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31 iNCİ YIL Neşredilm iyen yazılar geri verilmez i 

ı~tanbui, 1 (Telef->ııla) - Şehir
de hır kaç gündür ekmek 81kıntı;ı 
v.ırdı. Bıııtün fırınlara fazh un ve
rihni~ \'P pk111l·k hnh anının tini.inl\ 
R'l'~'. ln1ı~tll'. 
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Hiçbir Şart A tında Zor Kabul Etmiyeceğiz 
Taahhütlerimize ve dostluklarııriıza sadakat çerçevesi içinde şerefimizi, 
emniyetimizi koruyan sulh arzusu, siyasetimizin mesnedini teşkil ediyor 

MöDDô Ş~fünı Mıü!hıüm Nutkl!.!l B~M~-M~~ff;i~f~iiÇii",;~Ü 
lnönü, H~rici Ve Dahili Siyasetimizi içtima devresi açıldı 

izah ile Direktifle~ Verdiler I~ iyasct divanı seı.;inıi yapıldı, .ı\bdü lhal i k 
Renda ittifakla reis seçildi 

Kahraman .. maga 
Türk Ordusunun · Verilecek Her Vazifeyi Yap

Ehil Olduğuna Yakından itimadımız Vardır 
r )'ancrınlar içinde inliven 1\vrupa \'e Asva kıtalarının bit i~ik nokt ası nda sulh \ 'C sükun vurdu a ziz 

vata~nnızdır. Harpt~n doğan bin türlü" felaket i çi~d~ , hü_tü~. mi l~~tlere kar-:;ı iııs:ı ~ i vazifesini kud
ret i nisbctinde yapnıakla ift iha r duvan nıeınleket..ınuz, bırgun dunyanın beklcdıgı ve muhtaç ol

duğu h~ırışın kaynağ ı olabiİirsc . bundan du~·acağıını z sevinç pek büyük olacaktır 

~--------------~-----------------------------:---------------J Aıık,ıra. ı (A . .-\.) - .:ıuııı Ser. 
Iteisicuınhur lsınet lnönii, Biiyilk 
Millet :ll~cli•inin altıncı dene ;içiiı•· 
eli i~lima sc:le<ini a~ağıdaki •1mukl.1 
~çmışlnnlır; 

- Riiyiik j[illet ~feclisiniıı ~ayın 
a7.ası ! 

--000---

Alman hükômeti 

Büyük Millet Meclisi içtlnın halinde .. 

Altıncı Jııtilrnp devresinin ii~iiııcii 
içtin1a sf1 nt·~ini :ı('ıyorun1. Sa~·uı iiYi! -
leri ~evgi ve Sily~ı ile scllmlarını. 

Ruzveltin nutkuna 
cevap verdi 

Aııknı·a, l (A.A.) - R M. llcrli-ı--------------

G~eıı bir ,ene zarfında, dünyrı 
buhruı;ı; in.•anlık için jıüyük ıztıra]L 
lnr içinde geçti. Türk millPti, bıı acı 
yılı cin hııdi dt•riıı aıılayısı Ye m;ııi' 
ku\\'ırtlııe gü\'e:ıiyle kar:ııl:ını!~. teh
likeli aıılnrıla sugukkanlılıiıl'11 bırak
m:ık~ızın Cumhuri~·et hükiımetinin 
ir~rde ve dı~..ırda vatanın en1ni_,•c'rini 
korumak için yaptıgı gayretl~ı·e ;ur
clımcı olnrnstıır. 

MlLLI BiRLiK 
Millctimız; kaygı<ı vatn:ıın >da -

meli ve nizunıı olan Büyük mt>clisi
mizin yanında izinde yürl.İııtü-:;tilr. 
Yurdumuzun hur tarafınd~ · bil'lik 
memnun olacağımız bir haddedir. 
DünY:ın•:ı bu devrinde vat·ınrtaşlı.ı·ı
ın•zıiı ,.,, Memleketimizde nı~aınnkt:ı 
rı!~ıı l rrkesin -bütün hakla,.ıııc1ıl!ı ,-c 
meşru rnenfaal1erinden ~er1;e~rrr i~
tifade otmt•kte olduklarını siiylerke:ı 
iftihar duymaktayız. l\fmlek?tin her 

/' ' 
Taksim meyda-
nına Milli Şefin 

heykeli ko
nulacak 

1. tanlıul, 1 (TPlt>foııla) - l<
tnnbul ~t>hir mcclı~i, buglin açıl
nıı~tır. Ru ı~timad.ı, T<.lk . .;ım mc\r 
clanına .'.\!illi Şefimizin lıir >.e)
kPHııin konulması w lıu mevda
nn «lnünü Ct~zısi~ a'"1ı vprılnıp-;ı 
lııırurlıı~tırılnıı~tır. )fı•cli.•, Itı•ı -
filCtımhur 1ni.)nÜllf'. lla:;.Vflkıl \'t1 

J), hiliH \'ek li ile C. H. f>. Genel 
sekrct.e rl iğinn tazim tc-Iın-3 f!:. '" 
crkml. tir. 

Milli Şef imiz, Reisicuınh u rumuz ismet lnönü 
,;okt:ısıııdaki ,·ınıinıi Lil'liı!i_ Ye '.'i.~·k ı ~~;_t_~e. ~Ö><lerilen itimadı sevinçle 
de\'lelini idare eılen buyuk nıeclı .. P. u~oıLz. 
ı·c· cıımhuri.ı·et hükumetine knr~ı nı'l- -Devamı 2 inci sahifede -

1 1 

1 Askeri Vaziyet I_ 
-, 1 

gö-

Almanlar katJi neticeyi 
cenupta arıyorlar 

Tulada Vaziyet nazik eörülüyor 
1 

Alman - Sovyet harbi h.ıkkwrla ııc-
leıı lı:ılır-dcre nazaran, -'\Joskorn ünle-

1 r:nclc Alm:ınlar, ~;ac1~m ta1.1 ik,erine 
r!ığ'men nncak b:.ttı ~imnlclc bi~·az ilerle 
meye nıuvnffıı:.. oi'?lu~l:ı.-dır. Sov;etler 
bu kısımda ilfo,k"v" istik:ını,~tıode 

Brrliıı, l (A.A.) -· Alman hiikü- sinin :ı üncü lOplaıınıa yılı, R~ısicııın
nıetı, Führerın umumi kararg-ühın _ 1 hurua senelik nulkuyl-a ur.ılmı~tır. 
cluı: resmi bir beyan:ıt ne~r~derck Hu münasebetle meclis topl:ıııtı<ıııdıı 
Anıerıka cumhurreısi Ruzveltin 28 nıaı·e~al Fevzi Çakmak, hiikiınıel 
lk teşrınde söyldiği nutka cev:ıp eı kanı, büyük ve orta elçiler hazır 
nrnıekted i r. Beyanarta Bırleşik A- Jıulunınuşlardır. 
ınerıkaııııı elinde lınaııy:ıııın Bir - ıı·nı~_.·icilere ın:ıhsu; loc~larrl1•1 
IP<;ık .·\ merikayı 5 Uö:g-e\.'•• ıakl'linı e ... maad :t , içti nın &a lonunun 1ıir hı.."n~ı 
Ut•n bu· hnrıta ıJe dünyadukı n1l1'\" - cl~ı dnvetlilerle yerli ve ecnebi ba:-1ıı1 
(·ut dınlcrı kaldıraı·ak yerine ııas_\·o- n1üme~silleri tarafından i~gal -edil -
ıınl so.syali"'t bir din ıkanıro edilece - nıişti. ' 
ğıne daır vesika bulunduğn hakkııı- Milli Şef. mecJig bi:ıasının (inıinrle 
da .Runclt bır;ıfınd,,11 ortaya atılan h:ılabalık bir halk kiitlesi tarafııvlan 
dılıalara şu cevap vedlmektec\:r: en içten 'evgi tezahürleri ile ka''". 

•Almanyada_ne ort3, ne• lıiiyük A- Innmı~tır. Mecliste Rei• vekili R~·ret 
nı_enkanın laksımıne _d:1ıı· Alman lıli Canıtezin riyasetinde yapılan ,-okh
~uınetı tarafından n<ızırlaıımış bır mada ekserıyetın me,·~ul oltlugu :ın
ı:arıta: ne de dinlerin kalclınlın:ı>ı _ laşılnıış ve Milli Şef sü:•ekli a!kı~lar 
ıııı daır bır vesıka VMc\ı•.• anısında kürsüye geler2k 45 dak·ka 
Yıne Führerin kar:.rırilhınrla ı-a _ süren senelik nutuklarını iracl l.ıu -

ıııl~n. resmi beyanatta Amcrıknıı ı:ıe .vurmuşlardır. Bütün mecli·•, ;\filli 
mı.~rıne Alman denıza'~ıları tarafı'l Şefin izah'lt ve direktiflerinı ııüyük 
Jan yapıld1ğı ilerı <ürülen taarruz bir dik!ıat ve aliika ile takip ve sık 

- Devamı 2 nci Sahifede - Devamı 2 nci Sah ifede -

Ağaçlar arasına gİ 7lenın iş bir Sovyet m itra lyözü 

Almanlara .. göre . Sovyetlere· göre . · 

Y E N 1 C E P H E 

ltalyaya taarruz 
edilmesi muva
fık görülüyor 

Libyanın süratle işgali 
istenivor 

\ 

' 

,/ 
ı · 

( 

" 

Oı ta sark İnıo:iliz kumandn n ı 
Ohin leh 

Loııdr:ı, 1 (A.A.) - J!ıırnıb nıüt
tpfikl\'r tarafından cıknrıl:ın ( lliir 
,\vrupa) n1t.ıcniuns1 diyor ki: 

i\lihver" k<1r~ı c:ıbuk hiicuıırn k~l · 
j"ıln1n .-.;1 rt"ap ede;ı Uır g:ıı·p cephC' ... ı 
değil. !40llıı':ıdan it:ılyayn k;tr~ı hüct1n1 
g:ıyesi,·le Libya cephcsiclir. llitlcr, lıü 

_ Devamı 2 nci Sahifede - ' 

---·oon----

Amerikada asabiget 
biraz Jıt'l'İ Çllki.1nıi~l~•·cli•·. Alnı:uı:nr, • • Al t 
.. f·ıi:ıisk ?·ilır''"'."ı.·,c! .. t:ızrik· .ı.·rnııı Donetz nehrı şı- man aarruzu 
ti l'!lı~lcrdı'!' . St>1 et.cı·ı• gore, Alman- C • h • 
ııı· bu te~elıbihl••r,;vıe c1 ... nııı'.:ıff:ık o- ld geç·,._·ıdı· durduruldu eymıs mu rı-
l:ıınamıslarclır. Yine So,yH haberle- ma en ·' 
riııe g(irc, A!m~nlr~· bu Lhlgt•d 0 d' Fin binde 67 kayıp 
ve Huıncn kıt:ıl:ırnıı kullıııınıak:ı bas- Aln1anların kayıpla rı 
l:ınıışlardır. Daha cenupta, Mosko\'n- ~1oskova cephesinde ;;:~;~ 
ra. 160 kiloınetı·e mesnffcleki Tu!uda İnsan ve maJzenıece 111 Ü-
vaziyet, So,'yctler kin ciddi giirül - düşn1an kalesi zap- · 
nıcı.tedir. Buı :ıth Alnıanlnr dıs nıii - hinı bir yeklına bahğ 
dııfıw hatlarını yarmı~i:ll' ve tazyıke (edilmiştir olnıaktadır 
hn~lnmıslardıo-. :\Ia:ımafih ~ehir Alınaıı 
lnrnı elinde değildir. • Tı h • • 
J>onetz h:ıvza•ıııda Almanlnr yenı ta Meydan muharebesı Almanlar ula şe rının 
anıızlarda bulunmuşlar, 11ehri muhte- k ,A j.h J b [ b [' •• - d l 
lif mınt:ık:ılardaıı aşmı~lardır. Hnre- at ı sa aua u unuyor an ıyosune var l ar 
kıit, Don ~imalinde, Mosko\'aya doğru Berlin ı (A.A.) - Alınan tebli - )foskovn, l (A.A.) - Dün geceki 
uzanan kol i•tikametinde inki~:ıf et- ği: ' Scı,vret tebliği: 
mektedir. Ha•·kof düştükten oııra, Kı rımda Alman w Rumen ordulu- 31 ilk te~rinde muharebel~r bütün 

var 
Senatörler şiddetle mu

ka bele edilnıesine 
ta raftar 

\':ı~ington. l (A.A.) - Bahriye 
nezar~tinin lıildirdiğine göre, Robeı
Ceyınisten 42 ki~i kurtarılımştır. 7 
Ruba~· ve 60 tayfanın akılı\'tleri bilin
memektedir. 

Tayyare ile cepheye nakledilen topla• tayyareye yüklenirken 
burada daha seri inkişaflar olabil~ce- rı mağlup düşmanı tnkip etmekte -

1
cephe boyunca devıım etmi~tir. 

-Devamı 2 nci Sahifed- -Devamı 3 UncU ıahifede- -Devamı 3 ilncU sahifede- -Devamı 3 ncil aahifeıt-
• 



Sahife 2 (ANADOLU) __ 2 ikinci T.:şriıı 1941 PAZAR _ 

Hiçbir şart altında zor kabul (Şehir v~ Memleket Haberleri}~~ .. ':!,., !~!4:_t 
K 1 k Zeri· yata her ta ~~~a:e t~~~~=~e~~nb~ı~~~~~~ g::~~= 

iŞ J • meleri lazım geldiğini işaret etmiştik. 
Harekatın inkiı,afı, Sovy.etlerin bu va-· 

• • 
etmıyeceğız 

- Bas tarafı birinci sahifede - sini vücuda getiren kar!ılıklı itimad sunulmak üzeredir. Bir ço1c araştır - f b ı ziyeti göz önünde tuttuklarını göster-
SAC. VE SACLAMlZ havasını yaratmı§tır. Bu neticeyi malard:ın anlıyoruz ki, toprağı hi~ ra ta aş anmış ır mektedir. 

Ya ı~.'1(' "rncllı>rp ~irüklcy;c; tel- memnuniyetle kaydetmek isterim. olmıyan köylünün nisbeti mahducl - Almanlaır kat'i n<:ticeyi cenupta ara.-
kjnlere onamızda yayılma ve te><ir Türk - Alman müna!-ıebetleri, o dm·. Devlet malı toprak dağıtmak clığına ve kuvvetlerini burada. topladı 
alanı bulamamı~lardır. :\!illet yapı- tarihten beri hiç bir zaman bulanma- ,;uı·etirle hu ni>lıet yıldan yıla azal - ----- • ğına göre, Sovyetlerin Don kıyıların-
•ının s~ğlığı va ı;ağlamlığı 'c her yan bir dostluk bkip ediyor 18 - Ha- maktatlır. Bununla beralıer roprnğı i'\ lüstahsile bir bcvannanıe neşreden Yali, <,;ok ekı- da da tutunabil<'Cl.!kleri şüplıelidir. Yal 
ı·ak"tten kıymetli dayancımız ola - ziran - 19-11 tarihli do.ılluk ve saldll'- olmıyım, kendi lıa.·ma ocak kurmak • • •• l ... l ·ıa· d. nız harekata mani olan bir amil var-
caktr. Tabiidir ki. Yatan ;;elf:metinin mamazlık muahede;;inin hi.ikiimleri istiyenlere toprak temini cunıhııri - n11n ınılli hır borç O dugunu Jl ır l dır ki, 0 da devamlı yağmurlardır. 
· t 1 · 1 k d h·ı· " ·e heı· ~art ı'cı'nde mahfıız olaı·ak· de\"lm ·'·etin en zi,·ade ehemmi.vet verdi.'!:i d. s · l .. ·· d Al ı,; er enn<' uygun o ara. a ı ıy" ' ~< • ' ' , J • Kıs zeriyatına vilayetin hı~r tara-, veriyor ve ,vermekte. ır. Sizden bek- .?n. yagmur aıı· yuzun ~n m~n. mo -
adliyemizin dikkatleri norrcıaı za- cdi~·orlar. Ve devam edeceklcrdiı'. bir meseledir. Nüfusun çoğalması ve f 

1 
· 

1 1 
t II 

1 
. t . ledig"imiz ve dilediğımiz bu tohum. torlü vasıtalarından yuzde ellı>;ı, ha-

nıanlarda olclug" und:ın zi,~uıe miWı 8on "'Ünlerde imzasına muvaffhkıyet intikal suretiyle parçalanma~ı neti- ınc a )aş an mı~ ır. azır anan aı - k . k ~~· h 1 1 • t• • · "" k · . • Jukları da elden çı armıyarak ve ıe ec.-,ız a e ge mı>; ır. 
nizamlar i1zerinde loplanmı .. tıl'lnr. elveren ve yakınd:ı yiiksek la;diki - cesinde, elindeki toprağı bugün ü hlara tohumlar atılmaktadıı. Vıla- b k h' b' suretle sarfetmiyerek Rostof üzerine de Alman tazyiki 

.\fill<>tin sann Vekilleri nize arzedilecek ol:ın 'fi.iık - Alman i~l<'nıe kudret ve v-asıLalarına. ço.i!a- ,velin te~ebbi.isi.iyle muhtelif yerler- h:~ ~al~~ t:prağa atmanızdır. Son devam etmektedir. Kırı_m harekatı hak 
Geçen topl~mtı yılının h:ı~ından ticaret anlaşma,:ı, bu dostluk ve iti- lan ,\'a~ama ihtiyaçlarına artık yetiş- ıı k d S ll ı~ t kt 

h 1 l 
. memeg·,,, b,•ı.".·lı)·an az topı·ak·lı ko"~·ler den getirtilen ve toprak mah~m eri yag" murlarda topraklar tava gelmiş- ~n a ovye er.az ma u~a verme e-

hPri dünya durumunun gö-<terdiği mad ı:;iya.ıetinin ayır ı lir semeı·e:<ı - " h • b" ·· el ·ler Bu malumata gore Sovyetler 
~eli~meler netice.-iııdc>. o zamanki olarak telfı.kki edilmeğe lıi~·iktir. ,.e köylüleı· vardır. Bunları, kendile- ofi~i taraf~~dan :tevzi olu~an tohuı:ı- tlir. Kayb~tdilecek ıç ır gun ve saa- \'~ıırıla·n hatları tnln:iyeye ' muvaffak 
t:ıhmin}primize unnın olarak har!) Sayıh arkada~lar, . ~ ·ı. ı 'ne daha :iibek yaşama imkfmı V('. luklaı-. mu.ıtah,;ıllere verılmektedır. ımız .Y0 ur. lar• olmuşlardır. Fakat hangilerini kapata 
~·l:ını korkıınc hiı· tarzda ~eıı;ole<li. l!J..tO vılında Fı':ln><anııı m::glu.)ı. rPcek mikhırda toprak sahibi kılmak Bir k~ı5; kaza, nakil va~ıtası me5ele- RAz.ı~ yurhtda§ ' ve •evg·ı· M.11• bilmislerdir? Her halde Kırım hareka 

· t · · \ b • ki d · k d · d 1 h .. t h 1 kl . eısıcum urumuz ~ ı ı ı ı " . lliitiin Avl'llpayı , ... hemen hC'ml!n \·eti ngilizleri en mii;:;ktil bir :·:.zıy~- ·c· l1 ,opra ·ar a ış yapma ·u re - sındeıı o ayı enuz o umu aımı • . · etimiz'n 0 k' tı Sov\·etler aleyhıne inkisaf etmektc-
bıitiiıı A~,·a \'e Afrika\'! sarıı:ı olan te uğratmı~ bulunurken. Tiiı·ıoyenın t'.ni kı~·~ıetl.endirmek verimli lıir alnıamışlaı·,;a da bunlara da h_ir kaı;> Ş~fı~ız c~~-hu.~ıyba ramınd: ;e 0~- dir. E~er Almanlar Kırım'a girdilerse, 
harp ,.e i~gal faciaları: memlrketimi. müdafaa ve ma<>uni~·eti umd~leri ile ı~lenıc ıçın luzumlu araçlarla donan- güne k[ıdaı• tohumlukları yerılecrk- zıncı yıldonumu HY . . . ~d ki habcıı:ler böyle gösteriyor Sovyet-

t . h kt m·ıkt· • 1 t k ı: d · Y"k ·~k · · mahsul almalıyız. er ~eyımızı ı a- . ' . z:n etrafında bu f.'Jaketlerdc>n ma- takip etmi~ olduğu siya><c ı:ı ır no · a ' .• ı .ı.ce e eme. ,ızım :ı: u ·~ · . tır. . . . . . Her okulda h J~rin yeniden bır mukavemet cephe,;ı 
-ıııı kalnııs bir trk millet bırakmadı. . ın:ı hale-! gelmc>cli Ye Tiirki~·e. itti- ılın ,.e ıııcelememzle en ıyı şeklını \'ali Fuad Tuksal, çıftcıve hır be- relı kullanmalıyız 1 d h ' er kurmaları ihtimal dısındadır Çünkfı 

t kt 1 - · Jd • k b" · ·b iş yerinde her tar a a er zaman - • < ' • YARININ MANZARASI fak mtıahede~in~ ,;ad:ıka mı açı· an a acagına emın o u~u ·anunun 1 - yanilame ne;:ıretmiş Ye bu eyanna - . ' 1 alı ız Şuurl en dar müdafaa hatlarındaki mevzi-
Esefle görüyoruz ki yarınki manza açığa söyledi. t•aıı P\ el ı;ıkanlnıa,;ını arzu ecliy'ı - me, dün karmakamlıklara, nahiye dan zıyade ça ışm Y iİJ tI u, çak !erde tutunamıvan kuvvetlerin, daha 

ranın medenı"yet a·ıemı· ı·çı'n '·ugu··n - K AGUN DOSTLU""'U rnz. mücHidüklerine göııderilmiRtfr Müs lışkan ve kahraman m el be~I anca gen·s ve e'\i•\•elcl.en mu"dafaası h·ızırlan 
" AR \.ı. Arkacla;;lanm, t h ·ı d' kff b ·: .h.' b . bu devrin hakkından ge e ı irler.» ı, . , , , • . , 

künden daha elemli olması ve yıkıcı Türkiye, dünyanın en büyük devlet ~t :;ı e ıı·e ·· ı veren_ l1 mu ım e- B d 1 0 ınadan canla b 1 mamış geniş sahalarda tutunabilec'.!k-
harbin, bütün dünyada daha ziya- !erinden birine karagün dostu oldu· Vataııclıı~larımın gözden uzak raııııameyi aynen ·~agıya yazıyO!'llZ: ~yur ~ a~. ~~ ek buyuru· aşa !erine ihtimal vı.>rilemez. 
de genişlemesi git gide kuvve:tleşen ğunu, o zaman bir kere daha isbat lUimamalarını i~ierim ki. di.inyrı har- Sevgili çiftçi yurtdaşlar; ça~la~a. u yu. sle yerine gg~!1 ge. (Radııo [J(l.~efP.~i J 
bir ihtimal halindedir. etmiştir. Ayni müdafaa ve masuniyet binin bütün milletlerin ikıtsadj ha - Topraklarınızı boş bırakmıyarak ~~ _erını__ta:ıam~'tur Sizin ç:l~r::- >QOO · · 

Yangınlar içinde ini iyen Avrupa umdelerine istinad etmiye devam ~·atındaki te~il'leri geniş ve derindir. çok ekmeniz ve fazla mahsul alma- gımıze şup e y ti ·~izle h şll - Al h .. k,... f • 
ve Asya kıtalarının biti~ik noktasın· edecek olan harici siyasetimiz· ta_ ler. Cihan piy·a.~a;;ı ve milletler ara~ı nız kendi menfaatınız icabından ol • l~rı!1ız ve ga?'re. erı b km~ su e- man U ume l 
d ' .\'ollar. bizim memleketimiz ir. in de makta beraber hepiniz için milli bir rımız çok verımlı ve ere eth olacak - Ba .. tarafı 1. ı'ncı" •ayfada -a sulh ve sükun yurdu aziz vata- ahhüdlerine sadakati Türk milletinin ,. -

d H t d • b" t"• r· f k d ~·arı yarıya kapanmı;;tırlar. Yurcl borçtur tır. . ;dclıalanna da şu cevap verilmis.bı·: r.ı~ız ır: . arp ~~ .. oga.n ın ur u ıiarına ta~ t~va u e en umumi .. l f . k .1 1 • • Göreyim sizleri, her vakıt oldugv u 1 
fel~ket _•çınd~ b~t~n mılle.tle~e k~r- menfaatlerımıze ve beynelmilel ah. mu< a a~~;;ını kmın ararı ı e ;nen. '· Çogunuz ~aten tohumh•klarınızı 'b" h d' . hep beraber . b <:4 eylfilda cereyan eden Greer 
şı ınsanı vazıfesını kudretı nısbetın- laka yegane uygun olan bir prensip ketimizde de bir ~ok insan kuvyetleri kendi mahsullerinizden ayırmış ve gı 1 ay 1 yıne ış a - ıı-ımli Amerika muh!·ıbı, 17 ilk teı:-
de yapmakla iftihar duyan memleke- olarak tatbik edecektir. i"tih;;al aianınd:rn çekilmi~lerclir. ekime başlamış bulunuyorsunuz. şına. i'İnde Forley isımli Anıerika muhrı-
timiz, bir gün de dünyanın beklediği Aziz -aı·kacla"lar: ALINAN TEDBİRLER Hükumet; ihtiyacı bulunanlara ay - lzmir valisi bı mevzuLahstir. Her ;ki geminin d<' 
ve ":'~htaç olduğu barııın kaynağı Arzetmi~ olduğum lıu ı;i~·aset Baska memleke1lrrde olcluıru gİ - rıca istenildiği kadar tohumluklar Fuad Tuksal Aiman denizaltılan:ıa daha P ·ve! 
o!abılırse ~~~-dan duyacağımı7. se - mrm!ck?timizin cografi nıziyeti ve bi bi;,de de serbe,;t piyar-;a bazı ihti- ooo hücum ettikleri yine Amerikan tcb-
vm~ pek b~yuk olacaktır. lıarbın ıktısadlannclaıı doğaıı hu,.,u- yac maddeleri üzerinde menfi ı·ollc>I' Ktsa hizınetlilcr Yeni helcdive reisi varın !i[cıerinde mevcuttu.:-. E!l~aeıı:tlcyh 

~aygı deger arkada.şiar; . ,,ivetler öniinde, arlık hel' tarafta oyn:ıri1ak temayülünü göstrrnıekk - ~ • Alma·n hükumeti ·u hu.•us&rı mii~:ı-
~on loplaıı~ımı~ııı ha~ı:ıdan bel'I knlıuJ \"e takclir c>dilmc>k liiztm gelen dir. Bugiinliıı şaıiları içinde ja~e no- çağırılıyor seçilecek h~dc eder: 

vuku:ı ~elen ıhtılatlar sayılnııy:ıc~k cliiriist rnahiyelini ıelı:ırüz ettirnıi<ı _ litikamızııı e"a,;ı: halkın ve milli . . l' . rnn·ın sa· t . CumhuıTeısi Ruzvcltilı Amerikan 
kad.1r çoktur. Balkan g-aleyanları ıle tir. · müdafaanın ihti,·ar.hınnı k.ır:-'ıla - izıııır aı-kel'lik subesındeıı: Beledıye nwc 181 

• '. •· ''
1 ?n_redı- muhrıplerinin Alm'l'ı denizaltıları 

!Ja~lıyaıı hareketler Irak Ye Sımvecle- KiMSEYi TEH I l mak olmu..;tur: Hükümet bu hedefe 3·:7 cloğumlu v~ bunlarla mu:ıme de toplanacak ve yenı rc>ır-; seçımın; ~·a t:mıfın.dan taarruza. uğı·aclıklıırma 
ki geli~nwle. b·itı ve eeııup knnı- 1 .. . ... D T ~TM !<?RUZ er!smeı, irin: istilı~alrkn istiıı:tı:,e ;l :: c tabi bu .ıene ,.e daha evreık; ,;e pac8ak~ıı·d. , nr-ı mecı;" Ih. B . t ve Alnıanyanın Ameı·ilrny:ı taarruz. 
;ularınıızı muhart:bc \'t: i~~r:ıl alanı k .:\~~~w.u~~ıakr~ketlke~·ıııe ~ak1lnıl'd "t" kaciar uznnaıı iktısadi faaliyerle;· siL 11.!!crclen mektepten mezun olmtı'i U . eçım enı·~o., 'raporu~u m" ,elnc:e ettiifine dair nulkundakı beyaııatı, 
haline lrn,·du ve hirdeıı bire lıir dev ·t~v 1

• ur ıye; ımseyı te ıc ı e - ~ile_-iııe müdahale etmek Ye lı•ı faa - kı:-a hizmet hakkını h<ı z c·lıliyrtna- z
1 
uııkt~ene 1 ' ı.:; ' ıız:ı rnre Yakıalara mutabık ıfoği!dir Ye b•z -

adımı ,ıtı;rak, Alman _ Son·et ~il:ihlı ıı:ıyen. ~ır ~ulh yuvası halinde metle- Jh·etleri düzenlevici bir müı·ak:t 1)c> m 0 li \'Ci'a ehli,·ctname . .;iz:er:n ac,•lp cc ece ır. 
000 

znt Amerıka bahriye;:i maknm:ıtının 
ihtilafını meydana çıkarcı;. ırn~·le(;P nıyet ı•:ıı~ ~:ıy~lalı ?ir unsur kıymc.t!ı~- ,ıİtınd:ı bulunduİ·mak kararıııı al - , · rı Ji askerlik ~ubcsilll' miiracaatan, ; E-:'nıi beyaııatile tekzip olunmakla-
simal kom~umuz d:ı harbin nı:ıqın - d_e k~ııdını. go terıyor. :\femleketımı- mı.:tır. lst.ihsalin urltırılması h•ci:ı : ı· - J;ıiiı·aı:aal elııni.~·enler h:ıkkıııda ka - iki pamuk ıslah istas- dır.» 
!arı içine girdikten sonra diieı· kom. L.:n "ıyas:tınde~i asil hedefler v~ !erin ba~ında gelir. nuıı1 hiikümlerın tatlıd · Nlılcceğ'i I l J 
sıımuz İran isgal facia>'ı'lı gördü. gayı·etl_eı takdıı· olunmaktaclıı· üm:- ~filli varlığın ve mim isli1dfılin il[ııı olunur. yonu {tıru aca ( 
· SULH, SİYASETiMiZiN dinde.nz. bekçisi olan ordumuzun cimazln1ıclı- ooo Nazilli pamuk istas~·oııuııtııı iyi ça 

. M~.NEDIDIR ORDU~UZUN KUVVETİ rılması. i:ıse'<i.nin. emni~·et ~ltm'l alın- Sa na Y l 111 üd Ürün Ün ;\la- Iısması ~a,·esiııde akal,l ve klevland 
:\Ienıleketımızı tıu kacl:ır y:,kınd:m Cumhurıyet ordusunun kuvvetlen- ması, hıç ebılmneıı n~ d:ıını:ı · ' . . . n • , • pı;muk 1;evilN!ni,n :nı;·dıl:ı yayıldığı 

alakal:ınciıı{ln a..;keıi hareketler bi- mesi ve ihtiyaçlarının tamamlanmasıımilli c·alı;:m ı.nı clayanm:ık ,ıın•t i .dt' nİsadakİ letkıklerı ,.c çok iyi \·erim a ın<lıgı nıalumdur. 
zinı uyanıklığımızı son dereef' art - büyük meclisin ve hükümetin en nıünıkiiıı oJ,ır. . Tasfi_,·e ve ıslah erli 'en ııkala ve 

ı b · ld b k d h b · ı ~Jani,-:ıcl:t pam•:,, q .. i:i" İ•'\Zİ i,;le1·1-tırmı \"C ta:ıhhiidlerimize ve ı o-t- aş ışi o uğunu ir ere a a elırt- Ziraat ve :<anııyi . ah~ı«ıncla dey] - 1 klevl:ınd pamuk ııevilı~riııin zam:ınla 
k ni tetkik ecl<>n ._.,.. mcv,;im mütı~i( · l''-

luklannııza ;;ada kat c;erc;ivc> i idnrlf' me isterim. \ti.1 i:<tih~aı or •anları kadar, yaı·t,ı.1. "OZmaları muhtem~iclir. Halta müte-
T'" k d k d' · · d ı h t• · k ı k k iyi yağ imal in~ "· ,;\; rıc:ık olan Z".I'· .ı :rrcfinıizi ,.e enınivctinıi:zi kornvan ur vatan atının en ısının e ~111 c a mu i ınc brne · o aca e . 

1 
h,•ı:;sıshı:, bunu mun:.kk?i• gömı<>ktL"-. ı · · · d 'f ld • d ı • 1 b · 1 · · linyağı f:ıbrika l .ı : rnı g-1":e ıı . c.; k ı y ı - " " ~ıılh arzusu, ,;İya..;etimizin mc-ner ı. ıçın e vazı e a ıgı ve yarın a a a-ı ça ı,;nrn s ı ugün \•atan ı ızilc> r ı· ı ·ı ııı t 1 • clirJeı·. z,·ımanh ırnmuk ekilen "ahulwı" 

• T"' k d · · · ·1 h l • ı · !ardaki imalii ını gö·1 • c·n g2çıı·.-• 11 ınııı· • ni tl'skil etmektedir. . _ . cagı ur or usu ıçın, ıstenı en eri en knt--alı o muştlll'. fatih ükın tan - • 1 1,.1, ... - aı·tnıakta ,.e heı· ."ıl 1 ,.,,·1.alı n·'ı"lmı·~ ıı.:ı-
IKLAL f d k- ı d taka san:n·i mütlii rii h.(•m:ı ı "ır:og-- .. • "'" , · 

BALKANLARIN IST I e a ar ığı ve yar ımı tereddüdsüz zimi, i~tih><alin arttırılması kada: · muk tohıımııııa ı'htı·.·.·,",l' .~•.·tnıaklnı· lıı·. lu st>hrimize gdm ·'11 ::-. " 
Demin bahsettiğim Balkan hare - yaptığını görmekle duyduğumuz se- eh~mmivetlidir. İa~<'nıiz irin cok rh :: nı İ 1 l' 'k '[' ll Bıı ı'htı·~·acı <lah.·ı .·~ 1• ,,, ıı·.ıl.1 , 1 !.f'."ııı·~.". · b · kiısad nıüdüı·i.i, rn i • aı · (irn " .,. " kl'tleri memleketimizin emııiret ,·e vınç üyüktür. Kahraman Türk or - mi\.·etı: olan toprak ma.hsullecir.ıiz - b' t ı k ı · · ·ı · · • d iplik le\'zii mc>-' ,ıp.;j (iznrind::- n· \·e- ır :ırzc a ar~ı "Ill:t.• ıçıı. ı erıae . ·a-

nı~ısuııiycti lıakımından üzeı·incle Mk uaunun verilecek her vazifeyi yap- den bazılan buglinki.i geniş ihtiyaç- 1 h zı'llı' pamtık ı.•l"h 1·~t·,ı ·,~·oı'lllltııı i~tı'h-h'l l kit'et<;r. ,.el'il<>ıl e;ıııl:ı t.ıt ı .. d ust1~un ., " · ' Liiyiik lıaı:;sa:;"yetle durduğurr,uz biı· mıya P ı o duğuna yakından itima. !ara yetmek bakımından ciddi tecl - sal ed-eceg· i tohum!ııkl:ırı.ı k:1f• ııehıı-
l d d 1 - 1- ı t· l oa g-(iı·ii:5mi.i~ti.i c. ·· nıe~e e olmuslur. Dilir,;iniz ki D:d - ımız var ır. biı·lere zemin o maga ayin: ır er. yeceği anla~ılnıuktadıı. Tohumlr.rın 

kan millütler.inin istiklaı'i, Cıır!lhuı<- MÜNAKALAT VEKA-LETi Dazı "İı·ecek maddelerin memlekete 000 l b 1 ı nın · i ,.. l J "I • zamana ozu masın~ı c a •), an ver-
)"Cl Tiirkiye,;iniıı takip ettiı!i ,;iya,rt -;\lünakalfıt Vekaleti kendi,ine tP.\'- gil'ebilen miktarları te•adüflere bal{- Üt \:ar memek icin Zirna, \'t•ld\el!ı~i;ı Torh:ı-
tC'mellerinden biridir. Dll"'Ünr kadar di olunan L;leri z-amanın ag·ır ~.nrt- lıdıı lar. Ru sebeplerledir ki, girecek l 11 • 1 lı ka"'..~s·ın.cla ,.e .'l.·ı·.ı;-<arla cl·,ı bı·ı·eı· ,·c-" flergamada (;:ızipa,;a ınr. ııı e'ınr e , .. , ·• 
tcmcıınileı-imiz ve ga~.Tetleriıııız. na- lr.n altında başarmıyn çalışmaktadır. \·e istihsal maddelerimizden lıazıla. ;; numarada bakkal lsmail Acun, diik- ni pamuk ıslah isf:ıR~~onıı tesi~ -ed~cc-
ıl lıu i•tikliıllerin mahfuz k:ılnıa'ı SIHHAT iŞLERİ rına hi.ikümelçe el .konularak bunla- kfüıında aırpa lıuhınıluğu halel" !htikftr ği öğr~nilnıiştir . .::>rogrnma g·öre "'·-

iizerindc nıerkezlendi i:c>. ın:lecek 'ıhhat işlerimiz de, programlı r.a- rı:1 ihfr·a<· ni,;betinde clağıtılma~ı 1 - 1 ıı· ··eıa· "'.1anı·,;,•ıcl.a :<onı-.ı ela ·ı·oı·h.•.lıı!a ., , mnks. diyle ,.;atma< ıgııH an at ır<·yc \'C • -' 
zamanlar iç;n clt• hi~lerinıiz \'(• dilek- lışma devam etmekle beraber, ne yoluna gidilmi')lir. Yiyece}s m:ıddele· riımi~tir. istas~·oıı tesis edil~ccktir. 
!erimiz :ı~·ni k:ılactıklaı<lır. memleket clahiliQde büyük ~algın rin de şimdiye kadar istihliıki tahrlici %---

~!illetin :;ayıa Vekilleri, ha-.ıt-alıklar görülmüş ve ne de d.iğer eden bir karar alınmamıştır. 000---

Cumhuriyet hliklımeti Anupa har. memleketleı rleki salgınların hudud- Ancak stoklarımızı korumak ve İase isleri 
lıinin .~on durumunda bitar;ıt'lıgını !arımızı a;;masın:ı meydan verilme - gelecekte emniyetli bulunmak icin ' ' 
il:in etmiştir. Bundan La. ka muharP- mi!jtir. günün birinde hıı maddeler de dahi Vilüyet ıaşe müdiirii Fahri Tok -
he içindeki bütün devletlerle rniiırn - ZİRAAT lŞLERi i~tihlaki tahrlid zaruretivle kn:-;ııla. - makçı, dün ıa'ie mücliil'lü)tti s<•fı ·..-~ 
.ebctlerimiz e;;ki ve ,·eni muahedP - Ziraat Vekaletimiz j,;tihsal.üı ar~- m:ık ihtimali vaı·dır. Hükümecçe bıi- memurlarını toplıyarak ıaşe ışınııı 
terle tanzim edilmiş. htılunuyorlaı·. tlrma, çeşitlendirme ve vasıflarını rn;;ı daima göıönfüıde bulun<lunıl - ehı!mmi~·etıni anlatmı'=• ycnı yazıle 
Tlu nıuahedelerin hükümleri tam~- yükseltmek yolundaki çalışmalarına malıdır. tn,an va;;u\'ısının bi.itiin .~a ·~ tal: imi ,· apmıstır. Rıı .;,ırctle ~ apa
nıiyle meridirler. Bunları sövlecliktrıı devam etmektedir. Evvelki sene fa- !arını ,;arsmış olan. bÜyük buh;·aıı cakları iŞJer irin memurlara clircktif 
sonra, Türkiyenin bııgünkü harp aliyete haşlıyan makineleşme i<ıi ge- içinde ~·ur<lıımuzun ~elfım<'li, çocuk- ,· {·ı ı !mıstir. 
iinündeki durumunu iyice anlatmııi çen sene 'Lir mi..;li :u1.mıştıı-. Türk laı·ınııı bu çelin imtihanın ~a :"- 1.ı - ---o----

-~ravinler 
Defterdaıı·lık vaı-ıdat kontrol ;n~nııır 

!uğuna stajyer Riza Ergin, Konya 
ebe mektRbi mezuıılarındaıı Zeliha Çe
likler Tire - Boğaziçi nahiyesi 'beli
ği ne, Pakize Avulcan :..\fonemen - H t
vacı köyü ebeliı{ln·~. ı\ia;atya.nın P~lat 
nahiyesi e>;ki e:>--ı.;ı J.·eoirne Ünaı Ode
miş - Kaymah:çı köyü elwl•ğ'İiıe rn~ in 
edilmişlerdir. 

c lmak için kar~ılıklı saflarda hulıı _ h.öylü.-iinün anlayışlı çalı,;ma:arı da nna da ;;eve Heve katlanacaklarına CeYad })ağlı 
ıın.ı ha.,Iıca devletlerle nıiina..;ebet _ bu i;:;leri kola~·Iastırm~tkta ve ziraai :,,;la şilplıemiz yoktur. İstihsni ile ---,000---

---000--- . . 
Yeni Cephe 

Bat tarafı birinci ıahifede -
ti.in arzusuna rağmen Mısıra ve ingil
tereye hücum ~dememiştir. Bitlerin 
Kafkrı:<y:ıy:ı varmasından ,:e Türkiye 
dc.n Sııri~·eyc v;irmck üzel'e geçit tale· 
binde bulunmadan evvel Libya isgal 
edilmelidir. Libya işgal edilince, mih
n~r zıırhının en zayıf nokt{Jsı olan ital
yaya kar:iı doğrudan doğruya hücum 
kolar olacaktır. Müttefikler c;ephe~ı. 
şimdi :\'lurmansktan Tobruğa kadar 
uzanıyor. Ne pahasına olursa ol,,ıın 
bu cephe Trablusa kadar uzamnlıdır. 
IIitleı- Rmıyaya hücum edc•ı-ken cenup 
tan korkıı.rnrdu. Flalkanlarda \'aZi\·eti 
n~ tcıııin -.e Gıridi Plo? gec:iı·diÜ<'•l 
-orr:ı lıu ıse giri11ti. 

i :tlııre, 1 (A.A.) - · Orl:ı ~aı·k t.;>h 
liği: 

Tobrukta dü~manın hava fanliyrti 
az olmw;tur. Buna mukabil topçu fo:ı
l iyeti fazla olmııstur. lki askeırinıiz 
düşman ma~·inleri.nin infilakiyle ölrnti~ 
tür. 

lluclud ile Halfaya aıa:1ında keşif 
müfrezelerimiz keşif faaliyet .rine 
devam elmişlerdir. 

ı rapoli bon1balandı 
Ankal'a, 1 (A.A.) - Bugünkü 

İtalyan tebliğinde, İngiliz tayyarelt:
rinin Napoli, Palermo ve ~Iikado~·ıı 
bom ha ladık !arı bildiı•ilmektedir. 

---oooı---

8 . M. Meclisi açıldı :ı•rimizi belirtmek i. lerim: . i.ıtihsalimiz aıimakta ve H!';afca istihli'ıki birbirine bağ'lıyan :ıracılaı· Bir mlidde-t!tenberi islaı2~rnlıl:ı bu- Bir hırsız val'alandı 
ALMANYA İLE yük~elmekteclir. Bununla lı1;rabcr cl:t h·ırp ha\'n-ın111 en çok tesiri altın- lıınan dış tabibi Cev .. 1 cl lhıg 1 rliinma;; • - Baş tarafı 1. inci sayfada -

MÜNASEBETlMfZ memleketin \·e ~rclu ihliyacıııın kar. ela bulunaıılarda11dırlar. Bunuıı neti - Ye eskiHi gibi ikinci B~~·ler sokağında- Karantina<la Halil Rifal ;ııuıa l':ıd- ,.1k alkıslarla ta:1vip ediyordH. nıı 
. .. b sılar-;ması icin istıhsali arltırmag•a da- c-esi olarak yuıidaşlarımızca harbin ki muar~nehane,;inde hastalarnıı kahu- desinde 205 ve 1:16 ayılı evlercıe otu- tez:ıhiirat ahidlerimizin samimi vo-

AI 1 munaae ti · · · · · 1 b l t ..... h 1 · 1 S l · H l • manya 1 e . e erımız h7ı çok ehemmiyet ·vermek zorunda- en çok his;;eclilen tarafı hayat p~ha- !e as amış ır. ran füa muı og u :ı )l'ı "" ;;san 'ızı lııncla yi.irüyüceği, hiç b;r sart altın-
Balkan hareketlerı eınasında en çe- yız. Türk köylüsünden bu gayreti lılığ:ı olnıuştuı·. ---------------- 60 yaııında Şerife, ~abıtay,ı miira.:-aat da zor kabul etıniyeceği ifadı:!leri ile 
tin imtihanını ,geçirmiştir. Denilebi- lıekleriz. Ayni zamanda mü~tehlik- lHTİKARLA MÜCADELE }syeı· İstiklfılİnİ lllUha- ederek evlerine giren hU"sıı tıırafınd:,n t•n >;on h-:lddini buldu ve .:\lilli Sef bu 
lir ki 0 zaman bizdeki alaka ve endi- ten de kolaylıkla ve istediği kadar "' bir halı secc:ı.cle, yorg·ııı çaı·şafı, lıir heyecar dolu hava içinde küı'~iiden 

. I' 'k ld • h miyetl .. lıulabildiği nimetin kadrini !Jileıek ihtikarcının cemiyet bün:,-esir.e faza edecek manto ve~aia· esyaları ça.ınrlığınrlan ayrıldı. 
ıeyı ayı 0 ugu P em . ~ go - fazla istihliıktan :on derece ı;ekh · ~ aptıj/;ı fen-alığın blitün .nırtdaşla 1 ı- ı:ikayet etmişlerdir. Bundan sonra yapılan intih:tb:ı.tta 
ren ve anlıyan Alman devle~ının sa- mesini L-.;temek hakkımızdır. Bugü - mızın bilmelerini ve bu gibileri süz- Stokho,nı. 1 (A.A.) - isv.ec; kl'alı Sıkı takip neticesin<l:! hır;-;izlığı ya- Abdülhalik Renda, 371 rey ile mf'c-
yın reisi Hitler; bana yazdıgı husu. nün şaı•darını, dünyanın, geçirmekte g ten geçirmek ic:iıı '5lltırlu !.ıir Gfü;tm·. ünİ\·ersitA>lilere hitap ederek, panın Celiil oğlu Ali Jfe~ııd olcluğu an !is riyasetine ve doktor :Mazhar 
si bir mektupla memleketimi7e kar- olduğu buhraııı göz önünde tutar~k şekilde yardım etmeleri lazımdır. durumun vehametine işar~t f'ylenıiş laııılmış ı·e suçlu çaldığı e~.nı ilP ,rnka Gı>rmen, Refel c~u~ıter, Şenıı:;cddin 
41 dostluğunu göstermiş ve hükume- ~·a~ayısını ona göre avarlamak Sıılhıı,ı VI' lıiiıı İ!lclio temiz · lıcmı . ı- ve bilh:ıs,;a demiştir ki: lananık aclli~·eyP. veri!mi7ti•. Günaltay reis vekilliklerine, 1rfrm 
tin taavibi ile kendisine vermiş ol~u- her \·atandaşa diif!en inilJi bir m .. e-ıı yem~~ sr·kildr. t.rııefji~~ ecfrıı 1111 - Kendil~rinden en çok fod:ıkarlık · 000 Fedd Alpay, Halid Bayrak, Avni 
ğum cevap ve bir kere daha vakı o· lıorçtur. ınııstr.sı:n "'' 11ıfrkrl ıı1 crlad'ı '.'' ıı111 k i:-ıleııenler arasında, askerliği uzun za- SIHHAT MO DORU GELDİ: Doğan jrl!ıı·p amirliklerine, Necmed· 
lan mektuplaşmamız 18 - Haziran • TOPRAK KANUNU .~r.rcfıııı fıı~ı111ıııfrıı ııı 1'e oıııııı ıııuıc/ - maıı ;;üıı.·ecek olan yliksek tahsil genç- Yırnıi gündenberı mczuııc·n islan- dın Sahir. Bekir KJ!ell, Hamdi 
1941 tarihli Türk - Alman muahede- Toprak kanunu büyük nı •eli e - Devamı 4 ncü Sahifede - !ij:{i de vardır. Buhranın ne kadar ele- lrnlda bulunan vilfıyet Hıhhat ve ıct'- Selcuk, Kemal Turan, \'elid Özgö _ 

1 
• 1 v·ını "deceği bilinmemektedir İsveç o rnai mııa\'t:net müdürü Dr. <'<•vcletj ren: Cevad Oral katipliklere seçil -

ELHAMRASINEMASI ı~ıe~lkinta~·_r-•• ki·ai<ila~-ı~· .isj·tiik•l•fı•li•n•i•m•u•h~a•~•a•u•P•~•~•-•s•·:.~.~.~.·o~ğ•l~ıı~~.h•ı•·i~n~ıı•z•e•d•ü•n•m•l•is•: •v•e•v•a•" •n•ı•is•:l•c•rd•ir•. ~·~ı~e~c~l~is~, ~g~e~l~e~c~e~k~to•p•la•n•t•ı ~=· .ili z h•sıne basl:ınııştll'. ,;ını <'tıma günü yapacaktır. 

B u G Ü N MÜJDE ... BEKLED/G/NIZ 
MÜMTAZ SİNEMA YILDIZI 

LOR~~ir;k/e~~~?eI;~~übirliktc T ~~it:X~~D~ E I ' 11.~~:;t~E F~~~~~;,~n 
ACEMİ AŞIKLAR Filmi:~::.kdim ARABACJ~n KIZI (DUNYAŞİ<A) 

ütün dünvaca 

Arrıra JJ,lTJ:l'AT f'. M. MF.'.l/l,f:KET .TURNAU 

C'umart~;.;i \<' l'azaı:: 10.4;) - 12.~0 - 2.15 - 4 - 5.45 - 7.30 9'15 de 
Sair günler: ilk ııcıız matiııe 2.15 - 4 - 5.45 - 7.30 - 9.15 de . -· 

Ayrıca: HAVAJ RAPSODİSİ 
MATiNE L E R: I, 15 3, 15 5, 15 7, 15 9, 15 Pazar g ünü 11,15 ~e başlar 
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2 il.inci Tetrin 1941 PAZAR ---- Sayfa 3 '{Al'llADOLUJ 

SOVYETLERE GORE Amerikanın 1\-teksika 
elçisi istifa etti 

, 
- Bat tarıtfı ltirinci aahifede -
Kuibış<'f, 1 (A.A.) - En son h:ı

iberl\'re göre, Moskov:ı cephesindeki 
ı>n şiddetli muharebeler Volokolamsk 
ile Tula bölgelerinde cereyan etmek 
tedir. 

\'a~ıngton, 1 (A.A.) - Gazet~cı 
ler içtimaında beyan:ıtta bulunan re 
isicumhur Ruzvelt, l\ieks,ka elçisi 
Yosefin istifa•ın ı bildirmistir. Refi -
kasının h:rntalığı. elçinin ·vazifesin~ 
devamına mani olmuştur. 

DENİZ Gazinosunda 
-----~ooo 

Her. akşam ve Pazar günleri öğleyin 
Karmen Caz orkestrası 
------000 

Müzikli Narin Lokantası 
ATA TÜRK c:ıddesind!' 112 num:ırada t~SS(is ed~n .V,tR/.V Jokmıtası ' ' 

bayrnmın birinci gününden itibaren umuma açılacaktır. Her gün öğle ye
mekleırind,. saat on ikiden bir lıuç»ıia kadar klasik muzik ve ak•amları 
•a:ıt ALTIDA.\' itibaren nıPmleketin en mütena •az heyeti \'e okuyucuia
rını dinlemek zevkini ancak .'\ARI\' LOKA, 'TA ve GAZİNOSUNU te<
rif etmekle elde edebilir·,ini>. · 

Volokolamsk bölge~indP Sovyet kı 
talan hafif bir ,l?'erileme yapmağa mec 
bur olmuşlardır. ürelin şimalinde Al
ınan tank birlikl('ll'i Mo.•kovaya ginen 
bir yolu tutmuşlardır. Tula etrafında 

Selanikte 13 Yunanlı 
idam edildi 

Salı, Perşembe, Cumartesi akşaınları orkes
traya Karmen Pady iştirak edecckt.iı-

:,•• ••••••••••••••••••••••oauoUaoU•o••••oaoooouoooooooooooooooooooo•O••U••••••••••• • •••••••••·h••••• 

1 İzmir Levazım Amirliği İlanlarıl 
, ki durum vahimdir. Şehrin varo•ların 

da muharbeler cereyan etmektedfr. Bu 
racla .Almanla-!' hrin dış müdafaaları 
na kadar genışlemıştir .• !ojaisk cep 
hesin~ki kesimlerin bir çoğunda diis
man Rumen ve Fin kıtaları kullanmak
tadır. Bu kesimlerde Rus ordusu mu-

Berlın, 1 (A.A.) - Selfınıkt~ ıki 
Alman askerınin öldürülmesine mu 
k::lıele olarak on iiç Ytuıanlı asılmış 
tır. 

~ 

As. Fb. lzmir Silah fabrikası 
................................................................................................................ ; 

Amerikada asabiyet Sa. Al. Ko. reisliğinden: 
kabil hücuml:ır yaparak mahalli mu- - Battarelı 1 inci aahifede -
vaffakıyetler elde etmiştir. Rus tank Nevyork, 1 (A.A.) .- Ro~ ~ey-
birliklcıri bu bölgedeki bir şehre kıs- mis destroyerinden bır 'bahrıyelının 
ITV>n girebilmi~lerdir. J\forayaroslavetz ailesine gönderdiği mektupta şöyle 
cephesinde Rus kuvvetleri mükemmel denilmektedir: 

ı _ İz;nıT silah fabrikası ihtiyacı içi n mevcut şartnamesi veçhile 
87ü0 ı:rn muhammen hedelli a~:ığıda cins \'e miktarı yazılı dört kalem 
kereste ayrı ayn veya hepsi birden pazarlıkla ":ıtın ~hnacaktır. 

2 _ P:ızal'İ ık 17-11-9•11 przarte<i günü saat on dortte Halk:ıpın:ır-

surette harp etmek~clir. Alman tank clngiliz iaşe gemilerine refakat edi
tümenlerinden birine ağır kanplar yoruz. G<irünüşe göre pek yakında bir 
verdiırilmiştir. • · şey pathyacaktır. 

G<>neral Hemenkoya göre Kalinin Vaşington, 1 (A.A.) - ~ober Cey-
iyi müdafaa edilmektedir. ' General. mis destıroyerinin torpillenmesi, Ame
Almanlara verdirilen kayıplar hak _ rikada heyecan uyandırmıştır. Sena
kır.'da tafHilat vermemekle beraber toda hararetli müzakereler olmuştur. 
Alm:ın kumandanlığının bu bölg.ıd~ Hükumetin dış siyasetine muhal;f 
bir çok Avu.<turya ve bır kac Rumen senatör Flipen: 
>e '.\lacar kıt:ı•ı dahil olduğu Jı:ı'.de - Amerikan bahriyelil.erini ne vazi 
> htıyat kuneteri topiaciığını bıldır- fede olurlarga olstınlaır himaye edece-
mi~tıı-. ğiz. 

Londra, 1 (A.A.) - Londrada çı- Demiştir. 
kan cSovY.et harp haberleri> gazetesi Roncler şöyle demiştir: 
ııöyle yazıyor: - Bu lfiidise Jıizi topçu JüP.Iiosıın:ı 

Rus cephesine gönderilecek yeni ih- yaklaştırmaktadır. 
tiyat kuvvetleri Baykal h;ıvzasından Barleps demiştir ki: 
cenubi Sibiryaya kadar uzanan top - - Bu destroyerin torpillenmesi, 
raklarda devamlı talını görmekte - Hitlerin gemilerimize hücum etmesi 
dır. Bu talim harekat esnasında a!ı- ve onları batıt·ması hususundaki niyet 
nan tecrülıelerp göre yııpılmaktadır. !erini bir kere daha ortaya ko)'muş -

tur. 
Londra, l (A.A.) - Almanlar," bu Adems şunları söylemiştir: 

son günlerde Rus cephesinde hısHedi- - Mademki ateş açmak emrini ver-
Jir bır netice P.lcle edememişlerdir. A>- dik, bize de ateş açılacağı aşikardır. 
keri durum hakkında l\1oskova radyo- Buna mani olamayız. Biz kendi işleri
"~ dün akşam şu maliımatı vermi.ı -ı~ize karışmalıyız. Harbe girmemeli-
ur: y~ 

Almanlar dün )loHkovanın ~imal ı.a · Filips ~u mütal.eada bulunmuştur: 
tı~. ndfl Volokolamtik b<i gesinde yenı J - Bu, bizi denizle~den kovmak de-
bir taarrnza b:ı.şlamışlartia da yalıuz. nıektir. l>enizleri Hıt~ere. bırakama· 
pek hafif bir ilerleme kaydedebılrıı:~-lyız. l>enizler yalnız Hıtlerın mah de
ıerdir. l\foskovanın batısında Alm~n.l gil, bütün milletlerin malıdır. Bız de-
ların l\lojaisk istikametindeki taarırn-1 nizleri terk etmiyeceğiz: . . 
ııı terakki kaydetmemiştir Daha w-1 Batley de şunları soylemıştrn·: . 
nupta Donetz havzasında · Almanl;r - Anlaşı lıy.?r ki nazile_r bizi. de;11z
son yirmi dört saat zarfında Ro..;tof Jerclen kovmaga azm_etrnışler?ıı". Fa
L,Likametinde pek uz ilerlemeğe mu- ~~t biz lıuna asla musaade e.mı> ece
vaffak olmu~lardır. Fasılasız l>ir ~e- gız. . . .. .. 
kilde yağan yağmurlar yüzünden Do- ". Londra, 1 C.A:A.) .-. 1.ngılız Sozcu
netz nehri taşmı~tıır. Bu vaziyetten A •- su, ~o?er ~eymıs haclısesı hakkında 
manlar muşkülat çekiyorlar. Rosto! demıştır k:: . .. 
CP.phe.sindeki bir kesimde 360 Alınan - Bu hadı,;e açık olarak gostermek 
kamyonu sular altında kalmıştır. Bı.ş· tedir ki, :\~ma_nya, Bir~eşik devletı~re 
ka bir kesimde diğer Alman kamyon- karşı gelışı güzel denızaltı h:ırbıne 
Jarı da ayni akıbete ugramıştır. Kı - b:ışlamıstır. : .. 1 
rımdu Ruslar düşman tarafından va<·ı- Nevyork, l (A.~.) .- (E\'vcla A
lan müdafaa hatlarını tak\·:yey; mu ll'."ı·ika) ce.mıyetının bır topla~ıt!'ıııd" 
·· ı·r· k ı ı ·d . bır nutuk ırad edeıı senato•· \ " N' de-\a ~t o muş aı ıı. . . k' • mıştır ı: 

'l'ahran, l (A.A.) - Una:- ted P""' 
nuıhabiri \'ales bildiriyor: 

_ Bir çok Amerikalılar, korkul:, -
rından haırbe iştirak aleyhindeki dü
siincelerini ,öylemekten ÇAkiniyorlar. 
Hür Amerikalılıır, işlerini kaybetmek 
ten korkuyorlar ve fikirlerinı söylüye
miyorla~" Bitaraflık kanunuırn lrnlclır
mak Amerikayı harbe ~ürük!iyı::'ccktır. 

----<OOC>-- --

- -ALMANLARA GORE ~ . . 

Kuıbı~efi tayyare ııe terk eder -
ı\t.ın, tahn1inime güre, .AJmnnıar 
Rotitofu işgal ederlerse, ingiliz ve A
merikan yardımını kesmek üzere A"
lragana hücum edeceklerdir. Tayya 
l'e •le gelırken bu yoluıı açık bulun
<ııırulması ı~ın Tımoç~nkonun btitün 
~asrctlerını sarfettiğıne hanı oldum. 
,\Mak bu hususta tafsilat varmıyc -Baı tarafı 1 inci aahifede -
me:.<un kıhıımadım. dir. Oonetz ha\'Zasındtı oıdulanm_ız 

da siliılı f•ıbrik>mnda miile~ckkiı komisyond:ı yapılacaktır. 
3 ·- ;,teklil€11' 657 Jıralık teminatlarını izmir mal 8andığına yatıra

rak al~c~'datı makbuz \'e tica1·€t odası 1941 yılı vesikası ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 lincii maddeler; mucibince icap eden ve<iknları hamilen 
belli crli!en giın rn •antta komisyona müracaatları. . 

4 _ Şartname çalışma güqleri i~ind" .. :ınt srkızd<'n on altıya k:ıı1:ır 

si!iıh f:>brika.nnd:ı ı>:öriileblii". 
:ı 

15 :.\Hr. 
50 Mtr. 
40 ~r. 
20 i\Itr. 

15Xl5X400 
sx25x:100 - 400 
6X25X:100 - 400 

2.5X25 : 28 - ·100 

Okluk l!'ürg('n 
Fırınlı gürı>:en 

Fırınlı gürgen 
Çıralı ~am tahtası 

2-7-12-16 (4575) 

Deniz levazım satın alma ko-· 
misyonundan: 

1 _ Tahmin edilen bedeli 20131 lira olan iki :ıclet torna tezgiihı ile 
bir adet fire1.e tezgahının 6-11-941 perşenbe günü saal on beşte Kasım
paşada bulun:ın deniz levazım satın alma komi,;yomında pazarlığı yapı-

Jncaktır. 
2 _ Kati teminatı 3019,65 lira olup şartnamesi \ıer gün iş saati da 

hilinde mezkür komisyondan bedelsiz alınabilir. 
a _ isteklilerin 2490 sayılı kanunun istediği vesaikle birlikti:! h•\li 

o:ün vn "aatb adı geçen komisvona mür:ıcaalları iliin olunur. 
. 2~1 !)461 4552 

inhisarlar umum müdürlüeün
den: 

1 - Nunııınele ı·i mııl'ilımc<' , 2:16:12 kilogram isgnı'ta kanaviçe 8a
tın tılınacaktır. 

2 - Muhammen beddı 24,.151; 50 ıirrdır. 

:1 - Pazarlık 18-11-941 "alı günü saat !l.30 da Kabalaşta levazım 
,u\ıesinde miile«!kkil satı" komiS\·oırnııda yapılacaktır. . ' ~ .. 

.j - :\'uınunelcr her yii:ı adı geçen komi.<yondtı görülebilir. 
2 8. l o t:} !l5 16 

Satılık muhtelif esya 
D. D . Yolları 8 inci itletme komiayonundan: 
lcitıı·cnı •zln Al~ancak ııjt·rl,rz anbaı·ında hulnnmuş (52!1.75) lıra 

muhammen ııedcl: (fı78) p;,rc::• muhtef,f e~.rn aı:ık artırma ,Je 7 11 
<J1l C'tımaıte~ı gi.inü ~ant l (l ri., Alsane.1ktn nlcırkez anl.ıaırnrl t kon1 '-;
vonun1uıcn 5:tdl ucaktır. 
· J,..tek!ilerın muayyen vakıll<' (:l!l.7:1) lırnlık mu\•akk:ıt l 'nıinat 
mııklııızlal'ile ınahalliııcle te~ekkül edece.k .. komısyona gelmeleri ıa • 
zııııclıı· ŞartııamP"' lşl»tnıe kalPnııııcle !(ııı·ıılehılır. 21-21\-:ll-2 4t~:ı 

:l!l54 ıi ra ın kuru~ kesif h•delli Dikili 'l"hri nıethalinde rıhtım i~tinad 
ki11·gir durnr inşaatı 21 1 10 !Hl tarihinden itilıM·en 20 gün müdd•tl-? 

açık eksiltmeye çıkarılmı~tn'. 
Siiriilecek pey :ıkçası haddi la;·ık gôrülclüğii takdirde ihalesi 11/ 11 / 

!) l l Salı güııli . .;aat 14 ele Dikili Dclediy-c dairesinde yapılacaktır. Talip 
olanların ihale bedelinin « 7,5 buçuk tul:ırı t<'minatı muı·akkata olnmk 
ihaleden enci Oikili Belediye sandığına yatırnıalaıı·ı lazımdır. Bu hu
sustaki ~artnam,,yi görmek isti)·enlN' fü•rgama, lzmir, Dikli R<'le<liyeiP-

ı·ine müraca:ıt etm~leri iii\n o:unuı. 25 2!) 2 6 

Tahrandaki yabancı müşahitlerin ıwhrin •imal mecrasını geçmişlerdır. 
fikrine göre, ingiliz ve Amerik~hlat: )lo:-;kov'"a cephe8inın ~ın1cıl kesn11 ın -
bir enerji göstermezlerse, Hitleriıı ye- de kuvvetli Snvyet müdafaası yıırıl
nı ve büyük bir meydan mu!ı.arebesil mış 53:3 kale zaptedilmiştir. 
kazanması muhtP.meldi!·. Bu meydıın Leningrad çenberinde düşmanın 
muharebesini dünyanın en büyiik st!'•L Tedayı geçme teşebbüsü püskürtül -
tejik yolları için yapılan bir meydan müştlir. Kmmda hava kuvvetlerimiz 
muharebesi olacaktır. 1 müessir hücumlarkı harekata yaı: - ------------- -------------·-----

Kuibışcfteki Ameı·ikan elçi:;i, Ruz dımda bulunmuş ve Sovyetleıe agır I - . ·ı . t. iznıir sicilli ticaret. nıe-
Vjlte raporunu vermek üzere Tahran kayıplar verdirmiştir. Oı; bin tonluk znıır sıcı t.1care ıne-
Yoliyle .Amerikaya gitmektedir. ?ir g~mi batı~·ılmış, iiç ha:p gemisi l11ltrlugvTUndan 111Urluğundan ! 

1rand:ıki vaziye~ gelince, Alman ıle dıger gemıler hasara ugratılmış- I . , . ., . . 
ve kı.lyanl:ır çekildikten sonra Rıı8- tır. :.\toskovııya dıı başka akınlar (Yasef S. Abravay) ticaret unva- 1 

.''
1k Y ·. Şe_ı! 1_l tıcaı d .. _um ~n~; 

l:ır Tahranı terk etmişlerdir .. Şimdı ;-apılmıştır. nh·le izmirde kestane pazarınd:ı lzmırcle d cet~[ 11 hanı 8~~,ıgı~~d,ı .-~ 
Paytaht sokaklarında Britanya ordu- Berliıı, 1 (A.A.j - D. N. B. : :.\f.utaflap çıır~ısında 60 numaralı numa_rn. a 1 1 nn~ı~~

1 em da r~·ı~_e 
guna ve hava kun·etlerine mensup bir Dün .Alman tankları, Moskovanın mağazada her n<'vi urgan, sicim, dahdı_ tıcaret e_ ış ıgaı e, en ~a · 
kaç subay görülmektedir. ,;mal batısında bulunan ve bolHevik- çuv:ıl, kanaviçe, ham kendir \'(' ,;aı- ~enının 1ı~~ıı t;c:ll'et ı~m anı)ıc~~~~ 

)Joskova, 1 (A.A.) - Krazna, a İer taı afından şiddetle müdafa~ edi- re ticaretiyl 0 iştigal eden Ya•ef S. 1 "anııııu 
111 um <'rı:ır gore ~ıcı 111 

.' •• • 

Zvesta gazeteııi, Almanla.rın Roötof len bir köye girmişler ve bunu ele Abraı•ayın i~u ticaret ı.Pwanı tic::ı - ııı!marnsm~ kayt n tescıl edıldıgı 
tinlerinde ~iper harbine girdiğini bil- geçirmi~lercl ir. ret kuııunıı hükümlerin,, güre "cıl- ılan olunur. 4561 
dirmiştir. Stokholm, 1 (A.A.) - Ofi: lin 4063 numbara8ına l:ayt ve te,;cıl 

Bu gazete}·e göre, Tula büyük biı Mo•kava meydan muharebesinin cdıldiği ı l fın olunur. 4563 Çe•mc !'·ulh Hukuk lfflkimliğiıı -
tehlikededir. Almıınlar müdafaa hat- kat'i safhaı<ı başlamıştır. Almanltı- den: 
larını yardıkmn !IOnra şehrin banliyö- rııı muhafaza ettikleri sükun, hare - Kulak, burun ve boğaz c~smenııı Alaratı nahoyesinde otu 
~üne kadar varmııılardır. Ru3 ;ouıla"·ı kt.tın ehemmiyetine bir delil gibi te- .. h t l'ı: Ümmiihan tarafında;1 ölü kora
~arpısarak, muntazaman geri çekil - lakki edilmektedir. hveçli a.;keri hastalıkları mute 3SSJS1 ··ı A hmel Varhanın oğlu Hüseyın 
ınekt«iir. Fakat muazzam SlYI fü;ttin- mütehassıslarrn intibaı bu meı'kez- 1 DOKTOR OPERATÖR nil'yhıne açılan istihkak dava,;ı iize-
hlğü ile Alma.nlar ilerlemektedir. :\1U- dediı .. Ruslal'ln vaziyeti cenupta Ô ı· ,nc davalı Hüseynin ik:ınıetgühının 
ca.d;-le Mimrli Jl('k nazik hir vaziyet a.- naziktir. Bu ke,imde Almanlar Tula Da" hi ke Pıe~hul olmasından ilanen yapılan 
ınıştır. sehrine varmışlardır. Buranın yakın telıliğal üzerine 11.:Ul~ 1 tarihınde 

zamand·a Almanlarca zaptı beklen- ikinci Beyler sokağı No. (80) ınahkemc;·e bizzat g0lmediği l!ibi h'.;· 
llo.~1">-va, ı (A.A.) - Öğleyin ne;;- mekteclir. Mo•kovaya 175 kilometre Haıtalarını her ıün öğleden sonra vPkıl de J!'ÖndHmemis olclui(undan 

redi1en Sovyet tebliği: me"afedeki Tula, bu bölgenin son kabul ve tedavi eder im kkıııda gıyap kararı çıkan iması -
Kıt:ı.larım12 bütiln gece cephe· bo- encHi<tı•i şehridir. Buranın düşmesi, ------------·•ı na ve bu k:ırarııı da ililııen teblıi\'iııe 

Yunca çaırpışm1şlardır. diğer Alman tiimen lerini takviye ede- Ôdcmı~ Aslıye Huku k ~f:ılıkı•ıne- !<:. ı·aı· ı·ı'rı lmis olcluğundJn ınııhake-
foskova, ı (A.A.) - f,.tihbarat cektir. Mojaisk bölgesinde Almanla.- "'ndeıı: meııııı bmıkıdıi(ı 18.ll.!MI t:ırihin-

lıüro.-ı şefi, ::\foskova cephesinde üç rın gPri çekilme ve taarruz i~in h:ı- Ödemisin Ycnıglin maiıallesıntle.ı de bizzat gelmediği veya bir vekıl 
l>ölgede- Alman ill'rleınesinin durdurul zırl:ınm:ıkla oldukları bildil'ilmektc- !T ı•lil kız; Dudu Usluca wk.lı avu - ı.:i>nclermeclığı takdirci~ gıyabındc1 
ıluğunu ııöyliyerek demiştir ki: clir. kat lbrahim Yavla tarafından Balı- nıuhakenıevc clc\•amla bi,· daha mah 
~Bu arada bir kaç keııimde Ru•lar kesıriıı Seyh Lütfullah mahalesı 85 kemeye kabul edılmıyeceği tebliğ 

nıukabil hiicumlara da başlamı(llardır Tashih hanede 1small oğlu Celii.letti 11 :ılc;· - ınakamııia k:ıım olmak lizcr.• il:in 
1'a..ırruz dördüncli haf1ıı.sıncla şidde - hııw açılan terk sebebi),, ihtar dav~- o'.ı>nuı·. 

Tophanede frt. Lı·. Amirliyi 8nl111 alına J.:omwyn,1111ıda.1: , 
1 - On ton· kadar keçi kılı alınacaktır. Pazarlıkla eksi!tmc><i 4-1 l

!l41 salı günü <aat on cli'ırtte tophanede i<tanlıul )prnzım amir
liği slııı im komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Hep8i toptan alınabileceği gibi iki toııd:ın rısağı olm:ımak üze
re :ıyrı ayrı taliplerder. ele alın:ıbilir. 

!l - T:ıliplerin numune w teklif ~dPcekleri fi;·:ıt üzerinden yüzcie 
;·celi huçuk teminat ok~aları ıl<' b<-lli \'akitte komisyona gelme
leri. 

Tnıılw ııe o.~kı>l'i .~otw al11w komi.•ıımımıdo il: 
1 - Bch 0 r kilosuna 330 kuruş tahmin eniTen 6 tnıı kadar Ça'l'ık.ık 

ham deri alınacaktı I'. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 4-11-941 sıılı günii saat 14,~0 da topha

nede i•tanbul lernzım amirliği satın alma komisyomıııd:ı yapı
lacaktır. 

:1 - ilk teminatı 1485 lir:ıclı•'. Xu mune'i komisyonda göı•ülebi,ir. 
4 - Taliplerin belii gün w •a:ıtta komisyona miir:ıca:ıtları. 

Bornova askeri Satın alma komi.ayonundan: 
l Muhtelif mahaller 'un 21000 kilo kesilmı~ .sığır etı pazarlıkla 

satın alın.ıcaktır. 

2 - İhale :l-11-941 paztırlesi günü saat 1 .ı le Rorııo,·a ;alın :ılma 
komisyonuııciıı yapılr.caktır. 

3 - İsteklilerin yeni <ene ticaret ,·esıkalan ve temiııatlarn·le biı· 
likte komisyornı müracaatları. . 

4 - Alınacak sığır donr· ail şartname Bonıorn ,atın alma ko -
ınısyonund:t yi:\riJ 1 ii r. .ı 56 O 

l:r.m.ir levazım amirliği ıatın alma komiıyonundan: 
l - Kapalı zarf usıılıle münakasaya konıı an :ıı .,;oo ;...ı .. lııılgıır 

~atın nhn:ıcaktır. 

2 - ~Iuhammı: bf·deli 6500 altı lıin heş yiiz liradır. 
3 - :\luvakkııt lem,natı ·172.f>O <lürt yüz yetmiş ikı !ıra eli kıı

ruştur. 

1 - lhal~'i Gi ll !l4l çar~amba giinü saat 16 da kışl:ıcl<1 lzmır 
levazım ~·ımir'.iğı ~atın alma kom.J5,~·onuncla ynpıla..:aktır 

5 - ltiteklıterın belli gün ve '1\atle ıh:ıle >aatınden en n bir "t
at ('VVel teklif Ye tmınat mktuplannı ,·ermelerı. 

r, - Şartnanıesı hrgiin knın'>yond:ı görülehd"·· 21-2~-2~-'.! 

İzmir levazım amirliği aatın alına komiıyonundan ı 
1 - Kapalı zarf usuııle 14,! ton fasulva eatııı alınacaktır. 
2 - Beher kılosunun rnuh:ımmen fıatı· 21 kunıs olup berki tu

t.arı 30.240 liradır. 
3 - Muvakkat tfminr.tı 2280 liradır. 
4 - lhale:;i 3 11 /941 ]ıaz:ırte,;ı giinü .<a:ıl 15 te kı~l:llla İ zmır 

levazım 'imirliğı satın alma kom ... yonuncla yapılaca kur. 
5 - lsteklilerın belli gün w saatte lekoif ,.c lem•nat mektupları-

nı ihal<>deıı bir saat e\"\"el komi,;;·ona wrmeleri 21-26-29-2 

Aı·cılcrr Köyii A.•keri Po.,tn GIS A .. kcri Snfın Almo /:omisyoı111ııdon: 
l - Kapalı zarf u,;uliyle !l.'\O ton kok kömürü alınacaktır. 
:! - . fuhnmmen h<ıdeli ~60:l lir:.<lır. J{al'i teminatı 645 lira 22 k ı

ruştur. 

3 "- Eksiltme 12 l l ·!l41 Çar<amlrn -;a:ıt ı;; ele Küçük çekmecenin Aı·· 
cılar köyündeki satın alma komisromında rnpılacaktır. 

4 - Şartname he~· gün mezkür komİ~\'Onclan i
0

>ienehileceği gibi m<'k
tupla ela müracaat edilirse ccnıp ;·erilecektir. 

5 - Eksiltme,·e gırmek bliyen ticaret odalarınca muka;-yıt olmalnn w 
bu i*lerle i~tigal elmiş olacaklardır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mühüwlii kklif mcktuplarıııı kanuni l'C· 

•ikayı münakasaya iştirnk \'esika,ıııı ihtiva edecek ol:ın kapalı 
zarfları ihaleden bir saat evwlinc k:ıdar Avcılar köyündeki "'tın 
alma komi'l·on rirnsetine makbuz mukabilinde \'ermelE"l'i lii-
zımdır. · · 15 18 :ıo 2 

Kırkaeaç belediye 
den: 

riyasetin-

28-10-041 >alı ;!li:ıü >anı ı:; ele ih:ılı·-i )"aııılaca{!ı ilan olunan :ııoo 
lil"a 35 kuruş bedel ke~lfli "l•cliyı• biıw.;ı ten1<'l ve birinci kat ın~antı
na talip zuhur ctm<'cli{!ıı.dı n un giın t•ıııılit rrlilnli~lir. İhtıle 7-11-9-11 
cıınrn günü -a:.t 15 de ;·: pıl:,c:ıktır. Talipl<'ı·iı; müracaatları iliın olu -
nur. 4566 

İzn1ir C:iin1huriyet kız enstitüsü ikınali inşaatı 
keşif' bedeline yüzde on iltı, ·esilc Yeniden 

cksiltnıcvc ı;ıkarıJn11ştır 

izmir nafia müdürfü~ünden: 
lzmir Cumhuriyet Kız Eıtôlıtfüıu binasının harici ve dahili Sl\'::tRivle 

yağmur oluk \'e dere \'e k:ıwrı forans ve mliteferriatı insaatı 15266 ıim 
92 kuruş b ·deli~ 20 gün müddetle kapalı eksiltme.r<> kon.:nuş olup ek,ilt• 
me 171 ll 941 Pazartesi günü ~n~t il de lznıiı· )lafia :\Hidürlüğtinrle mü· 
te~ekkil komisyon tarafından y:ıpılacaktır. 

Bu i~e aid keşif, ~ilsilei fiat ceclveli, §aı·tnnmekr, mııka\'el~ pı·oje<l 
l\:ıfia müdüı'liiğünde tedkik olunalıilir. 

1sleklilerin 2190 sa\'ıll kanını hükiimlrrine grYı·e lıazırlıyacakları 11·1~ 
lira 5 kul'u~luk murnkkat teminat n~ ihale güııiiııd~n üç gün e\'\'el :\ai'iıı 
J\Hidürliiıi:linclen alacakları ehlint vesika•ı \'e l 9.Jl yılına aid w Ticnrcl 
oda•ı belge•ini muhtevi kapalı miihlirlii tt•klit' moktupl:ırını 17 1111.941 
PazarleHİ giinii saat ona kadar komis;·oıı reisliğine makbuz mukııbılınrl~ 
\'<'receklerdir. 
PO!'tnda vaki gecikm~ler kabul edilmi;·rcPktir. 2 (·l l:l'-) 

lstanbul Defterdarhi>'ından: 
Vili<yet hükümH knıı:ıg- 111111 (:l0!)0:;) .-a ( ~·1) kunı~ ke~ifli \atı tadiliı

tn ,.~ lninirat :şi kapHlı zarf 11 ~ulli ı..,. .._ .~iltnH.'\ kon11ln1ustur. F.k:-.iltnh•: 
17- 11-!Hl pazuıt~si ~iiııii saat ıııı lwstc .<l:ıııbuhb nıillı "mliık ınüJiırHı-
ğiind• toplanacak olmı kıııııisyonıla ) :ıpılor:ıktıı· ;\luı·:ıkkat 11.'mir. t 

(2992,90) liradır: , .. 1 .. • lı .· . , · .. . . 
:\Iuk:ıvele, ek~ıltnıc . hn.\·ınciıı ık ı~.eı ı unuınıı, u~u~ı \t fennı ~.u ln.ı-

ıneleri proje, ke~if hülıi"ı<iyle huna nıülı•f<•rıı·i cliı!:<'r <'Vrak iki lirn nıuk:ı· 
lıiliııde islanbııl milli "'nılfık iıl:ın•siıııl<>n alııııılıilir. 

tini kayhPtmiştir. Alınanlar, teçhiwt r.aztemızin 20-10-941 t:ırıh v~ sında ilan suretıle teblio"'t y:ıpılchı.:ı DOKTOR 
ve insan kayıplarımı niıbetle pek az 8680 •ayılı nüshasının üçüncü sahife- h:ıJd, gelmediği ııden Kıy:ıbın<la ı.-----· ·-----.ı 
a-2 • k la dır Bombardıman - "· 1·n1•11 • 5 ve ,"ltıncı süluıılarıncla nes- ,. Af Alı" -Ag~h · 

lstt>klil<'rin teklif nwktuplarıııı V<' en az lıir lu:ıhlıiiılcle :ıo hin liralık 
Lu ise b~nz<·r i~ yaptığııı:ı dair idaıel<'l·iııdtın alınrn.~ \'{';o:;İkalara nıüst--·ri· 
c1~ıı ·btııııbul vili'ıyetiııe nıiiracaalla ~ksiltm<• t:ı-rihi•ıılen -t:ıtil günl<'ri ha 
riç- ü~ gün L'V\'PI alınrfıı~ ehliy<'t \"e ~l.t 1 ~·ılı na nit ti(·urPl odnsı vesika~ı ,. 1 

muvakkat L~minat nıakbuzu 2-lflO ııunıaralı kun•ın tnrifatı daire~indt.lo hrı.~ 
zırlanmı~ kapalı zıırf derununda 'hal(' giinü saal on clürde k:ıılıır krınıis
yon reisliğine makbuz mukabilinde tevdi etmeleri lazımdır. 

''" ı azanmış r · " '" " muhak<'me yapılmasına ve duruşma- u 
l:ırla Mo~kova müdafaasın ı boznı"k redilen T. C. Ziraat Bankası Kema l- t d 
hu.•usund:ıki Alman glltYreti akim !mi- paşa Ajansı ilanının beşinci •atırınd:ı ııaı l.12·.941 pazart_esi g~ııi\~aa . .~ Çocuk Hastalıkları MiltehaBBıM 
nı (~:ıtıs on bes güıı •onra yani 20-12-941 kt~za talı~ıne karar v:rı '.ıı~. e ~e~ Hastalarını Pazardan mada her 

ıştır. 1 .. tarihine mü~adif cumaı·t~si günü) y:ı- ır.ı m.ezkurda g;lmc~ıı.:ı H:- '
1 bı.ı ~ e gı'ln lkincı· beyler sokAgı" nda (84) 

C'<>nupta h~r iki taraf ağır kayıp:\• 1 • 1 (satıs on be• gün sonra kıl gondermedıgı t.ıkdırd<' duru~ -
1 Al 1 zı acagı yere e " ' b d 1 . 1 cag-ı - 1 a-ne"·-a•ı'nde kabul ·ermiş olmakla beraber mıu1 ar ffe- yani 5_12_941 tarihine müsadif cu _ mıının gıya ın a c e:am o una_ •i " numara ı mu ,~ wı.u-

ri atılmış ve Rostof önünde taarruz \mart.esi gilnil) diye yazılnıı~tır. Tas- na daır olan gıyap kararı dahı 1-~S 1.;;ve;;..ted;;.;;.•vi.;.;..;.ed;;er-.. --·-----·•· 
durıtunılmuotur. • ,.. hih olunur. nen tebliğ olunur. 45 
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SA~IFE (4) 

Hiçbir şar 
(ANADOLU) 2 ikin i Te~rin 1941 PAZAR 

etmiyeceğiz 

:ıl'?.lllJ 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri o 
f 1 ~ns.l 

ol.ıiı 
çok 

Uzak Şarkta 
harp bulutları 
Rus 'a ile nıünasebat 

' J 

ınüphen1 gürülüyor 

Londra, l (A A ) - TT.ıva neza. 
rPtının telılığı: 

Bombnrclıman ün :m·c-leı·ımiz Al
m,ın)~-ı:ıın şım,ıl batısı Jıeclcflerıııe • 
lıu ar,ıd.ı Ilamburg ve BrPmPıı li -
man l,ırıvlc dığ"er hedeflı•rt' hucum 
~tmisleı dır Dunkerk Ye Bol\ ın tlok
laı ııı.ı cl,ı hucunılarcl,ı bıılııııulmus
tur. 6 üı) yaıcmız ka) ıptır. 

Londı a, 1 (A.A ) -=- Hava Y d·ı
hılı cmnıyet nczaı etleı ıniıı tclılıVi: 

Dun uJ,sam du!;maıı tavy.ıreleıı 
t•ıgıltereııın doğıı s:ıhıline bır kaç 
bomlı,ı atmrnl,ırdır. llmmr yokwr 
Bu du_m:ın tayv u ı•,ı ıh.ısuı ıılınusüır. 

ı-ıl..stığı rağbeltp guı ııvoı·ur.. Dun -
dan dolayı butun vatnndaslan tcb -
rık etnH'k benim ıcııı lııı· zevktır. 
Denk bir bulçp çeıc·evesı ıcıııcle \"C

ı ınılı ,.c cnıni)ctlı bıı maln·c !rnrm.ık 
nı.:>mleketın kahılıyctını go11 oııuııde 
tut.ır.ık ek,.,ıklerımızı tanıaıvl.ımıyJ 
) ;ı,·n·acak gclır knynaklnrını hıılup 
lmııl.ırı \ eı ınde kullanmak Curnhu -
l IYt t mali~ esipııı IH't}!blp[eı • olnıak
t!\ devanı edecektıl'. 

Eh cr.rli gıc!ı,,ını k:n 'x•tr.ıı~·eıı <lo
\ ıı ılurnnıumuz hunısıy'e milli mu.la
f.t:ı ıhti~:ıçlamıı tcm!n iml,:tnlaıını 
,. uııek bnl:ımınclım sevıııdırıcı halı:ıi 
muh,ıfaza _tmektec1 ıl'. 

Buğday alım fiatleri 
ve yerleri tesbit edildi 
Mısır fiatlerine ayrıca muayyen 
bir zaman için 1 kr. zam yapıldı 

Ankara. 1 (Telefonl.ı) - Yarııl.ıcak panın kılosu 6,25, siyah \'e çakırın )d
hulıubat nıulı.ıycatı hakkıııclakı k.ıraı· !osu 6 kuruı:;tıır. 
ııameııın t.Hlılıne daıı· Korn:in.ıs~ on 1'oprak mahsulleri ofısinın nrnhlıit 
k.ıı,ııı \ckıller h yetıııce ka 1ıtıl ıdilmı:: satın alabılec ğı \C'ı·ler \e .ılım fiatJrıı 
tıı Bu kaı tı·n.ınıl'y~ ~OıP, topı,ık 

1 1 
· 

mah,;uJleıı ofısıııiıı hıığchl\ ,a.tııı .ıla- ~un :ıı c ıı .. 
hılecPğı .ı <'• l<>ı w :ııım fı:ıtl<•ı i ~ıııı- Seyh:ın, irel, Hatay, Gnzinnt~ıı. Uı' 
J:mlıı. f.ı \"c ~l:ııdın Yıl:hetk1·i •ile Aııt:ıly:ı-

8eı han. icel, !fota\. C:ı7.ıuııt<>p, rr- nııı Korkutelı \"C l'Jlmah kaznlarıııcl:ııı 
f.ı , e ':\Iardın \'Jl:ıvPtleı J\ le Ant.ıh :ı madakı clığer kazalarınd,ı kılo::n 6,~5 
, ıl.ı>"trnın Kıırkutrl' \e E~lnı.ılı k:ı- hu \ il:11 etleı haı iciııdc kalan .lığer d· 
z.ıla~·ııHl.ın nı:ıclııki k.tzalaı ıııd,ı kile. u l.h<'tlc•;·ıe Korkut':!Ji w !~imalı ooznl:ı· 
7 75; ım nl:i)etler h:n icınde kalan rıiıd!l 6,75 knrnştur. 
d;ğeı· vılfı~ ctler;e Koı kııteli w. Elm!llı Topı ak mah..::ullerı ofi"iııiıı mı:;ır 
kazalarnHl:ı 8,50 kunıstur alabildiği yerler ve alım fiatlc-ri bıi· 

Toprnk mah-<ullerı ofisının !.1~ wı v<> tun vilih etlerde 7,25 kurn-> 0brak l<'~ 
;;atın al.tbılecel!;ı ı <>rler \e :ılım fıat- bit edilmi;;tir. 
JPrı suııl:ınlır: Te,.bıt olunan bu fintl~r y<>ni "<)il<' 
· Seı han, İç<>! ve H.ıl:w Yil:iyefüıl'i mah:;uluııden ~ımdiye ı,ad:ır y:ıpıJ:ı,ı 
ıle Aııbly::ı. yıJ:iyetıııın • Korkulelı ,.e nıbbmeahra da !;amil ol: crıktır. 
Elmalı kazal,ırımlan madakı kazaların 1-2:912 tnrıhinden 31-5-~iı tarih· 
da bevaz arpanın kilo~u :;,1:,, ,,ıJah ne kadaır mubıı~e:ı olunacak mı:;ır fiat 
,.e çakırın kılosu 5,50 Bu \ ıliiyetler !erine a' rıcıı. hir kuru« :la\·e olıınnc:ı1' 
haricinde k:ılan dığcır \'ılıl~efl~ıle Kor \"e. bu da !H-5-912 ak~amınd.ın .'OJ1l'll 

ku telı H Elmalı k:ızalnı ıııda beyaz ar- · k:ıldırılacııktır. 
=000 

Samsun vapuru Haliçte tamir edilirken battı 
htanbul l(T<.'lefonla) - (.\ldı 

kaçtı) fırmasına ıııt 1500 tonluk s_am
sun vapuru Haliçte K:ıl:ıfat j eı·ınde 
tamfr edilirken, ı;ıkele taıafında11 J~
nılenmek U7t>fi' bır k:ıc s:ıc -ıokulmti~ 

\'e bugun saat 17 de bu ~acın sokı;!dıı
ğu )fırden Ali alan vapur muvaz~ne::ıııı 
im~ betmış ve batmı~tı~'. Gemı ıııgor· 
tıılıdır. 

Alnıanlar, A vustralyanın 
işgalini tavsiye etnıişler 

lstanbula yeni mahsul 
f asulya geliyor 

t .. taııbul, 1 (Telefonla) - BaJıke 
sır ve Marmara havzasından pıya • 
sanııza yenı mah~uı fasulya gelmıye 
b:.şlamıştır. Anadolunun muhteJıf 
m.ıhallcrıııe gıden pırınç fabrıkator 
lerı şehrımızc doıımıışlerdır. nu ~e· 
ne randıman çok ıytdıı'. Bu ay ıçııı· 
de yeııı mahsıılun geleceğı ve fıat • 
l:ııın da ucıızlıyacağı tahmın oiıııı • 
maktadır. 

Kambera, 1 (A.A ) - Alman r:ıd
vosunun AvustraJyanın ıstıliisını tav
~iye etm~si ve buranın işgalınin ko:ay 
ol:ıcağı hakkındaki 11ozleri, burada ge
niş aki~ler tevlid etnıi~tır. Baıwek:I 
dem iştiıt· kı : ' 

- Gel~bılirler, mlıtecavize lfarşı 
mukavemete hazırız ve yalnız deği
liz . 

Rus 'aya gönderilecek 
l(anada buğdayları 

Ottav:ı, l (AA.) - Kanada tıcıı
r~t n,ızırı, So\·yetler!' gbnderilmesi 
mukarrer muhim mıkt:wda Kanatla 
buğcl.ı} ının ıııgıltern.re >ıatılnıası içııı 
muzak<>rl'leı· cerc-v.rn ettığını lıılclır -
mıstir 

-Slovakyadaki Yahudi-
ler kanıpa gönderiliyor 

Pıe,..lJUl"J.!, 1 (AA) - Bas\ekıliıı 
ri;-.ı" tııı<l<' vapılan Lir içtimada, Yıı
hudılt•rııı lıır :ı~·.ıtla topl,ınnıası me,.,e
le<:ı goruşulıniiştliı·. Bn ıt;c dnhiliy~ 
nazırı memur t•ılilmi~tır. 

K.tnıplarcl.ın ı~tıfade cdılecel· l>ura
ya 6 bııı Y.ıhuclı g-Oncleı ılec<>ktır, 

ltaJyada tütüne zan1 
yapılıyor 

Ronın, 1 (A.A) - ltnh·,ın lufüıı 
inhısarı mallarının satıs fIYatları uzt• 
zıııe vuzdc on ılfı kıı k nı"~tiıı<le z.ını 
~ apıl~ıcaktı1·. 

Yunan ınukavemetinin 
vıldönümü 
"' 

Loııdr:ı, 1 ( A A.) -- Y~ınan ı,,t:ı -
ııın nııhveıe nıtık.ıvenwlının }tldo -
numunu annı,ik uzt>ı e Elen bırlığın
d<> ) .ıpılan topluntıcl.ı lıır ııııtuk irat 
enen lııgıltel'enın esin Ankara \'C' 

Ro.na set ıı ı Sır l'rl'ı;ı Loreıı ezcıımle 
cll :n ıstır kı : 

Bütün HalkevJerine rad
yo verilecek 

Ankara, 1 (Tclef'lııla) - Cumhıl 
ııvet Halk Partıst Cenc! SkretcrJıi!ı, 
radyosu olmıyan Halkevleı-ıne rad • 
YO teminın<> karar vermıştir 3 sene 
ıçırıde yurdumuzun her y<>ı ındel• 1 

II:ılkodalarıııa da hırer r.ıch 0 t ·ınııı 
edılecektır. · 

~1aarif Vekilinin rek
töre telgrafı 

t~tanbul, (Tele-fonla) - l\faıırıf 
V <'kılı H:ı~an Ali Yucel, rektör ce· 
mıJ Hıh;el'e unıvcrsıtenin açılışı nıu· 
nasebetıle çektığı telgı afta clıyor k 1: 

- Öğretım heyetıne, genç t:ıJelıt' 
mı:rn muhabbeti<>, s•ıkranla her zıı
;m:ıı daha çok hir.met em<>lıle clu.r • 
guiu olduğumu arzcderım.~ 

Manisada yakalanan 
~ nıuhtekirler 

:\Ianı~a, 1 (T .:ı· ~oııl ı) - !}O kuru~· 
luk tulum ı~vrııı~nı 225 kııru~a. tpni!' 
ke pevnıı ı dıye ~atan Bt>kır, stok p:i· 
muk ipılığı nıakar:ılarını satmı ' 
ran m,uııLıturncı Ak;;ckılı Ilü~eyııı· 
\,tğlı leııek<> Jl<'\ ıı•ı·ı diye ) :ığsı1. pc\'' 
nırı ı-;atmak ihtlkıh· yapan JfoseY.ııt 
de ihlıkar sucn ile adllvev~ veııımıS' 
lerdır. Prj nirci Rck,ı- tevkıf edıiııı!:• 
tı l'. 

Şeker pancarına zaın 
yapıldı 

Aııkuıa, 1 (TeJ.efonla) - ı!l I~ 
knmpanyası ıçın !;eker fabrikal:ır. 
taraiı:-ıdım hu karaım teşrıne kt\Cl.1~ 
--atın alınan n• teşrinden ~onra nı 11 

lıa:. ea L'clılecek olan pancarların ıı: 
atın<> kıloda on para zam yapılmıştıt~ 
Ru hususta koordına~Yon kararı ııı 
tısar eylemı t ır. · 

An1erika, Çinden üs 
istememiş 

- Yunaıılıl.11 ımtilı:ın ,:ı,ıllerınde 
ın ... ,ıııı~ l't<' karsı \'ıtzıfe..,ıni y.ıpmak
tan k:ıcııımanıı~ ... tır Hız de Yunanıs
laıı.1 kal',ı vazıfpnıızı yapmaktan k,ı 
r.ııımınıcuğrn Yuııanıstan .nılnır. mıı 
l•,ıı ıplık ı;cca.ttıle dei/;ıl, Yeııılnıer. az 
mık de Elenizmın ısıj(ını f Pkıat· par 
latınıslır. 'Yunanı~l:ın, 1<~hraman mu 
kavemetıle duııyaya ılham H'ı mı~, 
ı,Jsanıyetın te~ısıne aznıeimi~ bulu -
nt.ı•ıara eı•,,ıtrt>l aşılam!~t · r. 1 una -
ııı;;tanııı ckr~ı. hı llıas,..:ı lııgı lterPd-:.> 
uııutulmamı:;;tır. Biz \;· miıttc-fıkleıı
rnız Yuııanı,,tan:ı ol.m lıonuınuzıı 
od e~·eceğı z. 

Bayran1ın1ızı tebrik 
eden dostlarımız 

Vasingtoıı, 1 (A.A.) - Anıcrik!l~ 
elı::i~ıııın, Çınde iisler elde etnı•' 

Tıiık 111ıl/r.tııı111 df'fjı•ıli Nl.ıl/,., •', l·i
::i hi::mrfle Rrı·r}lf'ııdııcıı bıııııık 11111Tc
ti11 r111011rt111i lıf'piıııh cıtııımı::cfr-ıı ii.~
loıı tıı/111 ık ı•cı::ıfc ııopıııo.11:: Bitı;ıık 
ıllıcli.111 rıı111l11jı 11· ıııı/.ııılııia asla 
1111:: ı•rı·mıııcıı tcc11 1 iırl(idnı 1 sı i/r. ('ol: 
ııa:;il: biı· dcı·u dr 11aR111rıı ıı:: Sıııa~< f!r 
uııo fn11c/lııiıt1ı:ııı ~ıu/ıo ı•c açılı ol111a
. çıııdoıı /,ııcı•ct alııını 11-:-. lı::ı ı ıd< ııııllı 
lıcı ıılırı luic qııveııiyoı ıı~. Rıııııı lı:ol'll- Ankara, l (A A.) - Cumhuı'i\ e-
11ırık 11•111 ycı ı kli olıo ~a /u ı· tulbh ı al- tin yıldoııumu muı.ıa~ebetıyle Sov -
ıııal.twı cı/,inıniııe<·c.ıjız Vııiaıuln~laı w yet, Yuıı:m, han harıcıye _nazırları 
11driıııct1111 oııl,ıı ı olrıi!rlı doı/1·11 1 • ka- ıle Saıacoıı:lu ara.~ında tebrı 1;: ve \e
ııaotlı 11oldcııı ,çapacal.lcııa, lıııZ.11111: :a- ~ekkur telgruflaıı tPatı edılmistir .. 
mr11ulo11 ~ıııo~ct ı•eya tıcrırrt /ıiı·~ aıı- AnJ,aıa, 1 (AA.) - lra.1 , ehııı
yaccıJ.lma lıe~•ıı, f;rıt'i ulcııak J.oı~ı /,r;. şahı M~ıhammed Rıza Şah ~ehlevı-
ıtacaıJız. Dışaı ı ıle ıııuıu ebctl.•J"wıi:- nın dogum yılı dolayısıyle Şilkru 

üzere Çunkingde ınuzakere Vt' teşdb; 
buı:;Jercle bulunduğu halıcrı lııır.ı 'ı 
gulilnç i.elakkı edılnıektedir. Y:ılrı 1 

• 

şurası hatırlatılmaktadır ki, Amer~. 
kanın, Japonya ıle harbe gırtliğı tdt' 
dırde, Ç}nın her hangi bir ycrı•1 • 

üsler te~kıl edeceğ 1 tabıidır. Ve hnı; 
bitıııcc Anıerık:ılılar bu ycrlcıdl' 1 

çekılecektır. 

Şilinin teşebbüsü 
;le siyo~et ııııi::i d 11111, dıı ı ı•st ola ı ulı Saracoğlu ıle İran harıciye nazın 
suııliııeCl'.</i: ı•e alııtleı inmi11 ,çaııwı.Z ara,undn telgraflar teati olunmuştur 
ııo111,ıc1r· vııı ı•yererıiz. IIiı:: bır şaı t (11. Hırvat aJ·ansı 
tında zor kabul el miyrrrrJız. . 

Sevgıli arkadaşlarım; Zag_l'€J~. 1 (AA ) .- Krot~·a ıs.m.~·-
Ilwr \e şerefli vatana faydalı ol:ı- le yenı bur Hırvat aJansı tesıs edılmış 

bilmek hepimızin tek bnhtirıu·ll ~ıctıı·. tir. 

•ev) ork, 1 (A.A ) - $ili harıcb ~ 
nazırı elçılıklere hır teblığ gonder~ı~~
Frnnsız rehinelerı lehine yapılıın fi' 
şebhusleri ırı:srnen bildirmiştir. ArJ~111ı 
tin, F~kuvator ve Kostarileı da AlrTI·~ 
raı a birer nota vererek bu teşebbll
İştlrak eylediklerini bildirmi~lerdiı·. 


