmu~tur. med oğlu Ali, ihtikiır suçundan yakıl- 19.00 koııu~nrn, 1 !l 15 müzik: film 

:.! - İtfaiı·0 nman anbarı .~uya k<'zı_n<lc~ı tazı~. nuı~sl~ ~lan .Al?catı lerdiı·. Bunlar, Hasanla Vicalıetin Gene Bergamada K<ıyaköy halkın· !anarak Adliyeye verilıniştır. Ali, Ay- -:arkıb!·ı (Pi.), l ıı.:~•) ııwıı.-; h~ucr 1 r -
:.,rarkeclec k. · ' · nah~yefüıe gonderılmı~tıı-. ~etıc~de öteden bı>ri sevi::ımcktc olduklarını dan İsmail Güleç, satmak üzcı'i) pazara dınııı Germencik nahiyesinde oturan ri. 19 4ti .1ıüzik: klıl.<I. Türk mu'l.i-

:1 -- Anbwrııı iizerı rııuı;amlıalarla nahıye halk1m~ l~er etv lnAı~ına1 k~2o?) 8ödemiş ve şöyle deıni:;lerdiı·: f!.t•tirdiği dört çuval arpayı gizlediğin- Abuurrahnıaım k ilosu :120 kunıştan 10 ği pru.p·aıııı, 2\l.l; r ı l.·· ı ;.ı;;zdc . ..ı, 
tamamen ürtiilcı.:ck. grnm gnz c agıtı . nıı,; ır. raca ·ı ıııs· ·_ Rı·d... k• desı· l\lustai"-:ı b'ı~· den ve satmadığından muhkemeı·e :-<!''- kilo çı>kinlek kahve vp kilosu 268 ku- 20.45 nııizik: karışık ~a ·kıaı" 21.l)I} 

ı. ~ t , l'kt 1 . h lk k" 1 . .anın ar ' , , 1 . b t l h t k . . •> 10 . ?'> 00 Bütüıı Luıılar ~npılnıı~. :<aal 17 ye "" .. s.z ı: ~n na ııyc a ı ve ·oy '?rı gün geldi, <ı:Ha,;an. kardc~imin evi- ko unınuştur. Bergamada zahireci A - ru~ an ·1 kil•> ııohudla karısık w ,.e ziraat a vımı, ~l. temsı. -"· 
doğru anbartlan etrafa yayılan duman- muştekıdırler. . . . . ne her gün girip cıkıyor. Ne yapaca- dullah oi{lu ~Iehmod Sırrı da ~kiz ·kilo satmıştlıl'. nrnzik: radyo ,.;aloıı orkestrası, 22.30 
Lır nzalmı~. nihayet tamamen kesi!- Bundan ba~ka gazın heı· lıtre~ı kn- • ız Bu k"tü olacak k·ır- ---· --ooo ajans haberleri, 22.45 müzik: radyo 
mıştir. Bu suretle .·angın sönmüı:~ de zhalmerkezincle 21,:> k~ıru,;a ,;ıkıtıld:ğ"ı ~eış.imi ~~d~iı:~ı:~ıeı~ :\Iuht<;l'a' söy.lc- lkı" esrarcı daha tutuldu San\ıtlaı· 111cl•tcl)t.n(le salon orkstrası prugranıının ikinci 
itfoivc. sabaha kadar aıılı:ırn ı;u ,:ık- a de Alaçatı merkezıııde 26 m:u~a .

11 
de ledb'. alsın.~ Dedi; biz dt• ~ ~ kı~mı. 22,55-23.00 kapaııı:;:. 

mııktıı dev:ını etmistir. ::ıtılmahtadır. Halbuki kaza.va gıc!~n ) ' 1 t .. ıı Emni.\'et müdürlüg'ü ara!:<hrma te.!i· k 1 1 ' mu ı aı a ,,ö·.·lcdik. . vaııg·111 çı ·tı B 
nir taraft:ııı dıı vupwruıı "'Ü\'erte- gazlar Alw;atı ııahi~... merkezinden ııa1 · 1 r ': ' •"zle•" ·1a·\.' "tnı'ı~- kilatı Seh·ilı ımscid mah:ıllc:ıindc 1:35 .J OtrS a 

. dk" h "' t'''h ld Al t 1 ki 'nıakt 1 .ııııc:ı su so • 11 
t" " · ~ın e ·ı er nevı mmldt• w yanın .:at- g-::ç ıgı a e ı:çiı ~~-'.~ ~.ıra._-ı m.L .' a tir: · · inci sokakta 5 numarilda otrwan Alı Dün öğleden sonra Karantinada lıiil-

Jara çıknrılmıt:<ıııa devam .edilmi.~tir. ve kazaya k3<lar goturuldukteıı. "onra p·. .. . . . tarla ınd•ı ç·ılı- oğlu 55 yaşında Tevfik'i esrar ,;at.arken g~ San'at okulunun mutfak kısmında ---------------
1:-ı ,;abah anbarl:ır a"ılarak tcclkik <'l'i- tekrar ikinci bir nakliye ücreti ıle ka- k- 'R11 dguıı pant.ıı 1 ' - 'g,..'l suç Ü;,tü tutmu'-'lardır. Üzerinde dört yangın c.·ıkmıss,·ı da (ierhal so··,_ı<lu··ı·u" ]. üzu"~ı 

v • t' ·ı sır en ı van pancar a maga " • " .- 1, 
1 cektir. Yupur kurtarılmı tw zaııc zam edilerek Alaçatıya gc ıı·;ı- di .. k d •. M t f övle gTam, :~o santigram esrar bulunmu~- müşlür. Y:ıngın her zaman olılıığu gibi 

I' 1Pl'f'[) ı \'Eli:.[,' l' 1/;/J/' m"Üe<li:r ' once ar cşı • usa anın s · · tur. Gene Selvili mescid mahallesinde okulun mutfa•"ııı<l•ı halmumu r.ı·ı'tı'lıı·- :15 :~ Albavrak li. 
47 50 "7 50 

1,1'. t' ' ~ • .: 
0
' 
0
" ' .

1
'.t' ! k.t ~A .• , d. k·ınıl 

1 
•111 blı cih•>tı· 11 •1 diklerini kendisine sövleclim. RidYan e • " .. 40 Hilmi lJ.rar a il' \'apuru 'J tonı a o ıı · ur. aar:a ar nı:ı . ~ ı • - b . . · 1021 inci sokakta 56 numarada otu·rıııı k:n balnıumu çıuıağı başında lıekliyuı 

lcındc :>:ı6:ı ton ag'ırlıg'ında muhtelıf uırı dikkate alması lazımdır. an·.1.11 tt h d .. , l Hasan oir]u Has.has ııanıi\.·le nı·ınıi :ı~c;ı yamag·ının dı'kk,·ıtsı':dik .l',Ö'\tc:l,I'et- - 3"'' 

18 ·18 

· h'. le · - ·ıva a er sey en supı1° ec c- "' , " " ı•mtca \'ardır. 25 onte,ı·iııde ı>ııat Alaçatı \'C Uwrıkuyu !1a I)c . rıııc .· • ' - ' .. . " • . · . . .. k't Mehmed ele ,.,uç üstü tutulmuştur. b;11'ilclan aynlnı:Lsı yüzünden çıkııııştır. 118•1·; 
16,:IO da liımmınıız.a gelmistir. \':ıııur aid gaun ötccl .. nheri nahıyelerdı> bu- 11.ııı. f.ıkat k.ııı,n~daıı hıç bıı. :.·

1
• 

1 Mehrııediıı e\'incle arastırm:.ı nı.tHl- K:ı,\·nıyan balmumu, yeri.' ta~mı.: ı·e ' 
İskend rıındıııı mal yüklemi~. An tal- luııan \'C bu gil)i "-'.tlısl:ırla htig:ıl_ c-cl<>n ~ti~hc . et_nıem. Soylenenler bıı· ıttıra- nıı~ 7 gram afyon, 4 gra~ -esrar; ·e~rar ;tltx <ılnu~. lıiı"!ın<la ta\"ın• sı:raıı :ıle\·-
ra \'e ~·eth;~·eye dl' uğıranııştır. u:ı- b:.ıyih· tarafından al5lırıla~ak ıkmci dıı ~ U~clı. • . . , .. tartmıy:ı mahsus hassas bir forazi, 20 ler. ahşap aksamı rnkmırn baslamıs- 118507 

kı::;mı I~tıınbul J;mamna l'tk:ıı·ılmak bir kazanca V•' fuzı lı naklıyc ücreti henım kan.ı.ıtım ~uclm · . gıı-anılık dil'hem bulunmuştur. Meh:ne- tır. · · ··o. 
iıl •re \'apurd<ı mühim miktarda kıi. alınmasına mcyd:ın n:ırilmemesi, İt'\'- . Rıdvan paralı .b.ır ;ıdamdı.~·k:tr1:>ı. din mahalle bakkalı namı altında esrıır l'."an_gııı haLerı, cİiışu sd>0 b olmuş, 7 

kürt, Surl Ko;:t k, kireç kavmağı. \'İ'l· ziatta nüfu;;unu \'e hane adedinin na- ıl<' bu _lfas:~n sPv.ı~ıyorlardı. ( mayelı kaçakçılığı yaptığı tesbit cdilmi;:tir. be:;ıııcı .<ınıf falı!besiıırle.ı _ alir Diin-

16 
17 
48 ko, çinko tozu. :iun'i gübre: pamuk \·:ı- zarı tlikkatc alııııııası icııp eder. oııl:ı:· I;?lemı,;lerdır., .. . ---·OOO y:ıoğulları :adında kahı·: maıı bir rürk 

~ W> canı hüla~a,;ı \'arôır. Bunları, !.;- • ~Iazııun H-~~a~ı ~-ayar._ bu s~zlel'I Bir yaralanıa ''ak'ası c·ocu~u atılarak. ~·angını .iiıııli.irnı~;;. 
!l 

10 
11 

52 

l\+>nderun<lan \"üklenıistiı-. fçinrle!{i cı_ıı- ı oONKO TEBERRU" LER kaoul et.nıcclıgını SO)~ledı ,-(' -~'l.ıc~\·~- • . JJU esnada ellerınden ve bazı yerlerııı-
tca I · Baııka~ı \·e Avram A jı ııam'a- ııın yanın~a hizmetk.arlık. e~tı~ı. ıçı~ı . Halkapınar caddesinde kı:r. mesele- den yaralmımışlıı-. İtfaiye yetiştiği va_ SİYAH 
ırınaılır. Bunları Eti Rank' ve .}ojı-f Dün ha va kurunnına sık sık, Rıdv:ı_ııııı ?\'llle gıttığmı~ cı- sıııdeıı bir yaralama vak'a;;ı olmustur. kit ~·aııgııı HÖnclürülmü5'tü: H:"ı.llise ye- 6 lnhiS~l' iclare;:i 
Kazoni ~cvketmi,:Jerdir. . 1 nay\'ttc hiç bır alakası olmaclıgıııı Halkapınaı-,da~i bir fabrik.'.ıda .çalı~an r~_ı1tle ke~if ,\":ıpaıı itfaiye, geı·i ı1önnıii.;;- 24 Faik So~·ctan 

:.;5 

:13 50 :14 
~}5 50 37 

Ct•mi. Devl'"t Oeniz.rnllal'l he -:al-ııııa yapılan teberrü yek Lİ- bildirdi. _ a!nele Abdı oglu amel 0 Huseyın, fob- tur. Zarar c:ok ehemıfıil''3bizdiı-. ---
~00.000 }ıraya kiral:ınmıstır. (~nm: .. Vıc:ı~et de ::glıyarak, k~ca~ının rıkadan c\·ine döncn İbrahim ojllu Yangını feclakar.'.l.ne . atılarak ,füı- !JO. 
ye içindeki emtea sigoı·t..'llıdır. fak. t nu ;;.ı.;;; liradır. s~~h.csı. ol.ma~.ıgı hakkındakı scızle· Must.afaya _hücun: eimü;, 1ftıslııf:ı~·~ düren. talebe ~alih Diinyııoğuilaırı. Ct.'- )NCiR 
lznıirıleki ınaJrnml:ır, ,jgorta miktarı- rını ılcrı surmu,;, • bıçakla ~ag ayagınclan ~-;ıralıynrak !'Ur bır genctır. İki sene el'vel izcileı· ~-12 C. İnhisar 15 17 

m bilmemektedirk~·. K ., .. } - Ona ne kadar merbut olduınıııı k:açnııstır. Suçlu aıanıyoı·. ara~ında An~•ıı·:ıya g-ittiğı sıı·:,.Ja ora- .,rn r.. Rifot noı·an 
}' AXGJ.\' .\'A. 'il. RAS/,.4 IJ/: OffiU r satış arı lıu sözlerden anhşılabilir. ~ahic~l~r, d:ı sarho~ hır :ıdumın, bıçakıa ıliğ.:ı· 34 Ç. R. j. Fnıııko 

14 25 16 75 
19 so 19 rıo 

Tııhmiiıl. r göre yangın, hır ~ig:ır;t l.l.:i'·cl yenin l<'stcLbiisi\ ,,. Karat:ı,,ta- f ?Cl.1Jl1:lf' ~ı:k"mı·i~·o~·ll·a:d~ O~ı-~~1. ıc;ın Hırsız Muhtar yakalandı bir adamı yanılanıak ÜZ·)T'3 olduğunu -
·ıu.ma~ıııdaıı \'e dikkat ·izlikten nhtıd • · k··nı" · k l · d b. l ;.. J.ın,ı. 1 tır.ı ec ı\ oı '11 • emış 11 · c:i)rnıüş Ye derhal «tıl, ı·ak ~·ttnıı·ııJ,·lu ~~~ ve._kııı_ı_ • ' · · • ' "ı o ıır ı:s ·e e.-ın e u unan mo,or- D 1 · \ 1 , (' · . , T 1 .. ~ •• on.,.,., d ~-
da kazanın fazla kızmasından c:ıkrıııs- !erdeki kömürlerden 95 tonunun çuvrJ a ı:.ı . on.rn , < ~ m '.en?dız . '.? ·~ı - ir<:de Topallar köyü ~uhtarı .Mc ı- b:ı~ına \'u rmıı ... elindeki bıı:~ğını ah- <':•--- unKn ye küıı 
tır Bu nokta üz-.rir.dt.• kat'i hiı · hiil<üm t'ı·ccck h ılk k'l " 7 k t dem Gıdeıı ıle Ha-an, ~ahı sıt.ıtı~ c med Yılmaz ve mctresı 22 ya,,ıııda !':ık bu arlanıı pofü;e tn~.·ıı·m ctmı·~tiı· . . . ' gc 1 . : ·:ı 1 o uasına urus <ın ı· 1 . 1 d' n l· . , ... h t ' F' ,-., ,, • r 114- lT viirütültmıenıektedir. ··t lac"g"ını ,.~. ·t k ·1).. b '·k· 1 c ın ennıı~ er ır. un .ıı, v ıc.ı e \C atma Yoldaıı, bir evden 90 liı'alık ~·:ı~ ~ · , ~( ı . yekun 
. .. . . . - . ,. ı ı' ,, .... zmı"i ı . un, u ıs e e- H· .. . • "·t'kl." . t .. t" • l 1 , l PAL MUT 

zel. kaııt.:tnlar vn rnüı·et1 lı·ıt l"lll"l'ıl . . . .. !)0 l•ııı k" .. ... d h· . : ctu) dukl.ıtını, suçlu Has.111ın, .tıch an • • 000 Kasaplık ı'nek 477 kental -. soo 
Jlu<ldt•ıumıımı ıııııanııi Saılık T[ı- den kömür al:ınlnr epiy çoktu. Ilel?rli- .ı~.ınııı .. se\ı: ı uını.. c\; _ur~.n ~-:ı ça dık arıııd:ın tutulınu~lııniır. 1 1 A 630 

, , <,., ~ .. \e ,l\ııc,ı. umu-ıun a el 3\11• el kk y· h t' · · t ... ' , 
.oıı<lürmek ic,;ın vikudl:wı ı~l:ınmıs i'iatl~ h.:ılkıı CU\'alla saıltmasını ter;1in ('Vö el.~k·ol .. t'ı: ı~a e tl~1 C\l'ınc.!?k~t ıgkı~ı~ C.anll soyan hırsı z . . .. . ' . ~ ., . . ~-:HIRF. 
olxrnkg, çrnklekıııbr,::ılı,rııısolduk- etmı;;tir.Uugünkiimürı·üklüikinıo•ör g n~·crıııı, cına:ı:_cııı rn ı L ·ıs~ .. . . • . . - ı Uşak ~eke 1ahrıkası ç'ftlğiııde 12.J C .ık d.ııı 15 50 
l:ınııdaıı rılakarlnrları i;:licYrı!l etmeyi 1 h· ·r . nımıza gelecektir tarafından yapıldıgına kaııaatlrn S Odemı~t~ ... Kmı7: nah!~·esııı.: b<ı~~!ı 15-20 adet ka. aplık inek v~rdıı· ı 15 ton ~u.;aııı I~ 50 49 2:, 
bugün" uırakmı~tır. Ilrkclİ\• makine c a ı ım.ı . buhıııduğuııu söylcmi~lerdir. Uludere ko) und.ekı camıın p"m:.uı'e· Talip obnların fı-1 '' !l l J ., , .. - • •• - ---- ·--- - ~-· 
müht.'mfüıliği tarafoıcl:ın da grnı!d\? OOo--- Maznun H~saııın ya~ıııııı tcslıili sinden_ giren hırsız ta.rafından :1 halı bahı :;aat dokuz t··f· b ~ı:nıı ;-a- !Ml C'unı:ı glinii ::~ıı ){)ela Eııcüm'!ll" 
J«oııif yapılarak \angının ><el>< binin teı<- Bir aile fncİas1 Ye baz~ nıe;><eh·ler ı'cbebıylt• muhakt'- \·e :1 kılın <::ılınmıstıı-. Hır><ız aranı_ı"w. liğiııcle lıtılıınmala~·;ı jl~nıı~l~ııı~:;.t·\ mliraı.:autlaı·ı. 
b.tıne çalı ılacahtır. mc. 8 ıl~kaııtına bıı-akılnıı...tır. ooo D. ;{ . ~ - Kar ıyaku Yamanlar su ichı· 

Tahkikata b·ı • ubah ct \ ıım olun , . Ödcmi~te Birgi ıı:ıhif·e:<inin Kızı]- Ma hkum oldu : .. .. , . . Z' AD/ TA " A rcsınde meYcucl Su ~ay:ıclarındnn :300 
ral,tır. (;en in'ıı Lcı otmm:ı;; ohhığun- eler .. köyiincle .i.\lusrnfa karısı 17 yasın- ı Toı b:ı.Jıda JHllH'aı· koyu11C! '. . f.l_ıı ne~e:! ~,,., IZM IR BELEDi Y ESiNDEN: ıd·ıatl700 ad~~liııin. t~ımiri i.;i bir ay müd-
rlaıı ~·ana a ıııa : ı~·h: .kC'si ıl • ıııe\·rucl- ela F:ıt.ına (_'i~an, .ovi_nd_ E' ölu_·, bulun_ mu:-ı~~lıı~?a~ı kı~ı .z.~_rl.a k:~(!ır_aıı H~L"l'Y•:~· . . e t~ Ye ı :}ZI 1:-)ıeri miidürlüi{tindeki 
<hır. tur. ı,u hatlı..;eden hır muddı>t ~:)Jlr:ı §~hıımız agııcez.ı nıahkeme.~ıııdekı Karısını dövmüş: . 1 :-- 1251 ne~ :~k_ı~kt:ı Bel.ecl'.~·:.)P. ş:ırln:ınwsi , ·cçhilc pazarlığa bırakıl-

G r g ç \'ııkit haL :ılılığıııııza ,!'l- da k~~:~sı '.\luoıt:ıfıı ('ih'.ln, ba~ka b:r

1

muhakcn!esi n~tiç~si~ıde ~ltı a~ hap- İkiçe~meliktc 366 ııcı ,;okakta Ali aıt lo21 adanın ı p,ııselınd 'il mufıez mıfillı1'. :\fohaıı~nwn bed('Ji 700 lira 
re. Plfıtiıı v.ıpun.nuı; m:.' ine uaire.;ııı- 1!vd0 olh ~ulunmustur. Bu aılı> f:ki:,-;ı -~~ mahkum edılnıı~tll'. oğlu Mahmud, ::>.ırho~luk saikasiylc 20 metre murabbaı yerin bir sene nıi.i~l- murnkkut t~nıiııatı 52 liı-a 50 kurus-
c.k• dt' ak~ıını y· ngııı çıkmış. fakat :r. hakkında Ödemi~ .\Iiiddeiumumiliği ta. ooo karı:;ı Kadl'iyeyi dövmüıı ve tutula - detle kfo·aya ,·erilmesi. Y·ızı i::fcri mu- ttn-. l'nlipl~riıı teıniıı<ıtı 1ş Bank.asın~'! 
fa iye umıfıııdan ,;iiııdüriilmiiıştlir. r:ıfınd:ın t:ıhkikal yapılmakkıcl~r. Be le d iye reıamın tefti~lel'i rnk adliyeye vcrilnü!)lh'. dürlüğünd-:ki liartnamc~i \ eh ile açık ratırar:ık makbu:d:ıri\ lı! 12.12.9·11 d·~n 

---000--- Belediye reisi Reşad Lehlebicioğ'hı Nara atmış: artırmaya konıılmu~tm. .\Iııhanııne~ 24.12.941 tarihiıw kadar haftanrn 1'.a-

•~ l c'l J"('•s.·~ıl Jl•'İ"tl J)c·ıı·l,·ıııl,·ı~ J" dün muhtelif yerlerdeki hl'lediyt:' lkiçe~melik caddesinde Behçet oğ- bedeli 15 l'ra ınuvakk:.ıt temiııı~tı l y- zart.esi, çaı·~:ımb:ı \l' cı.ım·ı giin1€11'i Eı _ 
- ~ "" " Hin ıs tanda bul una n iıı~aatını tefti~ ı>tmi!)tiı-, lu Kaykeıı ve 1Iustafa oğlu Xurcd - .ı·a 15 kuru!;}luı·. 'fııliplerin tem~n~1 :'.. ~ cünıC'ıw ıııilr:ıca:ıltarı. 

din sıırhoış ol:mık nara atmak sure- Baııka:aııa yatırarak maklıııılııı~.~ 1: 2' 2 6 10 (50621 
gür üstü Jtalvan esirleri Bugünkü saade t imize m inne timizi tivle halkın istirahatini selbetnıiı; ve ihale tarihi nlan 12.12.941 Cuma gunu 1 - (,:ızi lıulrnrnıd:ı . ok:ık ten~·i-

. ~ . . yarının bekçileri çocukları düşün - tt;tulmu><lardır. · <a:ıt 16 cb l•:ncUmeııe müırac:ıatl~n. r~ıtı t.e,;ı. :ıtıııd:ııı bir sıra direklerin \'işi, 27 ( .\.A.) l\laı·cş:ıl Per-:ıı. 
lıu abah amırnl ll:ırlanı, dc\'let nazı
rı Lo'yen \'C ı:o'iyi kabul etnıi ti;-. 
.Jlareı:al. geııc.ral ll"ntzlc de yiiriişnıU<1-
'ii r. 

noıııb:ıy. 2 ı ( A.A.) - Hınılıstanıla m e k le en jyi ifad e ed e riz. Tehdid etmiş: . 2 ;::--- 1251 nci . okakt.:ı Bclecl~~·pye nıukalıil taraf tratu:ırına geçirilmesi 
bulunan İtaly;ııı harp es~1·leri 60 iıiıı Çocuk esirgeme kurumu Kestelli caddesinde Ahnıctl oğlu aıt fo21 adanın 7 parsclıı~dcn ınufrez is:. Yazı ish·i ınüdiirlüğüııdeki f~nlll 
ki~idir. Butıl:ırın nrıısıııda 5;ı p;eıı~ral Ge nel merke z i Hüseyin, . \ hmC'd oğlu .\lchmedi se- 35 melr0 murabbaı Y!'l'İn_bır ·~ene .müd- \'!'mali "aı-tnaııwsi \'P.ı;hile açık eksilt-
il.:: iki amiral Y.:ıı·dır. -- bcp:<iz t ~hdid etmis \'e tutulmu.:tur. cletıc· kiraya Yerilmesi,' ı_azı ışl~rı mü- nıeyr koııulmıı'iluı·. :Muhammen bf..'{i,,_ 

/\IY.11ETU SAX'ATJ{AN 

Münür Nurettin ve 

.1Rl\ADA.')L.4.HI 

Sadi lş1lay - İzzettin {)kte - f-:evzi AsJa ng il'in 
Z engin Programlı 

VEDA KONSERi 
29 Sonte4rin Cumarteıi günü akşamı saa t 9 ,30 d a 

TAYYARE 
S iNEMASI 3646 Telefon: 

D. D. Yolları Umum Müdürlü
ğünden: 

.\luhumnıeıı Jx>d li (!H2,)0) lırıı olan 11000 ;ıd~<li Tulum 1500 adedi ca
Jwt ve paııtaloııdnıı ibar •t takım olmak üzere cem:ııı 12500 adet işçi elbisesi 
8 12 941 Paıarte"i giiııü "a.at 1 ;;.:ıo da kap:ıh 7.n'tf u~ulivle Ankarada tda. 
r tıina:ında . atın :ı.lınııcktır. 

Hu işe girmek .. ti~enh·iıı :>:ıı 2,50 liralık muvakkat t ıninat i!e kamı
ıl'ın tayiıı ettıgi \'Psik:ıları v~ tekliflerini ayni giin sa11t 14.!30 za kadar 
J,omi,;yon ı·ci~liğinl' v·ermeıeri liızınıdır. 

.:;ıaı·tnam('J ır (200 ı kıırıı ıı Ank:ıra - Haydarpa.5a VI' lzmiı· vezııel~rindJ> 
ı:>:ıtılm:ıktnclıı·. 22 21 26 28 (4935) 

Devlet Demiryollarından: 
Snrtname~ine lı:ıglı l' freldc gii ·teı-ilıliği gibi 12 :ııııPli.wdeıı ıııii.·c!,"• ıl 

"7!l98~ lira 61 kıınıs muh;ımnwıı bl·dellı \'<' R9675\l tahmini m:ıııipla:;yoH 
l"najlı derince tahmil tahlfye işi lıir sene miidcletle \'C kapalı zarf u~uliy
Jc münaka ·aya konulnıu~tıır. ~Iuvakkııt teminat .ıkc: i 5249 lira 18 ku
ru, tur .• Iünıık:ı.ıı 1 12 941 tarihine mliı<aclif pazarll'si günü saat 11 ~<' 

Haydarpaı:ada f'• ı; l>iıı:ısı d:ıhıllıHle l inci i ;~tnıf' komisyonu taırafındı:n 
~ npılacaktır. TııLıı:criıı mezkiır tarihte saat 10 na ka<lar kanuni ve:i:ı· 

Jd riylc birlıkt • tek1if mektuı>l:ırını komisyon kalemine vermeleri lazım
dır. Bu i~" ııit ·artıııınıl' ilı• muk:ı\·de ııro.ie:;ı Hayd:wpaşnda liman Baş 
miifottişli!(ndl'n ı\nkrını<b ikiııcı. lznı;rde 8 inci iııletme mlidilrlilkleriıi-
d il dort lira nıııkahı i'ncl .. nlınır. 11 n :;?1 2 (9812/ 4772) 

lzmir defterdarheından: 
•"atı~ 

... 'o. ~ı_ı_ 

.J.I ııh:ımnıeıı r:. 
Lira Kr. 

1025 

1026 

1027 

1028 

102!) 

1()30 

1031 

1032 

ı o:ı ı 

ı o:ı;; 

JO:l6 

10:17 

1088 

ıo:rn 

JOJO 

(Köprü .J.I. Eminbey d•ıt"' · ·hit Nazım So. 82\l 
(ada 7 parsel 278,50 :\1. ~!. Numarasız Arsa • 
( Giiz.elyalı 1Iüst.~abi ıade sokak l 7VO ada 3 
(par:ıel No. lu 174,25 :\1. ;\I. Numaı·asız Ar.sa 
(Güzelyalı Recai zade \'(' müstecabi zade sokak 
( 1790 ada 2 parsel 1006 M. M. Numarasız Arsa 
( Güzelyalı MüstEc:ıbı zadıe So. 1790 acl:ı 1 parsel 
(139,25 :\1. ~1. Numarasız Arsa 
(Köprü ~ı. Eminbey Şehit ::>fazını So. 829 :ıd:ı 8 
(1>a1·sc] No. 226 !\I . .J.1. Numarasız Arsa 
(Köprü :ti. Emiııbe.r Şehit Nazım So. 829 ada !l 
(parS€1 No. 247,50 1L .\!. Numarasız Arsa 
(Köprü .J.1. Eminb€y Dere Şehit • •azım 80. 
(82!) ada 6 par~el ;{46 )1. )f. Numarasız An;a 

(ikinci Karantina )1. Al~ancak ve Kayseri So. \ . 
..ıı 

ı:rn 

21 

68 

60 0758 acla 3 parsel 307 M. M. Numarasız Arsa 
(1kiııci K:wantiııa M. :\tuhdes .vol So. 1761 adu ~t, ... 
(a parı;.t!J 146,25 M. M. Numıırasıı Ar~~ ıı. :~o 
( Köı•l'U .\!. Dere ::;okak R29 adu 5 par~l 219 l\1. 1 
( .\L ~umarasız Ar"1a 
( Üdincü Kııratas M. :\'lısırlı lslahanf' ca<lde;;ı . . -
(669 ada 21 parsel 619:l :H. M. Nıınıaıra:;ız AN:ı 
(K:ı.ı·~ıyaka O·mmı zad(' 1748 Re'?adiye So. 109 

1200 

(ada 8 p.;.ır~ı 424 ~ı. M. 56 tajlı Tarla A :ns 
( Hn~ınhoca M. Çuha bedesteni 337 uda 118 par-
( sel 16 .l\l .• \1. 120 tnjlı Diikk:ln 
(Umurbey :\L 1527 ci Altın sokak 1404 ada 12 

(pars.el 135 M. M. 47 - 49 tajlı Hane ve Dükkan 
(İkinci Karantina :'rJ. KayS('ri sokak 1754 ad;ı 
(20 parsel 270,75 11. M. Numarasız A rsa 
(Köprü M. Eminbey Şehit Nazım sokak 830 ~ıdu 
(8 parsel 21..ı M. :\I. Numaırasız Arsa 
(İkinci Karantina l\I. Kayseri sok~.k 1754 adu 
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Yukarıda yazılı emv:ılin peıjin ~ıra ile miilkiyetlcri 28/1 1/!:141 t.:ır:

hincbıı itibaren 18 gün müddetle müzayed('ye konulmu~ur. 
1h:ılelor.i 15 12 941 tarih ine mi.i~ıdif P azartesi günii ıuıat 14 dedir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden ;~, 7,5 teminat akÇ('ııi yatı rar.ak 
~ cvm i mezkurda Milli Emlak Miidürlüğüıı&! müteşekkil satış komisyo-
ntına müracaat ları ilıin olunur. 28 13 (5066) 

dürlüğündeki ~artnumcsı \·eçhıle açık li 2 6 lir~ı.G5 kunı~ murnkk:ıt teminatı 
aıtırnııya konulmu!)hll'. :tluhahmmen 2 ı liı·a 50 kııru ·lur. Taliplerin t~min:ı
bedeli 26 ika 25 kuru.~ m~ı\'akkat te- tı İs D:ıııliasııı:ı yatırarak makbuzla· 
min:ıtı 2 liradır. 'l'alıplı>rın temirımı riylt• ih:ık uoı ihi olan 12.12.941 Cuma 
lş Bankasın:ı y:ılır:ır:ık nıakbuzlariylf' giinii .":ı:ıt 16 da Eııciimen.'.! mtiracaat
ihale tarihi olan 12.12.911 Cuma gü- !arı 
nü saat 16 da Encümene müı-acaatbrı. 2 - ı:-;6:: nni ,-ukakta 26,25 nıelı.'\' 

g - 1251 ııci sokakta Bele<liw ·c muralıhaıı.d'fKi :ı!l 1 "ayılı arsanın 
at 1521 acl:uıııı 7 ııaı·selinclen ı'lıüf- satışı, Yazı i><leri nıüdiirliiğiindekı 
rez 25 metre nıurııbbaınd:ıkcli Yerin )iaı·tnamc;;i verhie a 'ık artırmı.ra ko
bi-r ,;ene müddetle kiraya \'erilmc i, \"n. nulnıustur. ~Iuhamnıen bedeli 393 H
zı işleri miidiirliiğündeki 'iartııa~ si ra 75 kıınıs muvakkat teminatı 29 !h·:ı 
veçhile açık artır!'ııya konulmuşztur. 55 kul'wjlur. Tıılipl~ı-in teminatı 1-: 
Mulıamı:nen b€clel: 1~8,75 lira muvak-ı Ranka,ınıı ~ atwarak ınakbuzlariyk 
b~ tenıın_ııtı 1 lira ·fa kunı.~tur. Talip- ıh:ıle tarihi olan 12.12.rl41 Cuma gtinfı 
lerııı temınatı İli Bankasına .vatıraı·ak s:ı:ıt 1 tl dıı Encümene miiracaatlaı ı. 
makbuzlariyle ihale laırihi olan 12.12. 1 28 2 6 10 (50611 

.lzmir P. T. T. müdürlü~ünden: 
1 -. idaı·emizde 111iinhal ıııuhaı;eLe memurlukları için askPrliğiııı yap
mış lı~e mezunları anısıııda bir mü><abaka yapılacaktır. 

2 - .JHisabakacla nııt\'affnk olanların ict.uenin teklif eclecrği Y"rdı• 
nıemuriyct 'kabul ctmeleıi şarttır. 

:~ - .Jii.isabakada nıu\'affak olanl:ıı· ::Gn6 ,;anlı kanun hükmliııc gö
re 20 lira -asli maaş \'e!·licccktir. 

4 - İstekliler.in 788 :ayılı ıneıııııriıı kaııunuıııııı 1 liııdi nıaddcııiııde· 
ki şaı'lları hııiz ,.~ clcvlt•l ıııcmııriyetiııe ilk cl(•fa giı·t>ı·ekleıtin cıtı.ız y.ı. 

~ını geçnıı•miı;; olııııılan \'l' a~kerliklpı·ini ,l'<l}ımış bulunmaları lazımdır, 

5 - Müsabakaya gfrnıek i."tiyrıılC'r 6-12-V•!l cumarle,;i günü saat 
ı:l Ç<' kadar clilel:c;ı· \'t' p\l":tkı miısbitı•J,•ı ·yıe birlikte imtihanın icra 
olunacağı İzmil' P. T. T. ıııiidiirlüğüne ıniir:ıc:ıai 'lnıclidirlcr. 

6 - .Jfiisabak:ı -12-Hl 1 pazaı-tl' i -.ıat 10 ela yapılaraktıı'. 

28 4 
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lzmir-Manisa Vilayetleri ·Orman 
çevirge müdürlüğünden: 

Çeşme kazasıııın Zeytinler kö)·ü tİ\';mnd. lmlnnan Liistüı't'n deı-eııi 

devlet ormaııın<lan :104 metreküp dıldli çam eRçarı 21-U-94 t faırihindoıı 
itibaren 15 gün miiclddle açık artırnuı ile . atışa <:ıkarılnııştır. , 

İhale 6-12-941 tarihinde cumarU:!~i günü . aat 11 de izmirı:k orman 
müdüriyeti binasında icra kılınacaktı~·. 

lkdeli muhammen 50!) kııru~tıır. 'l'emiııııtı ınu\,ıkk:\1t> 115 lira 14 ku
rnştur. 

Taliplerin yatırucaklan teminatı ınuvakkai.e mııkbuzlan ile birlikte 
kumisyona müı·aeaatlıırı ve fazla tafsilı1t almak isU;renleırin izmir ormaıı 
mlidürıyctıııc ve Urla orman bölge Ş€fliğine müracaatları. 

21-25-28--2 4916 
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~Iımir Levazım Amirliği İlanları~ r..... : 
•··~·••••••••••••••·•••••••••••••• 1••••• 1• 1•~••••••••1ıııı••ttıııııı1ı•ııttuııııtııııııtııııııııııııııııı: 
1 unııkkult Jfal Jfr. 8'(/rn ııloııı kv111İS!/Oıııırıdıı1ı. 

l - Çanakkale Lirlikleri ihtiyacı için beher kilo;u 10 kuruştan :ıu 
liiıı kilo kuırn soğan 29111, 941 cumartesi günü saat on bird~ 
ı:ı.ızarlıkla s:ıtııı alıııncnktır Bir tıılibt.' ihale olunabileceği gibi 
ııı~ıftıııı :ı•ağı olmam:ık [iz,•ı·e <ıY!'I a)TI tliplere de ihale oluna
biJ:r. K.ati teminatı 150 1 l"a olııı, ~'·":ıf ı·. sı·tnamesi komiRyon
dıı ırörlllilr. İ•teklil~rin ihdt• ~iin(i kııınisyonı.la bulunmaları. 

21-28 
Çanakkale aakeri satın alma komisyonundan: 

l - Çanakkale birlikleıi için Leher kılosu 20 kuru~tan 30.000 
kilo börülce 29-11-!l41 cumartesi günü snat 11-15 de pa
zarlıkla 'atın alıııacaktır. Börülcelerin hepsi bir talibe ihale
si yapılacağı gibi yarı.ından 11şağı olmamıık 'l'ırtiyle ayrı ay
rı taliplere de ihalesi yapılır. 

-
Kat'i teminatı 900 lira olup ernaf VI' şartırnmesi komi,yon
da görülür. 
!stl'lclil<>rin ih~Ie giinü komisyonda bulunm:ılnr: 22 28 

Çanakkale Mst. Mv. satın alma komisyonundan: 
l - Çanakkale birlikleri ihtiyacı için beher kilosu 17 kurnştan 

30 bin kilo nohut 29-11-941 cumarle•i günü saat on ikide 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

Nohut hepııi bir talibe ihnle edilebileceği gibi yarısından aşa
ğı olmamak ş:ırtiyle ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 

2 - Kati teminatı 1275 lira olup evRaf ve şartnamesi her gün ko
misyonda göril!Ur. tsteklilerin ihale günü komisyona müra-
cnatlan. 23 28 ' 

Çmı<tkkaln J!RI. Jfr. ,,atııı <ılma komi.~yomındun. 
1 - Çanakkale birlikleri ihtiyacı için beher kilosu 27 kuruştan HıO 

bin kilo bulgur 29-11:941 cumartesi saat 10 da pazarlıkla g;ı
iın alıııacaktır. Bulgurun hepsi biır talibe ihale etlilebileceği gi
bi ;varısıııcbn aşağı olmamak üzer.; ayrı ayrı taliplere de :hale 
edilebilir. Kati teminatı -1050 lira olup ev.saf "'~ .•artnamesi ko
miRyonda görülür. 1s!ekli!!"!"in ihııll' günü komi~yonda buluıı-
nınları. 24-28 

('a.n<ıkkaifı Jlst. Mı-. .<atın al11uı ko111i.~yonun<lan: 

1 - Çanakkale birlikleı·i ihtiyacı i~in beher kilosu 17 kuruşt11n 
30 bin kilo patate.• 29-11-941 cumartesi gilnli saat on ikide pa 
zarlıkla satın alınacaktır. Patates hepsi bir tıılibe ihale edil
dtği gibi yansındmı nşağı olmamak şartiylr ayrı ayrı talip
lere de ihale edilir. 

2 - Kati teminatı 765 lira olup e\·saf ve şartnamesi komisyond" 
görUlUı·. tstekllledn ihale glinü komis~·ona mürac.:ıatlan. 

23 28 

ç.,.&kkale askeri satın alma komiayonundao: 
l - Çanakkale birlikleri ilıtiyacı için beher kilo:,u 26 kuruştan 

80 ton kuru fasulya .29-11-941 cumarte.:;i günü ~aat 10,30 da 
paEarlıkla satın alınacaktır. Kuru fıı~ulyanın hepsi bir müt<'
ahhldc ihale edileceği gibi yar1•ınd11n a~ağı olmamak üzere 
ayn ayn taliplere de ihale edilebilir. Kat'i teminatı 3120 lira 
olup e\·saf ~e şart~ame>i komisyonda görülür. İsteklilerin 
ihal<' günü komisyonda bulunmaları. 26 28 

lttanbul levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Beber:ne l kuruş fiat.. tahmin edilen on iki milyon beş yüz biıı 

Adet alaminynn r:ıdır dUğme,i müteahhit nam ve he'3bına 

pazMlıkla satın alınacaktır 

2 - thale-<i 2-12-941 •alı gtinü sa<ıt 14,:W ıla tophanede ı>t:ınbul 
levazım amirliği :;atın almr, 'komisyonunda ~·apılacaktır. 
İlk teminatı 7500 liradır. Numunl' ve ~nrtnamesi kombyonda 
ırörü!Ur. Tallple:·in belli vakitte komisyona gelın~leıi. 27 28 

.tCillir le'l'azım amlrliii satın alma komiıyonuo~~nı 
<'hı<i Miktarı --
l$<;ker 8000 kilo 
.l!ulgur 10000 kilo 
l'lrinç ~000 kilo 

l - Yuyanda cins ve miktarları ~·azılı ü~ kalem ;.'.i)·rct•k nıaddı'si 
a~·rı ayn pazarlıkla satın :ılınacaktır. 

2 - Paz:dık H ihalesi 1-12-941 pazartesi günü saat 15 d<' ıznıir
de kı!;<l11da le\'azım amil"lii{ı ~atın :ılma knm's)·onunıla )·apıla

cııktır 

~ - \'ası! \'e ~artıılr komL-yoncla ırörülüı'. 
- isteklilerin temiııatlariyle birlikte ınua.ı·)·<'ıı ırliıı ı·e saati!' kn

mi~;·onda hazır bulunmaları. 

Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan: 
l - Ellişer bin liralık ve biri 25 bin liralık olmak üzeı·e allı parti 

ayaktan sığa· veya gost!'rilrcek mah·a!Jcrcle tesl'm -~nı1i)0 il' 

sığu· t>ti pazarlıkla münakasııya konmuştur. 

2 - Ev~af ve hususi şaı11arı komisyincla görülür. Heher kilosuırnn 
muhammen bedeli 50 kuruştur. ihalesi 3-12-941 ç11çrşanba gii. 
nil saat 14 de yapılacaktır. Heher paı1iııin kat"i teminatı 7500 
liradır. Taliplerin harbiyede ."edek. uba)' okulunda satın alma 
komisyonuna mlir:ıcaatları. 

Yeni sene nıodellerimiz geln1iştir. 

i:leposu: M. Tevfik Baykent 
Peştemcılcılar 7 3 Tel. 3332 

tAJllADOLUJ ----·- Sayfa 3 
Çanakkale 1837 posta No. aatın alma komisyonundan: • ıu111111111111111111111111111111111111111111111u11ı 11111 uı u ı rı11uı111111111111ununnuuıuıunıuun·· 

Cin<i :IIlkta.rı Umum tutarı 1Ik teminatı ihale günü Sa. ~ :········T-~h-~f~~~··.<·Öt-İll-·~-~--··l~OÔİİ-fik·-·;j~-i"-i~;-;:Ü~İ~--·-·--··· ~ 
Sığu· etı 6000 kilo aOOO lira 450 lira 10-12-941 15 :: :: 
Sığ\r eti :~5.000 kilo 17500 lira 1:ll3 lira 10-12-941 15 f 9 000 kadar boş gaz Ve ma• § 
Sıidr ~tı 35,000 ki.lo 17500 lira 131:) lira 10-12-941 15: ' :< 
Sığr.r eti 35,000 k\lo 17500 lira 1:313 lir:ı 10-12-941 15 $i t t k • g 
Sığır eti 10,000 kilo 5000 lira :175 li~.ı 10-12-941 15 ~i ZO ene esı § 
Sığır eti 10,000 kilo 5000 lirıı :175 lira 10-12-941 15 :: Kapalı zarf usuliyle ı İlk kanun 1941 günü saat 17 d" :: 
Sığır eti !1,000 kilo :ıooo lirıı 225 lirıı 10-12-941 15 E! § 
S ,. · ı 000 k'l ·>ooo ı· 1 •· satılığa. çıkarılacaktır. Satan hey'et bu tekliflerin en yük- •• ıgır etı · , ·ı o - ıru 150 irn 10-12-941 16 :: :: 

l - Ayrı ayrı şıırtnamelerle yubrıdıı cinsi ve miktarı yazılı 8 ~! seğini veyahut her hangi birini kabul etmeği taahhüd § 
• kelem sığır eti hizabtrnıda gösterildiği gilıı ve saatlerde ka- §! etmez. İsteklilerin üzerinde •TEKLiF» yazılı olan zarfları § 

palı ve açık ınünaka~alarla ~· a pılacıı'ktır. il bu tarihe kadar aşağıdaki adrese göndermeleri ve teneke- § 
2 - Bunlara ait şartname her gün komi,yoııda görülebilir. ~ ! leri görmek istiyenlerin bu huıusta mliıaade almak için § 
3 - Kaıxılı zarf münaka>a<ııııı iştirak edecekleı~n 24()0 sayılı ka- $~ ayni adrese müracaatları lazımdır. § 

• ının ve üçiiçııcü maddelerin efe vazıh ve•ika ile yine bu kanu- ~l /ngiliz inşaat hey' eli g 
mın tarif:ıt dairesinde teklif v~ teminat mektuplarında bildi- §l § 
rilen saatlerden bir saat evveline kadar makbuz muk1lbilinde ~ 458 ATATÜRK CADDESi § 
askeri posta 18:37 •atın nlma kombyonunda bulunmaları iliin § Al.SANCAK - İZMIR g 

8 2 -·1111111111111• 11• 11111111111111 iti \\1' 111111111111111111111111111111111 ..... t' ı ı 111111111111111ıııı1t 11111 ....... ... olunur. 2 4 8 •" 1 • • .................... .... .......................... ,. ................................ .. 

Çanakkale 1837 posta No. satın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Umum tntıırı Liı·a 

Kilo 
Kuru bakin 50000 6000 450 
Nohut 50000 8000 600 

ı - Ayn arrı şarlııamelel'le yukarıda cıns ve miktarı yazılı bir 
kıılem bak!~ '..e bir kalem nohut kapalı 7..:trf usuliyle 12-12-
941 cuma gunu suııt 15 de ihale"i yapılacaktır. 
le ihalesi yapılacaktır. 

2 ~ Kapalı zarflar kanunun tarifatı daire,;inde tanzim eclilmi~ 
ohırak bir saat evvel komisyona verilmiş olaca'ktır. 

;ı - lst~klilcı•iıı belli gün ve saatte vr.siku ve teminatlarivle bidik-
te komisyona müracaatları · 

.J - Şartname her gün komisyonda gikiilebilir. 28 2 6 10 

Harbiye yedek subay okulunda sa tın alına komisyonundan: 
ı - Beher kilosu 50 kuruş tahmin edilen ellişer Lin liralık beş par

ti ayaktan sığu· veya giisleri!ecek yerlerde teslim sarti,·le 
\'e ayrı ayrı olmak üzere .'<ığır etine talip çıkmadığınd~n t~k
ı·nr pazarlıkla nılintıka;;aya konmuştur. Bunlardan bir kaç 
partiye ve hepsine birden teminatları yatırılmak suretivle 
talip çıkabilir. Evsaf Ye hususi ~artları komisyonda görU!ü;·, 

2 ihalesi 1-12-941 pazaı1esı günÜ ~;ıat 10,30 da yapılacaktır. 
Kat'i teminatları 7500 liradır. Taliplerin harbiyede vedek 
subay okulunda saluı alma komi-yonuna mür.acaatlnrı. · 

lstanbul Lv. Sa. Al. Ko. Reialiginden. 
ı - neherine 275 kuı·us fiat tahm;

0

11 ,.dill'n 12,000 adet yün fani
la alınacaktır. 

!! Pnznrlıkla ehiltmesi 2-12-941 ırünli saat 14 de tophanede 
lstanbul leı·azım anıirligi saluı ;ılma komisyonunda yapıla
caktır. 

:ı - ilk teminatı 2475 liradır. Nu~ıunesi görülür. Taliplerin lıPlli 
vakitte komisyonıı gelmeleri. 28 29 

lzrnir levazım amirliği satın alma komiayonundan: 
1 - 10 ton zeytinyağı pazı·rlılb oatın alınacaktır. 
2 - Pazarlık ve ihalesi l-12-!l41 p·aza!-te><i günü saat 15 de iz -

mirde kışlada levazım amirliği salın alma komisyonunda y~
pılacnktır. 

:ı Muhammen bedel kilo>u 85 kuruştur. Kat'ı teminat ihale be
delinin yüzde 15 şi üzerinden alınacaktır. 
Vasıf ve şaı"tlar h •-· glln kom'.syonda öğrenılebilir. 

5 ı~tcklJll'r~n n1uayycn gün ''" saatte t<>rnin·:ıtlariylC' birJıktL• ko
nıisyona ınüracaatJ<.trı. 

Harbiye yedek subay okulunda satın a lma komiayonundan: 
l Kapalı wrf usııliylc 13:;;,o metre m;k/lbı kereste müıı,'1.knsaı«• 

koıımu~tur. Kerestenin ıe\·saf ve ebadı komisyonda görlllebi!W-.. 
:1-Iuvakkat teminatı 5!'7~ liradır . ., 

.. .. İhalesi 1 12 '9-11 pazartesi günü "aal 11 de yapılacaktır . 
Taliı.ılerin Harbıyede ~·ed~k 'ubny okulunda :satın alma komis-
)'Olllına mllrncautları. 13-18-23-28 

lzmir tramvay ve elektrik Türk 
anonim şirketinden: 
~hck<"<I' ,rnpılması gereken i~ler rlolayı,;~·le: 

l - H \'e 28 llkkanun rn.ıı Pazar g-ün)Ari s:ıat n cl:ın ı;; e kadar: 
1 Da,:uğaç X\ K!iltürpark 

11 Tepecik K:ır~ıyaka 
Jll Alsancak norno\·a 
1 \' Basmahane Tiuca 
JX Eşref pasa Kızılçullu 

2 - 7 H• 21 !ikkfıı;un JD.11 Pıtı;ır g(inlcri snnt 9 dan 15 e kadar: 
\ ' Çarşı XI Gazi bulvaı, 
VI Hahribab:ı Xll :\frzar:Iık bm;ı 

\'il lfarantin:ı Xl Jl Asansör 
\'lll Güzelyalı XI\' Gazi bul\'arı 

X Konak XVJ GümrUk 
Sektörlerinde cereyanın kesil<?<:t'!İ;i .,ayın Jfolkımızca bilinmek iİl-CI'<' il:in 
olunur. 

lzmir avcılar ve atıcılar cemi
yetinden: 

3 birincikiiııun 1941 akşamı saat yirm.cle Tilkilikleki cenııyl't 
kezhıde _vnpılncıık fe,·kal>ııle umumi lop1:.'1tıy:ı az:ınııı grlme.si 
olunur. 

meı·-

RUZNAME Cemiyetin nakli ve eski eşy:ının tasfiyesı hn,abat 
ve muameliitııı tetkikiyle idare hey'rti ,.e mürakiplerin 
yeniden seçilmesi 5059 

Bornova belediyesinden: 
l - Bornova belediye parkı civarında lıele~irc~e ı , O; 13 tP 2:ı ar<.ı 

w ada 52; 2 de 20 arsa satılacaktır. 
2 - :.\lüzayede 31121'9·11 Çarşamba günü saat 16 ,la Borm va lwled Ye 

dairesi!:de yapılacaktır. 
:ı - Aı-,;alM·ın beher metre murublıaı nıuhamnwn kıymeti 25 kuru lıır. 
l - Müzayedeye iştirak için % 7.5 depozito akçesi yatırılacııkt ır 
;; - isteklilerin Tiorııorn t><'l,•rli)"<·sine mümcaatl:m. 

20 :!4 21' (48cJ,l) 

Deniz levazım satın alma ko
misy~nundan: 

l i Kalem muhtelif cins malz~·mP 
Çelik ~erit bronz çubuk, nuıkkaıı 
eğe, m~ngene vesair bronz 
6 Kalem muhtelif eb:ıfüı civata nıa:ı 
•omuıı \'e pul 

Tahmin Lec!eli 
J.ırn Iü. 

16187 10 

ı ıııs o.ı 

i Ik t.:m ın:ıtı 
Lira !\'.". 

1214 06 

1738& 14 13p3 91 
' 1 - Yukarıcl:ı iki l<:tlemde vazıh nııılıem.ıı•n 2 l. ncikunun 941 ;;:,ılı 

günn saat ı.ı r1e pazarİıkıa ehi:tm~si y:ıpııncııktır. 
2 l~bıı iki blemde gösterilen w hıınlaı:-ımla i1k U-ıninat \"e .,]ı. 

min bedelleri pzılan malzeme bir istek!iğe ihale '-dil~J(i ;ıiL 

:ı.nı ayrı ısteklilere rle .hn!e edile'ıileccktir 
·ı f..ıt.i"kJile: in hE"lF gtll""ı ,." ~a.ntt T'ruıımp:ı.şnda bulunnn kr'ni~Y'1n: 

.knn 1 :nun ~t(:diği \'f~il1K iLn birlikte mürllcnnthırı 

/:mir Asliıtc İkinri /lukuk llrı
kimliğindcn: · 

lzmirde Bornovada Arslanlıır soka
ğında 27 ~o. lu e,·de oturan Ay:;e E>i-' 
yok tarafından kocası Bornova Be:• lcr ı 
Mkağında Filorinalı Nazlının ,,,.;nde 
oturan Beırber :-<tcme<ldin aleyhine 
ikame olunan bo'.3anma davasının icra 
kılınan muh:ıkemesi sonunda: :l-1edcni 
K.nun 129 ve 134 üncü maddelerıne 
tevfikan tarafların yekdiğerinden ho
şanmalarıııı< ve mü§terek çvcukların 
\'ela~«'t haklarının aınları Ayşeyr ';e
rilnıes:ne w kabahatlı olan Nl'cmeıirl' · 
nin hir sene müddetle cvkntmemesine 
ve bakiye hüküm harcı olan 300 ku
t·u~la masarifi muhakeme olan 22G8 
kuru~un dııhi Xecmcddine tahmil' ne 
temyiz! kabil olmak üzere :l/10 '941 
tarıhiııcle dm-acının ,·icabında ,·e müd
deialeyhin gıyabında karar verildigi 
ve mücldeial~yhin ikametgahının meç
huliyetinc mebni tanzim kılınan gıyap 
ıhbarnıım(sin:n mahkem., divanhane
sine talik kılındığı t.ı:blii: mııkamın:ı 
kaim olmak Uwre ilan olunur 

Bol Işık 
Ucuz Işık 

.. TEMiN EDER 
---000--

DEPOSU: 
M. TEVFİK BAYKENT 

PEŞTEMALCILAR 73. 

Telefon 3332 

~~ :ıo <li046 ıo'.\:ıoı 

Güzel 
Büyük Anneler 
Genç ve Taze gorun
mek için Bu basit ve 
Kolay usulü tecrübe' 

ediniz. 

Saf \'e hnzmettlriliniş ..,ut kr-!
n1=-1;;1 ve zeytin yağı di~~r eı1.:ı 
CC\'herlcrlc ku.rıstırıl:.ır"lk. bfıyaz 
r~nkte (yağsız) Tokalon kren1ir 11 
ı~tlhzarında yirmı sencdenber~ 
Jı:.ulianıımakta olan meşhur tor· 
müle ithal edılm.1ş!1r Bu kTf>r.l 
cJldlnizl &e-rian besler ve gcnçle~
llrtr. Tenin çlzgı ve buruşukluk

l:ırtnı ve gayrı sar ni'lddelerlni c,.
derir vl.'.' ,·Udı tazeleştirır ve nrrı 

bır kokıı ılc t~tir eder Fazla ıuı-

METALLUM 

rın nt"ŞYiır:err:ası'"!a seb~.'bi)' t \'l' 

~net '?ı.1al '"11nur k. Fra.n~ız kactır.
ı.u ı lnıcun bır k~,.. ~t'L<' l·v·:clk.ı~ 

icrh~ 0 n ... ::ıran t n<111ıi:VCtlc daha 
~ute :Ur:c Muteh.ı~ ıslar bunu •. 
s br~tnı Tokalon l:remıntn vasi 
i~ 11 • ıtı.ın,. at~edlyorlnr AyJık sa 
l~ : .ı. "men bir ınilyonu bulnıak.ta
dır Siz de bUC'\ıbden itibaren bu 
!·ren: ıcuııarunağa b:ışlayınız ve 
tc r.:ıbah daha güzel gbrÜJ't\.i uz 
ı ka1f)n J·.rt"min.:"ı musmir nct~cc
! .. .,. rant J!r A~~ı · :ıkdlrde 
~ara· ;z iade ed!lir 



SAHIFF. (4) (ANADOLU) 28 İkincite~rin 1941 Cuma 

............................ ::"'"'!!'"""'"i'''''I Günün nıeselcsı Askeri Vaziyet o 
BAnçoı~ -~~hı.~i~~- . . . !!!!~~~E~~!!~~!~~!!!!!~~~!!!!!~~!~!!!~ """•• •• •••• ........... ................. b !· 1 "hwet Lir hal•cı. -Bal} tarafı 1 ıncı sahıfede -

. h"f d amm:ı. unun ı .ı ıı . . . . f ' 1 l lıl"!a- \ lıııaıı -Baş tarafı 1 incı sa ı e e - hududu vanlıl". E\'et, hı'!" ,·at.ınd:ış c 1- l'l'İ ,..azannı:ı '; zı~~·~ım • c . ' · •• :. 
(", rpı m.\l:ırc1.ı :; du ·nı:ı; tar.!,ı: 80 .,to- bi:r·.;ıiııi artık <inha d.Khntli kullanın .. -, lnr d:ı hunu lıılıl~g·ıı'.leıı. fazla ~ıı_u~,:- ti L• • h d •• . t 
molıil \'Ok~d imi :tır. }•,k. ('J :-;ı ,\\nıan Jı onu lıir lı,ıkıın.ı, 1Pn i1.lig-e. t:ınıi1· ... \ l•nıet ( tme~Ldırle~ !.ılı~" ~.ıı_bı_ııı. Em den şı.dde e 1nyıt avzasın a u ere -
0 nıak üzo·~ :rno <'~iı· alınnııştıı-. h;ıtta trırııi~t·ııı:ı t:.lıi tutmalıdır. ('i.ı ı- kazaıımak l.J11· ,!-!l'n·I nıbc•lı•,'ı !ı.ılını 

l"ııhiı·e, ~7 (A.A.) - Oı 1,ı ~ıırk h.ı- ku lnıtiııı i,.;t hlah ıııaddel ı·iııin fi,tllc-'koııulıııu ,tııı·. ı.~ı ·eb~pledıı'. "ı, ı~Hl- b b 1 d 
\:1 ne;rnıctini ntebligi: r '\Lİk~'llllİ'tİr \'l' fokat lll'lllUI". i::ci harPbdC'"' eok sıddt'llı olı:ıaktach. om a an 1 ı · e eek il r· etı• 

Iloın•ıardınuııı ht).}arderi I. hya v', .'(;lll' ıliııiıı k·ız.ıııeıııtla hil; bıı Yll••-1 ı:utuıı hunl:ıl'l kay<lettıkl 'il :mıı_rr: ı ış ITJ.U e e ıy 
muhurebe::;in i.. ti r:ı k FdlTt'k dü-;mıı ıı -ı~k lik ;,lıwı m.:tır. 1l ay at, her i-;ti ı.,ı.-, hare h iLlırı lı ll gu ıı P k:ırı ar g ı <: ırd ıgı 
•ıııık. zııhı .anı;; araba.arını,, mo- metten t:ız\·ikli'l"llıİ \aparkoıı, gİ\·e" k,·afhaı.ır \l' :on m.aluınata _gor~.du- Fransa sahillerinde dürt ---·-------
tôrıu rn ıta!arnıı ><İdıle,tle lıoınlıalıı!~ıı~ mevzuufüla· rntanda~ın artık daha t t!- ruı~ı şu ınırelle _mutalC"a Pclılebılır: l Jd B ) k • 
)Udevametm·lerdfr.l•,!Adenı\e:-;ıclı birlidmr,nma<ı1abi"<lir.F.tk:.ıthunııııl .olhtnı-Ilı~lhy:ıcl·nupl!att:b<L";:- Aln1an vapuru )atın 1 Manisa, Küt ahy·a ve a 1 esır 
ümer civ..ırıııda bombalar t:ınkl~r, ra- da makul bir deı·ec ;,j olıluğuna gri"'.:'. laııgıeı!ııla tlogu)n ka:sı ,~ud.ılaıı e- Londr.ı. 

27 
(A.A.) _ lla\':ı nC'z,ı-n'-

ıncla pntlamı;;tıır. Bir kol d~ Juşn.ıan 'lnıi ihtirnç lı.ıki demektir. Kum.ı~ \·e rleıı ı_ıııhH·- u;' etle!l: ::sıdı Ömer - tinin t.lılivi: •ı A tJ • h ı• • b •• 
C'phanc kamjonlaıı imha _ed,lın•,tır. t~n:i fıatl~rine lı:ıbr·ık olur a. ni - Barılıva~ı \. K:ıpotZOJll zapleden flugi.in lng.ltlre ıızıxin<le lıiı .dus- vı aye erı a a ısı u mu-

J'a uzzo mıntaka~ıml.ıkı lıomba.rd:- ·oeıla eline arı!. 60 ı;ııı geç,..ıı, .-irıı ve-, Brıtuıısalıl.ır taralıııclan •. tan_ı-a~ıen ınaıı ta} y:ııc,.,i ılti~ııı ülmü>itür. ( ~ıııı- b•d• 
maıılma h~r F'ı·ıııısız tu),\·ıı;<--l<'l'l c, ren, h"r ~~,: ııi h,tI"idcn teınınJ me~lı~ıı· ,..::ırı_lnı~ .'e. lıu. kı.:n·et!Pr'.ıı . ırtıl~atı bi G.112 lıoınbalar atılmı~tır. Hafı! ha· ke}Jefı•yete ta l 1r 
.stirak tmıs, <lu>imaıı ınntorlu araba- b tın' 11 lJı··· ~ 1• 11, 1.,. 1·ııinin k(n1]i-:1 ı)p kP,.tmı~lıı·. lıwııızkr Al•u.uıl .. rn 1 ar- , kt 
' 1 k 1 1.1 . t" uı •L " " '· · . 1 l" 1 1 1 kt 11.,1 saı \ardır. Za~ ıa, yo UI". • 

1
. • .

1 .:ır•ııa tam i~alıet er ·:ı) le< ı nı ·
1

• • iJi•· lnınık L ı· lnicıık iki oğluna "eıı.~ :ıı P:) uc 1
• Kll\ \·e ı ııı·a"l ! .. ı1 '"

1 • l>iiıı g"t'ce tngili;, lıomlı·ı la\·.ı arelc.r~ Aıık:ıı·.ı, 
27 

(T{'kfonla) _ Yarın nıı'i \e.\a «alı~nı:ıyı aıl€t ec ınmıs aı e-
r\\cı tayy:welerim:7: dti_ıı :~ll':cı:. mıt 'le. a-wıı i 'Lırer takını ellıi-:<> ile bir r ~u~ t~k _ı,ı-ın;ı~ıri.\ le \ P agıı· t.ııı l~r- Emıieııi sinıali g-:ırlıi Alm:ıııy:ıdaı-ı (bugun) ıııuhiııı lıir koordina,.,yoıı ye nı,nsup olan w:;a hi« bir is y:ıpm~ı

IO!J dan mutPsEkkıl lııi" lı.ı!·lıı.ı:e ~ucurr ~aph•t \'(' lı ıer «İlt ~.y.ıkkııbı ;pptırılı- ıa -. ıhtın;a! -~·) toıılu_k taııklı~rl. - kol hed.!fluı.'i ~~ O.>t·111d doklanııı lııııııhala- k:ırnrı iııtısar ~dı'tPktir. Bu karara mıs olıııı: iht :a-: {'l"lıabı, s:ııı'atkiir ve 
E • ;k·~ n· dıı-iırmu~ler. ılıg ~'.l'?._ını ~a- ~1111 kabul d:.-liııı .. Duıılmın tutarı, f)l"- hıılınde ,ı.kı kıılchıı _ılerlenıegr; 1:a.'~'.ı- nıı~tır. Hu~ tik t st>kkiı_ldt<'J lıir tayyaıe g-öıe, nwnıl~kctiıııi1.Cte rıni~in~ «n~_rii bel butim \"al:ında>:lar ücretli j~ nıii-
. ıra ı·grntmı.:lr.rclır. nlı gu;ıı. Sıcl .a lıır hesapla lGO liıra 1.Ld.ır tutar .. n~ıştıı•. l,ırıı~cı kol ~ın.ı.ul.deıı 1.,11 ılı~ .ı düıım..>mi~tir. , . kayna)(ı olan Lin~·it kiiınilı· ı-.tıhrnlatı- . ı .. . . 1 . tutuhcakhı<lır Pm 
H z:ıkt.ı oıı dii maıı LLy,'ar.-.ı muhı.k· " ı r ·ır·ı meımırnıı bir nllrn ına.ı ıııııı (,aııılıot . Rapotzo, s dı Razuk ) ol - Bu •rıl.ı~ h Hollanda :ıçıldanrnla _lıır nı aı tırnıak mak~adi,·Jo. Soma, Deıter- kt>l.etı~dıııt t,LJ~ .. ' • . . , .'
k ık oı:ııak uU>'Ul"lllmıhıtur. biır c;ckl.r .:~ı/'bi'riıw \akıııdıı. ;ÜtitC'lınkı ıı.ıı:ı- l:riyl• ı.utn•ı ılfrl'nıi~ lıe c;,ınılı11 1 u dlişman ia,:c g>nıı,,j •ı.,tınlmı~tır. l);.ı- nıb.17.. T.ıv,.;anlı Lin~·ıt ha\"Za ıııda iıe- l:ıı·_htih~al._ıı:ı~ıl. )llkle.me. dırekl:rıı.ı 
d.ı h.ı. • ra ııgı .t•lmı<tır. 1:,1 nıuhııre lan h ı m e.ıı a~agı 10 l'r.ı,.;ınııı ., :i-'.zaptett:kten «ııı •a Tobnıhlıııı ·ıka~ı 'eLleıı soıır:, \.ıpılan lıiıcuınıl:ı Fıaıı-.,ı retli ı~ miikell fİ\ı>ti tesis edilecektır. ku..,ı}mpsı p:bı ısl~ıdc ~u.llanılaca~t~!· 
tıL•<ll 2 K:n ıbını.z '::l'd_ır. . ' ". rn,.;ı o!clı.ıguııu kaimi ed"I"" k Lu :u:·«_- vr t>kscrıyPtını l'ııl'.ınvalılaı· , !e~kıl ··.ıhillt>ri :ıeıı~bnnıla bir dii:::ıııııı i.ı.~ Kiitah.\·,ı, l\Ian-!,,a. ı:alıke ... ir vilayet- Ka-·aı·nam<', !ll'~rııHh-ıı ıtıbar('n yurur 

Bom'J:. t:.~ \aı"deı ırnıı. Sırte '
0

• it <it> iki ıııaas olur \'e - n..'J~. ):u: zeden 1-ıı ":ctlı>rlıı t.anı!Jotuıı lı.ıtı-ııı- g misi ile ild l.ı.n·ıwC' dafi ı.wıııbi IJ.L- leri nhalisiıı<leıı az eok ıırnd~nıle caJı,.. •. luğe t!"İrt>cektll". 1.iı rle ~. lıil ~.ollaıında h •. e~ct 0ıl r ~·keklE in biror kat l'nw. Liı.r sap- 1 _a bıı·IC'~r~ıiştir ... <'t•nııptaki k?luıı da tırılnw \'e ikı _.lJ.nıaıı ta.\)aıp,;j ı!lisıi- . oooı-----
clii~man wı!,1.ve kollan na nııeıım d· rn, lıirı·ı çift ııy.ıkk·ılıı ilt O\' kır:. ·ı ~·ınaltle ~·ııı ... ıııuvazı obr.ık ıl_eı·lr·n~e n 1 .. (. f db 1 1 z· t tltüsünda 
m::ıJ l'. petrol k .. ııı~ıml~ıl"lllı \'C dııc•ı 'ı,:iıı Lı s ıııııa~ı ,L111·ak I ;fayet elm ;;,kay(!etın•ş olı!ı~t~ı nıuhtl•~'ı'iılıı·. J,lu '{~~ıı;lı~'.::· "27 (A.A.) - İı_ı_giliz a\:cı- lngiliz u o cu arı ıraa ens 
k ıınyoııla ı :ık~t' vc~mı .tır... ılur. ı;cı:\'l' (7) ııım~"' kalır .. !l~l'l'lll· ~·'.ı.lıııycrle.;.m;~tw.dı_nıd J·· tJH!o_frn.1 ları Kalede düsm.ınııı cle\'ı·ıye g·:ınıle- • . . , , 

1 

r· ı.-. _ • 
Sıılı geı.:l·~ı Bıııv:_ızıd. k:_ılu~nıuıı .''- ·.·ı (l.·ı ııı"lı•ııııı ıli<'•pr tr.ıılınııı ljl\lllı11e· t barla _Lu ıkı kol 'iını<lı ıwtıep,.., hC'- · · ·1 ı ı ıl· ııııstn- Aııkaı·ı 27 (Hususi) - ~Phrımız- dıı·. Fud~olcular sere ıne uır c;a~ \('-

,, ,... rıııı \'e nıa\'uııa .ıı ıııı ıom ı: .ı ' ' · '' · ; 1 · · · · ·ı· -. dbol ] kt mıll'rine hucum {•dılmıs, lım:.ıı t~s ".ı- Jeri b.r \ ıllık ·' i\t·~-·k, k·EL•k, ):ık .. c ... ;;. nuz k •.•ııı olarnk anJ.ışıl:ımı,ı·.ııı _ve de Lıulun·ın fngilLr. fudbolcu arı, bu- rılm1<1lır. !ngı ız ıu cu arı m c-
tııı .. ve rncm:ereğ~ i"alıetler .uyd ,i:I- •ııektep, iıaı: nııı r.ıt arı tı>mııı dil •cef,_ iki tarafın da kuvvetsiz dü,.;ıne,..ıne I •

1 
d 00~. } 

1
. k" _ giin Ziraat t'n!it.itü~ünii g:-zmi~le;r, bin ;t•ref d~fterini imzalamu,Jaırdıı·. 

mi;;tir. Butün hr.rckfıtta I> !; tm·y~r·>- tir ki. hakıkuten cpiyc • clu~iiııülmiy .ebep olan ~idi llazakdaki me' dan ngt tere e ŞUp le 1 Ull der"l'rde trıtbikııtlardiı bulunmusl:u·-
ı;ıiz: k:ı} ıptır. .. . 'ı'niktfo·. llr.tlıuki k:ızaııçları lıuıırl.111 nıııh:ırelıe,.;ı .-::dı:ı~ına yakıa,.,mı;;lar ve sel er tevkif edilecek --=OOO 

K •. hire .• ~7 (A.A.) - ~,..k rı -:oze;il, 'l ·ağı ol.Lnl:ll" pe. ço. tur. rnııaeırılt'\ h muha-ı>heye mıidalı,ıleye 1.ı:ısl:ımdar 1 v k·ıı • h ' t• t 1 d 
mJh:ır be;nin düşman t .. ııKl.-ırıııın ~·ı1- bilhn<,a k:ızaııçları ıırlmı.\,ın. \'a!an- dıı·. ~imdiden çll ,;iiylenelıılır ki, Har- Loı11lıa, 27 (A.A.) - Avam kaırn_ı- cra e J erı ey e J 0p 80 J 
elıılın., i 1° kr~rııı.ılac:ığını te"rarlaılık laşhrı hinıa)e ııoklasıııdaıı. <>nl.ırııı ı~·a - TııLruk. :ır:ı-ıııda ,·aıl~11·~ sı - <a.-;ıııııı rııtizakerı;,jz kabul ttiği lı'I" ~ I . 
tan ı:ıoıırn elem stır kı: . . !lb; e. :ı.nıkkabı ı(lıi, lıııueeleriııde hr.~·- kı::ınıı~ \"e rlı•ıı.z _dü kapalı olcıuırun - takr:.re göre rlııhili.'e nazırı devle.le ":nl~aıa, 27 (A.A.) - İcra \'<!kille~·iıy'.~p~ıı~ .. "e .. ruznrıme<;indcki me;> e erı 

-- O.:iı.li R27.Lktakı. kuv~·('~le~.mız tnk- 'i tes.I' yrq,:.n ihliyal"larnıı tanzim Pl- ıkın kaçmasına .ın:k~ııı kalmacl~n zar.ır verebilecek hal'eketlcr y, p:ıbıl- hey etı, bugün ,.,aat 15.30 da füıs\·~kıı- gonı~mm;tur. 
\ İ) 'alnl'şlnnlır. (,aJ.rı ~al ıh" duı.rru mck ı;ok ,\ •rııııt ıılıır. clü~nı:ııı ku\vetlı•ı·ıııııı buluııctuırıı nıek zannı altında bulunan kim"l'lerı Jet binasında mutad haftalık içtimaını 
~r.sırtnııı lı:ıreketi y:ıpıııı Alıııaıı ~ol_u. Bizim aUıııııza gden t dbir ~iı~ l~- kı·ıınl:ır ıııuslf'><na. bu yerlPr tama- l<>vk:r PdelJiJEcektir. )fobu:-;lar bu s:ıl<l- ----- --=ooo 
nıevuıdunun Uçte _Lirini ka.vlıı.otmı~tır. •lir: men B:·ilany· ılılann hükimı~·uti allı- hi~·etin parlümento aza~ına kar:'ll da Parısta sul"asdıar 
•. aŞl'"tmn h, r.'ketııı<len, dusm:ınııı e· Cc lip kumu. \'e iiç ç; id hazır 1- na giı mi~tır. kullanılnıasıııdan korktuklarıııı :-;öyll'- 1 
sns muharebe meydaııııHl-t nz taıık 'li~c y~ıpm'lk.. Kı·z.ı fü; tip a~ .ıkl::.iıı Diğer taraftan biı· tuğay kad,ır nıi'ilenlh-. Berlln tıplaıtıııııı 
oldu "u anla ılıyor. "mal tmeL tutan Lir mihv~r kolu, sahile mürn- ~1o~otof un o<Hu Berline deıaı Bdiuor I.oııdr:ı, 27 (A.A.) - Riıyt 'r hnrr Bu kuma ı r bııl :;;~!dide \'G luk,; d - zi olarak iki koldan g:ılen Bı·!ümrıı ô 

muhabiri bildirıror: . ·;.;ı. oilhns ·a kaunea, fakat .'ıığ-lam iııı:ı kollarını durdurmıık Ye çevı·ilnıls bu getirildi Sehir haikı bir milvon işgal altındaki yerlerde 
Tobrukun cenuhuncla Brılıınya ~dilecegi için çok ucuza m!ll olur. [(c- lun·m mihver ku\"\"etlcrine kan~ı Las- • J 

kuvvetle"Üniıı muvakkah•n .cı:ırmas~. ~a. lıuıılrırııı muhte!.f heden iılciılerirıe kıyı hafifh•tnwk için hiı a km \'il p - Hcıfoı, 27 (A.A.) - Berlinrlo y:ıı 1 frank ceza yerecek yükselen sesler A vruoa 

· aklıları 

eki:linci or<luyrı km·,·ctlcrın, h ıı~ık ~ı•I' toptan diktirilnıe ... i, diki,; fiat!ııi mı~. fakat Britanyalılarııı ~ cdek ktı\' resmi lıir kavnaktan bildiriliyor: 
k · k t ı ı k fıı· · · · 1 •· ı k ·· t •so,., . .,t ha,:ı·cı··e kon11·tie1·i Molotofun P·ıı·ı·" 27 (AA) P·ıı·ı·"t0kı' •tıı·- bı. r]ı0ğ 01 ı"ddı'alarını bo-etmek \e ta <Vıye ·ı a arı ama · le ,-, 1 rıınrı)H i:ıdirir .. Y..: boyı~ee ot' vetleri Lun un ,.;arşı ıyar::ı 'e uç e ~ ·• ~ · ' '" · · - • ·'"" ·' 

· R l · b 1 ıı· '· · k · d" k k" t l bı"ı·ı·c·ı·k· og-•lu eeı"ı· askeı· .'·ıf,·ıtı)·le.Lug.un k""rlleı· ilz.arı'ıı" Alman kıımandanlıg-ı .atını vcrmıştir. amme ı-;e u ( l a" 'rnt elbise ile ayakka!Jılar şimdi ·i 1.a- bi:· zayiat \"er ll"ere pu,., ·ur mu~ er ' ~ ... , •· '' • k 
d T l k t f t ..ı.. z ·ı ı·ıf 1 ı · Rerliııde rnbancı basın mümess-ıllerın..: Paris halkını lıir mıl' on frank1ık ce- şa Çl arıyor lama ~n o ını · c nı ııH .ıK_ı. ·'. . inden nıntlak:ı .raı·ı :ısağı~:ı rııa o ur. dır. · • J 

· k · t k t k · ı · t t·•k(lı"m "(lı"Jnıı"stı'ı·. Gazet".'cilerin ~ana- z!l\ ·t carptıı·mıst'• I la'dı'""l"r mahal y • nıe\•zilerıııi ta nye e me ıçın .~ ı- Fikrim;zce lın nıenuun tedkı i \'l' Me) dan nnıhareLes.nc l' 'ıızı~ e " " · tt · ·.' · . . "'· ·"""'" - Berlin, 27 (A.A.) - arı re.<ımı 
fade eylenıi~tir. lfr:.- ıki tarafın da lıağlaıım:ı"ı ı:rık '"l"İnıle bu iken Kufra \ahasıııcla toplannı_ı~ detiyle D. N. B. ye yaptığı beyana ·ı, Jeıındekı lokantalar ve ~a~ve.?~oelcl' bir ka«nakta.n bildiriliyor: 1 1 1 'ı'ır netice.\ e lı :\1olotofun ogrlu, g(i,·a Sovyet asker \e 17 de bpanac·ıktıı· Bu ""bı hadıseler J • t hava kuv,·etlerı meyı an nıu ıare ıe - 1Jacaktıı·. * hususi lıir çöl müfrezesi de sen ıı· . . . • t· 1ı· t 

1
_ ' ' ' · .,. · Berlln Hiyas• mııhfilleri komünıs -

.ine biıytik ölçlide. i'ıtirnk ediyorlar ooo ilt•deyi:;;le ve kara Joliyle S_irt~ kiir- zabıtı:m~ın _ı:nıı ı~rnamele}f~ n'\ı~n~li ~~krar _ eder ve ~l~.ı:n de_ ~ı:ırsa daha !iğe karş~ ko~~n paktını~ uzntılmn-
Salı ak amı 20 Brıtanya aYcı...ı 70 GORE fezi arasındaki Ciyalo ve Agııyla va- ~ult!uklaıı hakkında Mo.loto u • şıctdetlı cezalar \cıılecektıı. sındaki mana, maksad ve e hemmiyc-
)lc•er •. m:t_, hücum etmiş \'e lıuıılar ALMA NLARA hasını zaptetnıüı; ıleri unsurl.ır Sir- ıcldıaları~u }alanlamıştıFı.. l" d. Hür milletlerin karşılaş- ti d ün nkş-am şu sözlerle ifad e etmiŞ-
dan onunıı du~ürdüklPll .rınra dıı>:. -Baş tarafı 1 inci sahifede teden Tralı\tı;;ıı geç<'n Aıl:adayya Don1ınvonlar, ın an ı- ğ "k" 1 !erd ir:" 
mnnı kar·ma1Ta meclıur ('\"l<>rnh;tı~. 1 ··1 1 . 1 'Cıı"ı nı ., ... ı "ı\er k•l\"cl ıl•l- nıPvk:iııe k'.lclar ilerlcını~ \'{' Caı alıııb- h~ · ı A • t " tı l 1 1 mese e Milletimizi bol"evıkliü- ekar"J e-be-' " ,,..,, .. ı · 10 

g'c ırln( J ,.; 'n. \. l... ... •• ı ·ı ı·· ı· d • "l arp ı anını ıs ıyor "( ft y 

f,ondra, 27 (A.A.) - Al!11ıın ı.11.1 !l1İ tir. 'llol \'ıklnı•iıı Ro-tof cİ\',ırıııua cl'.ın ~•Jiı< ·rı e.ıı motoru l ı~ı . turne- y .. l)< ' Li,·erpol, 27 (A.A.) - Amtriklllun Milletimizi Rol· vi~Jiğe karşı e~-
e. irleri, şimal batı çc\'re ıııde bı: \'e lıu . •hrin :-;ınrnlinıle pptıkJ,ırı hü- n:yle ~e taknye ,edılerek butun L~ı Melbrun, 27 (A.A.) - Avustı-aly!ı İng;Jtere büyük elçisi Vayland, bura~la mız ~e~ .r~rde bolşevik ~zalarını yok 
tnyy::ıre:e oinen'k . hıw,ılııı.ımı _ı~ı •umlaı pıı,ktiı.ttilmii'5 \l' dü~mamı ~ıi{ır \•e-len almıştır. Bundan nıaksaLI, Cı- hın:icive nazırı Evit ;;u beyanatta bu- bir nutuk irad ederek ezcümle demı.:r e~r;ı_ek. ıstıyo~uz. l\Iu\·affakıyetle yen-
"" kaçn .ıga te::eLL!ıs etnı • .Jeı dır. ; , 1 l·ıı \'er lirilmı,;• ir. Bolse\"ikleriıı yal o vah:t'ıııı elde etmek ve burn-<ını lu mı~ tur t". k'. dıgımız tehhke ile tekraı· kıtrıııhış -k 1 1 1 r t ı ı " • t" Y ~.t 1 v · ' ·. · ı · h k t · · ı k k l ı k 1 :; • ıı 1 ı · t · 
Fa rıt ıava mu ıa e ı> l'H eı t '' - T ıiııu•··lllthki c;ıkı-: te •nlıb[ı-:ieri n~li- ıır are ·e ussu o ara - u anma - - B·· tanva imparatorluğ-uııun - Hti.ı.· mılletler iki mc~'le kır;ıısın-,mrı' ıs emıy~r~ız.. . . 
yarcde beııziıı kalınadığıı!daıı huıılaı .::.~i;ı; h~lıııı~lıı·. · " tır. Şimdi_ t_2kmil Sircııaikde mihve · Sovyetl~;·e k~ırşı harlıeılen Almanya~ da bulunu.}orlar: . Bu p_akta ıkıııcı bır gaye yenı Av-
lıir _Brı~aııya ıııc~ tlaııııı ı ıı!'.ııc~ 1 '. 1 e.~ Stoklıoln;, 27 (A.A.) _ OJi: kııvv~tlerıııııı çekılıne ve .kmal ·.,·ol- 11111 suç ortakJ.:.ırı Fınlandiya, Rom~n-

1 
_ IlaıLi İYİ St!Vk ve idare et- rupayı kurmaktır. Bu taarruz baı;;a-

lıurıyetıı'.JC' kalını '!ıınl.ıl'. _ 1 :ı} ~ .11 ecı-ı Alnı:ın :.sl«2ı·ı nı.ıhfill.riııde sö~ len· !·rı1·1 kap_aıı;ıı~~ lıuluııma~t:ı~ır. J'.tı ~a ya ve Macaristanla hala sulh hı_dııı - m k ' . lrılamıyacak bir eserdir. Fakat bu 
le. ~er.> llllllCl', deııız ııaklıj.ılını.~rn~ı digiııe giir~ ;\Jo,,.kov:ıııııı ılı~ müdafaa ·cket Lıı· l~l .l-fU!!cle t~·ıııı~ı ıru,,t.cı. - de Lulunma,;ı gariptır. Ku\Vl'tlı Lır ~. - Yeniden imara bat?lamak. a~l~~~alar a):ni zamanu:-ı Anuı>a 
c ,ılıyan Hullaııcla pılotlan ıldıık.'lı.~~ hatları buliin dırnımiyı•tli ııoktalaı·ıl·ı mezs~ de, oııunıuzde~ı ~ıaıt_alııı· ıcıı~- siyaseti, ene!·jik karnrlaı alınmasını Blrlikte çalı~mıya devam ~tmek z?- bırlıgıni ?e _go-termektedır. . _ 
ili ,oylt·rı_:ı·~IPr, k~.!.>~~laı ı ı.H ılıııt u nıı ılmııılır. 'imtlı Alm:ııılar :;:2hl'e :15 d_e. ıııı_hvur kt~V\'t•tlel'ı uze!'ınr~.c te--ı- aminliı·. nınctavız. Yeniden imar ic;ın de hıç Bolşevıklık bilyilk devlet te:;;kıla-
tK.h'.a dugmelerı gunılmu: şuphc· ll- İdlon'etrc m ·~afuleki ıç ıııuılafaa hat- r._n_ı J(OStl'rlllcg_ lıaşlıyac.ıg-ı Sııylenc· '·? . .. <l f t hsisa tı bir fni·k g(ızptmeden ı:; lıirliği yapmak tını ~u.sy:ıd~ kurdu. Avrupaya r-::.}~-
zerıne hC'p ı nııılıafaza ıı.tın:ı alın - tın:ı hiieunı ctın kt~clııl q·. giım.l·le lıılıı·: . leni nltı a aa a ~ J:"izımdır mak ıçın sılahlandı. Fakat bolşevık-
mı~t~r. .. • Kılın __ \Joj.ıril· : ~·a·ınıl.ı muharebe- Eg-er. nı ıtaııyalılar me~ d:~.n n~ulıa- Vaşingtıııı. 27 (A.A.) - ı\Iiı~rıes~il- · · 

000 
Jiğiıı ocağı olan Sovyetler birliği ar-

Mıh".ere ~ore vazıyet: !er :;idıletl~ el \'anı elmekteılır. Tulul:ı relJe·ı11. kazanıı·l.11>L Sııcaık:ıyı ı~r :\IecJı,,iııın maliyl' t•ııeumeııı, mıllı •• .. l • tık kat'iyyen yok edilmiş lıuluıımak-
B '!'illi, 2' ( .\.A J Alınan telı· ~imal dogu i...t kaırntiııılı· İlt>ı•l ·nıni~- ahlııl•r, d.ıha soıır.L fuııu<a da~ au - miiılaf.tıı '(;in nıu·ızzanı tah,,i at veırn Vaşington goruşme erı tadır. 

ligi: t". ıııak ·~·in Tmlılusa kar,,ı lıarek,,t' projel<•ı i kalnıl l•lnıi~Lil'. _ Baştarafı ı inci sahife d e - Lozan, 27 (A.A.) - Berlinde anti Sımali Afrik.ıcla nıuJı, -clıeler n - ıı. 000 ie~dıtJiı:s edeceıdenliı·. i,,Lt• lıu lı:ı,ı·p- d:ı Pa,.;fikte sıılhtin korunması ıçııı komintern Ilaktın ) ıldonümü içtima-
za,". .. ~an Lır ..:illd ·~ile ıle\k';,ıını e.nl ı{'jlı{_- J:>eJJ!rad y,·ıkılaC!lk kel "· ııa:ıııd.ı Ci~ alo mühim IJikı·l ü:.; SQVYETLERE GORE A~ıerika tarafmdan yapılan teklif- ından bahseden Ll Trıbün dö L ozan 
tedir. :::;reııııik sahı: :ıçı · .ııwc .ı ,.. :> .._, _ - olacaklır. Sınıdiden lıunıdu :-;to aı· !er vardır. Fakat lıu teklifler saldır _ gazetesi diyor ki : . 
Alın n dcııızaltı~ı l'c ı \ t~ sııııfıııdaıı -Baıı tarafı 1 inci sahifede - 'ucu da g-di"İil'cuği ~uphe,..izdir. Sü- Bıt.e tarafı birinci ıahifede mazlık esrısınıı dayandığı için japon «Rusların uzun mukavemetle:rı 
bir Iıw :z de;;tro.\ pı·ııı, batırnıı. ır. tahrip eılılecektiı·. Yı.goslavya har- ;,uıı kısa,;ı, bu harekelııı mühim ıny- Alımın tıırr:,re,;i duı;;ürulmüşlür. yada iyi kanııl~ınmıyacağı sanılmak Almanya tarafından ~azırlanmış 

Hl-2;; ,.,onie,;-inde Alııı.ııı h.ıva Le giı·cliği z.ıınan B Jgraı1:l kaı;ıı dala ·ı dokuı,aeak "~ lngili;.;: onlu-.u- l\Ioskov~: 27 (A.A.) _ Öğleyin tadır. Ha:·iciye nazırlığı memurların mukemmel ve parlak planların. ta -
kuv\·rtleri im,ııi Afrik:ı ve oda Ak )apıl.ııı lıomLı.rdınınıılar. şimd. nuıı ·Pri netıceler elde dmi:;; olma:sı- ne:;redilen So\.nt t1>hliğ-i: daıı biri, gazetecilere·bahsi geçen hakkukuna mani olmu:;;tur. ~.et,cede 
deııızcte 68 tayyare kı•) betmi;;l:r. A) ~ehrııı uğnyac:ığı bomlı:mlım. n nı ıntiınkuıı kılac-aKtır. ~Iuh:ıı·cbeler dtiıı gL·ce rlı> htitun vesikanın ~on hafta ir;inde yapılan bu konfernns i\ioskovada d·,gıl, ~er-
ni müddet zarfıııd, lngiltl'I"C.r ı !.ar- \'anında hiç lml::ıca'clır. Anıi >'U- S,'ark ceı)hcs1nde cepheleıde el •vam etmiştıı·. müteaddid toplantıların bir ııetice:si liııde toplanmıştır. Almanlara go~e sı h"'.lrekatta 2!) tanare krıybcdilnıi·- ;·eti· .'aba ·hı·i karad, 11 ·,.c: ha- .fosko\':ı, 27 (A.A.) _Tas: Son oldıı~unu ~öylemi~tir. bu toplantı. Rusya ile birleşmiş rılaıı-
tir. · \"arlan hrınılı:ıı clını:ıııl.ııfa imha Şaı k ccplwsiııde nıt,Jıı..ır belı•r a.\- giiı.lLrdc Ro,.,tof çevresinde A iman- Amiral ı ··ımura, Lir g.ızetcciye: lamı vaptıkları hatayı ~o~~~rmekte 

Roma. 27 (A.A.) - I1ugüııklİ hal edilınistir. ni mııılakalım1a icldetle de\·am et· lnr Lozguna uğ:atılmıştır. Ülıı \'e ya- _ Bız sulhun hnnırc:tli taı·aftan- 'Ve Avrupada kurulan bırlıgı orta.ya 
yan telı.ığindc. Lilna mulıarelwlı"'i- lleılin, 27 (A.A.) - Yarı rcs- nıektı•diı·. Alıııaıılaı· )lo:oko\·aııın ralı ola;·ak Alman k-<ı.;1pları on Lin- yız. koymrıhtadı_r. Fakat Çekya, SırLıs -
ııiıı devanı ettiı{ı, Bnrdi:yay.ı e·drler mi Lir k:ı.\ ııa):t.m bilıi!ıril'.yor: miidafaa h:ıth~ıııı zorlaınaga ,.~ za- rlir. 50 dPn fazla tank ve ı:ıo top da Denıışt:r. . • tan. Hı ·ntıstaıı, F rnnsa, Norvec. , 
S!'elnıek•e oldui{u. Alm, 

11 
- it:ılnrn Sll"'Jbt,uıda dl'\'.tm cıbı karg:ı- yıf bir nokta lıulnıaga çalı~maktadır. kavbelmi;;lcrdlr. • Tamıını, .ıaııonyanın uz~k dogu- J~_o_llandadan g~lcıı haberleı·, bu_ Lır-

ku\'\'etlerinin nıukalı.ı taarruzlar s· lıklar dızıiııclcn Alınan ı:<g-al VerİIPıı haberlere göre Vol:ıkolan k ku:lıi~cf, 27 (A.A.) - JııgilterP- ela ~tatiıkoyu muhafaza icın m~~~llı~.n tahakkukundaı~ uz~k old~gun~ 
va tıkları, Tobnıknıı ve <Hi ·m-nıı k~ı\'\ctlcı:iııiıı Dclgrad ,ehrini tah- ".e Kılımda nıuharebl'l'..'r lıilha~<a de yapılmı!;i. olaıı tanklar So\".Yl'.t m..!r dud _Lır anla>?m:ı t~kli~. edip etmedıgı IR"ost:r~:k:edır. B~l'lın torenlerı_nde~_ı tnııklarının Loııılıalaııılıiiı, hava mu- rip etmek ıılretiııd..! oldukları hak- ıdıletli ıılnıaktadır. Alm ıııl.ırııı K:ll- kez cephe:nntle harbe girmı~tır. Bu ::ualıne cevap vermumı~tır. .. . nılm,ı} ı~l~ı ~e kuı ulan ce_phenıı_ı aı harelıele~inde ve kar.'ı kovın:ı batar- kında eendJ1 m<>mlP~l'tl nl • .. uııı- midp ı\Jo,.;kovaya 4;:; Jdlonıetre yakla~ tankları id:ıre eden Sovyel lıirlikleri Va';\ingtou, 27 (A.A.) - Ogr~n.ıl- kasında ınlıyeıı devletlerııı se:oı du -
yalariyle 15 layynrl' dü~i~rii'diıgıi, lan idd'ıı, ~alfıhiıetlı ına?fıllel'(le tıklıırı ,,.._. bu i,;tikumetle ha "lkat.ııı C' pht·niıı 1 remziyle Lilinen mahal - diğ:ne göıe, Aıııeı·ıkaıı j,ıpon gor~s- nılmu~tur. .._ ..•• 
dü manın veniden -ağır zın,at '."'in· Alman dü~nır.nı olan ı:cnebı menı_I'- !elıler"ııe iııkı~af etl"gi blldiıilnıcktc !indeki ik'. köyden Almunlan çıkar- mele··inde anla~mazlıgııı sıı_lh _:\olı~·- Be~:lın, 27 (A.A.) -. Ogrenıldıgı-ıııı kııyıplarıııa uğ'rııdığ~. Sirlı c'ııııe- k~tı.eı"ııı aıa:-ır~ kullaııdıklan·ı ıg- dır. )Jo. konı bugüııkil d ırum·ı gü- 1 Jnı·clır le Jıaliini mümkun kılacak lıır formuı ne gor2, Fuhrer, Berlınde lıuluırnıı • . l d"Jd" •. b"lrl .• Jmekted·r ' k t f ' ' ' • nı ' " • . . . 1 L . rın ı<ııra. e 

1 •gı ~ 
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.' • r nı,: \·al:ııılanlaıı bıri olanı m;;• ıre \1111m daire s•kliııde Almuıı çeıı- J.rınllıa, 27 (A.A.) _Tahmini~- buluuaınamı!-illl". Amerıka, J:l!>Oııy~~ - Avrupa ıle,·let adam arını ugun Haheşıstanda vazıvet. n .. dilm~ktedir. berine ı iı n··. gib:clir. Hemen her ııok . kahinliğini tahakkuk ettirmek 11111 Dirmanya Ve Siııgapuru tehllıd ayrı ayrı kabul edecektir . 
• Tayrobı. 27 (A.A.) >tlg"llll tud.ı Alman b·ı.kı~ı denım etmek•e r~:~ı Alman orduları taıafından y:ı-:eden Hincliç.iniden çekilnıe;;iııi i,.,te-

ne. r..!dilt;ıı tebliğe ısö "" DabL'n t.eııe- tutunmaldcı ve um:rlsızce muha\:l'met ve lıu-~lııı·da Alnıaıılar lıe~ on kil;ı - pıbn :;on tc~eLbu~ kaı:;ıısıııda Hu,;- mi:;;; Çıııe yapılan ~·.ll'dımııı dur~.~: 
~ nin i gali uur:ııe lt!llvan !h ,·al etmektt•clh·. lhltava \'C Sidi Önı~r metre ıcılPmell'l' kanl~J:t•mektı•dir- \a id dunıyor. Jlaamaı:h Almanlar :-ulnıası lıakkınılaki japun teklıfını 
ljvasınm karıjı hüc:~ım iı;iıı eıl' r ?t!:: bolg-eleriı{de şidıL•tli mulı .. ı elll'lcr ııl- ler. ~ lnıaıılarııı .\lo:ko •a t.ıaı nızt•n- Laz; nııııtak:ıhırda lll·rleıııi:7 t:r. Şimdı ı eıldetmi!-itir. Uurnıla harp ve "u.lh. 
ll~ •• akat lııı l'llll"I' ı•a .. t l'iıııed.gı 1 ınakt.ıclıı-. da l,ı Uınıeıı kullaııılıkları si,>,ı leııi - Tııla l.ıülge:-.iııJp ~ eııi tehlike lwJir - jaµoıı,ı.·anııı h:ı:t'ket taı·z~ııa Laglı 
clır lnıekt.dlr. Kalıirı:, 27 (.ı\.A.) - Sid: füızak, yor. Jluııtıııla lıeP·ılıı>ı·. lo:;kıı,·a mü - mekedi~. Ro:ıtolda yazıı;et kaıı!;iık· göriıluyor . japoıı fcvkalıı.dl• murah-

.Kah"re. 27 (A.A.) - L'nıuıııi (iL:- son muhaı·eLelerıll' iki defa ;e!ılPn clafıın.,.ı tl.a C'uk kuvvl'l!i gÜ!ulım·ktc- tır. ~laanıafi!ı bumda ı{u,;J,ır arazi h·ı:ıı Ktıru•::rnııun yanında Tokyoya 
ıum ı;oı• aydınlanmı- ır. )fı ~hut· in- ele geçmıştir. Bicla:ı:lte . lııg,]~zl~l"ıdiı". Şehrı~ lıeıııl'll oıı kı~nııııdaki kazanınışlartlır. Si\'a:oloµol ı$İddetle diıııeceğı söyleniyor. 
giliz :-ıüv..ıdleri zırhlı : "abalar:ylc hu bm·a,;ıııı alını.ıl~r. som.ı mıll\"cr ı"l.ır- tahkınıal ııışaatı b lnıı~ Ye digeı· kı- ıııııılaı'aa edılm ·ktediı-. Hıı- ke:-.inıin- ~evyork, 27 ~A.A.) -. Tok.yo 
l 11 b t d - k"J 1 J"k dat elmıs; huguıı bu y2r tekrar nııh- 1 sıınlarda stınılfa dl'\"am efmt>htcılir. du Iıııdliz tankları harlıe girmiştir. nıdjo:ou japoııraııın Anıerıkan - 1a

c uc < a!ı a l)'!l ogru on ·ı oıne. ıe 1 vtı·den nlııımı tır. İt giliz km·\·Nler:- Almanların lı •men bugünlı'rd., .\Ioı- ıo~kiva raclnı,.u bugun ~uııl:ırı µon göı'.ü~nıele~·iınlen ümidini kc:oti-
lıaltı J.} ı muhafaza etmPkted:l'!Cl". 11111 ycııırlen aıızinu menıııtıııl~ etlıahş koY:ıj l ır.ireceklerı çuk ıhtiıııal dahi- • · ··Jemi~tir: · ' ğini ~İJ.\' lenıi~ıir. 1 ,\lı.-ıırdan gdPn kuvvetler rle lıatıyıı goriılınC'ktediı·. Yeni \; ı-Jıy.rn muha- Jiııtll• degihlir. 

0
:_ )Io,;ko\',ı~·ı her ne pahasına ' o- Tokyo, rad:•o,.,u, Portekiz dilinde 

doğru tazyıklerine d..!\'anı l'lnıekll' - ı elıeler ha~~ın.da henüz b:r halıer Cl'Plrnıı:ıı dığeı· k1;:.ı!nla ·ıııda ıla Jur;:;a oJ,.;uıı müdaiaa c:tmeJ:\'iz. de B:·ezıl_,·ay:ı hitabeıı ~uıılaı·ı ı:;oyle-
dir. Dü~man mevzile'"iııdp kuvvetle mcvcud degıldı ·. lıareketlPı" \aı·şa d<t mulıını 1.ıkı'ıaf- .'vlo,,;kova, 27 (A.A.) - Ta,..; Al-,nıi:;;t;r: 

Bugün matinekrde
0

n itibaren 

EL HAMRA Sinemasında 

2 Film birden 
l'JJE.,'JJ) ıll:Zl' Z:XENISL' :: IZJJIRDL' İLJ\. DbPA QJ,. .. H:Al{ .. 

ı lar hııkkı ıılıı lıır ~e~ :; oktuı·. maıı kıtalaı·ı '!'ulanın JO kiluıııetre - Anwrikayı aliı.k-:ıcl~r ed.en te.k 
(Rady.:ı gazel~;;iııılı;ıı) nw.-.afc,;iııcleki \'ene\ şehrini i~gal pıedef ar;ık Lir iıııperyalızmdır. Gu-

---ooo etmi"Jerdır. llu laarrnzda A lmanl:ır yanın işgali de bunu ~ô:-ıleri\·oı· .• 

K l A 11• r 100 elen fazla lıııık ve nıotôı·Iii va~ı- Singapur, 27 (A.A.) - Re;;nıı teb 
a nac. a ( ıye i azın talar kulluıınıaktadırlar. !iğ: 

.. } {"' Lonc1ı :ı, 27 ( A.A.) - ).fo,;ko\·a Singapu ·un ~arkıııdaki ,ahillere 
O (. U rad\ o:;uıı:ı güre muharebeler Tula - mayinler dökülmüştür. 

:.\Ioııtı· 0 ·ıl, 27 (A.A.) - Kanada Ad- dıı ·ayııi "iddetle devam etmektedir., .. , 
!iye ııazu ı ~mrad:ı ölıııüştiır. Almanlar Tulnyı çevirmı~lcrclir. Bu Jacağına bmamiyle kamım. 1 nntana 

Ingiltere - Hür Fransız
Iar ınünasebatı 

Luııdr:ı, ~7 (.\ .A.) - Arnm kam:ı
rasııııfa Ll'~ anulta bulunan .Eden, 1ıı
gilt•n•ııiıı hür Fransızlarla olan mli
ııa~ebatıııı ~iiyle izah etmi~tir. 

- İ ngiliz hükumeti, h ür Fransız 
konıitc:-iııi cltiıl\"aııın her brafınJ:ı 
m üttefikler dava.sına ılli hak ed~n h ür 
Frnıısızlarııı mümessili olarak tanımı... 
ya w Fransızlara aid her me~le hak
kıııda k·~ııdiısiyle müzakerede bu luııa
cağ-1111 gen ·ı-u l Dögole bildirmiştir. 

Litvinof Amerikada 
Kalkilta, 27 (A.A.) - So\T~tlerin 

\'en i Vaşingl.on e lçisi Lıtvinof tayyare 
ile Ameribya h a reket etmiştir. 

r TAKViM--• 
1360 ZiLKADE 8- KISIM2 I ÖLMEYEN AŞK i! KiRiK YUVA ~~::NR: 

• 'EFİS Ye ÖL~IEZ ntR ı·:SER :: HARiKULADE BİR FİL)I 

Seanslar: 2,30 4 6 7,30 9,30 cumartesi • P azar 11 de başlar 

- -ooo tamTu;t,lara yiizden fazla tank, mo- ile ba~Jıyan ilk ~1am!e d_~rduruln:ıu~: 
Be)rı·ut ( ' ... umhurı·eı"sı· töı·lü w pi vade birlikleı i ku!Lınıl- tur. Almanlar hıç bır bolged e cıdd ı Evbt s. D . 

maktadır. · blr muvaffakıyet elde elmemi11ler - Sabab : 7,02 

1 
Beyı ııt, 27 (A.A.) - Ltilınaıı dev:. KuiLisef, 27 (A.A.) - Lozovs],j, dir. Sovvetle'"in cuı~up .. ce?he~in~de İ 

• •••••• ••••••••• 

Jetinin istiklfılinin ilılnı üzerine gene- Lasın mümztsilleriııe tlemi~lir ki kazand ı kla rı zaferın onem ı aşıkar- ile :12,0 
ral Katru M. Alfrel )la~otı Lübnan - Almanların Miskovaya kal·~ı dır. Roııtof m eyda n m u h a rebesi de - kiadi ;14,29 

• •••••••••••••••••••••••••••• reisicumhurluğuna tayin etmiştir. başladıkları taarruzun neticesiz ka- vam et m ektedir . 11..1-mllİılllliiı.ı.-------•r. ı 

Her gün ılk maline ucuz scaıı . 


