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Nüshası lıer yerde 5 kuruştur _ 

Pa~arteai ~:::~~; ~~::oLu - lZMl~ 
6 ADRESı ikinci Beyler eobfmıla 

Belediye kömür 
dağıtacak 

1 nci Teşrin ANADOLU sazeteal ldarehaneal 
l!J41 (ANADOLU) MATBAASINDA 

Belediye kış mevsiminde fakir 
halka tevzi etmek üzere 10,000 ki. 
lo kamür satın alacaktır. Bu hususta 
belediye daimi encümeninden karar 
istihsal edilmiştir. 
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Jaoonlar 
Amerika, Avrupa har
binin bitmesi için çalış

malıdır, diyorlar 

Nevyorktan bir görünüş 

' ' Amerika Bari-
• 

cıye nazırının 

beyanatı 

. ' 
1 

Japonya 

Almanlar 
Şark cephesinde 
3 milyon ka}·ıo 

verdiler 
Lozovskiye göre 

Üçler konferansı Al
manya için bir darbe 

oldu 
Mo•kova, 5 (A.A.) - Röyter mu

habirinden: 
Rus sözcüsü Lozovski demistirki: 
- Jlfoskovadaki il~ler konfernıı~ın

da alı~:ın neticeleri~ Almanya için ~ok 
ağır bır da'l'be teşkıl <>ttiğini Hillerin 

Bir Al man tankı 

.. .. u .. f • nutku :ıçıkça göstermi~tiı·. 
Duştugu ena vazıyetten Hitler~n. Alman m:ıneviyatını yük-

1 k b•l . . seltmek 1çın nutkunu söylemiş olduğu 
·Sovyetlere göre . Almanlara göre 

nası ÇI a ı eceğını aşikiirdır. Nutkun _en lxıriz vasfı, Rus , 

d.. .. kt d' kuvveti hakkındaki Alman tahminleri- 2 h d 
UŞUnme e Ir nin yanlı~ bir lıes:ıb:ı isUn:ıd ettiği ili- Cep e e Al- Sovyetlerden 12 

rafıdır. Uçler konfer:ınsı hususunda J ., 
Runeltin mümessili, Nazır, Almanyayı şid- ,ç• • ki Alman aksülilme~i" dikkate değer man ar anır za-
A 

J k. d 1 k'd . Japon se, ırı,, Amerika- Çörçil, Ruzvelt mulakııhndaıı sonra ~ 
bin esir alındı · 

urupaua ı temas- . et e ten l ettı •Ç hA . Alman prop:ıgnndası, konferansın top- • t d·ı 
larını bitirdi ya şı,a l nota verdı lanmıyacağını söylemisti. Daha sonra yıa ver 1 er ~lacarlar Sovyet hare-

n . l • tk ~ı nilla 5 ( !\ A ) _ u k d • Alman radyosu konfer:ınsta anla~mnz- • • 
Tokyo, 5 (A.A.) - Japon Hariciye ıt erın nu unu ·ı: akıfvv'etıeri ·b;~ku z~ o~ İn- lık çıkacağını ve konferansııı uzun SÜ- B' R d ketının muvaffak ola-

nezaretinin organı olan Revü diploma- k madım dedi gı ı:eşalı demiştir ki . m:m am ava rerek hiç bir netice vermiyeceğini bil- ır umen tugayı a d ., b'ld' · l 
tik mecmua~ı şöyle yazıyor: O U , rnn ~Uzak doğu'da ·h .. k" .. .. dirmişti. ayni a l b t d .... "Jd "" nla ıgını ı ırıyor ar 

- Amerika hakikaten adaletin ve Yaşington, 5 (A.A.) - 27 F.,·lülde kü~et japonvanııı ne 
1~ 11um ~~ren s~- Lozovski ~özlerinin sonunda, liit- ' <l e e uşuru U Berlin 6 (A.A.) - Alman tebliği: 

i~sanlığın müdaf!l.ise ~vrupa harbin.e cenubi Atlantikte b~r.denizaltı•ı tar_~; meme~ine ntfedilebilir.·s~:c~::;~e bıl: ~e.rin So\'yel z~f-~.ııtı hakkındaki verdi- --~~o•kov:ı, 5 (A.A.) - Sovyet teb- Ukray~anın cenubunda şiddetle mü-
nıhayet vermek ıçın mucadele etmelı- fından batırılan lc\hıte petrol ge;nı•. n:ı bi~· duruma düşm(i~ b 1 . fe gı rak:ımlııırı gulunç bulmuş ve Alman- lıgı. dafaa edilen Sovyet mevzilerinde ceıe 
dir. Amerika Birk!~i~ de~Jetleri va.kit haırbin b~şı~dan~r! b~_t.a~ Amerı~a~ lar bu vaziyetten nasıİ çık~~i~!'c~~f0~: !ardan haya! ma!t.st:lü .. daha _fa_zla şey- 4 teşırin~e kıt:ılarımız, bütün cephe yan eden muharebelerde Dinyeper ağ· 
çok geçmeden bu vazıfeyı başaırabıle- malı gemılerın sekızıncısıdır. B_~Y Kor ni arastırıyorl:ır Tıpkı Al erı !er beklenebılecegını soylemıştır. boyunca duşmanla çarpışmışlardır. 2 zındaki koyun cenubunda yapılan te-
cek yegane memlekettir. Amerikan .ııe- del Hull gazetecile:ıe ya.ptığı gorıı~m~- yaptı~{·gibi japo~ya da Ru"'~any~nın :Moskova, 5 (A.A.) - l\Ioskorn rad- ilkieşrinde hava muharebelerinde 51 mizleme h:ıreketi esnasında ve Ka:ra
refi bunu icap ettirmektedir. Amerıka de beyan:ıtını a~agıdakı ciım!elt>rı a~- ~tini azım~amıştır ' · ·' 11111 ud- yosunun bildirdiğine göre, Sovyct ha- ~üşm:ın tayyaresi ve 2 balon düşiırül- denizde bir kaç kilçük adada piyade tıı
harbe girerse" harp, beşeriyetin ıztırap- nen neşretmek u~e~c g:ızetec~lP.'.e fev- l\Ianilla konfera~sını ç· h herler bllrosu reisi Çerbakof, Sovyetler miiştür. Kayıpl:ırımız 19 tayyaredir. !menlerimiz 12 binden fazla Sovyet as
larını :ı_rtıran ve bütl\n dünyayı sa!':ın kalade ola_rnk. salahıyet vermıştır. . d k' İ :F . A .ı: ın . usrt~n: birliğine karşı Alnı.an taarruzunun l\foskova yakınlarında 3 ilkteşrin 3 keri esir :ılmış, 34 tank, 279 top va 472 
bir aava~ · mahiyetini :ılacaktır; - İcvhıte'.ı ~atırmak, kanun dışı. ın- b~ lı t~gı ·t ve . ıı:e~ı :ı~.t~~~ ~et .. erını başlangıcındanberi 2 tar:ıfın kayıplan ve 4 ilkteşrinde 5 Alman tayynı·~si dü- mitralyöz iğtinam eylemislerdlr. Bu 

l\Uh:er~ile~ Avrup~ :-e şarkı Asya- sanların yenı ~ır kcı::sanlık hareketı .'·e ~r ckt~e g~~e~n~J lu u~~nu zan h:ıkkında aşağıdaki mal(lm:ıtı vermiş- 3ii!'Ulmilştilr. harekat, 24 eylwden 29 eylüle kadar 
da yenı bır n_ızam tegısıne çalışmakta- dünyanın fet~ı plıın~ndan olaral~ ın- e ~e e ı:ı~on~a. a. 1 .~r... ı;ı~npu_r tir: Bahrenk denizinde 3 düşm:ın nakli- cereyan etmiştir. 
dırlar. Amt>rika bunların karşısında sanları Atlantıkten kogmak umumı ha- ~ud~f~alaı ~ genış bır olrude ı; ıl~şt.ı- Alm:ınl:ırın k:ıyıp miktarı ölli ve ye gemisi batırılmıştır. Özel adasındaki Alman istihklim 'llS 

sıkJ bir bitaraflık t:ıkip etmeli ve ken- reketi ile alakadar bir tedhiş teşebbii~li rılmıştır. kSınga:ur ~~tık h~rhangı bır yaralı 3 milyondan fazl:ıd ır. Almanlar Ukraynada günlerce devam ed<'n ve kerleri Alok adasını işgal \'e adada 
disini tehdid etmiyen, bilaki~ A.meri- olı;:ı gerektir.:> ta~ru~a t arş~ ?iaAı rek~r.pÔ , 1000 tank, 13000 top, !lOOO tnyyure biiy ük bir inadla yapılım muh~ ı···beler- bulunan Sovyet garn izon unu esiır eyle-
kııy& fayda gcti~ olan yeni. niza- Muhtelif. s~nlle.re Cl'Vnp wr<>n Ilull V ."~ 0~:. ·ük ·1 : • N a ny:ının kaybetm i.ş l.,rdir. - O.Yamı 4 ncU .. hifede - - Devanıı 4 üncü sahifede -
mın gerçekleşmesını arzu eylemelı, •ar- ayrıca ılemı,;tır kı : _aş~.n n . ~; e ~ı:''. umura .cuma Bu son rakamda hareket <'derken IG a a 0 a 1 
ki Asyadaki emri vakileri tanımalı, ja- - Bu vapur, hıınp:i ı....wraii;ı taşırsa giln~ .. Aı,n~rık~ Ha.-'.cıye. ı:ıazır~ Ko_rd~l tahrip edilm iş olan dilşmım tan-:n·elc- n n ~ n n l'A\ M e o a 
ponya ile normal münasebatını iade et- taşısın ve gemi kaf.ile,;i iç~nde bulunu~ Hull u zıs~re:tın~e :cndısıne şıf~hı hı~ ri dahil deiiild!r. A;:ııi müddet ~arfı~- ~ U cU ~ M U e~ es 
meli ve'onun düsmanlnrınıı yaırdımdan bulunmasın, her mıllet, dlınyanın fethı ~ota Y.er!"ış~\ to ;.nın .~e oldugu be.1 da So_vyct zayıat mıkt:ııı 230 hın ölü, 
vazg~me!idir .. · teşebbüsü ilt> alakalı olan bu hiıcum- lı degıldır:. a 3

• .merı 11 
- Japo_n;a 720 bın yaralı ve 178 bin kayıptır. Sov- D •• B •• 

Vaşingfun, 5 (A.A.) _ Ruz\·e\tin !ar karşısında kendisini .mildaföa et- arasındakı ıhzarı ~u:~r::~'!,1°1.:._n luka- yetler 8900 to~ı. 700.0 tank ve 531G t:ıy- un ve ugun 
Pııpa nezdindeki miime>sili Taylor Va- -Devamı 2 inci aahıfede - -Devamı 4 n yal'e kaybetmışlerdır. 
şingtona. gelmiş w gazetecilere şu be- Çekya 
yan:ıtt:ı bulunmuştur: 

c- Ecnebi memleketleri gezmeler
de ve burada bir çok şahsiyetlerle gö
rilşmelerde elde ettiğim ma!Clmatı sü
ırııtle Ruzvelt<> ve Hariciye nazırı Kor

Hadiseler neler göstermiştir? 
del Hull'e bildireceğim.> 
Zannedildiğine göre :Maron Taylor, 

Ruzveltle Haydparkta konuşacaktır. 

ltalya 
Çok fena şartlar 
içinde bulunuyor 

Italya, Almanya için 
yük haline gelmiştir 

Dünyaya hitap 
ediyor 

1936 yılının Mayısında çıkan bir te gecikmek, felaketin üzerine koı
•ıra yazımda iatikbal harbinin arze- mak demektir.» 
dec-;ği mahiyeti uzun uzadıya te tkik «Bir takımları, ırelecek harbini 
elıni_f ve bu .sa.hada düıündiikler imi 1914 _ 1918 harbi ile ölçerler. Bu, 
teabıt eylemııtun .• l4te bugün oku- korkunç bir yıınlııtır. Bugün ıöyle 
~akta olduğunuz bu yazı, bütün bu, düıünmek lazım ıreliyor : Muvaffakı
du~ ?ütü~ülmüt fikirlerin bir araya yetin sırrı makinededir; cepheye ıü-

Çekyada grevler, suı- ıretırılmeaınden meydana gelmiıtir. rülmÜ§ makinesiz çok adam, yalnız 

k dl 1 
«Tank kar a ordusunun bünyesini bir kayıp ve yazıktır. Bu bize, ( çe-

as ar o uyor v.': her kuvveti yenebilen tayyare bü.. lik - motör) bütününün millileımeai 
Londra, 5 (A.A.) _ Çek nazırl ar ~~n i;a~p. metod ve _t-;db!rle~ini de- zoru~u anl~.tm~~·~ıı-:~ 

meclisi, Almanların Çekyada bir çok ır~:e mj~ır:» Bunu_n ıçın~". kı c tay- cBızlm ırorduırwnuz ıudur ki çok-
Çekler i kampa sevkettikler i ve kııba y ye ayik oldugu degerı vermek- _ - De•a.mı 4 ncü aablfed~ -
hatsiz insanları idama mahkOm et -
tikleri hakkınd11 medeni dilnyanııı 
dikkatini celbeden bir beyanname 
neşreylemiştir . Bu beyannamede de 
ıı iliyor ki: 

Prağdan bir görünüı - Çekoslovakyasız bir Avrupanın 
1111111111111111111111 olamıyacağın ı bütün d ünyaya hatır-

le'&6><6~':"'"'i\:';;"ır""'® O.o © .e.. 'u"'~·;·O;I i~;_m;~n~a~~~::i~irlı!~~~a~~r ::~~ 
;;;;;;}) ı.....ıı ~ U U U ~ ~ '6 ~ U durmıyan hır Avrupa da olamaz . 
............................................ . ............. . ......... . ............................. ,,,111111 .. :u ?tfos~ova, .5 (A.~ . ) - Çekoslovak 

D U
•• n k u... 1 yad-a hır çelık fabrıkasında grev çık-

m a Ç a r mışlır. Prağ civa:'.nd.~ Az:ar fabrı -
- Devamı 4 uncu aahıfede -

_,., ·~·. _,. . 
1 $AR t.T 1.E.R Altay Demirsuoru 6-1, Altınordu 

Gö te ey· 1-0 yendiler Piyasa - Şayia Z P 1 . Piyasa, ıayianın en çok fili:ı aça-

lngilizler 
Libyada geniş hava Ila

reketleri yapıyorlar 

tayyareleri 

Suriye 
Filistin ile birleşmek 

ihtimali mi var? 

Dün Alsancak sahasında, Altay - De- sayesinde kısa bır zamanda Altaylılar bileceği yerdir. Bu ıayialar, ekseri -
mirspor ve Altınorılıı - Gözteııe takım- oyuna hakim oldular ve yirminci daki- ya huauıi makıadlarla, ıahıılar ta · 
)arı nrıı•ında Şild müs:ıbakalarıııın dö- kacla Saimin havale ettiği derin bir r.,afından ve kendi menfaatleri için 
mifinalleri yapılmıştır. Sahada, maç- pasa, Demirspor k•ılecisinden evvel ye- çıkarılırl~r. Spekülasyon yapmak, 
!arın ehemmiyetine nazaran a1. seyirci tişen İlyas Altaya ilk golü hediye ettı. fikirleri bulandırarak muayyen mal. 
vardı. S:ıhamn inzibatiyle aliıkııdM' On dakika sonra gene ayni oyuncu ge- !arın derhal ıatılmasını temin etmek, 
memurların da f.eyirciler gibi tribün- ne Saimin pasını vole ile karşıladı ve yine bazı muayyen mevaddın kıyme
lerde oturup oyunu s~yret.me.l~ri yü- ikinci golü çık~rdı . .. 37 i.nci_ dakika~ıı 1 tini arttırma.k v~ıaire gibi bütün ~r
zündcn sahada t>eklenılen ınzıbat te- gene İ lyas rakıp mudafılerın bakım 

1 

:ıular, evvela pıyaıada balon halın-
min edilemedi. \'e bunun neticesi ola- olamadıkları biır topa yetişti ve topu de ıayialar çıkarmakla tahakkuk et· S l dı • • 

, . r:ık bazı ~ocuklar pist kenarından, üçilncll defa olarak Alt.ay he .. abına De- tirilir. Şayialara kartı ne kadar müm- on taarruz ar a ıyı 
Muıaolini ve Hitler tribünden ve localardan gerek hakem- mirspor ağlarına taktı. Fakat iki d:ı- künse o kadar hassas olalım. Devle. netice/er alındı 

Orta Şarkta bir iktı
sadi plan clüşünülügor Londr:ı, 5 (A.A.) - Obsener gaze- lere ve ger{'kse oyuııculaı-n ad:ıba mu- kika geçmeden Demirspor muhacimle-l tin bu ıahadaki dikkati ve ikazı.ki- .. 

tesi nin muhabiri , İ talyanın eski Hnbe- gayir cümleler sa\·urup durdular: ri Altay kalesi önünde yakaladıkları fi değildir. Vatandaf, bizzat uyanık Kahire, 5 (A.A.) - lngılız hava Londıra, 5 (A.A. ) - Taymis gazete-
•istan umumi valisi Dük D:ı'nın gene Maçla.-n : Hakem Bny Aliieddin Ka- bir fırHatı hüsnü is!illlJll ettiler ve şe- 1 duracak, ıayiaya kartı hauaı davra- kuvvetleri orta şark umumi kararga- si, Suriyenin istikUlline tahsis ettiği 
döneceği hakkında namusu üz;,rine söz zanovanın idare ettiği Altay - Demir- ref gollerini çıkaırd ı lar. Devre 3 • 1 Al- nacak, onun niçin çıkarıldığını arat · hının tebliği : bir makalede, Suriyenin komşulariyle 
l'ererek bir ay izin aldığı hakkında çı- spor karşılaşmasiyle başlandı. Bu tay lehine neticelendi. 1 tıracak, onu baıkaıına tekrar etmi- Ağtr bomba t~yyareleri per~enbe münasebetlerinin ve Sur iye • Filistin 
itan şayialar ilzerinde hijk(lmet tara- maçta Altaylılar kaleci mevkilne mü- İkinci devre Altayın bariz hilkimi- yecektir. ve cuma gecelerı Bıngazi limanına birleşmesi ihtimalinin bUtilıı Suriye 
tından verilmiş bir ma!Omat olmndığı- dafaada oynıy.:ın Mehmedi koymak yetiyle başladı. 9 uncu dakikada gene Sayia, fevkalade zamanlarda mü- hücum etmiş lerdir. jillyana ve Kated. siyasi mahafilinde daha şimdiden bil· 
tıı bildirerek diyor ki: suretiyle oyuna girdiler. Bununla be- Saimin yerinde bir pıısını kaçıram1yan cadele edilecek en büylik dliımanlar ral ve merkez rıhtımlarına tam isn - yük bir alaka uyandırdığını ve muhte-

- zannedild!iiıİe gö~ bu hnber, r aber orta müdafilerin ve zaman za- İlyas dör dUncU go!U çıkardı . 3 dakika dan biridir, betler kaydedilmiştir. Limanda bu· lif unsurların kanaatleri ne olursa ol· 
- O..... 4 tel aala!İ'4e - man kalecinin Böst~diklerl gayreti - O.vanıı a bıd Mlıffaıle - ** - ı>evamı 4 llncll ıahlfede - - Devamı 4 llncli aahlfeıle -

• 



(ANADOLU) 

Hadiseler içinde Dünkü maçlar 
lhtikirla moeadele . . . . . . . BUGONKO PROGRAM 

H"k. h lk t b' • b' r~· - Baıtarafı 1 mcı aabifed11 - Bırıncı devre. . 7 30 program 7 33 müzik· hafif 
·ı ut ~et.~e dal ~n am h:r ~! ır ıgı sonra İlvasın sağdan çektiği bir kor- Oyunun başlamasıyle beraber ~ürat· parÇ'aıar (Pe') '7 45 ajans h~berle-

Atlant·k muharebesin.
de taarruz silahları 

~ e ~ç ıt•. muc~ le te ek m~ıre ~~· :ı7- nerden i~<ıtifade eden Saim yerden biır le hücuma geçen Göztepelilcr Altınor- l'İ 8 00 müzik.' h~fif parç-alar prog. 
a~ı ze ab~~ i' e eke 'kı;ıı d. b~~a ı· şutla takımına beşinci golü kazandır- du kalesine sokulmıya muv:ıffak oldu- r·:m;nın deva~ı (Pl ) 8 3p~ 45 evin 

Y8: ı~~zı . a ak a_1n;a hı ısa ıh ••nye- clı. Bu niey:ında Demirsporlular za- !ar. Fakat kaleci Necatinin yerinde ı>.~ati 12 30' progra~ i2 "'3. miizik. 
mıkt e;:ıırme J·ın e~.~ey:; tş vur- man zaman Altnv kalesine kndar daya- müdahalesiyle gol çıkarmıya ınuvnffak Su,zi~ak· ~·e karcıg·ır :n:ık~~larında~ 
ma a levamh e !Y~r. urgun er!. ~a. nan hücumlardı~ bulundular. Fakat olamadılar. ·arl·ıhr 12 45 aja~s h~berleri 1 <> 00 
r:ı- .eh~:" .~rı, -?t~s ane, on:n goz .e: cidden giiz~l ovnıyan kaleci .\Iehmedin Her iki tarafnı seri hamlelE>riyle ~1ii~ik. 'muhtelif m~kamlarda~ ;~r -
r~ıd .. uru~en ı T!rasın ce h~?~cr;;•nı miidahale11iyle .goİ çıkarmıya munıffak başlıyan maç daha ilk dakikalardan kıla;. ·ı., 30-14 00 mü,zik: ka;ışık 
:ıonh uremkıyor.k ıc.aret laka. ı~ an olamadılar. Onınun bitmesine 4 daki- itibaren zcYk \·e heyecan m·andırmı . .-a ıırog~a~"(Pl) "ıs 00 p~ogram 18 03 

Denizaltı, tayyare, suüstü harp 
mileri ve hücumbotlar .. 

ma rum ara terı, mem e etının ve ka kala Alta,;lılaı· · penaltıdan 6 ıncı başladı. ·· ·k' · d· · ' :. · (Pi ) 18 °30 m. ti ge vatanda larının zararına ola .. ak elde . . · ' . k . D . .. ·· cii dakikmnncla mu- muzı . .rns muzıgı . , . 
• d •• 'kA . b t ' 1 t l a· gollerını de atlılar \'e 6 - 1 gnlıp olaıra evrenın uçun 1 d. :. . :dk: fn>d hev'eti 19 15 miizik. karı-e ecegı ar nıs e ıy e, çarp ırı ac gı h d , ld la kabil hücuma geçen A tıncır u Hu~f'VI- , ' J • •• • • 

ceza Vf> dü§eceği §erefsi~I;k arasın- sa a an ayrı .. 1 .~ r. .. . .. b ~ b' 1 ' •• 1 müs·ıv·ıtını bozdu şık şarkılar. 19.30 aıans haberlerı , 
da mukayese yapacak kadar ileri Bu maçı, gununl enG~u.thıın rıu~~ a- nı1k .. ır _:·o e~? ~la oy~a;lığı halde bek- 19.45 !<erbe;;t 10 dakika, 19.55 mü -

rleılı· z.·ıl~ı- varıyor. Adaletin pençesi yakasına kası olan. Altı~orc u • 07. epe ·aı·;:ı as- 1 uzf.~\~ 1.n la ~vantajı ;'"n Altı· zik: oda musikisi - ::\Iozart, 20.15 
1ngılterenin hariçle muvasalasını tüfek taşırlar. Büyük tip • k d k. ması takıp ettı. enmec ı ır ,ınc • '" t"trh 0 «azetesi ?Q 45 miizik. bir 

k b d b ' bl k 1 Jnr 1000 tondan yuk:m cc~ıım"tte yapışı?caya . a ar ._ ne vurursam. ~~- Hakem· Bil\· Fehminin iinUnclc tn- nordulular, rakipleriııe nazaran daha ,; Ik t"'.'"·k" .. · .!- 7 · ·, , H • ft 
'ı>.:;ere. u a ayı tam ıra o ·a a - oıtıp 10 ~ lıık ,•ahııt 1; lik ı:.:ı top d~r, zıh "!ıye~ıne .~sı~ ?l~y~r. Bırıaı- kımlaı· sö~le dizilmisli. düzgiin ve daha tehlikeli akınlarla Goz. t'~ k'' ~ı u2slu00ogı_enaı::ıstotruk:~ •. ~ 2alnlın0 
~mıı altııak icin Almanya tarafından ·" • ' nın teczıyesı , dıgerını ıntıbaha sev- .. , • · R Al ' dd' t k 1 .. t hdicle bailladılar Faknt ur usu - zır • a nnıı, · 
h:ırhin bida ~etindeberi Atla:; okya- ile makineli tüfekleri vardır. n.,. talı- kedeccğine, korkunç zekasını ve yine Goztepe.: Ma~nıud, <'~ad, 

1 
aeF' 11~· e~ .'1 ~~ı{11 1 c ca b:ı.~ka. aoJ ~ık.armıva müzik: piyasa ~nrkıları, 21.30 tem-

1,·undaki na· kli)·ata .\·apılmakta olan telbahırde beher torpil koyanı için h 1 d - h k t" Abdullah .Macıd Abbas Fazı · uac., 0~ un ım ıc ne ın ' • · • " ·' ·'l Kim«il ailesi 21 4'i müzik· rad 
- .., ~uzır sa .ah ~ra ogru are ete ge ı- Aclnaı1 E,.mı"ı1 Aİi . . muvaffak olamadılaı". Göztepcniıı de '" : f~ : k . t" •. ' c~ f .F "d-ıuu·uz.lar umumi bir muharebe ha- azami ikı torpil bulunur. 0011 zaman- rıyor ve ı tırasını kırbaçlıyor. • • · . " f . \!' .. .. 

1 
k derecede z man zanrnn von sen onı or ıı ıası ·~ere eıı 

linı. almıs ve buna Atlantik meydan l:ırda torpilin çok hızlı gitm~~; ve de. M d t db' ı · ht k' Altınorclu · Nt>calı. çıere • • ul'ı, ·' 1' musa\ ı < eııece ·• ' • Alnar) "2 30 ajans haberleri 
lı .ızı·n u""tı·ı·nde iz bırakmama:;ı ıçın . eve~ 'k e . ır erın ve mu. ~ ır,e Cahiıl Halil. Lütfi. Hü. e\·iıı. ih;;:ın, te"is ettiği hakimiyetten istifade ede- ''2 1' - 'c·-_ b. d ('ı>J. ). •>2 '"" ?<> o'o muhareıı(....,i adı verilmiştiır. ~ ıcarşı tatoı edılen cez:\lıırııı kafı ge. . · • . · medn., d. 

1 1 _o Allıııoı·duııun J ·hi- - . o .ız an · · • ~ .w•--». 
Bu harpte Alman'--anın İngiltere tekemmülüne çalışılmakta id'. Sürat medi<Ti hık'k ı· t '- b"t" çıplak- Saıd, .n'luamm<'ı. · ~c. ev~ val'ıııki program \'.'e k:ıp:ııııs. 

" 1 k n la .. " ' 1 a 1 ar 1
"" u un . ne netıcelendı. . ıtclac:ını abloka için verdıji:ı karar ııenüz elli milden faz aya c..:ı ·:ı . ' - lıgıy~~ meydana,_çıkmı.ştır. Muhlekır- • • • ikinci clcvıı:c: . . Ranlazan l ıkralar1 

l n4 harbindeki mütereddit vaziye- m:ımrn i:; ede muzayik hava ycr.ıı:e le muc.ad_ele. de·.oy_ le hır y.o. ı tutulma .. - A merıka Harıcıye Na- Btı devr"de de o,vu __ ıı. b_ırmci kısım·•-=====--------
k k b 1 ' k d l nlektr1k kullanmak surelılc +.orpılın ) d k -k b b " 1• 

t'ii! ıyas a u etmıyece · erecet e " .1 . r ~- ır. ı! a ı etının. fecayu, ~nun u- . b l da olduğu gibi ayni suratı V<: heyecnlli f k 
1 i\ratli -Olmuştur. Geçen harı1te Al- izsiz gitmesi temin. cdı mı~ 1

;" • • tun ıhtır)lsını tehdıd ve tazyık et~e: zırının eyana ı muhafaza ederek başladı. I«:ıkat mü- Bektaşı· 1 ra arı 
b. f i 1 ti · b ' lh a Btından başka bır iaht.e.hahırın ı· 1 - b' h ··ı· b · ır,m·a ıtara c ev e erı ve ı ass k 1 d .. ı ve çarpı acagı ceza ır eyu a gı 1 _ Baatarafı ı inci aahifede - savi lıi·r manzara :ırzeden ıki takım, 

Amirikayı keneli aleyhine c:eYirnıe- torpilini HÜratli ve zikzrı · gıc en uş- karşısında durarak onu geri fırlat- mek tabii hakkına maliktir. llu şartlar biri mağh'.ibiyctLen kurtulmak, diğeri Yazan : i. İLHAN BAŞER 
rr.ek icin abloka silahı denizal ıları- man gemisine \~zak meg~fe'.~eıı . ıq7- malıdır. .. içinde enterna11yonal hukuk:ı hürmet i ele galibiveti garantileştirmek gayre- Bekta,,iliğin, zarafetin ineşrıkl gi. 
n1 fevİrnlilde tecı1ni ile kullanmı~tı. be\ ettirebilme~• çok mu-;kal bır ıs İki yı llık sürgün cezasını tebessu~. edilmemesi keyfiyeti, insanın kendi) tivle oynadıkları halde birinci devırech i,i bir siihereti yardır. Sprıtüel bir hı
H~lbukı si meliki harpte Almanya İn- Lıl~uğundan nıl'!an hata~ını tashıh et- le karşılıyan, hele bazı büyük şehı~- kendisini müdafaa etme>ıi hakkı ile alft- elde edilen netice\'i bozmı~·a munıffak kave İıir fıkrn kimin tarafından UY· 

ilt.ereye 
0

giren ·va çıknn bütün gemi· mek üzere torpılın mıkııatJ:.ılı yaı~ıl- lere gönderildiği zaman bunu bır kalı bir tarzda tefair olunmalı \'C on:l olamadılar ve bu .suretle onın cl::ı Altı- dtı~t~ur,.;ıı uvdurıılsun, bir il\i al§,ız 
E•ri hüvıy t \'e milliyetleri ne olursa dığı aula:;ılmı~tır. Bu. su~·etle dcnız- tebdilhava telakk i eden muhtekıre,. göre muameleye tnbi tutulmaiıdır. ııorduıııın 1 _ o galibiyetiyle ;ıef;<'el,'n- clolastıktaıı · onra Eekta~i dergahı 

:,un bilakaytliiııart hatll"mak kara- a!tı ku_ı:nandanınııı J_j·ı ~ışan alam~- bu sürgünün bir seyahat degıl, fakat Bugiinkii Amerikan siyas .. ti, İngil- di. kendh 2 riııe atfedılen bu hıkfıselerln 
ı ını hıç tereddüt etmeden ve vakit ması yuzunden torpıl duşm<~n gemı- ağır bır ceza oldu&unu anlat~anın te~·eye mümkün olan her yard•mı yar- öııiimüzdeki Pazar günü ayni ::::aha- telif hakkını alahıl~c>ler. Ağniyadan 
n~cinnedcn vernıı;? Vp derhal tntbi- ·s ın in yanından b.osa gıdecegı yerde çarelerini bulmalıdır. Mesela bır maktll' ve mihvercilerin denizaltı fan- da Şild final macı .Altay - Altıııordu nltırı'anlı. 
,wtn geçmitiitir. ! gmı bünyesındekı mıknatısıyet tara- muhtek ir, on sene veya il' nıhaye li.reti, işte buna tesir etmektedir. Bıı ~.akımlnrı arasında yapılacak \'<' Şihl Bu ],emer lıcııt rindlerden lıırınP 

Diğer taraftan Almnnyaııın elin-, tından bmudayyen bir mes_!\fe dahılın1 · t ark k öyler imizden bırinde i~aoıete •
1

. gidişle vaziyet daha ağırlaşacaktıı·.> galip takıma verilecektir. ~rıı muşlar: 
,i('ki :ıbloka sili'ıhlarına bu. h:nytr. 

1 
ele cez ~ ılerek ısabet vukua ge: mecbur edıleceğ~i anlarsa, boyie bır Verilen mah'.imata göre, son hatırı- lZMİRLl BIR ATJ,ET: _ ıt:ımazıın ııedır7 

::ıy~;are de inzimam elmıc:t:". Rına- 1 mektedır Bul!.dan maada bıl?assa cezayı artık tedbıthava ıayamıyacak- lan vapur, Panama bayrağım taşımak- !zm1rli atletler, bu sene ele gö ter- _ Salıanın t<'r~ine dönmiı ._li. . 
rnaleyh Atlantıkte ve miica\·.ı· de- z~~hııların Yan taraflarındakı ıç ıçe tır. ta, fakat İngilterede kayıdlı idi, İngil- dikleri va~·lık :a:·esipde milli takımı- cayıp .... 
ı!•zlerde İngiliz nakliyalına m:uıı C!l- 1 bolme er bırkaç torpıle mukavemet Yüz bin lirasının arasından alına· tere hizmetinde bulunuyoırdı . mıza bir atlet daha Jrnzıındırmışl:ırclır. _ F.\·et. :;labnnın giindüzünli ter-
m:ık için açılan cidal g r<'k deııit.r.ıtı ~de.rek zırhlıyı batmaktan kurtardı· cak yüz l iralık bır ceza, her partıde- Hull, beyanatının sonunda cl~mi~- Gülle şampiyonu Atıf ~tıllaw mm,af- '1!}e Ç<'V'l'll' gece raparsan Rtımaz:ııı 
. :'.tıhının fazlalığı ve gerek tn::yare- gı ıçın mıknatıslı torpıllerın tam ki vurgunun azametı kar§ısında bır 1 tir ki: falm·ctlcr temenni eclerız. · 0 ur. nn 

0 
kadar zor değil, öV-le ye-

ınin Ok ·anu;; ortı:rlnıına kacinı· uça- omurgada ınfılakı tekneyı en zayıf muhtekır içın cebınde bır kaç lıra - i\lüLecavizler yeni bir .-reketc · meğıni gece yarısı yi,\·eceksin ... 
h lmek i.mkanı • ebe bile geçe:1 ıımu- ofan nokta. ından yaralıyarak batma- buıunan kımsenın üç bet kuruş ha. geçtikleri zaman :ı~ık deniz~eri .kontrol l(orııluk ye }:>arkta \'eni * 
nı: harutekinden daha "iddetli b.ir ·mı tacıl etmektedır. Hu. -ıebepteıı mıyette bulunmasına benzer. Haıbu.- altına almak ve mudahale ımkanı \' ı·- - Dede, oruç mu iyi, namaz 'mı? 
:nı.hn-el' ikti ap ('tm ~tir. ::\Ianmafıh tvrpill•·r cok müessir bır ;;ıl;l11 olmu:s- ki o bu yola sap arken, sermayesınin mcmek onların metodudur. • 

1 
bazı hazırlıklar ~- Elbette oruç mübarek Jıic: ol-

lHJ §iddı>te rağmen te:-iri, :·an• ge~ı- tur. . .. elinden alınacarını bılirse, adımını Hariciye nazırı, bundan sonra gazc-
1 

• h . t k .. !1ı~:z-..a ,·cııır. 
krr verdirilen 7.ay ı!ıt Ull 4 har hın- Denız~ltıların bır kı:;nıı da dus- atmaktan tevahhuş edecektir. . tecileıı:in vaki bir sualine cevap vererek • F,srefpaşada Cum urıy~. 0~ ul~ı-ı • * 
c:Ekinin fevkine cıknrılıımamı'$lll". ıııan münakale yollarına, geı;iti(~re Bir hafta dükkanı kapatılan hır - Hitlerin son nutkunu okumadım. guna yemden b~ton mtter~lrı;enk;.e Bı;;- P.anı·ızaıı ~ünü ~ahahlevın ca\-. ek. 

1 1 n le ı · · ı · ı · k ki k' k d ki k çla- Cü k'' d t l h'J:Of d h' .. , · tınat duvarları ınsa c · ırı ece ur. 'u •'' · · -. · . . ~ tlantık meydan mu ıar•~ııc' ;ı .ı ve ıman on erıne mayın l o ·mc l! ımse, o zamana a ar a;ı.:~n n u on a mu acın ı .ı ın a ıı :;..:~ . . . • . .. k , 1 nıc>k penıir cimleıwn Rekt:ı~ıye 11'-
kullanılmakta olan t:ıaJTUZ -,.a · ıta- mt!sgüldürier. Tahtcıbnhırle,· gürül- rını düşünerek bunu b ir istu:a~at olacağına, ihtimal vermiyorum. Bu ıu- mm ıçın belerlıyemız mu na asa .ıç • ı :-ı-.i ~orn~us: · · 
ı.1 r 1 denizaltı, tny~·nr", . uib~ü hırp tfü:u~ makıneler•e techız edılmek~t· müddetı di_ye ~~bu! edebilir. Eger man?a böyle nutuklarla uji;:-m~mıya mı tı~-. . ,. n uhtelü • :- r .. ~ _ _ ı.'e o'. kah,·callı mı yapıyorsıın 
~·· mileri Ye muayın krııvaz(lı·lenlr.;1 \'e :mrntle daıatıılmekte ve b•r deıa bu muhtekır, dukkanmın tar~m~~ vaktım yoktur. ı Ayrı~,t şerı 111 k ~· 

1
.. ,yer eı_ııı. dede'' 

ınlire kkcp korsa ıı gem ileri \ '::! ' ü- all~ı.Kıarı manrukatla l>ınlen:e mıl ı t d ihp, kendis~in bir d~ha :'ym ~ .1§~ Demi~tir. ele yenı .. y.apı a~a k 1~na ız~syont 1.:-ı~ı- _ · lI ayır e\'li\t. oruç ali ı ~arı:: o· 
('"mbo*ları olmak üzer" miitenevvı- me:ıaıeve gıcıeoıımel<te oıctuktann- yapmasına musaade edılemıyecegını -

1 

nad clı\ ,u lur~f\ e a ırı1m ınşaa 1 ıçın ı ı·tın 
" "' ~ · • · b h pliin ve keşı !er hazır anmıştır .. t.~ir. Halen Atlantikte .harekat ~-:q~:ııı 04rı ctcnız naroının bu~üntrn ;;art!:t· a.nlarııa, _ga~_rı me,~ kazancın a . lzmir Tramvay ve Elek- Belediye. Bahribaba parkını cİa ye- * . ., 

• nrtelbahirlerin a<ledı tamamen mrı. r•nıı uvgun bır kı1avet J<azanmışınr- sınden bıle urkecektır. . h 1 • l ~ d . . d t . Doğru ~öv le cledeın 1Hı Ram:ı· 
1r~m ol~amakla bcrabeı· . cnnizd dır. . . 1 -~ılletçe ~er. fe~a~arlığa katla~~p, trik Türk cınon im şirke- ~~tiı~~k~~;i~ p an aıresın e anzını 1 zan-kal' giin. o;·uç Y<'din ·.' 

• 
2 am ' ' · · kt ı · b h ·· ı - ı k t · ,.1 ar ın ıcın en yu arı:rn ogr•ı - uz u · i 10-0 k adar tahtelbahıı· lolas- ıngil erenın ablokasınıla diji;er nüi- mıllı vahdetımıze ıstmad ederek dun~ . 1 p k ... d k d y b o't . "c • 

.T:akta olduS(u tahmın C'<lılme · .r.~ 1 ~· hım bır taarru~ .. ııanı aa uzcıı: me- ya . u ranını on e~ege. ~a 1~~r en, ınuen: . ton merdivenler bir çok yerlerinde 1 _ Aman dede, Ramazan otm: 
:~L:ılüm olduğu üzerf' tahtelb:ıh.ır eı- .:~ıe tayyureıerıaır. tayyareler tan- ye~ıden harp zengınlerının tureme- Şirketimizin ihtiyacı bulundui{u, ı ·apu lw insa ettirilmiştir ·üııcllir. 
ıl•: iki nevi ;.;ilah bulunur. Bunhr t~~: :eıoanırıerıe muşterek raaııyette bu- lerıne meydan bırakmamalıyız.. plan tabetmeğe mah~us, Ozalit kağıdı '' ' ' · '' _ E,·et e\'lat, iiyle ... Fakat benım 
p.rlo (torpil) ve toptıır. Torpıl '.at ıuıımaktacıırlar . .Kuıyet "'ahniarı faz_ Süha Sükuti TÜKEL satın alınacağından, ellerinde bulunuıı ! , AB . 000 pek ho~uma gittı clr iiç g-iin fazla 
m:.k iç'n tahtelbahil'lerın den121!1 ·~ ' !a oıuugunaan bılnassa Amenkactaıı • da bunlaıı:ı satmıya talip olanların şif:.. L. JJ A U A ,·cc1irn. 
hıııa çıkma. ına lüzum yoktur. I ıılrnt ingııtereye gelmekte olan npurıarı { \ hen veya tahriren fiyat teklifinde bu- -·-·-·-·-·-·--~ . * 
tcpunu Çenizin ii-ıti.inr cıkma li1n :ü:ı ln•<ıtccteref{ onıara bomoa ıJe taaı-ruz AskerJı•k lunmaları ilim olunur. 6 ~ Hırsızlıklar: _ Bu Ramazan otuz güıı oru" 
ı1ııız. C'ttıkterı gıbı bombaları bitınce tan- Güzelyalıda Hü,;eyin kızı 26 ya - . rıı tııııva n ısteı'sın 7 

Alm:ııı denizaHılnrı ~ii~ü"k., .. oıyı. teıbanırlere vapurların bulıınctugu K. Paşa icra hakimliğinden: ~anda Güzın Kameralp zabıtaya mü-1 _·Hır öğle yemeğine miiı;aadc 
ı,,;_, ük olmak iiz<'rr. iiç tıptır. Kuc:u.k- noktaıarı ve ı>eyır ıstıkametıerını tel- 9:rn 394 . . racaat- ederek evine pençereden gi- c(:~J',.;en "bu ıı;i ..;eı·maye ine yaparım. 
lrr 250 ton olup 'ı. t~rp~l k0van.ı ıl~ sızıe .haber verırler. uz~k mesafe ;;; ;-; dog" umlular Armutluda mukım ıkeıı ıkametga- ren hır;;ız tarafından bazı eşya~ının * 
7_r, !ık l>ir top V:! ık~ agır :nakm:!lı t:ıyyareıer.ı agır bombalar taşırıaı-. hı meçhul Koca Ahemd oğlu Hii"~- çalındığını şikayet etmi~tir. Suçiu Aniyaclnn hırı fakir lı ı· Bektasin~ 
ti.ifok ilf' mlicehhndırler. Orüt lıp- Hu tayyareler gemııere mümkün mer- ·evkediJecek yın vari::ı oğlu Ali tarafımı: 1 aranmaktadır. -;orınuı:;: 
le: 700-1000 tonluk 6. toqı 1 ko\?ııı! le be alçaktan ve ekserıya bulutlar- İzmir yerli askerlik şubeııinden : ::\Iurısiniz Hüseyin in Armut u t:ı-j * ~1eza!'lıkbasında Ali kızı Ali- • .:. f,.:lfımın "arlı kaç 'l 
10,!3 Juk l-2 top ve bırkac makıııelı elan ı:tıfade derek bomba atarıar. rım kredi kooper:ıtıfıne borcundan ye Yazgan, bakkal :\1ehmed Topalın' - Bir. :3:J7 doğumlu ve bunlarla mu-
- ıJu hücumlarda pıke tayyarclerı da- ameleye tabi olanlar ve :ııuvaz- dolayı halı hayatında kooperati..'. ta- dlikkfüıından alı~-veriş ettiği sırada - ı ·a,.ıJ bir, lıe" eleği! mı: SaYm, 
KEiUALPAŞA ICR.1 .ll t::Jl: · [{},{'. ha ziyade muvatf:ık oımaktadll'. La· zaf hızmetlerıni yapmamı':i yok- r:,fınclan icraj·a açılan takıp ·ıra. ·ı~- ı;abuıı ves-aire !,'aldığından · tutul mu~- ~[ıht. Hac, 7.ekfı • Kdimei Şehadet. 

,;u. 1JAS: • ki:ı bun!arın attıkları bombalar bii- lama kaçağı, bakayalar ve hava du borca kar~ı mıırı~inızjıı vak: J~I- tur. r • • y . .. "c>rede .n c~en.dim. İlk ikisi bi:r. • 
.Kuyumcu ~Iuhibin Kemulpa, <ı Ta- yiik degıldır. Bır kısim tayyareler tebdılini bitirenler :;evk edilecek- rn.:mın rcfı koopt!r~t~f tar'.ıfındaıı ~;_- ı . ~ . }\emeı de Rıfat o~lu Ahmecı ı~o- de ~ok .. son ı.kısı ~ızde yok, ortada 

rım !ireaı ıwoperatıl'.ıne borcunmm do. ı~e 15 kulaca kadar .,ıığ :ularıı mık- lerdır. Bu erat 10_10_941 cuma tenılmış ve, murısını~.ııı ahıreıı \'cf.ı'.ı ı ekçıo~Ju, ::'il urtaza oglu _Yeyselın kalan lıır Kelımeı ehadet. 
ıayJ ı~/12/~40 tarıh ve ~6 sıra .\o. ıu ııatıslı mayın atmaktactırlar. günü yerlı askerlik ı;ubesıııde ha- hascbıle ıwm~nıza gon~erılen cluru!<- bahçesıııden 4 lıı·a kıymetınde pat- , ------- -------, 
.rapu ile borçlunun ııhdesıne mukayye(I Taarruz vasıtalaı:,ından kor<an ge- zıı· bulunacaklardır. ma clave!ıj·e.sı ıka!ll.etgah.ı.:ırn mec:h.ul l~c~n ve ayakkabı çalmış, kaçarken 
•-e nııdudu tapuctıı yazılı Kemaıpaşa- mılerinc gelınce, Almanlar ·üı·atlı Toplanma gününde ~ubede bu- bulunclugundan bıla teb lıg ~ada edıJ.

1
pkıılanmıştır. ~fuhasebec İ arayanlara 

nın Yeni .katı\'e me\'kıınde ıç;emııııuc ticaret vapurıarını, toplar, torpido ltınmayanlar haklarında bakaya ınış olduğ~ından lrn _sebep e Urtı'2- b . 
:ı" zeytin 4;~ bad<>m ~o ıırmııt nıevcnu kovanhırı ve mayınlerle techız. ede- muamelesi tatlıik olunacaktır. m:ının_ tı~:Y'~ kilınc1ıgı 3-11-~41 ~~- Hamdi Nu" zhet Çançar Zlln < neler anka ve ınşaat 
tamumı i~ hf:ktaı- U::>U ı ~ı. .\l. nııKt:ı· rek ve bunlara keşif tayyaresi de nrtesı gnnu saat 14 le K, P ,ışa ıcı a muhasebeciliği yap mı. tecrübeli 
, ındaki bcırçluya aid. on ıh:ıde ·ı<:ırt hıti- verere._k Atlantiğe. "!karmakta ve Bıçak ta .. ıyormu•: ı ktkık mercıınde hazır bulunmaııız bir muh:ı=-ebeci iş ::ıramaktndır. 
• ~ ,. .. .. kd el d g b S hh t E h • Arzu edenlerin II. O. rumuziyle "'"~\ve borçnınun tus :;ıne ısat:ıet ecıen bunla,rdan matla ıki cep zırhlı:ıı ile Kemerde Yusuf oğlu Çoban Ha. ı.k:;ı ta . !_r e ı~ı:usmanın ıy: ın~~- l a ez a anesı Anııdolu idar~hanegine mi.ira -
\iört yuz yedi buçuk ııra kıymetıı tarı:ı :.:aman zaman İngilız vapur kaflr.le- mid Çıılışkanın üzerinde bıçak lıu _ I da devam ede~egı davet.'.ye .eblı.gı • , 
rıc ayni mevkiae aynı tnrın ve ~6 'ıra rine taarruz etmektedırıer. ıunnıııs. zabıtaca mi!~actere ednmn- ı nınkamına kaım oımıı k uz ere ııaı:. f aze Tem iz Ucuz ilaç caatıarı. 
t'Vı. ıu tapu jl~ tamamı ll lıektar ü~<:ıt> _ f)eyamı dördtbtc:tt ...affede _ tir. 1 c,lnnur. Tel. 4196 - 2758 
,\1. .\1, mıkturmdal<ı yarı 111111 l.ıorçlıı· -:---_:_:: __ _::~----------------------------------.:...--------------------------
ya md on,ikıde dört h~ e ~ borç!ıınuı. IZMİR TİCARET SİCiL MEMUR- lıaı-rt>r umur ve muamelatın kaffc;;i- ha:"lına ·uygun olduğu tasdik kılındı. 
nı ~+>ıne isabet eu n ( ı 8) lır:.ı kı~ mi'a: LUCUNDAN : ni vevahut her hangisi ıçin vekili mu- Hin dokuz yüz kırk bir· ;;enesi Teş1·i· 
tarıanın miilkiyctlM"i açı!i artırma ,,,,.. ( Diiııkil niishamızdaıı d• vam J ınail~yhin mahiyetinde veyahut onun nıevvel aymın ikınci perşembe giinfi 
·rem·ıe ve birmci artırmno .. n :.!ı 1111 10 - Anifü:r.zikir mukaYeleııame ~·~rine mezkur iilkede veyahtıt her 2/lıl/ 941 
~-U • pazart.e i giinü ı;aat on l.ıirct~n on .;;rın tenfizi nyahut şırket menafii- hangı kısmında şirket vekili ~ıfahy·. Biri :rn diğeri 25 kuruşluk damga 
ıl\ıye kadar Kemalpaşa lcra daırnııwt • nin sıyanet ve muhafaza ı içın mu- le ifan muamele ıçin her hangı ~ahıs pulu üzerındc 2-Tesrın-941 tarıh ve 
j apılmak üz.en· sutıııga konu!du., . ın[,ileyhin tensip edeceği , derecede , eya ·eşhas zaman zaman mi.istere- lzmir birinci noterliği re~mi mühürü 

Uu artı rmada satış bı•delı .. ıhm 1 !1 bılfimum hukuk ve tıcarı davalar ken tav in ve tevkil edecek v<• fakat -.·e ımza okunamadı. 
vlunan kıymetlerin yüzde yetm~ş ~~:- •çin mezkur ülkedeki mehakim. dai- hn ur~tle tayin olunan vekil, aharı T. C. Ticaret \'ekfıleti iç ticaret 
ui bulu;· a ..:n çok artır:ııı:ı ıha le <'l'I ~ : rc.(riıı(;, mürucaat edecek ve şırket tcvkıl etmek salfıhiyetini haiz bulun- umum müdi.irltiğü :ıirk sayı 4 
))Jlacaktır. , , aleyhine veyahut şirket menafıiııi mıyacaktır. . Mi.ize\'\'el bevann:ıme: 

Aksi takdirde en çok :ırtınuıın t.ı~h- muhil bir surette ıkame olunacak 8irket veva vekilin her hangı sah- :rn ik·ıı;cı trs;·in 1330 1.arıhlı (ec-
• hi.idü baki kalmak şartiyle satış ongun hukuki ve ticari herhangi davada ~a ·veyahut· e~hasa veyahut vekilin ncl.ıi anonim ,,e;·mayesi e. hama miin
ılaha uzatılarak ikinci art~rmalıU"ı. 6; .:•rke~i himaye ve şırket için liizım ıw:-;bettiği vekile \'erdiği v"k:11ctmı- k:ı:oim şirketler kanunu) hüki.imleri-
ll/ll41 Perşembe günü :ıynı saat"' ,ı) • gelı;,ıı kaffei vesaite müştereken te- meyi müşterekn fe)>hedecektiı'. n" tevfikan Tiirkiyede ~alışmasına 
ııi yerde yapılacaktır. "'P~.ül edecek, bilmuhakeme veya ik-ı PUL iMZALAR. ızıp verilmiş olan ecnebi şirketlerin-

Hu artırmada dahi teklif t>dilen J.ıc- tiza eden sair ~mrette her hangi da- Ru bin dokuz yüz 1,ırk bıl' ~enesi den GHi Tabako Kampani şirkdi 
ı~l yiizcte yetmiş bc:;ıi bulmaz,,a ııö~ va veya takibata mübasarct edecek Haziran ayının 7 ınci giinii arihıyle bn defa mliracaatla Tiirkiye vekılle
num:mılı kanun mucibince .·ııtıı gc~·ı ve bunları takip ve müd;faa ıle ister olan bu vekalet zırine mevzu imz:\- rinden Nevyorkta mukim !rving C:. 
bırakılacaktır. hakem vasitasiyle veyahut ahar bir l:tı sahı~ ve hüviyetleri dairece ma- Gary ile Charles B. Gary ve İstanbul-

Işbu gayri menkuller üzcı:inde her- surette başlıyacak veyahut müdafa;ı rnf ;.e Geri Tabako Kampaııı nnnıı da mukim Randolph; Currin; Frank
hangi hir ur~tte. hak talebincte bulu- enccek veyahut itilaf hasıl edecek ımza rn mezun trving C. G'l'ay ile J•n W· Beli, L. P. Liles ve Sedat Abut 
n:ınlar ellerı~dekı r~smi ve~.ıkalarl~·le veyahut hal ve tesviye veyahut infaz Frnnklin W · Bell in olup önüm'!<' vaz Samsun ela mukim George M. Harris; 
birlikte 16 y,un zarfında mu\"acaı ... tıarı edecektir. • · !'1'lediklerini tasdik ederim. ll C. Gl'iffiıı ve Joseph A. Few; İz-
icap eder. . . . 11 - Mezkur ülkede her hangı · .'.'l'oter mühürü ve imzası. mirde mukim H. W· Bowen J. R. S. B 

Aksi halde- hakları tapu sıcılın~e mahkeme veya mahkemeler veyahut Bu suret dairemde dasya~mcl,t 7 Fuller ve w . A. Rekin Botham nam 
malum olmadıkça payla madan harıç hakim, sulh hakimi, kon~olos, veya- Haziran 941 tarih ve 6-100 No. ile cshıısa verilmis olan 15 ağusto-: 1 !)38 
kalırlar. . .1 1 .. t "d hut sai r memurlar huzurunda her mıılıfuz aslına mutabık olclu.~unu tarihlı vekaletnamenin fesh ve iptai 

Satı!'! Jl€Şın pnra ı e 0 ııp :n_u~ eu en husu~ta münferiden çıkacaktır. tıı.stlik ederim.• edildiğini ve yeniden tanzim 0lıınan 
ayrıea yüzde iki buçu~ ~ellalıy~.?lınır. 12 _ iı:;bu vesika ile verılen sela- T. C. Beyoğlu dördüncü noterı ~1i- vekaletname ile Türkiyede !-iırketin 

,Şartname ilan tarıhmden ıw.baren I hısetlerin ve bunda münderiç mesa- t:.t Crmal Kuntay resmi mli hiirü ve İstanbul merkezi ile İzmir ve Sam-
herke~ açıktw. . lıhin tamamen icrası ve sirkete ta- ımzası. sun ı:ıubeleri vekilliğine; şirkete ait 

.. Talipler in tahmi~ olt~nan kıymet~'1 1 haddi.is edecek kanuni ve ~dli huku- Harç pulları dairedekı nü ha~ına bütün umur ve hu~usat ha_kkında 
yıızrle yed_i 1;Juçuk nı~~tınrle P:t~ı~~1i1~ıkuı infaz ve müdafaası husıı~uııcla yapıştırıldı. müştereken ve icabında münferiden 
61 veya :Mılb Banka ıtıhar me. . prdım etmek üzere avukatları, ve- Genel Sayı: 10356 hareket etmek üzere Nevyorkta mu-
!H0/378 sayılı dosya 1:umar.ı.s~ ıle K~- 1 killeri dava vekillerini ve miisavır- İşbu vekaletname suretinin daire- kım İrYıng C. Gary ile Charles B. 

malpa"a İcra. memurluguna müracaat- lerı müştereken istihdam edecektır. :;·e ıbraz olunan aslına ve dosyada Gary ve İstanbulda mukim Ran
lrlrl illın olunur. 13 - İşbu vekaletnamede mu- ~aklı mübrizi tarafından imzah nüs- dolph Currin; Franklin w· Beli; Law-

E L H A M R A-Yeni mevsim-Yeni film 
1\1. K. Sinemasında 

SENENiN lLK TÜRKÇE SÖZLÜ ŞAHESER/ 
MUSiKiSiNi &>~teliyen SAADETTİN KAYNA:{{ 
;;:::::::;;;=okuyanlar: )lÜNİR NUREDDİN - MÜZEYYEN SEN AR 

BiNBiRi Ci .GECE 
(RIN BiR GECE) Masallarının Son Gecesini Musavver Eu 

}Iuhteşem Film Sinema San'atının Bit' Harikasıdır. 

SEA.VSLAR: HI~R GÜN 3 - o - 7 - 9 da Cumar tesi Pazar 11 de başlar. 

mnce P. Liles williR İ. Talton: Sid
ııey; [,, Tilley ve Sedad Abut Saın
!<Umla mukim Georgc> M. Harri.:: H.C 
Griffin ve Joseph Afrw: lzmiı•cl·~ nııı
kım Ilovvard W· Bowen .Jr. s. nacon 
Fııller. James L. Carver ve w. A. He
gınbothamı tayin erlccliğini bildir
mı~ ve lil.zım gelen vesaiki vermiştır. 
Ke-vfivet tetkik edilerek kanuni hü
küinl~re qygun görülmüş olmakla 
ı::ıbu mü:r.eyyel beyanname verileli. 
. PUL - MÜHÜR 

15-8-941 imza okunamadı. 
T. C. Ticaret vekaleti ticaret veki

li iç ticaret umum müdürli.iğii 
N. imza 

Beyoğlu dördüncü noteri l\Iitat 
Cem al Kuntay resmi mühürü 

Bir sureti. dairede hıfzolunan .Qu 

ımrctın mUbrez Türkçe muharrer a~· 
Jıı.a mutabık ol duğunu ta, d ik ede· 
rım. 

Beyoğlu ı!Onli.lııç.H ııot~ri 1 ıtat 
Cem!ll Kuntay resmi m!ihürii vr im· 
za~ı. • 

Harç pulları dairedeki nüsh:ısın:ı 
yapıştırıldı. · 

Genel sayı: 10357 
İşbu müzeyyel beyanname sureti· 

niıı daireye ibraz olunan aslıııa vo 
mübrezi tarafından imzalı niislıa~ı· 
na uygun ol fi.tığ~ tasdik. kı~ıı_ıdı: Biı 
dokuz yüz kık bır senesı bırıncı teş
rinin üÇüncü perşembe günü 3-10-941 

Biri 25 diğeri 20 kunış luk damga 
pulu üzerinde ·2-Teşrin-941 tarı~ 
ve lzmir birinci n oterliii resJJl1 

mühürü ve ımza okunamadı 

~· 

. . 

o 



• 

rı·~;i; .... ·L~~~·;;; .... J\.;i;ıiği ..... ıii~ı;;~ı 
. . . . : ... ~ ................. _. ........................................................................................ . 

lzmir le•azun amirliii aatın alma komiayonundanı .., ... 
Adet Met 
---
1000 48,000 4,00X0.08X0.15 
1'260 20,000 4.00X0.05X0.08 

800 :ı2,ooo 4.00XO.lOX0.10 
800 20,000 4..00XO.OSX0.08 

:ıooo 18,000 t.OOX0.02X0.20 
500 10,000 -l.OOX0.20X0.02G 

1000 12,800 l.OOX0.04X0.08 
500 10,000 -!.OOX0.05X0.10 

----
201.280 

1 - Yukarıda yazılı !Wl,'~80 mPtrc mikiıbı kPreste p~zarlıkla ,,,. 
tııı alı'lacaktır. 

~ .- - ihalesi !l ·1 O ~.ı 1 per~enbe günü •aat 11 de kışlada iz mir le. 
vazım llmir!i,:,-~ ntın "ima komisyonunda yapılacaktır. 

:ı - 'ralip/eriıı belli gıin \"e •'1at'Ca teminatlnrı ile birlikte komis-
yona mliracn_tları. 4 -6-8 

Ça nn kkn/p A.•l·eı; S11 I ı" .4.1 mn l\."ınisyom111da11: 
Cinsi Kilo Umum tuta'l"ı Teminatı Şnrtnnmesi 

Lira Lira 
----

• 

Odun 471>000 7125 
,..,. 

Kapalı zarf 15/10/941 Çar-.1~1.) 

•amba günü saat 11 de • c 740000 11100 83~ c « « • « 
c 260000 3900 ;;~:, Açık eksiltm~ 15/10 ' 941 

('nr~nmba günü ~aat 11 de 

1475000 Yekun 
l - Ayrı ayrı şM"tnamelerlc yukarıd:ı cins ve miktarı yazılı 2 kalem 

kapalı zarf ve hir kalem acık eksiltmesine lüzum gör!ilen odunun 
ihale günü 15 10 9-ll ('ar~ambn günü saat 11 de yapılacaktır. 
Kapalı zarflar kanunun tarifatı dairesinde tanzim edilmiş ol:ı
rak knmisvona bir saat e"vel \·erilmis bulunacaktır. 

2 - lsteklileırin belli gün \·e >aatt \"esika w teminatlari\"le birlikte 
komiryonumuza müracaatları. · 

_:1 - Şartnamesi her gün _komisyonda görülebilir. 2 6 10 14 (4102) 
l~ta,ıb11/ Topkapı .l!altepe · AS. SA. AL. Ko. doıı: 

l - 60 ,on pirınç kapalı zarf u,;ulı~·le satın alınacaktiır. Beher 
kilostınun rn~hammen lıede:ı ·ili kurus, evsaf vf! husu•! zarl
ar Topkapı Ma!1epe askPrı satın al.ma komi,yonunda gö
rült•hılır. İha'e;ı 21l.J 1l.~4l pazartesi günü saat 16 rh mez
klır komı>ll·oııd:ı ,·apılaeakır. 

·• Tal;plerın beli <riiıı<lp mm-.ıkkat tcmıııal makbuzu ·?e tl'k-
ıf ınektupla1"1111 ~ııat l :; ... komis_,·oııa vermeler'. 

2~-6-9-14 

latanbul topkapı maltepe As. Sa. Al. Komisyonundan: 
1 K~palı zarf u~uJ.y!,. Hl toı> yeşıl mercırnek .,atın alıııacai<-

2 

., ., 

tıı-. Beher kı ownuıı ıııu'1an,nrnn bPclelı 20 kuru~ olııp tutarı 
ı;ooo !ıradır. M,ı,· ekkat tı-mınnlı fiOO J,rudır. 
l'..v af ve hus11:-;1 "" ' rtl:..r rrn ıkaııı ~Taltepe askeri :-;ntı·ı alnın 

J;:omi yo unda gör~lehılır. 
İhale•' 16.JO !>:J ı• e r~Pml viinii•saat lfi <la mezkür kornıs-
YoOndn yl'!p•l!!rıık"ı •. _ 

1 Tıılıp]N·ın heli ıı;uı dr mtl\.,kkat temınat makbuzlar .r tek
lif r;."'lektupiaı1111 sant on b\_·,-:tc komı~yonn \'Pı~melerı 

:ıs ı 6 ı l - ~~~~~~--------------~~------~------~~----~ latanbul topkapı mal tepe As. Sa. Al. Komiayonundan: 
1 Kapalı zarf u.-ulı:·'r 40 ton nohut satın alınacaktır. P.ehrı· 

k lo::.-ıunun n1uh:ın1nıen heclelı 17.:J kuı·u"' olup tutarı 7000 ıı .. 
raclır. )Ju,·nkka' t' miırntı ;;2~ Jırndır. 

2 fa·saf \·e Jıu~u,i ~:.rı lnr Tq,kapı ,\Taltepr a'krri •ntııı alma 
k-ıımisynn u ndn gii'"li le lııl ı r. 

" .. lhab. 17.1O.!l11 r:~ınıa g;i~(i "a:ıl 16 da koııı.-.rnnrla _,·aı;ıla· 
• rohlır. . _ 

Taliplt.rin belli ıı:ür,cle nı yı.Jiknt tem,nat mokbuzlaı·ı,· • t»k
li" mektııplarıııı ~:mı ı;; · c· komı<yoııa vermelerı. 

26 1 6 .11 

l:mfr f,rro.ıııı Aıııiı-lifji Srılııı ıil111n Komisıııım1 nd~11 . 
l ~ Beher klıostıııa 162 Y·,, a!tmıs iki kıırus tahnıııı ,,dılpn :!000 U~ 

2 

" .. 

bin kilo sade) ağı "~ık <>ksiltme,-e komılmıı•tur. • _ 
Ek•iltme 16 lO ' !lH Pcrsrmlx> günü "aat "1 l de Kısl:ırlr. lzmıı· 
Levazım :ımit·liği Mtın alma kami•yvnııncla yapılacaktır. Ş:ırtn:ı
me<i konıi5yonda görülebiliı·1 
Hep<inin tahmin edil<>n tut:ıı-ı 1860 dört hin <ekiz yüz :ıJtmı~ 
liradır. 

ı - Teminatı murnkkata<ı 86·1 iir yüz altmı~ döl"! lira 50 ~ili kıı
rustur, 
Ekslltmc;o iştirak edtceklerin yuk:ırıda yazılı gün ve <aatte ka
nuni ve•ika ve teminatlariyle birlikte komisyona miiıracaat!arı. 

;; 

-.-------:--,-:-:r,~-;---:-~-2, 6 10 14 ____ _ 
lznıir J,eı-azını ,\mırliyi Sntın ,l111ıa KoıniRyo111ıııdaıı 
ı - Beher kilosuna 13 kuru~ t:ıhmin edilen 19800 On dokuz bin s~

kiz yüz kilo Nohut açık ~ksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Eksiltme 17/10. 9-ll Cuma günü saat 15 de Kı~lada lzmit· Leva

zım amirliği sııtın alma krımisyonuncla yapılacaktı~·. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülür. _ . . .. . . 

:ı _ Hepsinin tahmin edilen tııtnrı 2n7-1 ıki bın beş yuz yetmış dorL 
• lirnclır. 
4 _ Teminatı muvnkkatası 1()3 yüz doksan üç lira 5 beş kuruştur. 
5 _ f<.:k"iltmeı·e iştirak edeceklerin mezkur gün rn saatte kanuni \"e

sika \'C tcmiıuıtlariyle Jıiırlikte komisyona müracaatları. , 
2 6 ıo __ ı_4 __ _ 

-ç-,.n-a""'k"'k"°'a"°'ı"°'e-M:::-::S;:;T::-.-;M;-;-;-V-;.""'.S;;-A-=-. -;A:-;L;-.-;:;K:-;:O:;--.-;RS. liğinden : 
l _ !nccik ıırmanl:rrınclaki mak'tnal:ırdan alıııac-ak 5~00 metrP 

mikabı kerestelik ağacın ormandan ke<ilcrek Çanakkaleye 
nakil işi 21-10-941 :<alı güuli •nal (16) da kapalı zarf ile 
t,.Jibiııe ihale olunacaktır 

!! _ JlphPr metre mikiibıııın tahmiııi finLı 32 lira olup ilk temi

'latı 925 liradır. 
3 F.v<af ve ~artnarnesi her gün koıni,;yoncln görülebilir. lstek· 

liieriıı mezkCır tarihte ihale -<natinden bir saat evveline ka
tlıı!' teklif nıektuplnrını Çanakkale M8T, HV. SA. AL. ko-
mi ·onuna ~·crmcle.r•. 2 6 10 

lzmiı· J,e·mızıııı ,ıınirliği S61W Almıı Knmi8yonıı11darı 
1 ...- Beher kilo una 162 yfü< altmış iki kurus tahmin edilen 18000 on 

sekiz bin kilo Sadeyağı kapalı zarf usuFyle ek•iltmeye konul
.muştur. 

:! ~;k•iltm<-si 16 10 !lU Perşembe günü Haat 16 cin Kışlada bmir 
L<>vazıın amirliği satın alma komisyonunda yapıl~caktır. 

:ı Hep8inin tahmin erlilen tutarı 29160 yirmi doku! hin yilz alt
nııs liradır. 

·I _ Tt>:ninatı mııvakkatası 2187 iki bin ,·üz Hek:-ıen yedi liradır. 
;, - Eksiltmeye işliırak edecekler kanuni vesikaları ile teminııt v~ 

teklif mektuıılnı·ı~• ;hale saatinnen en az bir •a~t evvel komis
~ ona \ermi. lıulu .. ıcak)rtrdıı·. 

6 Ş:ırtnanıe her gün komı \'onda görülebilir. 2 6 10 l-1 

htanbul kom11tanlıgı satın alma ko. batkanlıgından; 
ı - Tt>klii eri len fiatı ıınlır.lı ı(<irillen 250 ton sıgır etı 8-10-911 

rılr,ıımba gıinu •~at lr, ılıı pazarlıkla <:ıtın alınacaktır. 
2 - Muhıımmen twdeli 90 bin lirjl olup kat'! teminatı 11500 lira

dır. 
S -· Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli gün \"O saatte fındıklıda satın ıılma komis • 

)Onlln1 rrlıt1f· 1 P•İ. 

'(ANADOLU) 

lzmir Le•azım Amirliği Satın Alma Komiayonımdanı 
J ~ Beher kilosuna 3;; kıııw. tahmin edilen 18000 on •ekiz bin ki

lo makıınıı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmııştıır. 
" Ek•iltrne•ı 17-10-94 i cuma günü •ııat 15 de kışlada iz mir 

levazım amirliği ~atın alma komisyonımda y:ıpılacaktır . 
3 - · Hepsinin tutarı 6300 altı bin üç yüz liradır . 
4 - Teminatı muvakkatan 472 dört yüz yetmiş iki lirn 50 elli 

kuruştur. 

5 - Eksiltmeye i~tira k edecek le)' kanuni vesikalariyle. teminat 
teklif mektuplnrını ·ihale saatinden en az bir saat ene! 
komisyona verilmiş bulunacaktır. 

6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 2 6 10 14 
Söke aakeri satın alma komiayonu reisliğinden: 

1 - 15/9/941 tarihinde ihalesi yapılacak olan 137,558 kilo sene
lik sığır eti kapalı zarf usulü ile eksiltmesi ilan edildiğine 
rağmen talip çıkmadığından pazarlıkla rnübayea edilmek 
iizere 15-10-941 tarihine kadar bir ay müddetle askıya alın
m·ıştır. 

2 - Taliplerin İstanbul, Ankara, izmir ve Söke satın alına k-ıı
misyonla-rındıı mevcut şartnameler dahilinde 15.10-941 tarih
li çarşaııba günü "aat on bire kadar Sökede askeri ~atın al
ına komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 1 3 6 8 

l:mıir levazııa amirliği 81ltın alma komisyonundan: 
ı _ Beher kilosuna otuz ·ckız kuru• fiyat tahmin edilen 100000 

(yüz bin) kilo kesilnı ş •ığır et( kapalı, zarf usulü ile eksilt
meye konmuştur. 

2 - Eksıltmc 15-10-941 çarşnnba günü saaL on be~te kı~lnda ız
ınir !evazım amirliği ımtın alma komisyenunda yapılacaktır . 

:; - Hepsinin tahmın ccli!eıı tutan (38000) otuz sekiz bin !i
rndır. 

4 - Teminatı muvakka:.ası (2350) iki bin sekiz yilz elli liradır. 
5 - Talip olanlar kanuni vesikaları ile muvakkat teminat ve tek

lıf mektuplarını ıhal?d~ıı en az bir saat evvel komisyona ve-
receklerdir. 30 3 7 11 

lzmir Levazım Aınirliii Satın Alına Komiayonundalı: 
l _ Beher kilosun:ı 21 yirmi bir kuruş tahmin edilen 27000 y;r. 

mi yedi bi:ı kilo kurt: fa<ulya kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 _ Hepsinin tahmin edilen tutarı 5670 beş bin altı yüz yetmi• 
liradır. 

:1 - Teminatı murnk'1klası 425 dört yüz lira 26 yirmi beş kııru~
tur. 

4 - lhale5i 21-10.941 salı giinü .~aat f5 te kışlada izmir levazım 
zım amirliği satın .. alma komL~yonunda y_a:ııılacaktır. 

;; _ Şartııameşı her gun komisyonda göriilebılır. . 
u - Ek8iltmeye i~tirak Edecekler kanuni vesikalariyle teınıııat 

mektuplarını ihale ~aatindeıı en az bir saat evvel komisyona 
verrni~ bulnnacaklarclır. 6 10 14 18 • 

~T~o-p~k~a-p_ı_m-altepe levazım amirliji satın al.;;;-;-eialiğlnden: 
2!1-!J-941 tarıhincle kapalı zaı-1 usuliyle arttırma ve -eksiltmesi ya!>ı

lan 225 ton ~tını om !alıp zuhm ~tmecliğinden tekrar pazarlıkl-a .salın 
alınacaktır. Telı mukahhıd<' ait olmak üzere kuru otun beher kılosu
nun muhammen lıe<leli G kuruş be" ~antimclir. Teli ciheti askeriyeden 
verılnıek ~artiyle baly1llı kuru otun °beher kilosunun muhammen bedeli 
5 kuruş ı., ,;uırimclir. Döküm halinde beher kilosunun muhammen be
deli 3 kuruş i5 Eantimdır evsafı ve hususi şartlar topkapu maltepe -
Rinde görülebilir. İhaJe~i n-10-!l 11 persembe günü •aat 10 da kom:s
yonda yapılacak-tır. 

-;--:--~-:::-'.:-----,,--::--~~~:::-:--:
Maltepe topkapı ltvazı mamirli&i •atın alma komisyonu reialiğinden: 

1 - 30-!.1-!.141 günü ihale~i ilan edilen 20191 ton kuru ota talip 
~ıkmaclığı:ıdan ı.yni miktar ot tekrar pazarlığa konulmuş -
ı ur. 

~ - Otun lı~h~r kılo,ııııt:ıı muhammen bedeli 5 kuruş 50 <nntim. 
dir. 

:1 - - J<,y.ı;.af \'e hU~U:-"i ('::tl tJar: top kapı malteµcsincle satın aJn1A ko
mısyonunda görül('bilir. 

•I Oııın ıhalc•i 10-111-!'11 cuma giinü <aHt 11 de komisyonda 
y apııacaktır. 

5 - Jhııle•i toptan .rnpıl:ılıikceği gilıi 6228 ve 8052 ve 5911 loıı 
gibi üç kı,ııııdaıı her hangı lıır kısma talip olanların da ih:ı
ıesı yapıhcııktır. Taliplerm alacakları her hangi bir miktar 
ıızerınden yüzde 15 kot'l teminatlariyle rnilracaatları. 

· ı.i-;;;bul topkapu malıepe levazım satın alma ko. reialiiinden_: __ _ 
ı _ ;;u-~ı-!ı-H gu:ıu .:h«:•'t ilan edılen 600 ton samana talip çık_ 

madıgı;ıclan tekrar pazarJılka münakasaya konulmuŞtur. 
2 - samanın ctı>ktim haıınctc beher kilosunun muhammen Jıccleli 

:ı ktıru~ balya ha1Jnclt :; ktıru~ 75 ~antım ve teli ciheti G~keri
.'"t">Clcn ,·erıın1ek ~Ut't1 tı.\·H beher kilo:$unun muhammen bedeli ;1 
n:uru~ 40 :--antın1ctir. 

ı - J<:vsar ve hu•usı şarllr.r lopkapu maltepesinden or levazım ,;a
lili alma komısı-om:nd:ın görulebılir. 

;:; 

6 

ihalesi 1l1·1U-t'41 cuma gunü s:ıat 10 da kasımpaşada yapıla
caktır. 

Talipleri ve taliplercl~n döküm halinde saman ver~ceklerden 
27Uu !ıra lıalyaıı o;creceklercten :.l:.175 lira ve teli ciheti nskeri-
~;edeıı ı.,~; A::ıJ<: Bt: askeriyeye ait olmak üzere verecekler -
ıı~n :SU60 !ıra temın:·• !-aı·ı 117.UO 3060 lira 3375 

~ır-a-ta-n-=-bul topkapu maltepe satın alma komisyonundan: ____ _ 

1 - ı-ıtHı41 gunü ınaıcsı iıa.1 cclılen ~o ton sacleynğıııa talip 
çıknıadıgınaan tekrar pazarlıkta ınıinakasaya konuımuştur. 

:.ı - .t.v"at ve hususi şartııtr topkapu maıtepe satın alma komi5. 
yonund<t gorüıebilır. 

3 - ::ıactcyagıııııı t>eheı~ kilosumın fiati 170 kuruştur. 
4 - lhalesı lU-lll-941 cumartesı gunu saat 14 de komi•yoııdıı ya

pılacagıııdan kat'i tc•rıınatları ile müracaatları. 
-.-1.~t"'an"":"bul topkapı maltepe" levazım satın' alma komisyonundan: 

1 - 50 bın lıralık er kıındıırası pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin getireceklen numuneler ve numunelere göre ve-

recekleri evsaf ve fiatler il zerinden muvafık olanı tercih erlile. 
cektir. Kundu.ralar bir talibe ihale edileceği gibi ayrı ayrı ta
liplere de veı·ebilecekleri mikt-3rda ihalesi yapılacaktır. · 
Beher çift; kunduranın muhammen fiatı bin kuruştur. 

4 - İhale>i 1:1.10-94·1 pazaı1 E~i günü saat 1 O da harbiyede yedek 
stıbııy okulundaki a.,kcri satın alma komisyonuada yopıhrak-

tır. ~•-· 
5 - Kat'i teminatı 7500 liradır. 

-;.:-..-,,...:.:;;;.;~.;.:;..-~~~--'"'~,........:~~~--~~~~~~~~ 
latanbul topkapu maltepe •alın alma komiayonundan: 

1 - Topkapı maltepe&incleki askeri satın alma komisyonu ihale. 
!eri 6-10-941 de harbi~·c yedek subay okulunda yapılacaktır. 

2 -- Bugiln ilfın edilen vp !"dilecek olan münakasalar için mezkur 
llnclen itibaren t:ılıpli:l"in harbiyedeki yedek <ubay okulun

<lıı a•keri 'atın alın~ komi,yonıına müracaa".:t:,:.la::,r:;.:ı.:.. ---------

lzmİf vakıflar müdürlüeünden: 
Senelik 7<· 7,5 Takdir edilen Varidatı 
kirası teınlnah kıymeti Gay. Sa. Vakfı 
Lira L. Kr. Lira Lira 

--- - -----· 
~3(\ 262 50 3500 452 Mnzbut Ahnıet bin Sait 

vakfından 
Cinsi l\lııhallesi No. 

Halen Avcılar kulübü w nltınclıı Osmnnzacle oykuşu 89. 90. 91. !12. !l!l 
dört dükkiiııı ınüştemil Pazaryeri mahallesi 
Yııkanda mahallıo ,ok:ık \'e e\·stıft ,niresi yazılı gay,ri menkuliin mül

kiyeli !>esin para ile. ve :ı:,oo lira muhammen bedelle müzayedeye çıkı:
rıln1ıştır. ihalesi 13 Hl 9 H P:ızartesi günü saat 10 eladır. Almtya istekli 
olanların ~-üzde ~-edi buçuk teminatla-riyle birlikte ihale saalınd:ı Vakıf·· 
!ar idaoresinde bulunmaları ve fazla tafsilat almak istiyenleri:ı her g.in 
mesai saatlerinde müdüriyet Varidat memurluğuna müracaatlar: ilan 
alıınur. (8944) 

1 

lzmir Defterdarh2ından: 
.';ı.tı~ "o. 

866 

867 

(Kurnc:ıv u1Hhulle~i 1553 iincü Emin ll~.r 80 

(kak 1381 ada 10 pa .. sel '18.50 metre mu
(rabbaı 8 taj numaralı Ar•a. 
(Hasan hoca mahallesi Osmaniye caddesi 
(Kadı oğlu hanında :)64 ada 8parqel numara
(smda 180 :\12. 31 1. 31 2, 31,'3 fevkani sn
(lon, tahtani iki mağaza 1 oda 
(Kahramanlar 13!16 ıncı Eski Seliınik ~okak 

(l!llO :ıda. 22 ııaı·sel 17.2~ . f2. 17 taj illi· 

(maralı Hane. 
(Ku .. ur,a;· mahalle'i 15·H iincii ikinci Sepetei 
(sokağı 1382 ada 15 paı·>el 127.50 metre mu
(rabbaı 28 tajlı Ar:<a 
(Hasan Hoca mahallesi Çuha bedesteninde 337 
(ada 39 par:<el 23 1\12. 92 ta.i numaralı Mağaza 
(Ü~linc(i Karataş lslfthaıw •okak 666 ada 1 
(parsel 166 )12. 73 kapu numnralı Arsa 

86!1 (Salhane Aralık sokak 678 ııda :; pıır;,el 207 
(112. numaralı Arsa 

870 (Karataş Mıswlı c:ıdtle'i 1740 atla 10 pars~! 

228.75 )12. 277 1 k:ıpu numaralı Arsa 
271 (ikinci Karantina m:ıhallcsi 1763 ada 20 parsel 

(:129 :\12. numnra,;ız Ar.,n 
$72 (Göztepe Gurup Fokak 841 ada 22 par;el 22:, 

(:\12. numarasız Arsa 
873 (Göztepe Gurup sokak 8-11 adıı 20 parsel 175 

()12. No. suz Arsa 
87 l (Göztepe Gurup sokak 841 ıida 25 paır"*'l 6fl 

(:\12. , ·o. suz Arsa 
8iii (Bornorn (~iirhüz sokak ıor, )12. 21 taj )lo.lu 

(Hane. 
876 (İkinci Karantina lfotar caddesi 17:17 :ıda 1:1 

(parsel 300 ::-12. :ıoı ı t:ıj numaralı Arsa 
8i7 (Üç kuyulAr Urla •cadcle•i 1881 ada 7 parsel 

(2178 :\12. mımarasız Arsa. 
Si8 (tç lrnyul:ır Urla caddesi 1881 ada 8 paırsel 

28.) )12. nun1Hrasız .. ..\rsa 
879 (Üç ku;·ulnr lJrl:ı cndıle•i 1R81 ada !l parsel 

(~5 .\12. num:ıra.-:ız Arsa 
k:ır 

h (Kar~ıy~ka Ala;-lıe;- Selamet sokak 10 t:ıj 

Saliife 

~\J ııhı::uurııt·ıt t: 
t, rn Kr 

ış 00 

1600 00 

400 00 

36. 00 

250 00 

!lO 00 

27 00 

57 00 

50 00 

68 00 

52 50 

65 00 

4;,o 00 

70 00 

850 00 

110 00 

110 00 

(numaralı Hane 60 00 
_ Yııkamıa ;·azılı emvalin ıw~in para ile millkiret n-i re lıir ııarça g:ı;. 

nmeııkulüıı icarı 2:1 !l H11 l:ırihinıkn itil;.ıreıı 16 ,riin müddetle müza
y.-. <l~~·e Y:ı:~r<liimi!5tir. 

!haleleri 8 10 !lH tarihın miis:ınıf Çnı ~ıımlJa ırüııii saat 14 eledir. 
Taliplerin muhammen lı<.'ılelleri üzerinden r;. 7.5 teminat akçesi yntırn 

rak ,-ernıi mezkiırda :\lilli Emlak murliirlüğiin<i~ müte~kki! satı~ komi>-
yonunH nıüracaat-ları ilan olunur. 2:1 :; (J921) 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Konyada Kuleli, ;-\kşehir<le ~laltepe ve Bursa

Ja askeri liselerinin her üç sınıfına talebe 
ah nacaktır 

, l - Kul~li, :\l:ıltepe, Bursa askeri liselerinin hat· ::: sınıfına 1, 1 kanun 
,ı41 de 1ı:ışııyac:ık olan yeni ders devresi için maarif liselerinden ve maarif 
orta mektebini ikmal ederek clevlet olgunluk imtihan:arını muvaffakıyet
le vermiş olnıılarclan ta:ebe alınacaktır. 

2 - Alınacakt alebenin Türk ırkından olması, sıhhi muayenede sağ
ınm çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdiırde yapılacak 
~tçme sıııavıncla kazanma~ı •arttır. 

~ - Tahsili terk edeııleı'. her il( s -beple olursa olsun yaşını büyütmüş 
reya kü>illtmiiş olanlar. lnılunclukları okullann >On sınavlarında ipka ve
ya bütlinlemryc k:ılanlaır, ;;aşları, boyları \"e ağırlıkarı askeri liseler tali
matındaki lıad!cre uygun ulmıyanlar ·kabul olunmazlar. 

Bulıatl ler şunlardır. 
Li,~ l sınıf: 15 - Hl) 
Lise • Il sınır: 16 - 20) dahil 
Li'c lU sınıf: 17 - 21) 

4 - Bu şartları la~ıyaıı isteklilel"iıı bulundukları yerlerin aııkerlik 
~ubC'~erıııtltn diğer kay<li kabul şaortiarı ile müracaat yollarını öğrenme
leri ve buna göre ele kaydi kabul kağıtlarını hnzırlıyarak 1. !.teşrin 941 
den itilınren asl;erlik şubeleri yolıyle ·~tı kağıtları girmek istedikleri okul
i:ıra göııdı.-meleıi ve okulların bulundukları yerlerde oturan isteklilerin de 
yine l. 1 tqriıı 9·11 den itibaren en geç 10 Il teşrin 941 tarihine kadar 
doğrudan doğruya okul müdürlüklerine miiracııatlnrı ilim olunur. 

20, 22, 24, 26, 2~. 30, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 -· ·- - --·-- --.-...-
Devlet limanları işJetme umum 
müdürlü~ü lzmir şub~si müdür
lüğünden: 

1zmir nıeııdir<'ı-riııin tıınıiri içııı nı . lıtelif eb'ad w <'n•afi:ı 2700 metre 
nıik'abı ta' pazarlıkla m(ıfın)·aa Nlilecektir. • 

Talip o!:ın;>ırın 2 Tc,;rinievwl !lll tarihinıl•n itihııren bir haf~.a ~a~·ıın
du Lu j.~ iı;in tnıızin1 ~d:Jn1iq olan ~ıırtıutnı~ri ft\~,1·mek üzere n1udur:yeit! 
müıııcaat eylemeleri ilıin ıı tınur. 2 1 6 (-10~4) 

lzmir Defterdarlı!i'ından: 
J - lııöııü caddesinde tııpn lıiıınsıntla )".IJ> lacnk tı.111ira( açık <'k,ilt-

nıeyc konulmu5!ur. 
2 - ~1tıhanıme•ı lıedeli 7!17 lir.ı 2 kıırnstur. 
., ., .\1uvnkkat teminat ;;ıı lira 78 kurııstnr. Bu teıııiııa( ihaleyi mü

te~.kip kat'ı teminata ibliıg Pdilı•ccktir. 
·'. - ihale l:J-10-941 ıı~zartesi ;:ünü mat 14 de defterdarlık bi:ıa'ı 

vaııınd:ıki milli emliık miizayı-d•' Raloııunda icra edilecektir. 
:; - .Talipler ke"ifııanıe ,.~ ~:ırtnan•elc ; ınll! emliık müdürlüğünde 

, giircbiJit'ler .. 
6 _ )1üııakasaya i~tirak edecek olaııl-ar .'afı:ı nıücliirliigüncleıı 

:ı!:.c:ı!,l:ırı ,-p<aiki komisr•ııı:t ibraz etnıeğe meeburdnrlnr. ~9711 
25 6 

Vilavet Daimi Encümeninden: 
llkokııllıtr için ,·ııp<ırılıırak olan 110 'ıra ile 18 yu::ı taht.ısı 15 gün 

müddetle ıı~ık <"K•ıltmeıc konulmuştur. Sıraların beheri için muhamm<ıa 
h del 17, ;·azı tahtalnı·ınııı lıeheri için 12,5 liradır. Şartnameyi görmek 
ve fazla izahat alnıak i'tiycnler her ı;:-;;n ;'vlaarif :IHidüriyeline, eksiltme
ye işlir::k .,<leccklcrın ehliyet vesikaları ve 15-ı lira 15 kuruşluk teminat 
makbuzları ile iha!e ızUnü olan ıs Bırinciteşrin 1041 Pazartesi günü saat 
11 ıl• 1',nrilmAllA ıııll!'llrAAt1Arı i!An ıılıp11ır. M :\ fi 10 (40dR) 

• 



'(ANADOLU)' 

Günün meselesı 
- Baıtarafı 1 inci aahifede -·1,· __ F_I K_R_A_I 

larına bugününün cahilleri denmek 

ı\tlantik ınuharebesinde 
taarruz silahları :_.·.Telgraf, .. re.lefon . ve · Ajans Haberleri 

Daha geniş Devletçi
liğe doğru 

BAHRi SAVCI 

- Bııştarafı 2 ncı sahifede -
mümkün olan, bu, dünüu ilimlerine 
artık söz kalmamı tır. Şimdi bütiin Bıızı koı•snıı gı>mileri lngilız va-
ını>ııeleleri, h vadan bakıp (enerjik) pnı·larının ıığr:ıılıklan Afrikanın ce
bir t yyare ·inin l(ö2 üyle ekıllendir· nuliurıdrd;:i Jım:mlnl' tiniine geceleyin 
mek •liızımgeliyor. Geniıt ve •Yİ gör rııayinlPı diikınııktP.llıl'. 
mek için b ,ka yer kalmamıthr. » ı\ tin ııt ık ııııılını·p lwlı•rimlr }ı licuııı-

Geı:enl rdt· Pey nıi Safa, 'htıkilr Hülasa: lıarbetmek san'alınd.t IJ<•lları clıı ı·ol oı ııaıııakta,lıı·. Bıı ı::pri 
b .. ··k b" · k ı· k d" · ·• • tekııel:>ı· Jla;ı,; .\'l' :sima] <luııı%tlllle ı hadisesini ıole almış, bu bdannı te· uyu ır ın ı ap en ını goslerıyor. , • 

,ekkül ettiği vaaah göste'rerek ça· Bence, yarın (harbi ve davayı) ka- ~i-leı:tnılen kalkarak İıııtiltereııiıı Cf'

resi üzerinde durmuştur. Muharrir zanacaklar, bu inkılabı ilk anlıyan· nup sahillerinde vapurlara torpiılo 
unu iddia ediyor: c: İhtikar hadise- lıtr olacaktır.» hücumu ~·upmaktadır. Bunlar ik' tor. 

si, istihaal ve istihlaki, idhalat ve ih- Bence muhakkıı.l< olan odur ki ;ııl ta:;>ıyaıı 40-·15 mı! süratinclekı ta
racah az çok serbest, ferdiyetçi, ti. «bilıti, görüş ve anlavış... Her şey arı-uz vasıtalal'ı<lır . .Nihayet İ'igal nl
beral yahud yarı lıberal, yarı devlet· ölçü ve manasını degiştirmiştir. Bi· tıııdaki Fran,.ıada Kab iivtırına \'c 
çi iktıaadi muhitlerde teşekkül lir sanılanın tüm cahil, anlar denile. Urı Ne:; lıurnuııa )'!'l'le:;;tirıluı uzun 
eder.» Bir memlekette muhtekirden nin bir boşluk ve görür denilenin çaplı ngır t::>plilr ing-ılterc ,;ahilınde
evvel bizzat ihtikar hadisesini önle· düpedüz kör olarak vuıflandırıla· l.ı Douvcı· lınıaııına Ve ııvartlaıı ıe
melidir. Bunun için de bütün istihsal bileceği bu devirde, yapılacak tek ~ı:ıı vapuı·Iara ub:;! aı.:nıuk :surelıle 
ve idhaliıt mallarına devlet el koy· iş milletlerin bütün varlıklarını mil- İııgılı~ naldı~ atını ız'ac; etınekledil'
malıdır. Tam devletçi bir ekonomı li müdafaaya harcama larından ve kı· 
cihazı kurulmalıdır. vatandasların biribirlerine sarılma• Yu anda . aydıl{ınıız taarruz va. 

Biz bu fikre, iktıaad hadİst;lerini rından ibaret kalmıştır. . ıtalarının hal'ekfıtıııda r ol'\ e<;teıı 
kavrayan prenaipler hususundaki Gözönüne getirilmeai gereken kı- l:ıpaııv. \'fi kadıır uzanan sahilh•rin 
bütün anlayıtımızla i§tirak ediyo- saca su olabilir: Yirminci aıur bir Alnıa~h;r cliııde lıuluıınıa~ı lıu v;,.~ı
ruz. Türkiyede bugün biı· devletçi- afet olmak istidadiyle dünya harita- t~.I:mıı Ail:ınlığe açılınalarnıı kolu~. 
lik vardır ve bu prensip Türk 'talkı- sını değiştirmek azmindedir. Ve bu. la~lırıııaklıtclır. , 
nın, Türk yaşayı§ının kalkınma ve nu görmek için ç~k zeki :ı;a~ud pek llülasu: Atlaııııkte cereyuıı etmek 
yükaelme hamlesinin özlü bir daya. anlayışlı olmak lazım degıldır.» L eolttıı muhaıelıderde ı~ul!aıııl,ın 
nağıdır. Öyle bir dayanak ki, bugün Bize yaraşan .-haatal~ğı . gi~liyen laarı uz silah ve vıısıtal11n Ok) anu
artık, Türk devletçiliğinin iktısadi doktora benzememek» tır .... «B:z, hu sun vii.mtııı.! ıııslıeile kemi~ cı. lıahı

Irakta · 
Raşvekil istifa 

etti 
Kuhire, ;; (A.A.) - \Je.rrııt!:ııı gl'· 

len bir habere gure, Irak ba'lvekili 
Cemil istifa etmi::;liı·. 
Bağ<luua çağnlan lı':ıJ..ııı K~ıhire 

el('.h<i Nuı·i :Said Pa:ıa. bugün tayy:ıı·l· 
ile bııraılaıı harPket -edecektir. Eski 
baııvekil :~ ı\ia\·ıslu, yani Ra.$icl Aliyi.' 
kann :vapıla.ı lııgiliz ;;efori e:ına<ıınd:ı 
başvekil nim u~iur. 

---:ıı:---

S. Rusya 
ihtiyacı olan n1alzerncyi 

alacağına kanidir 

Istanbul lik maçlarına Fene·r ve 
.Şeref stadlarında devam edildi 
Ankarada yapılan tenis müsabakalarında Is
tanbul birinci, Ankara ikinci, lzmir üçüncü .. 

Ankarn, 5 (Hu-u i) - 1D 3Iaı:ıs 2 inci mnc; Fcnerb:ıhçe • Sii!eyınani-
;;tadıııdn vapılan Ankara • lzmi:· - hl· ye ara'lınd:ı. olmus ve O\'Ull 3 - 1 Fenl'r
taıılıul te;ıiiwill·ri ıııü!-.ahak:ı·<ı bugün lilrin galebesiyle. nih~yet bulmuştur. 
~ona .!rnıi,;tit. c~ 

1::.taıılıuİ 50 pu•1uı:ı biı·iııci, Ankarıı ıçiincü maç: G~lata;;nrayla • Ile.r· -
18 ım:ıııl:ı 2 inci, lzınir 18 ımaııla :! ün- koz ara,;mda ) :ıpıl mı~. oyuıı 8 • O Ga-
ciidür. · J:ıtasarayın galelx>"iylc ııı>-tic~lenmiştir. 

l;;tanbul, 5 (Hu~usi) - Lik maçla- Şeıref ;;tadında ilk maç, Vefa ve l'ak-
rına Frn rb:ıhçc ve 'er f stadlarında ~im :ırasında yapıldı~ Oyunu Vefalılar 
dt!vam edilmi.,tir. 3 - O kazandılar. 

İlk mn<: Altııııuğ ilu B{'yoğfo ;r n;;kr 4 üncü mac;: Beı?ikLaş - İstanbul 
Lirliği anıs111ıla yapılnıı:?, AltıııtuR 4-1 ı;por ara:-ıınıla yapıldı. Be;ıikb~lılar 
oyumı kazanmıştır. 2 - 1 galip J{t-ldill'l'. 

Sovyet istihba
rat şefine göre 

Japonlara göre 
tezahürlerini bizzat Türk devlet ölçü ile ve pişman olacağımız günle nıııı<laıı gayrı kul'ıc.ln·. llu si liHı larnı ı\loskcıva, 5 (A.A.) - Bır AnıNi
fikrind n ayı~mak mümkün değildir. karşılaşmamak için ihtiyaçlardan ve 1ngiliı1, vapurlarına \'l~l'dır<lı ıcrı ırn- h:aıı gaZPle muhabiri, harp nuı];,,eme
Türk devlet fikri sınıfsız bir halk işlerden bahsediyoruz; Türke yakı- \'ıatııı haftalık asalısı ha !.:ilrnleıı ı<iniıı Ru~.va.rn 'la<livosıcık tnrikiyle H itler, Alman za yiaiını 
kütlesi kategorisiz bir içtimai mü• .an da tehlikeden korl<mamaldır.» lOO bın ton ı·a<l<le. imll' i::.e lngılte- gü,ıderilınPsiniıı japonya tarafından 11 • d 

Hitlerin hedefi, Sovyet
ler birliğiyle lngiltereyi 

yenmektir 
'ı .. d .k D ~ ·ı . ? clo,,lane. bir har..)< et telakki edilenıi- Alman mı· ctın en na.ebet er manzumesi içerısın c, 1 • egı mı - :-cııın bu zayıata daha uzun zt•ltl~ııı 

· d . · • • d ı f'k · d b * · ı veceı'i h.ıkkıııcla japon.va harici,\'c lııa ı ve ıçtımaı a a et ı rıne t• u un\ aııabilert•)(ıne hiiknıoluıınuı •r. " l } ştır B r " (AA) '1) N B . 
devletçilik kanalı ile gitmek zihniye· Acaba bu mütaleaların tamamen ırez:ıreti . üzcusü B:.ır İşinin sözüne sa { amı. <'1' ın, a . . - . • . . nJansı 

d - ld ki ... ·• · kar,;ı ne dh.·ecei!ini Rus sözcüf,ü Lo- Tokyodan bildiriyor: 
tini taşımaktadır. ogru 0 u arını gogsumuzü vere I · ı · } .. Hariciye nl'Z. reii m:ıbfil!<>rind'.! be· 

Türk devletciliği, bir taraftan, ·ge· sı-ere iddia P.tmek artık kııbil midir ngı lZ er zovskiden sormuş, Lozovski, Luııu yi. i\fo'!kov:ı, :i (A.A.) - Ta<ı ajansı 
bil m A b .. d .. d.. . d ne Bay l ~iden sormasını sü:lPmi;>.tir. yan edildijl;inl' göre-, Hitlerin yüksek 

ri kalmıı bir iktısad sisteminden e~e .~. mma, ugun e gor uğum - Baş tarafı birinci s:ı.hife e - bildiriyor: . '--defı· Avrtıpadn ~·""nı· nı" znrnı kurmak 
l b dl 1 h b ldı m d k" d h k ı· ı l ı :\Iuhalıir lıunda.1 sonra bu rnevzuun ' · l l b t lı.. f '"" · "' kurlu up kay e i miş mesafe eri ız- ve ' ~ 1 o ur ı a a uvvet ı , Junn.1 gemiler arn~ına da ıoın Hl ar Sovyeı, ıs i ı ara · uro.;unun Şi:! i, ı'çin .Sovq;tl""r Lili"i."le lngilt,,re«i ".en-

i k k · · k ı b" ·h daha hazırlık! J k · · ı ·· k ı dn Hu<1»ayı alakaclar edip etmecHi!;ini (H"tl Al ·ıı t' · Jd 1 ) J " "'-' J -• a azanma ıçm uru muş ır cı az . ı oma ıcın ıenuz düşmüşrür. Bu :ı ·ın ar e~nasın " ı <.'r maıı mı e ·ını a :ı.ıyor mcktir.' Binaenaleyh, harbin UZll'l stir· 
olarak kendini gösterdiği gibi, diğeı· üze~·n •. de durulacak ciddi işlerimiz Pokra, ·Barca ve Gazzala arıunndak! •ol'unc:ı, sözcü şu CG\"abı \·Nmiştir: başlığı altında yazdığı bir makalede mesi tabiidir. 

f d h d .. d ve ıh ıyaçl d ki k il d 'l 1 - nu me><ele bizi cok alfıkatlın dı'yor kı' ·. • tara tan a, arp sonu unyıı.sın a, • arımız var ır. otomobil na · iye ·o arı a nn ra • · Hitler de- bunıi Alman milletine lıil· 
artık inkar edilmez bir hakikat ola· Şakir Hazım ERGÖKMEN yöz ateııine tutulmıı'lttır. Bardiya I!- "der. Ve biz, ihiiyncımız olan mal- - Hitlerb. kış yardımını fır:mt bi- dirmistir. 

k k b. k 1 h k d 'k k . k hu· 7.eme.n nlacag"rız. 1 k .. 1 a·· tk h dd" ra ortaya çı an Lr ço sosya a • maıuna a ı ·i güce ar ·a ar ·aya · er~· soy e ıgi son nu . unu!ı a ı- Öld.ürücü darbeyi yı'yen y:ılaız ~0.,... 
ların devlet eli ve devlet kanalı ile 001> cum .edilmiştir. Donanmaya mensup -- .--- zatın~e bu ya;dımla ~ıç ı1;lakası ol- yet ordusu değildir. Ağı:r Sovyet sana- • 
tahakkuk ve tevziini temin eden bir SOVYETLERE GORE ta/y:ırelerimiz tnrafındaıı yapılmış Kudüste ~ad.~gı.~ı, hakık~tte_,Uıtlerın şark~a- yii de bu darbe altındadır. Ru:>ltırın 
iktıaadi adalet prensibi olarak mey· olan lıirLlci hücumda 2 büyük yan· kı buyuk Alman za) ıatları dolay~sıy: bundnn böyle kayıplarını te-lafi etme· 
dana cıkmaktadır. Bu devletciliğin - Baı tarafı birinci ıahifede gın çıkarılmıs Ye depolarla otomobil • • • le halk arasında husu~e ıı:elen cıddı ltıri dü~üniilernez. 
bütün ,e'ni kıymeti ise, onun, Türk ·le hir So\·yet birliği, ~ekizinci Rumı;n naklh·e kolları mlihim ha.;arlara uğ. fngı/ız/erın yakın Şark endişe ve ho~nubmzlugu ızale ic;in -------
halk kütlelerinin iktısadi hayat diin· 3Ü\·aı·i tümeninin l.ıir tugavını v<:> ~99 ratı1mıııtır. İkinci gece yapılan hü • • •• • • bu nutku verdiğini yazmakta ve nut- · ' 
yaauıdaki :zaruretlerden çıkarak bu uncu Alman piyade alayını nğır kavıp- cumda rıhtım bomb·ılanmış ve ayrı- t1caref mumesszflerz . ku tahlil ederek, Hitlerin Rus seferi- Jngilizlere göre 
zaruretlerin tam bir kartılığı olma - !ara ~ğı:atmı~hr. Dii;:ım, n yüzlerce ölii ca Tobruk - Eardi~'a yolu üzerinde i l d ne, Sovyetlerin Almanyay·a tecavilz 
aındadır. Böyl~ olmakla beraber, verını*tır. kamplar mitralyöz ateşine üıtulmnş- op an l edecekleri hakkında <>lde eylediği 
onu, aosyaliat cereyanların bir kollek l\Iuhaı·ebe m<>ydanı tahrip ::cli!m;~ tur. Cenubi Afrika tayyareleri gün- Kudii., 5 (A.A.) - Britanrn lica- bir cok delil üzerine başladığını te -
tiviıt camia kurmak temayüllerinden tank, otomolıil W' toplarla doluclur. Bu düz Baı·diyaya hücum etmi.'!lerdir. ret korporas~·onu, .:.\Iı::;ır, Irak, Filis- barüz ettirdiğini, halbuki Führerin 
de ayırmak lazımdır. muh~rebec~~ So.\'yetl"r :; tank, 20 top, Avcı tayayrelerimiz de fa'tliyete gec tin, Suriye, Tü-rkiye müme::;silJı:ı·i bu- Belc;ika, Hollanda, Norvec;, Polonya, 

Alman harp makinesi 
henüz kırılmadı 

Fakat iki ıenelik harp ile, ondan 60 mıtralyoz, hır c;ok stok havan topu, mhılerdiı'. Cenubi Afrikalı pilotlar gün Rudü"ie bir konferans halinde Yunarı.istan ve Yugoslavya için de 
önceki harbe hazırlık devrinin iktı- otomotik tüfek, otomobil, 500 tüfek·\.'..: tar:ıfınclan idare edilen Comahavk ilk tvplantılarını yapmışlardır. evvelce buna benzer bah-anelerle se- Londra, 5 (A.A.) - Sundey Times 
sad hareketleri ve milletlere yükle - bir cok tec:hizat ele gerirmi~lerclio1·. ~istemindeki taV\'nreler Siddibarra.ıi Malilm olduğu veçhile, bu ticarPt beyler dermeyan eylemiş bulundu- yazıyor; Almanların sark cephesinde-
n n harp tazyikinin iatihıal ve istih- bölgesinde yap;l~ııı bir hava muhare- korporasyonu, Yakın şarkta ticari ğunu ve fakat Ruslarla A1ma;ılar ki kayıpln:rınıı. rağmen Alman harp 
liı.k makanizmalarında yaptığı geniş :.\[o kova, ;, (A.A.) - Tas n~.m. ın:ı besinde bir cok .\le. ~er Smit 1 O!l muameleler iı;in lngilter<'~ hüküıncti- arasında bir ademi tecavüz paktının 

l 1 1. t , · . makineııi henüz kırılmamııı_tır. , ölçülü yıkımlar ve sarsıntı ar dev. ge en ma uma a göre, ov~·d ku\'\'etle- tayyaresini ha:ara UKratmıslardır. nin lıirmıyesi ultımla kurulmuştur. mevcudiyeti hiç dilşünmediğini _ifa-
letlere iktıaad sahasında yeni ham· ri, ~imuhfo Almanları ..zici lılr llezime- Yalnız dört tay~·uremi;-. dönmemi • de ederek sözü Berlin müzakerele- GazetR, Çörçilin, Alman tayyarek-
leler yapmak mecburiyetini yükle· le u~rntmı~lnrı_lır. . tir. ~ riııe İntikal eitirmekl.e ve Molotofl-a rinin rniihim noksanlığı ctra-fındalı:i 
mittir. Muharip devletlerin bu ham- J.furm:ın:':k lımaııınııı bııtı. · ındıı lıır Lefkoşc, 5 (A.A.) - Dii~m:.m ALMANLARA GORf Hitler ara~ında boğazlar, .Finlandi, sözlerini kaydettikt<>n sonra şö,rle d -
lelerini harp ekonomisi kurmak for- ırmağı a~:ırak sak sahile .ı·crle:ıen Al- tayyarelcı·i arka. arkaya :~ üncü 'gece _ Baı tarafı ı inci aahifede _ ya, Bulgal'ı::ıtan me~eleleri hakkında varn rdiyor: 
mulünde hülasa edebiliriz. manltı~-. bilahare burndaıı geriye çekil- Kıbrısa hücum etmişlel'dir. Dün ak- bir konuşmanın c:ereyan eylemediği- B k 1 . ,..· 

Bize gelince: Bizim yeni istem- miye ve kaçmırıı medııır ed!ltlikleri <ıam ayni saatlerde Kıbrıs ;:;ahilini miXfrdir. k . 
1 

.. 
1 

.. 
1 

ti 
1 

ni ve bu hususta Hitlerin hakik:ıti Y• - u no san ık, batı ceph_,,ınde dı:>-
ler ve yeni nazariyelerden ilham alan zaman, buıılnnlan bin kadar er Y<ı su- o-e"en clii"m,•ın ta,..,·areleri bazı nok- man as erı cenızı lucum ıo ar :ı sövlememis oldugyunu ve sas u" gıl, Rtısyad:ıki kayıplarından ileri gl'l-

., " " J J geçmüderclir · J · e en m - · 1 . 
yeni iktuıad işlemeleri ve tatbik tarz- bay ıl'nıakt:ı lıoğulmuıitur. Düsmıın ar- talar üzeri.ıe bom babı· atmı~lardır. D" ·. k .. h h" 1 H k zakerelcl'i müteakip htikümet tara- mektedır. Bu noksanlı1:, kışın ngılte· 

'h 1 · 1 1 . 1. un gece ı ava ucum arı ar o- f d d'l bl'"l d d k 1 k b. h .. ları rama~a ı tiyacımız yok. Bizim rıca ıııı ere• yara ı \'et'mı .. ır. Hasar ve zayiat yoktur. fuıı cenup doğusunda bir silfıh' fahri· ı~ .. an neşre .ı en .te ıg er e e ~'.e reye ·ar;!ı yapı acıı ır Ucum ıçıu de 
elimizde; bütün iatihaal, istihlak, id. Kahire, 5 (A.A.)..:..... Brit. ny:rnın Or- kasiyle, l\Ioskova ve Leningraddaki m;. bu.tun e.~emmı.}:etlı mc.selele~·d~.;n~ş bize nikbinlik verebilir .. 
halat, ihracat, arz ve ta~ep amilleri- • J~,..kO\·~· 5 (A.A.) - Kızılhaç ga- ta şark hava kumandanlığı tebliği: keri tesisata tevcih edilmistirı·. teı ek b_ır ~ıılaj ış ıes.bıt ~dıldıgınııı Gazete bunu müteakip abluk4 ve 
ni ve hadiaelerini açacak bir altın zetesınc gurc. Leııiııgrad <..:<~phesınde 3 ilkteşrinde Britanya hava kuvvet- Al • t· . 1 •. 4 5 ı-ı kaydedılmıs bulundugunu ı::ıbat ve ' . ' 
anahtarımız vardır: Türk devletçili- orgenNal Stokoftııı kıtaları :nukabil ]erine mensup bombardıman tayyare- .r:ıın 8~~aş ~yh~l~e ~r~ k: ' e: u, Rusların kayıbı hakkındaki rakam- bomba;ı:dımanlarla harbın kazanılamı-
ği ... Yeter ki bu devletçilik müesse- hücumlarla :ı - 5 kilometre llerlemi~ler leri Marinadi Kantan Garodaki demir hgec1esfıl .111gı ebrel sa 1

1 
erdın e ı as erı !arın hayali olduğunu zikreylemek- yacağı hakkındaki noktai nazarlara 

· · h d l · 1 h l l "\ır renı·, ·ııl· ı·., ı· 0 t ı ·ı • k Jl b' 1 kt J 1 'k ec 1:: erı )Om a amıs ar ır. b b J Al "ti d k b d h se ını, arp o ayısıy e ası o an ·• ~ · ~,ı e e< ı eıı ırmagı geçere yo a~·ı ıı· eı?me no · a arııı., e ektrı c::ı· d' Aı· ·'k d A. 1 . t k 1 te ve una muka i man zayi-atın- ı raz e ere un an mü im ııeticı>le:-
b .. ·· "kt d h.d. l · · · ·n 'ol ··ı·ı· d 1 · ı d' ] "h. f b · ...,ım 1 11 a a man su anrı d h' b h d'I · 1 '--kl •· ··ı l il ktd" · utun ı ısa a ıse erının tanzım- ırnıagı " sa ıı ııı l' .-eı· e~mı~ er ıt. sanfra ına ve mu ımmat a nkasına T L. k M· , . t. h 1. · 1 d' an ıç a se ı memış omasının ha- 1J1:: • enecegını ı er ıı rme e ır. 
ciıi olarak, ustalıkla kullanabilelim. Bİ·rincitı.~riniıı ilk gününde kat'ı lıiı· muvaf:fakıvetle hücum etnıislerdiı'. 0htı u ' ,ır><tama 1

111 ıf ımafn' akrııı ta kikaten Alman milletinden saklandı_ G:ııt>te nihayet diyor ki: . 
B · · d h d l P ·1 ·· 1 "r k t" • b k ti Al • J • · ırı ım ve :.ın repo ar nıuvn ıa ıye • • b k b' d 11 1 ·ı· d l b .t unun ıçın e, er şey en vv<! , e- ı eıı ı .. c e ı ) up, ıı u uvve er - Akııı, alçaktan uc;nıa c suı·etıvl·~ yapı'.- 1 h" . ,.t .. 1 . 1. . gının a~ a ır e i i olduğunu ilii- :-- ngı ız or u arı titün istikartwt-

. s f d 1 k . d"'" m•ıııl·ırı o l""Jnz' ·] ·ı· 1 ı·ı l' l 1 ·ı . h . t . b t e ucum - mıs el( il. 1 kt a· l d - "bet beki kt a· ı yl\mı a anın a an atma ıste ıgı • • .! ı) <' ı a< ,. <'< ı en ş~ ıır- mıs ve 1et ef erııı ep,;ın • am ı~a e - H h · L 1 . d ., n .1 ve ey eme · e ır. ere ogru no . eme e vr. 
gibi, devletçiligi, daha geniş ve daha den 'k(l\'mu:;:lııl'dır. le/ kavdcdilerck bii\'Ük hasara . ebPbi- t ava .mdt~. ~'.r~. 1 e ~rıtı:. e' w rı anya ..,_ s:---

.1. "kt d h k 1 . . • · .1 . t• · :ıı'.Ytih!,;ı usuru mııs ur. ........ J l 
nevı ı ı ıaa are et erının nazımı yet ven mı.ş ıı· . • · p ı , . - ~ A A · 1 · T k•f d'} ta ya t bl•ğ• 
o~arak genişletmıok ıa.zım g~1mekte- • 1 lJemi~·y~ııar~ oi~·ıe:,mıe ı!cık~fü,~ı·_da .~uu!~:1 1;P ':jlA" ·> < · ·> --:- • :\t'lır aJan- ev ı e ı en Sovyetler n e 1 1 

dır. . . . . . taly 8 ılun~ıı lıır ıa>ı • treııı ık nıakınt·lı tıııek Diyeıı 'riıı doy,u,;u btikanwtilldcki Stokholın, 5 (A.A.) _ lsveç ajan- g· i ~oma, 5 (A.A.) - İtalyan tebli-
. _Gerek ıç . ihtiyaçl_a~ı . ~arşılamalc - B•• tarafı b:-:ncı' aabifede - :.te:;;.·ıııe ~utulııı~ı.,tııı·. . . . .. hücum harekatında mütlefik k1tal:ır ~ına giire, iiç küçük vapurl-.ı bir Js. ı,.ın gerek ıhr t t h ld bu - ~~ · ı lh.t t s Şimalj ve 'sarki Afrikada lehimize l., ' .. tah a~~ ıcın 11 1• 5.a ke • İialy:ınırı clii~tÜ~Ü ''lİ<•l[ıkJ 'l'ill iJU ucV- " -. ' 1 . t.':;>l'lll g"CC\.'"I V~ Cl' 

1 1 1guııu bi.iyi.ik ölçüde utrııtcjik hNJeflerine her veç adU><lllU çıkan 60 So\•j"t•t tebaası ' 
t~nan mus •• m alınterını oru- 1,:t'ı nıı'lı\' 

1
• 1 · "ı kk k ' tt Banlıya lımaııına \'C traıını\a lıu.unan .,. 1 ~t <l·ıh· zı'\" U" \"·kl•ı'nıakt•ıdıı·· Dt'", te\·klf edilmi ... t" ır· Bunl•ıı·ın aı··ıların tecelli eden Çarpışmalar olmuştur. 

kt tutu d "dh l" 'h ~ ı· l eıı nııı ı:ı a .'urı• c U\ ı- · h \ ·ı · ı · 1 · 1 '" '1 
' •

1 
• ' 1 " " '" ' • ::- " • • ' ' - Hav k tl · · k if b b d mt. a an l 'm' .. at, ıhl"ka. atbeıyı·a~ın.ı.~k- raı:agını :-;an. n ııiklıinll'riıı hanı! m:;h. aı:ıketrı •<et eı·p agıı· ıır ıueum y:ıpı. man nebri ğe<;me.k te ·ebbüsleriııd"! lıiı; da asker de \'ar<lır. a uvve erımız, es om ar ı 

ıyacı o an ua e ı ın e ını yu - . 1 .. 1.. . 1, .. .. . . .· . 11111? ır. 1 . . d 1 t ]· . , . . manlar yapmışlardır. 
k (" t .. kü il k d ~ su uı ııı. ,ugun lıovl<· ).ıır ızııı \'erıl::;e C t.• Af 'k 1 U . )Jr H'r e m ı ,n ısıııa "\aı. rnaınıştır. I t h · d dil 

s<! ıa yu .. ır ırmamaga va- bile oııhr lt·ık . :· ., k 1 •• • • k . : enuuı rı ·a wvve crınc men3up BÜkres 3 (A.A) _ Rumen or B' l b } arsama ru cıv:ırın n şman 
rıncaya kadar bütün iktısadi: . eviye· Jannda • Alm'a;1 ·1~ ~ .. ~1.) '

1 t':~~·!:;~ '.11

1 ·~
1 ~ bir .uı~') arc fil~"u lıu mü ·ssir hiicunılıı- dusu kaı:·~r~ahı İ.ıil.<lil'iyor: • ır <a U mevzil~rine hücum !:dilmiş, nhtımla-

ler ve adaletler meaelealni esasen _ . •1.ııo < '"1 ~ 111 ' m ı·a ı~tıruk eıını:ş lıulunuvorrlu. Sollunı 1.ı· 1 d . · , 1 . b r. k. b ra, barakalara, teSJsata yangın ·ve 
d 1 devlet . "kt d 

1 
.. Jacak ve · ır~ııııa ılızıll'cckl ı-dır :.\I:ıa- d b' <1" k · , .. Har ın ba~ angıcııı an berı Ru • ız on, o (A.A.) - Porte ız aş- 'nfilak bombaları atılmıştır D" 

;:ıevcu ~:; d" ku çı 1t 
1
1sad pko ıtı· nıafilı hu hanıli ~:ıyial:ıı· i;;iıııle ·Lcıııd- vaııııı .~·ı 1.r t' u:ın~n a~ıprna 

1
°a. t.~- men ordu~u 60 lıiıı esir almrntır. Bi- vekili bugün lngiliz elçiqi";ıi kabul ~arafından B'ngazive ''llP 1 · uşma~ 

amızınd, ıh ısa ı. .br~ utı at[.ka aza. rava gt>l<'n h:ılJ<'rlt•ı', ltalvn;ıııı lıo nıul- lıc~m el•uı 111~~. ır. h" vı.:ı cl'IYY:ı.ı:e erımız ziın lrnyılmnız 1 r:; bindir. , ederek konuıımuşt.ur. ht'ı'cumlarda 2' du··şmJ "t ı an . ylenı 
nacagı a a genıf ır a y• t rzı · 1 ki• . . .. k' 11 . ·. ' ır ço ~ c;c~Hu ve ıma;e evnre ıı~u::ı- B 1. . 7 8 ı - . . , an ayyaresı a ev 
.1 h 11 d b'I" • ı;uz u .u \e muş u. eı· ıçınll • lıuluııdu- l· . I· .• ·!· .. ti t. l :ı:-k·'t ., ·. un ,ııın · oıııı ve gerı Kıılanı ler ·"inde düşür"! .. tti Al . _ 
ı e a e e ı ırız. ğun11 göslerınektedır. ~laııevil at dii,;- aıı ta ) ,q~ını:;; arsa ' ull ıaı. a c.-;- esir olma:sı muhtemeldir. ı" . . u ~~s r. ma ,1 av. 

müs, motürlü i:ı!'e ma<ld<·leı:i, h:nn nasında du~nıaııla ç:ı·ı·pı.şnı_:.ıI:n: ~ı:t. o!: Orduınuwn bütuıı muharebelerde ÇEKY A cı.~a~ı a~rıca .hır duşman tayyaresı 
• nı· <'ı ı .1 r 1 .. lnlnmı'tıı· mu~ ve bu <:al'(J1~malar111 hıc: bırı katı 0 •• 1L •• ı n•il't·ırı .,0 bı·ıl ,.a., 1 'kt· dusurmuşlerdır. 

Sul·ıy~-ı: <L l c ı:: ,.ı " .. . ıı· . 1 . B"T . h . ' ' "' ' ' ı ,ı ı nıı arı Tay a 1 . . u f d l\! it ~ İtah·:ı artık Almanya için müsi.ıet ır ;nahıyel a aınıı;nı:;;tıl'. u ıı;l 0~ ~- yüzde ~ekseni hafif oİarak 76 bindir. o.. h•t .~ r~ .erı mız ara ın an I a a-
- Bat tarafı birinci sahifede - ))ir kı'ynıet halindeıı çıkını~. blır yiik re~~t_laıı ya.lıı~z. Lıır tuyyareınız ussu- lJiı!')man kıta hm lıizim le mııh:ıre- un ya ya , 1 ap ~~mn:ıuetqı\suretie b~~il~f:~ırr~an e-

suıı, müttefiklel'in zafeırirıc kıır.~ı ~ uri- halini :ılmı-:;tır. Alrıınıır:ıııııı eınriyk· ne l oıınıenırntıı. belerin<le 70 Li.ı ölü, 100 bin yaralı d• KılJı~~·l· a~ .a ~rı b~ımbz ge. 
yede kuvvetli bir itinıad be ·!cıliğini .\Ju.,~oliııinin Şark r<•phı.dııe giinder<li- JapOn)'a vermiio!lerdir. e ıyor ı ma ·ta . azı bno a a~ıl . bm tar ı -

~ , · 1 -· · . . 1 • r."'" d"' . . . . n ~ mı ... ve azı gemı erı a ırmıs-
y. zm:ıkt. dır. {,azete, makn.Nıın•1 < "· ){ı ltaly:ın kun«ll<•n lııle Alııı:ın ar trı- B • • .• """ u;.;muıı tayyan:sı tahrıp ettık. • • . ı· d · ' • ' 
\':.ml~, Suriyeni~_ı hütün k~n~. ıılal'iylel rafından techiz eılilnıi~ _w ia el d Al- - .. aı ta_rafı. 1 ~cı ı~llife~e - Bizin,ı kayı 1Jınıız l~O fayyar~tlir. • -:- Ba~tara~ı 1 wc::ı .•ahile~e :--- ar ır. 
olan ıktı. adı mun:rnelıctlerının ehem- nıa.nlar tar:ıfıııc!aıı tenıırı oluııımı:;;hır. ıl.u olıl_ııısıı bıldırılınt>l....€<111. . . . . Du~ıııan<lan <;ok ıazla nıiihınımat ve k.ası ılP chger lıır ta).ı m. <'.motor ı ab- ı•A--·N--A--0--·Q--L--u-·• 
miyetini tclıarüz ettirınt•kif• \'C ıırı~ e ltal~ .ela .N'azi 1 ahakkünıüne karşı Tok; o, 5 (A.A.) - Nışı " ı~ı Şını- hurp nınlz •me:-ıi igtirıanı t'tlik. Bizi rıı rıkaı:ıı amı>lı>,;i de gı'l·V ılan etmiııler-
r~ahfilleriııtlc mü.şterek zafer ,ıe!ic- .- Lir mııkavenwt baslamış olnınkla bera- bon ~az~te:-ı}ııc ~öı:_e • .\la~eşal Saı:ı - harp malzeıne:-ıi kayıbıınız nisbewn da- <lir. Çı>kyada tren münakalesi sık sıkı' 
sıncle Fran:>ız • İngiliz miimı~elıdlerı- b ır _daha fazla bir şey beklenemez, çiin- K~;:-Hekın 9.ın buyuk erkanı harbıyc Jıa az<ll'l'. Gerilerinıizde hareket eden sekte.l'e uğramakta, trenlet· yold-:ın 
ııiıı ne olacaieının :orulduğunıı, Orta kü ıt:drada "Mu:< ·olininin y~!'ine gece- ı eısı .H~y-Kııı.Şeyn! ~ranilaya rrön - para~iitçüleı·iıı ve tedhi~çilerin 180 i çıkmakta ve mühimmat fabrikaların 
ş:ırkta Sul'iye ve komşu!. ı·ı , rn .. ıııdıı cek bır cf yoktur. Diğer taraftan Al- dermı~tıı·. .\lumaıleylı .\lani!Jada tevkif edilnıi~tir. da infilaklar oln:ıaktıı<lır. 
Lir iktı adi m rkezlc~nıe )Jlanının tnt- maıı tıızyiki 1tal;vad:ı hakimdir. toplaııacak ol:~n _1ngifü: - A~erikan Tayyare boınbalariylP ü,hl'ip cdil{'n Londra, 5 (A.a.) - Londradaki 
lıi ·i ile toprak, iptidai madde w• işı;i konfera.nsıııa ı~~ır:!k eclecı>ktır. Çin tren, mühimmat deposu w fabrikası Çekoslovakya umumi kaı-argahın· 
h~s~-lntplll~ ınuhU:lif .ka_yıı.akl.'.!rıu ~'.~l'~~et imkanının !ılakıı ilt> ılii~iiııüldü- gcnerı~lı f_I:9·-Kıı~-~~- ıı Iloııg-Kong - yoktur., Piloe;:;tide"ki ha,;ar ::oo bin ]t>Y dan b!ldirildiğine güre,. S?vyetl!.'rle 1 
bırlıkte mkıR:ı ı seklııı<lekı bır ıktıs~lı gu.nıı ynzmaktadıı·. dan h.ırı>kct etıııı>illl. kıymetıııe varnınnıı~ır. akdedılen :ınlaşma ınucılıınce, Sov -

Bornov·a~zı·raat mektebı· mu·· - Emlak ve Eytam bankasından·. ~7ıkt~u~·~!t~i1/~~~11~~k k~~:~:\ı~;iı: :· 
terede ki Çek teşkilatına benzeyecek il 

........... 
Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR R0ŞT0 OKTEll 
-::-

Umumi Neşriyat Mild0ı1l 
HAMDI NOZHET ÇANÇAR .. - .. --
Abo e • Yıllıtı 1400 Kr. 

D • tJ A,-lafı 800 
Yabancı memleketlere 27 Ura d •• , .. o.,; .. d Esas 1 To. YL·ı i Xo. ı;u Nevi tir. Bu te~kilat kumanda bakımından ur uı:run en: <'. 217 Tıırgııllu ihyurl ınııhnl!esi Kor:ıtt .'o. 2:; fü·. Ru-< kum~ııdn he~"etine tabi olmakla! 

D€pozito~u beraber teşkiHit · bakımındaıı Çek 1 
-::-

'l'. ı,. kumandanına tabi olact~ktır. l\Iaaş , J ldarehaneı ikinci Be~r Sokak ~Iuhammen bedeli llk teminatı Ciıı~i 
Lil'a Urn Iü. 

12 112 50 122 - 125 takım <'lbi::ıe rliki~i 
. lektclıimiz t:ılebP]{lri :çin kuma:ı m k~pten n;rilmek şurtiylc n1al7:e

ıııesi ınilteahhide ait olmal' iizere diktirilecek harici lacivert elhi:ı" 6 10/ 
!141 taırihinclcn itibaren 15 giin miiddetle eksiltmeye konulmuş olup 21/10/ 
941 Salı giinfı saat 15 ele l\Iekteple müteşekkil satm alma koınbyomınua 
k iltmesi yapılacağından talıplerin ilk teminatını İzmit' Mektepler .Iu

lııısebeciliı?ine yatırarak makbuzunu J,oJllisyona getirmeleri. 
Bu i§e ait şartnameyi görmek faliyenler her gün Iektep nıüdürlii· 

ğUne mi\racaatları. 6 10 15 20 

Kıymeti 

600.- 120.- yiyecek bakımıııdnn Sovyetlerin . ek- i 
!ine uracaktır. Ru:<S·a bunun için! 
Çekyaya kredi açi!caktır. ı Yuknrıcla izahatı yazılı ı-rayrimenkııl pe~in wy:ı tak itle «Taksitleı

~"l 8. 1/2 faize te"uidir.» Satışı 13.10.941 Pnazrtesi giinü saat 11.30 dıı 
'rurgutluda E:ınai ve AhııJ; Bankasında ~atılacaktır. 

1 - ı~~ekli ol:ıııların hizasında yazılı depozito akı;e~ini veznc~izt: 
yatıraı-nk zwtırmıya girmel,.ı·i. 

• füzayede sıra~ında Yerileıı !){'del mukadd r kıymeti geçtiği takdir
de depozitolarını nisbd dairesinde tezyit eylemeleıi ve mühür kullannıı-
ların mühi\rlerini Noterden tasdik ettirme!eıı·i. (3997) 

Prağ, 5 (A.A.) - Resmi bir teb-

· GONDELIK TAKViM 

1360 Ramazan 14 
liğe göre1 ihanet, iktısadi sabotaj ve · . EVKAT 
yasak silah taşımak ııuçuııdan 7 kişi 
ölüme mahkum edilmiştir. Ve bu ce- S. D. S. D. 
za bugün infaz olunmuştur. )abalı: 6,12 Alqam 17,S~ 

Mahkeme, eski ordu kumandanı '.>ile :12,12 Yat• lCJ,27 
ve €ski Moravya valisi general Kat- lendi ·,lS ~2 l..ak 4 ,~ leyi. Qeraet ettirmi§tir. ' ••llliııiı•ıiııiııitJiiııiıı ... _.iıiiıiilıiııılllİll_.iıi.,;11i1 .... ~· -


