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Kı SAYISI 2 KURUŞTUR 

a.darlro itiraz ingilizlere gö~Aımanlaragöre 
'ltıiiddetihakkındaı Rus o~~u~'! Büqük iha, 
b • k çok muşkuı lo. hareke-

t'cık~~ Q!lUn f.lk~ı RUS~:/!!!.s~;~~\H- {İfamam/an 
o/ le Turk tabugetmde urnYE ııAzmLANı- m1.şlır 

llp f •ı • YOH.Lı\R lc11.ll 0 ı ıraz hakkını Loııdr• 12 A. A. _ şıM,~~~~~ı~~r~~~iıos 
. 01iamagan/a 6 Şark cephesindtn gelen ha HAZIRLANMAKTADlR 
ili •• ra ag • berlere göre Odesanın tec- Hudapeşte 12 A.A.-

J az mu d de i i veri I iyo ridi iı.:.~n .:um~nıar tarafın- ı\lacar ajansı bildiriyor: 
t llata~· r dan buyuk hır gayret sar- Alman tebliğine naza· 
\i;ı. rtıudd k~dastrosu iti · lnrı· d o 1 a y i s i l e fedilmektedir. 3200 kilo - ran Kiyefin cenubundaki 
ta~ \'ekaı:tti~ hakkında ad- ~?daslro tescili esnasında metre uzuluğundaki muaz büyük ihata hareketi so· 
illlJi lıuyük 1~~ hazırlana . ıtıraz haklarını kullana. zam cephenın diğer mınta na ermiş ve burada düş-
M Ye "n .. 1 hllt~t ıneclisı· manıış olan vatandaşlar kalanmia mühim bir de-
"" ·ı " cun · ~ mamn silahlan tecridi ya \' 

1 eıı k ıentnce tetkik kanunun resmi gazetede ğişıklik yoktur. Alman gay 
~ık aııuu rıı ı· inli t ·ı · d ' t' b retleı··ı "imdi cenuba inlıi· pılmıştır. Şimdi harekatın ij(: ı l:Nıık·· ec tsiıı ev. şar. arı llll en ı ı aren y rnili>tnkbel safhasına hazır 

e/eti ıtn u ~oplantısında aıtı aya kadar bu gibi te sar etmıştır. llununla bera lık yapılmaktadır. 
<>I ılrqiş "ıu~ııyeye sevk şebbüslere itiraz edebile· ber Möskovayu olan ı\l -

!Uııtı\.ıllt e layuıa kabul ceklerdir. man tehdidi lmnd.aıı bir Cephenin diğer ımntu· 
-ı Ur. ay evvelkme nazaran şim. kalarınde çevrilmiş olan 

lcı Velli k· llu suretle Fransızlar dı dalıa azdır. düşman kıtaah mukave 
~ t\n anuııa ·· ·1 m da 1 ki ı k · be n1et etmektedir. 1u,. avatanu· &oı·e, Ha- ... a anın ıu arın ay Ukraynada muharc -
k tal.ıiiyer <tU ayrı ikeu beden vutandaşlann huku ler bütün şıddetilc devam 145 RUS TANKI TAH 

Ulde bulunma ku temin edilmiş olmakta etnıekLed.ir. l{us teblığlcri Hll3Eüı.LUI 
}': dır. vaziyeti aydınlatmaktan llerlin 13 A.A.- ~ark 

Qt d uzaklır. Alman mehafiline cephesinin Şimal mıntuka 
QjJeı llllQ muhtaç asker göre, Moskova ve Lenin· smda Alman_ piyadeleri 

et• . grad ciddi tehlikelere mu·. Sovyct bataryalarına karşı 
l:i\Jtil4~ 111.ın sayısı 500 bin ruz l.JUlunmaktadır. hücum ederôk _.düşmana 

4 SENE Ö"·ıe aıılaşılıyor ki Hus· d' · 1 di Hu . DE 18 MıLYON LiRA YARDIM J ağır.zayıat ver ırımş er l'. 
~~r YUk Mill \' APILACAK lar cenupta D bin kilo • Bu muharel>elar neticesin· 
~il llİJuı . 1.:l ı\lecl'ıs't d 8 . . metre mural>l>aındaki ara- d 145 1) ta k t l . 
ı,_ ıı\i"" "erın.. e 1 mı iyon lırauı bul • · d f da e '-us n ·ı a mp :'ll. ··~11 -; J ziyi mü a aa · n vuzgeÇ<.'-
L Jılttı lt lu.lliı Yurdun . maktadır. r~ır dahile ,.ektlmegvre,, ka- edilmiştir. 
"\I ı. " k · e<.leıı yeı · " }; ı K d · ~1tıt1:"nunUuuı etrııiş 11

_ .. Yine yapılan tetkikata rar vermişlerdir. Hu tak· Alman ar ara enız şa· 
l.lııtq k 111\!ıi"et . Ve gorc, yurdun ıçiıı tik ota· dirde t),ie.sa .. mwtakasınm hilleri"e vardllar 

u tQ ~ e gıru · llerlin 13 A.A.- D. 
~'~" ~ llır. uş rak toplanan paru 14 mil terki ıcap edecektiı·. Böyle N.ll Ajansının dünkü tel> 
ım .\ "·llatısta '/"' ıl· yon 40,7 liradır. Gaiye bır vaziyet karşısıııda Kırı 
~"l'\ı " .. p aı l liğiııe ilaveten askeri ma 
l(,, , )'ı. lllırıa11 1 et kalan 3,5 ınııyon lira da mm mudaf aası da çok za· 

.!t ... rrtL ııetıceı ka~lardan öğnmildiğine 
tı ... llııe. 'qlllt.ı ruuı . t>re llluhtelif Beledıyc rusuııııa yıftayacaktır.f 
-~t~ l!tıtı ıta~ as · ı . d göre müttefik kuvvı:tler 
l'a Jil. S.J\J 

1

~. SUyısı hali ~·~ tıyulro, sıııcma ve ua· /.(US Of il.SU <;ok arazi kaybetmişlerdir. 
llıııt<'.s.1. lt\llır. l3 ı · ı vasıtalarına yupı uc.ık Pazı noktalarda Karadeniz 

h ~~ y uıııu- zanı al'la temin oollt..>c~k :çekı-lı"rkeın ' 
<lQ.~ tir. ~ ''" sahiline kadar varılmış ve 

~b~ t HEll ŞEY! YEllLE YEK·~ Dinyeper nehrinın kiyefin 
\~\l 1(.1/ im,1• ::iAN ,EDI\'UI{ cenulmudaki kısmı Sovyet 1 llı\ Z T J"•J """ '"d Uern :.:12 A.A.-1svi~· lerirı münakale hattı ola-

l(~li~~l% J•:l.\:I ·t~ı V l Q yet l are remn Nnı>yonal i'..uytuııg ga rak kullanılaımyacak hale 
n ı\ıı~ L ll·n h . zetesiııiıı tler1in nıuahuıri gelmiştir. 
~v\!~l~l'll 12 egetı -bildiriyor: J~us tebliği 
lk~ ltı .. Oukto J\. A. - lluslar tahrip siyasetin· l\loskova 12 A. A. _ 
~·;'"'~~~~(\ .. r ltefik 'a Vilayet ldare heyeti de mukemelen lllUVdJfak 
~ .~ ~leueıı y b.u .. sabah Valinı ·ız ~l··ıkru·· d ·11 tt 1 Hus tebliği : ~1&11•1 "'ııtı 111:..ka SOııru ~ olmakta ıriar • a a A • ll h b 
~ • "' .. Sokıı ·· · ütün cep e oyunca ı... ı. "\!t\i ınııuıa ıensuerın riyasetin nıan.arın Berliııde göster· 

~""1 Aıık de tud muharebeler şiddetle de -1ı ".( \!t . aru el- mu toplantısını yap dikleri propaganda f ılmlc 
t 'l')I. ltıt~t· llllŞ v·ı vanl etmekt·"ıl·r. }Java "tar.. -"arıt -w ır. ve ı fiyeıj alfı.kadar l'inde bile l.m hal vazılıun °'"' 
t.r:;'°'ll:ia l" eden · ı · kuvvetlerimiz '~irkopi kÖI) "Uk llıll < A ış erı görüşınüştnr. gürülrııektedır. iaptcdiıen "' ıı · ~lı · """"' • A rı·ı·su··nü 1 ·--rlıava etnfr·.ı Kös ~u ~ı&i 

1
J'"'11 Aı L...'. - hiç uir şehir, hiç L>iı· kasa· ~ " 

\'~~ ı ,.1 tttı 1'.:l~~ru uu N< >HUT FlATLAHl l..ıa, hiç t>ir köy yoktur ki lence liman tesisatım mu· 
h.. at ı. "lQtu bugun tatmı> edılmcmiş olsun. vaffakiyt.:llc .. lıoınlıalanıış -L"tt t '-llb . t}\' (j \ k 
~) 11 lıht .... tırıi ~i n nıu. 1 n ura 12 A. A. Yüz l..ıinlcrce ev harap ol tır. 

'lltış ""'~rıı l/tltet e(1 Vekiller heyeti _yurd içinde muştur. H.usya ceı>hcsini Dünkü hava muhare -
\~~'-'l ı 'it: ~ ~~ ~l~nke ki istihsal nımlakulurı i~in Lıcleriude 39 düşman tayyu ~11.. ıu~ -~1 ~- gezip dönen uir Almnıı 
... ~-"'ir. J l'\tl\Ua ~f'ııı nohudun toptan satı~ frntı harp mulıal>irinin mılattı resine mukabil 25 tayya -

lJu)U ltQ 1<.:ıu .~ırıııe ııı 13 kuruş olanık tesbit ğına göre, Huslur ~ekilirken remiz kayıplır. 1>ıışrnaıı 
~k ~ill öğı~c.len eylt:'rniştir. Perakende ola her şeyı lıakile yeksan et· tayyarelerinın kütle halin-

k ~~ Mecu l'dk sablacak nolıullara nıektcdirlcr. ) ine hu mu· de ı.\1urmunsk noktasına 
lıe lteiei . J~Z<.l.e 15 kar ilave edile- halJire güre rniicadcleni:l yaptığı akın muvı.ıffkkiyet 

1 ıi ._ cek ve bu fiuttan fazlaya ne şekilde sona .ereceğini 1..) tard-xlilrni§ ve bu tayya-
&alanlar hakkında kwıuni · bellüz aı ·· .. lor kil Uk 

Çarşamba 
Abone .. l"tları : 

Dahilde yıllıöı 5 Ura 
Yabancı memleketlere 

8 lira 
lllnların har kall111e
ılnden 5 kurut alınır. 

Ocret peflndir • 
OOnO geçen sayılar 

10 kuruttur 

Finlandi9a
lıltır 

50 BIN RUS ASKERi
Ni ÇEVIRDILEH 
Stoklıolm 13 A .A.

Ofi ajanst bildiriyor: Ka
reli Berzahının şimalinde 

şiddetli muharebeler hil· 
küm sürmektedir. F'inlan• 
diya kuvvetleri şimal cep
hesinde vücude getirclikle 
ri ceplerde 50 bin Sovyet 
askerini çevirmeğe muvaf 
fak olmuşlardır Huslar Ka 
relide muannidane mudafa 
aya devam ediyorlar. Uk • 
mnyada vaziyet Ruslar 
için düzelmemiştir. Ode· 
sanın tehdidi heı gün ~bi
raz dı:. artmış bulunmak· 
tadır. 
BATUULAN RUS GEMl 

LEHi 
Belsiııki 12 A.A.-Hes 

mi Fin tebli(,ri: Hava kuv 
~ vetlerimiz şimdiye kutlar 

262 Hus tayyaresi düşür 
rniişlerdir. llu güne ka· 
dar 15 Hus gemi.si de Bal 
tık denizinde l.Jalırılmı~lır. 
lluııların amsında 3 deniz 
altı ge::nisi vardır. 

SUN UAKIKA 

Türkiy~ye ~müş 
terek Rus -Jı1gi 

· liz notası 
Har iki hilku.net tamami 
yetimize hürmetklr ve 
montro mukavelesine rla 

yetkirdırl ar 
Lomlr!l 13 ı\.A.- Londra 

radyosu bu sabah şu ha· 
beri vermiştir: Sovyet ve 
lngiliı Büyük Elçileri Tür· 
kıye hükumetine bir nota 
vererek ı\lontrö muahede· 
sine riayetkar olduklarını 

bildirmi:-1ler ve lloğaı.lar 
veya Türkiyeye ait herhan 
gil.nr kısım toprak üzeı·iu 
de güzleri olmadığını bil
dirmişlerdir. İki hükumet 
Türkiyenin ar-.ızi bütünlü· 
ğüııe tıürmct e.mektc ve 
harbe girmemek kararını 
pek füil takdir etnıektedır 

leı~ . 
Yine ayni notada zık· 

rudıldiğino güre 'l'Lirkıyo 
herlıuııgıt.ıır yalJaucı dev • 
ıct tarafm~au taarruza uğ· 
rarsa Hus ve lngiliz kuv· 
vetJeri tarafından müdafaa 
edilecektir. 

Sovyet elçisinin ş;f ahi . 
beyanatına göre gec;enlerde 
Alman Sov
yel görüşmesi esrırumıda 
ı\lolotof uıı Boğazlarda gö• 
zü olduğuna dair ~ıkörı -
lan şayıa hiçbir esasa i8ti 



Sıyfı=.2...:= --- 7 
TENIO~~ 

·-
Fraıısa Al
ma;ı taleple 
rini kabııl 
edecek ıni? 

Japonya ~aman, sabun ve sadeqağ nı'ınacs~ 
Antakyada güınrük muhafaza taburu satınaima komif011~ IIAHP HAZIRLIKLAIU 

Nl SÜHATLE TAMAMLI 
YOR .l\liktarı Kilosunun fi \1u teminat Eksiltrno,şckli Eksiıtrıı 

Tokyo 12 A.A.- Do· 
mei ajansından: 

/'..anııedildiğine göre Ja 
ponya harp hazırlıklarım 
tamamlamak için seferber 
lik kanununun bütün mad 
delerini tatbik edecektir. 
llugiin Başvekalette 17nci 
dt-:fa olarak toplanacak o
lan Japon Umumi w Mil· 
li Seferberlik heyetine bu 
hu:)ust ıki kar.ır tevJi e<li-
1(,>ccldi r. 

Cinsi 
Saman 

Kilo Kr. Snt L K. 
101.25) 3 50 265 79 Açık eksiltme t 6..&9

41 
• sıııı 

tesı 
ı8,8,941 ~abun 4.690 50 00 VIŞIDE UÜY ÜK BiR Si· 

YA I l'AALIYET VAR 
Vişi ı2 .A. \.- Ufi 

l• ransız ajansı bildiriyor: 

Sadeyağ 

175 88 

5.14 ') 674 63 
ftesi s; 

18 8.94 

., ., 

' ıı 
tesi 5 

175 Q'.) Knpalı zarf 

• 'on i.iç glimlenberi bura ' Yukarıda cin8, miktar, fiat ve muvakkat teminat miktarları crösterileJl' 
erzak hizalarında ı~öslerilcn eksiltme şckillerile ihaleye konulm~ştur. ~~ 
saman tabur ve BöHik merkezlerine ve diğerleri la bur merlrnzlerinc teS~! 11 b 
ceklir. Her üç m!ldddeye ait şartnameler komisyonde her zaman gorulet 
teklilerin muvakkü teminata ait makbuzları ile birlikte muayyen giirl ' 
}erde K~nıisyona rniirecı,atleri ve sade yağına ait kapalı zarfın mun~Ye~ı 
en az hır saat ev ıelsiııc kadar komisyona getirilmesi ve gecikmolcrııı 

da büyiik bir siyasi faaliyet 
lıiikr ın siimıektedir Kabi 
ne mütemadi bir toplantı 
halindedir. Bu rniizak rele 
rin neticesi bu akşam 

Mareşal Peteıı tarafındı:-...n 

l mnsız mılletine hitaben 
söylenecek bir nutukl.ı ilan 
edilecektir. 

'eferberlik emirnamesi 
nin yalnız sınai maddeleri 
ihtiva elliği de haber ve
rihnektedir. 

dilnıjyeceği ilan olunur __./ 

;Jfıf1' Vakıf Mü/kil}et Fransız mclıafiline gö
re bu müzakereler \mi
ral Dadanın salfihiyetini 
arltırmağa matuftur. Bli
liin askeı i salfıhiyetler de 
Am!ralııı şahsında toplana 
cal\tır. 

Siyamlılcır herhangibir te 
cavüze kartı bütün varlık 
larile mudc:ıfaa edecekler 

Alman tay
yareleri 

SDVt:Y~E IIOLUl\l 1'..'l'· 
lskendcrun Vakıflar memurluğundan : ~( 

~lulıaııınıcııi .Mevkii Cinsi ~o . l~~ı " • 
TlLEH 

Londra 12 A.A.-Höy 
ter ajansının hususi mulıa 
babın Siyamdan bildiriyor: Berlin 13 A. A. 

Alman Savaş tayyareleri 
dün Süveyş üzerine hir a· 
km yapmışlardır. Kanalda 
bulunan 10 bin tonluk bir 
geminin kıç tarafına ve 6 
bin tonluk bir gemiye isa· 
betler kaydedilmiştir. 

25 ) Belen ~:arşı içi Dükkan 23 ~ıı 
6~0 ,, " Kahvehane 24 · ,. 

HADY u GAZEI'~~I NE 
UIY Oll 

Aııl\ara Hadyo gawte 
sinden: 

'iyam radyosu bugün
kü neşriyatında demistir 
kı: «Sıyum lıerhangibir 
tecavüze karşı silahla mu 
kabcle edecektir. lcabe· 
derse lıe1·~ey U!hribeditc
c~k ve düşmana lıiçbirşcy 
l>ırakılnııyacaktır. Mecbur 
kalındığı takdirde gaz hur 
IJiııe l>ıle tevessül edilecek 

Kahire 13~ı\ . A. -
Mısır Dahiliye ı c1..:m~ti 
tebliği : 

Pu1.artesi • s:ıh ırecesi 

Almanların l•ransız hü 
kfiınetiııden Dakarla Ka
:tııhJunku ü8lerini isteme
si iizeriue \ işide Başhyan 
m iizakercler dt'Vam tlınck t:> 

hr. V aziyelin mecburi kıla Alman bombardıman tay• • 
ledir.Bu müzakerelere \fr~ cağı her tedbir alınacaktır. yarelcri Port ~ait üzerine 
kudakil• rmısız umurııi mu- Lüzumunda hazır yiyecek Uç akın yapmışlardır. 8 
rahhnsıGenera.lVeygand da maddel~rini c..ieğıl hatta e ölii ve 13 yaralı vardır. 
iştirak etmiştir. General kinleri bile tahrip edece· lskenderiyeye yapıl:.ııı lıü· 
Veygandın vazıfesi başına ğiz.» 'piker meçhul mu- cumda 4 ki~i yumlanmış-

. döndüğü haber verilmek- tecavize hita~erek demiş tır. 
tcdir. Bu itibarla Vişi hü tir ki: A:\IEHlKA İLE V1~1NtN 
kOmetinin bir neticeye v.ır <<Geldiğinizde iyamı AHASI ı\ÇlLlYOH 
dığı tahmin edilebilir. Siyamlıları.ı kanlarilo su- Vaşington 13 A. A. -

Amedka ile Vişi nıünuı:;e· J•ak.ll herne oJursa ol lanmış bir mezarlık olarak 
betleriningerginliği süratle 1

1 
sun l'mıısızların er vevıı b .. lacaksınız. Son Hind.içi 

J son haddine varmaktudır. gey hu iisleri \imanlara ııi hudut vakusuıın pek az 
Bu iki hükumet arasında-terketmel. mecburiyetinde olan uskerlerımizin kahra 
ki mürıaselJctler esasen bir 

kalacağı zannedilmekte· manhklanm gördünüz. Un 
zamandır kar arsızlık i~in-

dir. Jar bu orc..iunun küçücük de idi. 
JNGILIZLEIU MUTA· lıir çüzüdür.» Spil<erin se-

LEASJ sinin tonu dinleyicileri he A l m anla y 
Londru 12 A.A.- Vi- yecana düşürmüştür. ODESAYA 3J MİL YAK 

şiJe \mirul Uarlaııın riya CERGINLIK AHTIYUH LAŞTlLAH 
setinde ve General Vuy· Lonra 12 A .• \..- lngi Ankara Hadyo ga~cte 
gaıırlın iştirakile yapıla· liz siyasi mehafiline göre sinden ; 
c:ık tuplaııtılanla Alnımı ta U:1.akşurkta ·ve pasifikte L<mdra radyosu .\!· 
J l · ı l man ordularının Odesa ve ep crı rnnuşu muştur. \ i gcrgiı•Jik mütemadiyen 

1 f . Nikoleycf linıaııınm 30 mil 
şi me m me göre vaziyet artmaktadır. Japonya ta· 

l d l yakınına kadar ~eldikleri 
arlı \' ay ııı anmış _gH.>iJir. rafından yupılucak kür·ük ·~ 

• ni l>ildirmekte<lir. Bu iti 
:\Jareşal !'etenin l>ile bu bir haı·ekel muhakkak 8U l ı ( d 1ur a ) esanm akşama sa 
taleplere mukavemet <:;~emi retle bir harbe sebebiyet baha düşmesi beklene bi-
yecek kadar ileri.gitmiş ol verecektir. lir. 
dub'lt 1..anneclilmektedir. D :'IKO Al.11\lA~ l'EUUC! lSl'A~YOL CÜNÜU)LLE· 
Ulll lNGJUZ GE~11Sl Bedin 12 A. A. - Hl CEl'LJEDE 

HA'l ılO 1DI Alman tebliği : · Uerlirı 12 A. A. 
l>- 2 A A J )1 S 1 ı · Cenera Gıraııdııı kumanda :ıurliıı 1 . .-. >. • ) >;ı ar,;: cep ıesırıdeki hare 

k"l r1· k" l d sııı<la ki mavi !!0mlekli bildiriyor: ·u nıuvu a ıyet e evanı ~ 

Uzun mesafeli bir Al etmektedir. dün akşam lspanyol gönüllü fırkası 
'l 1 .ı k. merasimle cephede karşı nıan bombardıman tuyya· a os rnvaua ·ı askeri mücs 

10 ,, ,, l )ifüfüı arsm;ı 25 

10 ~ " " " 26 
400 ,, ,. Kahvchano 39 
250 " ,. l"ısıf r1rı11 40 
20 ,, Dükkan 41 

42 30 " " " 
40 " " ~ 43 
1 O ,. ,, ı\rsa 44 

45 " 
1 O " " ., 4 6 l'tırl• 

1')0 ,, ,, Dükkan 

21) " ·~ " 47 
20 p " ~ 48 
20 " " ,, 49 

50 
51 " " 
J5 ~ " ~ 5! 
50 

~, 

incirlik ,, Arsa J 

t:.25 IJ l 1 1' l Sb ... ere >a 1~'.t! ,, )a ı~e ~ 
51 

<;rt\ 
20J Belen <; tr~ı iı.:i lJJkldiıı 

50 ,, " " ~: 1Jııv' l 
7~ ,, " " 60 
15 " " " 01 ıw 

,, " ~ 6~0 
5JO ,, ,, l• ırın 

3 
(Jı1 

150 lhkr.ıs nıahallc::>i Hane 6,;uı ,t' 
Vakıflar nı iidürliiğunün 31, 7,941 g .. 

11 
tbı 
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Poıoııga 

ordusu 
1 l ı · · lanmış ve sadakat yemini res: A tlaıılikle 8 hin ton sese er ay yare erımız ta- d f yapmıştır. Lon ra 12 ı\. A. 

hık bır lngiliz P"lroJ gn r.ıfıııdaıı nıuva f akiyellc --~· • m lskoçyat..la lıır Leh a:skcri 
mi ini batırmıştır. Bu ge Lıonıhardmıan edilmiş, lıü y.•pılaıı hir h •va akını es· merasımiııde söz söyleyen 

• mi kuvvetli bir harp gem ı:iİ yük yaııgııılar ve şiddetli nasında iki, büyiik diişınan Polonya Ua~vekili eıcümle 
kaftlesi tarnfnıdaıı himaye ' ınfilaklar vukua gelmiş • gemisi hasara uğranıışlır. 
edlllllel{le '"d"ı. , tı·r. l' t 1 . \l demi~lirki:«Eıı yeni ı:>ihih-,us ayyare el'J ı nıanya-

'l <l · · .1 6 ı.· larıa techi~ edilmic:: hir Pu .~ :ınş enızınuc ulll nın şimali şarki mıntaka· " 
l luk b. l ·ı· 1· t l · lonya ordusunun Husyada on ır ııgı ı:t, u:aı\• sım aıcı lı:ızı noktalara ge· 
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