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Ankarada ln2iliz
lerle maç 

Ankara, 28 (A.A.) - Şehrimizde bulunan ln
giliz takımı, cumartesi günü saat 14,30 da takvi
yeli Gençlerbirliği ile ve ertesi gün de aaat 13 de 
Harp okulu takımı ile karşılaşacakt~r. Maçlar 31 iNCi Ylı. 

No. 8717 

Abone: S0nı·lık 14, G Aylık 8, 
Yabancı :\lemleketlere27 liradır 

Günü geçmiŞ!~Üshalar 25 kuru,,tur-
t Ankara radyosunca u:zun dalgada Türkçe, kııa 

Her- gün sabahlan ((ızmir» de çıkar siyasi gazetedir. dalgada ingilizce oıarak neırediıecekıir. 
--~~~.--~~~~~~~~~~~..:.._~~~~~~_.:;!--~~~~~~~·~_;..~~--~__;.~~~~~~~~~-ı..~...::..~-.:.~~~~-'-~~~~~~-! 

Alnıanya ve lngiltereyl .. ıhracat 
Almanyaya satıştan piyasa harekettedir. 

Se ..... kıyat Mayısta başlıvabilecektir 
()fis, fasu.y.a. nol11 t ye mercinıek toplanıağa başlanııştır 

latanbul, 28 (Telefo" a) - Son yapıl<-n ticar~t anlaş Ticaret ofisi, lngiltere ve Almanyaya gönderilecek 
hıaıı dolayı.lyle Almanyaya gönderilecek malların ha- malları satmak jçiıı hük\ımelten izin istemiş VE" bu rnü
.tn·lanmaaına baılanmış, tacirler araıında aht-verlş art- nasebetle faaı.ilya, nohud ve mercimek toplamağa baş
lJılftır. Yalnız ihraç edilecek malların nakil vanta11 
&'Üçlüğü vardır. Bu yüzden sevkolunacak malların Ma- lamıttır. Ofis, satacağı mallara mukabil, bu memleket· 
Yastan evv~I yüklenerniyece~i söylenmektedir~ ]erden ıığır derisi getirtecektir. 

lTzak Şarkta 

Harp 
Artık kendisini 
2österdi mi? 

Japonya için tutulacak 
üç yol var 

Fakat müzakereler he-

' Libva vaziv~ti 
• J 

Bay Edenin 
yeni beyanatı 

<• Hitler nefes almağa 
muhtaçtır. Ne yaparsa 
yapsın siyasetimiz mü
teessir olmıvacaktır)> 

J 

lngilizler 
iyi vaziyette 
ızözüküyorlar 

Donanma ve tayyareler 

Eden, Almanlara ait bir i~·i roı oynadılar 
idam listesi de okudu ''Af rikada mibverciler 

su gibi geldi,, deniligor nüz kesllmemııtir Londra, 28 (A.:~:- Ifarieiy~ 
\'a~ngton, 28 (A.A.) -japon mü- nazırı Eden avam kamarasında re•mi Kahirt>, 28 (A.A.) - Rl'sıni tN.ıliV;: 

llıes.<ili ve elçi.•i, Ruzvelt ve hariciye Alman rakamkmnı ele almış \'e Al- Tobrukun ct'nup doğusunda. cHin 
ıı1 a.zırı Hu! ile tekrar konuşmuşla~d_ır. maıı tahakkümii hakkında sunları lt'masa g~lcn. Z~landa \"e Britanya km·-
Y'i malumat alan mahfilde bildırıl - sö,·lemiştir: Yetlerı ul.lm!ı bı.r mukaYemet k:ırsısın-

d!ii'ine göre, görüşmelPrin mahiyeti ·_ Çekoslovıık~·ada 27 eylülden be da il0 rlemektedir ve bu mıntakanıİı ba_ 
~ldirilmemekle beraber buna husu- ri 332 ki~i idnm edilmiş ve l :ıos ki~i tı;ındaki küll 'y ::tli dü~mnn kııYwtlc-
sı ehemmiyet atfedilmektedir. • ölümden daha fena akibete uğ'hıtıl- rine hücum t'tmektedirler. 

Tokyo, 28 (A.A.) - japon sözcii- mak üzere Ge.tııpoya te,lim olun - Halfay·a - S"rli Ömer mevkilorindeıı 
SU, Kohisi Amerikan - japon görüşme muştur. Yugoslavyada h!nıliıı basın- gel~n büyük dü~man akın kolu. düıı 
!erinin devam ettiğini bildirmiştir. - Devamı 4 üncü •1thil~de - - Devamı 4 ncü Sahifede -

~i~::~:~~i~;1ı. ~~~~~i:~:::JE i=! ..... ~ .... l" ... A·~·k·~·~i ..... V~~iy ...... ;i .... ~_! .... ; .... ı 
bir çeyrek kalmıştır. : • : 
\~aşlngton, 28 (A.A.) - Hariciye ................................................................................................................ ~ 

n:ılırı Hu! japon murahhasları il<> Al ı "" M k 
lekrur görüşüp !l"örüşmi_ye_ceği ~akkın man p anı os ova-
d~kı suale yenı bır goruşmenın kn-
tarlaştınlmamıs olduğunu söylemiş- hl•~_ d •• •• •• 
ti~A.merika _ i~ııonra görü~me1_eı:i Yl te IKeye UŞUruyor 
Lır çıkmaza girdiğinden dunya dka-
rının dikkati şimdi uzak doğuda 
torılanmaktadır. Vaziyet, iki taraf f ?rU~ ve prtın~iplerinin telifine im
kan bulunmadığını gö,termi~tir. Bu 

Denıiryolları kesilirse ~1oskova dayanan1az. 
Rostof ta da Alnıanlann vaziyeti fenadır 

onuşmalar, eski japon başvekili 
~;en, Konoyenin Ruzveltc günderdi- • • • o" . Al 
~l bir me~ajla başlamı~tır. Amerika, Lıbyada Sıdı mer gerı alındı. Baskıncı man 
• O güne kadar meı;hul olan bu mes:ı- k k t[ · ' h t hl 'k · d 
Jıp ınuhtevi;-atıııı bir görüşme zemi- tan uvve erı ım a e ı esıne maruz ur 
Ilı ola~ak bile kabul etmemi~tir. ja
llon b-aşvekili Tojonun son beyana
tından anlaşıldığına göre, japonya, 
~Unları i•temektedir: 

1 - j3ponya üzerinde s~rbesti. 

1 2 - Hindiçini i•galinden beri ba•-
1Yan alılukanın kaldırılma•ı, 

1 ~ - Cenubi Pasifikle. anla~ılan 
lol!anda Hindistanında kendisine ba 
~ 1 imtiyazlar verilmesi .. 
h lıir kı~ gün](ik müzakereleı"in, ni-

aypt cıkmaza gi··diğ:i haber veril
~ekteclir. Amerika da kendi fikirle
,:.~· bir nota haliı\de japonyaya bildir 
... ı .. tir 
c .Bu· not:ııım muhteviyatı meçhul -
l!ır. Fakat muhte;if k:l\"naklardan 
~~len haberlere göre Am.erikanın tc
zı ~tıdur: 

11 
•. - Silahla toprak ilhakından vaz 

h erılme•i ye bu şekilc1° yapılmı~ il -
nkların !anmmamn•ı. 

li. 2 - lhlilafnrm barış yolu ıle hal- Rus askerleri gazete ol<uyorlar 

1 
~ - lln~ifik ve uzak ~ark nıP~<:l~- l~ıuluo ,11o:ılt.-.:i11drıı. yarın Alınanların l·lint~ fffl' n1ı .. si lıl'k-

eııni hnlletıııeJ.. ü~ere biv J..onforan- Biı· .v:ıı·ım d:ıin• ~t·klin•fo çHrilnıi:; l<'lllll<'kteılil'. 
Rın loplanmn,n, olan :\ıosko\anııı ht'ı' nokbsında. ~id- Tulanın şiınaliııdp ılurum, 50 ,.,· .. t-
U f1örUlt!yoı; ki. ki dı>vleti derin lıir detli Alınan lıı.skını :ı-ı·tnıaktııdır. :)i- l~r;ıı :ıleyhint' ).(elismektt>rlir. J)cıİıir
ti=U~urn nvıı·mııkıııdıı·. ı.ııHınya. yap- mııl w Cf•nupLın kun,,tl<· yüklen0n .ı oll,,rı ıizı·ı·ııHI" Alm'.ln ıılıinı talıak
İiıın ılhakları el çalıukluğu ile tanımak Almırn}ar, lıirnıı t·n-el Mo'k?vayı elti- kuk ed•;~ı;c'. .\!o•ko~acla_kı_ Rus ordulıı-
t~ın~kte, Amaik:< i·e bu harpten ~~ırnıqre çalışmakt.:ıdırlıır. Fakat ar- rının, J,ıycıtc oldugu gıbı tehlik<'li lıir 

;vveı bnirlaııdığı preıısilıe dayanmak- ni zaıııaııda hed~fiıı, Mo,kornyn giden \"nziyt>te ılü~me•i (~ok muhtemeldir. () 
"Yadır. Malum ohluı(u vcçhile, japon- demır~·ollarını. kest>rek ceııuııta ~ul~ı- takdirde ::Woskornnın müdafaası ma
rna 193! de )Iaııçuı•iyi ilhak ettiği za. naıı.ku\"vetlt·rın. ıcabında h~rlıangı lıır nasız olacaktır. 
. an o tarihtı> Amerika hariciye na- istik!tmetfA.,ıı ~ekilm...I~rine mani ol- Tik\"inde Ru•lnrın nziyetl"rini l.ıi
~~ıı lıuluırnn ~tim.'>On, lıu prensibi ile- ~-:ıktadır .. :lle~·zlıu bı~his demiryollan rnz düzelttikleri "ııla~ılmaktarlır. Fa

l ~Uı·ınüs \"e O t:l!"İhtl'n 1.ıeri buna dor! !JıneıJır. } akat bılhassa ık ısı leh-' kı<t her !it' olurHa olsun, hunun, j\[os-
...::; o.;vamı 4 ncü Sahife.!" _ dide maruzdur. Bunların da bugün, 1 - Devamı 2 nci Sahifede -

Plitin vapurllndaki yan~ın 

r 

-----·-
Sovyetlere göre 

'r.,,. Moskova -.,. .... 
Şiddetli 

Tazyik altında! 
Rostof ta Almanlar çe

kiliyorlar. Bir yer 
Ruslara geçti 

Almanlar Kırımda 100 
bin kişilik zayiat ver
diler. Kayıpları devam 

ediyor 
'.\Iosk<ıva. 21\ (A.A.) - So\".\et tt-lı

I:ği: 
27 sonte~'!'in günü kıtalarımız lıLilü•1 

eeı,he boyunca mtıh3r~l)('Yt' devam et
m·1!Pı·diı·. 

• ıto~kU\11, 2~ (A.A.) - 2Ü ,orıt~'
r!nde Ro\'~-~ .. t h:ıva kuvvf'tl~ri 105 tank. 
aı-ıker yliklü Goo kamyon. olıii~ \'P nıü
himmat yiikhi 10!) \'Hgon t:thrip t.>tn1iş, 
lıir al:ı.\·cl:ııı ziyade piyade '"" bir hülük 
süv~ıriyi yok etmiştir. 

Bir kcsımd 0ki muhareb<tle Lir gün
de 2_DOO Alman yok .edilmiş, 15 tank 
tahTıp olunmuştur. 

Kuibişcf, 28 (A.A.) - Sivaslopol
- D~••mı 2 11\ct aa.htf@dı111 _ 

Gondar dün 
teslim oldu 

lngilizler Napo)İye sid-
• " '> 

dctli hava hücun1larında 
bulundular 

Şark cephe•inde Alman tankları 

r Tas Ajansına göre "\' 

Leningrad 
Artık n1uhasarada değil 

Almanıarın şehri tama. 
men çevirmek planları 

akim kalmıştır 
Moskova, 28 (A.A.) - Taa ajan

sının bildirdiğine göre, Almanların 

Leningradı tamamiyle çevirmek ü
zere Volhof şehri ve Ladoğa 
gölü iotikametinde f2 sonteşrinde 

Rostoftaki 
Sovyet taarruzu 

durduruldu 
~1erkezdeki düsmanın • 

kuYvetli ınüdaf aa n1ev-
zileri yarılmıştır 

Libyada yeniden birçok 
lngiliz tankı tahrip 

edilmiştir 
gösterdikleri taarruz kat'i olarak kı- Berlin, 28 (A.A.) - Almnı1 re•nıi 
rılmııtır. 12, 13 VP 14 sonteşrinde le~lii{i: 
Volhof ırmağının iki kenarında bir Ro•!of civarında ve Donetz kııvsiıı
çok tiddetli muharebeler olmuştur. el~ tayynıe ve tank yardımı ile yapılan 
Almanlar ilk Sovyet hatlarını işgal şiddetli Bolşevik kar~ı hiı~u!'llncı diış-

. . mana kanlı kayıplar rnrdınl<'rek gı•ri 
elmışlerııe d,. 15 sonleşrm •abahı : püskürtulmü~tiir . 
hareket mevzilerine dönmek zorun- / ('ephcnin merkez kf':-1iminde düsma
da kalmışlardır. Bununla beraber I nın kunttli müdafaa mevzileri yurıl
Almanlar şiddetli Sovyet karşı taar- mı~tır. Ağır toplaır Leningracl önün
ruzuna rag· men bu ırmag' ın do- _ d0 ki gemileri muvaffakıyetle boml.ıar-

gu aa d t · ı· n-· d · h T b .1 1 1 
ıman e mı~ ır. uşman emırvolu te-

ı ı oyunca ı er emeğe muvaffak ~isııtına, l\Ioskova \"e Lening~addaki 
olmuşlardır. Anctk şimdi daha ileri 1 askeri tesislere tayprel<rimiz tarafııı
gidemiyecek bir halde durmuşlardır. , dan hücum edilmiştir. 

D 2 · s h"f d ş;mali Afırikada rlurmadaıı de,·am - evamı ncı a ı ıe fil-- .. • 
- Devamı 4 unciı aahifede -

Londra ve Vişi vaziyeti Almanya harbe 
nasıl görüyor? 

devam için 
fı.f oskova radyosunun 

müdafi/ere son hitabı! 

Tulada durum ciddi, 
işgal sahasından asker 
Ye hanı nıadde aranıak 

mcc burivetindedir 
J 

3 ıngiliz denizaltısının cenupta ise igidir 
"' , , • • Vi8i, 28 (A.A.) - Ru • cephe<iııde '' Napolgon da agni ted

birlere baş vurmuştu, 
fakat ... 11 

batlrlldlgl blldlrlllgor mı~harPbe, lıütiin şiddetiyle deY·am 
edıyol'. Durum git gide n:ıziklesmek
tcdiı·. nuııu RtıHlar d:ı, lııg-i!izler de 

1 O BiN ITALYAN ESiR Du-ŞTU" kabul ediyorlar. Moskova çevı\-sindc 
harbeden zırhlı Ye motörliı Alman 

Roma, 28 (A.A. ) - lıalyan tü'!lenlerini~1 sayısı 20 karlar tahmin 
t hı--·· ~dılmektedır. Almanlar Tulanın si-
e ıgı. mal doğusunda ilerlivorhr. · 
Şimali Afrikada dün şafaktan - Ro,[ofun ~imal:nd; ınaraşaı Timo-

evvel başlıyan muharebeler geç çcııkofuıı harekatı ha kkıncla pek nz 
vakte kadar ~iddetli surette de - malümat vnrrlır. 
v tmi Sollum ve Tobruk civa- Loncl!·a. 28 (A.A.) - .llluhurebe 
am e .. ş, Moskova çe\"l'esinde lıülüıı ~iddetiyle 

Londra, 28 (A.A.) - Bir iaviçre 
garetei i yazıyor: 

Eğer Almanya harbe devam et
mek ist;yorsa, iıgal altına aldııiı 
bütün araziden aaker ve hıım mad 
de1er aramak me<"buriyetinde Ve 
bu topraklardan azami faydalan -rında ıki taraf topçusu karşılıklı devam etmektedir. MuskO\'!ı rıulyosu, 

aurette alet açmışlardır. Cephe - şehil'· miid:ıfilerinc son l.ıir hit:ıpta mak zaruretindedir. 
nin merkez kesiminde ve Sollu - bulunarak bunlıırı son Alınan hanıle- Napo1yon da dünyayı hükmü al 
mun Kaputzo kesiminde piyade sine de muka\"emcte dm·ct P)"lenıi~-, tına almak hülyaaına düıtügü aı 
ve zırhlı kuvvetleri karşılıklı la - lır. \ 1 d b • ı db" 1 b 
a 1 1 d D"' Tula CP\TCsiııde durum cİlhhlir ıa ar a oy e te ır ere af vur-
~.ru~ ar. ~apmış ar ır. uıman Cenupta ·sovyel tatt'.Tuzu nıenınuııi· I muş, fakat sonradan bu zoraki 

kullıyetlı ınaan ve tank kayıbı yet \·erici bir tarzda de\·am <·diyor. yapı içeriden yıkılmıştır. 

,~G~tüı~D rn--=-=lÜJ-liil~M___;.,._~;..._~-e--=u-<®-~-D 1 - D .... amı 4 ncü aahif .. de -.. ... - . 

1 SAR E.T ı.tR 

Seferihisar postası 
Bir, iki aydan bPri Seferihisarl\ 

haftada ancak iki posta işlemektf'dir. 
Buna sebep olarak müfeahhidlerin 
fazla para istemeleridir. Çiınkü mü-

Istihlakin de tahdide 
tabi tutulması lazım 

Sebep hakkında üç ihtimal var. Vapur yakında t:~:~~~:~!~;.ri:ıE:~~x:ı~~~:r~:~:: Çünkü va~lıklı olanların gap~ıkları ve .uap~~ak-. .. .. .. . z 20 b. ı· d her ı~e. olursa .olsun.' bu zamanda.' ıarı mübagaa' sıkıntıgı idame ettırebılır ar in Jra Jr Sefer hıs•r aıbı lzmıre çok yakın hır yuzdurulecektır. ar kaza merkezine hafhdf.. Ancak İki istihlak madde Ve eşyası Üzerinde fazladır Ve bu haJ kendiliğinden ih-
tl~İllıanclıı demirli Platin vnpuı-unda rettebatından lüzum görüle:ııel'İn ifa- t~rdan birden?id"e kesif bir du~ınıı defa ı>O<~a itlemesi, asla tecviz olu-ihiç durmadan te~biı-ler alınmakta tikarı doğurmakt~dır. Fakat fiat 
~ n yangın tahkikatın~ dün Adliye- delerini almıştır. su tunu yı\kseldı. daha sonra arttı.)' an- namaz. Geçenlerde yazmıştık. Tek- ve bu meyanda fıatlerin normal ae- lt>sbiti ve narha muvazi olmak üzere 
e başianmı~tır. Yangının çıktığını ilk göı"<!n mtir!!t- gını söndürmek için anb:ıra s~ı attık. rar ı~"""t ediyoruz. jvlyede olmasına bilhaua dikkat edil- her vatandaş ve ailenin muhtaç ol : 
lk!Mtıddııiumumi muavini Sadık Til- tcbat ve amele vak'ayı şöyle anlatmış- Y~ngının neden ve nasıl çıktıgını bıl- S~f~•ihisar poata nıe!Clesi halledil lmektedir. Bu dikkat, elbette ki ma- dukları eıya ve mevaddı nihayet ih. 
•ı ' dtın Kordonda deniz polis merke- !ardır: mıyoruz. . . . . rıelıdır. • halline masruftur. Çünkü fiat üzerin- tiyaçlan, istihsal ve imal kabiliyeti· 

ilde /angın mtınasebetiyle vapur mil· - Ne oldujiu~u anlıyamadık. An· Vapurun bırıncı kaptanı Halı! lb· ** de piya .. \la ıöriilen laübalilik çok -Devamı 2 inci ıahifede -



Sahife 2 (ANADOLU) 

SOVYETLERE GORE emleket Haber 
Günün ıncselesı Kömür meselesi Q 

- Baş tarafı 1. inci sayfada - Beıeaı·ue reı·sı·nı·n ş eh tr ve Aat tarafı birinci ... hilt"de d ki ·bet' -!..-----------------------------miz ve mevcu ıto arımız nu ın-

cl:ıı g-elP n ·on habere göre, Kızıl l.>irlik- de satın alabilmeleı·i ve kullanmaları v d k • BUGONKO PROGRAM 
lnr dunını lı rıııı burada muhafaza ı·t- da, bu mevzuun, fiat tahdidi.d~adar tetklklerı· apur a ı yangı 7.30 Program, 7.33 l\Iüzik: Hafif 
mrktcc'l. r l eı· . Dfü:mıın g ·dik :ıcm~k ,, _ mühim olan diğer bir zaruretı ır. .& ı>rogroaın (pi.), 7.45 Aj:ınc habt>rleri, 
l f' tllği ~ır.ılard:ı KITım muh:ır<>lı<.>l t> ı·ııı- Fan.edelim ki, şu veya bu madde- Bclediy.: re : .~i Re:;;acl Leblt>hicio~rlu, I . . , . .. 8.00 . lli .\lüzik, ı:;.:ıo progıam, 13.3:3 
d<• aoo hindeıı fozl:ı tt>lt>fat vc~mi:tir. nin fiati tahdid edilmiştir, fakat va· dün Hav ayım fabı-ikasında tectkikk·r --:- Baı .t~ra~ı 1. inci ıavfada -. ger, ~e lıın:ın ten hey etınd~n ~uteş~k: :\Iüzik: Türkı:e pl:iklar, ı:l.45 Ajan.;; 
, .\losko\·a, 2~ ( A . .A . ) - Kr;ısıı~ .\ ... ı tanda_ mübayea ve istihlakte aer- y:ıpnıı!itıı·. rahım VP ı kıncı kaptanı H;ısaıı da dın-ıkl bır hey ct, bu :;al.>ah ;\ludd 0mmumı lıal.ıı:rkıri H.OO ~lüzik: Türkçe pliik-
7.ıw.-ta gazel ,,ı Alnı:uılarn.ı Ro~tı_ıf ı~ ıı besu::. Bazı varhklı olan vatandat· Kok kömüı·ü iınalıııc devam olun- Lı:nmişlerdir. Bunların. v!rdiklc~·i. m~- önünde g~n~ide ted.ki.kat Y'.tpaı·ak yan- hır ıırogı:amıııın devamı, 14.30 Ank:.
yapılaı'. m~h~~e~de ~e!''. ~:1',ıl~~ıyt> lar, bu ııerbeatiyetten istifade eder~~ maktadır. Kara taştaki kömür isli.el~- h1mat da yangının hakıkı sebebını te,.,- 1 gının hakıkı ı::cbeblllı 0sbıte 5alı,.:acak rı. Sonbahar ut yarışlarının tahmini.._ 
mecbuı 1>d1Jdı~!eı .ııı ı hıldıı m• ktulıı. piyuadan istedikleri kadar mal mu- sindr iki kayık kömür \·arclw. B t> lcdı- bite varamamaktadıı·. .. 1 \·e zııran tesb t cdecekiır. Alııkadarla- ı·i. 1 .ı..ıo , 15.::o Müzik: Riyaseticum-

A.lmaıılar lıtı\ uJ, ka.\•ıplar bayea yapabilirler ve onlar bir taraf- yenin teoıebbüsü ile bunun bir kayığı Bir muharri~imi:, ~ün .:'~µur .. mt~- , rnı ~öyl;diklerine .gör .ma~ zaran·ı .3- hur bando u, 18.00 Program, 18.03 
Prtlır. . . . tan kendi evlerinde velevki ıahsl ve halkın ! htiyacına. rliğf'ri rlr kömürcü- rettebatında~ bı~~og.~ı :.ıe goru~mu' .. ~e l 20 bın !ıra .kıynı~tınciedır._ F a~a.t vap~ • liizik: Gcçıt programı, 18.40 :Müzik: 

Son·rt kıt:ılıırı rlüıı lnr nıah:ıllı ı .;. h •. hti açları için eıya ve madde l'rc a\·rılnıı"tır. vapıwu gezmı~. sonduruleıı anbarı gor- 1 ı·uıı el ektrık daırcsıııc:IP.'kı l.>utuıı tesı- Radyo dans cıt'kı::!strası, 19.00 Konu~-] t . t • uıusı ı y ~ . ., .. t·· t 1 ı. il 1 h 1 1 
ga e mış ır. t k arlarken diğı>r taraftan Kilo ·u 7 kurustan mür·ıcaat edenle- muş ur. "3 la yanmH ve ırn anı maz a e ge - ma (Kıthrnnımılnr Raati), 19.15 Mli· 

'.\fosk.ova_. 2~ (A.A.) - İzyesti/a 
1 

io a':a~:P azlık ve bunu takiben de re cı.mılla :;atıl~;aktadır: KÖmürcül~r Bu mürettebat •. yang!nın.' dah·ı zi- ~i~tir. )lünakalal \"ekf~leti.nde~ dün zik, 19.;lO Ajans haberleri. 19.45 Ko-
.ı;ıuzet . ..;ı, sınırlı .Ioskovada tıılunm.ık tPY1• d. e dedi-kodu v,. nihayet ele avni fhttcn ahıt"tk s~hrin muhtelif y:ıde anbarla makınP- daıresı arıısınrl:ı- ' vıla~·etc gelen t:.elgrnıta ıtfaıyenın sa- mı~ın:ı (İa e saati), 19.55 ~Iiizik: Fa-
" l<l ' • · · '- 1 \l k e aş, en ı~ ' " ' ' ' < " k' b·-ı · k d k lnııt '· h k ct ' 1 ı ·ı .azımge ıgı r_ıı ~ a~maKtac ır .• o.· ·oy~. ihtikar başlar. ye.rlerindeki dükkfınlarına ll!ıklettir- ·ı . o ~en~n. ·!zm.ası.~1 an c:ı -1:11~ o . - o~ ." .a .:ır vapureıaıı a):_rı '!_ıııma~ı J~ - sıl hey'etj, 20.15 Radyo gazelesi, 20.45 
ı11ıı ba:t.ı kcsıml,•rıııde Almanlar fi6 kı- G vt> daha evvel bu şe- mekte ve s.ekizer kuru~tan pt>rakend"! sı ıhtımalıııı ıler ı ,;urmektedırkr. F.ı-. lbrılmı tır. Yangını soııdurnıe ırııı Müzik: Sema'. ve şarkılar, ;ı.oo Zira-
:om.elrt> kada_r yakl:ış.nı.ışlardır. G:ı,;.:- kild;c::zı~~diM>ler geçmişti.' Meaeli. s:ıtmaktadırlar. kat kapt:ınlar, ak.si kanaatte?.ırler. 1 başta itFaiyc n.~ii~iir~i İ~rahim ~iin:~!' at takvimi, 21.10 .Müzik: Dinleyici iı:-
knın hususı muhabırı. Almanların k f" ti · zam olacairı ı:.öy1en- HA VA(' Azı "A •Tİ. :\faumafıh yanık sıgar:ıdan bıı kı- , olmak uzere but.un ıtfaıye erlerı, bu- tekleri 21.4ö Koııu~nıa (Günün mes _ 'l k el · · 1 ·ı ' l · d şe er ıa erıne ., 111 

' ' ' ·" • k · ··k b' k" 1 ' ~ -'•~o":_~va "nızı < eııı <'.n go. c~v:trıı.\ a miş ve bunun üzerine bir çok varlıklı . ~<)]edi~e ırisliği, 500 ha.vagm;: saati vılc.ımın kayara.k ge!11irle yangın ('. ı nı-,y: u' ı~ ga}'~·ctle. fe<~a a~·~ı~<' ~'.a ışr:_nı.; leleri). 22.0~ }.li\~ik: Radyo s.;Ion or: 
lı:ıı katt:ı hul~nc.lu~l:ı.ıını bıl<l1ı-mt>k ., . vatanda~lar çuval ve kasalarla ~- getııimek ve aboııemanlara dagıtmtık ması .. cia .muhte~ıeldır. . .... ·· \e ·~?. ~.~ıat hıç uyunı~~~.ışlaı<lıı .. Bo~~ı- ke~tra ı. 22 .• 30 A.ıan.o; habl•rJerı, 22.4') 
cUr. Burası. K:ılınıı.~ CPırnhun.dadır ve ker satın almaka koşmuşlar ve hiç iızer A vnıpada muhtelıf fi.!'malar . Duııku tahkıkat sırasında ııçu~1:u 1 c~ kul~urt du~ııııı Y.uzunden bır <'O)rtı .Müzik: Radyo &tlon orkeskası progrn-
modern ~~ulanıa tesı.·atınııı bır µa,rc;ı- oktan birden bire piyasada bir kar- nt>z<Pıııle te~ebbiiste bulnıımu~tıır. ?ır nokta daha meydana çıkmıştı~.' o 1 gozletınden n~u~s:m· olm~şlaQ·dır; mının ikinci kısmı, 22.fi5/ 2:tOO Yarın-
'. . dır. Du:ı~an. ancak .. buy~k fedı'.K~r- Ya aJtk olmu tu. Oiğ .. r muhtelif 000 ıhti!l"aı. cJ.t: vapur sa~·sıntıs.1!1.daıı mute- . !>evlet Denı.zyoll~ırı. _i~mır :~ubesı t.t- ki ııı·o .•r:ım Vt' kapanı,.,;. 
ıklarla MoJayikte hatıfce ıl«rl<>mıı:>tır. g şdd ş d d ayn" şekilde ha- vellıd ıhtızazın tevlıcl ettıgı kızışma ıafıııdaıı tesbıt edıldıgıne gore vapu· -

1 
I 

I<'akat • ·ara ıırmağını gt'<;enıemistic. md.a 1 e vel eşya a la aktaıdır Vali Bucada \'üzünden vano-ınııı "ıknııs olmasıdır. run 3 numaralı ~nbannda bulunan 
· lSe er o muş ve om · · • " " ' b 9 _,;....., ____ ~~~-~-;r 

~foskova, 28 (A.A.) -.- Almanl:ırın M 1 . h dur· B ı ıııere baktı Yangının ('.lktığı ;~ numanılı un a-, 00 ton maldan bir kısmı yanmı:;;. biı· 1 K H b 1 
lfostofa taarruz etm"k veya .. F~ıı B ese ~~ın ':u u ş~ tehdid edebile - az y nıı üzerincleki tenteler dün saat . 15 kısmı da :ırnrya olnnı~tur. Diğer :tıı· JSa a er er · 
Kl~y~ık ordusun~ıı yalıııı kalma uı?ı~~- cek uk!~ıİi' !~~asaı:idir, değil midir? dt• itfaiye t.ıwafından arılm~'l ve yan- ba.rl~rd:ıki ve güvcrtelerd ki mallaı:. 
Hırını •crçekle:jtırmekteıı uzak gor:.ı- V 1 ki Yt d ı ihtiyaçları fev- Vali Fuad Tuksal, dün mıntaka gının tamamen ~öıımii~ oldu)!'Lt aııla.,ıl- bel~ı dort günde hımameıı tahliye •'dı· Karabu•·uıı hükumet tabibi Ha-
nuyorlar. 'on gelen lıabt·rl~r. Rusların .ardı 'b.vaika~ aş 8;~k •eker kuma• turistik vollar müdürü l'iik;;ek mühen- nııstır. leb1lecektir. Vapurun teknesinde ve ~im T:ı::ıhağ :ı5 lira ma:a.şla D-ad:ı.y hii-

h · d ~ k J kın e ır 1 1 wnerı " ' "' cliı; Emiı; o;zginl~ bi·rlikte Buca nahiye t · k k •tk mak· · · 1 kt \. ·t b 1--1' l'enup cep es:n e agı.t· ayıp :ır ver- kö . .' - alırlarsa piyaga 'k tfoiye, anbar:ı gırer0 • Rll sı nı. ' ıne d:ı ıresım e a.rız:ı yo - ur. a- kümet hekimliğin , Edrem1 e ...uıye 
diklerini göstermektedir. Bazı kC'sirıı- m~r, ?un veıaıre mPrkezine gitmis, Bucanın, turh;tı suretivl,, anbann kö"f' bucııgınd:ı kal- pur, biı- hafta sonra Istanbvl:ı hareJ.;et tabibi t«mail Uğurgün 35 lira maaıµıı 
lerd~ Ru~lar 100.kilom~tre kacl:ır ile··- net 

0 
urb ciheti tetkike kalkacak 0 • rollıır mıııtukasına idhali mii.na:-;(;'b..:- mı.; ohn kiikilrtleri 'tPmlzlerk~n bir ede~ilecek vaziyete gec cekti~·: . Borııorn llahiyr:;i belediye tabibli'ğiııe. 

lemı:-;lerdır. llu ılerlt>vı~. dalgalı aı·a- 1 şt~ u nederiz ki bizim yukarı- Üyle te<:lkikler yapmıştır. noktadan :ınzısın küçük bir :ıtcşııı c:ı~- . \ apurcbki emtC'n, muhtRlıf :;ıgoı'ta Bozkır hüküm t tabibi Ahm"d Ser ·'l 
zıde Ye köylcr!n fazl:ı. arnlıklı olduk- dursa ·b~an ttlğimiz n~ticeye vanrız Buca tm·islik yolu, at ko:}tılarııı:ı tıgı giiriilmü~. burası da hemen ,;ônd!i- şırk~tleıı:iı.ı c sigorta ettiril.mişti. . Karabu~·tııı hiikünıef tabibliğine, Tıp 
l:ıırı sahalarda \

0

uku bulmaktadır. ,\!- B~ ~a 1 
et d la 1 k" h' b.' mah,;us :ıhna kadar uzatılacaktır. ri.ilmiistü~. Duıı 'ıgort.'.ı eksperlerı. vapura gı- fakült .·inin 1941 .->enesi m!.'zunlarlll-

m:ııılar vnktiyl~ işgltl ederek kal0 h.ı- .•r ıaık v;. ~~ a~ rkve ev 
1 ıçh ır Yapılaıı kdkiklenl~ Buca turistik 3 Numaralı anbarrla bir miktar tel derek zarar v:ıziw~tini tedkik etıniı- dan :\Iünen·ı•r Silrendal Ankara Nil• 

!ine getirdikleri köyleri, Rusların il er- tıcaret ha&d 
1 k e ;. m~l ~ızı.n .v-; ~ ı;. yoluııuıı \ irajlarnıııı ı,;lahı muv.tfık ve ip halat ile Siid Kostik v:ınlı. Tel "~ 

1 

lerdiı·. · mu ne hastahanesi 1 ·;,,ain' asis'lanlı~:ı-
il·.vişini _geciktirnı k içın yakmaktadır. l~rı, r ~. k"en ı t:ı e erı ıçın 1 a ı görülmii15tilır. \'{lli. Bucada nahiyt> :. ip h:ılatlar kuı1:~ırılarıık c:ıkanlmıştır. Vapurda İznıiı·e aid -t.'5800 cuval kü- na t:ınn edilnıhdndir. .. 

:.\!oskova. 2" ! A.A.) - Dün öğlcy : n ° !a, k ~gun ~ şhrl ara uygu~.bo mı- heledi\'e i~l"ı i hakkında nahiye ıniidu- Süel Kostik ve küküı1.ler. iki bin met·rr kürt vardı. IJiğ~ır mallar, İsUu'lbula Tıp fakiilt ,,i•ıin 1939 ~nel'İ mezun. .. 
'H' ı·edileıı Sovy" t tebliği: yac~ ki ere~ek~· ; ~e a~ın mu ~y~a rü n: l.>el~·diye reisi ile görUsnıfüıtiiı·. küp su altındaclırbr. C":remi, kıç tar•1f- aiddi_r: lnrıııclaıı Cihad Ozilmcüoğlu 3;; lir.ı 

'imal batı cephesinde bir ~onet yka~ ık. arı ~ ~ t un t and m~ a - Buc:rnııı un, buğday ve petrol tevz ı i.~- tan dibe oturmuı5 vm:iyettedır. DlGEfl Y.4NGINLAR: m:ıaı;la İzmir beleclivesi hekim1iğiM 
b irliği toprak \'e ağrıçt:ın v:ıııılmı~ 20 '.1 ı, gerıye a anı va aGn a~ ab~. vle leri üzerinde ele kdkikat yapılmı!i. pet- · ~ • 'um:ı.ralı ~tnlıarda yanan kükiirt Gene l'lı1tın rnpıınııııııı 9~!.l >'ene:-;iıı. ıuımzecl olarak taviıı' olunmu~hır. 
-

1 
· • t hk. t tah··p tmı··tı· · pıyasa mutazarrır 0 ur. erçı oy e 1 t · tının 1·11t· ., n11 ı·ı·"erı·ndn chı- · ··h· k oln111°- ele s;c·ıl · ı k"k .. t ··kı ct'"· ı * L' ı t · ı k k 'h uusnrnıı a ıma ıııı l l e c: ". • hd'd db' . f k 1• d ro evzıa ı,.a " " H;\ ı~ ele mu ım ı:;mı avarya ·' . ' · ,\ :H :ı ·u ur .nı · e ıgı sır:tl a C:\' erden .op anım ve e me ı • 

n, t h " 1 h· .ı.rtt· ' 1 • bır ta ı te ırı, ev a a e zaman- 1 st .. b 1 el 30 000 t ·'·ada hır vnıı hl.k . . ı··· ... ·ı . . k be b'":ıl~kcelp~oeosııııc·~ :ıı·~·~ıu.ı· ı)~~ uıı~n r ı1ı ~ lara aid olan intibaları uyandırabi- nı nıu. ur. htU'l'. Dı~~r an ar ~r. a "kt doı u. Stld mi'-ti:· gOın t.,k.ı ·elsı gcçıı·c.ıgı .. oglı~~~I- tıyacıııı te:bıte ya}rı}·a.c:ı 1 y~nnalll{'t -
t.ırkı ··ki) ct~~mC;ın . ocb·ıtmuih\e·ı·n < :. lirse de, bunun fevkaladeliği yoktur. ·Vali ınuavinliğİ Ka k~kuı·! vekmuhın: mı :ırh:~ı··ı:ası mii's ~.'e. \'akıt ete ~ıaııgıtıı ~omuru- 171', ~a~ı ' Ü rdPn ıeultiz.::ınmlalmı· ır . 
. rn ~ ,ı mış ıı. en,ıp .ı ı ceıı - ~ '" .. .. d 1 d h • ostık, kır12ç aymagı, cam l1 ·" - • ' >apur ·ur arı.ınış ı. . Bu gılıılı•r bevaııname en ısten en m.'l-
lıind<'n fazla Alnı:ın öldür!ilmiistiir. Butuln . ~adtan at arını a a hgenlış İkinci sınıf mülki~·e müfdti~l~r.n- pamuk yağı, çinko tozu \'e.~aiı" ,·a.rdır. ~?~1 defa İskend ~·unda kiiklirt .nik- lılnıatı muht~\'İ olar~ık fase mtidürHl-ç ' Al - . b'. k . k 1 nn hl.. ~art ar ıçın e ya,ama arı ve a va e d .... . At~\· ı l lzn1ı'ı· ""ılı· mun\·ı·nıi- U 1 1 . k d d.. t!nı··ı c·- l A ,ıı«ı "il d )J' t .. . d k' ı .. .. • 1 dl -e...,erımız ıı aın)on . ou ". ı·" d h f 1 y k r 1 en .,m·ı "· ı · " " 'uııarın Jll" ·ı,;nıı a un .;·ı .. • • ~·,, ~ a u ır ~a uze'rın e·ı ,,~u- ğüne g-otllrüp vermıser r. 
tum t>derek 7 kamyon tahrıp etnıı,; \·e karşı ka a adz a mb u ave'!'et 1 0 ma

1
- ği vazifcsıni \'eka!eten ifa nlme,;i ınu- k:ırılmı.'ltıı·. Yaµur limaııımızda t~ıma- k:ırtl~rde <le .} :-ongın çıkmış ve söııdü-

:ı;> subay ve t>r öldürl'l"ek bü:\'iik mik- ları no tasın. an u tedbır . fa~da ı \'af ık ı;öı:ülmiis. tayin emı·i hazırlan- men hosaltılacaktır. Ondan sonr<ı Ya- rulmtı!'>ttir. P.u smetle şimdiye kaclaı ----------------
•:ırd:ı mühimmat d 0 geçirnıislt>rdir. olur. Kaldı ~ı, halkın ekserıyetı bu- mıstır. punın ;üz<lürülmE;;inin mümkün ol:ı- \'3fllll", iiç tehlike atlatmıştır. Neden acaba? 

;\Io.-kova, 2~ ( A.A.) Bu sab::ki nu men_munıyetl.e karşılıyacaktır: Tayin emri. kesbı kat'iyet eclinde cağı tahmin ediliyor. . Elektrik makinelcri ve tesi:ıatı yan- . Öd ~i~tl' Kı~lı. soka~~ııda ~?em~·-
Sovyet tebliği: z.annedıyoruz kı, bu mevzuun_ ~etk~- Nuri. At~ıv ~hrinıiz~ ~ •lecek ve v:tlı :\f:tkine mlihendi;;Jeriylt> 1ı ; r kımya- S:!~!Hlan harap olduğu için Efo.; vapuru, t.ıg-'.~ı :.\lel:n;e~l L.o~ ar.•. ~~gıp oglu Hıı 

27, 21' ,;ant ;;riıı gecl',.;i düsmanla bii· ~ınden bazı _fayd~lar f'lı> g~çırilebı- muavinliği ·,·azifesiııe l.>aşhyac.aktı~·: _ ------ dun ak!ianı, Platin vapunına yaıım~- · c·.' ııı. Gıı g-ıdı dm mu'ihıı. 
tu:ı- ~.ephecle nmh:ır<h~Jrrc ~leYem ~dil- lır, nazarı dıkkatı celbederız. Urfa Yali vek:l!etine tayin edilen vaJı B ı ı· b t ra rn- mıs v_ ~lek_tı-ik ceryanı vermişt'r. Ru 
mıştır. Cenup ceph':!. mdekı harekatta ** muavıni r:krem Yal<;ınkaya, :~ birind e e{ IYC oto üs ve s ı :retle ıtfaıyp, s:ıbaha kaclar bu elek- İzmir ~ı.Yır Cf::rl nwlıkr-mc.~indeıı: 
L1.yyarelerimiz biı· günde 10 Alman kanunda şehrimiulen ayrılacaktır. • vay İşçilçrİ trik ceryanınctan i=-tifaclt> t'ClCJ'(•k ralı ·- Sııhtckarlıktaıı maznun ve 933 S<'-
t:ınkı, piyade dolu 300 den fazla kam- ~ras A_,·ansına göre r \ . mıstıı·. nesi }!~nemen Emlı\ki milliye m<.'mur· 
,voiı. h:ıırµ malzem~i yüklü 90 ar:ıba. neledi\·r otobfüıkri. garaj, l:ımir ---- ~--~ tanndan Adem Remzi hakkında malr 
fi s.:ıhra topu tahrip etmi: \'e binden - 6'4 tarafı 1. inci sayfada - Hava teptillilcr ately,,lc·ri ve K:tr>:ıyaka tr:ımva:-· i~çi- lzmir ağirceza . kcmcmizcc yapılmakta ol:ııı duru~-
fazl:ı Alman sııbayı ve eri ölrliirmlis- Leningrad, artık muhasara altın kri. i>< kanunu mucibin<'e umumi bit· . mahkemesınden: mnda: 
I nliı-. Yerli askerlik tubeıinden: toplantı yapar:ık clouz kiı;ilik !·.;- Ayşcnın ıilümüııc ;wbi>biy<:t \ l'r - Bir <;ok al'llmalara ı·ağmen buluıı:ı· 

---ooo- _ _ _ da değildir. !lava tebdilini ikmal eden .. de- ti are ht·y'dini ;;eçmi'<lerdir. Bu h(·r e- nıcktcn maznun lzmirin Değiı·meıııl ·- mıy:ın ve. me ·k ni bilinmiYen maznuıı 
Vi~iye göre: rin acele İzmir ~·er!i a>'kerX:k su - ti.ı1ı ı:ei:·iitl-ine Slile~·marı Eryilca geci- re nahiyesinin kurd bucağı mt'vkdıı- Arlenı Remzinin 19/12/9·Ü tarihinde 

Askeri v. aziyet beı.;iııe müracaatkırı iliin olunur. rı r:_ı!ı~~:r . J l • . ö .. ht· . ele hizmetkilrlık ede-il Eğiı"cliı· kaza- nı:ıhk~memizd~ isbatı viicud etmesi \"t' 
Vi.şi, 28 ( A.A.) - Alman ordusu, ıc aut.'r a c ıgımıza g re ısçı ı ı. aç- T .

1 11 
, .

1 
, 
1 

yahud meskenini bildirmesi C . .!\l. ı:. 
-884 tarafı 1 inci sabifedt" - Leningradda muhasara hatlarını ZABIT ADA larıııı mli:.;t.ı~"i t:ı·rzda karr'ılamak için sının crz ı er köyünden a•• og 11 K. ııuıı 281 inci marlcle~ine tevfikr.ı' 

yarmağa teşehbüs eden Sovyetlere • l' • • •=t;:;;• ••re·~ ~ iı· ~·nrdım sandığı te.~kil ec1ikccktir. 331 doğumlu Ali hakkında nrnhke- iht:~r oluııuı-. (5077) 
kova ıııuhzrebelt•rine tesiri \·oktur. ooo-- - mecc yupılnıakta olan dt:i'tu;mrndıı: 

Rostoftil va.zi,·et birnz \urışıktıl'. ağır zayiat verdirmi§lerdir. Merkez Kadını yaralamı~: k J ı ı K ı k • k 
J 1 Kemeı·d<> St'ı·rmelı· ~okag·ıııda C·ı B. '('. -\s'h:ıs ... · ·~111 l,tb n;ı· çok aranılrıra raA-nı.<'n nı un- asap 1 ıne Sovyetlerin ilerle<likl . l'İ bildirilmek- cephesinin cenup doğusunda A - " " " - • • • , , 

te<lir. Fakat İ•'ihımet ım·chıılclüı·. 8a- manlar jlerlemeğe muvaffak olmu~- vi~enin uml~mj :vinde gece kal~ak Böl re Deden !Hhiı esi aslııısk:ıııı lte- nııy:ın Ye meskPni bilinnıı:ven nıaz- •.... , . . . • . ..• 
\·t>d simaldeıı c~ırnba :~e. o takcliı:cle ıistıyen Ilamıd oglu İshak, 1\l)ndısıne . l L~bk·IJ.cioö-· u h indin~ rei ·iiğ-inc ııun Alinin 19-12-n.ıı t:ıı:ihırnlç mah- _l. ,ık .~ .. k· ı labıık:ı~ı ('ıftlığındc 
. . t• lar ve Moskova civarında 2 gene - hakaret oclen İsmail kızı 25 va~ınd-.ı ş,u. • . ı ".' ' .: . • _. . . ·. . .. ı llll",; ı.,.20 adet ka~aplık ınek Yardır. Ro.stoft.:ıki Alnıanlaıııı \azi.\·e ııı f)E'~{ ral 26 yu .. kıek rütbeli ııubay esir al- IH 'd ~ b ki k 1 b ·- · l sccılme,.;ı sebeb'.\·J;' ııız:ımııaıne:-e goı<' kemt>nıızde ı batı nıruc e " • \(' Talip ohııhrın 5_1.,_

941 
cr(inü SU· 

· ·· k ı:· d , amı eyı ıca a o ve acagınc an . . . . t· h . . . . .· t' \l l. • · • - <> ' 

< phe~ıı~ dıgeı ~ı:.ıml., ıııclıı. cr~.ıl: ı· .. 1 h· ·tah . k· ld . 1 t Şııııclı ı,cden teı!ıı}rsı ı~l ıı \,ılı" llllll 281 ri nıadcksine tt'\·fıkıı ıı ıhtaı· liı{indl' bulıınmaları ilan olunllr. 
ı.ı ı ,gorme!lıe .•• ı~ını. ır.,,. h .. , mışlardır. \ :ır:ılamıs ve ~abıtaca tutulmuştur. Ya- ıstı!:• ~tnı~s ır. . . . . .. n • • • ••• ' ya ut me.·kenıııı lııldıı·nıC<;I. • . . 1 baht ~at dokuzda fnbrikn çlf~, 
de m \"Jının t ,-ırıy,,, olacak; ınkrn:ı! --- . 

1 
• 

1

1 .ı 1• .• ~.- • ~~CJ e '1 111 mı ır. b:rinci lını-:kanı Fuarl Tuks:ıl tarafııı- lu . !)0
76 

1 D 
3 yoktur. :.\Ioskova .. ce~hesine Alm:ınla.r ge.ri .~Iınm•s \·p hı r c:ıı" e:<ir elcle t>d:I- O~urukçli~uk:. . , . . .. _ dan göı·ülnıe~t .. dir. ARb.as~anlı.ğa. ~e- 0 nuı ı · 

tarafınd:ın para.-<uu;lı kll\vctle:ı· .nd•- mıstıı. . . . - İkıçe!)melıktc M~htaı Hasan :ıoka çirilecek zat ı<.;ın lıöl~e ı~tı~1.ı't' ~e) e-- • 
rilmi:!se de, s0 , ·et haı1 r1 riııe görı:.,I Du ha~t>r. Ingılız;erı ıı, elurmactıııı gında otu~a.n K:~~ı.~m~.n_ kızı 60 y_a- tinin nıiitaleasının d;ı :ılınması lazım- 1 Kll'ME1Li S.,LV'ATJ\ıtr? 1 bunlar. hır . !'\' y:ıp:ımadaıı orrnrlan taze takvıye km·vetlcri aldıklarını gö"-1 ııııırla Em:rın lıfurukç.uluk yaptıı;ı:ı dır. M •• •• N • 
k.:ılclıırı1nıısl:ırclır. Halbuki harph. ıı ~':-'.tc;ı·!r· Cıiııkli lıurad:.ı Kanadalı ~uv\·:t:l~~ber al~mr~ı:-ı ~e .. R.~ı~.ıye .. ~?ında b:r --ö00--- onur urettın Ve 
ve! para~lıt<:ii 1-ıtal:trdaıı eok «e.\·,pı· lerı ~·oktu. C't€ne bır habı>re gqre, ııu kadına bır lıray .ı ufu:ukçuluk _Yaı_>tı_gı 

11 
A t k"ilr 

tl('k]eniyonlu. !!{üll e\.·\'el l\Iısır hududuna doğru ha- 1 sırada tutularak adlıyeye verılmıştn·. anı 8'8 ıu 
8irnstopol. hitlll muka\'emetteclir. reket ed.:ıı Alman t:ınk baskın kuvvct-ı Hırsızlık: Y . . . .'\I'.f{ADA.';l,,ılR! 

Anla~ılan, Almanlar, fazla zayiat veı·-ıleri :tyrı 'tyrı. pım;ala.ra ayrılmı~tıı'. Ye Berganıada Tu.:-anlı - Paı;;a köyün- :\Hihinı bi.r .'.rnza ııetıccsı~1~e sı\ıı;, ko- Sad İ l~ıla y _ İzzettin (Jkte _ F C\"Zİ Asla 
11 

<TİJ, İn 
m >mek icin h"r' <laki tııarnı:zlarıııı :ı:·- bu :;ın-etlc ımha f'{lılmek t<'hlık?..,ıne de İbrahım Dl'mır Ye :\lchmed, top- ltı kınlan kuçuk kızım S. lI)e Ka:. ma- f"ı 
t!ı·mamısbrdı..r. ılüşmü~tiir. çıı kıı51ası civarında Ahmed Undarın ğın tC'dadsindC' gö::ıt.errlıklerı yüks<!k Zengin Program/~ 

[,/ BY;1DA: HA.BJ;'.)lST.L\'DA: bahçesindeki su motörü dinamosunu alakadan dolayı :.\I~nı.leket ha.-L:ıhaııe~i 
(;<'len malümat :ll.(ıır. Y. lıııl. L~ ı: . Gondar t~sl.i~.ı ol<l_u~ııı:~ g~re. şim: ve bir k-auçuk eldivenini çaldıklann-ımiıteh.assı~ oper.atodı sayın. Ra?' As.ıl VEDA KONSERi" 

dra<lan gcl"n bir telgrafa göre, ık . clı burada lngılızler H'ın h.c bır a:'ken d:ın tutulmuşlardır. ,.. .\iukbıl Afakam a gc~-ek ken~.ı~. \C 
g-ün evvel mihveı kun·etled t.arafııı- İ': kalm:ımı:itır. Du ı;uretle Goııdarlh- * Bergamada bakkal Suleynıan geı >)<se yavrum nanıın.ı tl.'şekkııru lıır 
dan bir lıa~kın ııctıc~sincl • mih\'ercilt'r ki karo \'t• ha\.:~ı kuwetıerdt'n ba~ka oğlu Hüseyin Aksekinin dükkfının - ,·:ızife bilirim. . . 
t:ırafındaıı i.-tJ,rdad dilen Sidi Ömer, ~ahalardaıı istıf:ıctr f' tmek ınümkiin dan .iki düzUne fıııcak çal:ııı İsmail Anadolu gazetesı s('~·.rar nıuh:ıbM·i 
tekraı· Kanadalı kuv,·eth· tar:ıfıııdan olacaktır. Hakkı Göktaı:ı adliyeye verilmi~tiı-. /T,HAMI h'.AYJ!AK 

Kiitti bir Fı an· ı :-ca .~ı~ İt<tlyaırn j , '"'"" ~ 1 APOL \,.ON Ordulaı,nın'"""'""'"""""'""""'"""'••; 1 l<~ta b~ arada sanki bir mUstP•n!ı te;~-
arkadusların ııı ı l'rdıgı crY:ıp pek f ; kıl edıyordu ... Amma .. nıı·ııı ne ol.t-
kesUrmcı oldu: j: MOSKOVA BOZGUNU : cak.;'.. Acabı bizleri de ayni ukilıet 

- Sil:lhlurım ı z dolu~.. ,: ~beklemiyor mu? .. Bir ken:ırd:ı bıra-
Fakut bizim -alav mt.>ıı uplanııın ~ ı kılmak ve unutulmak bizim için dr 

k- t 1 k ., .. , ......... u ...................................... "''''""11111111"'" ................................ ···-"" lrl el ı;.·1 b·ı· 1 lıöyle laflarla kor u u amıyaca lan p d . mukac er el;ı nıi? Kim ı ır ... 
muhakkak olmakla l.>erabt.>r :ıradaki YAZAN: Na~lyooun er e • ÇEViREN: ~kır Hu:ım 20 gün, hareket olmadı. Kıtalar 
mtihim kalabalık farkını da h~·ap Çavu,u Burgınyon Ergokmen bütün günü istirahatle ger;irdiler. 
(•tmekten kendimizi alamıyorduk. ·l l - Fakat b:ma i,;tirahat nasip olmadı. 
Kilı.o.;e kapı.-;ına kadar dohı .vlduğu ~abahleyin yü:Uyü>ı~ ba ·!adığimı~ imparatora muhafız olın·ak ı:-erPyi çanta.mı Ye Labbe'yi bulmn~ calış-
h:ılde biz bir anıe iıısııııciıuı ıbaret - zaman zavallılarclaıı bı r çogunun ~ı-!buracta gt>drınislerdi . tım. 21 de yola koyulduğumuz zıı -
tik. liseye yakın bir me~afede donup ol-ı Ka;;abay:ı giı:c.Uğımiz zaman bü - man da onları aramaktan geri kıılma-

lli:ı: dP mukabil tehclidlerc b:ışla - düklerini gördük. Geride ka!an~ar tün bu kıtıı '.:. ı ,ilah başı etmiş, ha - dım .. Aldığım tek haber Labbe:ni!ı 
rlık: .ışimdi alay gelecek '>C o zaman d'.t: anki oraya buraya serpılm~. ' rr.ketr hazır bir halde bulduk. Hep- görülmüş ve !>ağ olduğu idi. Lak~n 
zorla dışarı atıldıktan başka. üste- gıbı, daha yakın veya Hz daha uzak si de anoı·mal bi: derecede bitkin ve ben, doih'usu istenirse, ç·:ınt:ıdan u
lik kırkar s<ıpa yiyeceğinizi el~ dii!~ii- Ycrte:de ölüp kalm~Jardı. !yorgundular. Geceyi bu binalarda i:;- midimi çoktandır kesmiştim bile! .. 
nün!.. Czerleı•ini kar örimeğe bu~lamıstı. tirahatle ıreçirmi ins-anlara benze - Çantadaki pirinçle yulafın artık yer-

Hu öz! nnıiziıı te>ıirli olduğunu 1 Kı ... 11 bir müddet som·~ bu ölülerin 1 miyorlnrdı. Srlwbini oğr<'nmekte gc- !erinde yeller estiğini ve Labbe'nin 
oyliyemem,. Fakat bu anda kırk el- son iiıaretleri olan kabartılar da kay- ' cikm . d:k: 1.>unlan çoktandır midesine in<lirrliği-

ıi adım öteden biz.im alay efradın - bo!up gidecekti. Hiç kimse, bu zava.1-I Salıaha kad:ır atdı arkası kesil - ıw kanidim. 
cl~n bir gnıbun, kili.sey_i bulm~ık iı;in ılı ın;ra~ıarın. uğradığı aki?etten ba.h- n~ı·_k•izin daiır~a . te~like isarcti ve _ Orşa'ya. ~·~~!aştığımız s~·alarda si
bıze yana makta olduguııu anlayııı· ı~e k,ılkı mı~ ordu: tek kelıme koııu!iul sılah baQJ emn verilmış. ve asker uyu Jah seslerı ı.qıtıldi. Ne oldugunu anl-a
l'a L'!İn ekli deği!;iverdi.. müyo:du. fakat :ınlasmak ve Ot'l'tlı:_ş. 'mak fırsatı bulmaditn !-lert bir soğuk ınak için durakladığımız bir sırada 

- l;ıte alay geleli; haydi lı:ıkalım. mek ıçın, mutlaka konuşrrıak la- !altmda geceyi ayakta ve açıkta ge- öteden bir takım perakendelerin bize 
imdi ne yapacakııınız.. lzım geldiğini kim iddi~ Nleb:- ,çirmişti .. Sıcak evlerde i~tirahat et- doğru kaçıştığını gördük. Yolun öte-
Dediğimiz zaman• kilisenin içini l lir'! ! Kısmen nıe·ul olcluı{uınuz bu mek hayali ve sevinci ile kasabaya sinde geceyi geçirmiş olan bu pera

hir gürültü sardı ve birbirine km-ış.·rn 1~ahne tüylerimizi ür1H•1·tnwkteydi. l gi:·miş ol-an· bu askerleı·in uğradıkları 1kendelerc, kazaklar bir baskın yap
hin bir çeşidde küfürler arasından 1Bize karili koyan. ya~amakta devam bu akibct hiç de tatlı bir şp~· degi!- 1 mış, l.>ir kısmını da kılıçtan geçirmiş
hina boşalmağa baııladı. Alm:ınlarl:ı 1cdebilmek için clle.·iııden geleni ya- eli. 11erdi.. Kurtulabilenler bizim -aramız
ıtalyanlar. gt-lenle:in büyiik bir sayı- 'ı>:ırak canl:ırını kurtarmağa çalısmıııj Harekete hazırlanmış olan bu as- 1 da yer aldı ve tekrar yola çıkıldı. Bu 
da olmamaJ.arına rağmen çıkmamak- olan bu iıı, aıılıırı kiliseden dış-:ırı çı- kerlerle görüşürken mahvolduğu ~a pera k~ndeler bize yanaşırken onları 
ta i rar etmt•ği dil iinnıeclilcr. (~eride karnıak!a onların topyekun ölümüne 

1 nılan mareşal Ney'rti gece kasabaya teker teker görmeğe ve tanımağn ça
kalanların cezaya ça rpılacağ ııı ı he- ' :;e bep ol mustu k. 1 geldiği' haberini aldık H epinıiz se- lışıyord um. Sebebi m"1üm, .sormağa 
npl.ıyarak kapıdan birbHcrhi 1'7.t>r-ı Bir ,.;aat yürüdükten som·~ Dul.> -:vinmiştik: fakat yetmiş bin kişilik değmez: Çanta! 

l'e ine çıkarak g;tbJer. :ornay:ı vardık. Ahşap evlerden mey kolordudan :ıncak 2-3 bin kişi kal - Epiy bir zaman yürüdükten son-
1 Geceni.n ~~. b-:ıhıts.~:ı: adamı.ara .fı...'- dana gelmiş w kı~m.~n ya~udile.rle jmış olduğunu öğrendiğimiz ~a!11an r~ ancak 3-.:1 ~ai'\'lam e~·i kalmış olan 

laket getil'digıni ele soylemek ıı;terım. jınc;;kuıı olan bu kur.uk şehlrde ım - dona kaldık .. Bu, ordunun hakıkr va- Kokanov koy!ine geldık ve burada 
t;P.ce, ııoğuk frvkalli.el • artnıı~ ,.e lni- para.tor gecelemişti. Bir kısım gre - 1ziyetinden bir örnekti. Ve 35 bin ki- geceyi ge-ç.irmek karariyle main ver-
·ü~ miktarlard•ı da kar düşmü~tü. nadycle!!c a\·cılar, mraz da topçu :şidcn yedj ::ıe~j~ bin kişi kalaµ 2.izim d!k. CSPNU V 4R) 

29 Sonteşrin Cumarte~i günü ak~mı saat 9,30 da 

TAYYARE 
SINEMASI Telef o • • 3646 

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

Taliplel'iıı 10 12 1 911 <,!. ı·~anılı: gunu 
!arını vcrnıd•Jı·i iltııı (•clileıı 1000 • 1500 
nuıııııı h~·deli 20 l•r:«lıı· 

ak;;; .. tıwlil k:ıdar teklif nıcktup
ton demir hurdııımuıı l>eh~ to-

!?I> 27 2~ 2 (4995) 

Karacabey harası müdürlü
~ünden: 

l - Hara ~·e-tişt'a·mc. i w yarış ic;iıı ,vük&ek ·:ı ıflı altı ~ saf k1111 

ingilh: ve clört baş .af kan ar:,p tuyi :l0-11-941 tarihine müsadif paıar 
günü aat on üçten aonra Ankara yarış yerinde pazarlıkla ~atılacuktu. 

2 - Her tay için 120 liı L tt•minat :ı.lm:ıcaktır. 
:ı - , atış şartnamesini g/Xrmek i11t:.iyenlerin Ankara ;ıtlı spoı· kulil· 

büne ve hara nıi.\dilrlüğilne mi.iracııatlnl'ı. 12 20 25 29 9727°/4695 

lzmir Emniyet müdürlüğünden: 
İzmir emniyet miıdürlüğü hrsap burosuııdaki keşifleı•i mucibincil 

kemer, Keçeciler ve Çorakkapı poliıs merkezlerinin tamirleri için 2--12· 
941 salı günü ııat 15 tt> ihalesi yapılmak U1..erc açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

Muvakkat teminatı 116 füa (aup talipl\'ı·iıı ihale gününe kadar em
niyet müdürlüğü heı;ap kalemine milı-acualları ilan olunur. 

15 1V 25 29 4808 
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--~ .(,kinci 'feşrin 1941 Cumart.esi 
:.••••ttt\ . . ....................................................................................................... . 
! lımir Levazım Amirliği İlanlarıi 
ı... : 
ı;:;··· .......................................... ' ....................... "''''"'' ....................... .: 

uJ LY. S.. Al, Kı>. Rei&liğinden: 
l - B<'herin.e 271> kuruş fiat tahmin edıll'n 12,000 adet yün f:ıni

fa alınacaktır. 
2 - PııııırlıkJa ek.~iltme<i 2-12-941 günü saat 14 de tophanedo 

lstanbul l~vazım amirliği satın -.ılma komisı•onunda yapıla-
caktır. • 

:ı - tık teminatı 2 i75 lirııdır. :-lumunesi görülür. Taliplerin belli 
... vakitte komisyona gelmeJeıi. 28 29 

~ a.akeri aalm alına komisyonundan: 
l - Kapalı zarf usul.iyle bir milyon dokuz yüz elli bin kilo odun 

satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 29250 lira ve muvakkat teminatı 2194 lira

dır. Şartnamesi komisyonumuzda görülür. !hale.:;i 12-12-941 
cuma günü saat 15 de yapılaca'ktır. 

:ı - t~lile.rin mezkilr gün ve saatte saat 14 de kadar kanuni 
... VeRi.kalariyle birlikte konıb-yona müraeaatl:ın. 25 29 4 9 

M 11ffea satın alma J..'-01lli~y01ııından: . 
1 - K:tp.ılı zarf usulü ile 32400 kilo m.ercimek ;,.atın alınacaktır. Mu 

h:ıınro.:n bedeli 8748 lira \'C muvakkat teminatı 657 liradır. 
2 - Şartn.11™?t1i komisyonumuzda görülebilir. 

ihalesi 3·12-941 çarı}.ınba gllnü .saat on be.~te yapılacaktır. İs
teklilerin me.zkCır günde saat on dö.rd.e kadar knmıni vesikaları 
ile birHkte komisyomımı12d..'1 bulunm.'lJarı. 

- 15--22-26-21) 
a;;üuı levazım amallii satın alma komlayonundan: 
1 - İsteJdL<ti çıkmıyan 40 t-On koyun etine 1-12-941 pazartesi günü 

saat 15,30 d.'I püz..ırlıkla satın alınacaktır. 
;\fuhammen bedeli 23600 lira olup kat'i teminat 3540 liradır. 
Şartnıımesi her gün komisyonda görülür. !.ste.klilerin belli gün 
\te saatte temlnatlariyle birlikte fındıklıda <;atın ıılma kom.is
~·onun:ı müracaatl<ırı. 27 29 

lztQı,. leTaam amirilii .. tın alma komia11>nundan: 
l - \.ıpılnn pazarlıkta .tabili çıkmıyıın 600 t-0n kuro otun yeniden 

[)azarlığı ~-12-941 çar:<.ımba günü sut 11 de yapılacaktır. 
2 - ~Iu~afmerı. hed<'li 391J0(' lira olup kat'i t.embıatı 5850 liradır. 

Şartnamesi her gl1n :omi~yonda görülOr. 
:: - bteklilerin bell' ıı;ün '" saattı- fındıkhdıı "atın alma komi.iYO

nıına gelmı-leri. 

11-0m&ıoa Sa.tın Alma Kımıisyınıu11dan: 5075 
1 - - Aşağıda cins vc miktarları yazılı maddeler pazarlıkla "ıtın 

alınacaktır. 

2 - tlıale 5-12-941 cum:ı günü «ı:ıt 11 de Borno'-:ı •atın alma ko
mL<;yonunda yaprlacaktır. 

:ı - bi.eklilerin yeni ,;ene ticatet \'<'sik,ıları ve t<'minatlarlyle bir -
likte komi:ıyona müracaatları. 
Alınacak bedellere ait şartnameler born<"':ı s.ıtın alma komis
yonunda gö:i!Hll'. 

Cinı;i Miktarı 

Lahana 101>00 
Pır:ıs:< 1050-0 
İspanak 7000 
Kuru ooğan 7000 

...._ Odun 350000 

.\fyon aakeri 1&tın alına komiayonu b&fkanlıiından: 
l - 10,000 çift yenı~ni kapalı zarf usuliyle ı>ksi l tmeyc konmustur. 
:? - Eksiltme 12-12-941 cuma günü öğleden "onra saat 16,30 a.eh· 

Ji mıntaka le\':ızım daire"i s.-ıtın a lmn komL,yonunda yapıla . 
cakiır. • 

:ı - 10,000 çift yemeninin muhammen l><'deli ;;oooo lira olup mu -
\'akkat teminatı 3750 liradır. 

l - Şart.n:ıme ve e\'safını görmek istiyenler her gün komi<yoııa An
kara, lst:ınbul, izmir levazım amirlikleri s~tın alma komisyon
lariyle l\lani.<a As. dalrel'i ı>atm .ılma komi.<yonlarına mtiracaat 
edebilirler. 
Ekslltmeye iştirak edecek olanların kanunen icap e-den \'l'sR· 

ikle birlikte verecekl.eri tektif m1ıktupllirıııı ek,iltmc .<aatlndcn 
bir saat ewel komisyona verme! ~~i lilzımdır. 

6 - Kapalı zarf ihale& yapıldıktan sonra muvakkat t!'mınat akp
l:ırı kat'I teminata iblilğ edilecektir. 29 2 4 9 -E:Z'Qıe :tııkM"i Sntm Alma Koınis-yınmnda.11: 

C!ıısı ""kt r h B .uı arı • U • :\Jll\·akkat teminatı 

9000 K. 6750 lira 506 lira ICunı llzünı 
1 - Yukanda cinsi ve m'iküıriyle muhamm<>n b.edeli ve muvakkat 

teminatı y:ızılı kuru !izilm 5-12-9-11 cuma,,günü saat 15 de Ezi
nedeki askeri satın alma komiSyonunda yapılacnktır. 
L<rteklilerin mezkur g!lıı ve ııaatte tem.in'!'ltlariyle birlikte komis-2 
yona müracaatları. 29 ı :ı 4 

~e a.aı..,..ı aatın alma komisyonundan : 
l - Aşağıda ııyrı ayrı cins ve miktarı yazılı mcvaddı iase birlikleri

miz ihtiyacını knrşılamak üzere 2490 sayılı kan~ııun 46 ıncı 
• maddfl..·inln A. fıkrasına tevfikan pnz:ırlılka satın alınacaktı:-. 

2 - Şehriye, bulgur, makarna ihale günü 1·12-9•il ])'3Zartesi saat 
10 dan 12 ye kadar kuru fasulya pirinç patatc..~ yeşil merci. 
meJı ihalf'si ayni tarihte s..ıat 14 den 17 kadar yapılacaktır. 

!l t -

t,ıı ·l 

- ıst.eklilerin befü gün ve saatte ve.~ika ve teminatlan ile bir • 
likt<' Çanakkalede yalı boyunda komisyonumuza m!ir!lcaat 
lan. 

Mlkt;,,rı Umum tut.ııı ;-
)>~tat.~ 33230 kilo 4984 lira 50 kuru.~ 

Teminatı 

- ..... -.... 

ıc'1'lııı; ı 0000 kilo .;ooo Hra 50 kuru~ 
748 lira 
750 lirn 
748 lira ll~~f:ısul,ı·n 19200 kilo 4992 lira 50 kuru~ 

~ r 19200 kilo 4992 lira 50 kuruş 748 lira 
~ 4tiye 1000 kilo 5000 lira 50 kuru~ 750 lira 
~ ~rna 10000 kilo 1>000 lira 50 kuruş 750 lira 

'{AftADOLUJ 

Harbiye yedek aubay okulunda aalın alına komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla 60 ton pirınc; almacaktır. Ev,<...~f ve hususi şartları 

komisyonda görilicbilir ::\Iahall!ne teslim edilmek ,artiyJe be
her kilosunun muhammen bedeli ı;o kuruştur. 

2 ihalesi 4-12-941 perşembe gilnü ,;ant 14 de yapılacaktır. T:ı
lipJ.erin teminatlariy!e harbiyede yedek .;ubay okulunda ko -
ıttisyona milr:ıcaatları. 

Harbiye yedek aubay okulunda aatın alma komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla 20 toıı sadeyağı satın alınacııktır. Evsaf \'e hususi 

~artları komisyonda görülebilir. A!'.idiıı azami derece8i 'ekiz
dir. 1-50 :ıdet tenekeden bir numune -.ılınnrak tahlili yapıla -
cnktır. 20 ton sadeyağı toptan alınabileceği gibi daha az mik· 
tardn da ve beşer to'11uk partiler halinde dahj taliplerine iha
lesi yapıl:ıcaktır. 

2 - lhak<i 3-12-941 çarşamba günü saat 15 yapılacaktır. Taliple
rin kat'i teminatlariyle harbiyede yedek subay okulunda ko _ 
mL<yoııa müracaatları. 

lzmir Defterdarheından: 
&ıtıı: lfuhammen B. 
No. 

!l74 

975 

978 

979 

SBO 

!)81 

982 

983 

985 

9P6 

988 

(KLvı:uçay 1544 uncu İkinci Sepetci sokak ı:ı82 
(ada J 1 parsel 90 M2. 22 tnjlı Ar~ 
(Kuru~iı> 1548 inci Mektep arkası sokak la65 
(ada 5 parsel 17,25 M2. 6 taj!ı Ar~a 
(ÜçüncU Karataş Halil Rifnt ve ikinci Dar so
(kak 649 ada, 19 par<el 607,50 ~!2. 329, 335 
(numarasız Arsa 
(ikinci Karantina iskele cadde:;i 779 ııda 8 paır
(sel 96,75 l\12. 109 kapu numarasız Arsa • 
(Gü1.alyalı Müstecabi Tınaztepe 874 ada 23 p:w~l 
(582,50 M2. Bilii numaralı Arsıı 
(Salhane Yeni Turan ve ve Envedye sokak 68!l 
(:ıda 16 parsel 97 M2. 103/105 eski numaralı Arsa 
(Salhane Enveriye sokak 689 ııda 14 parsel 164,50 
(M2. 103 tajlı Arsa 
(Üçüncü Karataş En\'eriye sok:ık 647 ad:ı 1 parsel 
666 J\!2. 14116 eski mımar:ıh Arsa 
(Güzelyalı Tramvay ood~Ri 862 ndn 57 par,;el 
(561,50 M2. 892 numaralı snhildeki Arsa 
(Güzelyalı Tramvay caddesi 862 ada 59 ıınl'>'<'l 
• 573,50 M2. 896 sahildeki Arsa 
(Güz.elyah Tramvay eıulde.~i 862 ad:ı 58 Jl4lr<.el 
( S70 "'12. ~!l4 sahildeki AN.ı 

Lira Kr. 

28 00 

24 00 

121 .ıo 

:10 Oll 

125.0H 

20 01) 

40 00 

199 80 

:ı950 O-O 

.1020 00 

·100() 00 

fcaı· 

11 (Salhane \'apuır iskelesi 36 00 
Yukarıda ya.zıh emvalin pe~iıı para ile mülkiyetlerine ve bir parça 

gayri menkulün bir senelik icarıııa bidayeten talip zuhur etmediğiud~n 
25/11/941 tarihinden itibaren 10 gün müddetle IP.mdide bırakılmıştır. 

lhal.clcri 4, 12/ 941 taırihine mfü;.ıdif Pcr~ıııbe günü saat 14 dedir. 
Taliplerin yevmi mezkürda Milli Emlak ~lürl!irlüğllnde müteşekkil .,a. 

tış komisyonuna mür!IC3atları ilan olunur. (5064) 

10 Ya$1ndti ihl(yor 
40Yosındo genç! 

- --,,_ '/'::" 

~ı. ~ 
-~) 

·30 YAŞINOA u~~ı~;~ .. ~~~::~~ 
ip oım,ıındın mutaYellid çiıgi vı bu 
rufukluklır, zayıthımı, ıdalaıe,.. . . 

Clld hüceyrelerlnden istihsal 
edilen bu kıymetli ve ıı~ cevher. 
hali sıhhatte bir genç kızın cU
dlndekl t.abll unsurlarına müşa
blht.lr. Viyaııa. Universllesl Pro
lesörlerlnt!en Dr. K. SteJskal ıara
lından ke4t ve •BİOCEL, tabir e· 
dilen bu cevher, cild gıdası olan 
pembe renkteki Tokalon kremin
de meveuttur. Onu her akşam 
yatmıudan evvel kullanınız. sız 
u,yurken, cildiniz, bu kıymelll cev
heri masseder. Her Babah uyan
dıgınızda cUdln!z da!ıa taze, daha 
bey:u, (!alıa yumuşak ve DAHA 
GENÇ oltluğunu görürsUnoJz. G\ln
' dUı:lerl için beyaz .renkteki ey ağ
sız> Tokalon kremini kull~nıııız. Bir 
kaç gün zarfında. en sert ve en do
nuk bir cildi yumu.5atıp beyazlatır. 

Bayan M. D. nln şu mektubu
nu okuyunuz: cZevclm gözlerine 
ınınnmıyor ve bu ~deta bir mu
cizedir, diyordu. YtiZumde, alnım
da ve gOzlerlmle ağ,zımın etrafın-

'-.f J 

40 YAŞINOA Bu k0<kulu Y><· 
dı clldlnl kıymtıt· 

fi va labil unıurlırla beılefın \ıiıdınlar 
lç'n hiç bir endi•• mut,ıavver deijildlr 

Me.hur bir mOleh~sıııın kı~fı O· 

tup 40 ya,ındı genç kalmı\c için clldi 
naııl beılemek ıaıımgeldiı}i hakkrnd"'· 

ki lıahıtlnl okuyunı..z : 

da çizgiler ve buruşuklukl'.lr!ln 
vardı. Hemen hemen elli yaı;;ıı11.;. 

yaklnşmışa benzlyordwn. Bugiııı 
bütıın arkadaşlanm bir genç kı
tlnki gibi açık ve taze teulnıe gıp
ta nazartyle bakıyorlar. Ben dt= 
hep,ine benım yaptığım gibi her 
iki Tokalon kremlerini kult:ınnla 
l:ırını söyled;m.> 

Bu basil günlük tedavi saye
sinde, her kadın bir çok sene 
ııençleşeblllr ve her genç kızııı 
mü!lehlr olaeagı şayanı hayrol 
bir lene malik olabl!lr. Bugünd•n 
Jtlb:ı.ren clld ırıd:ı.ları olan her iki 
Tokalan kremlerinden birer vazo 
\•eyn birer lüp alınız. (Yağsızı 

beyazı gündüz için ve penbesl gece 
içindir. 'Pok:ı.lon kreminden müs
mir neticeler garantilidir. Aksi 
takdirde paranız İade olunur. 

'tciınek 17200 kilo 4988 lira 50 kuruş 746 lira 
~-~~~--~~~~~~~~~__;,~~~~~~~~~~~-=-~=== 

~rr gümrük muhafaza alayı satın alma komisyo
llundan: 
Ctnsı 1i1<tat·ı 

Kilo 
)1. beOOli 
Lira Kr. 

:ıvr. teıniıwtı 
Lira Kr. Tarihi 

J.'ksıltmenın 
Gilnü 

~n • 67868-0 ils76 90 891 00 1/12/941 Pıııartesi 
Sa:ıli 

15 

MADEN 
Kömürl eri 

Sayla 3 
4 "11lfl1111 it ... l l l l iti 1111111tiUiti11111ti11111. 1111111111 ........ ' 1111111111 n ı .... '"' 1111 ltt ................ . 

~ ········T~lı~i~~~ --ii;öotİ ~-~--~, ıioo Iik ···iki p~~tid~········ ~ 

~ 9,000 kadar boş gaz ve ma- i 
1 zot tenekesi 1 
: Kapalı zarf uauliyle 1 ilk kanun 1941 günü saat 17 de = : = : satılığa çıkarılacaktır. Satan hey'et bu tekliflerin en yük- : . -
: seğtni veyahut her hangi bidni kabul etmeği taahhüd := . -§ etmez. lıteklilerin üzerinde <TEKLİF~ yazılı olan zarfları ~ 

~:: bu tarihe kadar aşağıdaki adreae göndermeleri ve teneke- =-==-

!eri görmek istiyenlerin bu huausta mütaade almak için 
: ayni adrese müracaatJarJ lizımdır. :: . -
§ lngiliz ;nşaat hey'eti § . -
: 458 ATATÜRK CADDESi :: - -;: ALSANCAK · İZMIR ;: = = :":\\',\\\\\\\\\'ı\ .. '.\\\\\\\'.\\\'.'•'•'•\\\'.\'.'.'.'.\'.'.\'.'•'·'.\'.\\'.'.'.'.\\\\'.'.'.'.'.'.'.'.\\'.'-'.'.~~·.•- ~'-'.~\•.•u11111~1.ıı_uuı_~~nı11u11:: 

1 D oyçe Oryent Bank 
DRESDNER BANK ŞUBESİ 

IZM/R 
:\f{orkez · BERLI. 

Almanvada 17;; subesi mevcuddur • • 
'k ·mayo -.·ı .hı yat nkçesı 

171,.500,000 Ra yhşn1ark 
Tılrkiycde şubeleri: ISTAN'Bl:L ve lZMiR 
)!ısırda ~ubeleri · KAR iRE VE lsKE;\DERlYI-: 

Her türlü banka mn:ımellitıııı •fa ve kabul eder 1 , ~ 

Müzikli Narin Lokantası 
ATATÜRK caddesin& 112 numarada teesoü., eden ,\"ARiS lokantası 

bayramın birinci gününden itibaren umuma açılacaktır. Her gün öğle ye
~kleırinde stıat 011 ikiden bir bııçııi]o kadar klii"ik muzik \'e akşnml:ırı 
saat ALTIDAN ilibnren nwmleketin en milten:ı saz heyeti ve okuyucula
rını dinlemek zevkini nncak NARIN LOKAN'TA ve GAZLTOSU. ·u teş
rif etmekle elde edebilirsiniz. 

lzmir Muhasebei hususiye mü
dürlüeünden: 

~ok:ık 

100 

K. '-'o. ~,,.; \!ukayyeı 

20 Han 

rndı 

Lira 

G. • . Hesap lsmı 
;\(). 

124 

Yukarıda <'ı·safı yazılı gayri menkul yıkılmış olduğundan 940 ,,enesi 
ikinci t:ıksltten itibar~n kaydının terkinine dair tadilat komisyonunc~ it
tihaz olunan karara ait ı 60 s:ı)·ılı ihb:ırııanı mükellefin ölm!i~ bulun· 
ması \'e varislc.·inin kimler olduğu bılinmcdiği zı:.;ııtla tavsik edildiğin 
den mahalline tebliğ olamıyaıı ,hbarnanıenin :l6D2 sayılı K. nunun 10 un-
cu maddesi ahkiımın:ı tcvf'kaıı ilanen i"bJ:« olımııı: . Ci;08ll 

lzmir Muhasebei hususiye mü
dürlü2ünden: 
Takdir oltınn •ı 

Kıymet 
Senelik veı·gi<. 

~likbrı 

.ııetır .. ,i \'<~tginın n ~~ti 

20 Lirn 
Vcrg'nin itibar 

$ene .... i 

10 Kr. 20 
~foh:ıl!~si 

Binde lY.o. 
Sokak Adı 

910 Ar~n 2.1 ~ ncı O;;manıyr an.ı Seyit ~rulbh 

Yukarıda c,·,afı gösterilen Ar;;a gahibi iilmüş ve \'ar:~lerin.n kım ol
du!\'ıı malüm olnıanıış oldugıı wlrthı 1C\'sik edildiğinde~ mahallı tebliği 
bulunmıyan hbarııanıl' ;\füt2 '"'ılı 11:,nıınu,.. ıo uncL maddrsın!' tevfiknn 
ilün·.'C lebliı\' oluııııı" <508ft) 

lzmir vilayetinden: 
27 1119-11 laı"hiııdı·n 'tiLHeıı yllrürltiğe giren buğday w un sarfiv;.· 

tından tasarnıf edilmesi hakkındaki 2. J 6R9-l sııyılı kar:ırııam~ ile bıığd~>· 
unundan ekmek. t'rancola, mnk:ırn:ı, "~hriye, peksinıel, piskii\'i \'e simitten 
gayri nıaddt•lerin ynpılma"ı satılnıas; \'C jstihlıik'.ııin menolıındıığu Iokırnta 
ve e\'lercl<' yemek olarak yapılacak hamLll' i~leıfoin bu hükümden istisna 
edildiği ~·apıJmaJarı, <atıJmal:ıl'I \'C istihfuk (>ftınmaları monolunan p.ısta, 
kek, sando\';Ç ekm<j\·i, boğııça :-·ufka, çorek. börek. tatlı ve em•ali unlu 
madd<>leri imal eden .sh:ı< ve ınıie<:;"selerin l>ıı kararın ne8ri tarihinden it -
haren üç giin zarfııııİa mahııllı cıı biıyük mülkiye nıem;rıına \'eıecekleri 
bir hl.'yanııam• ile ellerinde m,.,·cud unların ııı ktar \'e va<ıflannı bilcliı
m<'k mecbııri;·t•tindc bulund11kbrı '"' milli koı"Unnııı kanununa ııiln' h(i
kumetçe el konacak ıılaıı b11 unların değer fiatleri p ~inen t diy.e olunı:
rak To1 ,:ak m:ıhsullr-r ofisiııc.e nıübayııa olunncnğı yilksek ticaret \'ekfı
letinden alınan 1•lgrafnamede t hliğ buyu.rıılnıus olduğundan keyfivH 
aliık:ıclnrlnrn ilün olunur. (507~) 

ızmır Vak ıflar mOdürlOğOndeu: 
)fencm<>nde Vakıflar dairesi binası altında bu.ıııı~n 312 J:ra ·1·1 kuru~ 

bedeli k~~ifli Gaz"z camii \akfın<laıı 8 ~o. Iu kah,· hanenin zemini ile cin 
C('ph<'<i çimento hnrclu karotroturnr ~:nisi ferşediloe•k w iki ııdet ramp. 
kfın kapı imnlı \'<' sair tıım!ratı _vapı!Maktır. . . . . .. 

2-190 fa_vılı ,ırtırnıa \'e chiltMe k~mınıınu 7 ıııcı ınnddC'! nıııcılııııce 
on be~ gürı mıiddcll ... eksiltır )<'}_onul ıı•t r. Jı <1! ,i: l 12 l141 Pnznrtcs. 
gllnii saat 11 <l•dir. T<ılipl rııı ' 7

1
;, ıl ozi• ;ıkc~l i)'le lıirlikt.e ıhalc 

\'(ünü Menem .ıı \':,Kıfl:ıı· it: 1 't'• , ı cıı ıtl. ' •ır'namesiııi gıırmek 
ü~re lzınil' Vakıflar ){ilıhlrlil"!iıw ıl' ııuı·n<"ıınt tt.ebİI~ccklni i!tt ı 
cıluııur. '-':! 2'1 (4861) 

lzmir inhisarlar baş müdürlü
eünden: 

uıı kömürü 21078 147ô 46 111 oo 1/12/941 • 
~~ı~1.. - 1ımir Gümrük Muhafazn t:ıbwru ihtiy:ıcı olarak yukarıda cinsi miktarı ve muhammen 

2 .... tı yazılı Oılun laıpalı zarfla ve Odun kömürü de açık ekııiltmeye konulmuştur. 

16 
bedeliyle ilk 

En ucuz, en temiz Kok, Sömi
kok \·e ><nir maden kömilrleri en 
ehven şartl~lıı kömürlerlniz. nak
liye ve hamaliye de bize aid olmak 
üzere yn2ıhanenizin, evinizin de- hmetpa~a bul\'arıııdaki lutür &ılı~ deponıuzdn nıptırılncıık portııtif 

!l - $ıırtnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
~ - Tıılip olanların Belediye vey!i Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair \'esika ile teminatlarını Gümrük 

~il' lllüdQ.rJQğü Veıne6ine yetırdıklanna dair vezne makbuzu ile muayyıın gün ve saatl.e komisyona müracııııt et
lıkın~l Ve k.&paJı iarf içlnde eksiltme saatından bir saat evveline kadar teklif mektuplarını komisyon Başkan-

V'Cmıi~ olmalan ilan olunur. 14 18 23 29 (4745) 

posun.~ kndar yerleştirilir. ıazıh~ne iie sundurm:ı in,,;ı:ıtı puı.:ıılığa konulmuştur. 
Müracaat yeri: Fevzi Paşa Keşif bedeli 8:~6.80 mu\'akkat teıııiııalı 62.76 lıl'adır. Ke~if \e 'arlım-
Bulvarı No. 7 Telefon: 3804 meleri Le\· azım ~ubenıizl\0 ı:ı>rül<'b:lil' l~eklileriıı 1 12 fl11 r.nzarle i 
Satış deposu: Kestııne pazaı, günü saat 15 ele Rnş müdürliigüıııüzdeki komisyona gelmeleri ilfü1 

1 __ _.Biii!fiiıdiıiııliikôiçı;;;la.r9.,;;;so.,k;;;a,;,;k ,.;N;,;oiii •• 3...,.11 ol un ur. ( 5063) 



SAHiFE (4) ---~---~ (ANADOLU) Cnınar1es: 

Libyada Vaziyet Cionc.lar dün teslinı oldu UZAK ŞARKTA 
- Baştarafı 1 inci sahifede - -Baş tarafı 1 İnci ııahifedp - - Ba,tarafı ı inci sahifede _ 

:diı Rczakta tut ırmıya ça'ışan mih ·~r vermiştir. Mıhver kuvvetleri zıı.yi- t. mıt ·on Jll'en~il>i» den;Jmektedir. 
K.ı>vet.eril'J :ItihaK etmek :çin. ':Mtı atı ağır değildir. Esirin sayısı nu ]ll'\.11;;ip, it~lyamn ilhakında da 
Y< dogru ik. te ·kJ halinde' han:'' t yeniden artmı tır. iler; siirülmüı~Wı·. Göriilüyo:: kı Anıt'-
<tmişt'J!'. L'İka lı•ına h,'ıJft JıağJıdı- Ve Jıiıı:.t ııa- f 

!Ji.ın üğ ed ıı ~cnru ' nıııl kısmını ta Doğu Afrikada Gondar daha le~ h göriio;,nıeler lııı ,;ıırl'LIC' çıkma1.a 
'"\ Dr. Refik Saydam HİTLER , fazla mukavemete imkan bulama- · · 1 ·ı L ·ı· '-!' • <.arnlı•ıt ci\'a.nndıı te~i.lı Jıüc~ııııla!' · a- gırmı~, ( fül e JJ ır .. ,,ıındı J:tpoıı.ı a -

·----·-------'-pan b,ı tt:<şh Ikrdeıı 1ı:l'i LıJatı'.:re dığı için teslim olmuştur. İngiliz ııın ne ;;uretle hareket eckeegi h.ık -
J,(.!]<]j~iııi Xurşılaııııra g(iııded.eıı lııgl- tayyareleri dün gece Napoliye hü- kında ~\l iiç ihtinrnl v·ardır: J(ont c:ianO)'ll kabul etti 
liz t4nklr rınııı .agu· hücumuna ı.;gra- cum etmişin, büyük hasara sebe- 1 - (;erilenıek Ye Amerika ik an-

i\1ersin Deniz Lisesi n1ezunlarının diplonıala
rını dün bizzat verdi nıı \ · iki saatlik muhar beden son ·a biyet vermişlerdir. 3 "düşman tay- la')mak, 

dııgılclığı \ ' garp btikum0 timlC' .:ı-'ttigi · d 1 2 ~ - fl<.'klenıek, ~ yaresı üşürü müştür. Mahdud , 
gorulmiıştür. Jhrn kt.\'vetLl':n,;1., :ıü- ;, - Han kete geçmek. 
tiiıı harp ı<:ıhasında, motorlü ve piya- gen:şlikte bir çok yan~ınlar çık- A - japvnya o kadar ileri gitmiş-
de km·vetLrimizirı bır!.' ·atına yadını mış, fakat fÖndürülmüştür. Akde- tir ki, gel'ilenıez. Böyle lıir geril~nıe 
Ptın •kted ı 'er. Sollum -<İmal Vl .":ıı.ıl nizde denizaltılarımız, üç düşman 'apm:ık için. iktirh.ı· mevkiindı>ki :ı~-
b:,tı. ııııla <lü~nııın toplııluklarına hü- denizaltısını batırmışlardır. kP ·i ku\'vetin <;l'kilnıe:<İ liızınıdır. Hu 
cııo. erlilnı!" ·e bııııl ıı· ıııukin ·li tiif~ı<- <la b:r ilıtilfıl ile ulalıilii·. ., Nairobi, 28 (A.A.) - 27 son - I' 
1 'l)İlE: ·iı· :-.~ · tulıılmu~. çok ~h '11- • •cklı·nwk, .i:tpo!!ya ic;iıı {'il makul 
ıniH~ll' m1.icd !' nıü;:ah~ck •tlilıııi·tlı'. teşrin ak~amı İtalyan generali Va- Lır lıar1;kl't g-ilıi g(iziik?bilir. J;Ra.cn 

Lrınd,a. 28 (.ı\.A.) ~ _ Srlalıi.ı: !Wİ ti, Gondar kalc-wni lcuivvctlerimi jaııorı a zanınrıclan ral'clım Jıpklc _ 
t'1alıfil'C're gcLn mallımat, Lilıvacla ze teslim etmi~tir. n:C>kledi!'. F:ıkat japoıı,va,\':t karşı lc-
Hılİ\ •t'ı iyi1eı;n.ı'kt el •\anı ctllği:ı; Nairob', 28 (A.A.) -Dün sabah ~ 1 " cclilen zanı:rn japoıı.ı·a a]p\'lıiııo 
lıil I:rm ht~dir. f ki b b L" .. k 1 l~IPmcktcrlir. ·J·aııon.ı·a, d1>nıir, 'ıwt,.ol 

şa a · a era er, utun uvvet e - 1 
Lo ıdın, 2~ (AA.) - .\:ıa!i tin rru- a umımnktaclıı·. Amı•rikm·a mal a-

h . rimiz, iki cenahtan Gondara hü- t k d '' · · nrrırı n.ıkt'l'İ \ -ıziy l h .k' ıııdıı diyor :ımnl'1a ·ta ır. P. nıhavet aclnl:ırı i-

Derlin, 28 (A.A.) - D. N. n. 
ojaıısıııcl::n: 

Fiihrcr. miıtt('fik ltalrn cle\'leti
ııiıı h:ıı·icİ\e nazırı Ku;ıt Cıııııo lle 
iki dt•\·J.?t ı;ı·a,.,ııHla ii.t ;fakııı \'C :-:iHih 
al'kacla~lııhnııı lıiı· tczahün·iiııü teş
kil edec.ek f!Ckilrle hi r gi\ rüiimiye 
Jrnbııl e1 mi~ \'C kt•ııcli:;i ile ıızıııı ko
nıı~mııştıır. 

::.\.Icrsiıı, 28 (A.A:) - Deniz lisesini 
lıifr·en talebenin diploma tevzii tö -

,reni bugün .:\-Ier~in deniz harp ok~ıluıı 
'ela yapılnı~lır. Bu tiil'Cllcle Da~\·eJ:i] 

doktor Refik Saydam hazır bulıınmıış 
ve !İsevi lıitirelll ~ re cliplomalaııııı 
kı>ndi>i

0 

vermislil'. ·' .. . ,, 
---000-----

B. M. Meclisindeki müzakereler 
.\1iilairnlta, .t\lmnıı hariciye nc-zırı il!• tt:ılrnııııı Ikrliıı lıii.dik el- Ankara, 28 (A.A.) - TI. M. Mecli- lıorçlaı·ııı teı·kini ve devlet demiı·yol-

1·'4i de hazır lıulıııımu!-ilur. ,:;i lıııgün to pl:tnmı~ ve vi!a~;ellere ta- lal'ı \'e lim:ınlannın 1938 mali yılı he-
~,;..;.~:.:;.:,~~~:.:.:.:,~:.:.;;.~----''ilı:.lıazı nahiyelerin diğe: vil,.<iy_ellere :alıı kat'i;;iııe dair olan Jayihalur mii-

R it baglanması hakkındakı layıhanııı . . .. UZVe müzakere··ine baslamıstır. Müzakere zakc•ıc ed•ıler 2 k kabul edılmıl;!tır. 
esnıı-;ıncla Dalıilıi~e Vekili fÖZ alaı'flk Ilunclan ı-;onra deniz gedikli subny-

ki: cum etmişlerdir. Saat 8,30 da düş- cinde kuş:ıl•lmıştıı'. Abl~ıka r.Jmııs.ıy-
Tobruk r:arniZO'lU Ye'li Z~l:.ı'lılu man hattı, iki cenahtan da yarıl - dı, iaııony. belki daha bek]İ\•elıifü- Ertdüstri teşkilatı reisi 

imn: t.~ı-'.ylC' birle mi o ci11ğuııduıı mıştır. Atkerle.,.imiz mükemmel di Ihllıuki japonya hu sıırt>İle z:ı - •.f. 

\'aziyeti izah et mis ve neticeıle Es - !arının fevkalade tahsisatlarına aid 
kişehiı· melıusu Eı~iıı Sazakın t 0 klifi liıyilıa.ı•ı müzakere ve kabul edt•n B. 
üzerine Jii.y.iha r<>chledilmi~t·iı·. Dun - M. Meclisi pazartesi günü toplanmak 
d:ın sonra tahsili kaLil olmıyarı bazı üzere toplaııtı,;ma nihayet vermi:tir. hl'n':.ır ·:.ıc:e'el'ini artık :\Iısırdaıı el ğ:L surette dövüşmü~lerdir. Öğle üze- .nflaı·ken cliğer taraftan Amerika hn- ile Kenedinin isti,ala-

---·-- - 000 
d niz ,Yolundan rlncalkl ıdır. Siıııtlı · d h zırlıklarıııı \.·nıımakta V" lwtt;i ıki rınz kabul etmedı• • rı üşmanın cenup cena ı çevril - O "' ' J\lm1nların elince ıı, kncnr tı•nk o•ı- kyaııu" için dnn:ııınrn iıısa l'ttir - J •ıt d Ame1·ı'ka Kızıldenı·z.de mi~tir. Bunu müteakip İngilizler l ngı ere e 'uııclıl"U L ili dr>ğ"lcıir. Yı•ııi z,. :ıııtl Iı- mr ·teclir. f;ıı ha ld<.' japon,\ a !'inıdi Vaı:ıingtoıı, 28 (A.A.) Rıız.n•ll, 
lr l' s, lıil Loyııııca Lİnıtle ;ıcorl ·mis' girmişler ve düşman, beyaz bay- lıa!'ekr>h• gc>çm 'Z'\C iç lıir z:tıııaıı endüstri il~~kilaiı reisi Filip 1\fari ile tedbirler alıyor 
b nziyor.ar .. 'ıırası ıı ikıirdıı· k': rak çekmiş ve diger kuvvetler d~ lrnl'ckd edPnıi,\'t'Cektiı'. ına.ıeııcil::-r stmdikaHI kıltibi J'cnedi- Kadınlar Sollumırn şarkıııJaıı har kete geçe- girmiştir. Alınan ganimetI<!rin mik ııiıı i:t.ifabrnıı kabul Ptnıenı.i:-ı \"tı ı,cıı Vaşington, 28 (A.A.) - Ödünı; 
rck a. ırtma .v ı~'ııı Alman tank kuv- · . Son iki g-Liıı ic .. iııde gL·kıı lı,'• ]ı .. !'IP", dilt>riııch•ıı konıi:;,"oıı·',·ıhı· \ azifekri- verme ve kiralama kanunu rınıcibin-

tarı henüz meçhuldür. Eııirler, ya- • ~ ' u t } · · · · .. 
\' tlerı ağır zr.yiata ugıratılmı;; olmak- Jnııonlarııı llolluııcln Hiııdi.'taııı \'f'- ne ıle\'am etırn~le l' İni islemi,-tir. H" } kl •b• ce, ayare crın yere mmesını ve mu-rısı İtalyan olmak üzere 10 bı'nı' · tzmet er {C er gı 1 hl t k 1 k 1 1 t k la ber:ıbc>r tıı,ınamiyle iınhıı edilnıi. ele- ya ıyama taarruz için Iliııdiçiııide • ' mma çı ·arı mnsını o ay fül ırma -
gillerdir. İtnlyan t blıg ndt lınzı met- mütecavizdir. Hava kuvvetlerimi- hazırlıklaı· yaptık !arını göstı•ı·m _ kte- mecburi olacaktır üzere Kızıl denizde doklar, antre· 
zafferh·et haberler~' ra il ela ı:. rdi)rı- zin bu harekatta büyük yardımı eli!'. Bu takdirde Amerik:ı ne vapaı·'! Karadenizde fırtına polar ·\.'I'.! garaj yolları tesisine ·::ı-
rn fngiliz e-;ırl.•ıiııiıı g,t:1·ilıJ'gi !Jildi- olmuştur. Ame"ika uzak sarkta ;;lattikuıııııı lışınak ve malzem<> naklini kolayla:'! 
rılıncktedır. Ş:ıyed lı•ı do~ru ise, bun- ihlüliııe razı ulma~lığıııı ve uuııu Lir Sinop, 28 (A.A.) - Bugün :;alııt.'ı~ı Londra, 28 (A.A.) _ Röy tcr ıı _ tırmak için general )Jakvcl t. !'afın-
ların uzur müddet diisnıan eliııd k:ıl- <lirler \e Kız•lcl . L . , • <aldırganlık lel:lkki edecı•ğiııi e:;·ı:;ı.n karşı lıa~lıyaıı fırtına, cleııiz seferb"ı- jan;;ınııı ::mndığına göre, erkek ve dan mesai sarf olunmaktadır. 
mı): cağı d~. nıııhakknktır. (~iridcleıı hoı mııı'-7~ on srıat~ e

1
cler''k hildirmi-: lıulıııımaktadır Her 11'<,' ka- ııi durdurmuştur. kadın mevcudunun daha mükemmel Diğer taraftan Irak ve İrana scv-

Çünkü hilfıhare bunların dfü;m:•ıı Bııııa k~ır~ı Akd ~ıi~~I~• ~17~~~ 1~t\::;~;~·~ clar Siyııı~'.t \'eya ~o~lmı~la Hiııdi,;ta- ~urette kullanılmasını temin ıçın k·iyat için Basra ve Benderşah li-
tarafınclap ha\'a yoliyle nakli nıii~ıkiiıı rnlı nr.ıtaııyalıl:ırııı deniz ve hm·:ı lııi- n,ı~n. t? •. aı ı ıız t~~c~ırı_nd_e hıırnlaı·ını SON DAKiKA: h~kümetçe askeri hizmeti genişleten manlarmda_ki _ta~!iy~ kolaylı.klar! hu-
değil<lir. Bıı çrvrerl.oki mihvereilrır ta cıınılarıyle lıfh·iik z 

11 
.. 

1
rhr .. k' ı.ıucl.tf.ı.ı cdecPgını lııldı!'misse clı•. lıu __ __ bır kanun pı·ojesi hazırlanmı~tı!'. Bu su.sunda blıyük olçude genışletılme-

Pıamt-n kaııan~ girnıi>'I rdir. Yakalan- clir.. · ·· • • gornw ·LR- ~merikaııııı harckebiz k;~Jacaı{ıııı na göre, mecburi hizmet kadınlar-a le.: yap!lmaktadır, 

:~~~1İ~i~:fYÇJ~~~i e~~::~~~:~~i t~~t-ı: ·~:- dcı~J~~:;r~\~~ır~tı;~i;) lıiİJirıFt~ı~h\<>t.~i ~j~:ı~:ıe ~~i~,~~ıe7:;ıl~)m:ı'~~;~c::~~ka~~;~~ıe= Uzak Şarkta ~i~i~~t;i~k e~t~~~e~~;~~:·n i~~i~~e::vJ~= lngilı-. z- h-a"'.tvlMMa_f_a;_a_liyeti 
yollan yoktur. Rll'ıbrııı aç bırakılaıralr ·:-e. Lilıya taarruzunda don~~11~. ~'.ı- :;ı.ında bir şey süyleıı~ıııezse de böylı> H •b t rn göre, yaş haddi erkek Ye kadınlar . 
mı, yoksa zorla mı \'akalanar:ıklannı ti biı: roi OVl'~mı. ve oynanı:ı,~ta·l~·~= '.):!· te.~~?büs soııı~n~la, belki de hıırrı arp Dl aye için 18-50 aramıda olacaktır. Bunun Lo.ndra, 28 ~A·;'.'-·> - Ilrıtany::ı 
takdir etm.nk fngıliz ·baskıımandaıılıgı- vanı .• tmekt dr. Donanmanın ilk h.ı- ıl~.n ı .. d.ılıııedeıı, ~kı clevlPt ara"ında J.a beraber hükumetin tatbikatta hava .kuvvetlen dun _gece Alman:r~-
nı alakachr edeı·. reketı, taarı·ıızcl,·ııı bıı h.u u cıkac:agı anlax.·ılmaktnclır. başlıyor mu~. 20-25 arasındaki kadınları hi7.mete nm şıma~ ?-atısı~dakı hedefl~re hü-

A 
, •!· , t ı k . ı · · €\'V 1 münak1l<.> II . h l l l t' ~ ı cum etmıştir Dü "' c a kta da ~e) .ıjı. zap N "n U\\'et eıımı7 ,·ollarını tahtı temine alma:ı I . oı a ce ııv:iltere Amerika ile ja _ çagıracağı ı:;anı maktadır. 19 yaşın- .. · ~ ,..e ~ z ~ı r . lı:ık~ırıcla hıı· hııh r ''lktur. ,\fnamafir eli rl" .-;'.ıh ilden itilıaren ordı~ıı~ı\~. k·/~:~= poıı.v~ ~rasıncla bir hcsnpla~nıa lıelir- da siliih altına çağrılan erkekler bun duşman. tayya;esı lngılterenı'.I sabıl 

eu ku.V\'etlc~·· Alm~ıı. !Yısk~ımandaıılı· ela ilel'le\·i~ine vardım etmekte ... ' • '11C'kteclıl'. J s· dan son~·a 18,5 y-aşında hizmete gi- çevrelerınde b~r kaç yere bombalar 
g-ını zıyad~sıyle enclıs~\'e düsürec:·k- Hw kat s·ıha ı "e . le !'k t ıı. . l - -ooo aponyanın 1yan1a r.ecektfr. 50 yasını geçenler sivil mü- atmıştır. Az mıktarda hasar ve yara-
tir. . • ' •. . , '. " nııı c :_ çe gE.ri, e d f k'l"t . d il Ilı va··dır 

K h' .. 28 (AA) R . h kalan lını:ııılar. ordunun ıase füılcı·i ALMANLARA GORE taarruzu beldenİ)'Of a aa tes ı a ın a ku anılacaktır. Sah 1 . "d ıı ıı c,, . .. . . - rıtaıı.va ~- halini almaktadır ve Britan\':.ı kıtaları Bu suretle bu işlerde kullanılan genç . i mu afaa~ tayyar~lerimı~ dün 
v~ k,ıvPt erı., cl~~man naklı~·utına mu. buralardan islifnde ,.t okt~ i· .

1 
-Baş tarafı 1 inci sahifede ler orduya geçebilecektir. Kadınlar ~abah La_h~Y. açıgınd3: bn· düşman 

hım \'e !:»sırlı hucumlar vapmııkhclır. p . r.. . . . m. ·.< ıı er. , ı · ı ı · . Bankok, 28 (A.A.) - Siyam mccli- istPmedikleri takdirde muharebeve ıaşe gem_ısı~ıı batar _hır halde bırak-
D"~ .

1 
.· . · .· k . >:tı< ı).ı)ı z. pteclen Brıtanvalıl:ır cceıı şıuetlı m•ıharPbelercle lııllm ~:ı . .. . . -~· . . . J mıştır B s· ·ı 'k' t 

L1 nıım, mevz eıını, mrıtoııze U\- hurnlıııı sonra ı, 11 s ·ıh·Hh m hvc~· kııv <Hism·ımıı T h 
1
. h h .. sı dun Hnırlııye nazırının teklıf ettıgı gırmıy.eceklerdır. · ır ıaşe gemı ı 1 

e ı ı ayyar? 
v~~ler;n; av tayyıır0leriyle himaye u"~ \·etıer:ni yok etmi~·e' 'mııvaffak , - . ~. : . ,. 0 ru' ~u asarı.ı cep esını bir kanun proje:;inı kabul etmiştir. * karşı koyma \iıotu batırılmıştır. 
lune ha:; \'Uırmu.·iur. . .\g ) lııya kr.dar hiı.k ım ı.iurlarsa s~~ ~ ~' m. k. H ııı yııptıgı t şelı\ıu l('rd Y<'- Nazını ıı;iiı·(. hu lfıyiha ile hilkümete Gel n mütemmim malümata göre, İki düşman avcrnı denize düsürül-

. Salı. gii!~ü I-\'.aprııııi ve "t~un~~ı·s '.ı- veyşten .\lal taya kadar olan :-;ah;d,t nıllc n .hıı: <:ok :ııı~ tHhrip edılmişti ı·. hnrp .. ha~ırJığı. y:'lpmak ve , ic_a p ~den !halk bu kara,rı memnuniyetle kar:ıı- müştıir. Avcılarımızdan ilçti dÖnme· 
p.ndekı . du~man .taynırel0 rı, 1 obı uk müttefiklerin ia ·~ yolu geııis ölçü,!<> f ngıl.z layyareıeri 28 sontzşriıı ge- h?r ~u~·lu tcdbırı almak salahıyetı \'e- lamaktadır. Esasen lıı~iliz kndınbrı miştir. 
c·.evrel~rı!'de . Brıta~ıy'.llılanıı ) olun~ _, 111niyct altına ıtlınmı.~ olacak v'e bli\'~ik c~si Almaıı.rnnın bııtısında. bilhas:rı rılmıştır_:. . . 1 kendi aralarında hususi te~kilatla 000 

ke. ~'e~ ı~t~mış, .. Brıtnnyalıl:ır -~\'\'•1la :ah il boyunca tavyareler tarafın~l::ın Ahen Ye Kolonı" \" h.. 1 k Re:::mı ınahfıller tarafından, .ıapon- bu sahad-a çalışmaktadırlar. Bu ted- Hindistan harp gayreti 
cckılm.~. bır muddet tek~aır. donen•k ·kontrol edilecektir~ ' h· IKl· ,k, • .ı. a, ucum ec t:rc yan~n Sıyama, Siyamı müdafaa için bir, harbin, gün geçtikçe daha ziya-
clıışm:mı kol'nıuş V" hecletl~!'ını bom- . Sirena\-'k·ınııı ı'şg ı· : t· . 

1
, .ı '1 me,. un mahallekıre bombalar t klıfkırde bulunduğu ve bunun redde- de ehemmiyet ve ciddiyet kazandıg" 1 Londra, 28 (A.A.) - Avam kama-

! ı · t · ı ]' · · ' a ııı.ıı amam an- ·ttnııshr ıı· · 'kt · h · l'I ·• · ı · · r• sın da H' di t · l · d ' h ıurrc ım1un e 9n8ıı~(: AerAc ıı). S l"h' ,,. ması, iLriye doğ1J.·u daha toplu daha '. .h' • '.ı. mı aı €V asııra ugra- rdı _c1lıg.ı ~e dınde çıkan haberler tP.kzıp na bir delil sayılmalıdır. n~ll"iyet v 
1~ . sb~n ışk 1en kp akmem-

.oıH rn . - . . - a a I) 'l ı sidclotli hücum yapıl . . t'. " . mıs, azı ıvıller yaralanmrntır. e ı mı~tır. 000 . erıcı ır şe e so ma - ı,·e 
m1hfiJl<>rde lıilclirilcliğ'ne g-örn, taıık \:

2
rPcektir ·' m, sı n.e ıcesıııı 16 teşr.ııdcn lıaı:lıyan hal't:ı iciııcle Va~iııgton, 28 (A.A.) - Akşam ga- A • ?.ar~ p.ayretlerini daha iyi bit- hale 

!:.ıkv~Jes., Lilı.1acla k;ıt'i rolü ovııam:ıK- K:c1hire .. 28 (A.A.) _Resmi telıi ;;.: R~ı,;Jar 168 t:ıyyare ka\betmi~L~·rdir. ze~clerj. japonyanın Hindiçinide ehem- ntıkorn~ntern pakt ve ıf:l\Z, e.t~ek iç!n ~ükilmetin ne yap: 
ladıı. ~imanların Avı::ııpadan ta:ık İngiliz hava kuvvetle.· L'b. d· l ':'. P,ız·m kayıbım!Z 12 tayywreclir. llllJ etlı hıızırlıklar yaptığını ve görü- Yahudı aleyhtarlıg" ı tıgı sualıne Hındıstan nazırı Amerı. 
Cf-llıetmıyecekLri muhakkaktır. Rıı '.l:t tün muharebe sah·ı ·ınrl~ 'fa~ 1 ~ ~ t ~.L'.- ııüşe ~öre, Siyama taarruz .edeceğini cevap vererek Hindista~da harı> 
kar ·ılık. gemiler~e Kızıld ·ııiz~e!ı f.ı ;ı- teı mı. !er, Kabu~z~.~ El'Ad~~tJ ~e ~~~ Beri in, 28 (A.A.) _ Sovyetler clüıı yaznıııkt:ıclırlar. . . Beri in, 28. ( ':·!".·> - Ya'!'ı resmi bir gayr~~iııi. arttırmak hurnsunda alına~ı 
Ja;;ıız t:mk gelme,.:ı av ,,,:ııde, 8ı"trımıı- r·;ma Li.i!g~leriııtle m •. tf· k . ti' havada 30 tayyıırc ka.vlıetmişlerdir. .Amerıka bundan, Japonyaya teklıf menba?.an bıldırılıyor: . ~edbıılerın daha başlangıçta rnuvat-
!ılar rlnwnlı taıık takdy 0 ktıv\ell ri !(ide Almaıı ııakli ~.''.\.'t. ı_~e. 1 ~..- Karşı koyma bataryalarımız tnr·ıfın- ettiği formülün ır<>clcleclilcliği mana,;ını Bugun Alman h:ırii!iye nezaretındc fakıyetli neticeler verdiğini, Hindis-
c~ llıe.r"l~?~Jecd:lerc~ ı ı·. Almanlar ı •111 fe_ törlü kıı\'\'<•tlel'inc \.: ~ı'.~~ıa~k~:.ı/\~1;ın~ı~~ d~~n. 7:. pi~:clemi1. taı afıııılan ı tayyar çıkarm~ktad~r. (:erc;e~ten Ru:-:n~lt, j~- basın .toplantı.~ı~~a, ~on an~ikomiı~terı~ t.~n. ~c:·a konseyJ~i~ geniş~eiildi~!11i. 
ıı'.L \, zıyd ,,,ıd..!cC lıuPıl •• n ı 1ıaıet rle- hücum elıııislı::rc!ir. Biiyıik L'r rlcı 

0 
dıı~ur.ulmus, y.nh 4~. tay~·:.:n tahl'ip p~n m.tıme,.:~ !larıyle lıı_~· ~c~u cl:ıha go- ~~kt ıle ,,kom~nıl't _ har.~ketı c;erçıves~ \€ azanın ekserısı_nı 1:~~~1 .. vı.ızıt~~ı 

ml<1.r. t:.ıhriJı edilnıi, til'. P eclılmıs, hu suı·etle du~ıı.anııı ka.vıbı ruşmu::ıse de anlaşma umıclı pek azdır. ıçınde Y <1huclı meı<'!lesının de uıııumı o.lmıyanların te~kıl ettıgını ı1oylemış· 
Al~ıaıı k.ııııan~aı. ı gent. al Ro:ıt~ Gazzalacla .verd~ iki tav\·are tahrin (8:n ü bulmuştu.r. Almanlar 6 tay.-·a- To~y?, 28 (A.A.) - Harici.ye na- tarzda halledilip edilmiyeceği sualinP. tır. 

000 :\Iıı::ıı huducllarııı.ı. t.tıık ~\kdmek ka- .•dilm:s lıu nıe"ıııtl· .. · · k . 1 re kıwlıetm·şlercLr. r.ırı gonıı;meler hakkında Amccı:ıka ha- su ce"aJ> \:e ı·ı'lmı'qtı'r· · ı · ı I" .. k ı· · 1 " , • .ı \ .ıngın cı <ıı · - . . , • , . ı~arıy r- az:rr e (O\ Ufü'{' .ı:; ( wıı•e ( L'- mıştır. Bir lım·a nıf'"d.- .. ı· . d.. 000 rıcıye nazırından alclığı muhtırayı ka- B•. 1 1 1 y h d']'"r' k . 1"'a ltı·r edı" len l n/:")"""ı· lı'zle1· 
l ·ıl"t rtc]rt ı,·. h::ıı·ek t. ı · •ptrı" f·ık·ıt .: ,oll '"'ııı.ıı ,ı 1 . . l' K ,,. - , \ne mı e a u ı ıgııı vrnu- v ' ~ "' -ı· uıı • *' ·'· • ' cliişman cf•r·ıcl nı't. ı .. - . 8 EJ • • b Jır.e\·e \'ermı" ır. ·ıuııı.0 2 s·ıat mü- . · . . · 
bunun hdalı olduğu :.ınla. ılmı tır. tulm• ~tııı· • A. •r. ı'·. ı·a } oz b'lahte,;ıııe tu • uenın yenı eyanaf ı zııke.!'C'cl<n >'o~ra da.g"•ılmıı;tıı-. ' nızm ve anar~ızmııı en muz'eci telakki Moskova, 28 (A.A.) - Tas aı· ansı. 

n k l h ı.. • • • \,ı.ıınıız ı aQSJ f.ıı- ' ı·ı ·ı· 11· - · ı b · · un uv ·.t _r <'"as mu ar "'0 . an<ı- Jıyd ı.rh:termi l1>r düs . · k ., -Baş tarafı ı inci sahifede _ Tokyo, 2~ (A.A.) _ S!rnm YC \ a- "< ı mesı azım gc c ıg:nt en, u muıth€- ces:trellerınden dolayı, 4 İngiliz ta}'· 
sında nrtık. ı:ıç bir rol o~·nıyamıynrık m.ti az oimıı tur'. ,manın mu a\,- daıı bcrı. ı ıı:ı~ ki"ı id:ım olıııımırn ve kın huduıllal'llıclaki a,::ke;·i faali~et deve iştirak uden devletler er geç bu 

1 
yarecis!ne Lenin nişanı verildiğini 

lar Ye İng•Jız hı.tlr:-ını dn }"tramı.ra- El'Aıl.emdc bir 1e"nı nı't 
1 
...... 

1 
IJ!!lki de ::5 bin ki.' kaHiavılara kur- hııkkıııcla Tokvorn :ıu maliımat gelmi~ m•sele karsı~ıııcla vazi\·nt ·ılac"kl···ırdı 1 yazmaktadır. Bu nişan, Rusların en 

11 d 
''t k' b 1 .. •o 1 ' . . "'" 1 ( u. uru - . ' ' . . . .,,- •. ' . . . ' ' ' .. n ı'. "k k . . . 

ca'.a.r ır. • ı:~- ını. ~narın u?...- .)•r~ müştüı·. Diğer lngil!z tanareleri; rnıı- lıa.ı git~ıı~~ır. ı:r~nsarla ı_:3 Ağ-usto~- t.·~·: .,. . . 1 .\:ıı ·_se nışanıdııı: \'e ~:mdıye kad:ır :ı~-
İng~lı.z topçu~u tar.ıtındaıı mı haıe~c hareh' m ')daıılr..rıncla klilli\'etli dli - tan btl"l 2•>Ü kışı ayrıca ıd1m edil - 1 -- Sı.rnnı \'P çcvrelc•rıncb nrıtan-.1 Kısa harici haberler 1 k~ıı mııvaffakı)e!l erın0en dola,\') )ı:Ç 
har c: bır~kılmı tır. Hava k.ıYv tlerı- nı:ın a.-ker'ı e Jı[i,•um dmi. · v· ,~. miştir. Zağrepte 2:~ haz;rancla iki Al ra kıtal:ırı Ye bilha•,.;:ı zırhlı, vol \'e lıır yabancıya verılm s mıştir. 
'1!rı h:ırbe ı tıraki .dah:ı önemli bir nıa- km•vetleri bımıbai:ınıı,, hıı·\ı,1:1;~s·m>rıtu maııııı öldürülme"inc karşılık 100 dcmil'yolıı muhafızlan loplıın~akta- Londra, 28 (A.A.) __ Haı·b ' "- 00

---
Im·~t 0ırzetm"·ktedır · " '· 1 ' S · ı !"! · t' 1 · ıye n.. H ' ]' Ad J J ·( '.' , ·. '". :. \'e bır ':ıvuya t:ıyyar(;"İni yerele talı- ırp Hanı ec ı nıış ıı·. ( ır. :ı:ırlığı ı;ıya~j müstesnn :\Iistcr &Jn- anlIVCİ ı a na l ar 

nfıl ~ ta.:y.ııeleıı .. Romel. ~arafıı:- r:ıı etmi~.ıerdir.. • Li :te uz~vıp gitm;:)ktedir.. ~ -. M:ıyiıılennıi~ olıııı Singapunın cley avam kamarası.nda b·~yaıH•tta J 

elan . e •' edılf'n ~~eıızın slokl.ııını <;_ı.-- Akcleııızdr lıır C"s•ırrı)cr hima\· •s'n- .:\1 st.~ı· !o.den Alman haricıye nazı- d.:ıgıı lınıı·nı kapatılmı~tır. bulunarak müdafaa isleri ile ilı:nli Adana, 
28 

(Hususi) - Şimdiye k:ı· 
t~nılı sure!~e tar\ıp lm~~~~<lırl~-:-. ' 11 ~ ele se.\·i: !ıal•ndP ~ıı~urıın orta lıiiyül,- ~'.ı ~;L~.ııtro~un Sovyetle" birLği ile :J -_- Frn.~rnız Hincliçi!1isi ile Fran~_a biitLı; malUmattan he~ birden istlf-:ı- dar Adıınncb askcırlerimi7..e kışlık M-
kım .Luııl.ıırlan_t ):ızC n:ıu ım st~~l.aı Jilk~ bır vapura ı~ı hc.mbn isuhet et- ıJgı • ._ ııozlprıııe cevap vel'erek, ve n't;er m~ıst~m'.ekelcn ı::r:ısında mu- de ı::'ııı Rusya ile tııg:Jtere arasında diye için ~·:ıpılan tebeıTü mikturı ;J5 
tahrıp r.lunı:nu;ı uı.,_ e\. ur~ ~ar at- tirilm:f;, vr;pıırun b lfıh'lre Y~rnn ,ptı!gı - A lmnn kıtaları Rıı,; Jrndudkmııı ııııkalat k 'ı;ılmı<:tır . hiç bir işLirliğinclen g2ri kalınmadı- tıiıı lirayı bulmuştur. 
~ ?ulu~ıan 1~ f ız. ırnv l ~ ı nın herle- göriilmii tiir Des roycrde d~ van"ın geçınedııı en·p] Sovy~tlerlc nramız- .ı - Cacusluk ve emsali f;Uçlar hak- ~mı söylemis· fakat 1afsiF(t veremi- oooo---
nın S:ırtc kor ez~~ın\ '.o~~. ıı~u ,o 'lla- çıkarılnııf)tır.:'. · da 'l;ıJu.ri veya ::;~nısi hiç bir koııus- kıııcl;ı Si~·a~ı hükumeti aldığı ihtiyati ,·cces(iııi, bu~~n \1 r:.ı,"1:i ~·ıı'zivete lh"- Altın fiatİ 

s~ ~ok nl1uhtem hlkıı. 7J~Jh\ ıf k~ıl\vetl - Bu !ı:.rekfıt ile Halı<'_ s';;tar: haı·•k,i- ma rılmaınıştır. Övle zanncdi\'O"Um teclbırlen s:ddctlernlirmiştir . v:un olrnalııo.ıııı o",·Jr-mı'vt.'ı· . . rının YO b r"da ·e •· ır" ngı z t . k' n . . . - . . . ... . . ,, ' . İstanbul, 28 (Telefonla) - Altıtl 
• • u u " • "' ' : '~- tıııcbn 4 ta ·varemiz <lbnmcmi~Lr. ·ı, 'erlııı z.ytlfeti biı· sulh taarruzu- ),. • S r r t - · · yardc.rı artık doı;u)'a gıde11 kn~ılel'r- Lonrlra -.,

8 
(.ı\ A) _ Rövkr:n ı ıı hazıl:ıııııva m-ıtuftu Rııııunh COl O))C ITIU Nevyork, 28 (A.A./ _ Asosyetid fiaytı günden güne yiik:.elmekte<lil" 

I" mc;ıg_u1 .?lmı~~;ak , esM m.u ar .>e Tobrukt:ık. -ıııuhabi~ iııckıı: • Hit 'erin Lir teklifini ka. d ~tmiyonı~. vaff akıvet}erİ Pre~ !>ildi:·iyor: • . . . . . . Bugün İstanlıııl burı;asında -ultıll 
!'f.?asınılal ı J.ı.tıın). kııv\etl.er H Tobruktnk' garr:zoııun kuvvetleri, llıtl<>r tll•vamlı, şiddetli ve te.,irli Ru<1 , ' ..; ' . O' 9.li)7. tonluk Velıır lııgılız ~·lebıııın 26ao kuru~ üzerinden satılmıııtıı·. 
nmzahc.rete.ba lıyaraklıın·dır.. y t ,_ rr.lhver hr.va .kuv\ et! 'rinin sıdd.!tli rnu~m enıeti ile kar~ılaşmıştıı-. VP .. .:\I.~sko'~·. 28 (A .• A.) ~ } ~ımla, ~a-ıge.ı~:sı, tadf.e;ıiıır; ııa~uran g"cik- 'renı· a~ Jet kullanılıyor 

Lbııc!ra, 28 (A.A.) . - Stf.r gaze ate~ il( r"-m 1. ·t b ~ 
1 

~· ·'iı'iı Rıısla~111 çabuc•ık ma«Jup eclilrc 1 z.tesıne goıc, Sov~etlcı 2.> soııte!iıııı- mı:;;tıı. A!l:ınuktc lıattı .ın ~ anılnıaktıı.- ı 
f;:.ıin huı·p muhahiri. i!ııri hatlar<Lıki mı'ş ·,.e 

1
·-g eıl~ ı,ı1 . ı;1n . at~a l 9g'':i - ieri>ıe clr\••ııı·ııı' pl:-111 '1~01, 1 , iL .. t r {!- ele bir çol' kesimde K:ıliııin istikame-' dır · ' v · ı· 

B 
't • 

1 
• "h 

1 
nıvw ıe:ıc ır nıış ır · "·' ' ' " • ,, ıı~ o - t. 1 t . 1.. h t 1 · aşıngton, 28 (A.A.) - Salahiyet•ı 

rı a;l\'a· umıımı rnrarga ınc an gaz··- Bu h· . k •t 
1 
~ 

1
. ·. . , · •. . . . mıı~tııı·. ınc e ııarıruza p:eçmı~ ve < uıjmaıı a - , • mııhfill<'r, uzun mesafelerden geleıı ge-

tesire çektiğ telı.rrafta umnmi in+i- de ve ~~:ı~ c .'.· <.t:~ • < ~ı ı:ı~n_ıa:,ıı /~~ıı- lar~nd:ı ?ir gedik açar:ık hi~· çok köy- .~~ngoıı, 28_ ~A .. A._) -:-. Sovy~tlerin milerin ve tuyyarelerın "eliı>lerini h.ı-
haıı.ı sud• aııl:ıtm,ııdaclır: bulunclu" veıcılleıını h,l\alaıııl.tl h,uoıı71 nıııırl·ııı rlcı] \'I Jiı'tl .J r 1 ltn yenıden i~g;ıl etm işlerdır. Vaşıngton elçı~ı LıtvınoI ılı> tngıltel'e- ,., ., . . "'ll ıra a-c a rnııı mı" ır '· ' e · ne e~ a .: V . t t Tt . . . lı<:rr ve ren l:>ir aletin kullanılmıya ba'$' 
. cL:bya,faki_,,Alman .. kuvv<-tlerinın a\daııb ;i b~ g:ır;ıizcı;cla lıul~nuı.ı tıı» maga ıııulıtadı,r. Ve Avrııp::ı. miliet- Saygon[a deniz müna- ~~n .aşınbg on_ :ı a:),eı~ııt~ .eı·ını hamı! !andığını haber V<!rmi~tir. 
<;onunun g<>ldıgıne kanımı ı> • ı: h t . . " 1 .· . , , •.• l k . . yyaıe, uraı;n gc mıs ıı. ---~--------------1 . . . . ' ·~ .ra a Ptnııy ıı Anıstral~·alılar h- eı ını ,..un.ı ıııanc ırı;ı;ı. ı~lıyor ki . k ,. k ·zd· . . r 

Lon l!a·. 28 (A.A.) - R'.ır g~zl'tB~.e tırahat \'(' t<>r·hiz için orta rnrka ç<>]til- ulh<.' kavıışımı.I:ı~ı ıçın ycgı1nc <'are, alalı esı l Vi~i. 28 (A.A.) - na,·:ı. naZl"l Kulak, burun ve boğaz 
1
gore

1
•• L.b,ı;dahta~ı: ızı.:ıda hdç , ııplı~ 1.z miş ,H'.ırlerinr• İngiliz kuv'wt't•ri re- yeni nizar>ı•ı girmeleridir. Hitler rle- Tok.\·o. 28 (A.A.) _ • aygoııdan DJ- general. Berjere rlü!ı merke2 lalıurıı-ngı ız. r a a ıyı vazı.r ttc r.er. nrı- tr imiştir Anıra p 1 ı ı 1 • nıek istiVOJ' ki "''er "İZ bııııı . llll teft ste ı onra lf'ral ·., h . hastalıkları mu··ıehassısı tam·nhlar ha• .. k 

1 
· 

1 
· · • o oııva •.rır c a nu- · J .' .,, ~ ı yanar- mtıı ajansına gelen bir telgrafa gere, .. .. 1

• • • ı s • · ~ · "'ş ava us-
.' ' · ' · muna a e.ınc en ıemw- racin bulurm:ıktadırlıır. - ;;anız ben de lııgiJ.izll!ı·i, Ameı·ikalıla- ·aygon Fransız mak:tmları, Fran,:;ız lsunu teftıs eylemı!jtır. DOKTOR OPERATÖR 

' Bugün matinelerden itibaren 

ELH R 
FMUMİ AltZU fJZElllNE:J " ii 
ÖLMEYEN AŞK !! 

Sinemasında 
2 Film birden 

IZJIİIWR İLK DEFA OLARAK 

KiRiK YUVA ~;~:NR~ 
NEFİS ve ÖL.\lEZ BİR ESER l: HARiKULADE DİR FlL.\I 

Seanslar: 2,30 4 6 7 ,30 9,30 cumarteııi - Pazar 11 de başlar 1 1 Her gün ilk matine ucuz seans. 

rı1 1
,·e Rusla~. yoLln g-t•tirHın. ll itler Hi_ıı~liçini. yı.e Fraıı ~ :~ ve Fransanın Vaşington, 28 -- Tny lan lırtşveki- Da"' hı"' Ôke 

n r aıııvor. ,..,z uıııı recldl'!!iyunı;r, . A ı rıka ınu~ıteınlekelen arasmıla 'ıe r lı bugün beyanatta bulunarak, lıı-
Y1>ni niz::ım hakkında her ne~ apar'a tiirlii denız müııakaliıtıııın ılurduru!-lgi!tere ve Amerikanın icabında mü -
yaıı~ın . lıiziın siyasetimiz lmnfüın duğ'unu lıikliırmi~lir. dafııa için Taylana teminat verdiği- ikinci Beyler sokağı No. (80) 
zeır~ kaclar miitcc~siı' olmıyaeaktır. Molofo-lun şatosu da ni, japonyanın da Hiı;diçinideki as_ Haıtalarmı her ııUn öileden eour• 

Dcmi~t İl'. J' ke1·1 hazırlıklarının 'l aylana matuf kabul ve tedavi eder 
Almanların elinde imiş 1>uıunmadığını 1ıuctil'uiğini sö:rıemiş-ı··---------------

ur. r TAKViM "\ 
Tahran, 28 - Rusyaya gitmekte 360 1 K l2 

olan Polonya başvekili general Si- 1 Z l AOE 9- KASIM 
korski hı.ıraya gelmis \'e buradan da 
Rus.vayn müteveccih.en hareket et - Evkat S. D. ~· S. D· 
miştir. Sabab : 7,03 A)qam 16,42 

Singapur, 28 - Resmi tebliğ: Ôile :12,02 Yat• t8,19 
Bugün Singapura yeni İngiliz tak- fkiDAli ıl4,29 l••ak S,1~ 

viye kuvvetleri gelmiştir. ı;.:;;:.ı:;.=~--==::;..:__;_. 

' 

Hatiçe Azra Demirelli Rerlin, 28 (A.A.) - D. N. B. ajan-
D/Ş TABIBJ sının adker! kaynakla.rdaıı iiğrPndi -

JI t 1 
ğinc gö:·e Kınmın cenup ll' ·ısının 

a,; n aırıııı tatıl güıılerindım J 
işgali esnasında Yaltanm lıat.ısında 

maada her gün öğleden evvel saat .:\Iişverd e .:\Iolotofun şatosu da Al -
10 dan 12 Ye kadcır öğleden sonra man askerlerinin eline geçmi5tir. 
saat 3 den 6 ya kadar kabul €der. Şatonun çok lüks dahili mefruşatı, 

Telef<m: 9287 bizzat Sovyet askerleri tarafından 
---------------.. • yağma ve tahrip edilmiştir. 

••••••••••••••••• 


