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'= Almanlar tarafından irgaı edilen bir Rus şehrinde sokak muharebeleri yapılırken 

~· -·-·-·-. ·-·- -·-·- ·····-·1 
J Sovyetlt-re ~öre 
····-·-· a 1-D ı aa - •-fm -LE·-·-.. 

·--- ·=·-·--- .. -· 'l 1 Almanlara göre 
+··-·-·-·-·-·-·-·-·- -·-·-·-. 

Daha çetin Doneç mu. 
muharebe· harebeieri 
ler olacak . kazanıldı 

Almanlar hedtAfl~ri
ne varanııyacıık 

Rusların takibine 
d~vam olunuyor 

O--·- ·- ~ 

RaslCll' Alman çeull'me Bütün Jicueefıat euelce 
'""'elıetlerlne rnıdıave • teslJlt edlldlğl gUd de
metle Jıalmıyor, Alınan· vam edlyoP. MosfıOIHI 
lan geri felıllmeje de gündüzün w geceleyin 
ıneclJar edlyoPICll' llondJcuedırnan edDdl 

M~·;~ki;"""""-•••••T~b;;;üııc~ocı:ıco~xı:ııcı:ıo~cıicıo.~b=ooaoı::ı::ıcı:ıxŞı:ııcı:ıoiı:ıc~xı:ııcı:ıodc-.c::ıc~xı:ııcı:ıocr:ıııı:ıı:ı=cC)l~=-

b Moskova, 17 (A.A) - Sovyet haber- Berlin, J 7 (AA) - Alman ordulan 

ki - ler bürosunun öğleyin neşrettiği tebli~ bat ltumandanlıiının reamt tebliii: e enen Uç •• b. ı · 17 birinci teşrin gecesi kıtalarımız bü- Doneç aahrumda mailup edilen dtif--

1( muessese Onar in ıra ver- tün cephe boyunca düşmanla dövii.ş- manın takibine tlddetle bqlanlnlfbr. 
milşlerdir. Muharebeler batı istikame- Alman, Macar Ye Slovak balan tara-

ararlar meii ta? hhüt ev. )edilir :~e o1fu.: semtlerde bilhassa şid- fuıİtiu ~:ıı:W: .lı!:~~:.ınde 
MOSKOVA RADYOSUNUN lçanyol lejyonuna mensup tetekküller 

VEBDl(;I MALUMAT muvaffakıyetle aa•qa ittirlk etmit}er-

Odesayı müdafaa etmiş ola" Rtt& 
Kumandanı General 

RtSAGOV 

Odesazapt
edilirken 

Alman tayyareleri 6 
Rua gemiai batırdı 

Japon,,a har be 
ICarar verirse •• 

'J'eller...Uler llava K•ııın merlıezlnde llfdan Londra, 17 (A.A) - Bugün Moskova ~- ~~ ~ütün hareklt e'nelce tesbit ------= ,,,,. hes-•-- '9af-•a .. - .. ._ radyosu cephedeki vuiyet hakkında e~ildd!_ği gibı devam etmek~ir. Dün Odesanm lgallne dail' 
nu.s-• ...,._ ., •rN •UHHr şunları söylemiştir: gun uz ve ~ece tayyarelerimiz Moako- Alınan resnd leb11.,._..;, 

Türk Hava kurumu İz.mir şubesi dün ra müessesesi on biner lira teberrUde bu • SONU 2 INcf SAHiFEDE - :~tauh~lik i bh~mf'd ~~miyetli .....tlM taa..••At ...---
büyük bir faaliyete sahne olmuştur. Ku- lunmağı taahhüt ey~mi~erdir. Daha ü~ tardır. ı 7uB::ı~cı t= a;e:e.i u= Y;: u::e- ( .. ..._ 

.A ruma bir.defalık.yapılacak teberrüatı tes. manifatura tüccan da ayni miktara ya- grad da bomban:lıman edllmiotir. b ı-~---1danlı7 ~.A) - Alman o~ulan 
~~ bit ve tayin edecek heyetler sabah ve kın taahhüde girişmişlerdir. Tahsilata &Ş&uuJCW gının resml tebllti: Ru-
ta:. ... IHI harbi derhal öğleden sonra ayn ayrı iki defa toplan- başlanmış bulunmaktadır. ~ HAVA HOCUMLARI men devlet reisi General Antoneskonuıı 
~a Jaarlllne lnfıılôp nıışlardır, Görülilyor ki tzmirin hamiyetli tüccan Berlin, 17 (A.A) - Alman hava başkumandası altında Orgeneral Yako-
-~elıtf Listeler hazırlanmış bulunmaktadır. bu davada ön safı tutmak için bir birle- kuvvetleri teıekkülleri 16 ilk teşrinde viçinin komutasında bulwum ve Alman 

r- Bnzı tacirler kendileri için tayin edilmiş rile adeta müsabakaya gireynişlerdir. tz- - • • SONU 2 iNCi SAHiFEDE • • SONU 2 fNcl SAHiFEDE • 
ŞEVKET BİLGİN olan rakamlnn az bularak daha fazla ve- mir, l'>tanbuldan sonra en kabank raka- ·-·- ·-·- -·-·-·-·-·- -·-,.••• ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-,. 

..... - rebileccklerini beyan etmek suretüe bu mı hava kurumuna hediye edecektir. Te- Makarna ve çı·mento • • 
~ eziei darbeleri altında, berrüler hava kurumu İzmir merke- Jı-JD 

tı&iı.nıtler Birliğinin müthiş bir inhicfa:n büyük yurt vazifesi önünde hassasiyetin zinde açılan hususi bir hesaba yatınla- ~ 
~ brşılapnış bal en büyüğllnü göstermişlerdir. 

~ticeJer dofmabi:S~C\'k:;: Manifaturacılar heyetinin dün reis B. ca~catçılar da kuruma yapacak1arı te
~ ~bir &mmı yarattığından, şim- Hnsan Sertarin riyasetinde yapmış ol- berrüleri hazırlamaktadırlar. 1zminlek1 
,~ ve Japon~ kararlarına auğu toplantı esnasında listeler inceden ecnebi şirketlerle milessev.Jerin yapa
»tt ~ .daha btiyiik bir ehemmi- inceye tctkıx olunmuŞlur. <'aklan yardımın diğer yardımlar al'&.Sm-
~ectir. Büyük bir memnuniyetle haber aldı- da büyük bir kyımet ifade edeceği mu-

~,.~~a~~:~rc;ü:;~ ~ı:~:.~:~:~~.1:~~::~~.::i~:: •• h~:~:tı:·-·-·-·-·-····-·-·-·-·-.. S lttavaceJıesincle daha azimkir ve 
~ ~t'1 bir siyaset takip edeceği dii· 
~)'O) açmıştır. B. Stalin ff os-

kovada· kaldı 

H6kümeti bir kısmı 
ile sel irler Kaz,on 
f~hrine taşındılar 

Mebus namzet
leri se~ildi 

B. Ruzoelt ve miiıa
v;r/eri g6rii,tüler 

Bir mebus Av-

-._-- taraftan Amerikan politikası· 
~':,_~teri, türlü tefsirleri mu
~ ~dır. Mihverciler, Doğuda 
~ "'1r Jnahiyet alan Alman zaferinin 
~ alta.da, Amerlkada infira~ı tt
~ kuvvet bulataiuu, bitarafiık 
~ derp~ edilen tadilitın par
'"-.~ tasvip edilmiyeffiini ümit 
\ ~ hela ele, bu ilmidin hiç bir esa
~ ~t eemediibıi 14)ylemek kabildir. 
~ llyasetinin 1939 eylillünden -o--- • 
'-.~ii 1nkişaf1an takip etmek bu Vatington, 17 (A.A) - Amerikan r d 1 

Bt!ledi ye reiıimiz De
niz.li mehuıluluna 
namz.et g6ıierildi 

~ • alınman ·mkinı ajanslarına gelen son haberlere göre Ankarbusl !:.!7 (A.Akli). -k AçıkralolanK.Ağrıl upav .. 8 or U ar 
~~ ren 1 

!llZ Moak _ıt.._d L-- 'dd 1 me Uguua eme orgene ema >.t ...__atmış oldutunu anlamağa kifa- ova etr~uı a ":"""" t• ete cere- Doğan, Birecik mebwiluğuna KAbil bil· 
...._.....:r. yan ebnektedır. Stalm tarafından Moa- ilk" l .. M duh Şe da'"' ao••nderı•ıme 

.._ ...... , yıkıldıktan sonra, Amerika- k?v~m a~ık tehir ilin ed~l~ğine dair Y e çısı em vket Esen ı<• _.._. • 

>t 'aea ol şahsiyetleri derhal şu neti~e- hiç hır alamet mevcut degıldır. ~nizli mehbusluğunMa İZmir belediy~ re- • • • • 
1~~'1nışlardır : _SatJin ve komünist liderleri ıehrin ısı Dr. Be çet_uz, anisa mebusluguna SIİll IStıyOr . 

L.,.ter · "l b' tt k k mudafaaamı idareye devam ediyorlar korgeneral Ali Rıza Artunkal ve Mar-

~lt eB~~ .. nkıaBg ~t ıye cnk 1 onıdn~.a Vaşington 17 (AA) - Kızıl ordu din mebusluğuna da eski Burdur meb- . ~· 
· uyu rı anya yı ı ırsa un- ' .. · H Pt On l b şk Iık d' ----u--- · 

...._~illa . lf'st 1 kl k 1 ya Moskovayı rnudafaa için orada ka- usu a · . aran gene a an ıva- R I il ...1' .Mı 
~ ~enes~'~fü U otvm~. !1. ~ı:;1!f lacak, yahut tehir civarındaki yeni hat- mJ'!Ca parti namzedi olarak seçilmişler.: llZlle ' e ~ .... ,enlef'ia 
~k ~I uAnl u n sakarelını hısk' ~ lara çekilecektir. dir. Sayın ikinci müntehiplere bildirir beyanatta llidunınası 
ı...~ an manya, a ar a ımı- HOKOMETtN BiR KISMI VE ve ilAn ederim. & denizler hakimiyetini de ilave SEFiRLER KAZANDA Cumhuriyet H Ik Parti men edlldl 8!::;· B~ takdirde, ~i~leşik Cum- Londra, 17 (A.A) _ Ui~ited Pres genel başkana vekili • Va§ington, 17 ~:6--~) ~ Ruzveltin 
t.:_411! r, esır olmamak ıçm, ne kadar bildiriyor: Sov:Yet hükümeti . erkanının Başvekil aıyasi ve askeri mutavırlerıyle yapmlf 
&.~ ecle .. -s.: hi beli' 1 · bet oldu~.. .. •· ·u '- d - ·· ""' ~ '""'5" ç 1 0 mıyan nıs - bir kıamı hariciye halk komiseri ve kor Dr Refik Sa dam . ...- goruıme ı.u aaat ~a ar aunnut-
\ ~!lavaşa katla_nmak mcc~uriyetin- diplomatik ile birlikte Moakovaclan ay- · Y !; Bu isütaren~n aonun~a .hariciye na-
~ klardar. İstikbalde böyle sakı- nlmış ve Kazana gelmiştir. • • , •• . 1 .;. _, .. Hull gazetecılere demiftir ki: s ... ~!r felaketle karşılaşmakltansa tNGtLtZ ASKERi ;,_ ::._;___ =~== = lac-1 Bhu ghörüt?1belere ittirbikul et~ 
~ aae, şey kaybolmanuşkeo ngil- HEYETI YOLDA 0 n ar er angı eyanatta urunu-
~ lhukadderat birliği yaparak Na- Londra, 17 (A.A) - Royter ajansı SON DAKJKA. . tan men edilmittir.> 

4....--:. ~lebesine mani olmak lazımdır. bildiriyor: Moakov~daki lngiliz askeri B. RUZVELT lSTIRAHATI"A 
~ ~· bu kanaatle, Demokrasile- heyeti bugün §ehri terketmiş ve yeni • • • • • • • • • • • • Vaşington, 17 (A.A) - Reisi cüm-
._ .. ~ deposu haline ıelmiştiJ'. Yine muvakkat hükümt:t merkezinde birlet- Almanlar K·aıe· bur hafta tatilini geçirmek üzere Hayd-

-.....ne Alman istiJisına muka\•e- mek üzere yola çıkmıştır. parka hareket etmiıtir. Kiralama ve 
':..:q~NU? NC.t ~ARfFlIDH - - SONU 2 tNct SAHİFEDE - - SONU 2 l:Nct SAHiFEDE -

ni~ şebrin~en 
uüskürthldü 

, 
. Londra, 17 (A.A) ~ Roytcrin askeri 
muharriri· yazıyor : 

Ahnanlar• Sovyet kuvvetlerinin · mu
kabil · taarruzlarilc bir kaç gün evvel 
7.apdettikleri Kalenin :şehrinden püskür
tülm\işlerdir. Almanlar tayyarelerden 
yardım gören 100 tankın müzaheretile 
Sovyet müdafaa hattının bir noktasını 
yarmışlardı. Buradan ilerliycn Alınan 
kuvvetleri Sovyctleri çevirmek için pa
raşütcü kıtalannı kullanmışlardı. Rus
lar bu harekete mani olmuşlar, paraşüt
cüleri imha ettikten sonra yeni mevzile
re çekilmişlerdir. Ruslar şiddetli karşı 
hi.icumlarla düşmanı geri atmışlardır. 
Derniryolu istasyonunun peronu ve mey 
danı baştan başa Alman öliiJedle dolu
dur. 

Dün yeni fiat 
tespit olundu 

Fiat mü.ra.kabe komisyonu dün vali ......... -... ·--·--·--·-.. , .. __ , __ ,_,_, - ......... ,_, ___ ,. 
muavininin riyasetinde toplanmış, bazı 
yiyecek maddelerinin perakende ve top
tan .sat.af fiatlannı tesbit eylemiftir. 
Şunun bilinmesi lhundır ki komisyon, 

karar ittihaz eylemeden önce her madde.. 
Din maliyetini ve tevzii i§lerini inceden 
ineeye tetkik eylemekte, ondan sonra 
mtıabet ft tereddütsüz kararlara nr
maldadır. Bu itibarla komisyonun vermlf 
olduğu her karar aatıcınm ve mUstehli
kin menfaatlerini telif ed.er mahiyette
dir. 

Dün toplantının en mühim mevzulan 
makama ve çimento fiatleri olmuştur. 

Makama fiatı toptan ambalajsız kilosu 
40 kuru§, ambalajlı 44 ~ olarak tee
bit edilmiştir. Tel fehriyeye 42 kuruş, 
fiyangoya « kuruş fiat verilmiştir. Pe-

Japonyada yeni lı~
bine kurulmak iizere 

Müfrit tanınmış 
eski harbiye 
nazırı başve

kil oluyor 
rakende ~tış~ bu ~iata kilo başına Yeni .Japon lıablneslnln 
4 kuruş ıl~ve edilecektir. Bakkallann ,__. __ J!f. I -••.ıı.. 
bu fiatlardan daha yUksek :fiatla, hatta ----!I· yo me ......... 
bir kuruş fazlası ile satış yaptıklan görü~ lleJılenUmeJıte 
lürse hakkında hemen takıöat yapılacak
tır. 

Çimentoya 50 kilo itibarile motörde 
teslim 172 kuruş, mağazada teslim 180 
~ fiat konulmuştur. KAgıt torba far
kı ödenmeyecektir. Teslimat çuvalla 
olUl'Sa beher çuval için alınacak 45 ku
ruş fiat farkı çuvallann taliminde iade 
edilecektir. 

* Komisyon dün pamuk prese ve am-
balaj fiatlarını da teabit eylemiştir. Kilo 
başına beş kuruş prese ve ambalaj mas
rafı olarak alınabilecektir. 

Tokyo, 17 (A.A) - İmparatorla bir 
istiprede bulunan nazır Merki Kidonuıı 
tavsiyeai üzerinedir ki general Hidald 
T oje yeni kabinenin te,killne memur 
edilmiftir. Toje istifasını veren pr. 
Konoye kabinesinde harbiye nazın idi. 

YENt BAŞVEKtL KtM ? 
Londra, 1 7 (A.A) - Royterin uzak 

tark meseleleri mütehassısı bildiriyor: 
Yeni Japon kabinesini kurmağa memur 
edilen general Toje Japon empeTyalUt 
partisinin eski liderlerinden biri olarak 

• SONU 2 İNCİ SAAb'EDE -

·~ark t'~hesindf.' enkaz yı{imı hali ııe gelmiş Mkliye vasıtaları !S: iZ:ZiEI!f § iI:±: lti3 B. Ruzvelt biT toı>la'"lta nutuk inıd edeTken 



Visidf! kararlar 
> 

ivet• 

Japonyoda yeni ka .. 
bine kurulmak üzere 

----
- BAŞTARAFI 1 t ct İFFDE • 

tanınmaktadır. 19 39 son bniıannda dört 

mes 
kn 

a - beş ny kadar iktidar mevkiioe celen e-
neral Abe hnric; tutulursa, general T oje 

• ver 
arar 

ecek 

1928 de iş başınıı gelmiş olan general 
Tamakadnn beri başvekilliğe getirilo 
ilk generaldir. General Tama'ka Japon-
vnnın Asya hakimiyetini kurması pro
gramının banisidir. Bu plıin Tnmaka 
planıyle maruftur. General T ojenin 

--<>-- mesleki hayatı Tamaka plinının yakın 
CeneraJ GamJen iJe taraftarı olduğunu gösterir. Yeni başve-

esJıl• .. ,.. hft ... ••elıil ııarara kil gayretlerinde samimidir. Müfritlerin 

Bayram lıaz rl i!Yr 

Çar~ d alış ve-
r·şler e eyce 

a aret i ~ .,_...,. esaslı liderlerinden biridir. Başv~kil 
fıadar bir lıaJede olarak bu generalin seçilmesi miifritçi- --o---

~KEl.ı!ELERDE 
.................................... 

·r ba t-
u a iş·ni sebep 

o dueu ölüm 

a 
en 

Emniyet kadro u 

eçi en kısı 
am·rıeri işe . 

arar verırse •• 
ı. arbe 

başladılar -BAŞTARAFI ı İNCİ SAHİFEDI. 
--o-- met eden her memlekete elini uza~ 

faapis olıınacczldar liğin h~kim olduğu kana~ti teyit~ et- G.i~ilec.elı es~a IJe 
mckteilir. Cctıeral ToJcnın başırekalete fll' ,.. .... t7 

Berlin, 17 (A.A) - D. N. B. Ajansı geçmes'iyle müfritc;ilı'ğin harekete geçip Jı f! t.!tleri de 

(lfına sopa ile vurmuş, ~ tır. Amerikanın ~ktnnberi kıy~~ 
SOIU'a IH!f'•rın fJerabe ce Polis ara tınna knybetmiş olan eski bitarnfJJk te~ 

~ c-- d • f fıad lerine kat':i surette nihayet verdP"' 
:V-JŞden istihbar ediyor: ~eçmiy.ec~ği ve geçtiği ~kti~d? .bunu faz~rud: uar ... 

Devlet reisi Mareşal Peten dün ak- hanıı:i ıstıkamctte yepacagı ıkıncı ve 
balılı ıııtmıqlar, fıt!Jıat.. aıres ı:osa gösteren kımırlanm şu suretle~ 

Kemalp:ışanın Ansızca köyünden Ah- tafıu )le edilıyol' edebtliriz : 
pm saat 19 da radyoda bir konuşma baska bir .meseledir. Bir bç günden h!!ri çar§Jdn başlnyan 
yapmış ve mağJQhiyetin mesulle.ri hak- Tokyo, ı 7 (A.A) - Yeni 'kabine bayram alış verişleri hararetle devam 
IJandaki kararını okumuştur. Mareşal tamamen .ordunun nüfuzu altında bu- etme~ir. Cümhuriyet bayramı ile 
bunu müteakip §U sözleri söylemiştir: lunru:n'ktır. ramar.an .bayramı bir aray3 ıgcldiği için 

- Rlon adl:Yesi normal olarak muha- IKf ISTIFA DAllA ~atışlar daha hararetlidir. 
kemeye devam edecek ve en kısa bir za- T olc.yo, 1 7 (A.A) - Kabine ba, ka- Giyilecek eşyası ve ayakkabı fiatleri 
maruia kararını verecektir. Fransanın tibi Kimci Tomeito ile kabinenin parln- geçen senekine nazaran bir hayli yük
yıkılmasmm birinci derecede mesulle- mento büro tefi Tokyo Murapte haıve- selmiş olduğu için müşteriler mübayaat 
rinhı ~n o derece ağırchr ki sadece kil prens Konoyeye istif alnrını vermiş- sırasında zorluk çekmektedirler. 
siyast cezalarla g~..tirilemez. Rion dft. lerdir. K~ mevsimi girmek üzere olduğu için 
:vası tarihimizin büyük bir davasıdır. Haberler nezareti akpm s;eç vakit bu kışlık lastik ayakkabı satışı nrtmıştır. 
Karışık bir zamanda cereyan etmiştir. iki zatın ayan meclisine tayin ı"di1diğini !stanbuldaki Cizlaved fnbrikası, tz.mir-
Belki bazı tehlikeleri de vardır. Ben bildirmistir. deki tüccarın ihtiyacına cevap verme-
milletin menfaatini düşünerek ithamları AMERiKA - JAPONYA dlği ve mtiracaatları reddettiği için, aJa-
ve verilecek cezalan 1arttun ve bundan Tokyo. J 1 (A.A) - Ho§i Şimbu.n .kadarlar keyfiyeti hilkümet nezdinde 
sonra kanınını verdim. Eğer bu cezalar 11:azctd Japon - Amerikan münasebet- takibe karar vcr~lerdir. 
'daha sonraya bırakılsaydı. Hiç bir fay- lerindcn bahisle diyot" ki: ----
orun olıruyacaktı. Böylece ndalet yo- c Vaıington hiikümeıi ne Pasifikte 81· 1· kala V m ll htek1" r·ı 
iunda ille merhaleyi llŞtn.11 bulunuyoruz. "!ulhun muhafazasına, ne de Japon -
Eğer dava tabtt şekilde cereyan etseydi Amen'kan münasebetlerinin iyileşmesi-
17 numaralı ana yasaya müracaat etmez· "le alaka gösteriyor. Amerik&. İngiltere 
Öiın. Başlıca mesullere dava sonundn üe s1kı it birliğl halinde. Japonya üze
~erileeek cezalann pmdi bUdirilenlPr- tinde yaptığı baskıyı arttırmağa ve onu 
öen ı!aha aftır çıkacağı görüleceJ.."tir. Ya- 1'arhe .10\mıığa çal~maktadlJ'. 
şadığımu: bu devrede herkes mesuliyet Japon hüküıneti. pasifikte sulhu ko-
payını atmalıdır. rumalt için kendi hcsnbına elinden ge-

leni yapmnl:tndır. Fakat barış yolunda 
KARARA tNTl7..AREN Japon t'.,,,...,.••--~ .. ~ ... rle lh bııd~t vnr-
KALEDE HAP1S dır 
~l, 17 (A.A) - İtimada değer kay- · ----

ıııahkôm oldu 
Kilosunu 355 kuM.t§a mal ettiği kalay-

1ann beher kilo.sunu 700 lruruştan sat
tığı tesbit edilen ve ihtikh cUrmU .ile 
adliyeye verilen Halimağa çnrşısmda 
kuru yemişçi Şükrü Ugunm 25 lira ağır 
para cezasına mahkfuniyetine ve dilk
kanının bir hafta mildaeUe kapatılması
na hnır ve~. naktan bildirildiğlıı2 $:!Öre Mareşal Pe-

Wı. Rion mllhnkemesinde muhakeme }.im anlara gore -
edilecek olan suçlular hakkında aşağı- .... "' E Tezgihları 
&ki kararı vermiştir: • RA$TARAFI 11Nct SAJ11Fr!J>E - 8 ulatm!ft Kaliteleri 

Eski başvekillerden Leon Blum, Da- bütün cephe boyunca düşmnruıı !lahra Tes it Edildi 
ladye başkumandan Geneml Gamlen, meydanlarını. münable hatlarını, Sı>v
Portale kalesinde hapis edileceklerdir. vet müdafaa mevzilerini büyük muvaf
Esld hııva nazın Giloşon ve nnurlardan fakıyette bomb81ıımış1ardır. Cenupta 
:Jakoma yeni emre kadar Brasörde ka- hava kuvvetlerimiz kl!ıa bir zamanda 
lacaldardlr. d'i1tnanın 11 tayya.re!\nl tahrip etmlt-

Henüz itham edilmemiş olan eski baş- lcr, bir mühimmnt deposunu uçurmuş-

ncaret oda meclisi diin öğleden 
sonra reis Hakkı Balcıoğlunun riyaseti 
albnda bir içtima akdederek el tezgah
larında dolc:unmnkta olan lkuma.Pann 
lmlitele.rini tesbit eylemiştir. 

vekil Reyno ve nazırlardan Mandelin de tar ve tayyare meydanını harap etmiş
Portale kalesine göndC'rilecek1eri zanne- lerdir. Merkez ceph~sinde Sovyetlerin 
<iiliyor. Hapis mücld~tinin tayini ve nl- d~ir yollan bombalanmış dört hat ke
bat kararın verilmesi Rion muhakeme- silmiştir. 18 tTen, bir dPmir yolu istas-
sine bırakılm1ştır. yonu tahrip edilmiştir. Düşmanm nak1i-

Bunb.ra .,imdi b.litelerine göre fiat 
t.o.kdir cdileuktir. 

DALADYEN1N ~AMI ye koltannn, sahra m~zilcrlne hücum 
Ull Belediye daimt CDCÜ~ni dün Öğle-vl~ı. 17 (A.A) _ Adalet meclisi Rion edilmiştir. 6 tank. 8 top tahrip edilmiş, 

~ b 1 kli L-" b '- 1 den ~nra rclıı Or. Behçet Uı:ım rlyue-
ınahkemesine Dabdye, Lron Blum. Ge- ir ço;c na ye vasıuuan oman anmış-

ti altında toplanmıştır. 
neral Camlen, Pıyerko, GUoşon ve Ja- br.MACARLARA GöRE Belediye rrisi öğleden nvel Fen.i 
komenlnln cezalnndırılmalanru teklif . Pqte,, t 7 (A.A) _ Azak denizi bo- pasa balvanna giderek oradaki Ü1JMt1 
etmiştir, Daladiyenln başvclffıleti .zama- yu- -nWnı ha-rckedcrdc Doneç hav- tetkik eyl~. ••• bava_ gan fabtilra_sm. da 
Jıında Fransayı hmbe hazırlanmadan ve ...... J-r fa-1:-..: d ~..ı-- __..;_;.,.;.. 
yüksek harp meclWnin muvafakatini a1- zasını müdafaa etmekte olan Rus kıta- artan w.qcu e gu~ ts~•·••.u.•.•ae~· 
madan harbe soktuğundan ve yüksek lannm etrafmdııld çenber ~ttikc;e da- -
kumanda heyetinin fena teşkil ediline- raltılmaktadır. Ruslar ancak Tagarogda 11' ti.I S ··-..ıren .. ..--ıur--u-
sine eebebiyet 'ftl'lliğindeo. tspmyada b bir bö~ el_de bulundıırm~. Takdir Edildi 
halkçı cephesine çok mlkd.arda tayyare Dü,mumın sahıTie ırtihatı kcsilmlştır. · VilAyct nüfut dalreal memurlarından 
gönderdiğinden, Fransayı mtldafaa va- Budapefe. 17 (A.A) - Macar aıan- B. ~rafeddin Güllaç vazifesindeki gay
atalarmdan mahn.ım cUiğfndeı dolayı lll bildiriyor: Ulı:raynada\1 müttdllt1~ reti hasebiyle vilayetçe takdirname ile 
bu kalede ibmete memur edilmesi tek- Don~.ç kavaindeki Sovyet kuvvetlerinı taltif edilmi§tir. 
lif edilmrkted.ir. daha dar araziye aürmüşlCl'dl.r. Savyet-

GAMLEN1N rrHAMI 
General Gamlen, enerjisizlik ve .karar

snldda haıp esmsmda kumanda heye
tinin ~Atını bozmakla itham edilmiş 
ve bir kalede ikameti teklif olunmuş
tur. 

LFX>N BLUMUN lTIIAMI 
Leon Blumun, harp sanayiinl inkişaf 

ettirm*le ve sınıf mllcad~lesinl 
tahrik ederek memleket maneviyatım 
zayıflatmakla Fransanın hezimetine se
bebiyet verdiği ileri sü.rülmüştilr. Leon 
Blumun da bir kaledeı ikameti tekli! 
olunmaktadır. 

DtCER 1TRAMLAR 
P.iyerko, Fransaya lil%um1u bava kuv

vetlerini temin etmeği ihmal etmek ve 
Fransamn emniyetini tamiri kabil olmı
yncnk derecede bozulduğu halde ParlA
mentoyu a1dntmnkla itham edilmiştir. 
Eğer kendisi Frımsada olsaydı onun da 
bir kalede ikameli teklif edilecekti. 
Gilo~ ve J'akome vazifelerine ay

km hareketle 'iLham edilmişlerdir. Fa
kat suçlan yedinci maddenin tatbikini 
ieap ettirecc'k kadar ağır değildir. 

DEGOLCULAR ttıRAZ 
EDlYORLAR 
Radyo gazetesinden: 
Vi.şi hükümeti daha doğrusu Mareşal 

Peten t.nrafından verüc:n karam göre 
Leon Blum. Daladye ve başkumandan 
Gamlen harbin mesu1ü sıfatiyle muha
keme altına alınacaklardır. Bu üç şahsi
yet muhakeme cdilm~lerine intiz.aren 
bir kalede bapsedileceklerdir. Fakat 
Degol taraf darlan bu karara karşı şid
detli bir durum almışlardır Bunlar, 
Fransayı harpten mesul göstermek için 
Alınan baskını ile karar verildiğini söy-

\crln bücumlım tudedi1mlştir. Harekat 
tesbtt olunıırı p1An dahiHnde de.-am et
mektedir. Macarlar bu harekata iştim 
etmektedmCL 

__ ....,,,_,,..,.""j;-
Ode•a z.aptedilirken 

_ 8ASTARA F1 1" f N f't SAHiFEDE • 
ordusuna mensup kuvvetlerden yalnız 
blr kaç husust teşekknliltı mfrz.abe.retine 
malik o1an 'Rumen OTdusu 16 Birinclteş.
rin gilnü oaesa şehir ıve limanını Utp
tetm~ir. Odesa 'önUnde derinliğine ha
zırlanmış olan sahra mevz.ilerinde'ki 
düşmana kMşı iki aydan beri yapılmak
ta o1nn çetin muharebeler bu suretle 
zaferle neticelenmiştir. Alınan ganlmct
ler henüz sayılmamıştır. D~man bu 
suretle en mühim bir endüstri merkPZi-

----·---
Camaltı Amele 
Yemekhanesi 
yapbrahyor 

Çamaltı tı:alasında amele için munta
zam ,.cm&U\Clcr yapttnlmaama bra:r 
verilmi~tir. Bu iı 14500 liraya eksiltme
ye çıkanlmı~. 

İKİ TAYİN 
Mulıuebd hasmiye talısil katiplerin

den Muzaffer imren Bornova mücadele 
istasyonu anbar ve malzeme memurlu
ğuna tayin edilmiştir. * Antalm Cnzi okulu öğTetmeni 
Bn. Seher Güven !zmir Yali !Kizım pa
ş:ı okulu öğretmenliğine tayin edilmiı
tir. 

ni, deniz şehirlerinin en mühimlerinden ZABITADA -
birini ve Knradenizdeki en mühim lima-
nını 'kaybetmiş bulunmaktadır. Odesa 
ııçıklnrmdn Iaallyette bulunan A1man asa Kırarken 
hava kuvvetleri ~ehirden çıkan ve as- Yakal star 
ker yüklü bulunan düsman nakliye ge- tb hi o&lu Mehmet ye Anbılya1ı 
rollerine büyük muvaffakıyetle hücum Ali adla;:'nda iki kişi Fcv.ıi · paşa ıbulva
etmişlerdir:. Top ye~ftn 30 b~ ton hac- rında üç depoya girerek bundaki i)ara 
minde 6 duşman tıcaret g.emı~ ~abrıl- lcasalannı varya ile ec;mağa tqebbüs 
mıştır. Bundan başka sekız büy~k. ~a- ettikleri iddiasiyle tutulmuı}ardır. 
pur nğır hasara uğratılmıştır. Bır duş- beyr d • 
man hücumbotu imha edibuştir. r e ll' 

K arhane Basıldı 
leyerek Peten ve Darlanın da en aşağı incirli ova nahiyesinin Erbcylill kö
Gamlen kadar mesul olduklannı söyle- vünde Kadir oğlu Alımet Sezerek evinde 
mektedirler. Peten hiç bir vakit Fransız kumar oynattığı nahiye müdürü -..e jan
uker1eri ve ve askeri kurumlarivle il- dıınna karakol knrnandanı tarafından 
{!isiz olmamıştır. Petenin bu suretle bir haber alınm~ ı 4 _ t 5 ilk t~rin çarş::ım
el çabukluğu ile mrsuliyctten kurtulmak ba 1?eccsi kumar oynatan yer bacılmış
~cdiğini ~.egolcü!~ ileri!.c sürmekte- tır. Erbcylili köyünden Riza Özcnn, 
dır. Degolculere gorc henuz harp mes- Mehmet Kocner Sınırteke köyünden 
ulleri aramak zamanı gelmemiştir. Ahmet Cüleşc.n,

0 

~hmet Tosun adında, 
·--------------- dör ~ ve ev sahibi. 15 7 lira para, :zar 

~:nELHAMRA Matine len 
itibaren 

ve iskambil gibi kumar at:ıtiyle suç üs
tüncd yablanmt3lar ve adliyeye veril
miılerdir. 

met oğlu Hüseyinin ölümüne sebebiyet Emniyet müdürlüğü polis ara~ 1 - Ödünç l'cmıe \'e kirnlnma k-" 
vermekten mııznun Mehmet oğlu Halil dairesi kadro.sunu takviye e-tmeğe karar nu ... 
tbrnhimin muhakemesine dün ağır ce- vermiştir. Yeniden ihdas edilen araştır- 2 • Amerikan ticaret gemilerinio fi' 
uı mahkemsinde dev:ım edilmiştir. nın başkoımerliğine B. Niyazi Tekin ta- zı] denize cynbat scrbestilerinin ~ 

:Mahkemece tC'Sbit edilen ifadelere cö- yin edilmiştir. 3 - Grocnlandm ''C İdmıdmun ~ 
re hldisenin şöyle .eercyan ettiği anla- Emniyet Wnirlerinden B . Aziz Tüz.Un 4 • Amerlknn doımnmasmm ~ 
§Ümıştır: emniyet müdür muavlnliği, emniyet salamın - dar gaıp ~ ~ 

Halil lbrnhimin bağmın yanından funiri Abdullah Orcan adlt kısım reis- seyriiscler serbest.isini temin etmek fi' 
geçmekte olan Nif çayı h~r sene bu ba- iiği, B. Salim Akdoğan da idarl kısım re- mesini bmat dttuhde dmcsi. Ve 1ıılJ 
ğa 7.nrar !.tas etmektedir. Halil 1brahim isliği vazifelerini dilndl"ll itibaren ida~ sayede fn:lliz donmımasmın om~ 
zarara mani olmak üzere bağının kena- ye başlamıjlardır. dnlı:i yüktin bilyük mikyasta azal-
nna bir sed yaprrıış ise de bir mikdar - -- olnınsı.-
çay suyu buraya :nüfuz etmiş ve bu .ara- • aat j cadele 5 - Pcsi.Cı1de.. !İngi:terc.n.in J~ 

ıda çaydaki bazı kügük balıklar da bura- Tekıtisyenlibl knr;ısında yalım olmat!ığmı g~ 
da mahpus kalmıştır. &- bir seri tedbirlerin ittihttzı ... 

Hadise günU Ahmet oğlu Hüseyin Ziraat mektebi zirant mücadele tek- 5 ~ ·Anıcrikıın gcmilerinlıı silabJlıl: 
mezkur yerde Hasan adında bir arkada- nisycn namzedi yük.sek mühe.ndla B. dınlmnsı ve 1.n-ı mıntakası olan suJtt' 
.. ;yle bal k tuttuğu d bag· h'b" Suat Cıtılın memurtyet asaleti tesdik •uuı ._,,,. 
~ 1 smı a ın sa 1 ı ~erlerini ynsnk eden hitnrafiık PJ""'" 
Halil İbrahim gelmiştir Balık tutmak edllm~tir. nunun tDdili .• 
ve tuttunnamak mUnakaşası kavgaya ·ff4 
müncer ohn~ur. B. Ruzıelt l1e mü- Bu sonuncu tedbir henüz kan~ 
Şahit Hasanın ifadesine nazaran Ah- kesbetrncıniş ise de biturnflık .kan tll 

met oğlu Hüseyin kendisine: • / · ı Ü f " / da bu ı;ook mühim tndilafm en ~._w, 
Ş d b ğ b . B §DVlT er l gur Ş U er -zamanda y.ı:pılneqğa mılh3kak ı;a~ 

- ura an a ıçağımı getir. u lir. Amerika mebusruı rcisl •. mümcssıı4'·Jltl1 adamın kanını içeyim, de.ınŞ. - BA$TARAFI 1 tNd SATIWEDE -
Bunun üzerine Halil tbrahim de eli- ödünç verme programını tatbike me- meclisinde knnun tndili lehinde - _.._ 

ne geçirdiği kalın bir deynekle Hüseyi- mur B. Hoı>kins beraberdir. 150 ki!iilik bir ekserb-et tenıİJl edilectr 
nin başına YllnnUŞ ve onu yaralamL,- cA VRUPA YA ASKER Di söylemiştir. . 
tır. GöNDERtLMELlıt Bu suretle Amerikan filoswıun ~ 

Araya girenler kavga edenleri barış- Vaşingto'!: !7 ~.A.A) - Şim~i~e dilik İzlancla ,.olu ile tahdit cdilm~ oı-
tu:m.ış, ikisi bun.dan soııra ynıı yana yn- bc!M her ıtürla mudcıfaa itedbirlc.inia fnaliyet ı«;evresi, derhal BritDnya ablr 
r1m saat kadar balık tutm~. aleyhinde bul n mebuı Mark Anton- lnnnn, Silv~-ş, Bnsra körfcüoe de W 
Aynı gün köye dönen HUseyinln başı yo dün e.lq.am mümeaainer mecllsini mil edilmiş olacaktır. Yani Amcrik" 

fena halde ağ.rımağa haşlamış ve o ge- lu:yr~e IWı:~!Jlır· Bu ~&us ıbir prp donanması .hü~.-~c.nizJerdc İngi~~ 
ce :kaldırıldığı dispanserde Hüseyin ne:r.- cepbeaı lesı~. ılÇlD. ~ kt~annm nanması1e :ış hırlıgı yaparak 1;'1estt 

11 fi oimağidcn bayata gözlerini yummuş- Awçaya g-0nde!'.ilmesinı tanıya et- leri paylaşacaktır. iste .Amcrıkanın. 
tur. miı;tir. Mark Antonyo Rmya,-a taarnn Japony.nnuı müstakbel knrnrfar:ı i1ı" 
Ağırccuı heyeti, bazı nokt.nların so- edilincey~ ~de.r•v~bt .bir .~eryalist r:inde en kat'i teSir ynpnrnk olan dtt..-ı 

nılması içln muhakemeyi b~cı'ka bir gü- harbı. telakki ~~ıgını, tımd! ıse ıharbm da budur. 
ne talik etm4:tir. A;mf'..rıkanın ~afıu:mu alabdu eden Japonlar, Amerikan harp ~ 

B. Stalin Mosko
vada kaldı 

in~. harp ~nı aldığım ve Anı~ İzlnnda ile İngiltere .ıırnsınaald su~ 
~udafaası !_Çın elın.ııcak her tcdbmn le- kafile usulünü tnkv'iyc etmeleri halfıl 
hır.de ?1dugunu, bıtarnfl!k ı,anun~n~ de bu h:ırekeün Aı·nıpn harbine ft-1' 
~mıyl~ ~dınlması lıızım geldiğinı rilmnın açık bir miid:ıluıksi manııst" 
ilave etmiJtır. .tıı7.ammun edeceğin~ Jnponynrun .ela llf' 

• BA~'fARAPI 1 tNr.t SAHİFEDR - Iii jpliktln d.c.ruhde et@ vecibeleri ye-4' 
Vaşington, 17 (A.A) - Diplomn.flk Sov vetlere .JıÖT.e ne gcti~ğc mecbur kalncnfıııı $ô11't 

mahfillerin fikrlııe göre f~iid.e l>tt 1 
vaı.i':et ~lduğu tak.clirde Amerl.kıın ~ - JA f1 1 tNct SA1JİFE'DE - yo~~rika, hugllne lmt11.ar ac,-am tillJ# 
hneti Mo!kovadıln av.rıl~caktır. Haric.i- Birliklerimiz Almnnlann kınrr,eilerl- müzakcrclcrdc,, Jnpony.nyı nlib,·~ 
ye neu.ıeti bu hususta luç ~ !hm.~ ~t- nüzi .çevinne ~ebbüSlcrine yalnız mıı- ay-ırmağa çnlısuutiJr. Bu maksatla ~ 
ma.nıı.ştır. Karar almak vaı.ıfcsı buyuk lrovcmet etmekle knlmamışlar, ayni za- fcdiJe.n wıyretler".ın h~ .netice ,renn_... 
elc;ıve .bırakılmıştır. manda düşmanın muvasa1a yonannı mcydand.a4ır. 

V~şın~ton, 1 7 (A.A) - .. Aı.oeyeted tehdit eden ~e düımuuı birliklerini geri Şu hali!e Ja.JlOl :.rarun J olundaa "1' 
Pr~n Jyı .bir ~ay,nnktan ,J1.ldıgı hır h.nb:- ekıün v bur bırakan kn hilcum· miyercği nnlıışı14ıldnn smırn. A~ 
re gorc birleşik Amerika devlet\erinın ç ege mec .. rşı .. h' ı--- ,,;J' 
M k b" ··k el · · St h d b ·· larda bulunmuşlardır. Duşman saattan mn haratı ma ıyi?t tnşıynn :.wırar.1 ...-

b··0~·ı~vaı_.:1~~u k" ç~sıl ::~~La~- Rugun saata daha fazla zayiata uğrnm~ır. Al- ismr etmemesine hnkl\n v.ar mııbr?_~ 
uyu ... e..,. la; er anıy e ~ usyft• i:dıKJ ·ım r..A... Qcr'i, Jsr:-... 

nın içerilerinde biT §ehirde yerleşmek rnanlar gerilerini ~~-~ ~ 
11

e- ruf'!'lbn~ Ah.mcncl n ~?ye '!'1--t/I 
ü7 ,..re Moskove.dan aynlmı!tbr. ~mizin muk~vemetini ~ınLU.LA içı~ e e- ya ~ıe unr .ı o er.ece .omme geçu.ıı~ 

Y e.ni Rus hükümet merkezinin lıımi rındcn geleru ynpıyor1ar. naba çetin mu- !il!Y tclak'kı ebneldecl.irlcr ~i 1>ıı - •· 
zı1ı:n-dilmemektedlr. harebeler belc1cnebillr. :Her halde diit- kcthı hnzıt.lıkfarım Thma1 ehne!fuıe ~ 

MERKEZtN TA$1NMASI NEYE mnmn projelerinde muvaffak olanuya- dan 1m:nkmadıın Jnpon doııanm ,. 
DELALET EDER ? ~&imdiden ıasikAnhr. imha -edilmesirii iistiyorlar. Bun1ara ~ 
Londra, 17 (A.A) - Tııymis ga- EVVELKt CONKO VAZf!ET . re, on~ bayle ".bir :nclice, iki atı~ 

zeteııi nzyor: :Diin Al."fllm =whtelif Moskova: .. ~ 7 (A.A) - Dün gegekı kn.~o11uı :'Yrılao lcun·etler ~n:s # 
memleketlerden gelen haberler Sovyet Sovyet tebl~: _ _ . _ DlDVB'ZClle.J'J esnS:1ı surette d~dire 1" 
hükümetinin Moskovadan ayrılmt§ ol- 16 ilk teşrın gunu 9U'Pı_şmalar büıun Ameriknn dannnınnsmm Paıoiülde ;I' 
duğunı:ı bildinnektcair. Reom1 beyamı.t .cephe boyunca devanı etrQiJth. J,ir eııiüs~i ka1mam~'l gün_ Av:nıJ'9., 
olmamakla ~raber bu hal maiıteme!- Muharehd.cr cephenlıı batı 1stike.me- 1armda ln!!iliz aonanmnsilc cl birntl ,-_ 
dir. Bc.ınunla be.m'ber h:ükimct med:.ezi- tinde ?il_hasaa ~d~ll olmu§tar. ru parak ttalynn, Fransız donnnm~ 
nin başka bir yere tuınmı, olmaa Moe- Bu ıstik~ttekı mı.Uıarehelerde dn ~k etmeleri mlim.kUndür.. r-
lc:ovamn ciişece.ğine Stalliıin de kanaat taraf ta ağır ~ayıplar verm\otlı. . Giiıiilüyor ki, Amerika. JanenY•_...tı:• 
v;ctiımiş olduğuna del.alet etmez. Bu 1 7 ilk ıtC§?lnde 41 Alman tayyaresı bir harp ihtimalinden eodiı,<;e etJnClflP" 
hareket şelırln anJ bir ıteh1ik~ye maruz: ıtahrlp e7.ı1ml§tir. Bizim k.ayıbımız 18 tedlr. 
bulunmasmdıı.n z:iyacle narbm :idaTC !tnyyaredır. • .. • . . y~ Jnpruı knbinesl Amerika ile )il' 
merkezini .iın:Un dahilinde !kolayca ve _<!ete ~arekab d~mnn ışgali ~lıın.da1ci bi ~e alan bir kabine olacnksa 1.~ 
tamam olarıil: i: liyebilecek bir yere gö- lbutun bolgelerde ııddetlenmlştlr. L--b· k kınd '1,_• dr.-.. ~ 

. Al 1 n1a d işgal et pa ruu: ı, Pf' ya a '''"' .... ..,. a 
tümıek ıihtlyaandan 4oi!m~ur. BiT de- "kl ~nKn-~n~ son z0amlad h' ad fnzl~ e inkılıip edecek demektir. fi 
fa. böyle bir karnr verildi mi arbk Mos- tı en aıcnın ve re e m en , .. ~J 
kovnda kalmasında vc}'a en ıon anda Alman 'öldürülmüş. 200 d;n fazla ~": $/EV IE'I.' fWV __./ 
orııda bulunnuwnda bir !avda yoktur. hane kamyonu yakılmış, bır çok. kopru 

tNGtLlZ DJPL0MATLARI berhava eailmiş ve mühim miktarda ia-
A YRILMADI MI ) şe maddesi !ahrlp olunmnşur. 
Londra, 17 (A.A) _ İngiliz diplomat- Ka1enin. clvannda faaliyette bul~ınan 

lnnnın Moskovadnn ayrılıslan Londra- bir çete hır Alman n1ay karargahını 
ıda henüz teyit cdilm~r. F:airnt .as- hasmış blr :e~~an.~l~i berhava ederek 
keti 'heyetin ayrıldığını sa'tl\hiyetli kay- 55 Alman oldurmuştür. 
naklar bildirmektedir. {)jğer şııyinlııra 
göre Sovyet hükümeti de daha doğu bir 
merkeze gitmektedir. 

Sovyet biikümeti ile tabit olarak sıkı 
b1r surette t~rnas edecek ohtn diploma
tik heyetlerinin ayrılıslan Sovyet hari
ciye komiserliğinin ve belki de dij!er 
hükümet dairelerinin de Mosko\•ay1 ter
ke hazırlandıkları veya şimdiden fork 
e:tmii bulundukları fikrini vermekte
dir. 

HARBE DEVAM AZMİ 

:11ın1111111111ınnııınmmmmıınııııımmmın~ 

~ uMmWN asnroffi..E § 
§ BUG:ÖN 

- YEN.DE 
~ HALİDE VE SAİDİN oynodıkJan ~ 
§ T'ORJCÇE E 

C A il 
VE İLK DEFA -

L 
,/J 

Hükümet merkezinin taşınması ıçın -
verilecek karar her 5eyden ~vvel Sov
yetlerin HiUere ve Faşizme karşı mU
c-adeleye devam lıakkmdaki ~itmez 

: AYRICA _ \'e sarsılmaz aı.im1crlııi en açık bir şe
kilde gösterecektir. 

Moskova, Almnn kıtaları :tarafından 
şiddetli bir hücuma uğramaktadır. 

§ l\11~, • .EKET JURNALi No. 3 
E .TORKÇE SÖZL-0 ~ 
: ı ı ııııınımıımııı ıııı 11111111111 mı ıımmnınnm= 

sa 
OZOM 

419 üzüm tanm 46 25 5 1 jS 
367 S. Süleyman 45 50 46 
311 1<. Taner 43 75 46 sO 
223 N. Fadıl 45 50 st 
214 F. Solari 44 4.+ ~· 
1 72 M. j. Taranto 46 50 ıı;1 
155 Avni Meserretçi 43 46 sO 
10~ Betino Cabay 47 48 
98 Y. t. Talat K. 43 49 zS 
91 Akşehir banknsı 45 48 sO 
75 Sükrü Oğur 45 48 70 
66 Muammer Urlu 44 44 
61 S. Bencuva 45 4S 
37 E.dvin Kohen 45 41 
33 inan şirketi 45 45 
34 13. S. P. b7.araki 46 46 sO 
32 A. R. Bıırki 48 49 ı~ 
29 H. Nazmi Özay 45 25 45 
29 A. Hı-kkı Saraç 44 50 ~~ 
20. incir T. A. ş. 43 44 sO 
1 7 H. Mehmet Mutlu 44 .48 
12 Ahmet Tabak 48 

MEVSİMİN EN ŞEN-.. ZARlJı' ... YENiLfKı.ınu.E SÜSLE 
AŞK FİT.!'tll OLAN-

EG L E CE K Dl 

ıiş BİR 

1 

2600 yekiın 
43 501o~ No. 7 44 ?0 

No. 8 45 50 
No. 9 
No. 10 49 
No. n 53 28 

DİKKAT??? 1 (Leyla ile Mecnun} u 1 DIKKA ??? 
ARATMIYftCAK KADAR NEFiS.. c-- - - • ·- -·- -· _,. ·-

TYRONE POWER - L1NDA DARNEU .. GiBi IIEB KESİ ~ TAJtDİR 
ET'J'İ(Ü BÜYÜK ARTiSLER TARAFINDAN OYNANI\DŞTIR ... 

AY R ı c A: RENKLi: Mi!Ci ve ME l.EKE'J' JURNA:u 

SEANSI.Alt: 3 - 5 - 7 - 9 DA.. İLK MATİ!\'E UCUZ FİAT 
S El AH ( 00 i i EYU i~BOZ SlA 

19 siyah C. Ali.qn 26 
3
o 

1 O :rezııki P. Klı.rk 26 O 
ZAHiRE 11 5 

f 7 çuval Nohut ' ' 
77 ton Su!m.m 40 75 , 
61 Balya Pamuk 6 77 

84500 kilo P. cekirdeği 
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INGILIZCE 
YAZAN : FREORİK DA viS 

~re ten Dersler ------ ...._._, .. ,_,__... !~ Buda ile bu caninin ne münasebet ve ala· 
..._ Yardı? .. Daha ne gibi hAcUseler hazırlanıyor 

idi? .. Bu caniyi nasıl bulmalı idi? SEKİZİNCİ DERS 
_ 9 •• Tırnak işareti arasında bulunan g telaffuz edilmemiş gibi okunacaktır. Fa-

lla kat n kendisine g ilave edilmiş gibi telaffuz edilecektir. 
-B bengut : ni kapadı. Breakfast (bre'kfıst) kahvaltı Salt (solt) tuz 
~ u esran beş senedir saklıyorsun. Ölen adamın izahatmd&n esrarın ay- Lunch (lanç) öğle yemeği Pepper (pe'pı) biber 
~ Sen biltiln dünyayı dolaştın; esra- dmlaması lazım gelirken hakikatte va- Dinner (di'nı) akşam yemeği Mustud (ma'stıd) hardal 
~beraberinde taşıdın. Yani bir ci- ziyet daha müphem bir şekil alın~ bu- Diuing-rooın (da'ynın•g• rum) yem ek odası Vinegar (vi'nıgı) sirke. 
~'111 esrarını .. değil mi? Bu cinayet lunuyordu .. Bu bir sıra cinayeti işliyen Meal (mi'ıl) Yemek Oil (oyl) zeytinyağı 
lıit Buda'nın esrarile beraber yaşayan meçhul cani hakkında zerre kadar ma- Course (kôs) bir parti yemek Beef (bif) sığır eti 
~ldu. Çilnki sen ve arkada.'jlann lUınat alınamamıştı. Restaurant (re'stroıı) Lokanta Vcal (vi'ıl) dana eti 
~ Ya varmazdan evvel Yeşil Bu- Bu cani kimdi? .. Yeşil Buda ile bu Soup (Sôp) Çorba Mutton (ma'tın) koyun eti 
~uuz, içindeki kıymettar taşlan, caninin ne münasebet ve alakası vardı? Bread brl''d) Ekmek Pork (Pôk) domuz eti 

~lt ~ =~=~ e~~~~~ iT!dıı;:~ Daha ne gibi hadiseler hazırlanıyordu? Meat (mtt) et Bacan (be'ykın) 
'·k Caniyi nasıl bulmalı idi? Egg (e'g) yumurta Fruit (frOt) meyva 

,__ :" enceleri yapan yoksa bu es-- F·sh (f' ) b lık ı ' 1 Im ~-~ı öğrenmek istiyordu? diye sordu. Bu esrarın anahtarını göstermesi için ı ı ş a App e (e pı) e a 
~ in •A - dı - ol - mı - yan - a - dam• ı Ra- Jam (Cem) reçel Pear (pe'a) Armut b.t;ktJ' e cevap vermedi. bengut beyhude yere bekledi. O, de- Marmaladc (Wmıleyd)marmalad Plum (pla'm) erilt 

.;:: l'okaa~:;:~u ~üşterek oldu- dektifi bu çözülmez muammalnr içinde Butter (ba'tı) tereyağı Cherry (çe'ri) Kiraz 
~. bu sırrın meydana vurulmasın- mutlak bir karanlıkta bırakmış idi.. Sugar (şu'gı) Şeker Orange (onnç) Portakal 
'~lttuğundan mı bu yeni ve %incir- - i - Ch~ (çtz) peynir Lemon (le'ırun) limon 
aı... lçctnayetleri yapıyor?. Yahut Buda- ENDiŞEI.J VE KARANLIK GÜNLER .. Cream (Krlm) kaymak Celery (se'lıri) kereviz 
~aı.:.~~en alınan mücevherat, yakut Ölen adamın e\•inden Rabengut, san· Milk (mille) süt Peas (ptz) bezelye 
'~n g~rl mi isliyor? Yoksa, ken- ki hayaletler tarafından kovalanıyor- Tea (tı) çay Beans (btnz) fasulya 
~e dUşenden baskasmın hisse- muş gibi bir süratle uzaklaştı.. Coffec ( (ko'fi) kahve Tomato (tımA'töu) domates 
~ nü almak fikrindedir? Hiç bir bAdisenin kendisini bu kadar Wine (ua'yn) Şarap Lettuce (le'tıs) Marul 
- ~ büyük bir güçlükk : sıktığını ve korkuttuğunu bilmiyordu ... Water (uô'tı) su Plate (pleyt) tabak 
~ ı..... •• ~ıyınetll taşlar, o elmalsar çok- Önüne çıkan ilk taksiye - bir deli gibi • Bcer (bi'a) bira Knife (nayf) bıçak 
'hbijdl.· O, bundan başka şeyler istiyor. atladı ve ev!nin adresini verdi.. Vegetablc (ve'c;tıbıl) sebze Fork (fôk) Çatal 

Eve vardığı vakit Rabengut o kadar Potato (pıte'ytöu)patates Spoon (spfuı) kaşık 
~ ICoUna bana hakikati söyle! Az berbat bir halde idi ki hizmetkfın Ster- Cabbage (ke'bıc) lahana Glass (glis) Bardak 
... ~eksin. Budanın icindelri bU- Un : CauliflowPı· (ko'lifla'uı)karnabahar Cup (kap) fincan 

eyi -larak paylA•tıgınv ızı bili- Saııcer (sôsı) fincan tabagvı Bottle (bo'tıl) si~ 
ı ,,.,.. .IAi' - Ne oldunuz? Hasta nusınız, l'oksa! , 7-

!ıeJ tdeklleri aldıktan 90lll'a, Bu- Diye sormak mecburiyetini hissetti.. Jug (cag) sürahi 
•ı..:~ nin içinde ne vardır?. Bu Ye- - Hiç bir şeyim yok Sterlin .. Yalnız --,Z-MlR- BF'.-1-ED-tY~-atN-D-EN-· •• -----------------
~ etrafmdakl earar nedir? söyle.. r Uf ttl i Sta t 1 f t bana a - r.-:> ieri mUdilrlUtundeld şartnamesi veçhile 

L ~~ ilerledikçe Ko11-- daha gUçlçk- po :ıs m e ş ngn c e on e ' açık artımay konulmnctu Muhammen 

"*ki•~ ahyordu. Daha·~yade artan bı'r çok lüzumu vardır.. !-Bayraklıda 1609 sayılı sokak dö- bed r 58 ıtr! 50 1ru ...., r akkat t . 
e • Dedikten sonra, Rabennnt odasına gir- şemesinin 250 M2. nın kesme ve 3000 e 1 ruş mav emı-,,_ natı 4 lira 40 kuruştur. Taliperin temi-

)l :_ luıb ı,;.rda, karanlıklar içinde Buda- di ve kendisini bir koltuğa - teşbihte ha- M2. nın da adi kaldırım olarak esaslı natı 1§ bankasına yatırarak makbuzlarile 
La_ ""'?Lt Unıek için snatlarca uğraştık. ta olmaz ya - bir ölü gibi kendisini attı. tamiri, fen işleri müdürlü~ündeki keşif ihale tarihi olan 31111491 pazartesi günü 
~ka bUyUk aerveli. !>3ylqtık: tam Sterlin, efendisine hoş göriineceğini ve şartnamesi ver,hivle açık elcııiltmeye saat 16 da encUmene milracaatlan. 
~~ız sırada hızı... dedi; fakat ümit ederek mahut demir Buda hey- konulmustur. Keşif bedeli 4064 lira 5 O 18-25-27_1 4403 (2261) 
~tektif ru suretle tamamladı : kclciğini ortadaki masanın Uzerine yer· kuTUf muvakkRt teminatı 304 lira 85 
-- boyl d h J ... .,.. ·....; kuruştur. Taliplerin teminab iş banka- * u a am, eyet reist Jak ~.ırmı~ ... ·· 
...., &izi gördll; sonra? Rabengut bunu görür görmez •Gelsin, 8ına yabrınak makbuzlariyle ihale tarl- 1251 nci sokakta belediyeye ait arsa-

lıı..:' ~; Jak Danham bizi suç üstli 0 mechul cani gelsin .. B!ina da en müt- hi olan 20/ 10/ 941 pazartesi günü saat dan müfrez 63 metre murabbaı yerin bir 
~ Biz de onu öldilrdük. therine hiş ~kenC'.eleri tatbik etsin, hiç olmazsa 16 da enciimene müracaatlan. sene müddetle kiraya verilmesi yau iş-

zla sald--.:ı k. b nın· k' ld v ı 1 2 - Cümhuri'-'et korulug"unun alt leri rnüdUrlU~Undeki şartnamesi V""'hile w.~ ı uuı kanlan üzeri- u ca ın ım o uı..runu an amıs o a- .1 ıs -.,. 
~ 11 dı B d v ı n· d ' ·· dU B ·· ili kı smına yeniden merd;ven ve duvar a~ık artırmaya konulmuştur. Muham-h.1::- L çra . u anın üzerine kan sıç- cagım ... • ıye ti'un .. u coz mez ~ 
~ &ttkat çok değil ... Sade BEŞ DAM- esrar. genç dedektifi cidder. üzUyordu. vaphrılmaın, fen i~leri mlidiirlüqündeki men bedeli 47 lira 25 kuruş muvakkat 
'L~! Evet, ne bir damla eksik ne Pek az sonra, Sterlin geldi ve : keııif ve §artnameııi veçhivle acık ekııilt- teminatı 3 lira 55 kuruştur. Taliplerin 

~.,. damla f--' leli h L- meye konulmuştur. Keşif bedeli 1 704 teminatı iş bankasına yatırarak makbuz-
~ <U.18 olmamak Uzere... - Polis müfetfö;i Stang ge , aue-

J -L lira 36 kurut muvakkat teminatı 12 7 Jarile ihale tarihi olan 3/ 11/941 pazartesi 
.:_~e a& Danham'm beş daml.l kanı rinl gctirclL. 
İlıı~ J k k d lira 85 kuruııtur. Talipl~rin teminatı i .. ı..ıünil saat 16 da encümene milracaatlan. 
~ a Danham'ı tamamUe öldür- - Pek Altı .. Buraya gelmesini en i- banka!!lna yatırarak mekbm.lariyle iha- 18-25-27-1 4403 (2262) 
~rı aonra, cesedi ne yapacağımızı sine söyle .. 
~eie başladık. * le tarihi olan 20/ 10/ 941 pazarte!i gü- * 
~ B.a ..... _ __.._bulunanlar kimlerdı''· nü saat 16 da encüm""ne müracaatlan. 1251 nci sokakta belediyeye ait arsadan 
c-.ıı ~ .... - Stang odaya girdiği vakit : 3 - Knrşıvaka t 844 eavılı sokakta müfrez 60 metre murabbaı yerin bir se-

ve 6lmek üzere bulunan adam - H 1 T M E D 1 - tamir edilen koruma duvarlannın üze- ne mUddetle kiraya verilmesi yazı ifleri 
~-.un bu sualine cevap vennedt.. rine beton harpuşte yaphnlma91, fen lt- mUdUrlOIQııdeld prtnamesi veçhlle açık 
~t: •'l•••••.Aı:"'L~.:-... --.ı•••••~ leri mildürlüctiindeki k-if ve -Ttnameıl artıramaya konulm .......... Muhammen 
~ 8uıılann isimlerini ~ek mee- V UPS veçhivle 11c11c eJc,iltm~e ko;;ulmuştlJT. bedeli 45 lira muvakk~tteminatı 3 lira 
~ $u Anda da Yeşil Bu- Ealıap emllktan Bay Sabri Kara- Keşif bedeli 1 l 49 lira 79 kuruş muvak- 40 kuruftur. Taliplerin teminatı iş ban-
~~ ne olduğunu da bana söy- kaş dün eceliyle vefat etmittir. kat teminatı 66 lira 25 kuruıtur. Talip· kasına yatırarak makbuzlarile ihale ta-
~ Cenazesi bugün Kar$ıyalr.adaki lerin temfnah ı, bankasına yahrarıık rihi olan 3/11/941 pazartesi günü saat 
~ Kolins bunlara bir cevap ver· hanesinden kaldınlaralt O.man pa- mskbu11ariyle ihale tarihi olan 20/ 1 O/ 16 da encümene milracaatlan. 
-ı.-..ıatea bundan 80nr& da Jıı. bir su- fa camiinde nam!lZl kılındıktan 941 pazarteıııl günü saat 16 da encüme- 18-2>27-1 4402 (2263) 
b..~"~P vwecek ~di! sonra aile kabristanına defnedile- ne müracaatlan. 
,~ artık 81mi11 bulunan adanu cektir. 4 - KafllYtlka 1 71 O sayılı sokaM" 
~ yatırdı ve açık kalan gözleri- geri kalım kısmında 90 metre ve 1690 

'inr_'"':iiiAJiAnVftS•IJn•:.. tzMtR tKtNCt tCRA MEMURLU- döşemelerin b~lediyeden verilecek kes-
- GUNDA: me tHlarla esaslı tamiri, fen l4leri mB-

SARIFE J 

tzMiaOE MEŞHUR ŞEKERCİ ( ALİ GALİP ) in 

' Nefb LOKVMLARINJ Pe ŞEKERLEMELERINf 
hef' yeıede dalma arayınız.. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ali Galip Şekerleme fabrikası 
Tiirkiyenin ve btitün Balkanlann en asri ve en muntazam Şekerleme fab
rikasıdır. MamulAtı temiz ve nerıs mevaddı iptidaiye Ue fenni bir surette 
ve asri makinelerle imal edilmektedir.. TESİS TABIHt: 1 9 O 1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TOPTAN SATIŞ l1ERİ: İzmirde Giizelyurd Şan Sokak No. M .. Fabrika. 
PERAKENDE SATJŞ MAliAZALARI : bmirde Şekerciler içi No. 14 - 18, 

ve Hilldlmet brşlSUI da Sevim pastahanesi.. 

SAOJR DİLSiZ VE KORLER MVUSESESi 1'41 
MALI YJLI iHrtt ACI 
Enakın cinsi azı 

kilo 
çoğu Beher ltiloıunun % 7 ,S 

kilo Muhammen bedeli Mu. teminat 
Kr. S. U Kr. 

Ekmek 15000 20000 12 7S 191 SO 
Urfa aadeyai 1200 1500 161 161 12 
Tosya pirinci 1000 1200 46 SO 41 8S 
Şeker (toz ıeker ~400 1500 47 50 S3 4' 

Alsancalıc aaiır dilsiz ve körler müessesenin 1941 mali yılı ihtiyacı olan 
yukarıda yazılı d~rt kalem ia•e maddesi şartnamesine KÖre açık ekaUtmey9 
konulmu,tur. 

Sartname sıhhat ve içtimai muavenet müdürlüiünde störülebillr. isteklile
rin 20 tetrini evvel pazartesi aünü saat f 5 te sıhhat müdürlüiünde mütesek
kil korniayona müracaatlan ilin olunur. 4 8 1 3 18 4136 ( 2 f 66 l' 

'J'ürlılye Demlf' Pe Çelllı l'abrellıaJan möesn· 
sesi Mödfbtlil.aünden : 

işçi ALINACAKTIR 
Müea.esemiz fabrikalan için fabrikamızda yapılacak imtihanda muvaffak 

olduk1an takdirde gösterecekleri ehliyete göre 5 liraya kadar yeYJlllye ile: 
1 O Birinci nnf T csviyeei 
1 O Blrlncl smıf T omacı 
4 Birinci nnıf Frezeci 

alınacakhr. Sanat mektebi mezunlan tercih edilecektir. 
fsteklllerin 1S/11 /941 tarihine kadar apğıda yazılı veaikle birlikte blual 

Karabükte müessese müdi.irlüiüne milracaatlan illn olunm. 
1 - Nüfus kağıdı (Aıker1iklerlni yapmıt olanlar 941 ihtiyat yoklarnuinİ 

yaptırmış olmalan tecilli olanlann nüfae kQıtlanna kap 
ettirmeleri.) 

2 - PoU. iyi hal Uiıdı 
3 - Çiçek ap klğıdı 
4 - Hizmet vesikaa 
5 - Varaa tahıil veai.kaıı 
6 - 1 hoy 8 veıikalılı: fotoğraf ıs 18 21 4327 (2231,. 

r ........ D~~i;;·D;;,;; .. Y~ii~;;~J~·~ ......... '] 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

D. DEMtR YOLLARI UMUM MODORLOCONDEN ı 
Muhammen bedeli 7 5 000 lira olan 1 1 000 adedi tulum 15 00 adedi caket 

ve pantolondan ibaret takım olmak üzere ceman 12500 adet ifçi elhı.e.l 
4/ t f /941 salı gilnü saat 1 S te kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binaamda 
aahn ahnacakbr. 

Bu ite girmek isteyenlerin 5000 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gün aaat 14 de kadar komisyon relaliifne 
vermeleri li.zımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara Haydarpaşa ve lzmir veznelerinde aatılmü-
tadır. 16 18 20 27 4347 (2241) 

ZATI 
1932 yılında Alaşehir llk okulundan 

aldığım phadetnameml zayi eylediğ:m
den yenisini alacağım. Ealdainln hükmü 
olmadığını ilin ederim. 

Alatehir Sangöl Cedit köyünden 
Himmet oğlu Tahir Demir. 

Acele satıldı e,na 
e.Jaluda Y~k ........... _,. 

nah konsOlbar, janlin,.n, le)'ltor, mil• 
addit şemsiyelikler ve hama• felrwlan 
19 ilk teşrin pazar .... aut ti ..... 
zayede ile atllaeHbr. 

1-1 (!MI) 

G
- Mvılı ıolcakta da 225 metre boydaki 

lJ G () N K lf P R O G R A M :: Ernlik ve Eytam bankasına ipotekli dür1üğündeki k~if Ye prtnametl vec;-
t.ıo •••• - ......... olup satılmasına karar verilen tzmirde hivle a(llı: elaıiltmeye konulmuştur. Ke

·- Program ve memleket saat ayan Göztepe Tramvay caddesinde 523.525 ~if bedeli 353S lira 7S kurut muvakkat 
~~ (Pi.) 7.45 Ajans haberleri Nolı ve Tapımun kaydına göre ada 725, teminatı 26S lira 20 kuTUttur. Taliple
....:~ müzik (PL) 13.30 program ve parsel 26 numaradtt kayıtlı vesair lil2~um- ri nteminab iş banluwna yabrarak mak
~ saat ayan 13.33 mUzlk tlirkçe lu lzahatı dosyumdaki tapu kaydı ve buzlariyle ihale tarihl olan 20/f 0/941 
~ 'Ur 13.45 Ajans haberlf'ri 14.00 mil- vaz'iy~ raponındı. yazılı 3000 Ura kıy- pazartesi srünil saat 16 da encümene 

Senet No. Borçlunun adı Cinsi 

~ 'l kçe pllklar 14.30 Ankara Sonba- meti mUhammeneli evin millkiyeti açık müracaatlan. S Janşlannın tahminleri 14.30/15.30 artırma suretile ve 844 Nolı EmlAk ve 5 1 O S. ıiyueticUmhur bandosu 18.00 Eytam bankası kanunu mucibince bir 
~ . ve memleket saat ayan 18.03 defaya mahsus olmak üzere arttırması 
'-~ fasıl 18.40 müzik radyo caz ~0/11/941 perşenbe günü saat 11 de iCTa 
~ orke8trasl 19 00 konuşma (kah- dairemiz içinde yapılmak Uzere bir ay 
._' uati) 19.15 mU&ik radyo caz müddetle satılığa konuldu. Bu arttırma 
~ orkestrası 19 30 memleket saat neticesinde sat~ bedeli hl"'I' ne olursa 
~ "e Ajana haberleri 19 45 konu§Ul8 olsun en çok arttıranın üzerine ihalesi 
~tl) 19.55 müzik karıtık şarkı ve yapılacaktır. Satış peşin para ile olup 
~ \.ltı-:" 20.15 radyo guetesi 20.45 mü- milşteriden yalnız yµzde iki buçuk del
~ --raet ve santur ile saz eserleri lAliye masrafı alın'r. İpotek sahibi ala
~ ~t takvimi 21.10 müzik dinle- caklılarla diğer alacaklıların ve irtifak 
~~eri 21.'5 konuşma (gilnUn hakkı sahiplerinin gayrimenkul Uzerin
~ ) 22.00 müzik radyo salon or- aeki haklannı işbu ilAn tarihinden itiba
'be;l 22.30 memleket saat ayarı. Ajans ren 15 giln içinde evrakı mUsbitelerile S:" borsalar fiatleri 22.55/23.00 birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap 
~gram ve kapanış. eder. Aksi halde hakları tapu sicilince 

14 18 416S (2172) 

* 

malQm olmadıkça paylaşmadan hariç 
'-te TASHtH kalırlar. 
~1941 tarihli gazetemizde 27/11/.941 1/11/941 tarihinden itibaren şartname 
~ ~~e Işıklar köyünde yapılacağı herkese açıktır. Talip olanların yUıde ye
',:'!ilen T. C. ziraat bankası gayri dibuçuk teminat akçesi veya millt bir 
'~~. ~t~ının 27/ 10/941 de yapıla- banka itibar mPktubu ve 940/19044 dos-

""'80ihan iJAn olunur. ya numarasile İzmir ikinci i~ memurlu-
'- 3485 (2257) ğuna milracaatlan ilan olunur. 
~ 4383 (2256) 

.:;~ sınıf miitehassıs Doktor 
il' Ali Kamrıoğlu 

~-~e Tenası11 hastahklan ve 
... ~KTJUK TEDA vtu:ıd 
tJ~ Beyler Sokakı No. 55.. İzmir 
f-.l ::!nemw arl-.asnda sabah· 
-....:.. kadar hastaluım kabul 

1 
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Pi,·ano · 
A1'11rt , Tamirat, Alım Satım, Kira 

tılerl 

Adil lmer 
Anafartalar C. No. 557 

Telefon: 3695 
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8GVN 1.ALEDE 
- 'l'ORKÇE SÖZL(} 

ts 01'EL EMPERYAI.. 
.. .\ MİRANDA RAY MİLLANO 
~--ILKASI 

BVGtlH 'J' ANDA 
İLK DEFA 

1 - Jon Blondel-Femand GRA VE1' 

KRALA.SKi 
2 •• MA'J'MAZELfPf 

Belediye temizlik iflerine mUsabaka 
imtihaniylP iki amele takip memuru 
'J l •~:-r'lktıı·. 

İmtihana iştirak edec~k olanların 
mektep şabadPtnarn,.si ve ı'\Skerlik vesi
kalariyle 20/10/941 gUnü saat 15 te 

· .. r" i"' ·ri ·: · · ~ -1üğP .... ıııüracaat-

lt.rı. 15, 18 (22?9) 

* Karşıyaka yamanlar suyu idaresi için 
l 00 adet su sayacı satın alınması yazı iş
leri müdülüğlindt?ki ~rtnamesi vechile 
11çık eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli iki bin lira muvakkat temi· 
natı 150 liradır. 

Taliplerin temin:ı.tı iş bankasına yatı
rarak makbuzlarile ihale tarihi olan 
1/ 12/ 941 pazartesi gilnU saat 16 da en
cümene müracaatlan. 

18-27-7-27 4383 (2258) 

* 1251 nci sokakta belediyeye ait arsa-
dan müfrez 18 metre murabbaı yerin 
bir sene müddetle kiraya verilmesi yazı 
işleri müdürlüğündeki şartnamesi veç
hile açık artırmava konulmuştur Mu
},aınmen bedeli 58 lira 50 kuruş muvak
kat teminatı 4 lira 40 kuruştur. Taliple
rin teminatı iş bankasına yatırarak rnak
buz1arile ihale tarihi olan 3/11/ 941 pa
zartesi gUnU 16 da encilmene milracaat
iarı. 18-25-27-1 4411 (2259) 

* 1251 nci sokaktc. belediyeye ait arsa-
dan mUfrez 58 metre murahba1 yerin bir 
sene müddetle kiıaya verilmesi yazı iş
leri müdürlüğündtkl şartnamesi vcçhile 
2çık artımaya konulmuştur Muhammen 
bedeli 43 lira 50 kuruş muvakkat temi
natı 3 lira 30 kuruştur. Taliplerin temi
r.atı iş bankasına yatırarak makbuzlari
le ihale tarihi olan 3/11/941 pazartesi 
gUnU saat 16 da encümene müracaatları. 

18, 25, 27, 1 4401 (2260) 

* ..._ 1251 nci aokakt:ı belediyeye ait arsa-
~ _ dan mefrilz 78 metre murabbaı yerin bir 

JON VAYNE 
iLK DEFA 

BEBEÖI 
CİNGER ROGEBS 

~·--••••••••••••-•••••••••' rl sene muddetle kiraya verilmai yazı 1§-

55 
55 
66 
69 
69 
78 
78 
82 
93 
93 
97 
97 
99 

103 

ÇürUk Mustafa kansı Fatma 
il il • • 

Riza kansı Hamide 
Macar Ahmet karısı Ana varlaleri 

il il • • • 
Mehmet Ali kw Muhsine 

• • • • 
Hacı Halil ojlu Mustafa 
SUleymıuı kızı GülsUm 

• il • 
Hacı Hasan oğlu Ali 

1 • 1 • 
Halim ağa kızı Emine 
KocaküWı oğlu Osman varisleri 

Tarla 
• 
il 

" 
• 
il 

• 
Tarla 
Bal 

• 
" • 

• 
• 

Kocadai 
Kala bak 
Kadıkulell 

• 
Yayla 
Musluk gedlAt 

il 

• 
Uc; değirmenler 
Akpınar 

3840 sehimde 3280 sehimi 

4195 
18381 
9190 

ZG53 
82'11 
Z'15T 
1838 
4135 

16083 
9190 
919 

3906 
2068 
2757 

106 Zenci Mehmet kansı Fatma • Burgu 8271 
114 Kara Hüseyin oğlu Mustafa varisleri • Sanapdallar 735Z 
124 İzzet çavuş kansı HPt!ce Tarla Türbeler 1838 
132 Mehmet çavuş kızı Fatma Bal Kalabak 2757 
133 Ali kızı Emine varisleri Bağ Kocakuyu 1608 
133 ı • ı ı Tarla • 2061 
133 • • • • Tarla ve içinde bir kule • 1378 
133 ıı ıı • • Tarla Malgaca 1378 
139 Büber oğlu Süleyman karısı Emine Palamutlu tarla Çobanpman 13785 

Borçlan 2814 sayılı kanun hükümlerine tevfikan taksitlendirilen ve taksitlerini gününde vermediklerinden dolan 
borçlarının tamamı mua'-"Celiyet kesbo?den ve yapılan tebliğata raimen borçlarını ödememiş bulunan yukarıda yazıh 
borçluların Bankamıza birinci derece ve birinci sırada ipotekli gayri menkulleri tahsili emval kanunu hUkUmlerine 
tevfikan 18/10/ 1941 tarihinden itibaren 21 giln müddetle ve açık artırma suretile satılığa çıkanlmıştır. 

Birinci ihale 7/11/1941 tarihine tesadüf eden cuma gUnil saat 14 de Urla hükümet konağında müteşekkil satı• 
komsiyonunda (idare heyetinde) yapılııcağından taliplerin pey akçelerile muayyen günde satış komsiyonuna fazla 
tafsilat almak ve şeraiti öğrenmek istiyenlerin de her gün Bankamıza müracaatları ilan olunur. 4408 (2255) 

· ı 1111111111111111111111111111111111111111il111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il11111111111111111111111111111111111111il111111il1111111111111111111111111111111111111 !: = -- -- -- -
~ ALTINRU~· A KOLONYASI i - -- -- -
~ Eczacı Kemal K. Alrtafın ıaheıeri lzmirin ~ 
= = ~ sembolü son' at hariltaıı a - -= = 
~ (HİLAL ECZl.NESi) Bayram hediye- i 
~ ! 
E lerintzi teruin edecektir a 
~-~- KOLONYA • LOSYAON .. KREM - PODRA • RUJ -
_ Altınrüya kokusu bayramda, her lzmirlide, her yerde lıolracalı 
~ zevk, aan'at ve bedayi serpecektir 
~J111UllHllUIHllllllUlllUlllllllllUlllllllllllllllHlllllllllllllllUllHllllllllllHUllllllllllUllMlllllllllUlllllllllHIUllllllllllllUlllllRIUlllllllllllUIUllHllllllll 
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' 'Odesa,, nın hücumla 
alınmış olduğu şüpheli! 

Sov yet/erin "Odesa,, daki askerlerini 
deni2.den nakledip sehri bırak-

~ 

11zış olmaları pek muhtemel görülü' o·· 

Radyo gazetesine göre Moskova ön- CE.ı.\ı'1JP CEPHEStNDE 
lerinde muharebeler fasılasız olarak de- Cenup cephesinde, Alm3n kaynnkla-
vam ediyor. Kaleninden itibaren Mos- rına göre, Azak denizi ile Don"ç arasın
pcova doğu istikametine ilerlemekte daki alımda Rusları takip devam et
olan Alman kıt.alarmın büyük hamleler m<'ktc>dir. 
yaptıklan bildiriliyor. Oqesanm sukutiyle, Odcsa önündç 
Moskovay~ en ciddi şekilde tehdit serbest kalan Rumen ve Alman kuvvet

cden hareketin bu bölgedeki ilerleyi5 lerinin Rostof cephesine eevk edilmesi 
olması muhtemeldir. Almanların Mos- ihtimal dahilindedir. Buralarda harbin 
kovanın tamamen doğusuna dUşerek dahı:ı z.iyade şiddet kesbetmesi de bekle
baş şehrin batısında da harbe devam et- nebilir. 
mek, Ruslan Kiyefte olduğu gibi çcm- Odcsanm ansızın düşmesi. bizi bu şeh
ber içine almak lı:tedikleri anlaşılıyor. ı:in hücumla zaptediJdiği hususunda şiip
Bunun için Mare~al Timoçenkonun bu heye düşürmü~tür. Verilen bir haber
vaziyette mildafaaya devam etmesi ha- den Sovyetler burasını tahliyeye başla
talı bir hareket olarak tnvsü olunabilir. mış olduklan anlaşılıyor. Almanların 
Çiinkü durumu, Budyeninın durumuna da, Odesadan çıkan asker yüklü gemile-

re hücum ettikleri ve 6 '>ını batırmak 
benzetmek pekaJii mümkündür. Mosko- surcliyle ciddi hasarlar ika ettikleri 
vanın şimalden ve cenuptan bu suı:etle 
ciddi surette tehdit edilirken M.la mu- hakkındaki haberleri de bu şUpheye 
kavemeti, Budyeni ordusunun alnbetine yardım etmektedir. Bu haber, Odesanın 

Harp ve An1erika 

Vapur 2arın si
lahlandırıl

ması lı:abul 

olunuyor 
~ 

Amerilıa ingiltere~e 
~eıniden ilıi deniza!tı 
veriyor •• 

Vaşington, 17 (A.A) - Mcbusan 
meclisi reisi Rcybon dün gazeteciler 
toplantısında vuku bulan beyanatında 
mebusc> n me(!lisinin bugün vapurların si
lnhlandırılması teklıfini 100 - 150 rey ek
seriv etle knbu 1 eckce~ini bildirmiştir. 

1NG1LtZl..J<::RE tKt 
DENİZALTI VER1LtYOR 
Va~ington, 17 (A.A) _ Albay Knok

sun haber verdiğine göre yeniden si15h
landın1mış olan iki Amerikan denizal
tısı ödünç verme ve kiralama kanunu 
mucibince tngiltereye verilecektir. Şim
di Atlantiktc harekette bulunan bu iki 
denizaltı Amerikan sularından aynlma
dan evvel İngiliz mürettebatın idaresi
ne verilecektir. Denizaltılardan birinci
.si Kuil modelindedir. 1919 da işe girmiş, 
Hl30 da silGhlandırılınış ve 1940 da ye
niden silfihlandırılmıştır. Bu denizaltı 
530 tonilatoJuktur 800 tonilatoluk ikinci 
denizaltı ise 1923 de işe girmiştir 1930 
da siHihlandırılmış ve 1940 da da yeni
den silahlandırılmıştır. 

-------
Hava hücumları 

deniz yoliyle tahliye edildiğİı)i gösterir. 
düşmek demektir. Moskovanın terki, Yalnız bunlar ilk kafile midir? Yo~a 
büyük bir kayıp olacaktJr; fakat Sov- Ruslar bilhassa gecelerden istifade ede
yet ordusu her halde bu fedakAr1ığı gö- rek beş on giindc·n beri mi Odesadaki , 
ze almak ve mUmkün olduğu kadar as- kuvvetleri çekmcğe devam ediyorlar- 1 
ker ,.e harp levazımı kurtarmak mecbu- dı?> Buraları şimdilik bilinmiyor. J •ı• t 
riyetindedir. Moskovadakl kuvvetlerin LENtNGRADDA fi (l ) JZ 8 V V8re. 
esir edilmesinin harbin neticelerine de Leningraddaki Sovyet kuvvetleri bir •-=- ' · 
tesiri büyük olabilir, T'ıınoçenkonun koç defa çık!§ teşebbüslerinde bulun- J • N ı •d 
350 - 400 kilometr~ doğuya çekilerek ye- muşlardır, fakat bu teşebbüsler Alman el) 8 p0 J e 
ni bir mUdafaa hattı tesis etmesi icap bava kuvvC'tlerinin silratli müdahaleleri 
eder. üzerine boşa çıkanlmıştır. ya nnıı lar Çl 
1COOOc:ıc:ı c:ı cıoc:ı c:ı c:ıa c:ıc:ı c:ı cı c:ıc~IO""~c:ıc:ıc:ı cc:ıoc:ı~ ı:ı:: 1 • 

· SİY ASI VAZİYET 

.Japonyada ida
reyi askerler 

e le alıyor 

Moskova ka1nları n
da A hnan ilerleyişi 

hi raz ya vaşla<l ı 

kardılar 
--0---

Londra, 17 (A.A) - İngiliz bomba 
tayyareleri bu gece l>ab Alınanyada hı.'
deflere taarruz etmişlerdir. 

Londra, 17 (A.A) - İngiliz hava ne
Moskova, 17 (AA) - Pravda gazete- zaretinin tebllği : Bombardıman sen-i

cinin harp muhabirine göre hilkümet sine mensup tayyarelerimiz Ristorka ve 
merkezinin kapılarında tahşit edilen başka b'..r hede:!e bombalar atmışlardır. 
Sovyct kıtaları Alınan ilerleyişini bir Dün hava tcşkillerimiz Kale doklarına 

A m•rı'ka I parça Y:1v~latmıştır. Muhabir şöyle de- da hücum etmişlerdir. Sahil müdafag 
~ J apon ya ya, vam. edıyor. . . servisine bağlı tayyarelerimiz <lün gtin-

d k k ? Vıazmanın bazı kesımlerınde Sovyet düz Norveç sahil açıklarında ve gece 
mey an o u yaca mı. kıtalnrınıİı diişmanı .durdurin.asına rağ- Friz adaları yakınlarında dü.şman gemi-

mcn bu yerlerde vazıyet gergın bu~unu- !erine hücum etmislerdir. İki bombardı
Radyo gazetesine göre Japon kabi- yor.l Pekhçokk tank v~ moktol rluAl pıyade mnn tayyarcmiz ~e sahil müdafaasına 
. . • if . 1 d el b h l>:ıtn an are ete getırme e mruılaT, 'ki ,_ . ü 1 . a·· 

nesının ıst asıy e mey ana g en u - çok b .. ük b" .. r· .. w.. ld t mensup ı ...,yyaremız serme onme-
ranın inkişaf ıureti Moakova meydan . u~ ır sayı us uruugu e e e - mişlerdir. 
muharebesini arka plana atan bir du- mışlerdır. 1\IALTAYA. NAPOLİYE VE 
rum almı~tır. ----- BİNGAZİYE llÜClJ!Jl,AR 

Bu buhranın manasını anlıyabilmek Tobruk önilnde ve şarki Roma, 17 (A.A) - 1t .. lyan umumi 
1çin japonyanın iç siyasetinin durumu- A~rlkada muharebeler karargahının tebliği : Alman hava kuv~ 
nu göz önüne almak lazımdır. Japonya- Roma, 17 (A.A) - İtelyan umumi vctleri diin gece Mnlta adasında Lava
da yıllardanbcri ifrat taraftarı olan as-
kerlerle itidal taraftarları arasında bir karargahının tebliği : Şimali Afrikada !et deniz üssünü bombardıman etmiş-

düc:m•ır"" bazı motörlü teşkilleri Tob- !erdir. mücadele devam edip durmaktadır. "··~~· 
Prens Konoye imparator hanedanına ruktnn bir çıkış teşebbüsünde bulun- Düşman hava kuvvetleri Nap0liye hü-

mensup ve memlekette yüksek mevki muşlarsa da topçumuz tarafından der- cum ederek bir miktar bomba atmışlar
ve itibar eahibi olduğu için Japonyada bal ateş altına almmı.ş ve püskürtülmüş- dır. Bir kaç eve isabetler olmuştur. Aha 
ııayğı ve itimat duygusu temin eden bir tür. liden 12 kişi ölmüş ve 37 kişi yara1an
şahsiyettir. 1935 te kurulan Konoye kabi- Şarki Afrikada Cero bölgesinde bir mıştır. Yangınlar çıkm1şsa da derhal 
nesi, bir nevi askeri fırkalar ve partiler iaşe kolunu himaye eden bir müfreze- sönc1ürülmUştür. İngiliz tayyareleri B'.n 
üstünde bir hükümet idi. Vaziyet böyle mi.z düşmanla muharebeye tutuşarak gaziyi bombarcLman etmişler ve evlerde 
olmakla beraber, Konoye ba§Vekil ol- knçmağa mec~ur etmiştir. hnsarn sebebiyet vermişlerdir. 
duktan sonra da hükümet üzerinde as- iNGiı.iz RF.SMİ TEBLİliİ ŞARKİ AFRİKADA 
keri baskısı devam etmiştir. Bu baskı Kahire, 17 (A.A) _ ln{!iliz ortn şark Doğu Afrikasında keşif uçuşu yapan 
bir az da beynelmilel durumdan ileriye orduJan karargilhmın tt-hliği : bir tayyaremiz Goncların şimal bölge-
gelmektedir. Libyada fena hava :ııartlanna rağmen sinde düşmanın bir kamyon kolunu mit-

Japonya askerlerin ısrarı üzerine Çin- Tobnıktn ve hudut bölgesinde müfr~- ralyöz ateşine tutmustur. Bir kaç kam
de harekete geçmiş, fakat bu işi henüz zelerimiz keşif faaliyetinde bulunmuş· yon ateş a1mıştır. Tayyaremiz, karşı 
ba~ramamı~tır. Bunu kah lngilterenin, tardır. koyma toplarından bir kaç isabet almış-
kah Amerikanın yardımına atfedenler sa da iissüne dönmüşttir. 
çoktur. Baskı da bir cihetten bu sebebe gilenen birle~ik Amerika devletidir. Londra, 17 (A.A) - lngiliz hava 
dayanmaktadır. Konoye kabinesinin Ameriko ile il- nezaretinin tebliği: Bomba tayyare}eri-

19 39 daki vaz.iyet Japonlar için bir P.ili miizakereler yüzünden jcıti_fa ettiği mİ7. Duiqbur~ta ve başka yerlerde aske
lırsat oldu, müfritler bu durumdan isti- de gizlenmemektedir. Şu halde, Ameri- ri hedefleri hombalarnışlardır. Dünkerk 
fade edilmesini istediler; fakat müte- kanın bu vaziyet karşısında durumu ne Ustnnd ve Kale dokları bombalanmı.ş
clilleri kendilerine uyduramadılar~ ni- olacaktır? Meydan okuyorlnraa, Ame- tır. Norveç açıklarında düşmanın va
hayet Rus - Alman harbı üzerine yeni- rika nasıl hareket. edecektir) l~te soru- purlarına hücum edilmiştir. ilci ııahil 
den baskıya başladılar. lan sualler bunlardır. tayyaremiz dönmemiştir. 

Prens Konoye itidal taraftarı olduğu Ruzvelt deniz ve hava kuvvetleri re- ALl\IAN HÜCUl\IU 
için B. Ruzvelte malum olan mesajını i"lerini çağırarak iki saat cörüşmüş, Londra, 17 (AA) - Hava ve dahili 
göndermiş ve bunun üzerine Amerikan- Kanada ve Avusturalya kabineleri fev- emniyet nazırlıklarının tebliği : 
Japon müzakereleri başlamıştır. Fakat kalilde içtimalar yapmıştır. Bu gece az miktarda düsman tayya
müzakere a11kerleri memnun edecek yol- Bu hadisenin Amerika efkarı üzeTİn- releri İngiltcrenin doğu sahilini bir iki 
da yürümediği için müfritler memnun de tesiri mecliste bitaraflık kanunlarının yerden aşmı..cılar ve memleket içinde kı
kalmamışlardır. tadilinin reve konulduğu zaman belli sa mesafelerde uçmuşlardır. Hiç b!r bom 

Amrika, Mister Creydi adında bir olacaktır. Eğer kanunun değiştirilmesi ha atılmamıştır. Akşam fueri geç vakit 
miimcssili Çine göndermiş ve bu mem- lehinde beklenen reyden fazla bir rey avcularımız bir bomba tayyaresini de
Jeketin japonya ile milcadele için ne- toplanırsa bu, Ameriknnın Jnponyaya nize düşürmüşlerdir. 
}ere muhtaç olduğunu sormuş ve kirala- meydan okumnsı demek olacaktır. ~ i"'t 
ma ve ödünç verme kanunu mucibioce RUSYA MUKAVEMET EDECEK .Af,M.J\N RESMi TERi, ~ 

B d b k Bedin, 17 (A.A) - Alman orduları de Çine yardım etmiştir. un nn aş a Moskova meydan muharebesi hak-
Moskovn konferansına iştirak etmiş ve kında Moskovndan gelen haberler du- bac;kumandanlığının tebliği : 

f l İngiliz adalarında Hamber a;;zmda Manillada da bir kon erans top nmış; rumun tehlikeli olduğunu göstermekle ,., 
bir tarnftan Japonya ile müzakere eder- beraber mukavemetin de devam edece- bir büyük düşman ticaret gemisi ve 
ken diğer arahnn da Çin, Rusya ve in- ~ini gÖstermcktıodir. Hükümet merkezi- 1500 ton!lntoluk diğer bir vapur tayya
gilterc ile tam bir iş birliği tesis eyle- nin. Samara ve Kazan şehirlerinin mev- relerimizin bonıhalarile batırılmıştır. 
miştir. iste bu hadiseler Üzerine asker- zuu bahis olmasına göre, bu iki şehir- Snvaş tayyarelerimiz İngiltcrenin ce
ler ağır ba!lml!I ve kabine istifa etmiş- den birine nakledilmiş olması lazımdır. nup, doğu ve batJsında düşman liman-
tir. Moskova rndyosu, heyecanlı neşriyat tarını bombardıman t-tmişlerdir. 

Bu i•ıifndan dnha mühim bir bi.idise ile askeri ve hnlkı mukavemete davet İNGİLİZ HÜCUMU 
ise, 1-eni kabinenin, istifa eden kabine- etmekte ve Almanlara da meydan oku- Bir kaç İngiliz tayyaresi dün gece Al-
nin harbive nazın general Toje tarafın- maktadır. ' manynrun batısma infilak ve ynngın 
dan kurulmuş olmasıdır. BNlinde atnse- Rusya hala Odesanın sukutu etrafın- bombaları ntmışlardır. Yangın bomba
militerlik etmiş olan bu general memle- dn sükut etmektedir. Londra radyosu !arından bazı mahallerd<' yangınlar ~ık
kette bir çok ehemmiyetli bir vazife da, sukut hakkındaki hnberleri vermek- mış ve hasar olmustur. B!ır düşman tay
gördükten sonra harbiye nezaretine ge- le beraber bütün bunlo.rın kavclı ihtiyat- yaresi düşürillmüştür. 
1irilmiş ve Konoyc kabinesinde asker- in telakki edilmesini sövlepıektt'dir; -----
]eri tt"msil etmistir. muhakkak olnn şu var ki Odesanın Le- Mı~ırd::ı itrhalat resmi 

Sanıldığına göre yeni kabine gene- ningradın hatta Moskova ve Harkofun 
rnlle~dt"n ve amirallardan terekküp ede- düsme.cıiyle bile Rusyanın Almrmya ile 2r !)"1 ! 
cektir. Yani askerler Japonyanın idare- mücadele azmi kınlmıyacaktır. Rus hü- Kahire, 17 (A.A) - Mıc;ırdn bütün 
ııini rle alıyorlar demektir. Bu sebeple kümet merkezinin Samara veya Kazana ithalat mnddckrinin ı-tliınrük resmi yi.iz
bu dt"ğisikliğin mnnnsı kolayca anlı:ışı- r .. kilmesi de bu azmin bir delilidir, de e1li nisbctinde artırılmıştır. Tütün. 
lır. Rusya, arkasını Urallara dayayarak so- petrol ve petrol müştaklarile kıymeti 

Bu değişiklik her tarafta büyük il- nuna kadnr mücadeleye karar vermiş üzerinden resim alınan maddelar müs-
ıiler uyandırmı!!hr; fakat en ziyade il- görünmektedir. tPsnndır. 

Japo.n siyaseti 

lır eni kabineye 
v • ragmen esas sı-

yaset d.e2iş-
• 

mı yormuş 

Ameriha ile 
müzalıerelerin i)>i 
gittiğini sö~!ü~orlar 

Tokyo, 17 (A.A) - Bütün Tokyo ga
zeteleri kabine değişmesinin esas siya
"Cttc her hangi bir değişiklik değil, fa
kat sadet:e bir değişiklik demek olduğu
nu bildiqnektcdir Ve aynı znmnnda ja
ponya ile Amerika Birleşik devletleri 
arasındaki müzakerelerin memnuniyet 
verici mahiyd.ini tekrar kaydetmekte
dirler. Gaz.etel~r Amerika İngiltere ve 
Hollanda Hindistanı cephesinin gittikçe 
fazlala§tırdığı asken, iktisadi ve siyasi 
tazyiktan da şikayet etmektedirler. 

Gazeteler Alman " Rus harbinin ve 
üçlU paktın da japon siyasi hattı hareke
tinin tayininde miihim rol oynayacağını 
yazıyorlar. 

-------
Bir Amerikan 
mıuhribi daha 

t orpillendi 
Vaşington. 17 (A.A) - Resmen bil

dirildiğine göre Amerikanın Kiama 
destroyeıri 1zlandanın 350 mil doğusun
da torpilknmi§tir. 

* Radyo gazetesi, yukarıda Almanlar 
tarafından torpilltndiği bildirilen muh
ribin batmadığını haber vermektedir. 

---- ---
lJzak Şarkta lngilte-
re şimdi çok kuv
v~tli bulunuyor 

Londra, 17 (A.A) - Melburndnn 
Londra gazetclerine gelen haberlere gö
re uzak şark İngiliz kuvvetleri başku
mandanı General Bruk Papham vuku 
bulan beyanatında milttefiklerin askeri 
bnkımdan uzak şarktaki ordularının 
pek ziyade iyileştiğini, llni bir taarruz 
tehlikesinin uzakln~ğını söylcmiş ve 
demiştir ki: 

- Şimdi şarka ehemmiyetli mikdarda 
harp teçhizatı gönderilmektedir. Bugün 
için harp t('Çhizatının bir kısmını Avus
turalya temin etmektedir. 

• -------
Aınerikadan Rusyaya 
gönderilecek 
tayyareler 

Lon<lra, 17 (A.A) - Orta şarkta dört 
hafta süren bir ziyaretten sonra Lcın
draya gelen Amerikan bava kuvvetleri 
başkwnandanı orgeneral Dreek aşağı
daki beyanatta bulunmuştur : 

• - Orta şarka gönderdiifuni.z tayya
reler Florida, Antil İngiliz G6yanı, Bre-
zilya ve Afrikanın batı sahillerine sev
kedilmekte, oradan Cebelüttank yolile 
İngiltereye yeya Kahireye yollanmak
tadır. ;r<endü<?rile görüştüğUm pilotlar 
Amerikan tayyarelerinden memnun
durlar. Orta şarkta tayyarecilik teşkilf\
tı Amerikanlaşmaktadır. Britanyarun da 
tayyarelerini Amerikanlaşmış görmek 
istediğini 7Annediyorum. • 

RUSYAYA YARDIM 
General Rusyaya gönderilecek harp 

malzemesi hakkında demiştir ki : 
c - Tayyareler deniz yolile Basnı kör-

fezine, oradan hava yolilo Rusyaya gön 
dcrileccklcrdir. • .. _. 
Bulgaristan • Finlan· 
diya ticaret muahedesi 
imzaladılar 

So!ya, 17 ( A.A ) - Bulgaristanla 
Finlandiya arasında bir ticaret anlaşma
sı imzalanmıştır. 

Bu anlaşma başlıca Bulgar tUtilnU ih
:racatıru v~ selloloz ithalMını aJAkalan· 
dırmnktadır. _ . .., ·-
B. Maçek göz 
hapsine alındı 

Zağrep, 17 (AA) - Salahiyetli ma
kamlardan öğrenildiğine göre eski Hır
vat partisi reisi Maçek düşmanla temasa 
gelen baı.ı kimselerle münasebetlerde 
bulunduğundan dolayı göz hapsine alın
mıştır. ----·- -in~iliz ve Ruslar 
Tahrandan henüz 
ç:ıkmamışlar 

Londrn, 17 (A.A) - Bir gazete mu
habirin:n verdiği habere göre Britanya 
ve Sovyet kuvvetleri önümüzdeki salı 
günü Tahranı bosaltar.nklardır. ---·----Krom m ·· ~ ahsillerinin 
şi.J:ayetleri 

Ankara, 17 (Telefonla) - Türkiye 
krom müstahsillerini temsilen Ankara
yn gelen heyet işletmeye lüzumlu mal
zeme tedarikindeki miişkilat ve kifayet
sizliği hnkkında aHikadar makamlar 
nezdinde teşebbüSlerde bulunmuş ve 
İktısat vekili Sırrı Day tarn!ından ka
bul edilerek dileklerini bildirmiştir. 

ıs Uktesrin C::urn.:- ... ~ --"; 

Yeni Yedek Subaylarımız .. 

Dün diplomaları-
nı aldılar 

~-~-~,.,,.,..,..,------~ 

Ankara, 17 (A.A) - Yedek subay de bnndo ve mızıka olduğu halde flll'f. 
okulunun 18 nci devresinden mezun mezunlar ınus meydanında A_~ 
olan genç subaylara bugün diplomalan nnıdına çelenk koymuşlar ve hep ~ 
tevzi edilmiştir. Öğ1cdcn sonra y2pı1nn ı.c;tikl51 marşını söylem.işlerdir. Bir r 
töı~nde okul komutanının. söylevini ve subayın heyecanlı hitabesinden ~ 
vcrılen cevaplan milteakıp mezunlar anıt önünde bir geçit resmi yap?ı;A 
and içmişlerdir. Bunu mütealtip önlerin- tır. 
~~~ ...... .,.o:)'~.;"~..cco-.-cc~~c:ıcıı::ııcıı:ıı:ıı::ııcııcıı::ıı::ıı::ıı:ıı::ıı::ıc:ı ~ 

Hayat pahalılığı karşı-
sında nıemurlar 

Anltara, 1 7 (Telefonla) - Hayat anla§ılacaktır. Bu husuıta üç nok.-1 ., 
pahalılığı önünde memurlar gibi eabit zar vardır: 
gelirli olan muayyen bir aınıhn vaziyet- 1 M r · ka · cliliıııe dl' 
lerinin hükümet tarafından tetkik etti- - a ı un n temın e ~ııır.' • .ıll 
rildiği haber alınmıştır. Tetkiklerden murların maaşlarına muayyen nlfllP" 
elde edilen neticeler alınması mümkün zam icrası. ..ılJ 
tedbirler de göserilmek. suretiyle bir 2 - Memurlara muayyen mik 
rapor halinde tanzim edilmiş bulunmak- erzak tevzii. J 
tadır. Geçimin arzeylediği müşkülat 3 - Maliyet fiatiyle memurwa ~ 
muvacehesinde memur sınıhnın nasıl cek maddeei ve giyecek qya eaaJdl"'" 
korunacağı yakında verilecek karardan için tetkilit kurulması. ~ 
~~ ....... .,;""~~ı::ıı::ıı::ıcı::ıı::ı cc:ıc:ıc:ıac:ıı::ıı::ıı::ıı::ıoaı::ıaı::ıı:ıc:ıaaac:ıı::ıı::ıaaaı::ıı::ıaı::ıı::ıaaaaaaı 

Şeker ha yramından ef-
ve) w aaş verilmiyor 

Ankara, 17 (Yeni Asu·} - Memur- olduğu gibi bu sene de memurlar~-~ 
lnra ikinci teşrin peşin maaşlarının şe- aşları 29 birinci teşrinden evvel, ~ 
ker bayramından C\'Vel veriJeceğine da· Bankasından avans şeklbıde ~ 
. tevzi olunacaktır. Ancak bu te~ ...,tı 
ır olan şayialar tahakkuk etmemiştir. ker bayramından sonraya rasııayaııı"" 
Yalnız ge!:en Cumhuriyet bayramında tır. ,,,ıJ 
l!"l"'..r..r...:~-'--="JC~cıı::ıc:ıc:ıcıoc~~~~cccccıı::ıacııcıccı::ıc:ıı::ıı::ıı:ıcı::ıı::ıac:ıa:,.. 

Türkiye - Almanya tica-
reti hakkında bir emir 

-~~~~~~~~x•x~~~~~~~---

İstanbul, 17 (Yeni Asır) - Türk- için emir almışlardır. ._ 
Alman ticaret anla~ın meriyet Piyasada, mübadelenin mUtevadt 11". 
mevkiine girmesi üzerine piyasada faa- muntazam olacağı kanaab vardır· ~ 
liyet artmışbr. Milli Bankalar Almanya saplar devredilıniyecek, her parti ~ 
ile iş yapacak tacirlere akreditif vermek da tasfiye olunacaktır. ,,,ıJ 
ıc:ıcoco--~...occcc:ıcccccıc:ıcı::ıa c:ı ı::ıccıOOCO"'..;""..OCCOOOCCCCIDDCCIDCICIDCDGO .-

inhisarlar Vekilinin 
Istanbulda beyanatı 
~~---~~~-~------·~~~~~~~~~~~ 

lstanbul, 17 (Telefonla) - Şehri- Şemsi paıa tütün depoau, Cibali !-~ 
mizde bulunan inhisarlar vekili Raif kası, Çamalh tuilaaı. lzmlr tütiin ~ 
Karadeniz dün de inhisarlar umum mü- kaımda halen işçilerimize bedava f///P' 
düdüğünde mC§gul olmuıtur. Vekil be- yemek verilmektedir. 
yanahnda inhisarlar memurlarının teka- GOMROK IŞLERl • . 'IJ 
ütlük meselesini hal eden bir kanun la- Avrupa hududunda yeni mün2 
yihası hazırlandığını söylemietir. vaziyeti dolayısiyle gümrük ınua - -ı; 

Bir müddet evvel Bomonti fabrika- hnın bazı müşkülata uğradığı hakltıll""" 
sındaki işçilerin yevmiyelerinin veril- ki suale vekil cevaben demietir kidi il' 
mediği ve kendilerine fazla mesai yap- - Malilmunuz olduğu ile.zere ,tın dl 
tınldığı, hntta parasız çalıştırıldığı hak- nakliyat kısmen karadan yaprlmakt• il' 
kında sorulan suale vekil cbunu bir gn- Nakliyatta müşkülAt çıkanlmam.-ı V 
yazması üzerine daha o zaman me1eul icap eden bazı tedbirler aldık. Bu ~ 
zetenin yazması üzerine daha o zaman ıusta yeniden nakliyah kolay}aşt•,ı
meşgul olmuştum. işçilerin yavmiyeleri tedbirlerin alınmuına lüzum olup ;' 
müesseselerimizde 15 günde bir tediye madığını mahallinde tetkik etrnek ~ 
edilmelCtedir. Şimdiye kadar ve hala seleyi hal etmek üzere lstanbul ,;. 
bu tediyatta hiç bir müessesemizde ak- rük bae müdüriyle gümrük nıuh~ 
saklk olmamış ve olmamaktadır:t. Ce- ha~ müdürünü hududa gönderdim· bı' 
vahım vermiştir. ması icap edecek tedbirler çıkard 

İ§Çilere bedava yemek bahsinde de lan derhal alacağız. . ,.dl 
vekil şunları söylemiotir: Vekil bir kaç gün daha şeh~ 

- Bu ıoın tatbikatına baoladık. kalarak tetkiklerine devam edeee~ 
'c:ıaaacıc:ıı::ıı::ıc:ıaaacc:ıc:ıı::ıc:ıı::ıcıa ı::ıc:ıı::ıc:ııcıac:ıc:ıc:ıccoı::ıaaı::ıac:ıac:ıaı::ıaaı::ıı::ıı::ıı::ıı:ıc:ıc:ıı::ıac:ıı:ıı::ı~; 

l•tonbulda 50 bin i~çi Hava kurama a~0 
İstanbul, 17 (Yeni Asır) - ~ilerimiz arasında Hava Kurumuna ~ 

faaliyeti gittikçe artıyor. Şimdiye kadar yalnız İstanbul işçilerinden elli 
kız, kadın ve erkek Hava Kurumuna aza kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Kayseride Ercivaşa kar yağdı 
Kayseri, 17 (Hususi) - Bir kaç günden beri devam eden yağmur ve; 

tan sonra dün mevsimin ilk kan Erciy aş ve etrafına yağmıştır. 

Jandarma ve Örl i idare komutanlıl'.,; 
Ankara, 17 (Telefonla) - General Ali Riza Artunkalın mebus naınz~~, 

terilmcsi üzerine umum jandarma ve örfi idare komutanlılhna getiril 
Generalin ismi önümüzdeki hafta başında taayyün edecektir. 9"" 

C--9'-~J"'J:)""~~7/J.r.,;""J:"r.J!rJ.:~~_r.Q"'/..ıCr/...OCC~ C ı:ı CI Cl~C Cli' 

Amerika işçileri ve 
Rusyaya yardım 

Vaşington, 17 (A.A) - ~mcrikan fe
derasyonunun son toplantısında beya
natta bulunan federasyon reisi komu
nistliği tenkit etmekle beraber Sovyetler 
Birliğine tam bir yardımda bulunulma-
sını istemiştir, hatip demiştir ki: 

c - İngiltere vu müttefikleri Rusyaya 
fili yardımda bulunuyorlar. Amerika 
harp malzemesi gönderiyor. Harp bitin
ce Sovyetler hilkümetinin her türlü 
propagandadan vazge~eceğini samimi
yetle ümit ediyoruz.> 

Marsilyada komünl51" 
ler cezalandırdıyor ,_ 

Vişi, 17 (AA) - Marsilyada hart' .J 
vanı 6 komünisti muhtelif cewJarıı 
kö.m etmiştr. 

Bir İngiliz 
denizaltısı batırıldı ""'..; 

Roma, 17 (A.A) - İtalyan 
knrargahının tebliği : ~ 

Akdenizde dünkü tebliğde ~ ~ 
birliklerden başka düşmanın. ~ir ;;.t' 
altısı da torpitolarımızdan bil'I 
dan batınlmıstır. 


