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Nüshası her yerde 5 kuruştur B_uğdayı bulgur olarak satmağa 

Cumarteıi TELGRAFı ANADOLU - ızMiR kalkıyorlarn11ş 
TELEFONı 2771 A. 'KARA, 3 (TELEFONLA) - Ticaret vek.11· 

4 ADRESı ikinci Beyler eoblmda Jeti, bazı istihsal mıntakalarında daha yüksek fiat 
1 nci Teşrin ANADOLU sazete.I lduehane.ı verdikleri için, buğda$1ın . bulgum tahvil ~dilerek 

1941 (ANADOLU) MATBAA!INDA satıldığını ve el koyma hükümlerinden istifade ta-
BASJLMIŞTIR rafına gidildiğini haber almış ve bu maksatla bul-

" ™ci Y~ ~~d~~~~d~~ri~mul------------------~.~-------------------------1 gurunam~atışfi~ni~n~n~l~tl~~~ 

ı_.,_;;..N~~--86;..;.;6~S--...:..~G-n.nn.-.:.:o•e-ç~m-i~tn_u_._h_ü_ar::.....::;2s::.....::;ı.u~ra~'tu;;;;.;~.:....------------li-e_r~g~Ü-n ___ sa __ b_a_h_l_a_n __ (.._z_ın_i_r~) de ç~ı_k_a_r __ s_i~y_a_s_i~g:::.,..a_z_e_t_e_d_i_r_. ____________ .:...._ı;_ıra_t_ta __ bu_ı_un_m_u~ş-tu_r_. ____________________ ~ 

Altı büyük dev
let karşı karşıya 
r *** ' Bugün artık vuzuhsuz-

luk orta<lan kalkınış

tır. Şimdi iki taraf ta 
yeni bir nizam için,da
ha doğrusu kendi ni-

zamı ıçın çarpış

maktadır 
·---- *** .-----ı 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
Yıkıldığı ııündenberi dünya niza

mında bir i.mil olmaktan çıkmış o
lan Fransayı bir tarafa bırakırsak 
dünyanın geri kalan alh büyük dev
leti karıı kar4ıya cephe almış bulu. 
nuyorlar. Bir tarafta üçler paktı ile 
birbirine °liağlı bulunan Almanya, 
Japonya ve ltalya, karşı tarafta 
Mcnkova konferanoı ile bir mnksad 
uğrunda birle~ bulunan lngilte· 
re, Birletik Amerika ve Sovyet Rus
ya .• Birleıik Amerikayı artık harp 
dtfında teli.kici etmiye imki.n yok- 1 

Rusların Almanlardan iğtinam ettikleri 

· sovyetl~re göre 
tur, henüz re•men harbe airmemi.' Cenupta Alman 
olmakla beraber Moıkovada Amerı-
kan bat murahhuı Mister Heriman J • t 
da diier mAlekt~ıları aibi konut- ara zayıa 
ınuı, Almanyaya ve onun temsil et- • e 
tiii ı.iıt~me kartı ayni huıumeti aös- verdirıldı 
termııtır. 

Franıa Danimarka, ispanya ve 
' h • hatti. Hırvatiotan Şark cep esıne 

gönüllü kıtaları rönderdikleri halde 
hakikatte Sovyetlerle harp halinde 
deiillerdir. 

Bu çeıit ııarabet nümunelerini da
ha bir çok sayıp uralamak müm
lcündlir. Fakat bütün bunlara rai
ınen hakikat 9udur ki, bir Avrupa 
hlrbi teklinde bqlıyan harp kelime. 
nin blitün mani.siyle bir cihan har
bi tekline inkılap etmiıtir. Bugün 
tu veya bu büyük devlet ıu veya bu 
devletle henüz reımen harp halinde 
deiiloe bile hakikatte hepıi, yi.ni 
diinyanın altı büyük devleti de çar
Pıımakt&dırlar. 

Bunu anlamak için Moskova kon
feransını müteakıp Sovyetler Birli
ii, Birletik Amerika ve İngiltere hü
kumetleri namına ne9redilmit olan 
-Ja(ıdaki karar ıuretini okumak ki.. 
fidir. Karar aynen ıudur: «Nazi zul
>niinün tahribinden oonra kurulacak 
aulh, bütün dünya milletleri için 
kendi arazileri dahilinde, korku ve 
ihtiyaç ıartları altında bulunmadan, 
eınniyet dahilinde yatamayı müm -
kün kılacaktır.» 

Hitlerin 
nutku 

Führer harp 
hakkında iza

hat verdi 

toplar 

·· Almanlara göre,.:·.~ 

Leningrad Çar 
şatoları alındı 

H~va faaliyeti netiee
sinde demiryolları büyük 

zarar gördü 

IGl\Jlnün M~~eD~~D 1 
''Muhtekir,, kimdir ? 

SAMI ÇOŞAR 
Urfa sayl-.ın 

Asıl muhtekiı·, malı, mahsulü pi- ı:u tıbarla mal ve mahsul saklıyan
ya>adaıı yoked ~n. kaldırıp saklı~nn- !arın ıkt,.adi ve •çtimni bakımdan 
dır. Bası ezılmPRi lazımgelen muhte hiı; hır özril yoktur. 
kır işte- budur. Devletin kararl:ı,tır- \'akın, istila lehlıke~inc knr:;ı si
dıi'ı azami fiııtların üstünde bir bı•- Ji;ha "ırılmak zamanı henüz gelme
rldl z •.ııtış yapmak da bir ihtikiır ciir uı. Fakat ahl!ik \'e seciye kavgası de 
müdür. Fakat iktısadi bünypyı kan- \·anı edıyor. Fiatlarııı bir takım stın'i 
ı:reıı eden asıl dert, mal ve mahsu- tazyiki~!' netıcesiııde alabildiğine 
liin 'gız ~ enmesındedir. yükse lmesi vatan müdafaasını saı·sa-
Doğru te~his koyarsak tedavi ça- bilecek kadar önemlıdır. Böyle bir 

rt'lerini n:ı~ıl ol~a buluruz. I-' ı atl:.ırı v:ıziyel karşısında, zannederız ki 
kontrol etmekteki maksadımız, miis zecri tc<llıır alnı:ık i~ i n lerNldüt e- · 
tahsilı yldırnıak, şevkini, ce~ aretini ılılmemelıdır. 
kırmak değildir. Değer fıat, peş:r. pa nazı cev• \er <nnlıar• haline gel
r·ı esa,ından sonuna kadar a~·nimı- mis ise lıu «CY• lerde araştırmalar 
yacağız. Bnzılannın görü~ tarzlanııı yap~b.ilme.« i~ııı_ hükumet teskilutı
tcyıt için bu mevzuda umumi harp na salahiyet verılmel.ıılır,. Ferdı~ cm 
hutıralarıııı tazelemelerine mahal ıı,ı·eti ile ,·atan pmnıyclını lıırbırıııe 
ı·oktıır. Biz mü•tııhsile mazbata de- zı• görPmcyiz. <E:<as an bar• r.:ılünü 
{ıi! değer fiat, peşin para veriyoruz. -o ... ....,, ;ı.ı,,e1 ..Jılfed• -

Hollanda Hindistanı-
nın da malzemesi 

yola çıktı 

Atlantik liarbi 
Aln1anlara göre lngiliz 
gen1i kayıbı 14 n1ilyon 

tona yaklaşmış 

Amerikalılar ise Atlan
tiğin yakında tamamen 
temizleneceğini sög

lügorlar 
Vaşington, 3 (A.A.) - Amerika 

siyasi mahfillerıne göre Atlaııtikteki 
temizlik hareketi çok iyl neticeler 
vermiştir. Atlantiğin tamamen temız 

- Denını 4 ncU oahifede -

Ruzveltin makalesi 

Hitler teslim ol
madan sulh 
yapılamaz 
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Ruzveltin makalesi G ünün meselesı Askeri Vaziyet - Ba, wa.fı birine~ h~ede - - Bat tarafı bminci aabifede -
_ Battarafı ı inci aabifede - cHitlerlc> mümkiin olan yegan!! <en• ifa e<ler. diikkan;& da ·ndec<.' 

man kıfaları şehrin dokuz kilonı<>tre barış, onun mutlak surette teslim nümuneler bultmımıa o zaman milli 
cenup batısında Çarşntolarının bulun- olmasından sonra yapılacak barıştır. korunma kanununda liizım gelen de 
duğu mevkii ele geçirmişlerdir. Bura- Bu harpte müzakereli bir barıştan ğiı;ikliği derhal yapmak milli bir va 
da bir aralık durmuş gibi görülen nasıl bahsedilebilir. Çünkü böyle bir zife haline gelmiş demektir. 
Alman taarruzlarının devam ettiği ynrışta gangsterler ve kanun duıı Toptancılar arasında zincirleme 
anla!Jllmaktadır. Eğer bu haber doğ- olanlar tehditlerine ne kadar bağlı mal satışlarını kat'i surette ünlemek 
ru ise, Sovyet müdafaası oldukça na- iseler, Naziler de yapacakları barış icap ediyor, Toptancı yalnız Pı'ra _ 
zik bir duruma girmiş demektfr. Bu- muahedesine o kadar bağlı knlncak kcndecilere ı:ıatış yapmalıdır. 
nun1a beraber donanmaya istinat ]ardır. Toptan fiatlarla P<'rakend<' fiat-
eden şehiır müdafaasının kolayca yı- Amerikan milletinin biiyük bir ek lrır arasında haksız biı· ni,;bet,.,izliğr 
kılacağı S.'lnılmah."i:adır. seriyeti Hitlerin muzaffer olması ne meydan verilmemeli, «te\'zi~ sulıa _ 
· Diğer taraftan Almanların Mo.sko- demek olduğunu anladıktan sonra sında hizmet edecek mutavaı;:::ıtları 
\·a istikametinde yeni bir taarruz ha: bitaraflık hakkındaki fikrini deği~- memnun edec<'k makul kiiı- payı e _ 
zı:Jığı. haber verilmektedir .. Gerçı tirmiştir. Şimdi ilk defa ol:ıı·ak aşi- ~irgenmemelidir. Asıl g-ayemiz, mey. 
Hıtlerın kış nutkundan ve kış ıanele- kardır ki Amerika Birlesik devletle- cut mal ve mahsulU kontrol etmek 
rinden Almanları bi~ kı~ harbine ha- riııin maddi emniyet ve istiklfı.J; teh- olmalıdır. Her .. eyden <'Vvcl, i,;lih;;al 
zırlanacaklarına kani olan1ar varsa dit altında bulunmaktadır. D<'mok- dP i~tihliik ara:ıındaki bosluıltı floğ
cl:ı. ve ~.utuktan bu mana .. da anlaşıl- ra<inin Q.e fıkıbeti yeni t~hlikc kar- nı olarak ölçcbilmelidir. Yalnız «he 
m_?kta ısc de; kışa tekadd~~ .ede~ şu ~ı~ında kaldığı meydandadıı·.» yan name» alınır:-ıa istihı:;al ile istıh
gunkrde Almanların )[o,.,ko'>a t.ıar- Vaı:;ington, 3 (A.A.) - Ruzvel- !ii.k :ıra~ındaki fark hic bir vı>ki~ do~ 
~uzun~h~zırlanm~~arı ~·e,?:1 1:!11T~t~ tın, Sovyetler Birliğindf'_ din ,;erbf'~- rııca te!'.bit edilemez. Bu miina:;;cbf't
)ştn de d ~~~ı:1 et ırme,H 1 ım an a ti~inin kat'i suretle yenıdcn ~esı,; e- le bir d<'fa daha tekrarlı:ralıın, mıı

ı ıc n e egı ır. . . . ; di!mekte olduğu . hakkındakı be>ya- ıu-.kkak fi at miirakabe teşkilfüın::ı 
?enupta .~lman~arın. )':-n; bır hnm: 1ıatı, ı;idqetli tenkıtl<'re> yo~ a_çMrntır. a:· .. ma salithiyeti verilmelidir. Raf)ka 

le_l e te.setıbmı ettıkl~rı. \eJ ~ umm1?ı Bilhac;~a dini mahfıllerde> ınt ıal faz- iiirlü, fi at kontrolü tem<.'linden <:ii
bır taarruza. başlad:~ıa.ıı hakkında bır Jadır. Dini nüfuzu fazla olan Dr. rük ve aksak kalacaktıı·. Uııulm::ma Çtbe: fme"u,~u~.k d:gı~lı~'. ~lma~~r;n} Hols demiştir ki: . lıdır ki tüccar; mut.avas;;ıt mai ve 
h ~ 0 "/ke..1. 0

• .0''j_~ ::ıu: a.~ - Dinin Sovyet r~jimi altındakı mah~nl kapatınıya mesleki hir gürf'-

l
n. ıbön~.nl ab~ıJtesıne ım ~11• ı..:a ~a vazivetini Amerika ıle muk~yeseye ııek viiziinden mütemavildir. :;.\fem

c an ve ır aarruza gırışmış u- k lk ak Amerikan mtlletıne çir 1 k t: · 1 k" k··t·· t· • t a · 
hınmaları vem girişmek ü7.ere oldl,k- ·~ ı~m. • · 'h 1 . 1 k: e ·e ımı_zc e 1 ·o u ıcare _an. ne.flı 
1 k ti · h+~ ld" Al krn bır hakarette u unmıı~ 0 ma nızık kı bu kötii alıskanlıgı t<'ııvık 
arı uvve e mu wme ır.. .-.. maıı · . . • ·. • . . . 

tebli<rinde, do<ruda harekii.t devrmı dc-mektır. F .. d eclecek mahiyettedir. Jier bırın~n 
,.,. " · Av:ından ıs <' ~unları ~öyl<'mis- ki ı ı - t k t·· ı· asa ediyor denildiğine göre, taarruzun do- · · • ·. ;::ı • amış o c_ugu s o ·u, . ~cc.t.- :- gı 

ğu istikametinde olduğuna hiikmeıli- t;r: ,nıkarı kendı arasında bılır, b'.lmı_~·en 
!<'bilir. -- Reiı:;imizden, Stalin voldmu ken re::nnl devlet teşekkülüdüt·. Çunku a-

- . . . .. . disinin ·rnftiz edelıilıne,;i ·icin tayyn- l·aşlırmalar yapabilmiye imkan vere 
Alman fuhırerı. II:tlerıı: clu~;k~~ m_ı.ı· ;·e ilf' Vaı;ingtona <lavrt eYlem<'sini h 

kunda, kırk sekız :-.aattır buyuk ol-
1
."'""riz • cek kanuni miil'yyideden m:ı rum-

.. <l h k"t b l d - k t'' b.' .-.l" •. ltlll'. 
çu ~ are a _ a!'.> a 1?ım ~~<: ·:ı, ı .. 

11 İnfiratçılardan _ 'anll'r de rnnlnrı 'ltıhtek"ır· kad<>r, memleketteki 
ııet.ıce alınacagını soyledıgıne gor", ,··vıeın·,r.. · · , ·• " 
cephede harekat muhakkak ki f':'.1o'lt .~ıı. Rı'i 11 

• .d 
1 

b" 
1 

• . h mr.I ve mahsul mevcudunu takip et-
lt b l t - ıı•wan 1 en. ır mem c.wt a mıve mecburuz. Elimizde giivenilir 

ı-ııre e a.c; amı~ ır. ·· k · ; 1 ı " d ' · 
Alman tebliğİerincIB ek-<eriya hare· ,ır.<' so ·ma?_a ça ış~ıya ım. ı ar ımı rakıı.İnlar bulunmalıdır. Bilhassa iç. 

hat hakkında fazla malfımat 'erilrıı•- ;r.ı 7 • · tr?teıık r~aMelere daynr.mak ti mai <.'hemmiyetı olan esaslı ihtiyaç 
etiğinden bu harbin net:ce<inin lte .nclıı·. ~ge~ Stalın Ru,;yası dem.okt·at maddelerinin mevcudu ve gö;;terclik
fe~·kalade bir t<>hliğ!c hilcliı-ilnw:<i ı"ıi: :~e, IIıt.lc!·ın Almanya~ı da hır <le- !eri hareket her büyük tuptancı için, 
nıuht~nwldiıı.·. ınokras_ıdır. bankaların emtia ayniyat he ... abı ca 

~~n cenupta, Kırım bülge.~iııde de Vaşıngtoı_1 • :-l (A.A.) - Bankacı- ri~i şeklinde ı;ık ;;ık ·tesbit edılmeli-
Almaıı taarruzları ıl vuın etmekt0Cı;;-. J:,r kongre;;ınde beranatta bulunan dır. 
Bir hab<'re ıröre Alınanlar Berzahta t•.raıı haı·iciye komio.yonu rei. i Tunel, - ~ -
Heli kilom tre "lerl· mio.lenlir. Tin c••p- .~iJ:'.ihlı ticaı·et gemilerinin Jıarj1 suh- Elbette kı bütün bu isler teşkilat 
lıeıle Almanlar içiıı ı:n miihinı m<':·,•- ı-ına .girme::;i için bitaraflık k:rnunu- ·ster. hbilir, namuslu memma ihti-
1<>. ~rzahın i,;gal e<lilnıc,;İlPır. P.ğ-eı· bıı ıı.•n tadili lüzumuna i!larl't el•1ıi"3 ve Y«Ç gö~terır. Nasıl vatan müdafafü:;ı 
P.erzah alınıı·~a. Kıı ımın istihlsı A ı. demi tir ki: .çin büyük ordular teşkil ediyorsak, 
ınanlar icin <'M kol:n·la~ttbilir. -- Rusvavı veııdikten ~om·!'. lI tl•'l' bu uğurda da fedakarlık etmiye mec 

i..Rningrad, Harkı.r' w." Kwnı biil;.rc- fbcrik y:;rı~a.dasını \'e ~onr,ı cenn· huruz. 

(Şehir_ ve Memleket Haberi i) 

Muhtekirler dün mah
kôm edildiler 

BUG0NK0 PROGRAM 
7.30 Program 7.33 :.\IÜzik : Hfif prog-
ram pl. 7.45 Ajans haberleri, 8.00 
8.45 :Müzik : Senfonik p~·ogrnm pl. 
13.30 Program, 13.33 Müzik : Türkce 
plfıklar: 13.45 A.iaııs haberleri, 14.00 
:\füzik : Türkrc p!f~klar programının 
ikinci kısmı .. 11.30 Ankara Sonbahar · ·ı · at. \~rı~larının t.'ıhıninleı·i 14.40-Hi.:10 

Sağıroğlu Süleyınan bin lira para cezasına, ı u :\IÜzik : Riyas<.'licümhuıı: bandosu .. 

Ç ·· ·· S 1 N fiz bes \ ·· ı·ra (Şef : İh. an Künçer) 18.00 Pr gram. sene . orun1a surgune; ... an1 ı a · ~. ~'UZ ı .. 18.03 l1üzik : Geçit programı - Yeni 

Para cezasına ve bir ay haıJse mahkfıın edildiler sl'sler 18.40 }.lüzik : Radyo caz ve 
Tango orkestrası (İ. Özgür ve Ate~ 

İhtikiır maznunlarının dün A~liye bın lira ağır para ceza~na Ye ıki Bücekkri) ı 19.00 Konuşnın (Kahrn
birinri ceza mahkemesjııde muhak<' /f'Ee miiddetl~ Çorum _vilayetine "ür manlar saati..) 19.15 Müzik : Radyo 
mt'l<'ri ııeiicell'nmis ve suçlari sabit !'tin edılm,ye mahkum olmuşlııı". ve Tango orkestra~ı Progrramının de 
göriildüğ'iinden a~~iğıdaki ~ekilll'rde Her iki kararın ela. masrafı mahkfırn \·amı 19.30 Ajans haberleri 19.'15 Ko
cez:ılandırılmaları hakkınd:ı karar lar tarafından verılerek gazr.tcleı'le nu~ma (İaı;o saati..) 19.55 Müzik : 
\·erilınistir: ne~ı·i de karar icahınclandır. Fasıl şarkıları 20.15 Radyo gazetesi.. 

8amli manifatura mağa;ı;:bı nı[i- . Bir Fırıncı da yakalandı 20.'15 l\Iüzik : Şarkı ve türküler .. 21. 
düi·u Samlı ~afız biı· a\' ha11sc, :100 nuca na!ıiyesınde Gül sokağında Ziraat. takvimi 21.10 :Müzik : Dinle-
iir;; a~ır para cezaı;;ına·, hır av nıa- Mustafa oğlu Hasan, fırınında ekmek yic:i istekleri .. 21.4G Konuşma (Günün 
ğazasının k:ı.patılmasma, mağ-. za .mal et.mek üzere aldığı un dolu çu- 'meseleleri .. ) 22.00 Müzik : Radyo sa
ıııePnl muha;;ibi Hayrı on giin hap- vallardaıı biri.iııi Abdul adıııda bi- lon .vrkestrası .. (Viyolonist Ncc:p Aş
''" GO lira ağır para cezasına ın:ıh- ı·ı,ınc ~atarak ihtikar y:ıJ>tığ-ından kin .. ) 22.30 Ajans habe•I"leri, 22.45 
kum eclilmi~lerdir. zabıtaca yakalan mı•, acllirere veril- Müzik : Radyo . alon orkestragı prog-

::\Iaııifaturaeı SiilPyman Sağıroğlu mistir. rammın ikinci kısmı .. 22.55 - 2~.00 
Yarınki program \'e kap:ınış .. 

Emniyette tayinler 
1 

Tilkilik orta okul şubesi ZABITADA 
Şehrimiz emniyet müdürlüğü adli Tilkilik orta okulu.na merbut ?I~- •:e::·-ttt=•=•z ;: 

kısım reisi Sırn Erkan Denizli em- rak açılacak 400 me\ cutlu şube ıçın HIRSIZJ,/I\. 
niyet amirliğine tayin edilmiş ve em-1 de~·s m.~tl7'.~Il'.~~~. hazırl:nınakt.adııı·. ~la- Palancılar çarı:;ısında Ali oğlu terzi 
ri Dahiliye. veka!~tinden v_il~~7te gel-1 arıf. mudur!ugu, bu ı::;ın 15~ ı~ıc doıır.u K:ıdri. çalışlığı Ali oğlu Talibin diik
miştir. İzmır adlı kısım reıslıgıne em- yenı şnbenın ::ıçılacagını al.tkaclnrlaıa kfınmclan üç metre kumaş, Anafor a
niyet tfmnm müdürlüğiincle çalışan bildirmiştir. Bu ~ubecle ·tOO talebe der'" Jar caddesinde Hasan oğlu lbrahinı, 
emniyet amirlerinden Aziz, izmiır icla- görecek lir. İlyas oğlu Ramazanın dükkanından biı· 
ri kısım reisliğine d<' Kayseri eTYıniyct İzmir ilk okuflarından bazıları için kutu sardaU·a llalığı nlrlığınıl:ın ~·a-
amiri Salim ta~'in cdilmişl<.'rdir. ma:.ıırif müdiirliiğii 110 sıra wı 18 ~i- kalanmışlaırdır. 

Denizliye tayin olunan Sırrı Erkan yah ~·azı tahtası yaptıracaktır. Bun- BİR J."/Zl n~V1IÜ'i 
~e~leğinde 28 se~e~l~n b_~r~. te~iz ola- lar için münaka~a açıl_mışt:r. İkiçesmellkl~ · 53,ı ü'ncn'· sukakt:ı 
ıak çalı~mış, deg:ı lı.' .d~rust \ e ça- Bergama Gazıpaş~ ~lk o~ulıım~n ta- :;.\1ehmet oğlu llustafn, nıünak::ışa yii-
lışkan bıll' zabıta amırıdır. mire muhtaç kısmı ıçın bır proJe ha- zünden :.\fostafa kızı .._ ·ig:'.in dövmii~ 

AYDIN EMNİYET MÜDÜRLÜGÜ zırlanmııüır. Buna n~z::ıran okul 1220 w tutulmuştur. • 
lira sarfeclilerck tamıı· olunacaklm·. YASGIX ll.4.Sl;A.\'G/Cl 

Antalya emniyet müdürlüğüne Af- ... ·· b . kt n 
.von emni,·et müdürü Mehmet Tan•·e- Yapagı mu ayeatı ·Kem('rde 1148 inci soka a a.~aıı 

J J • • • • • • oğlu )lurat, yakmı5 olduğu mangal-
ri, Afyon vilayeti emniyet müdürlü- Koordınasyon . h~~ elın~n 31 vılayet dan odanın tabanı üzerine ateş düşü-
ğüne Aydın emniyet müdürü Ekrem ve 1 kaz:ı<la hakıkı ve .huk~i ı:;ahısl~- ırerek yangın çıkmasına ı;ebebiyet 
Sokullu, Aydın müdürlüğüne emniyet rın ellerınde bulunan ) :ıpagıl:ırın hu- ,·ermis ve dikkatı:;izlik ,·iiziinden hr,k
umum miidiirliiğii emniyet müdürle- kümet namıı:a el konularak Stimc:r- kıncln takibata b::ı~lanm.ıştıı·. 
rinden Ekrem Rolh::ıs ta.dn edilmi~Jer- bank \'asıta::ııyle ı:;atın aıınmusı hak-
dir. kındaki kararı şehırirr.iııleki alükadnr- Orn1an yangını 

larn tebliğ olunmuştur. Bergama kazasının Kozak nahiye!'.i Atış ınüsabakaları 
krinde ~idd<>llf' dt>\ mıı cdl'n mu hare- hi Amerikayı i,;;tilil Nlecek. ıı;lıaret Zira~t maddelerine gelince: iaşe 

1 · Beden terbi,·esi İzmiı· bölge,;ı 12 Bu kanır mucibine(' eıleı·intle vapa- dahilinde C.€meller köyü civaıtında bir 
ğı bulunanlar 2 ilktcşri•ıdrn on. gün ?r.ma!'l yangını çıkmış, söıı~lürülm.~:;i 
zarfında Ziraat _llanka:ıı şubdcrinel ıpn Jand~rma. orm~n er~erı \"C ko~ -
~~eı~~~·.ajaıılarına. oey::ınnnııw v.-.recek-İ lluler faalıyef(' geçmışlerdır. · ı 

lcr hakkında yeni'• nıiihim halıer- r.irl~.o.ık AmPrik:wa hiicum edi,:e- teşkiHltımızın mahsulü henüz tara- ~ 
l<.>rin g lme;;ıi, her h:ılıle uzak clfl~ö!ıl!r. rl'ktır. · · da iken alıcı çıkacağını haber aldık. birincıteşrin pazar günti Kiiltürpark 

SOVYETLERE GORE A dl k ı ... Çok sl'vindik. Bir kere mahsul müs- poligonunda atı~ mü~abakulai·ı lıa-
rnavu u . müsteşar ıgı t::ıh~ilden çıkıp mutarnssıtın eline zır]amaktndıı·. 

7 Ba! tarafı b_irind aahifede. · -:. Roma, 3 (A.A) - Resmi g:ızete, geGti mı i!3 çok çP.tinleşir .. Heı· nevi Sabahleyın saat 9 dan 12 y~ ka-
.. ·~} e):_lul~!e 20_d,uşman ta~yan!" 1 du- Arnavutluk müsteşarlığının v::zife i'mıd ve mah~ul için hakiki eır:anter daı beden terbiyesı mlikPllef~f'ri :ı -

.1urülmu~ur .. Bızım k:ıyıplm·ımı;ı; llu- bittiğinden kaldırıldığı hakkınrl.;ıki 1 ya tarlada \()ya gümrükte yapılır. ra.-ıncla, öğleden ı>onra . aat ~ elen 
Ticaret rnüdürü H r.oırsa 

.,;uz tayya:edır. . •... , . . kaorurn:ıme~·i nesretrniştir. 1 }iarifet, ondan sonra ıpin ucunu kay , •e kadar da umuma mah~ıı~ mii~ 
C~ph~~ın ce~u?u ~aıb.~ 1• tıK,unetın- / J.ıcrmemek, maJııı kapatılmasına mii- kafatlı miisabakalar yapı!arakiır .. 

el<; bır bölgede ık~ 8'.un s_ur~n '-~udane bir tebliğe göre, geçen gece bir çok . rnade etmemektir. ı Mii:-;abakalara herkes iştirak edebi-
b. ır çarpışmada bırlıklerımız du. mam Alman hava teşekkülleri :Moskov't'· ıı lkt" d' t. • ı ı d d - ı" ecek 22 ca)l ma\·zeı· \·e t 0 b•ıı1r•a ılr · b. · · · · I h • • ·., ısa ı ve ıcarı ıne;.;e e er ,, « o,,.. - . .' ' · " · • 
cıddi ır <lıırbe ındıırmışlerdır. -' u a- bombalamak ~sebbüsünde bulunmu~ · ı· t 1 b"ld. -· ·· d- 1 t."' atı~ yapılacaktır 
rebe meydanı düşman ölüleri ve tank fakat ta • . bat 1 • S . ·' nı ma uma » ~ a 1 ıgı gun ev e ın ; ·. ' ' . · • 
\.'" top enkaziyle doludur iki günde "tı.ıı a~ ~mı 'e t ov)~~ hrar ve tedbn· alması çok kolada- f asarruf bonoları tenn-
<IUşman ölli olarak 2700 .slıba'" ve er gdeu··cşemaavcıta~ı- un:ı- dn:.a~ı ·~ım~ı:;t::ı~. ı f;•:· .• Açık söylemeli ki, bu aland~ he • k . 1 1 

• , .• n a~.}aresı uşuru muc; uı. il "I ı· b. h ı·· nat a ÇCSI O · ı ra· \'e esir olarak ta 500 khıi ka~-ı...".tmis- Lond 3 (AA) Ö- . ·ı ı·-· ıı :ı yavanız .. n ese. a ır ma su un < < < < " .. ., ~ .., ra, . - grenı c ıgın<.' d b" t · k k d . 
tir. Birliklerimiz muhteljf çapta 41 göre, 7 hava müdafaa gemi ·i hima- urumunu tes. ıt e tırme ma ·~a ~,._ kulla nılabilecek 
top, 16 tank dafi t-0pu, 17 mayn topu, yesinde bulunan bir düı:man Üt!ıe ge-jle beş muhtelıf anket yapılıt·, beşın-
!ı2 ağır makineli tüfenk bir çok tank misine Estonya avcı ta~yyareleri hü- de de ~Y~:1 ayrı rakamlar ortaya c:ı- Tasarruf bonolarının umllmi, mtıı-

.\lıntaka Ticaret mli<Hirü Cevtlt•t 
Aıı:ıkut bir ay izinle Konyaya gitmi~· 
tir. Oradan İstanbula geçec<>kLir. 

Dıvardan düştü 
Alsancakta Dülidar ~okağıncb \'ey

sel kızı 7 ym>ında Sabahat, evinin 
duvarı üzerinden bakınırken müvaz -
nesini kaybederek gokağa <li.işmii;ı \'c! 

yaralanarak hastane.\·e . kaldırılmı~tır. 

Sanavi un1unı n1üdürü 
döndü \'e büyük mikdarda fnühimmat ::ılmı~- cum etmişlerdir. Bir hava müdafaa kar.qa uzulmemek. Piden gelmez. hak bi.itcelerl idare edilen daire Ye 

laırdn·. gemisi batıırılmış, iaşe gemisi \~ ii~ Gene. bac;ka bır mısal \'e:elım, mües.~ewler ve Yilii ·et hususi idare- Şehrimizde bt.luırnıı ve fabrika!ar-

K. s. 
7c3 Üzihn Tarım 12 
345 Alban·ak 41 25 
119 )luiz "nu~a İ~ik '14 50 

38 M. j. Taranto 41 
46 P. Klark 38 25 
32 K. Taııeıt· 41 
28 j. Kohen .13 50 
23 !nan şirketi 44 75 
:23 Aron Politi 40 

7 H. Avni Özgür •17 
1444 Yekun 

67517 Eski vekün 
68961 Umumi vekfm 

No. . 7 
No. 8 
No. n 
No. 10 
No. 11 

Londra, 3 (A.A) .- :1--ondranın ·iyi hava müdafaa gemisinde yangın çı- '.Ilemlekette • mevcut el tezgahl~rı !eri ve belediyelerce :yapılan arttırınn, la diğeı.: sanayi müe~seselerini tetkik 
nıalüma~ ahın mahfıllerıne göre, Har- karılmıs, diğer üç hava müdafaa gr.- 1'.~kkında alakalı makamlar hır tur- eksiltme Ye mukaveleleırde ~atış kıy- eden .'anayi umum müdürü Re.~at He
k?fa ~gnı Almanlar ileri hareketleri misi de ciddi hasara uğratılmı;.;tır. !u hakıkatc uygun rakam_ veremez- metleri üzerinden teminat ol:ırak ka· ner Ankaraya gitmistir. Kendü;ile bir
sıddetlı SoYyet taaı-ruzlariyle kar~ı- )foskova, 3 (A.A) _ Unay!.ed .er ve sunulan cetveller ılc tezgah bul edileceği hakkında Maliye vekiı- likte tetkikat yapmış olan sanavi tet-
1aş~aktadır. Peıriton berzahında mu- Pres : ~ce 20.35 te Moı:;kovad:ı alarm mevcudu arasında bir uçurum hasıl !etinden vilayete bir t::ımim gelmiştiı·. kik heyeti azasından Tarık Domeo_· ve 
kabıl hücumlar yapmışlarsa da Al- verilmiş ve alarm gece saat ı.ır> e ka- olur:a müteessir olmam.ak g;iiçtür. Emirde, ilk 'cıefa çıkarılmış olan ~'ir- Ticaret vekaleti müfettişi Lütfü Aral 
manlar Kırım yarım adasına rnrama- dar devam etmiştir. İngiliz ve Ameri-1 GöriiHiyor ki, iktisadi ve ticarı sa mi bes milyon liralık bonoların füı hu da Ankaray:ı dönmüşlerdir.. lzmink-
rnışlardır, . kan delegeleri sığınaklara iltica et- hahırda kafi derecede teşkilütlanıp sekild~ teminat olarak k:ıbul <.'dikl:i- k

1
·.i tetkikler, fabrikalarımızın maır.u- .K. s. 

. Moskova, 3 (A.A) ~ Teşredilen mişlerdir. maddeten ve manen hazırlanmıs de- leceği bildirilmiştir. atının ucuza mal edilmesi ve ucıız 944 İncir ihracat 14 

L·ctR 

iz • d ft d 1 ..., d ğıliz. Halbuki vazife müştere.klir. 1 Partinin vardınıı satılması noktasından yapılmıştır. 197 M. H. Nazlı 15 
mır e t::r ar ıgın an: Hodkftmlığın sıra~ı değildir. hmır r. H . • Parii~i himayesinde ~fuan1e}e vergisi tenzilatı 173 R. j. Fımnko 17 

l t ooo 1-14 H. t. Levi 13 50 
- mzmuşitrurh.apishanesinde .raml!lcak tamirat açık eksiltmere konu!- Valı'nı'n ~ etkı'kleri okutturulmakta olan fakir ve yok- Kundura cılası, tabii vı> sun·i 70 M. j. Taranto 21. 

L :m! talebelerin talebe yurtlarına ka- zamk, mürekkep, ispirtolu vernik ve 61 R. Baran u 50 
l'fluhammen keşif bedeli 3021 lira. 95 kuruştur. Vali Fuad Tuk!'ıal, dün Bornovaya J·il ve k~bııl muamelesi, kitap, def- d:.ı.hıldc mamul hale getirılen kürk- 59 M. lzmir o. 15 
:\Iuvakkat teminat 226 lira 65 kunıştur. Bu teminat ihalevi mii- kadar giderek h'ıristik vol inşantını ~~.'.:ve sıııre alınnıa<ıına soıi \' 'rilmic;- !erle hariçten mamul halde ithal edr 56 j. Kohen 15 
teakip kai'i teminata iblağ edilecektir. • tetkik etmiştir. !en kürklerden vücuda getirilen 52 Fiimige 25 
İ 1 ?O o ı t ı· ı • ı t mant~, kap ve manşetlerin muamele 19 A. Kardarel 18 

! - ha e - / l0/941 pazartesi günü saat 14 t.e Deft.erdarlık binası e V e ıman arı iŞ e me umum vergisi tenziHUı hakkında :.\Ialive 6 ~1. Ali Kardeş. W 
yanındaki Milli Emlak ~Iüzayede salonunda yapılacaktıır. V<'kaletinden viliiyete bir tamım gel 5 A. R. Barki 16 

5 - :~~:~;l~r~C:.'.fname ve şartnameleri Milli Emliik müdürlüğ(inde müdürlü2ü lzmir şubesi müdür- ~~ıi~~;r~~~ı~di~f~ ~ı~~~a~:I' :::ı~e i:~ 4~~~~ ii~~~~ yekun 

Mlinaka!;aya. iştirak l'decek olanlar Nafia. miidürliiğündcn ala- luu g"" u .. nden•. lo!'l, mürekkep için 49, ispirtolu ver- 43208 Umumi yekun 
ca.kları çesaiki komisyona ibraz etmcğe mecburdurlar. nik için 41, yerli kürkler için yüzde • ZAHİRE 

İ 3, hariçten ithal edilen manto, kap 155 çuval Bakla (E.~. m. 

.. 
" 

6 

K. s. 
30 ;ıo 

45 25 
·17 
11 50 
:~8 2;) 
·15 50 
4:~ 50 
4•1 ... -' ~) 
45 
;:;ı 

40 50 
41 50 
43 50 
47 50 
5;j 

K. S . 
24 
19 
20 
16 
21 
u r.;o 
23 50 
15 50 
25 
ıs :;o 
29 
16 

·' 

4 14 4138 zmir mendireğinin tamiri için muhtelif eb'ad ve evHafta 2700 metre ve manşetler için 54 nispetinde ten- 25 Ton Susam 39 75 ------~b-~J~"!:h~---..;;....;;;.;;.. ______ d..,.---- mik'abı tas pazarlıkla mübayaa edilecektir. zilat kabul edilmiştir. 346 B 1 k 
75 • Istan u ava mıntaka e- Talip olanların 2 Teşriniev\'el 941 tarihinden itibaren bir hafta zarfın- -:--- -----'---------· __ a...;:y_a_p;_a_m_ı_ı _· ___ -.:..;:. 

cıa bu iş için tanzim edilmiş olan şartnameyi göırmek üzere müdüriyete Toprak mahsullerı· 0 11•51• lzmı·r 

!'I 50 
·10 

PO amirliğinden: mnraraat eylemeleri ilan olunur. 2 4 6 c4084> 

Ambar ~nşaab · ~z~,~~"~i .. ~~~~!.i~,~!!~~nev~~ ........ , '"'•ıa•-J - 5000 çift er fotini satın alınuaıktır. 
~ - 6975 liralık kat'i t-eminatın Bakırköy mal müdüırlüğüne yatırıı

rılarak makbuzlariyle beraber l1/X/!l41 salı günü saa.t 14 te Yeşilköy h:ı
\1a mıntaka.depo amirliği satın alma komisyonunda bulunmaları .. 

:ı - Şartname almak istiyenler Bakırköy mal müdiirlüğlinden ala
c.ıkları 233 kuru~luk makbuz mukabilinde vet"ilir. 

4113/8730 

lzmir orman çevirge müdür
lüiünden: 
K:ı1rıııyaka orman fidanlığında ke:ılli yerde mevcut bulunan 28 metre

kiip 010 demitn ·ire küpe muadil U2 ~rça mamul direklik Okaliptüs toın
nıgu ile 100 kc>n~ l Okaliplii:-ı odunu 75 kent:ıl Okaliptüs kütüğü 15 gün 
mUclrletle 41 X1941 t::ırihindeıı itiblıren ııçık arttırmaya çıkarılmıştır. 

l>irt>klik tomruğun beher metr kiipüniin muhammen bedeli 900 kuru~ 
odun \'e kütük! dn beher 1-eııtali ne lOO kuruştur. Hepsinin teminatı 26 
lira H kuruştur. 

ihale 20/ X / !lH giinli oıaat 15 te İzmir Orman Çevirme ).Iüdlirlüğü Jıi• 
nasında icra edilecektir. Taliplerin fazla mnlltmat almak istiyenlerin 1z. 
mir Orman Çevirge müdürlüğüne veya Kaırşıyaka Devlet Orman fidanlığı 
tnUcJürl!iğüne muracaatleri ilan olunur. 4146 

lzml·r ı"ncı·r ve U .. zu .. m tarım sa- ııane1eri1e hayvan yemıeri için elver iş!• bulunan 4000 kilo miktarında 
döküntü unlar aleni müıayedt! ile satışa çıkarılmıstır. Alıcı olanl!lrı !J 

- teşrinievvel 941 tarihine müsndif perşembe günü. saat 17 de Atatürl: 
caddesinde 220 .No. lı mliclüriyet binasında hazır bulunmaları jlfııı tıs kooperatifleri birliğinden: 

İnşaat mahalli Nevi Keşif bedeli Muvakkat teminatı 

Saruhanlı Ambar T. L. 13.447.26 T. L. 1.008.75 
Nazilli (Islah istasyonu ı> 11.601.89 870.15 

Yukarıda yazılı inşaatın açık eksiltmesi 15/10/941 çarşamba giınii sa
at 16 da Birliğimiz merkezinde yapılar.aktır. Proje, keşif ve şartnamele
rini görmek i11t.iyenlerin BirliğimizP. müracaatları.. 4-9-13 4129 

Çamaltı tuzlası müdürlüğünden 
Tuzlamız hayvanlarının ihtiyacını teşkil eden 2927!) kilo arpa ile 23827 

kilo saman eksiltmeye konulmuştur. 
Arpanın muhammen · fiati 9 kuruş, samanın muhammen bedeli 3 kuruş

tur. Bunlııll'ın şartnamesi Miidürliiğümiizde ve İnhisarlar İzmir Baş Mi.i
diirlüğü levazım şubesinde görülebilir. 

lst.eklilerin muvakkat teminat ıakçeleriyle birlikte eksiltmeye i§tirak 
etmek üzere 14/X/941 tarihine müsadif salı günü saat 14 te Tuzln. Mü· 
dürlüğünde bulunmaları.. 4 - 12 4088 

olunur 2 4 5 4109 

E L H A M R A IYeni mevsim-Yeni film 
M. K. Sinemasında 

SENENİ.V lLI\. TÜRKÇE SÔZLÜ ŞAHESER! 
MUSiKiSiNi Besteliven SAADETTİN KAYNAK 

Okuyanlar: MÜNİR NUREDDİN - MÜZEYYEN ŞB.ı. TAR 

e·NBiRINCi GECE 
(BlN BlR GECE) Masallarının' Son Gecesini Musavver Bu 

Muhteşem Film Sinema Şan'atının Bi!- Harikasıdır. -
SEANSLAR: HER GÜN 3 - 5 - 7 - 9 da Cumartesi Pazar 11 de baslar. 

1111HER1 1GilN111iLK11MATlNEDE11UCUZ11Fi1AT11111 ~· · · ·······:~··········••u••··· 
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lzmir defterdarhğından: 
~nrı~ .. \[ ıh~ının~n l!. 

!)J i 

920 

!l21 

!)22 

fl2·1 

92;, 

926 

927 

!l28 

Umurbey mah:ıllesi 151!1 !';avlt't sobk 1415 :ıda, 4 parsel 
120,50 l\I2. 10 ta.ilı kargir hane . 
Umu,·bey mabn.ilesi 1517 Köprücti sokak 144!) ada , ~ par-
sel, ·10 ~\f2. !16 t'1ilı hane.. , 
Umur!J<'y mah::ıllesi 1517 Kopriıcii sokak 141!) ada, 1 p:ır
. el, 81.GO :112. 92 t:ıjlı :ırsa .. 
.:lreı'!!inli Rornorn caddesine giden 1561 !ineli "okak 146:1 
oda 5 :;ıar ' numaralı 20 .:il:! .. 10 t:ıjlı msa. baraka, dam 
tulumba .. 
Küpru mahalleı;i T~rkoglu L~!:ıfet ı-ok:ık ıu6 ada, 1 parsel 
l!ll,50 .:112. bil numaralı arsa .. 
lkınci Süleymaniye mahallesi Mıswlı caddesi 151 ada. 9 
par~!. 142 .:112. 133 tajlı ar,:ı .. 
Kliprü mahallesi, Letafet sokak ~;{O ıula 11 parsel, !142.25 
:\12. bili\ numaralı arsa .. 
Köprü mahallesi Letafet sokak l:llG ada '.! parsel, !l3~,25 
i\f2. hilii numıır:ılı arsa .. 
Köprü m:ıhall<"!\i Letafet ~okıık ~ 16 arla ,:ı parsel 330 ::\12. 
lıilft numaralı arsa .. 
Kilprii mahallesi Emini><'Y L«tafrt sokak 816 :ııla, 1 parsel 
269 :\12. bilıl numaralı arsa .. 
Köprü m::ıhallesi Türkoğlu sokak 818 ada, 3 parsel, 172 
1112. 17 ' 1 e.:ıki numaralı arsa .. 
Köprü mahallesi :\!ısırlı caddesi ~25 aı.la, 1 parsel, 325 .:112. 
bilfL numaralı ar~a .. 

92!! Köprü mahallesi l\Iısırlı enrldesi 1\25 ada, 6 parsel, 540 l\f2. 
bila numaralı arsa .. 

9::0 Köp~n mahallesi Emiı.lxıy sokak ~2:1 ada, 2 par~ı. 150.75 
:\12. hiifi numar84ı ar~u .. 

931 Kôprii mahallesi • ehit Niızım solrnk. 17:10 ada, 8 parsel, 
233.50 ::\12. bil:l nıırnara.ı arsa .. 

!)32 Köprü mahallesi Şehit Kazım sokak 17!10 ada, 7 par;;el, 
278.50 l\12. bila numaralı aırsa .. 

93;1 Karşıyaka Bostanlı Osnıanz;de çıkmazı 1781 inci sokak 
1:ı:n ada, 12 parsel, 110 l\12. 21 tajlı hane .. 

!l:ıı Umurber mahallesi 1527 inci İkh~i Altın sokak 1395 ada 
2 parsel ~O ~12. 4 tajlı hant• .. 

ll'AR 
• 

Lir::ı Kı-. 

500 00 

200 00 
\' 

IR 00 

800 00 

100 00 

57 00 

185 00 

180 00 

180 00 

130 00 

120 00 

83 00 

l!l5 00 

100 00 

75 00 

80 00 

350 00 

250 00 

9 Tepecik Bahçe .30kağıncla 1 ta, numaralı ı.lül<kiln . 90 O~ 
)"ukafıda yazılı emvalin peşin para ile mülkiyetleri ve hır parça gayrı 

menkulün bir . enelik icarı .ı 10 !111 tarihinden jtiba~:en 16 gün müddet
le mtizayccleye konulmuştur. İhaleleri 20 10. !J.11 tarihine miisadif pazar-

tesi günü saat 11 tedir. • 
Taliplerin muhammen bedelleri ÜZl'l'inden yiizde 7,5 depozito akçesi ya-

tırarak yevmi mezkiirda :llilli Emlıik miiclürlüğünde müteşekkil satış l<o
mi~yonuııa mi!rııcırntleri ilün _olunur. l - 18 4~ 

-Mini-Müdafaa Vekaletinden: 
Konyada Kuleli, Akşehirde ~1altepe ve Bursa

<la askeri liselerinin her üç sınıfına talebe 
alınacaktır 

1 - Kuleli, )laltepe, Bursn a~keri 1ıselerinin her 3 sınıfına ı, 1 kHnun 
!Hl de başlıyacak olan yeni ders clene~i için maarif liselerınden ve maarjf 
orta mtktebıni ikmal ederek devlet olgunluk imtihanlarım muvaffakıyet· 
le vermış olanlardan talebe ::ılınacaktır. . _ 

2 _ Alınacakt alebenin Türk ırkından olması, sıhhı muayenede sag-
lam çıkması ye istekli adedi ihtiyaç.tan fazla olduğu takdil'cle yapıl!icak 
seçme sınavında kazanması şarttır. • .. .. .. 

3 _ Tahsili ~rk edenler her ne sebepie olursa olsun yaşını buyutmuş 
ve~·a küçilltrniiş olanlar, bulunduklım okulların son sınavlarında. ipka ve
ya bütünlemeye kahınlıV!', ;.-aşları, boyları ve ağırlıkarı askeri Jıseler talı
matındaki hadlere uygun olmıranlar kabul olunmazlar. 

Buhad ıer' şunlardır. ·-
Lise 1 sınıf: 15 • 1!l) 
Lıse 1l sınıl: 16 - ~O) dahıl 
Lise 111 sınıf: 17 • 21) 

.ı - Bu şartları taşıyan iskkll9erin bulunduklan yeı·lerin_'.ıskerliıc 
şubelerinden diğer kaydi kabul şa,·tıan ıle mtırac:ıat yollarını og~enme· 
!eri ve buna göre de kaydı kabul kagıtıarıııı hazırlıyarak_ ı. l.te~r~n 9'11 
den itibaren askerlik subeleri yolıyle bu kağıtları girmek ıstedıklerı okul· 

' · tekl'I · de !ara gönrl~meleri ve okulların bulundukları yerlerde oturan ıs. . ı erın ar 
yine ı. 1 teşrin !)41 den itibaren en geç 10 n teşrın !!41 tarıhıne kad. 
uoğı·udan doğruya okal müclürlüklerine.omüracaatları ilan olunur. 

20, 22, 2-1, 26, 28, 30, 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 • 

Aydın. vilayeti daimi encüme-· 
,, ninden: 
~Iuhanımen kıymeti 

Lıra Kr. Adet 

3188 75 54 Kalem H uou~i idare rnalbu evrakı 
\'ilı1yet Husu,;i idare;iniıı l!l-11 yılı ihtiyacı olan 54 kalem \'e 3188 

· lira 75 Kı-. muhammen kıymeti matlıu evrakın açık eksiltmesine talip 
~ıkmadığındaıı bu e\'l'akı matbua 6, 11/ 941 tarihli perşembe giinii saat 
11 de ihale <'<lilnıeli: iizere pazarlığa bırakıldığı ilftıı olunur. 

. 29 1 !) 14 

Izmir üçüncü icra ve iflas me
murluiundan: 
İzmir Balcılar içinde .:lfüflis gramofoncu Cemal Örsün iflasının kapatıl

masına lzmir Ticaret mahkemesince harar verilıliğincleıı keyfiyet icra \'e 
İflil.~ kanununun 166 ıncı maddesi mucibince ilfın olunur. 

l>o. ya • "o. !140 ı · 4135 

lstanbul belediyesinden: 
Şişlıanetie Evlirnçelebi ve !skeAcler caddelerinin tevsii ile kaldırım 

rluvar vc,aire inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ke
~ıf b<•ddi :!0107 lira 80 kuruş ve ilk teminatı 2258 lira 9 kuruştuır. ::\fo. 
kaveı, eksiltm<' füıyınclll'lık işleri genel hususi n' fenni şartnameleri 
ııroj(• keşif hüliis:ısi ·le hu·.a rniitcferri diğer evrak 151 kuruş mukabi
linde Bel<1cli) e Fen şlcri müdüıı'lügiinrlen verilecektir. İhale 16 ' 10.19.Jl 
Per ·ır.be günü saııt 15 ılo Daimi encümeninde vapılacaktır. Taliplerin 
ilk t.emin.ıl makbuz ,-eya mekluplurı ihale tarihin~len iiç gün evvel Bele
ıliı'e Fen ışlcri müdürlüğüne müracııııtla alacakları fenni ehliyet \'e !l41 
Yılına ııid Ticaret odası vesikaları imzalı Mrtname ve kanunen ibrazı 
lazım gelen diğer vesaik ile 24!!0 nummralı 

0

kanunun tarifatı çevresinde 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de kadar Daimi en
cümene vermeleri !Azımdır. 1 4 8 13 (8636/ 4047) 

~·•••n• 1 •• 1 •••• 1 •••nuıııııuııı1111ıııuııııı11ıınıııııt11111111nıııııııHtıııınuınııu11111ıu111uul• 

l İzmir Levazım. Amirliği İlanlarıl 
:.......................................................................................... : 

ı . 1 • ı--. ima ................... .. 
zmır evazım amır ı&~ aabn a komiayonundanı 

1 - Kapalı zarf usuhyle 65 ton kuru fasulye satın alınacaktır. 
Beher kılosunun muhammen bedeli 25 kurus olup tutan 
16250 liradır. ' ' 

2 Evsa~ ve şeraiti İstanhu! Tt•pknpı Maltepe askeri satın alma 
komısyonunda görülebılii'. • 

:ı - İhalesi 14.10.941 s;ı.lı g[inii saat 16 da komisyonda yapıla
caktır . 

4 - ls~eklilerin m.czkur günde ihale s::ı::ıtinden bir s::ıat evvel te
mıııat _ 1218 lır_::ı 75 ktıru~ makbuziyle teklif mektupl::ırını 
R::tal fo de komısyona vermeleri. 24-29-4 9 

fzmir Levazım Amirliii Satın Alma Kom~yonundaıu 
1 - Be~er. kılosun::ı 62_ (:ıltmı~ iki) kuruş tahmin edilen 25000 

(yırmı beş bın) kılo kPsilrni~ koyun eti kapalı zarf usulü ıle 
eksıltmeye konulrnustur. 

2 - EksiUme 15-10-!!41 çar•anba günü saat 16 da İzmirde kış-
~ lada .•evazım amır!iğı s~tın alma komisyonunda yapılacaktır. 
,, Hepsının tahmın erlılen tutnrı 15500 (on bes bin beş yijz) 

Iıradır. ' 
4 Te~inatı muvakknlası 1162 lira 50 (bin yüz :ıltmıs iki liı·::ı 

ellı) kuruştur. ' 
5 - Eksiltmeye ıştirak edecekler kanuni vesikaları ile teminat 

teklıf mektuplnrını ihale snatınrlan en ::ız bir saat evvel ko-
mısyon:ı vcrmış buhıııac:ıklardır. 30 4 8 12 

Söke askeri satın alma komlayonundan: 
1 - 25000 kilo kuru fasulya sr.tııı :ılınacaktır. 
2 - Evsaf ve şartnamesi Söke askeri satın alma komisyonunda 

ve 1zmır levazım ?.mirliği satın alma komiyonunda her z:ı
ma!1 parasız ola~ak görülebilir. 

3 - Eksıltme 14.10.941 salı günü saat 11 de Sökede askeri s::ıtın 
alma komısyonunda yapılacaktır. 

4 Açık cksıltme usu)i~·le y:ıı,ılac:ıktır. 
5 :Muhammen bedeli 4625 lira olup muvakkat teminat 327 

lıradır. 

6 Taliplerin teınina~ akçeleriyle şartnamede yazılı .·esaiki 
havı teklıf mektuplarını 14.10.941 salı günü en geç saat 10 
na kad_ar Sökede 2skeri s::tııı alma komisyonun::ı mekbuz 
nıukabılı vermiş olmaları ve bu saatten sonra verilecek Ye
y::ı gelecek mektupların kabul edilmiycceği ilan olunur. 

26 :ıo 4 8 

Söke askeri satın alma komisyonundan: 
1 22000 kilo nohut satın alınacaktır. 
2 - Evsa_f ve şartnaınr.'i Sökede askeri satın alma komi.~yoııun

da, lzmirde levazım amirliği satın alma komisyanunda her 
zaman parasız «l:ırnk görülür . 

:ı Ek"._ıltme ı:>.10 .• fı~l çarıamba günü saat 11 de Sökcde as
ken satın alma. ırnmisyo:ııında yapılacaktır. 

4 Açık eksiltme usu\iyle yapılacaktıı". 
5 Muhamme:ı be<lelı 2860 lira olup muvakk::ıt temıııat 214 lı

ı·a 50 kuruştur. 
6 - Talıplerin teminat :ıkçelerile şartnamede yazılı vesaıld ha

vı teklıf mektuplarını 15.10.!!41 çarşamba güiıü en geç $.~
at 10 na karlar Sökede askeri satın alma komisyonuna ma1c· 
buz mukabili vermi~ olmaları ve bu saatten sonra verilecek 
veya gelecek mektupların kabul edilmiyeceği ıliin olunuı". 

26 30 4 8 

lzınir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıvonundanı 
1 - Tepecikteki ı ' :keri furun haınurkar dairesi tamir edilecek

tir. Bedeli keşfi 713 lira 73 kuruştur. lhnle8i 6 ," lOı 941 Pazarte<i 
günii s~al Ondadır. Talip ol::ınlaırın yiizde on beş kat'i teminat ak~e~i 
veya banka nıektublariyle o giin ve o saatta kışlarla izmir le\•azım r· 
mirliği . atın alma kom'•~·omıııa mürnc:ıatltarı 1 4 

lzmir levazım amirliği aatın alma komiayonundan~ 
1 - ihale ta!''lı nele ye:· len f.:.t pahalı giiriilclüğünclen te1<ra,· pa

zarlık suretıle 11 ton z ·.vtınynğt satın alınacaktır. 
1hale günü &.JO.D-tl }':11.:ıı·le"i günü <aat 16 da kı>;lada lev;\. 
zım :1mırliği ,atın alma l;omı<yonunda yapılacaktır. 

~ - Taliplerin belli J'.iin '"' "' dte teminatlarile birlikte korni :;
yonumuza ıni.iı':!e.·1alları. 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan: 
ı 1.\1 ton p:,zarlıkla "1ınıım alınacaktır. 
2 ihale« 7.10.041 ;:ılı r:iinü •ant 15 te kışlada İzmır levazım 

:nıııriifrı .-atın ·dıııa k ır.ı"yoııuııda yapılacaktır. 

" " 
Talıpı~rıı; beilı rün '" ""rıtte tcminatlarile lıirlıkte komi,,_ 
~·onunıuza mür:ıı..·ar..t t: trrıı·eri. 

lzmir levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
1 _ lkher kılosuna 75 yo•tnıiô bo•~ kuru~ tahmin edileiı 5000 ı>~~ 

bın kıl·> zyl:nyaf!ı a\ıkc k=--iltnıiyc konulmu~tur. "' 
llıale~ı '.!0.10.!141 ıınzm te,i günü saat 14 te kışlada lzmir 
levazım ~irliğı sı:tın alma komisyoııunda yapılacaktır. 

2 

3 _ Hepsinın ~alımin edilen tutarı 3750 ü~ bın yedi yüz cllı !ı

radır. 
ı _ 'l'enıınr.tı muvakkatesi 2Sl iki yüz ~eksen bir lira 25 yiııni 

beş kuruştur. 
G _ Taliplerin belli gün \·e "aatle komi•yona müracaatları. 

. 4 !) 14 19 

l:ı:mir levazım amirliği ııatın alma komiayonundanı 
Cinsi Miktarı 

~1aknrna 14000 
ı - Yukarıda yaz:lı bir kalem makarna pazarlık gunu v~rilen 

fiyat pahalı giiri\lr:ü(ıiinden t'ekrar pazarlıkla <atın alına

caktır. 

2 1hale.,i 6 1 O !141 pazartesi gilnti saat 16 da kışladu iZ!'ıiı· 
levazım :.mirliği ~r.!ın alma komisyonunda ~·apılacakhr. 

3 - Taliplerin beli; gün \e <nattu teminatları ile bil'likte komi!· 
yona ınürncaaU~n. 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonundan: 
Cinsi :Miktarı 

Kuru ot 80 ton 
Kuru ot 75 ton 
Kuru ot 25 ton 
Kuru ot 6 ton 
Kuru ot 6 ton 
Kuru ot 3 ton 

1 _ Yukarıda cins ve :niktarı yazılı 6 kalem kuru ot paz·lrlıklıı 
satın alıııacaktır. . 

2 ..a.. ihalesi '//10 '!)41 ~alı günü saat 15,30 da k~lada izmiı· leva
zım amirliği '!!tın alma komL~yonunda yapılacaktır. 

:ı - Taliplerin belli giln n saatta teminatları ile birlikte komis
yona mür::ıcaaiları. 

lzmir lflvazım amirliii ııatın alma komiıyonundan: 
1 Ileher kilosuna 36 (otuz altı) kuruş tahmin edilen 13500 

(on iiç bın beş yüz) kilo sığır eti kapalı zarf usulü ile ekAilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 18 10 !l41 cumarteBi günü saat onda kışlada izınir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

~ - Hep~inin tahmin Nlılen luları 4860 (dört bin sekiz yiiz alt. 
mış) liradır. 

4 - Teminatı muvakkat:." 364 ( iiç yüz altmış dört ) !ıra 50 
(elli) kuru~tur. 

5 - Şartnumesi her gün '.<omisyonrla görülebilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikaları ve teminat, 

teklif mektııplarır.ı lhale saatından en az bir saat evvel ko-
misyona vermit bulunacaklardır. 4-7-12-17 

Safaie (.l) 

latanbul Topkaj>t maitcpr> •· S:.. Al. Komuycmmdan: 
1 ..._ 2.10.941 ııünti knpıılı ;:ıırf usulil!' ihalesi ynpılaı; :ıoıı ton 

zrytinynğınn ll'klif <'tlikn fi:ıtlar pahalı görüldiii':iinolcn :ıy 
ni miktar zeytin~·:\-,, iekrar pazarlıkla miinakas:ıy:ı konul-
muştur. · 

2 - İhalesi 7.10.941 'alı giinü saat 11.30 da Harbiyedeki yedek 
subay okulunda askeri rntın alma komisyonunda yapıiı
caktır. 

:ı Evsafı VP hususi inrlları komisvond:ı görülebilir. 
4 - Tnliplerin teminatlari!e mürac:İatları. 

lstanbul Topkapı maltepe As. Sa. Al. Komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf u~ulile 400 ton kuru üzüm satın alınacnk!ır. 
2 - Beher kılosunıın muhammen bedelı 51 kuruştur. 
3 - Btı üzümlerin 200 tonu Sirkeciye ve 200 tonu da Ç~krnecP 

ambarına teslim edilecektir. 
4 - Evsaf ve şartları mezkur komisyonda görülebilir. Ambara 

ait üzümler bir t~.libe yerileccği gibi ayrı ayrı talipler" de 
verilebilecektir. 

5 - 31.10.941 cumartesi günü saat 11 de komisyonda yapılacak
tır. Talipler muvakkat makbuzlarile kapalı zarf. mektupla
rını bir gün e\·vel .•ant 10 na kadar vermeleri 11\zımdır. 

4 8 13 18 
lzmir levazım amirliii aatuı alına komiıyonundanı 

Cinsi Miktarı 

Odun 100 ton 
Odun 100 ton 
Odun 50 ton 
Odun • 30 ton 
Odun 70 ton 
Odun :ıo ton 
Odun 50 ton 
Odun 25 ton 

1 -Yukarıda yaz;lı sekiz kalem odun pazarlıkla satın alınac-.ıkt;r. 
2 - İhaleleri 6/ 10/ 941 pr.zartesi günü saat on dörtte kışlada iz

mir levazım amirliği sutın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Taliplerin belli giin ve •antta teminatları ile birlikte komk 

yona müracaatları. 

lıtanbul komutanlığı satın alma komisyonu başkanlığından: 
1 - Aşağıda yazılı iki k-:ılem iaşe maddesi 7, 10.'941 salı günü hi

zalarında yazılı snr.llarrla pazarlıkla <atın ahnııcaktır. 

2 - Şartnameler her gün komisyonda görülebilir. 
3 - İgteklilcl'in belJi gün Ye saatta Fındıklıda •atın alma komis

:.-onuna gelmelEri. 
Cinsi l\!:iktarı llluhaınmcn 

Cindi taze 45000 kutu 
sebze konservesi 

bedeli 
23850 

Teminatı 

3577 - 50 

Pazarlık zamanı 
Saat D. 
11 00 

Sadeyağı 25000 kilo 112:;0 6187 11 :ıo 

ANKAllA .l!. M. V. SA. AD. K0.111111daı1 : 
1 - l\Iottırlü \'a•ıtalar içın ydek parça yaptırılacaktır. Bu işı 

yapmağa tahp olaıılarııı 15.10.941 g-ününe kadar Ank::ırarla 
~!. l\I. Vekaleti Harbiye d a;resi riyasetine müracaatları, 

4 7 10 13 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Miktarı 

Cinsi Kilo 

Putlıcan 
T::ıze fa su h·a 
Kabak · 
Domates 
Y e~il biber 

10700 
10700 

8900 
4450 • 
1200 • 

1 - Yukarıda cins \'P miklnn yazılı be .• 
paz·arlıkia >nhn alınacaktıı·. 

kalem yiyecek nıarlcil·>i 

2 - ihalesi 6110,'911 pazsrte<ı günü saat 15 ele kı~lncla ıe,·azım 

amırliği >atın ıılma k0misyonunda yapılacaktır. 
:; -- Talipierin belli gü :ı \'C sa-atta teminatları ile birlikt~ komi-;. 

yonumıız:ı ıııür:ıca::t ı::ırı. 

Ankara M. M. V. Hat'biye daireıi riyasetinden: 
.:lliktarı 

Cinsi adet 

Kablo 
Kablo 
Kablo 
Kalılo 
kablo 

arka tezkere,; 
mahfazası 
askı tertibatı 
tezkere ÇC\'İl'PCek 

300 
2000 

28000 
600 

Kablo çevirecek kolu :ıooo 
tşletnıe çantası 1500 
Emniyet kemeri 500 

1 - Yukarıda ;·:ı,.:lı ,-~di kalem malzeme satın a6macaktır. 
2 - Taliplerin malume hakkında maIOmat almak ve nümunele

rini görmek iiz.cre 10/10/941 gününe kadar M. M. V. harbi· 
re da;.resi riyesetine müracaatları. 4-6-7-8-!l 

lzmir levazım amirliii oatııı alma komiıyonundanı 

Adet 

1000 
1250 

800 
800 

3000 
500 

1000 
500 

:ı 
Met 

48,000 
20,000 
32,000 
20,000 
·18,000 
10,000 
12,800 
10,000 
----
201,280 

4,00X0.08X0.15 
·LOOX0.05X0.08 
4.00XO.lOX0.10 
.ı.ooxo.05xo.os 
4.00X0.02X0.20 
·l .OOX0.20X0.025 
4.00X0.04X0.08 
-l.OOX0.05X0.10 

1 - Yukarıda yazılı 
tın aiı:ıacaktır. 

201 ,280 metre nvkabı kere•te puzarlıkla '"" 

2 - lh:ılesi 9 ' 10 1 911 ııer§enbe g1ınü saat 11 de kışlada izmir le. 
v:ızını amirliği >atın alma komisv~nunda yapılacaktır. 

~ - Taliplerin belli gün \'C <antta t;minatları ile birlikte komi~-
yona müracaatları. 4-6-8 

lzmir levazım amirliği satın alma komiıyonundan: 
Cinsi Adet 

l\farsilya biçimi kiremit 
Marsilya biçimi kapaklık k. 

Cam çivisi 
ram macunu 

• 

ROOOO 
9000 
Kilo 

----
20 

100 
~letre murabhaı 

Muhtelif ebatta çam 602, 36 
1 - Yukarıda yazılı lw~ kalrnı malzeme pazarlıkla gatın :ılına-

caklır. 
2 - İhalesi 8/ 10 911 cur~tıııb::ı günü saat 11 dedir. 
3 - htcklilcriıı bt'lli ,<üı; ve saattu izmir kl'lada levazım amirli-

ği .-atın ıılıııa konıis:. onuna gelmeleri. · 1-5-7 

lzmir vilayeti muhasebei husu
siye müdürlü~ünden: 

l\Iuhasebei Hususiyece alınacak memurlur i~iıı 10 Teşrinİ<:\'\'el !l J 1 cuma 
ırUnll saat 15 te imtihan yapılacaktır. :\femurin kanunundaki şeraiti hiliı 
taliplerin vesaikiyle birlikte mllracaatları ilan olunur. 410& 

• 
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.ı.:r" ·,;ı r .(ANADOLU)" 1 ne: T~frin 1941 Cumarltaa: 

Bitleri Nutku Japonga ·gardımdan IZiza P hleYi Ar jantin<le 
oturacak - Butarafı 1 inci sahifede - memnun deg .. ı·ı 

nutkuıı~ı ~u sııretlc ba,;hnııstıl': Tahrnn, ~ (A .• \) Uıınykıl Pres: o .:. _ _._ y _elgraf~ >T.:~ .ıe~f~n· ve Ajans Haberleri 
BOYÖK HARP BAŞLADI Hollanda Hindistanı ile llün parhimPntodn l.x·~·:rnatta ııulu-

- fltıgiı,ı Jııt tnpbntıya i. tir:ık I'- 11:111 b:HWC'kil dC>ınisfiı• ki : y 11 mu"badelesı• 
df·lıilnı m •'Ok ınıı);ül fıldu. 'ünk,ı f a:tJa alttl'adar O}UV01" .\ılıık Salı ili1.:ı lıanııı G:I) .ıil- ara 1 arın 
•:ırkLı 18 n.ıtl.ııılıt•ı·ı, lıinıil, ıleıi lı• 'lı-k "· :: (.ı\.A.) _ !Tıı~ı.ıtl'Cl l'ı .. ~ yoıı kı.1111ı•ti11ılı"' g:;_ ıi ııırııkul ı·p ıılt'ıt 
}ıan•ka Jı.~ lnıııı~tır. \ C' lııt lı.ii) [il i{t' tııİ. oZ('ll i .ı\'İ :;ti lıı•ı, ııarfa htı· kııl . t I' '(·(1111' lıal it' _ıııııe :<l'"t'.ler~ 1:ıdı- l\lafl-, ta harp duracak, 
lı:ın•kat du ·nınııı l'Zt:'t'(•k \'!' kıtı 11•'- lunnnıstııı·: · 11;1 f'l J,oııulııııı~t ıır. Salıııı h:ızııwı ıı:ı. • 
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tıt'('. verec~k. kııd 11' !.:• l~~,;tıı·. . . . - llollanda llincli~ta•ıı füı \':. ·• -a.ra ail. (',;,\'~ aldığı \ ~unları c·~.kı~r- ınıan ar ayt lll a l ac,ı { 
1I ıtler, ıktıdnr mcvkııne gen.,111111 rok mıkhrch malzeme güncler:r.. ken götlirdügü yalandır. Stıhın gotur- L 
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.. 1 .. beti\' le l\lansta lıır kaç !mal ıçın mu-
-1 mani) a, . 'ı'' il. en~. ı:ıhı cnuclı:ı ğiz. tc•r ·e mc•c en •·Vve. aı:ı_ç. e ı . u .~:'~ ha ·~m·ıt clu;acaktır. Yaralıla!!.·ı ııakle-
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lenecek - trenlerde tenzilat so~ya mesc clt•rı ıa etıııı~ ı ı>n. t ı- i "ri ö •le dc, .. 1111 Pimi tir· laluı:.ıklaı·ıııdan \'UI. gt•ctıgıne claıı· u ı 
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ğer de\Jetıı'ı· ı.u. alıada rnm·affak o· sı.J·ııı··',ıı~ n ·ıc: 'lollnııt!n ,·rı·ıııı· rn \·esikan ıt.ı inızalumı~Lır.t cenı vapur .ırkgıt·ı: ·~'. enıuzuı~mıı,·ac,ak 
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" " ıs " • · .• · · i op ar susaca a ı \ are er u.,. , • · amaını:ı ar ır. nıaıı. :ı ıı nwva • t'ı aı"t"ııı<l· J. ıı·~·ırı ıııu"l>··delc•I ı· ... ı·ııı f,oı·ııo,; An'<!., " (A.A) - Harıc. <l . ,· l ı , ı·ı· 1 k ıııe"kı' Ank,ıı·.•ı, ,<>, (.A..A) - Türk !3asın 1 - Birlik nizamnanwsi ıırojesi.. · k · · ld - ı } L • ·~ '1 ' 1 " " · ., • • • • , , nıza lıaı· t.>LI ·o anan u.~a .• - -!a ·ıyetı~ı . nıı~nra a. ıgı.nt un ı:ır H c ilik durmamı ·tıı·. Fakat ı:.ıt:.n·füin ~·<: nezarP~ı. e:'-'kt Lran ,uhıııııı lıu ,ıy 1,". l · k· l· . k ··enıiler ,ıonatılacak \'~ 'ıirlikind<'n : :) - lJil<'k, he,;ap ve nizamname 
ı,:tenwmı,.[ır. I·akat hı•' Lır zıııııaıı da '. k 1 il rı· ı· J<'IJHI·· Aı·Jaıttııı <Yp)eı·ek lıurarla \erle- e_ll c .ı .ıcu ' g 1 ı··· L' . . k . 1 ı 11 o 
. t'klal' ~ f 1 l '. t' <ı ·oııso u~ıııııuz Ho nıı<l:.ı rnı ı,; - " .': . ,,.11 . ':: t' ,, 1.1_., .. 'ne eğer k-ıraıılık Lasmısila, hıuııteıı ıerı Tiirk IJ:ı,;ııı lıiı ı!(ı ırıncı unııımı omı~yon arın n n ı ru .. 
ı,; ıD· . ı.ııı f eke at e,· .~ıı~mı" ır. J • taııı makamları ilı! mü:wkereleri 1e liL~ı:egıııı,_ Ü~ı ı .ıtrml ı:;; H'. ,,al ıııılet ı ull!O"k ilk dı•t:a vlar:ık lim~ınlar .. nlııılatıla- kong•renin :} ;;on te:ırin 19'11 p.ı7.artesi 6 - h~.ari merke~ h<'y~ti .seçim~ ... 

enıt."' n ·n ıu uıı g'a''J'~l l'l'ıll l t k ı· ]{') lı 1 gon' ,;an mı Jl'l'JIU ıu uv t! "~ ec, · 1 1 ·· .. A k ı t )!aıımaJı karaı·Ja<>t 7 Yuk" 0 k hnr"ı"el ılı"'l!ll <C'Çımı -. , "h· .1 . 1. . , 'lf' b, c evam eme tec ır. a l'n ·ı, ıca .. l · , 1.. , .. · 1 · :, . ~ . l') caktır. Yarnlıları ta~ıyan tı·eıı c~r c e guııu n araca ?I ., .. '~ ı- - ""' '· · ·' .. · · 
ı ıgm.ı ~ı .ıı ıe m'. nı o .ı~ı•Hlı •. ~n.ı, tı· mU~kiilhtı tecliyat nıc,;ele,;i gii. t rmek· b:ı ıı ı. ı;. gemı,;1111 e, 10 ,\ .l\ eı .' r ~ a . , ·k'I 1, h· . k •t •decektir. nlnıı,;tır. Unıumı kongre, lıır!ık ka- Ankara, :ı (A.A) - Türk B.ı~m 
ıııın ıçııı her ŞPyı yaptıgıııı, ,.,.Jalıları t ,~, lııznıe:h:ı,,ıvlp ~e~ahal dnıektı·dıı. .rııı st 1 c c aıe " • · 111111 ' n 

7 
·n·ı· maılıle,;iııe g<lre b'rliiTiııcleıı : 

ı k ~ 'k r . ı . r ·. t ec ıı. 1 l . . . . f t• ı ınu ı c 1 • " l' , ıı~: ·ma~!.' . ı. ·tı,;:.ı~ 1 .ııı -~!~" tg"l :; :il'.' - Si.ızcii. Aıneı·ıl;an harp g0milr·l'İ· 1\ vru11ava ·aıJılaca { IsıJanya e ÇLSllllll Zl ra e l A) Aııkara, J,;tıın'.rn.l, .znıir, Adam~ Tliı k Ba~ııı Biı· ı;i'i :ızasiyle mat-
ın.ısını. te,.lıt ı·ttıgıııı._ but ıııı üu c k- ıım Pa,.,ifikte ingilız genıilerinr re - .• • . • \'<• Trabzon t.ıülgel<'l'lnın ıdare ~cyetı lıualın birlik clı~ında kalmı11 obn uzuv-
lıı lemıın ~·cd .olıınclıı,~u ıu oylı•mı..ş fak.ıt eıl<'Cej:"ci lıakkıııd.ıki lıaiıPı·!'-ri ıhraç Loııclr:ı, :: ( .A) lspany:ıııııı ıe haysi~et clivaıılanııııı r iskrin- lan ara:ııııcla ölüm vu~~uıı.da ~erıye 
ve <leı:ı.ı,~ır, kı =. . .. _. . .· 1• ~laııl.ıını:;ı '°" , ııı 11 ı ıla\'t• ..tnı i,;liı : _ Bat tarafı 1 inci sabifedtt _ Lonrlra i.•lçi i Dük U;ılbe tarnı'ınd:.ııı lc·ıı.. . • htr<ı~tıklarıııa. ~ ı.ırdını. ıı;ın ı.mzala~~nn 
.- ıh,ı;ı t lı.ııp nııı.,l\ııklı•ıı. 1 :- __ \'a iııırtoıı ile nııbrnkuı·Jpriın•z' \'ı.•rilı.•n ziyafette <.'cirçil, Eckıı. Dııtler D) her :inıs'i gazete, ,;ı~a,;ı nıecııına 16 a, 941 tarılılı mukan·lt~~e .gore, 

r_."taııı :_\lnı:m/aya. _knr~ı haı (Jp • U· (lc\·am eıli\'Cıl'llZ. tııtulırıaqı la;ıını gı·leıı ırıı·sd,•, iıü.vük \'" harbi)<' m•z:ıreti parlfınıı·ııto ınıh;. aclııı:.ı gönd;•rilcc !k imti,\az .<ahibi ve lıil'inci yardım clevre~i Nccıı.ı Alı Kil· 
~·uldenıege nıurntl:ı~ ol~ıı ·!ardır. Tok~ .. ;; (ı\.A.) _ U.ıaylı>L )ıl'iH, müttefikimizle t<·mn~ edelıildiriıniz t ~an Lort! KINl<•ıı \e Samuel lluar lıa~nıuharrir \'e,nı ıw~ri~·at nıüdiirü ve çlikanııı ölümüyle kapa~ımı:;tı~'. .. 
l~te d~nıokr:ıtl rla 'ı ahuclılerm bu • ovyet "Cmilı rinin ll.ıta\':a \ e llol- nokta olan oıt:ı sarktıı'. uulunnıu,;lur. \ a vazı islel'İ mi.iclürlcrnııl ıı, · 2 inci yıırdım devresıııe ı~tır~k .ıçın 
ıhaııetı, ~:·rııı?a,\ı ela haıbııı ıı;ıı~' landa llıudi:;t,ınınııı liınanlaıınd. !l lJugla~. lıir ih.raç har0kı•tinin nere!· At/antik harbi · <.~) Aııiıclolu ajansı miiın·e",;iliııd<'ıı, 25/10 19.U tarih!ne .k:ı~aı: . ıs~ır~k 
ntnıı~tıı'.. '. ı~ıdı oııl:ır, ııı:,tıcE•,ınııı ı•etrol aldıkl:ınııu dair olan luıLcr ıleıı yapılahil cı>ğiııi d :ıra. unıcak Şlt (') .\Ierke1. idare hı'.Yetı ~.:!si v2 hi;;;;e,;iııiıı güııderılnıcsı bıldırılmı:ıt:1" 
kcııclılerı ı:ııı rıaı lak olacagııı ı :nıı- hakkııııla Kokoınirı gıızetı•,i .;o.ı le .\ a· ııct irpı e varnıaklaclır : - Bat tarafı ı inci sahifede - azalariyle yliksek haysıyeL dıvunı Anka!'~, :1 (A.A) -. 1:J_e.vl"t. De.mır· 
dıl,lı'.rı ın a ·t: oıılıı.ıııyorhı·. zıror: - 'nüdc lıir h:ırcke1e en nıü~:ıit lenme,;i artık kı:a bır zaman i:;ıiclir. i~ ve iız:.ıla.rındmı, .. yolları Ttirk Ba,;ın ?:rlı.g.ı Q,;ıl az~sı 
İNGILTE~E ILE ANLAŞAMADlK · 4~arki A :ad'.L j,.;tikr:ın temin e _ yeıı mmkezi ..,erburg olan Kolenten Amerikan donanması, deııizaltılan, lJ ··~ .M:ıtlıuat umum mudürüııclrn, için 115 numaralı tarıieyı ıh.d~ıs «t!1'1ı~-

lfitl"r. ltalnı \'e .Japonyııva kar~ı t!en dl•vlct ıfauyl~ .Japonya nıii. tl'· yarım :ıdasıclır. Bu .n•r a\"C:ı ta ·yar." d·nleme cih·ızhrın·ı malik bulundu- ı-: _Ve kanunun !) uncu maddesi- tir. Bu tarifeden i"tifadc ıçın bırlık 
r.ıa:1 clo~ lııklıınııdaıı lıuhsederek, İıı rck men fant •aha><ı.ıa kar:;;ı yapıbıı lerimizin menzili içinılt'd:·r ,.,,. sahıl· ı!n gıbı Am~ı.'ikan bombalarının tah ne göre hn bölgenin riO de. bir aza~ı hüviyet. varaka~ııı ki,;ele~'.de :·e t~~
gılızlerle aııl .ımamı · olma ıııı te- bu ha. maııc har(' ket kar~hl!lU!1 lu- Jerimi;.c kı:a .mesaf'cledır. Hına~'.'.:ı· rıp kudr::!l• de f<>vkalfıd<' tcs•rlidır. nisbetinde bölg<' kongrelcrınce . eçı- ]erde alakalı memurlara go:-ıteımek fa. 
e ,;Lifle bey n etınis. İngilizlcrın h, r l;:wıl. k .. l:un.ı1.. l<·~·!ı fazla l-\"t'ntt kullanılııı:ı·ını ıc.ır> Bu füet ve bomhnlar,,Jıeııliz İngiliz len ddegelerJ n. zımclır. 15 günlük birinci me:·~i 1000 
lJe girerken lıa~ ·a tiiı lu düşündükle. - (:unking·e taarruz .:ttırıııcz. donanma Ye tıcaret gemilf'rinde bılr. Kantmun tarifine güre, henüz mli- kuruş, ı:; günlük 2 inci mevkı 150 ku-
riııi, o zarıuııılaı· her devlet> y:ıı· - , Altı Ha\ ı-a bombalandı lıuluıım:ımnktadır. Harp gemileri VC' me:ısilini merkez i<laı-c heyetine bil- tuş, 15 günlük 3 Uncü mevki 450 ku· 
dım \'adı·del'kcıı ı;ımdi el niz :ı ll"l edilccel-ınİş Lı rnreler veni kesfedılmis cihazlar dirmemi~ 'olan siyasi gazete veya si- rtı!3 .. • Bir aylık 1 inci mevki 15?0 ku-
kapılardnıı yardım dilendiğ"i1i ~iıyle- I'ari .• !1 ( .\ A.) - Of: Diin ıı:c•;c l!.a·.\·".-ınde •d.enizaltıİarın yci·ıerinı ko vasi mecmuaların mümeı:>. illcı·ini lıil- ıruş, 1 aylık 2 inci mevki 1000 Kuru:;, 
ini·, t.tı lıa pt ı· h l'J 1 011 Tokyo. !l (A.A) - .Ja11on O!'clu:<u Paı i. te allı h:ına bombalarla t:ıhrıp "'' - - b' Jık 3 ·· ·· meyk' 700 kuru- Bu 

"' u , r en , uc ı er c ıııa::; • !ayca teslıit etmekte ve icap eden dirmcleırini dileriz. ır ay . uncu ı ~ .. 
l:ı;rın me tıl oldugıınıı tckrarlamı.:: ,,özrıı ii d

0

mi tfo· ki ~ edilmi. lir. tedbirleri almaktadırlar. Vapurlan h:- RUZNAME: ücretlerin içinde nakliye ve asker ai-
ve harbin niha~·cte kacl'!r cle\·;ım rde Japon ordıı.-uıııııı Şank • iyi i:- ma.Ye etmekte olan yüzlerce İngiliz 1 _ Reislik cli\•:-ını seçımı, J2lerine yardım \'ergisi dahil bulun-
reğini bildirnıiştıı-. g:ılclen !'0t1ra Çıınkiıı~P t:ıarnız fl. ALMANL ARA GÖRE 1 2 _ i\ferk€z idare heyeti raporu.. maktadır. Ayrıca ekspres farkı da 
SOVYETLER HAZIRLANIYORDU me:<i muht~nıcldir. Cin • ,J:ıpon ihti· harp gemisi, şimdi himaye yazifes n 3 _ Encümenler seçimi.. öclenmiyeccktir. 

lıifına ancak uı'la' h kll\'\·etı'\·]·· ııı"htı\'et - Ba,tarafı 1 inci sahifede - U('I\ alınmış, başka denizlerde taar-Alnıaıı Führerj, k<>nclisiııiıı daima '' ~ d'I · · B b l J p J b d 
verilecektir. 'tatiıko esa.~ına ı!a)·a- 8011 mulıarelıclerdc Ru:Jarın tank ;·uza hasre 1 mıştır. u se ep er c osta vapur arı Un an S0Dr8 

nlh i~Ledii{ine işaıet e,vlNlikt n "
011

• 11:ııı lıir. ulh f·ıkı·ı'ııe oı·ıltı ınııh,'tlı'i't'ıı·. zaviatı, umumi olaı·ak 15 bin knd:ır Atlantikte yaziyet, münakdliiun em • r,, Alınan _ So ·yet harbi ıe tcm:ıs P.\' • · • \ 
'fok.vo. :: (.,\ .• A) - .J·.ıııoıı t•'..,ekkt"il· tahmin edilmektedir. Bunların çoğu rııy0ti nokta. ından şayanı ın~mnunı- • d•• • d k lemi~ ve 9:39 da Ruslarla anlasm. · - " ' e gun UZ SeY"Jr e ece 

yapmak uzerl' .\lo ko\·aya nııır-ılı - - • lcl'i. Honn:ıtl,·ı, P·'kı'ıı . H'ıngo rlemı·ı._ baLaklıklarda tıa.planııı kalnııstır. ret bir şekil almı~tır. geC , 
haslarıııı yoll:ı<lığıııı, bu nıurıhud •yi yoluııda mühim Lir me\·ki olan ln Sin- 8 bin de nt alınmıştır . Berlin, 3 (A.A.) - D. N. B. ajan !staı\bul, 3 (Telı~fonla) - Deniz. milere fazla yolcu alınmıyncak, tnh 
yaparken hislerine hakim ı;ımak diyene toııl~ıı la bomb:ı alnııştıq·. lloıı- Bükrcıı, 3 (A.A.) - Dinyc:ter~n n bildiri \·or: y'olları idaresi, poota vapu_rlaı·ının li:ıiye vasıtaları hazır ••e tam bulun 
mecburiyetinde kalclıı(ını ve ııilıay,•t nanda cercyıııı eden harp neticesinde öte kıyısında bulunan eyalctlcrıı1 Biı· askeri kaynaktan hnbet· veril- geceleri limanlarda bekleyıp gün- durulacaktır. 
bir minıkın imzalandığını; Lundan Çinliler 62 bin ölii, 68 bin esir \·er· mali ve iktısadi işleri:ıi tanzim et - diğine göre, Atlantıktc eylül ayında düzleri gitme programını değiştir. Karar, Akdeniz ve Karadenize iş 
sonra da iki t.'.lraf arasında alc\'hte mişlerdir. Bunu bildiren Japon tebli- mek üzere neşredilen cmirnameyl' batırılan düşman gemi~i takriben mive karar' vermiştir. Bundan son- !iyen bil tün gemilere şamildir. Görii 
buıunmatt. ıı1 kcsı'ldı'g"ı'ııı· ,.e r.:ık•ıt g"in" giire bütün bu muharebelerde Ja- göre, yeni zirn:ıt teskilau kurulun • 683400 tonılatodtır· 1ng'ıl'ız gemi za • .. d" I" 11 l .. · K d · · 

·• ' - · ·· · · ra, vapurlar geceli gun uz u yo. a- en Jüzu.m uzerıne aı.·a e~ız~ Y.enı Ru. yanın şarkta küç.ük de\'l~rkrc pon knyıbı 461 !,isidir. Külliyetli harp cıyn kadar bu eyaletlerdeki kolhoz· y•ntında ağusto,; ayına \rnzaran rına devam edeceklerdır. Ancak ge den 3 şılep daha taM.sıs edılmıştır. 
karşı harekete geçtiğini Ye Alman- malzeme~i el<> alııımı~tır. !ar ~erbe~t bırakılacaktır. HiOOOO tonılatoluk ve temmuz ayına 
:rara kaı:;;ı hazırlaıımağa ba,l!ıdığı- ııazaı·an :rnoooo tonilato fazlalık Yunanistan& gidecek yiyecek 
nı söylemi~tir. Hitler ,,özlerine su ay geçmi:;tir. Ve bugün harekatı ·ıl4,GOO tayyare ya tahrip vc.)·a iğti- vardır. 
suretle devam etmiştir. mız Li<l!!yette olduğu gibi ~Ifın, tlai: n;tm oluı~muştur. l>1gal ~·d.ilen :ır~Lzi, Harbin lıitluvei.in<lenberi düşma- dd 1 • •• kJ t•ı• 
RUSLAR BOCAZLARI ve BALKAN ı:csiııdt> ılcvnm eylemekedır. :5evkı !133 clekı Alm:ıııyanm ıkı mı,,lıne, 11111 zayi ettiği ticaret gemi:ıi mıkla- ma e. eri V8DUra yu e 1 1Y0r 

DEVLETLERiNi ISTiYORDU a,. •el in:i.vatif Alm:ı-.ı kumnntlan· İngiltereııin dört mi$lill<' mü.,avi ir. J 3 717 683 toııı·ı ... toduı· Dı'ı'gman 
• rı · · .. · ' ' İstanbul, 3 (Telefonla) - Kızıl- almaktadır. Vapur, bugünlerde ha-- Almaıırn tı rafından . U\'}'et/e-

1 aıını 11 elinden alınamamıştı!'. Biz, Katedilen maııialnr iki l.ıin kiiome1- gemi kayıplan yaz devresinde- ;.·eket edecektir. 
re kaı"ı alınıııı tedbil'Jrr, Lütiiıı lııııı- rn h:ırekfıta ııiıi. iı·ken hiç bir ,;e.\'Cle re>.'i bulmuştur. Askerlerimiz, bu a- ",,7r.o.OOO toııilatoluk bir artrn. gös- :.ıyın Yunani~taıı halkına göııdcrec<'· 

" v - d dd ı · · p· ve ·a SeFi İstanbul, 3 (Telefonla) - Bugün lura ragnıeıı b:davette ı·alnız tt'llafu' ıld:ınnıııdık, hel' :ıeyi he:ap ettiği • raziyi ke.ıdi komi:-;erlerindeıı korka· •ermış ve simdı 14 milyon tona yak gı gı a ma e erını, ıre · ı '· limanımıza, külliyetli miktarda ça"'·, 
mahiyette idi, f.ıkat .\lololof Berline {imiz gibi, ıılilnI·arınııza uygun ola- rak vah*i canavarlar gibi sava~an 1'a·.·mı..ıtıı·. '1 11 .,iJtereniıı hissedilir de- nik lımanına kadar götürecek 0 n:~ " 

" "' ı·r "' ı ··t d" '11 '-'ii,.;: ecza \'e elektrik pili gelmiı.;tir. gelerek Romanya, Bulg-ari~taıı, Fin· 'U.k cle\'am ediyor. Planlanmızııı İs<: Sovyct askerlerinden ka:ı:anmı~lar · rccedeki gemi kayıplarına ehemmi- :\.UhU uş vapuru mu ema ıy:.. , 
Jaııdİ,\'a \·e noğ:ızlaı· hakkında laleı ıetin<le, Alman askerinin kahrnmaıı dil'. yet verilmesinin sebebi şimdi İ!lgilte Zongu~dakta bı·nden fazla ı· ~çı· 
!erde bnlunduktan ı·e bunlar tara · ığında, ,;ilfıhlr rınıızın İ,\ iliğinde ve RUSYADA 25,000 KiLOMETRE :·e ve Amerika efkii.n umumiye::ıınd<' 'lr 
fımdan red edildikten . onra fel'lrnlt istliıılü~lın<IL•, CPJıhe \"C teµhe geri~i DEMIRYOLU İŞLETiLİYOR daha ıyı anla~ılmaktadır. İngıliz ge t Jd 
de ihtiynll. han·kct NlilmP"i l.ızın· esh.ilawıııı i~ i i. lemes!ııd<', Alnu.ı llitlcı-. lııınd:ın ::ıoııra Alman :evk mileriniıı Amerıkada tamir edilmesı cezaya çarp ırı J 
geliyordu. 'l1illetiııiıı r dakifrlığıııda, hiç bir şey ve idaı esindeki yUk~ek kudreti gö,;- de vaziyeti düzeltememiştir. Alman . . • 

Evet, ::io\-yetlı·ı· mı liğ'i b('nclen l'a- le aldaMmıdık. Yulnız aldandıiırnız teren lüımaııdaııları takdirle anmış, d nızaltılarının eylul ayındaki zafer An kam :\ (Tf>l,•foııla) - Zongul- fazla ı~çı, vaJ...linclt> vazifoleri başma 
nakkal~de üs istemiştir. Oııl.ıl' heı ı:r nokta v:ıı·ı,~ı o da liuJur: Uu dfü;- askerlerin kahr:ımaıılıj.(-ını ~·nclelmi~ •er; göstermiıştır ki, vazıyet lngiltere clak kömü~· madenleri ocaklarıııcla tat- gdnıl'dıkle~·j için ellişer lira para ce
scyi .ı aparlııı· \'e so,ıı·:ı <la iıık:iı· rd,,ı 11aııııı .Alııı.ıııyaya ı·p AıTtıJıa. a kar_ ve demiryollarıııda, cephe gcri:incle ıriıı mühimdir ve tehlikelidir. :i\lo~- hik edil.nıekt:~ olanhi~ mlik<>lldiyeti h~- znqına ma kum edilmi:ılerdir. 
ler. I.:ıııılnr, ynı ııı • Ioskıı\ a ·chriıı!r .ı un ı\ •ı ·l'ı· nıu:ızznnı hazırlıklar çalışım 'ı;ıçi, aın l ve diğeı· kinı:elt'- k'ova konferamnnda !ngilız \'e Ame- Jcümlt'.rıııe a~kırı areket eclenlrr go: Jktısat veka!('ti, iş mük llcfiyeti 
de do.,,{O\':ı ..,rhri ıılclıwııı ıı ıııkaı rapnııı:: olma ·ı ıı. bizim ı·c Avrnpa- rin de uu zır(erde mühim hisseleri · riilmus ve bunla11: hakkında kamını kanununda daha şiddetli cezni t-edbir-
edeceklerdil'. 1111 inılıa. ına lıazıı+mdıi,ıııı hilnıe - bulunduğunu bildirerek clemi~tir ki: rıkan harp ved ticaret .. ~em;lerı.~ı:ı takib:;t yapılmıştır. • l0re !Uzum hasıl olup olmadığı hak-

llıtivatınıız \·e lıazırlıfrııııız m·L nekte dih. _ Bug1·1· 11 "'ov',\'Ct , 11·,·ı"isindc ~lı'mi- !::lovyetlers yar ıınıı goıı en em•J e- Vı>rilen malümah naza1·an binden kıııda tetkikler yaıımaktad1r. 
"' "' • '"' · ccR-ı hakkında karar alıııma!'ının sc- .::..::.':.::.:' ...:.:.:':::.•:.:;:::.:..------...:.::...:.:..:..:..:.:..:..:~;__;__......., ........ .::.:..:_ ----mı~tı. Her seyi dikkatll' takip t•lli . RUS TOPRAKL.~RINA 1000 KİLO- ze g€ÇCn demiryollarıııdan ~5 bin oelıı de budur. Ocluncular s'on tenzı.la" t- ~·u~ zı·syenlerı·n ı·mtı·han-

) onluk ve susuyorduk. C'ün!,ıi sus· METRE GI.RİLMİŞTİR kilometrelik kısmı lıunbı ıa faal') c- /ı lU 
nıamız IU1.ını geliyordu. Eg"\'l' o za. Bugiin Fiııl.•r, ltalyaıılar, Rumen- i sayesinde i~Mnıcktedir. Hu /oliar· Moskova kon eransının .. t k. 1 d d·ı· 
nı:ıııl:ı.r ileri gl•ri üı it nmis ols:ı idık er, .\Iaı.:arl:w. Daııiınarkalılar, Slo- dan 15 hin kilometrelik kısmı ise, neticesi· tan IDUŞ e l arına evam e 1 ıyor 
~Ut. biıılen·e iıı.;.ı.nıı; h:ıyafiy'e O) ll:l· .-akl:ıı', 1/ın·:ıtlaı·, j ·ıı:ınyollaı', eeı. Almaııyadaki demiryollan gibi gcı . İ~t:ınbul, ~ (Tc·lefonla) - Geçen- İHtanbul, 3 (Telefonla) - Konser 
ını;.ı uluıclıık. 'iinku Itn,, •n h:ızırlaıı. ·ik·ılılaı', • 'oı·vcl'lilı·r \'t.• hatlü Fmıı· ni~letilnıiş lıtıluıımaRtadıl'. - Baıtarafı 1 inci sahifede - IN·d vilfıyet fiat ınür:ıkabe komisyo· v<•tuvar heveti, bugün de 17 musiki 
mı;itı .• lcsel:i h.n·biıı ha ·lııdıı'.('ı :!~ lı. ·ızlaı lıil·· Lıizinılc· lıirlikt.t• ,\'iinimek Tokyo, :: (A.A) Pnayt0d Pres : ııuııun bir kara1·ir.ıe,. ~~~ıı~un. çt>kisin· cınin imtihanını yapmıştır. Haber 
ziran güııu, cı•ph ııiıı biı' lıölge 'nılt edil'. \LMANY ADA İMALAT VE iSTİH Yunıuri imhıın gaz<'te,;i, Moskova den r;o kıırıı~ indırıldıgıuı bıldit·mi:ı.. aldığımıza göre, ımtihan olmağı ka-
iic Almaıı tiinıcııi11e k:ır;ıı 2:1 :-ıoıye' Egeı· tlii man t:ırafıııdnıı lıiz rr:. hi< SALAT FAZLADIR lrnnfı•ı·an~ı hnkkında <IİX"'r ki : lim. bul etmiyen meşhur hanende Safı. 
tümeni tah~id l'Uilnıiı;,1ti. Jiı· q·y ~ apın.ulığınıız iddia olunu . Hitlcr bundan sonra sil:ıh imala· - !Hiııynn.ın i.'n bii.:·iik kapitali·t Sehrimiz oı1uncıı1ım, hugiin rnliyi ve şikayet için Ankaraya gitmistir. 
PLANLARIMIZDA ALDANMADIK ,-or•a, bıııı:ı teı:ıp ııl:ıı·:ıt- Jıel' 1.anıaıı ına temas eden·k, Alm:ınyada ima- clcvlctı Am"rıkanın dunyanın en bil· ziy~ret ecl<•rek şika~·ettc bulunmuşlar • L' . . d . k ti .. ' 
YALNIZ RUS HAZIRLlCINtN AZA Jir :c~ :·:ıpıldığ'ıııı iıl'iemek i,;tpl"İm . atın huducl,;uz ve i,;ıilı~aliıtı:ı muaz- \'iik komünist v:ılanı ile kardeşçe ve ç(']dclc elli kuruş indirilmPsi kar- lffitte Şir e er lÇlil 
METİNİ TAHMiN EDEMEDİK ~Jm:ııı b:ıskunıaııd:ııılıgıııııı telıliğ'le zam lıir yekun teşkil ettiğini bildir- bnğla,;abil0eı>!<in! ~anmak ahmaklık ınsıncla oclıın s:ıtı~ıııı ke,;ecekle!.'iııi lıil· kolaylık 
22 llıızir:ıııcl:ı ba,lıyaıı "l:e ıHiıwa ·inin cloğruluğuııu Poloıı..-aııın yıkıl- rniş ve dPnıi tir ki: olur. ~ıo,,korn konferansı, -;ırf bir cÜrmislt.·rdir. 

tarihinde ıni~li giiriilnwnıi · lıuluııuıı 111 ~ olnıa~ı. lıugiin bizim • ·oıTeç, Bizim i 'lih alatıını:ı: fazladır. Çün prop:ıgancla ı.r.ayesini gütmiiııtür.. Bu Digcr taraftan fiat mürakabe ko- Ankm-:ı, 3 (Telefoııla) - Ticaret 
harlıin bid:ıyetiııdcıılıeri ü" lıuçuk ıelçiKa \'C Hollaııd~d:ı lıuluııduiu- kü: konfcrans~n R;usyaya yardım Jıakı· misyonuna evvelce yanlış malümat vekaleti, Limited şirketler için, bl'r 

1 
- nu:ı: ve Fran,;ayı maglup ctmiıı olclu- - Bu mUcadelede tekmil Avrupa mıncl:ın hıc bır tesiı'i gözükmiyecek- veren 8 odun tüccarı ela bugiiıı adliye· esas mukavele örneği hazırlamıştır .. 

Tauuare Si· neması J-umuz gö ternıektecLr. milletleri bizimle birliktedir. l tir. .re verilınisler<lir. Bu e~as mukan~lcde, şerikler arasın-

T.r.~ı~~'~}.' •
• Şarktaki \':tzi.ı· ·ı f« bıı:rn ln•ıızc - 2 - Dizde kapital değil, sayi bahis Berliıı, !1 (A.A) - Alman gazete· 300 b. l t kit b da çıkacak ihtililfların ne suretle hal-

1ıektctlir. 1ııgilizleı e gure Li1.inı hı'- mevzuuduı·. Bu iı<e mücadeleyi mu- Je'l'i, 110,;kova konferansında Sovyet· • 10 me { ep a 1 lPclil<'ceği hakkında hiikümler vardır. 
zimetten hcziını•IL• yııvarlaıınıaıııı1.: vaff:~kıyetll' uitirnı ·k için :-o.ıısu3 hir ~c~«· ı.ıakiki y:ınlıı.n me~elesinin .rnc:.1~ daha hazırlanıyor ArJ·antin- Jngiliz ticareti 

f·ı lfızıınd!l'. Halbuki lıiz lıııgliıı ~rıvyet melılagdıı'. ıkıncı derecede hır rol oyııamrn \'c ut . • · 
2 Pro.,r, m Vl' 2 s[i pcr ı ın " · A k " (T J f' l ) 'I f U d " toprnklıınnclaıı bin kilomt'u·e içPn · Bizim koııusm,ulığımız z.ım:ınlar, devlet clelegeiel'i tırasınclaki görfüıme- n ara, ,, l' e ona - ·' aarı Yaşington, 3 (A.A) - nayte 1 deyız. ·o,·ı·etlt r i,;e Hen kıyılarında Lu bizim lıir şe,\: yapırnıdıfpmız nıaııa· !erin lıilhas,;a propagancla hedefini ;-.::kfLleti, a.ltlığı ted~il'le1:le Li.r hafta P.rps : Arjantin, _1ngiltcr<! ile bir ti

buluıınrnyc;rlaı'. Ru~ tPbllğ'lı.•ri her :mrn alınamaz. insan buşkalat·ıııııı ko· giitmli* bııluııclug-Lınu bildirmektedir. ıçıııde yenıden ~00 bın okul kıt:ıhı çı- raret munhcd<':>i ımzalamıştır. 
dem zafcrde:ı dem vurunca, Sovyet nu:ımalarnıı dinleılikçe, onların ı11uci- Berliner Bor~ı·n Zaytı.ing, .\fo::;kova karacak: ve hunlar dcl'h:ıl yurdun her'··---------------. 

Vivana oııcrPti: ... 

r·ı-ı·c·ı-r-ı·ş·i·i ı 
· ·· ·· · · ········· ···· ··~· 

1 ikinci program: 1 
hveçlf yıldız SiGRlD GURİE 

nin V ICTOR Mc LAGLEN ve 
BASİL RA'fHBONE ile tcmcil 

etti~ı hüyük a .k. nıa('eıa 
. erınizr-.t f•lmı 

1 

1 1 Rio Yıldızı 
1 1 
3 - SÜRPRİZ FİLMİ OLARAK 

1 TROPİCAI.. REVÜ 

• !ACAR A:"KI: 2, 5, ~. 
RlO YILDIZI: 3,;IQ, 6.:lO, D.30 
BUGÜNKÜ CumartPsi, yal'llıkı 
Paznr gtinil 12.30 ela ılii.ve seansı 

kıtalan ıoo ve 200 kilomefrc gcıile· zder yarattığ·ıııı . anıyor. Halbuki lıi- konfrran,.ınclıı Jier ~eyden ('VV<'l Sav· tarafına gönderilerek mekt<m talebe· A N A D Q L u 
mışler<li" zinı imal:Ltınu1. Ye i:lih:ıalatımız onia- ~·l,t ye İngiliz milletine ce~arct ver· !C'riniıı kitap:ızlık sikiıycti önlr:n11cek· 

MÜTHiŞ SOVYET ZAYİATI rr.ı kat kat J:ıiktiı· ve lıeı· zaıııan da bu mek gayc~inl güden büyük lıir oyun tir. 
Dugliıı €limizde 2,.; milyıııı 'ov~ at vaziy .. Ue devam e<lcceklir. oynanmıştır, demektir. ı------- . 

e~iri vıınlır. ~::! hin op, 18 bin ta:ık, ZAFEH.DEN EMİı iz Berliner Lokal Ant Zayker diyor batı devletleri Uuslara i:;tediklcrinı 
Dugtin :;;ark C{•phc:imlc harp c len ki : verebilmi~lerdir. 1 

Jzmir belediyesinden: :ı,-k~deriırı,iz, daha Jrnvi, daha ~agl:ım 11:Bahis mevzuu olan ~l'y, .sovyelle- .Moskova konferan~ına yardım ko!1· 1 imanlı lıir •r ııa"yonal so,;yalisl ol:( re hakikaten yardım etmek değil, fa. fcmmn ismini vermek doğru ıleğıl- 1 KM·sıyaka 1717 ~okakta D6 "ayılı rak vatanıııa döneceklerdir. kat So\'yetlel'i bu ~-ardımın kendileri- clir. Bu clü~mana kar::;ı mii~t ıx•k kuv-, 
Yamanlar ~u iclarcsi zemin k:ıtıııcluki En iyi ;;iyMİ, askeri rchlıerlerk, i~- ne verileceğine imıııdwmıık olmııştuı-. vctkıri toplıvan biı· h:t!'P ~livanı ol
diikkiinın lıır ne miicldetle kiraya ,·e· ci miihen<li.', rençber ve 8aııatkfır:ı Nutııkhrnla kar,;ıhklı olarak L•ii,, tik nrn~tur. Konf<>ransta tıcan m':!seleler 
rilme:<İ yazı i leri miicliirlü~iiııcleki ~art m'alik uuluııaıı Alman milletiııiıı ifli· söıleı· sö}lenmekten cıekiııilmis, umu- değil, stratejik iıdcı· görü .. ülmü~tur. 
nam :;i veehile acık arttırma. ·a konul- haı· duymağa hakkı yardır .. Dıııııann mi ei'kiır için parlak ciimlC'lcr sarfe- Yapılacnk .nırdımııı yalnız ııakli
mu tııl'. .Iuhammeıı heci •li 114 lira hepsi nasyoııal so~.valiznı tanıfıııcl:ın clilmi.·, fakat nılisl.ıct teslimat imkan- yat yiiziiııdcn tahdide uğrı.rnbileceğini 
nıurnkkat t<'nıimıtı 10 lira ~eksen verilen vazifeleri ifa etmi~lerdil' v~ !arı bahsinde çok cılız nelitelerc va- isaret ıeden Taymi,.; cti\·or ki : 

........... ~ 
Sahibi ve Baomubartiri 

HAYDAR R0ŞT0 OK TEM .. --.. --
Umumt Neşriyat MüdQrll 

HAMDI NOZHET ÇANÇA.lt .. - .. -
Ah Yallıiı 1400 Kr. one : s A:r•ıtı soo 

,, Yahancı memleketlere 27 lira .. --.. --kuru:-;tıır. Taliplt:~·iıı teminatı i~ ban· ecleceklerdir de.. Alnıaıı :ıshl'leriııin rılmı~tıı·. 1r~ında yapılan hareketle bir iiçlin· 
kasına ~ ııtırarak maklıuzlıu·ı il ihale gösterdij{i k:ıhrnmanlık gibi, rnltıııııı Loııclra, 3 (A.A) - Batavya rad- cü yolun iliıvesin(' scvinebi.1_1riz.. . ldarehaneı ikinci Beyler Sokak 
tal'ilıi ol:tn G IO, !Hl pazal'l si günü sarfettiğ-i ku\'vet tc :ız clei{iJd: . .-.. Her rosuna g<:.re, Hollanda Hiııdistanı mal- Biri muharip olmıyan uç nııllctın 
:ant on altıda eııciimene miiracııutla- Alman, kadın erkek ne yaµtığıııı l>iii- ~emesi Ru. yaya doğru şimdiuen yola birleştiği tarihte ilk. defo gör~ilmek-

20 -2-1-2~ - 4 ~188 vor. fademki herkes .ı aptığ-ını bili- cıkmı,;tıı-. teclir. Atlnntik mcga1ı ve Rusıyanın 
GONDELIK T AKVIM 

1360 Ramazan 12 ---------------- ı;·or ve ona göre çulışıyor, Allalıın ela Londra, 3 (A.A) - Tnymis gaze· buna iştiraki bu birleşmeye imkan 
~ A Y l ·bize rardım edeceğine si.iııhe yoktuı-. tesi, i\Iosko\'a konferansı hakk•ııclaki vcrmi>ıtir. EVKAT 

t kan claı m·unden a lnıış olduğı: m Te;ıbel bir millete hakkı hayat yok· ~:azısıncla şöyle di,1-·or : b Bu 1 ücı. d<levlctkinf içtklinıaı vde ~1i1ynsi S. D. 8. D • 
l 2224. :ıırılı ta anuf ve:-ııkanıı zayi tur ve ona Tamı yardım edemez. Konferansın mümeyyiz va;;fı, ge- ünyc erın e ço • ar ar var ı;. ıwp Sabah: 

6
,lO At,nam lS,Ol 

1 t>tlım. Bir uretıni nlacağınıd.ın c~- Her zaman cari olacak bit' darbı ciktiği hakkındaki iddiaları bertaraf sonunda bu farkların tamamen orta- Ô ~ 

ı ·ı.:;inın hükmü olmadığı ilan olunur. me:ıel vardır : Sen kendine yardım edecek kadar seri iş görmesindedir .. dan kalkması ihtimali uzak olmakla ile :12,13 Yat.ı 19,30 
Koçana Balkan muhacirlerıııdcn eder en, Allah ta :;enin yardımcııı Sovyet iktısadi mukavemeti o kadar beraber her halele bazı tebed~üller ikindi ;15,34 İ•ıak 4,3.3 

et 4110 oluı·. mükemmel olduğunu gö;;ıt.Ermiştiır ki, olacaktır. ı;;--..--------~iiı9i_. 


