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Günü l'eçmi, nüshalar 25 kuruftur. Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Ankara, 4 (A.A.) - Devlet memurlariyle ban
kalar ve belediyeler memurlarının yabancı dil im• 
tihanları, Sonteşrinin 11 ve 14 ünde Ankarada dil, 
tarih ve: cografya fakültesinde, htunbuld.ı üniver
ıitede yapılacnktıı. 

--~~~~~_;;_...;_.;...._.;_~;.:;..;;;:;.:.:;:.;.:;.:.:;!..-~~~-:.:.:.:~~.;;;.;.;;:..::::;:.:...---ı....;;.:;.~~-=-~.....:~--:;;:__~__;;.;_~~~~.ı.....~~~~~---~~~~~~--! 

lskenderun yoliyle yurduırJuza mü-
h~m miktarda i~halat eşyası geldi 

Türk-Alman ticaret anlaşması tatbikatından ola
rak Istanbulda şirketler kuruluyor 

r 
lıtanbul, 4 ( Hu•usi muhabirimizden: Telefonla) - ' rak lskenderun ve Payaaa 130 ton kalay, 80 sandık yün. 

Bundan bir müddet evv<'I Kudüste toplanan lngiliz tica
!'et birlikleri kon&'resine lstanbuldan &'İdf'n ln&'i!İZ mu -
rahhaıı ,ehrimize dönmüıtür. Kongrede memleketimize 
bazı maddelerin gönderilmesi kararlaştırılmıştı. İlk ola-

lü kumaş, mühim miktarda otomobil laıtiiii, makine ve 
kakao gelmiştir. 

lıtanbul, 4 (Hususi muhabirimizden: Telefonla) __ 
- DEVAMI 4 ÜNCÜ SAHiFEDE -

Kanada ile cenu 
bi Afrikada 
On binlerce pilot 

vetistirilivor . . . 

Yeni Zelanda harp mü
himmatı imalini artırdı 

Vellington, 4 (A.A.) - Yeni Zelaıı
da mühimmat n:ızı'!'ı, yeni Z.•Jnnda hü
kumetinin, obü< ve fi~ek imali kin 
mühim .iparişler :ıldığıııı bildirmiştir. 
Bu ııipari~ler, yeni Zebndadaki bütün 
fabrikaları alakadar edecektir. )Iü
him imalütla yeniZelanda, imparator
luk im~liıt işlerind~ mühim bir un,ur 
ol:ıcaktır. 

6!i000 P/T,OT: 
Ottarn, 4 (A.A.) - K.'.lnııdadıı !ll 

merkezde 65 bin genç pilot tııh,il gör
mektedir. 

21 P/T,OT YETŞT}R.l!E MER-
KEZ!.· 

K:ıtp:ıvn, 4 (A.A.) - Cenubi Afr:
ka başkumandanı )fare<al Smot<, ce
nubi friknnın, imparatorluk pilotla
rıııın yetiştirilme~i için 2-1 merkez açı
lacağını beyan etmiştir. 

.W Hl.lt..ıSE GEMl:s/: 
Vaşington, 4 (A.A.) - Kongrt> bii 

yük Ilrirnn.rn icin 75 milyon dola-r kıy
metinde 40 Jıim,ye gemi,iniıı in~:ısııı:ı 
izin vermi.. tir. 

2 AJ!ERIKAN DEN/ZALTIS!: 

l" .. ~ .... l" ... A~·k;;ı .... ·v~~iy~t ... l .... ; .... ! 
K~;~~;d·; .... r·~·~·d~·;·y·; .. ş·;h~ 

Almanlarin elinde • 
rı 

Sivastopol şehri henüz mü
dafaaya devam etmektedir 

Vasington, 4 (A.A.) - iki Am<>ri-
k:.ııı tlPnİ7.:ılt1'ı büyük Britaıway:ı v~- Sovyet aıkerlerin den bir grup 
rilı>cektir. , . Son hahPrlcı·~ giire l\To~kova mey- da olduğuna göre şimdi Mo.<kova 

Bu iki ~eminin 1t•,linı alınması ı5 111 dan nıııharPlıc,i, ııazi~:ıhfasını mu üzerine Volokol•msk ve }.foj:ıi<k is
lngiliz \'t' Polonyalı miit•»lleb:ıl goıı- hafaza etmektedir. Şcnrin ~imal ba- tikametlerinde tehlikeli muharebe-
clt•rilmi'tir. tı"1ıırl:ı Volokolom•k ve batı'1ııda !er verilmektedir. 

---oo :\Ioıj:ıbk .-;enıtlerindc pek ~idcl<>tli Tula cephesinde Almanların yeni 
Isgal altındaki Fransa- muharebPler olmuştur... muvaffakıyl'tll'r kazandıkları h:ıber 

' Alm:ıııl:ır fastl:ısız Jıucuml:ıra de- alınmıştır. 
da çocuklara yardım vam t•clerı;k .her iki bölgede de bi. Sovyetlerin buı:ada Oka nehrinin 
v . t 4 (A A ) _ l ıgiltere raz ilerlemeg~ muvaffak olmuslar - orta tarafına çekılmekten başka ç~-

i~gar;:;~notr~ki Fr~n".ııda ı;o~ukl:ırn dır. .. . . . rele.ri kal~am~şt!r. Oka, ~üyü~ bır 
»:ırdım m:ılzemesi gönclerilme•i. içi~ı Alnıan13rıı ır,urc Kalının şchrı, ~:ı- 1 n~hır. o~dugu gıbı ~u~a?akı ~an.ıal:~ bu·le~ik devletler kızıı ha~ı genıılerı- nıamen alınmıştır, Bur:ıda çok ~ıd- .. n. ıstıfade etmek ıStıyeceklerı t 
ııe mib":lacle verml~lerdir. detli ıııuhnrebe~.er olm~ştur. bııdır. . . . bir 

Gc•nıinin serbet suretle seyahati i- Sovyci~ere gore bmıı?~ ~l~nnla- Kursk ceph~sı . h:ıkkmda yem 
cin mihver devletleri de müsaadl' el· ra çok agır z-ayı~t .verdırı~mıştır. habe_r gel1!'emıştır. Maamafıh bura-
ıııi,Jpı·clir. l\fanmafih Kalının şı>hrı Almanlar da ?ır çekılme ve ileı; hazırlık hare-

. ketı vnrdır. 
Şimdi Sovyctlerin tutacakları mü

dafaa hatlı Don nehri üzerindedir. 
Ve Sovyetler, fazla zayiat vermeden 
bu hattın arkasına çekilecek olurlnr
sa Almanlara karşı bu kış nıiidafaa
ya devam edebileceklerdir. 

• 
So.ryet tankları 

~~~~~-~~~--~~--~ 

"\ 
Af mani ara göre 

r 
lngiliz kıtaları 

Teodosya limanı Arkanjele vardı 
zaptediJdi Rusyaya lngiliz tayyare 
. j ınalzemesi sevkedildi 

Denızaltıları Atlantikte * * * * 

.Sovyetlere göre 

Rus kıtaları mu
vaffakıyetler 
kazandılar 

J + , • b 1 Londra, 4(A.A.) - Dün Londra genli alırmış ar ve Stokholmda ayni zamanda ilan Kınn1da Almanlar !)() 
&!rlin, 4 (A.A.) - Alman telılij\'i : e~~ldiğine göre Ruıyaya mahsus. in- b" "l" , . l d"l . 
Kırım yarını a_d3sıııda Alman ı·e gılız . t";yyare malzemeıi ArkanJele ı ın O U ~ e yal a 1 ver l Cl 

Rumen kıtııları daşnıunı tak;lıe devam ırelmııtır. Mo~kova, 4 (A.A.) - Sabahki Sov-
.•diyorlar. Kı'l'ım "ahilindeki 'l'eodo"ya . 1.sveç ırazeteleri bir çok büyük in- yet tebliği: 
lima~ıı zaP.tedilmiştir. ~ningraddaki ırılız nakliy~ .gemiıinin Arkanjel. ti· l B~. gece kıtal::ırımız, bütün cepheler
mühım duşman te.~ekkuller! tarafın- manına ln&'ılız kıtaları çıkardıgını de duşmanla muh:ır.~be etmişlerdir. 
dan bnkların yardımiyle yapılan iki yazıyor. Bu kıtalar bilhasaa tayyare l\foskova, 1 (A.A.) - Bu gece nc<
sa.ırlma hareketi te~~blıüsü püskür- mürettebatından ve makinistlerden redilen Sovyet tebliği: · 
tülmiiştür. Almaıı hava kuvvetleri Kı- mürekkeptir. 3 Soııteşrinde bütiin cephe boyunca 
rım ka'l'asularında 1000 tonilatoluk bir lıveç gazeteleri Rus esirlerinin muharebe devam etmiştir. 
licarct Yapuruııu batırmışlar \·e 5 bü- ifadelerine atfen Ruıyaya harp mal- l\luharebelcr Kırımda ve Kalinin 
ylik nakliye vııptn·unu bombal:ımıslar- zemeainin çıkarıldıiı ve bu malze • çevresinde lıilhassa sidclelli olmuştu.-. 
dır. Giindüz l\Iosko\'a bombalanmıs- menin derhal cenup iıtikametine Sovyet hava kuvvetleri diişmana ağır 
tır. l.J>ııingrad üzerine ynpıi:m gece ıevkedildiğini haber vermektedirler. i -Devamı 2 inci sahifede -
hiicumunda sehrin miiteacldid mahal
lerinde biiyilk yangınlar çıka~·ılmı~tır. 

- Devamı 2 nci Sahifede - Bir kalay muhtekiri de 
yakayı ele verdi r-Sovyetlerin

Karadeniz 
donanması --------

Türkiyeye mi sığınacak 
kendisini nıi batıracak? 

Kohen, kontrol 'memurlarına da 
600 lira rüşvet vermek istemiş 
İhtikar yapan ve suçu meydana çı-' girişmişl.erdir. Memurlar 600 lira is

Karadenizdeki Sovyet donanma • kınca kontrol nıemurlaırına 600 lira temiş, hak Kohen, pwrayı çıkarıp ver
sı, Kırımın Almanlar tarafından iş- rüşvet veren Mimar Kemaleddin cad- miş ve o sırada lıu suçundan dolayı ela 

1. · 1 desinde inşaat malzemesi ticarethane- hakkında zabıt varakası tutulmuş, her 
ga ınııt tamam anmak üzere olması 1 si sahibi sak Kohen tutulmuş, Adliye- iki suçundan dolay1 Adliyeye sevkedil-
sebebiyle vaziyeti mütküldür. Bul- ye verilmiş ve tevkif edilmiştir. Vak'a miştir. 
gar rl\dyoau, Rus donanmasının Si· şöyle olmuştur. Keçecilerde 904 üncü sokakta Ab
vastopoJ limanı da Almanların eli- Hüseyin adında bir kalaycı, !sak dullah oğlu Hilmi, dükkanında 17 ~u
ne geçtikten aonra Türkiyeye sığın- Kohenin mağazasına giderek kalay sa- va! şeker bulunduğu halde satışa ar
ması ve boğazlardan geçmek iste- tın almak istemiş, mağaza sahibi, mal zetmiyerek müşterilere: 

bulunmadığı cevabını vermiştir. Bu- - Şekerim yok. 
mesi muhtemel bulunduğunu bildir- nun üzerine Fiat mürnkabe bfürosuna Demek suretiyle Milli korunma ka-
mektedir. Bu radyoya göre donan. müracaat eden bu şahıs, vak'ayı an- nunu hükümlerine aykırı ha~·ekel ı>t
ma, Kııradeniz limanlarında aığına- !atmış, memurlar, mağazaya giderek tniş, Adliyeye verilmiştir. 
mıyacak, fakat Türkiyenin bitaraf- araştırma yapmışlar ve 60 kilo kalay oo---
lığı sebebiyle aldıiı vaziyetten do· bulmuşlarclır. 
1 T " . . İsak Kohen, bir aralık memurların 
ayı, urkıye tarafından kabul edıl- yanına soku im us: 

miyecektir, Maamafih Rus donan- - .Bu işi yoluna koyalım. Size par:ı 
maaı, boiazla.rdan Akdenize çıka vereyım. 

-De•amı 2 nci Sabifed- 1 . J?en:iş. m~murlar dn rüşveti alacak 
gıbı hır v:ızıyet takınmış, p:ıznrlığa 

IGüıntüın M~~~D~~ü 1 

Fransız eemi 
kafileleri 

Alnıanya hesabına nıal 
taşıyorlarmış 

> 

Fak;ıt bu da llfoskovıınm müdnfaa
sınn bağlıdır. Zira, aksi takdirde 
Moskovayı terkedecek Zukof ordu
ları Oka nehri gerisine çekilecektir 
ki, bu cephe, fazla emin değildir. 

'Doneç havzasında Alman takip T••t•• J • • • 
harekeli d<ıvam etmektedir. Burada U Un erımızın değer fiatla satı

lacağından emin olabiliriz 

Ruzvelt ve 

Bir Amerikan 
gemisi daha 

refikaaı 

Almanlar, yeni sıınavi •ehirleri nl -
dıklarını bildirmişler;lir · 

Fakat Almanlar ileri' kollarıııın 
nerelere kadar vardıkları kat'i :<tıret
te malilnı değildir. 

Rostof üzerine harekat devam et
mektediı-. Kanlı • muhıtreb'eler ol -
mu~tur. Fakat Alm:ınlar şehir üniin
deki müdafaa hattını yaramamışlar-

" -,,.....,, . dır. .. .. 
• < 11' - Drı·<ıı>ıı 9 ıtııcıt S11lıifede -

~--~---------- ooo--~ 

Vişi mllli konseuinde Dr. Behçet Uz 

----------
Müstahsilin nıenfi propagandaya kulak verıne

nıesi ve mahsulünün satılacağından en1in 
olarak müsterih beklemesi laz1n1chr 

Tiitiin piyasasının açılma günleri dar edilmektedir. 
yaklaştıkça; bazı menfaat dü~künleri Bize verilen ınalilnıata gör~. son 
tarafından zaman zaman miiStııhsili günlerde bu kahii kimseler gene tütün 
endişeye &>vkedecek şnyi:ıl:ır çıka,rıl- mıntakalarıntla faaliyete geçmişler, 
makta; bin giiçliiklc mahsulünü yetiş- muzır propagandal~wına lıaşlaınışiJr
tiren, balya h:ıline koyarak •atısa in- dır. 

·yakında~bazı de.x. 1·!5 1·ı~- Dt"ın ·Anl<.ar,·lclan s.ell- tiz:ır eyliyen çiftçinin huzuru hıılel- <Bu sene tütün r<>kolt<>o;i 35 milyon . 1 .. 
1 

· ~ · • ~ kilodur. Tütiiıı fazla olduğunıl:ııı satı- Bır ngılız zırhlısı . 
1.landa adası açıkların- }ikler olacak ' . l }" 1 ~ lıımıyac:ıklır. Geçen senenin nıuh,ıulü ~,on?r:ı, 4. (A.A.) - Amıra.llık 

l 
·ıı r rıınıze ge ( ı $AR E.T 1.E.'""' depolarda durnıaktndır. :\1:ı1ını kim c1;ııre"' 1~ıraıından bugün ne<redılen 

( a torpı en( 1 Visi, 4 (A.A.) - Devlet ı·eisi :\Ia- Denizli mebu<u Dr. Behcet Uz, evvel sata"'ıı 0 kazanacak, dij(crl<'ri bır leblıgdc deniliyor ki: 
,... Vaşin~on, ~ (A.A.) .-- UıınytPd reş:ıl Petenin IR~ı:_~b~s~ ile yakıııdn cliin akşamki Afyon treniyle şehrimi- S f ·"l · t pişman olacaktır.> Son zamanlarda Vi~i hükümeti , 
•·res bildiriyor: milli konseyde degışıklıkler olııcaklll'. ze gelmiştir. Kcndi•iııi Menemen i•- e Cl ı usar pos ası hte, köylerimize karlar yayılmasına ş~rktan Frnnsaya A imanlar . hesabı-

. Amerika Bahriye nezareti, buglin Koırneyiıı bazı ,azasına, •ira•t mazile- lasyonıında belediye reisi Reşad lzmirden Seferihiıara, her gün çalıŞııan p<"opagnnda b~dur. Her ><
0 ne nama~ Ül'!yaıı himayeli g~mı~er kul-

h!r leblii[ ne•redeırek S~ll:ın" :ıdlı Aıne rinden veya mason localarına mrn- Leblebicioiilu, belediye reis mu:ıvini sabah ve akşam iki otobüs hareket a\·ni nakıırnt ile fanlıyete g~>Çen bu lanmaga 1ı:.-lamı .. tır. Bır I•ransız 
tıkan petrol gemisinin Jzbnda adası subil·etlcrinden dolayı el ı;ektirilecek- Suad Yurdkoru ve belec!ive mecli<i etmı-kte; fakat lzmirden S~ferihisa- menfaat clü•k,ünleri, bu Rene de ayni ~:ılopcsi hinın~·"'iııde böyle bir ge
n_çıklnrında torpillcndiğ'ini bildirmiş- tir. • az:ı•ıııdaıı bazıları, KarŞıyaka ve ra haft,.nın ancak iki gününde pos- tempo ile yiiriimeğc ba.~lamış, hatlfı nıi kervanı keşfeden İngiliz k11r:ıkol 
tır. İstifa ııi\'etinde bulunan bir kaç az:ı İzmit· L•tasyonlarıncl:ı da bir çok ta gönderilmektedir. Vilayetin en bazı yer~rde daha ileri giderek, mü•- gemileri donanmayı hnberd:ır etmiş, 
" G~mi, 28 _ 29 ilktesrin gece>i, yani da vardır.· dostları, belediye azal:ırı ve memur- mühim ve en yakın bir kazaaına tahsili şüpheye düşürdükten sonra ka- \'e cenubi Afrika sahillerindeki bu 
.nubeıı Ce ·mis :ıdlı Amerikan torpido l---------------1 !arı karşılamışlardır. Dr. Behçet po•:, sevkiyatını hafhnııı iki günü. paro verip tütünleri kapatınıy:ı kal- keı'\·anın kontrol edilmek üzere bir 
lnuhribini'n Jıatırılnıasından bir gece yoktut'. · ' Uz'un İzmirde ge-ri kalan bazı isleri- ne inhisar ettirmek. h•~ halde der - kışnıışlardır. limana girmesi himaye gemisinden 
ev:cl torpillenmiş, fakat ağıır hasara Vaşington, 4 {A.A.) - '.Amerika ni tamamlamak üzere mezuniyetle hal '~""'ri li.zım &'elen, doğru bi!' it Bu vaziyet ~arşrnında müstahsile şu btenince ı·ed cevabı ~lııımış ve beş 

l
rngmen sıılimen Umana varmıştır. Bahriye nezareti, Ruben Ceymis tor- geldiği ve bir hafta, on gün sonra o!ma1a ıerektir, ciheti izah etmek iste!'iı ki, bu şekil- gemiden üçilniln mürettebatı, gemi • 
07 ki,ilik mürettebatı arasında zayiat -Devıtmı 3 üncü aahifede- An karaya gideceği öğrenilmi§tjr. *.. - Devamı 2 nci Sahifede - -Devamı 3 llncli aahifede-
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lngiliz oilotları 
K.açnıak için tedbir 

alıyorlar? 

. 
mı 

' Sovgetlerin Karadeniz 
donanması 

-Bat tarafı 1 inci ıahifede -
cak olursa, Sofya radyosuna göre 
halyan donanmaıı tarafından batı
rılacaktır. 

Fransada bir 
tren kazası 
~o kişi öldü, ıs kişi 

f 

(Şehtr ve Memleket Haberleri) 

Zey inyağı satışları 
I_· _F I_K_R_A _ı 

FERDiN MES'ELELERINDEN: 

Sosyal Ferd 
Bahri SAVCI 

-11-Londra, 1 (A.A.) - Berlinden Stok
lıolma gel~n bir telgrafa göı·e, Alm:ın
vadn m<'Cbtırl inisler yapan İngiliz pi
lotlarının ka<;malarını temine yanya
c::ı.k al:ınlar ,·ardır. Bunhrın ü1.erinde 
küciik bir cle;ıtere ile Fran~anın sima! 
kı,.;İmlııırını gösteren bir harita v~ Al
manyanın deniz bölgelerine nirl ciiğN· 
hir harita ile gıda komprimeleri ihth•a 
Pden bir de çnntn bulunmuştur. 

Bulgar aözcüıü diyor ki: 
Bu vaziyet karı-ısında Rus Kara

deniz filosunun, kendi kendisini ba. 
tırmasından ba,ka çare yoktur. 
Bundan sonra Almanlar d3 ordu
larını, denizden Kafkasyaya nakle
deceklerdir. 

yaralandı 
Paris, .ı (A.A.) - Dün ak'!am 

Orient - Paris treni biıı: kat.aya uğ'r:ı
mış, 20 kişi ölnıiic;, 18 ki._i yaralıınnw
tır. 

ihracata müsaade edilince 20 
liralık alivre satış yapıldı 

b• Dün, Türk inkılabının ferdi nasıl 
ıD anladığı, onu, hangi felsefi ve politik 

görüş zaviyesinden ihata ettiği, 
ferdi, sosyal hayat vakıası karşısın
da nasıl değerlendirdiği hususunda 

Ölenlerin ekseri;;i Parislidir. Kaza 
yüzünden 5 Yagon hattan <:ıkmış, •·e 
katar devrilmiştir. flükumet makam
l:ın. kazadan haberdar olunca dN·h:ıl 
,·ak'a mahallin~ memurlar gönrlnmi~
lerdir. Tahkikat yapılıvor. 

Zeytinyağrnın ihracına nıiisaade lecektir. 
edilmesi üzerine satıf;lar kin hazırlık- :;,\Ievsimin yeni 7.eylinyağı mah-;ulü 

ortaya bir sual koymuş ve Türk in
kılabının lafzi formülleri olan altı 
okun ferdi anlayışdaki esaslı 
prensibi, onu inkar etmemektir.» 
Demiştik; Fakat yukarıdaki suale 
tam bir cevap vermemiştik. Şimdi 
bunu deneyelim: 

tar yapılmaktadır. · · on gün zarfında İzmir piyasasına ı.rc-
20.000 liralık alivre .~:ıt ıi\ muam le- tirilecek ve :;atıı;a cıkanlacak1.ır. Fi

-~i yapıldığı öğrenilmhıtir. Bu mahsul atlerin yiik~eımesi nıııhtem(!! !!Örül-DtlO 

SOVYETLERE GORE 
Görülüyor ki, Kafkasyanın işga

l ini, Bulgar radyosu, yakın bir İş 

olarak telakki etmektedir. 

hirinci ve ikinci kanunlaırcla te.-tim edi- mekledir. • 
--~~~-000-----

- Baı tarafı hirıinci ıahifede 
kayıplar verdirmiştir. 

}Ioskorn. ı (A . .A.) - Sovyet teb
liğine ek; 

Cenup cephesinde lıir Sovvet birli~ 
diişmanm :~ piyade taburun~ı imha ,:e 
20 tankı tahrip eylemiştir. 

Kareli cephe~inde bir Sovvet bklif;i 
ılü manın geri hatlarına girmis ;e 
Flnlanaiya kıtalariyle yapılan kıc:ın bir 
nıııharebede iki bölüğü imha etmi!iitiı·. 

Resmi Rus sözcüsü ise böyle bir 
tehlikeyi yakın görmemektedir. 
Kafkaslar, iyi tahkim edilmiş oldu
ğu gib! İngilterenin de Rusyaya 
yardım edeceği bildirilmel<tedir. 
Diğer taraftan Sivastopolun Altnan
lara geçmesiyle Karadenizdeki 
Sovyet donanması Noroaiaki lima
nına iltica etmektedir. Faka~ Al
man tayyareleri, daha şimdiden bu 
limanı ve teıiaalını bombaı dıman 
etmelctedirler. Bu sebeple donan-

Londra, 4 (A.A.) - )fo,;kova rad
.rn.-<u, bu ı<abah ~iddetli muharebeler
den bah~tmiştir. )fozaik ve Volo
k:lın~k k ·imleıı·inde Alman kıtalarının manın Batumda ve şark aahillerin
ileri hareket tesebbüsleri <levanı etrni:- de sığınması icabedecektir. Fakat 
tir. (K) köyün.Ü zaptetmek için tank- bu limanlar, Karadeniz donanma -
!arla mühim hareketler yapılmışc;a 'a sını iatiap edemiyeoek derecede 
diismana mühim zayiat.verdirilmi~ ,.~ H k 
bu kuvvetler, püskürtülnıü~tiir. dardı... a ikaten anlafılıyor ki, 

(H) *hri mıntakasıncla düsmanı.ı Sovyet donanması, müşkül durum -
'eva nehrini g-eçmek için ,\0apt1°ğı mli- dadır. (Radyo gazetesi) 

kl.:P.Ter t'J~~bbüsler, her defasında ~eri •-------...;;;.;;;.,:,;;,;,;,;.;;.;;,;,~
a tılmıstır. ALMANLARA GORE (S)' . ehri mmtakasında onetlH. 
muvaffakı..vebizlikle neiitelene;ı mu- -Ba~ tarafı 1 inci ıahifede -
kabil ~ir taaı·.ruz ypm_ı~hır~Iıı:- Alman- Britanya iaşe vapurların:ı Yeniden 
!ar~ ~gır zayı_at \erdırılmı~tır. . ağır darbeleı· indirilmiştir. Denizaltı-

·• Son te,·ıı·ınd~ ~o\:~·et ~ayyar.elerı, lnr Atlantiktı> bir torpido muhribi ile 
Alman topçu men:ılenııe pıke hucu:ıı- :;;1 bin tonilatoluk ıı ticaıret vapunı 
l:ır yapmışlardır. 12 tank, :~o top, :~ hatırmt'lardır 
ham. clnfi t~pu tahrip. eclilmişti~.'· Ayrıca 3 va~ur ve bır torpido nıulı-

(_!'\) sehrıne ~aaıTt!Z eden clu.:ııııı_,ı ribi torpil is:ıbeti\"İf.' ciddi has:tra uğ-
"'rı atılmı;; \'f' bır Sovvnı 1 ·ıtası creıııs t · .., • ·. - . " · · .. . ramı. ır. 

~.ı·azi iizerine kıwa mayiııleri clökmli-ı- Şimali Afrikacln Alman Ştukaları 
ur.. 

1 
• .. Tobıı:uk yakınında Britanya topçu mı:v-

~ flıı- mıı!t:ıka~:akı _Al~ı:ııı hucumuıı:ı zilerini Ye beton sığıııaklan bombaJ:ı
·- ovvet mıtralyozlen .;ıclcletl\' ateş a<:- mrnlardır. ı diisman tavv·ır, mf',·cl· -
ıt~. ıs, :ıoo den fazla Almaıı öldürülmiis- nın'a hücum ediı"mi,stir.' f>'ü~r:;aım~· kt;-
ıır. "k h •- kk''ll . Al . çu · :n-a wşe · ·u erı, munyanın şı-

J 1 •• • . mal doğusu üzerine bir akııı yapmı~-
,onc 1 ·~: 4 ( .A.A.) - o!ı .ılınan h.ı~ !ardır. İsgat altında bulunan toprak

berl_ere go~~. ark c.·ph«sıncle :ısk e~·ı !ar ii?..eri~e vapıl:ın diğı>r b'.tt· akın Ps

Y<ızıyet .;uau r: nasında lıir ·Britnııva bomh:ı tan·are~i 
. .\[osko\•a me~:daı~ ~uha_ı~l.~~i eıı ıw- dü><ürülmüıstUr. · · -

Günün ıneselesi 
- Baş tarafı 1. inci aayfada -

deki şayialar esas:;ızdır. yalandır; 
bunlara kar151 kııl:tkiarımızı tıkamamı1. 
lazımdır. Xitnkim geçen sene bu prJ
p;ıganda selin" kapılmıs olanlar. bila
hare nldaııdıklarıııı anlamı ·]ardır. 

Belediye reisi vazife
sine basladı 

> 

Belediye reic;Jiğine intihap edilmiş 
olan Reşad Leblebicioğlu, diin belcrli
yede riyaset makamında tebrikleri ka
bul etmiştir. Vali Fuad Tuk:al, kon
soloslardan bazıları, bir cok clostları, 
kendisini zivaret ve \'eni vazifesini 
tebrik etmiŞterdiır. Öğl~cJnn sonra B"
lediy2 daire miidiirlerini k'.ıbul rrlen 
reni reis, belediyenin muhtelif i:;;l~ri 
hakkında kendilerivle hasbıhalcle hıı
lunmuş, kadrolar hakkında lıazı m:ı'lı
mat almıştır. 

Kesin olanık :öyliyehiliriz ki, hiikÜ
nıet: geçen !'ene olduğu gibi bu sene de 
mü;;tahsil lehine 1:1zım gelen bi.itiın 
tedbfa·leri almaktadır. Rekolte .r_Li~
-;ekçeclir, fakat tütünlerin kalitesi ırı
dir. 1'alep fazla olduğundan bütün 
mahsultin ~atılacağıııclan şüphe edile
mez. Gecen senenin mahsıılii bastan
bas:ı. cleıiolarcla değildir; alıcılar bun
Jar~ıı mühim kısmını 'se\'ketmi~tir. Y -
ni mah;;ul mübayaası için de hazırlık
hı·a başlanmıştır. Piyasanın .açıJnı. -
~ına gelince; müstah.;iJ lehine en rnü- • 
ııa,;ip göriilecek zamanda hükı'.irnet 
bunu hildirP.c ktir. 

---'000---

Bornovada dil kursları 

açıldı 
BorııoYa C. H. P. ıı-ahive merkez 

hiııa:nıda gençler için dil· kur,;u açıl
dığı ,.e büyük alaka gördüğü öj!renil 
migtir. Kursta İngilizce ders veril -
mekteıliı. 

:\Iüstah:;;ile ·unu tav,;iye eck•riz: 
)fah,;ııllinüzii değer fiatiyle ı-:atnca

ğınızdaıı emin olarak. müsterih ud•
leyiniz. Acele etme.viniz. menfi pl'op. -
g:ındalara kulak \'0 rmeyiııiz. 1:-:tic:ıl 
gö~tı>rmı>~ iniz. 

** 
-----ııoo-

Ağaçtan düşerek 
yaralandı 

Bayındırın Falaka köyünde Şakir 
oğlu 16 yasında Ali Kulak, bir zey
tin ağacı üzerinde zeytin toplarken 
bindiği dal kırılmış, yere düşerek 
bir kazık batmak guretiYle sol kası
ğı:ıclan yaralanmış ve İ~miı' memle
ket ha,.faha~ine geliı'ilerPk tedavi al 
tına alınmı~tır. 

---,000---

13avuıdın.la bir arazı 
saüsı durduruldu 

l~iat n1Ürakahc 
keınisyonu 

Vilayet Fint miirakabe komisyonu, 
dün öğleden .evvel vilayette Vali mua
\•ini Ekrem Yalçınkayanın reisliğinde 
toplanmış Ye halkın gıda maddeleri 
fiatleri U7.erinde mü;:akerede bulun
muı:ıtur. 

Antalva seferberlik 
"' 

lnüdürlüğü 
\'iliıyet köy \'e i:ıtatistik bürosu ~~

fi Fikıri Bakırcıoğlu, Antalya sefer-
1.ıerlik müdürlüğüne tayin edilmiştir. 

Yeni vazife.~ine baslanıak üzere bir 
kaç gün zarfında ~\ ntaiya~·:ı haı«•ket 

cle<X!ktir. 7.ık safhasına gırmıştır. Kalıııın Ç \"l"t!- Berlin, 1 (A.A.) - D .• •. R. ajan,,ı ---000---
'fohuınluk teYziatı 

sinde Ruslar lnisyatifi PJl~ıı·inde tut- bildiriyor: Ba.\'Jndır, (Husu:;i) - Çıpıak köyii 
nı:ıktadır. :\fo:;konıııın ~ımal batısı Dünkü Alman a>ıkeri tebliği hakk:ıı- hududu ıhıhilinde hazineye aicl 60 kek
\'olokol:ımskda istikam~tiıule Alman- ela şu tafailat \'crilmekt€dir: . tarlık bir arazi ı-aiı~a cıkarılmıs ve 
lıır hücumkııı:a .. d~.,·.am ed'.yorı:r. Tuln-ı . ~iman kıtalarının Kvrımda ile,·ıe- 2600 lil'aya bir şahsa · sat.ılmıştır. ·Fa- \ ' ilfiyetçe kaza ve köylerdeki ınti,;
d:ı ~.iman taz~ ı~ı .ıı1:maktadıı ·.. yışı devam etmekte ve Sovyetleriıı kal bu ;m·acla kaymakamlığa bir ih- tah~!lle re tohumluk _lıuğday _ve ~~·ıı:ı 

Doneç çevre.sıncle Alman fıucumla- elindeki küçük sahayı daraltm:ıktadı,·. barda bulunulmus, mezkur arazinin tevzıatıtıa devam .edılmektedır. Şım-
rı \"e .muhar:~ı~r r~ev~m ecl~yor_. ; 1 _Kır~.mdaki Sovyet kuvvetlel"İ !çin 011 lıin liradan fa~la değerde olduğu diye k~dar tevzi edilmek üzere :~.09G 

Kıı ıı~da rnzıyet \ahım telakkı f'Cl.l- e:-:ır dusmek veya deniz yolundan kaç- bildirilmiş; bunun üzerine ferağ mtıa-ı ton ~ugday hazırlanmı~t~ı-. .. 
mekt~dı~. Bu_nunla ~rıı.?cr _Almanl:~·'maktan baka çare yoktur. Fakat Al- melesi clunlunılmustur. Alakacl:ırlwr Ilır çok kazalarla nahıye ve koyler, 
kı·n~lılenn_e.): av lada~ uzerınden bı•t" man tayyarelerinin attıkları bombala- bu hususta tahkika't yapmaktadırlar. tohumluklarını alarak ekmeğe lıaşla-
~ çıd temını11e m ıvatfak olamamıslai·- 1 rın tam bahetiyle limanlar batını'), 00 • mışlanlır. Bir kısmı da bugünlerde :-ıl-
dıı. !gemiler de tah.ırip edilmiştir. Gemiler" G l' B I } l' dıracaktır. 2270 ton tohumluk buğday 

Alma·ılnrııı Ker. \'e T oılozyeyi geç- binmiye imkan bulamıvan 5;u75 ::io\'- alp a 1tiyar ge ( l peşin para ile. 710 ton lıuğday tavizen, 
tık1eri hakkındaki haberlnr asıl~ızclır. 1 yet a:;keri e.·ir edilmisÜr. .Mıntaka Parti müfotti imiz, İstan- ıo:ı ton ı:Jfı.h edilmi~ istasyonlardan 

. :\fo;;kova, 1 (A.A.) - Yarı resmi ı Bu kuvvetler, ivastopol ~varında bul mebusu G:ılip Bahtiyar Göker An- gelen buğday pe,in para ile \"e 15 ton 
lur kaynaktan <_ılınan. h!ıberlere gij.ı·ı>, bulunuyorhırdı. Bu yübek rakam, Bol- karadan ı;ehrimize gelmiş, Denizli v:ı- aırpa ela g.,ne pe!)in p:ıra ile te\'ıi edil
.\Ioskova ceP.h.~,;ınde - "'·a nehrini geı;-'::şevikJ.erin Kınını müdafaaya ne ka- !isi Q;;man Nuri İstanbula gitmistir. mekteclir. 
ıııek te.~e~bus_un~ .. bu!unan di.işm:ın 1 dar büyük ı>hemmiyet verdiklerini ---,000---

kuv\'etkrı pu~kurtulnıti~tür. ! gösteriıı.'. . 1 y· 3 ~ ~s a 1 r>etrol tevzjatı 
. . . ' . . . \ Kırımd.~ki müdafaa mevzilerine 24 'Wf U 

. )fosko\ a, 4 . (A.A.) - Kı an a) .ı · Sovyet tumeni yerle~tirilmHi. Buıı- ____ _.__________ İaşe miiclüdüğü tarafından hazır!a-
:S\'ezda gazetesı, Almııııla•·ın Kırım' !ar kısmen imha d'l . . kş d ÜZÜM ı nan tev7.i listesi ü7.erinden bugün şeh-

1 b. . , • e ı mı::ş, ı>ımen e 1 f ı 
~ a_rım ac asrnın ır kısmım _ele gl'.çır- yıpratılarak dağıtılmı. \'e esir alınmış- ırimizin muhte i yer erindeki bakkal-
mış olduklarını Ya7.ı,·or ve dıyoır kı: 1 tıı· Ru.;lar cl·ıg· me ·ı · d ı. K. S. K. S. Jara petrol tevzi edilecP.ktir. Halk, bu . . . . . . · • • • \'Zı erııı e uo · \'e- k 6 

Almanlar agıı· .. z~yıat verı:ııı~lerdl!·. re tutunmıya çalı~mışlardır. Al~an 25:J A ·se-ki Ban. ın 5 petrolleri bakkallardan satın :ılalıilc-
Kınmd:ı !l0.000 olu v~ yaran varuır. 't·ınaıı:eleri hazırlık!· . h" . ct" ; • 70 P. Klark ~\lıh. 47 50 18 :>O cekll'l·clir. 

1- t•ı\'"aı·e ·>o- t t h · 1'1 · 1 '.. ' • aıı ıçe 10 ll'Jll.~ "O I' -.! Alba "k ı~ :;·,1 

• 0 '·.: ' ~ 0 op a rıp ıec 1 mı:ı- tir. Seyyar b111· dok da tahrip edilmis '' '· ..,, • ~·r.. · 1 v' 
tır. Almanlar, ~.ovyet mukavemetiııi ' tir. Tayyarel.er, ayrıca Kafkasvaya ,.~ 21 .\!. il, "'azlı '17 :rn · lfı :>O 

---x.---
Oenize · düştü 

Mualli111lcr ara, ında 
tavin ye nakiller 

Selçuk~ köyii öğretmeni Cahide Ku
mova mova izmiriıı - Rost:ınlı okuluna, 
Tire _ Kahrat köyii başmuallimi Şe\"
ket Günav Tire - ~ierkez ikinci okulu
na. Tire Üçüncü okul 1iğretnıcni ]{pmal 
Özdemİl' Karabtıının merkez okul baş
öğretmenliğine, Gö!Cükkr 1{övii öğ
retmeni Ahdülkadiı· Hançw Ödemiş. 
Ka\·makcı ködi olrnlu baııöğretmenli
ğine Re.rga~ada Kadriye okulu ög
rnt~eni Rı;:a özıren Bölcek kö~·(i bn~
öğretmenliğine ,\[ar;ııaris merke~ oku
lu öğıı·etmeni Bahrıye Çanka Bnyın
clır - Derehası köyü okuluıı:ı, Çıplak 
okulu öğretmeni Hii:ıı~i Er~an _ lznıir -
Hnlid hev okuluna tayın edılnııslerdir. 

. 000---

Karaburun n1üddei
unı uınil~ği 

Karaburun nı üdd~iumumiliğiıı.e 
Beyşehir müddeium~mı. ~uavini Ka
mil ÖskP.nt tayin edılmı;;tır. 

4)0C' 

A vdın o-üreşçileri Is tan-
. bula gidiyor 
A \'Clın bölgesi güre" takımına men

sup· ·1 giire ~'.i, ~s~an?~~da .. .vapılacak 
Greko _ Rumen bırıı~_cılık mu:abakala
rına iıüirak etmek uzere başlarında 
bölge ~üreş ajanı :iazhar _Edgü~r ol
duğu halde şehrimıze gelmı~leırdır. ~ll 
sabah lstanbula hareket erleceklerdır. 

Eşref paşa postal~anc
sindc hır vak a 

:;,\hı,;a adında biri. clüıı K-ırefııaııa 
Po:;ta ı:ıube~inde ça!ı~ma._:-~a.ti. dışında 
mektubu kabul cdılmedıgı ıçın posta 
memurlarına ağır sözler ~arfetmiş ve 
mahkemeye ve~:ilmistir. 

i\iahsul isteniyor 

Hakikaten, Türk inkılabı; bütün 
siyasi, i~tısadi ve içtimai prensipl~
rinde, Türk ferdini, daima, soayetenın 
ihmal edilmez bir unsuru olarak 
görmüştür. Bu itibarla, ona, sadece 
bir vasıta olmanın aşağı seviyedeki 
de~ersizlizini değil; sosyetenin, can
lı bir kıymf"t unsuru olmanın üstün 
derecesini vermiştir. Fakat bu nokta. 
da, en titiz hassasiyetlerin fikir asa
biyetine sahip gerginliği ile duralım: 
Türk inkılaplar serisi, ferdi, yegane 
unsur ve yegane gaye olarak ele al
maktan çok uzaktır. Bizim yirmi yıl
lık mücadele ve ihtilal tarihini, her 
şeyden önce, geniş, çok geniş b!r 
sosyal devrim; esaslı, çok esaslı bır 
cemiyet bünye ve temel değişmesi 
hareketidir. Bu hareketler içinde, 
Türk vatandaşı, Türk ferdi, içinde 
zengin cevherleri damarlarında 4ıta -
şıyan bir kudret ve başarma unsuru 
olarak faaliyet mevzuu olmuş ve fa
aliyete sevkedilmiştir; f~kat hiç. bir 
zaman, ferd, haşmetli bır fehr~ıy~t 
köşesine oturtulan bir put ma ıyetı
ne sokulmamıştır. 

içtimai inkılaplar s.eris! :"çan ~~n
ya görüşümüzde ve sıyası ıdeoloJıle
rimizde ferd, ne bir inkara uğra
mıştır, ~e de bir kutsi put gibi mistik 
kıymetler çerçivesi içerisine alınmış· 
tır. 

O halde Türk cemiyeti içinde, 
Türk ferdinin hakiki vaziyeti ne
dir?.. Bunu göstermek için, bir ta
bir bulmak ister isek diyebiliriz ki; 
inkılabımız, ferdi, laalettayin bi.r fe;d 
olarak değil onu, ancak cemıyetın 
içerisinde bi; varlık ve kıymet o~abi: 
len bir «Sosyal ferd» olarak telakkı 
etmektedir. Bu sosyal ferd, bütün 
varlıg" ı bütün kudretleri ve bütün , . 
kökleri ile mensup bulunduğu cemı -
yetin kuruluş kanunlarına, hareket 
imkanlarına ve manevi atmoıferine 
bağlıdır. Öyle ki, bu ferdi, mensup 

Bulgaristanda bulunan bir firma, 
İzmırdeki üziim Ye palamut ihrnc-at
cılariyle. Mar;ıilyada bulunan bir 
'İ.'ürk firması halı ihr::c.:atçılariyle! 
Uağdadda bir firma da Türkiyedekı 
manifatura fabrikatiirleriyle ve oyı~n 
cak imalathaneleriyle iş yapmak ı.-;
tediklerini şehrimiz Ticaret o<l:ısıııa 
lıi l el irm i;ılerdir. 

bulunduğu aoayal realitenin dıtında 
bir dakika düşünmeğe imkan yok • 
·tur. Hatta bu ferdi, bu realitenin ku
ruluş kanunlariyle ve manevi atmos· 
feriyle, en küçük bir intibaksızlık 
halinde tasavvur etmek bile mümkün 
değildir. Bu sebeple, sosyal ferd de
diğimiz bu ünite, bir bakıma göre, 
bütün değerleri, kabiliyetleri, maddi 
ve manevi kudretleri ve varlığı ile 

-Devamı 3 ncü aabiff'df!-

1 1 

1 ÇİFTÇİNİN KÖŞESİ -,--
p ö rre 

1 
1 

Otu 
Nihat /griboz 

Bu ,;ene her taraft:~ fil it büyük 1 ]erde, k~_ırn~ı j erle~·d~ toplan~ıaları-
bir istekle arandı. ~~ g~bi fır~at_laı:- n~n en ımısaıd n:evsımı~lır .. ~u :-ebe.pi<' 
dan istifade etm~~m~.ı bılenler sıvrı I pıyas~da .yenıden bır fılıt buhıanı 
\"C k·ıra :ıiııek oldurmek için akla baş go. terdı. 

kv!'mıya n:ıuv.ıftuk olamamışlardır.! aşağı Volgaya giden yollara taarru1.- ---
Kırıı~ıd_a nıyucaclel.~ <levam etmektedir.'. !ar yapnmı, ve Taganroka doğru giden 37~ 
. P_~ avda gaz~~e"ı ct:, ;Almanlann ;;on Alman kollarına yaıı·dım etmişlerdir. ll06:U 

,.,,lm~yen maddelerden taklid ve ll:ıkilq filit pir~ otundaı: yapılır. 
~ıhhate muzır biı· takım ilaçllll' yapa- Bu otun özü Turkı~:e:re harıç~en ge; 
rak piyastı~·a çıkardılar. Fiatler yük- tirildiği için .·o_n gun_lerde kılO'>U ''. 

!>ün Al~ancak vapur iskelesinde eldikçe bu yolda vapılan hileler de liraytı. kadar yukseldı. Çok kıymeth 
gezinen Giridli Nuri kızı 60 yaşında ~og· ·ıldı. • olan bu ot memleketimizde gayl't 

2 .. gunde 1:ula~:'. ~u~ım .. kuvvetlel"lP. FlSLbR BLR ŞF:iilR ALDIL.41:: 
hu~u~ ~ttı~l.eı ını, t.ık.ıt pu~kürtiildük-1 Berlin, 4 (A.A.) - Finlandiyalıla.r 111007 
lerını bıld.ırıyor. . ·on günlerde Petrevskovun ı -o . · .N o. 

::>Uzan, denize düşmüş ve .ı•etisen ç • b ı t" · v çok gL·· zel mah~ul · Senenin ugünleri kara ve :ıivrısı- güze ye ışır e · ı · 
halk tarafından kurt-arılmı:;, hasta- ·eklerin dışarıda bannamıy~nak ev- verir. Fidelerini her vakit Borno,·a· 
,,aneye nakledilmiştir. 1

' elan tedarik etmek miimkündür. 
C he ·iııde de <lü ;; · 0 ı- "'ı .. ~~u~. c:~p ,.. .. . "1:ı;HL!1 pı.i~- · Jometre şimalinde ve J aeryi gölünün !~ ooo ZABIT ADA Tam bu mevsimde dikilecek olan k~ı~.ulmuştur. Du?.m.anı~. muhım bir 1 batı kn·ısında Ta:ltımeyi işg-&l etmi · 

koyu almak te~bbusu akım bıraktırıl-. !erdir. · :ı-
mıs~w.. . • .... ·. 1 lTALYAN TEBL/Gl: 

K.alıııııı ı·e ı ıçın.~kı. İngiliz tayyareleri Sicilya.da dün 
• ~\'yo;k •. ~-~A.A.~ - ~~s?syetet.gündüz ve gece birkaç yere hücum et

Pre~ı~ bıldıı·dıgıne g_ore, K.ılın~n. ~-~ mişlerdir. Az haı:ıaır olmuş birkaç kişi 
Harıcıye halk komı:er mu~vını \ ı- varalanmıştır Tauvaı·eleı·imiz bir dii"-

. ·k"d K "b · f ı · ·lerdır Mol - ·' · 'u . ' çın.:. 1 e uı ıse .e. g~ mı :. 0 man tayyareııini düşürmüşlerdır. 
tol daha eHel Kuıbı~ef.e gelmış bulu- Şimali Afrikada çaırpışmalm ol-
nu\'Or<l.u. · t T '·- ı. · d b' ı·· 

·A, XALtSTl~ ASKERİ i\IÜTA- muş ur. o~uı-_. ~~~:ı~s~~ ~ ır <us-
LEASI: • maıı tayyaresı duşurulmuştur. 

8 
9 

10 
11 

50 B bel d · r · -·-·-·-·-·-·-,... ridanıardan önümüzdeki mayısta :~ ornOVa e ıye n1ec ISI BiÇ AK T AŞIY Afl.'LAR: bol bol mahsul alınır. Alınan çiçe~ 
58 Bornova Belediye meclisi, devl'e Çor:.L,kkapıda Tabak .Mehmed, ts- mahsulü gölgede kurutulur Ye öğü • 

SİY AH Loplantılarına devam etmektedir. mail, Ali Mehmed, Mehmed Yaran, tüliirse elde edilen tozun kilosu erı 
21 A. Hakkı a. 22 :32 Etem Pekinin reisliğinde yapılan ilk Abbas ve -Hüseyinde, Kemerde Ha,.aıı ;ışağı iki liradır. Bu tozdan pire, iah-

1NC1Iı toplantıda reis vekilliklerine Ayşe İğ- oğlu ~[ustafacla bİl'er bıçak bulıınmu5- takurusu, sivri ve kara :-:inek \'e ha· 
K s K. S. riboz ve Süreyya To;!<:gözlü, daimi en- t mam böcekleri ile mah~ullerimize 

362 Çu 1ııcir A.A .. lG 75 23 75 cümen azalıklarına Mehmed Ali Hep- uı~'ARA ÇALMIŞ: zarar yapan bir çok böcekleri öldii· 
157 « Faik Soydan 14 15 bizim ve ~:min-Tarımcı intihap edil- l\'J.ccidiye hanında Cafoı· oğlu Be- recek en müe~ ir \'e en ucuz ilaç ya· 
109 « Slill•ymano. 17 50 22 50 mişlerdir. Riyaı:ıetin senelik iş ıraporu kir Sıdkı att·kada;;ı Mehmedin uykll- pılabilir. 
76 « P. Kark l4 16 :>O okunmuş ve ittifakla tasvip olunmuş- da bulundug" u sır~da caketi cebinden Pire otunu herkerı ev:nin bnhçe~ı-
4!) « '·:ı 1• Beıı. tur 71 e taı ıa~ının kenarına diknıelidiı'· 

.. _ rn 50 20 · iki lira çalmış ve tutulmuştur. r.u hem güzeı biı riçek hem de iYl 
Lonclra, 4 (A . .A.) - Anıın !i~tin as- Surı·yeye yardııll :rn « )I. Beşikçi 21 25 ARABASINI ÇARPTIRMIŞ: " 

k 1 Ah d - 11ara getiren bir nebattır. Köy ve şe· eri miit.'llealan şöyledir: 12 « Rtiştü Fir:ıt 20 20 Anafartalar ca.dclesinr e me og- ·· ~ 
Almanlar, Kıınm yarım adaıırnda)<i R1dyo gatetesiııdrn: 7 « i\1. Ku~akçı 30 :lO lu )fehmed idaresindeki arabayı Meh- hir e\"ll'rinde bahçenin €trafın-a !'il; 

Rus ktı\"\'dlerini iki gruba ayırdıkla- İngilizler tarafından Suriveve ·im- med kızı 70 yaşında Nuri~·.eye çarptı- diye dikilecek pire otu hem bahçen!' 
1. t" ·1 2 · • b b" t · zi Rti,;Jer ve hem de ma:vısta bahçerıı-rını bildiriyorlar. Bu, daima iftiharl!ı c ı ge ırı en 0.000 ton buğdaya ilave- 808 Yekün rarak yaralanmasına. ı-;e e ıye vermı-ı · 

ilan ettikleri bir keyfiyettiq·. Bu ayni ten ikinci kfrnunda 20.000 ton daha 74927 Diinkü ~·ekün BUGONKO PROGRAM ve yakalanmı tır. ze yaptığınız ma ·rafı çıkaracak )•:_ı~ 
d S . f l ı k" ff k getirilecektir. 7 33 H f f l 7 h KADI'' KA .. GASI. dar size para getirir. Köy ve şe!ııı. zaman a ım erapo ca ı muva a ·ı- .. • a i parça ar, .45 Ajans a- .v • · kadınları buna alışırlarsa tıpkı ipe1' 

.'etlerinin tabii bir neticesidir. A:ı,ırıca mühim miktarda mamul 75735 U. wkun herleri, 8.00 Hafif parçalar progra- Gazileır caddesinde 1282 inci sokak-
! 1 dd J t" ·1 · lRE H Al" k F"k böceği beslemek gibi karlı, fakat on~ A man ar, Kerç ~hrini mm·affakı- ma e er ~ ırı me. i de kararlaş tırıl- ZAII , mının devamı, 8.15 Evin saati, 8.:rn ta Ali kızı üsniye ve ı arısı ı - h t . bıı 

yetle bombalndıklarını bildfriyorlal'. mıştır. Y:ılnız vapur V{'Sair nakil va- K. S. K. S. Müzik: Hafif parçalaır programının riye, çocuk meselesinden kavga ede- dan çok kolay ve ıa me sız yeni 
Burası sivil halkın başlıca kaçış yfıı·i- sıtası bul~nmam:ı~ıııdan wl"iuklnr çe- galYc:ıen rı·:ı oe7ehmet :\1Il CVJ\1 son kısmı, 12.33 şarkı ve türlcüler, rek,birbirine ağır sözler öyledikleriıı- ·elir kaynağı elde ederler. . 
<lir. Bombalanmasi.\"le halkın korku- kilmektedır. 12 C K. dan 12 50 12.45 A3"ans haberleri, 13.00 şarkı ve den Adliyeye verilmişlerdir. Çif'L<:iler, b\1-ğcılar, sebze ve me~~ 

·· veciler bahçelerinin etrafına hendel· tulması gayesi istihdaf olunmuştur. 168 Ç. türküler, 13.30 karışık program, 18.03 Y ANJ(ESICJLJJ(: k'" kenarlarına ı'şe '.·-aramaz '-·erlere btı 
Ruslar, henüz Kırımın vaıiyeti hak- J.>aJeı·ıllO bonlbalandı ıau Ton Susanı 4!J 50 54 :>O karışık şarkılar, 18.25 konuşma (Dış Bergamada Dündarlı oyünde Salih -• " r 

1 nebatı dikmelidirler. l\fa'-'Ista bunla ' 
kında susmaktadırlar. Almanla!', Har- A) A _ 149 Ç. politika hadi~elori, 18.45 Radyo çocuk oğlu Hüseyin Kocavarc arın cebinden elan alınacak mahsul o~ları şa~ırt:ı· 
kofun 50 mit ~imalinde deri sana~·ii ile Visi, ·1 (A. . - agı Jimnd ci- 30 Ton :ı;a,;ul.rn Hl 25 21 :>O kulübü, 19.30 Ajans, 19.45 serbest 10 yankesicilik suıreLiyle parasını almı)-a ·ak kadar "Ok ve kı.vmetli olacak· 
m{'~hur Kur><kun ela zaptıııı hilclirmi'i- varında me'!hur Lizey şatosu, bir ya.n- dakika, rn.55 Müzik: Sı..ı: eserleri, teşebbüs eden Ahmed Hamdi oglu " 

' · h tır. !erdir. Bura.;;ı, mühim bir demir.\ )hı gın ,netice:ıınc!e tamamen arap ol- YENl NEŞRlYAT 20.15 Radyo gazeteı;;i, 20.45 Bir halk Faruk Şengezer tutulmuştur. -=---------
merkezidir. muştur. tUrküsü öğreniyoruz: Haftanın tür- LAST!K ÇALMIŞ: Okuyucularımızın çiftçiliğe ~~el 

Alm:ın tebliği alaka uy:ındmcı m:ı-1 Kahire, 4 (A.A.) - Britanya hava HAVACILIK ve SPOR küsü: Süpürgesi yoncadan, 21.00 Zi- B.ergamada Selçuk mahallesinde şo- b:lhassa mahıul haıtalıklarına aı 
hiyıettedir. l•:l"aıı Ru~.ı·:.ıda mühim Al- kuvvetleri Sicilyaya muvaffakıyetle Havacılık ve spor mecmua~ının raat takvimi, 21.10 Fasıl heyeti, 21.30 för Muharrem Yavaşın otomobili için- sorgularına bu ıütunlarda c'1v9 P 
mıın kuv\'etleri btılunclnğıı anlal'!ılıyoı.· 1 n~ticelenen yıeni taarruzlat·da bulun- 297-298 inci sayıları zengin münde- Konuşma ((Posta kutusu), 21.45 Ri- den bir otomobil Iastiğini ke;,erek ça- verilecektir. Sorgular (Anadolu ıı•· 
,.e bunların Don nehı i ü:>:eri?ıe iler:e.I muşlardır. recatla intişar etmiştir Tavsiye ede· yaseticumhur bandosu, 22.30 Ajans, lan Ahmed oğlu Ali Yükntan tutulmuş, zeteıi ziraat) adreıine sönderihrıe• 
mekt-:? olcltıkları da bildiriliyor. 1 Palermo tekrar bombalanmıştır. riz. 22.46 Cazband. Adlinye verilmiştir. lidir. 



1 

• 

S ikinci Tetrin 1941 Çuşamba -

Askeri Vaziyet~K R A 
- a .. taralı 1 mel sahifede - s l F:' d 
Kırımda Teodo.<yanın Almanlar osya r er 

t~rafından zaptedilmiş olduğu bildi- - Bastarafı 2 nci sahifede 
rdmektedir. Gerçi Sivastopol şehri soıyetenin emrindedir. 
mudaCaaya devam ediyor. fakat bu Fakat kendini her cephesinden 
k ' , • . d ·ısım. Kırımın pek ehemmiyeBiz bir kavrıyan bir cemiyet vasatı ıçın e 
kı•mıdır. bulan bu aosyal ferd · cemiyete ya-

Teoclosya, Kırım yarım ada;ıı doğu. hancı bir münzevi ol.:.adığı gibi, ce
•llnda Kerç şehrine 65 kilometre miyetin tahakkümü altında şahsiyet 
ızaktadır. Bura'1 Kafkıısnıva 75 darahşlarına ve buhranlarına uğrat
kilometre mesafededir. . . mış basit bir alet derekesinde de de. 

Kırımdıı Kerç ~ehri istikametinde ğildir. Türk inkılabı, kendi cemiyeti
dnr bir s.nha vardır ve hura~ını'iı dar. ni kuran bütün ünitelerinde tahai ve 
lık sebebiyle Sovyctler tarafından ferdi inkişafların yüksek derecelere 
ITI(idafaa•ı çok kun-etle muhtemel - çıkmasını istemektedir. Bu itibarla 
rlır. onun bu açılıf, yükseli§ ve İrtifa 

Alman ordul-:ırının. bu dar >aha- alışlarını temin edecek vasıtaları 
Yı kısa zamanda a'arak Kerç ııehrine meydana getirmek ve onu böylece 
ı·;.rmaJarı Ve 5-6 kilometre uzaktaki sosyete içinde beşeri bir değere ulat
Kafka~yanın batı sabitlerine ula's - tırmak mevkiindedir. Yalnız bunu, 
tıınlıırı cl4 cok muhtemeldir. · sosyetenin umumi inkişafı ve umumi 

(Radyo gazetesi ) menfaatleri zaruretlerine gl;re ayar-
---s: lamak mecburiyetinde olduğu için, 

Bir ı\111erikan g·eınisi ferdin, feı·diy .. t şuurunu uyandırır -
ken, bllnu cemiyet plinında ve cemi-

daha yetin saad<ıtleri i~tikametlerinde 
B f 1 · · h.f d inkiiaf ettirir. Bu sebepledir ki Türk 

- &f tara ı ıncı sa ı e e - . b. f dd. O 
Tıido muhribi mürettebatından 7 su- fe~dıne "';. '~·•?•ya~ .er 1~ • ~-;-
hay \'e 88 tayfanın akibetleri ve kur- mıyetten el~ ısıne ogrul a an k ı
ta•••'m ı h kk d k .. 'd · maye ve ıre ışme cereyan arına ar. 
• ., .. ı a arı a · ın a pe · az umı uu~' 1 k k · d' 

ltıncıu· b.ld. · t' şılık o ara , endı fer ı şuurunu ve 
gunu ı ırmış ır. h · t• · · · · k' f ··k 

Blıt GAZETENIX XEŞRll'ATI: şa sıye mı. ce~ıye~ı~ ın ıfa ve y~ -
• 'evyork, 4 (A.A.) _ ~evyork p 0 ,t •e.lme cehıtle~ıne ılave et'!'ektedır.» 

gazetesi, Ruhen Oeymis torpidosunun D~yoruz. Aksı halde, ~an!, bıı.akıya 
batırılması münasebPtiyle diyor ki: 1 ugra'!'ış fe~dler toplulugu ıle a~tı ok-

Yalnız bu denizaltı~·ı değil, ke~fecli- ta~ bı~. tekıni t:'ha~~uk ett;:m~i~ 
l<>eek denizaltıların hep8inı temizle- mumkun olmadıgı g~bı, başı b ' 
tnedikçe Am rikalılar rahat edemiy<•-1 ferdler kaynatması ıle de, to1;>lul~k 
cekle d. halinde bile ayakta durmak ımkan r ır. . . . 

C<'nubl ve garbi Afrika, lngilte•ı·e, ıçıne gırmez. • 
Cebelüttnrık ,·esaire üslerini tamam'"n Fransız gcnıı kafileleri 
kullanmalıyız. Ilütün denizaltıları B f 1 · · sahifede -
bularak lngilteredeki üslerinde duran - aştara ı ıncı . 
An:ıerikan tnyyarcleriyle tahrip etm~- !eri ?atırmak. için tedb'.rler. ,:ılınca 
lınz. Hiç I.ıir kimsenin ne simdi, ne İngilızler, serı tedbırleı le ~ ~· 1;ıerek 
ele başka bi•· zaman bir Ame;·ikan \'a- Fransız tayfalarııı hareketlerını ber
Purıınu batırmasına müsaade etme- taraf etmişlerdir. Bundan anl~şılıyor 
mek lazımdır. nu mühim prensibi Le- ki, Fransız gemileri, icabında batı
risi irin cinimi olarak temin etmeli- rılmak için Almanlar tarafından e-
l'iz. mir almış olsa gerek. ·-. 

8/J: ,t,llERlKA..\' TAlTAHt:Si Tebliğde, harekatın de\"<lm ettıgı 
Dl'ŞTÜ: bildirilmektedir. 

Vasington, 4 (A.A.) _ Donanma- Tunus karasularında : 
Ya menst;n bir ta\'\'arc Atlantikte Vi~i. 4 (A.A.) - Tunustan Ofi 
urarken iİk defa oİ:lrak dü~müştür. ajansına bildirildiğine g~re Tunus 
Subay ve er olmak iizere 1 l ki,ilik mü- karasularıııda seyreden bır Fransız 
rettcbatı ve ı·olcu sıfoti\'le I.ıuluııan bir himayeli gemi kafiles'ne tngiliz tay
kişi ölmüşk~dir. · rnrel;,ri tarafınd-:ın taarruz eclilmiş-

Ta)~\·are, pazar sabııhındanlıRri ka- hr. ·reddi şilebi, 6 İngiliz tayyaresi. 
Yıptı, BahriY-:' dairesi. kaza yerini bil- nin hücumu neticesind• hafifçe ha-
<lirın<'mi•tir: . sara uğramıştır. Yar:\lı yoktur. 

.\'f;rl'nRK RELEnirE REiSi,/- Vişi, 4 (A.A.) - Ege denizinde 
<il SEÇ/MI: bir denizaltı tarafından batırılan 
. Ne,·york Beled i ~·~ reisliği •e- Fransız gemilerinin müre'Jtebatın '-

~1tni, i.ı·fü•İ büyük bir hiidi'l' ol- ela~ 20(1 kişi :\forsilyaya gelmiştir. 
tııu~tur. . 'ev ·ork Iıelerlİ\'<.' r>Hı 
I .. agunrdiva. sjdctet.i n1ihv,•r dÜ::5· 
Olanıdır.· Ruz,·~lt tarafından yardım 
ı:iirdüğü için bu ~erim, Ruz\'eltiıı. k•ıv
,.~tini d~nemek mana!{ına gelen bır .-:E'· 

~ıın şeklinı :ılmıştır. . 
( Rnd!fO Go:rlı"<ı) 

---oo,n---

l)üzeltme 
Caz ·~ııziıı 2 t~şr:n ..;·ı!!I ~1-1 ! ta

rih \ e ~~·1.'0 ~.ı~ ılı nit"lh~\·11•n 1 ın~Li 
:'ahifr· .... : 1 \·c ; üncü ı:::;• • • '.,.•rıııti!ı 
nesr")rJ : .... iıh ~~arln: ~ın.u'l· nnıdur
Jüğü ilitnınııı birinci m:ıclcle:.;inrle!<i 
1~karta knn!'lYiçe: n·iktarı (~:?.,ö'ı~) 

'k ' (''"6'' 9 ) K' ı·~ • • , [ kilogranı ı ·en ·'.~ıl\' l·:1 .;.,,, ,,,.., ',-

nır katıl nıahkunı ok ll gram \'~ sa(ılaro.ı;iı pzı'ması - ic:ıp 
1'0 'kl ı kk 1 H· l·d· sand·ıh·e il-:-ıed~rke?J 'en> •.1 •:ıtı.ı a :ı::ıc:',;ı ··a · ,-pccı e >n n a ı ı .._, '. , ·ı· , . . . ı 

lı1~ın . . k k·, ı .. hlüren Ali og- zılnıı~tıı" ı-ıbıı ı a:ıl'ı v.<~ı.< ı ''. '"' .r-
. a \Uıııra .ıscen o . . 1 . ki' (nunıunelen mu-

hı Ha aıı n:v·~·ürek ıığırcezada 12 :'c- s~n~n c o.gru ~ '. . .. 
ne ağır hapse maktulün ,eresesine ı.oo cıbınce 32,602 kılqgı am _ısk,ıı ta ka. 
ira ölüm t:ı;,minatına mahküm celil- na·\'İçe sa~ılacaktır) oldugunclan key 
mı~ti... iiyet t.ıshıh olunur. , 

Müzikli Narin Lokantası 
ATATGRK caclclesind,. 112 numarada tec~süs eden N.4RIN lokantası 

bayramın birinci gününden itibaren umuma açılacaktır. Her gün öğle ye
mekJ~riııcle saat on ikiden lıfr lıııçufja kndar klasik muzik. ve akşaml~n 
•aat A/,7'/IJA.Y itil.ıareıı memleketin en mutena saz heyetı V<! okuyucuıa
nııı dinlemek ze\'kini ancak .\'Ali/.\' LOKANTA ve GAZİN0SUNU teş
rif l'lmekle elde edobi'irsiniz. 

Maliye Vekaletinden: 
2-G-911 tanh "' 40;; numaralı kanun mucibince ihr:ıcıııa seliıhiyt•( 

Vedleıı \C hasılatı l:ım:ımı·n Di,l'arl.wkıı· "" Elazığ istasyonlarından 
lı·ak \'t lı-:ııı Jıııchıtlarınn kadar yapılacak demiryolu ınşasına lahsL• 
ecıı:ecek o.an ; nzde 7 ı.:~ı;ı li J 941 demiryolu istikrazının 20 .~enede it
fu,ı mpşıl'l 5 m:lyon liralık I.ıiriııci terübiııc ait tah\'illeıin ,;atı~ı 
7·\L~.Jl "ılıahınclan 15-1 Hl4 l ak~amına kadar yapılacaktır. 

'fah\'illH hamıl :ne muharrer olup beheri 20, 500, 1000 lira itibari 
kıymette birlik. yirmi ')eslik ve elliliktir. 

TaJı\'illN'n ıhı:ır fıati ;·üzde !l5 olarak tesbil cdilmistir. Yani 20 lira-
1.k lıirlik tahvil b;deli 19,500 liralık tahvil bedeli 475. ve 1000 liralık 
1nh\'il brrlcoli de 950 'irarlır. 

nıı tahv;;j~ı· umuını \'e mülhak bütçelerle idare olunan daire ve mü
,. ·••sclPrcc, ,-llıi;et 1'u.<tt-i idareleri ve belediyelerce yapılacak müzn -
l'•cle, miiıı:ıkas-a ve m:ı kp,·clelerde teminat olarak ı·e hazinece satılmış 
\·e alılncnk olan millı "mliık bedellerinin tediyesinde başabaş kabul 
?hır.ncakları gibi tııll\'il itfa bedelleri ve faizleri tah\•illerin tamamen 
ıtfasın:ı ka<lar h~r tiirltt \'ergi \'e resimden muaf bulunacaklardır. 

\f ezJ:lır tahviller Türkiı·e cumhuriyet merkez, Türkiye cumhuriyet 
Zirı:al Tü,.ki;·e 19, emlak ~e Eytam, Halk, Türk ticaret, belediyeler barı
ka1r.r:y1e :>ümer \'e etibank tarafınd.rn satılacağı gibi diger bankalar,..,._ 
sıta.ivıe c1~ temin olunnbilir. 5 7 ıo 1:l 15 4607 

lstanbul Nafia müdürlüeünden 
_20-11-9.Jl ııer~cmbe günU >~ut 15 de lstanbulda nafıa müdürlüğü 

~k.sıltnıe komisyonu oda•ında (l 1205.16) Jim keşif bedelli istanbul 
~knik okulu ınakiııc Jaburrturnl'I inş:ıntı kapalı zarf UHuliylc eksilt. 
· c,-p konulmuştur. 

Ilı Mukavele, ek iltnıe, l.ınyınrlırlık i•leri. genel, hususi ve fenni şartııa
}lcıi, proje kesif hulikı;iyle buna miiteferri diğer evrak d-:ıiresinde 

1 0rüiecektir. 
?IJıı\'akkat teminat (841) )in.dır. 

b heklilerin teklif nwktupları ve en az bit teahhütte (10.000) liralık 
i ~ ışe benzer i~ yaptığına dair idarelerinden alınış olduğu vesikalara 
ıs ı~aclen l tan bul ,;lfı~·etıne müracaatla eksilLme tarihinden tatil gün
verı. hariç (3) gün evvel ıılınmış ehliyet ve 9'11 yılına -:ıit ticaı<et odası 
k e~kalarını havi kapalı zarflarını 20-11-941 perşembe günü saat 14 de 

a nr nafıa miidürliiğii:ıe vermeleri. l 6 10 16 9430 

_._ --- '(A1'ADOLUJ 

l'f ;;i; .... L;~~;;; .... A;i;i'iği ..... lii~i;;;J 
................................................................................................................. 

E:irıe A.•kn·ı Satın Alma Komisymıundan.; 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeii Kat'i teminatı 

Arp:ı. şehriye 10000 kilo 5900 393 33 
1 - Yukarıda cins ve mikt.arJariyle muhammen bedeli ve ka!'i te

minatı yazılı A-!"pa şehriyesi 7ı 11 1 941 Cuma günü saal 15 de 
Ezinedeki A~keri satın alma Ko. nunda pazarlıkla •atın alı

nacaktır. 

2 İsll"klilerin mezkur gün ve saatte teminatlariyle birlikte komis-
• yona müracaat etmeleri. 3 4 5 
~~::...;._~~~-,---,~~~~~~~~~~~ 

}'a.~.~ı l'iron .•atın nlmo komi.•yoııımda11: 
C'in,;i , Kilo Sa. D. 

s~deyaıh 10000 14 00 
Sadeyağı 14000 14 30 
Sadeyağı 14000 15 00 
Sadeyağı 14000 15 30 
Sadeyağı 14000 16 00 

Yukarıda cins \"e miktarları ile ihale saatları yazılı beş kalem sade
rağları ayn ayrı şartnamelere istinaden ve pazaırlık suretiyle alınacak
tır. Her birinin teminatı 3675 liradır. Eksiltmeleri 7-11-941 cuma günü 
tstanbuldaki Ayazağadaki askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnameleri komisyonda görülebilir. 

L•wklilerin ayni gün \'e ;matta komisyonumuza miiracaatları. 
4-5 

Ezine askeri satın alma 

Cinsi 

komisyonundan: 
Miktarı Muhammen B. 

J,ira Kr. 

-- -

Kat'i Te. 
Lira Kr . 

Sığır eti 75 otn 31500 00 4725 00 
1 - Yukarıda cıns ve miktaıiyle muhammen bedeli ve kat'i te _ 

minaL1ları yazılı •ığır eti tümen Bayramiç birlikleri ihtiyacı 
için 7-11-941 cuma günü 14,30 d-:ı Ezinedeki askeri <atın al
ma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

::! lst 0 klilerin mezkur gün ve saatte ilk teminatlariyle birlikte 
komisyona müracaatl-:ırı. 4 5 6 

Ezine askeri satın alma komia)~onundan:. 

Cinsi Miktarı Muhammen D. Kat'i Te. 
Lira Lira 

-
Sığır eti 110 ton 46200 6930 

1 - Yııkarıda cins Ye miktarlariyle muhammen bedeli ve kat'i 
teminatl-:ırı yazı!· sığır eti tümenin ezine birlikleri ihtiyacı 

içiıı 7;11-941 cuma günü saat 16 de ezinedeki askeri •atın al
ma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

'' - lsteklilerin mezkur gün ve s-:ıatte teminatlariyle birlikte ko-
mi~yona müracaatları. 4 5 6 

Ezine askeri satın alma 
Cinsi 

komiıyonundan: 
lı1iktarı Muhammen B. 

Lira Kr. 

Kat'i Te. 
Lira Kr. 

Sığır eti 245 ton 9800 00 7350 00 
1 - Yukanda cins Ye miktariyle muhammen bedeli ve kat'i te -

mir.atları yazılı 8ığır eti 7-11-941 cuma günü saat 15 de Ezi.. 
nedeki askeri •«tın alma komisyonunda pazarlıkla •atın alı
nacaktır. . -- ~ ı- ... t....... 

2 - 'l'n!iplerin nıezkür gün ve M:lalte kat'i teminutlariyle nıezklıı· 
Anmisyonn müra.e:ıatl:ırı. 4 5 6 

Ezine askerı satın alma 
Cinsi 

koıniayonundan: 

)1iktarı Muhammen ı::. Kat'i Te. 
Lira Kr. Lira Kr. 
--- -

Sığır eti 60 ton 25200 3780 00 
ı - Yu:Cr.rıda cins ve mıkt-:ırlariyle muhammen bedeli ve kat'i 

tP.n;ııatlan yazılı sığır eti tümenin Ayvacıkltaki alay ihtiya
cı için 7-11-941 cuma günü sa al 14 de ezinedeki askeri ,atın 
aırııa komisyor.und-:ı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - lsleklilerin"mezkür günde teminatlari,·11' birlikte komisyona 
mur~.caatları. 4 5 6 

İstanbul Harbiye yedek subay okulunda Sa. Al. Ko. Reiıliiind.,n: 
1 - Kapalı zarf usuii)•le 200 ton kuru incir •atın alınacaktır. 
2 - Beher kilosunun muhrmmen bedeli 30 kuruştur. 
3 - E\·s-:ıf ve husu"i şaı'lları komi•yonda görülür. 
4 - Ihale,;i 18.11-941 salı günü saat 11 rle komisyonda yapıla

caktır. 

!\ - isteklilerin muvakkat teminat makbuziyle teklif mektuplarını 
ihale sna1inclen l:ıir ~aat e\'Vel harbiyede yedek sulxıy okulun
da ,.atın alma komisyonuna vermeleri. 1 5 10 15 

lzmir levazım amirliii satın alma komiayonundan: 
1 - Kapalı zarf usulü ıle 90 ton kesilmi~ Aığır etı alınacak1ır. 
2 Beher kilosunun tutarı 45 kuruştur. 
:; 'Iuhammen bedeli 40500 1ıra olup muvakkat temiratı ~037 

iıra 60 kuruştur. 
4 İhalesi 7-11-941 cuma günü saat on beşte kışlada İzmir le

vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 i'teklilerin mezkur gün \'e saatta teklif ve teminat mektup-

larını en az ihaleden bir saat evvel komisyona vermlerı. 
22-27-31-5 

Harbi11t l'edel.: Sııboy Olwlııııdo SA. Al,. KO. nwıdaıı: • 
1 - Kapalı zarf usuliyle ı.ı fO, 9 ıı günii ihalesi yapılan 500 ton un

dan makarna imaline teklif olunan fiat pahalı görüldüğünden 
ayni miktar makarna imaliy si tekrar açık eksiltırıı.>ye kon

2-
3-
4 

muştur. i 
Bel:eQ' kilosunun muhammen bedeli imaliy'l'si 10 kuruştur. 
E\'saf ,.e hususi ~artlar komi.<yonrla görülebilir. 
İhalesi 14 11 !l~l Cııma günü saat l ı ele Komisyonda yapı-
lacaktır. 

5 T:.liplcriıı teminatlaı;yle Harbiyf.'dc Yeılek subay okulunda s:ıtın 
alma komisyonuna mür:ıcaatları. 25 31 5 10 

Avcılar köyü askeri posta 618 aı.keri satın alına komisyonundan: 
ı - Kapalı zmf unılü ile J 900 to11 ><aman alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 57 I.ıin lira olup muvakkat teminatı 1175 

liradır. 
~ - Eksiltme 11-11-941 salı giinii ,:ıat üçte küçük Çekmecenin 

Avcılar köyündeki satın alma komisyonunda .bulunacaktır. 
4 - Şartname hc:r gün mezkür komisyondan istenebileceği gibi 

mektupla da müracaat edilirse cevap verilecektir. 
ii - Eksiltmiye girmek i.•tiyeıı ticaret odalarında mukayyet ve 

bu isle ıştiga! etmiş olacaklardır. 
G - Ek•iİtmeye gireceklerin mühürlü teklif mektuplarını kanu

ni vesikayı ve münakasaya iştirak ve~ikasını ihtiva edecek 
olan kapalı zarflan ihale saatınd:ı.n bir saat evveline kadar 

Avcılar köyündeki ..satın alma konı;isyon riyasetine makbuz 
mukabilinde vermeleri IAzımdır. 17-1-3-5 

Sayfa 3 

Hnrlıiyr Yedek Sııbay Okırlımda SA. AL. KO. ınından: 
l - 20191 ton kuru ot açık ek~iltme ile münaka•aya konmuştur. 
2 Otun behetr kilosunun muhammen lJP.cleli 5 kuruş 50 ~antimılır. 

Evsaf \'e husu•i ~artlar komisyonda görülür . 
3 İhalesi 13/ 11/ 941 Perşembe günü saat 14 de Harbiye Yecl<'k .ıı

b:ıy okulunda Mtın alma komisyonunda ynpılacaktır. 
4 - Otun ihalesi toptan yapılacağı gibi 6228 ve 8052 ve 5911 ton gibi 

üç kısımdan her hangi birine talip olanlarda ihalesi yapılacaktır. 
Taliplerin alacakları her hangi bir mikta~· üzerinden teminath-
riyle komisyona müracaatları. 25 :n 5 ıo 

Ezi·ııe A•keı1 Satın Alma Komi.•11rıı1111ıdo 11: 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Kat'i teminatı 
Lira Kr. Lira Kr. 

Kuru ot 200000 Kilo 12500 00 1875 00 
1 - Yukarıda cins ,.~ miktarla~iyle muhammen bedeli Ye kat'itemi

natları yazı.ı kuru ot 7 11 1941 Cuma günü saat 14 de Ezinedeki 
Askeri 'atın alma komisyonıında pazarlıkla satııı :ılınacaktır. 

2 - Taliplerin mezkür gün ve saatte kat'i ~minatlariyle birlikte ko-
misyona müracaatları. 5 6 7 

fzmir Levazım Aınirliii Satın Alma Komisyonundan: 
Cinsi Miktarı 

Taze fasulya 850 Kilo 
Patlıcan 850 Kilo 

• ' Kabak 700 Kilo 
• " "' .. j Z '. .O • ~ Domates 450 Kllo 
İW ti. t4 "" Yeşil biber 100 Kilo 

Cins ve miktaı·Ja,.ı yukarıda ;·azı:ı s{'bzeler pazarlıkla ~nıın alınacaktır. 
10 11 941 Pazartesi giinu s:ıat 16 ela lzmir Kıslacla Le\·azım amirligi 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
isteklilerin belli gün \'e sa:ıtte krıl'i t c minatlııri.rle komisyona miirn

caatları. 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Cin•i Aıle' 

• : .,, a 
:S..J-.,' f '..İl: J ...k:l Sığır derisi 6i 
W" ı ' ' Koyun dPrisi 1:1 

1 - Yukanda cins Ye ııdctlc r gıisı.e ri;en ha;-rnn derileri satılacaktır. 
2 - Satış günü 6 11 9H perşembe günü saat J4 de lzmir Kı'l,larlo 

levazım amirliği <atın alma komi,;-ıınuncla yapılacaktır. 
3 - Taliplerin belli gün \'e •:ıatte konıi.>;·ona müracaatları. 

/.~tanbııl Levazım .4.mirliği Sat111 Alma J\o. 111mda11: 
1 - İslanbulcla istasyon ,·eya rıhtımda tl'slim 1.><'her kilo<unun l kunı~ 

75 ı;antinı fiat tahmin edilen 1270 ton Saman 10 ll 911 paz:ırt<.>si 
günü saat 10-30 da paza~·iıkla satın alınacaktır. 

2 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
3 - Muhammen bedeli 60325 lira olup kafi teminatı 8532' lira 50 

kuruştur. 

4 - isteklilerin Fınrlıklırl:ı satın alma komis;·nnuna müracaatlan. 

lstanbııl Leva~ım Aınirliıii Salın Almıı ı•o. ı111ndrı;•; 
l - Beher kilosuna 175 kuruş tahmin eclil~n 15 ton kadar saclepj!ı 

alınacaktır. 

2 - Pazaı·lıkla eksiltmeı;i 71 11 / 911 Cuma günü saat 15 30 da Topha
necl IST. Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Kat'i teminatı 3937 lira 50 kuru~tur. b~klilerin belli gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

Ha»biye Yedek Sııbay Ok·ıılıııula SA. AL. /\.o. ı11111rlnn: 
ı - Pazarlıkla 19 ton ;acle;·ağı ~atın alınacaktır. 
2 - I~vsaf ve hu~u~i ;:;artlar komisyonda görülür. 

- ... 

3 - Reh~r kifo,unun muhammen bedeli 175 ku~·u~tur. 

1 - lhalesi 10 111941 günti gaat 10 da yapılat'aktır. 
5 - Taliplerin kat'i teminatlariyle birlikte 11.arbiyede Y elek subay 

okulunda "atın alma komisyonuna nıürncaatları. 

Harbiyede yedek subay okulu ıatın alma komisyonundan: 
1 - P:.zal'iıklu 800 tun kuru ot satın alınacaktır. 
2 - 400 tonu btaııl.ıul içinde diğer 400 tonu sirkeci istnsyoııııııcl:ı 

vagona teslire edilecektir. :\liktarların yarı'ina talip çıkarsa 
iluıieRi yapılal.ıilir. 

3 - Ev::ıaf v ehusu~i şartlar kon1isyonda gOriilebilir. 
•J - Ollı:r balyalı olarak alın:ıcaktır. 

TeJô ciheti asl;eri~·eden \'erilebilir, Bu takdiı·dc fiat teklif te
lin müteahhide Yeya ciheti askeri~·eye ait olmak sureti;·ie ~»ı
pılmalıdır. Km u otun Anadoludan getirilmek suretiyle beher 
kilosunun muhammen I.ıedeli 5-6 kuruştur. ihalesi 10-11-941 
pazartesi 'nar 11 de yapılacaktır. Taliplerin kat'i trminatlıı -
riyl~ komisyon, müracaatlan, 5 11 

-İıtanbul Lv. Sa. Al. Ko, Reiılii'inden ı 
1 - Beher adedi 600 gıramdan a~ağı olnrnmak ~artırır 400011 

adet balya ipi alınacaktır, 
.l. - Pazarlıkla ek.·illmesi 7-11-941 cumn günü saat 15 de tophn• 

nede levazırn :'mirliği satın ·alma komisyonunda ;1·apılacaktır, 
:.l - Tahmin bedelı 38000 lira ilk teminat 2850 liradır. Numunesi 

komisyonda goı ülür. 
4 - İsteklilerin belli saaıte komH·oııa gelmeleri 

lzmir levazım amirliii ıatın ..tma komisyonundan ı 
1 - G~ziemirdeki kr.r:ırl!'ıih lıinn'1nın tamiratı pazarlık sllreli;·le 

yaptırılacaktır. 

2 - İlıalPsi 12-11-941 çar~ıımlın günü saat 15 de İzmirde kışlada 
levazım amirliii'' satın alnın komisyonlında yapılacaktır. 

:ı _ Keşif ve fenni şartnameleri her gün komis.rnııda görülebilir. 
4 _ Talip olanlaıııı muayyen günde ve snı:tte 2490 sayılı luııııın -

d:ı yazılı ve,ikr.lariylc birlikte mücacaatları. 

Çanakkale M•t. Mv. satın alma komisyonundan: . . 
• .\,ajhdn cins ve mikrr.rı yazılı bir kalem kuru ,oı(aıı birlikl~rınıız 

ihtiv;ıcını k:ır~ılamak üzere Ça;ıakkale himen anbarına teslim etmek 
sar;i·;ıe 24!l0 sayılı k.ıııtıı•tın 46 ıncı madcle.-inin A fıkrasına !t'vfikan 
;rnz5.r1ık la <ı.tın -:ılınac ktır. ihalesi 1:1-11-!l.Jl per~embe günü saat on 
altıcl:ı yapılucaktıı. ı,teklileria belli gün ve saatte \'C>ika ye temınatla. 
riyle birlikte komisyon:•muza nıüı-araalları ilan olunur. 

l 

Cin'i ~1iktarı ünıum tutarı Teminatı 
Kilo Lira Lira 

Kuru soğan 5,000 ~00 

bir levazım amirliii ıatan alma komiayonundan; 
Cinsi J\liktan 

Taze fasu lya 
Patlıcan 

Kabak 
Domates 
Pesi] biber 

:ıooo kilo 
:ıooo kilo 
2500 Kilo 
1000 Kilo 

200 K;lo 

45 

Cinsi ve miktorları yuk:ırıcla )'azılı ~ 
lık13 satın alıırncaktır. 

kalem yaş sebze pazar-

" - ihalesi 8-11-941 cuma günü saat 15 de ızmirde kı~lada le\'a
zım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Taliplerin mezkfir gün ve s-:ıatte teminatlariyle komisyona 
müracaatları. 

• 

• 



• 

SAHiFE (4) 

Finlandiyaya ih
tarda bulunuldu 

(ANADOLU) 

· Bitaraflık kanununun 
tadili müzakereıeri 1 

ZF , 

·T_elgraf, .Te.lefon ve Ajans Haberleri D 
Beynelmilel iş 
bürosu kon

feransı l ':ııuın I:ıvilıası bugl'ın 
n .' Y<.' i,onul:u::ı J, 
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.''' rI gitıııenıelc~·i icap cttı?'ıı~ı ..:oy mıı.. a 11 " • ne sözcüden şu cevabı almı~tır: 

,st me'!lı"' ol.ıııa:ı ı e.~mı n,1.ahfıll .ı ~c ,. nutkunu ~iiylC' lıitirnıı tır: . . . . . * ' . « _ Bu heyecanlı bazı kimselerin Orıiversitenin tazim telgrafına da su cevabı lütuf buyurmuşlardı~: 
fı>na bır te,..ır \ rqımı. tır. l• ınlaııclı~ ... Ihı·ı) ı··ız·ıııılnıaz,;·ı bC'nıelnı.I •I 

1 Raıl\ o g.ız<>lt>-ındeıı. L k t•d· B k b'l h relcetlere di · « _ Üniversitenin temiz duygularına ve eı?nçlerin çalışma hevesleri. 1 k ·. t ı k l .ı - • '' ·• • ; · A · · ı ı· · 1 ,·rıı·ı·ı lı · ·ıare e ı ır. u a ı a lı :ıra ·aı·;sı \'l\Zı.\'C' • ma. rn;:u<:unua . , Liiro ·u c·ılısnıaları, lıo~a g.lnıı~ ola- men rn ayan ınec ı~ııH e. • - ı- - l k ti d d astlanabilir. ne çok te~ekkür ederim.» 
t ~ii bil' ç~kingeııiik. me~·eııd oln:ım~ı::ı ~~ktır. s 'alı:ı~alarımız, .rnlııız" z::ıfori t~ıı :.ıflık kanunun t~Hlili _ı:akkınıla~i l<:lellrlllmlllcllmllllelllellllellrllllelllllelllrlllllllllllllJlllllll ragm_eıı bır çok mı~~ahı~!IL'!" ~r,ı·ııel teıııin ic:iıı olmalıdır. lu~·ıhaııın k·ılıul eclılPceg-ı ~~~rıı .h.ı-
llull'ıin lıey:ıııııtıııı f· ın hukum-.;tı !Tıtll ooo-- lıt>rlel'Clt'n aııla~ılmaktaclıı·. h·1!ııı.ııın T•• k D bı•r 
t<ırnrınctan i~tcnilcıı l{·miııatı \'erme•li- lıı:a~ı alp_vhiıılle :{:> rry vt·rıh•rc·V.i Ur rt8SID • 
:li tukdirıle lııg-iltcı·eniıı Fiıılaııcı:ya.r:ı Orta Şarkta ·alııııiıı l'dili.roı-. 
haı p ll:iıı ctmn;;i lehinde .·ö.ı leımı[., IIükuıııt•tin tL•klifiııiıı lıu ~m•t)~lc fil 
~oz!eı· olarnk tr•f.sir etmektedir! r. rPyk, ürtl• iki ııisbetindc ek. l'l'lYPth· 

Londra. 4 (A.A.} - C.ıızeUeı· ln,u·iliz Ül\'Yarelerinin k:ıLııl edileceği $abit olmu.stıır. 
Amcırik:ı hariciwı nıızıı·ı ~Ii~Lı" , , Lüviha, sonra kongre\·e, \'!ini A - D l l • 
Hull'ün Finbndi;·ııya \'aptı•ı ihtaı·ı faali eti n'eı·ikan pıırlameııto;;uııa verilecek Ün 1csap {On11syonu 

liği kon«resi . . 

iSMET INÖNÜ 

Irak ve Irana varacak 
demiryolJarımız 

bahis me\'7.UU etmektedirl<'r. \"e orada müzakeresine b·!l.sl:ınncak- rapOrll tasdik olundu 
'fm·mbin diplomatik muharriri. Le Kahiri', ı f A.A.) H.ıva lebliğ-i: lır. B •ı ı• ) k • t•k tah 1•J tı\' e ~·::!l Rns - Fin mi.i.:akerc!eriııi ı>ir İngiliz ta~rnrekrı, p:ızar gecesi Sic:il- OCMI Anknra, 4 (A.A.) -· Türk ba~ın eş mı yon ıra ) IS } raz V 

netict'ye bnğlıımak için yapılan te~c:b· y~da Ka.:eı B0 nilu hıl\"ll meyclan.ı·ı:ı 1 ·ı · Al t birliğ-i ko;ıgresi bugiin öğleden önce 
bii.siin ıwden dolan :ık!tmrte uğTıır!ıgı- dort <:ı:ıt bomua rıı)rrlırnıı~l:ın·rlır. 'ı !'.'1'- ngı iZ ve man ag. ıkinci toplantısını yapmıştır. Kongre 1 • yakında satışa çıkarılıyor 
llH <l:ıir \"Cni taf~ilı\t •;(,'l'l'nk hııyı.·lı <le Lıılunaıı JO clii'inıan fayyaı·e,:;inc LOplanlrnında birlik hey'etiııin iki erı 
i<ı gördüğü için Am:~·ikaıı rkvlet :ıcia- a~es arılmıs, hnng:ır, at~lyel~t'.. m_ii- gareıerı'nı'n faaıı·uetı' nllık hzsab".ltına aid hcsııp komisyo- Ankara 4 (A.A.) - 2·6-D41 tarih !>50 lirn.rıı satılnc:ıktır. Dıı ta!n·illrr 
mını tehrik etmt'kte re ŞÜ} !(> d(:nwUc- hımmat depoları tahrip edılnıı')tır. ;ııı raporu okunnrak lnsvip edilmiş ve 40:i7 ~umarıılı k:!ntın mucibince umumi ve mülhak biitçel"rlc idnı:e 
<lir: Hava meydanı \'e tayyarelerin cl:ıji:ı- ı·e he;-;ap komi~yoııu tarnfında.ı bir- ihracına selahiyet Yerilen ve hasıh- olunan daire ve mi.ie~<e.~elerde vı -

Ru' hükumeti lngilt"rcnin Fiıilerc nık bulunduğu saha, alçakt:ın ateşe tu- l "i }JI.ll lik gelirinin arttırılması hakkmdaki tı tamıımen Diy:ırbııkır ve Elazık is- l:"ıyet hususi idarelerde ve belediye-
Rumenleı-e \'e .Jiacaı'lnrn harp ilfı:ı et- tulmıı~tur. n;r rlii~maıı tayyaı ~si d(i- t\lnıanlara göre teınenni'i ile bazı murahhaslar taı a- ta~ronl:ı.rından l!'nk ve İran hudud. lerce y·!lpılaca'k miinaka

0
a \".:) muk'.1-

me;'ini resmen istemi:Ştiı'. na fü: ınnııı- şüriilmlişlür,·. lngiliz tav,·arecİsİ fınd·m baskanlığa v<>rilı!ıİ"f ohu tak- larina kadar uzanacak demiryolu- velelerde teminat ölarak n• haziı:c: 
lek.t tamamiylc ı!ıi:-)nrnn ~~ilıi hareket Likakada t:ıyynreleriıııiz bir kiikürt " ., .,, rirlerin dilek \'e ııizamlannı konıisro_n- ııun inşaasın".l tahsis edilecek olan ce "atılmış ve ;:".ltılacak olan mıllı 
etmektedir!er \'C miittefikim:o:ın ılli;:- fabrikasını t:ıhl'ifı etrniı:lerdir. Sicil- kav. bedihniştir larına gönderilmesine karar verılmıı:- yüzde 7 g

0
Jirli 1941 dcmiryolu j tik- emlfık bedPllm·inin 'tPdiye~inde baş:~( 

manırlırlrvı·. yada i;;tm;yonl:ır da bombalanmı)3tır. tir. Kongre yarın tekrar toplanacak· ~·azının 20 :cnede itfa"ı nıe)3nrt beş ba:$ kabul olunııcakları gibi tııh~ı 
İngiliz hükumetinin rnkı~ıil.ı lııı ııu- Rozolinicle yük trenl"rine taarnız edil- ti!'. milyon lirıılık" biI'i:ıci tertibine aid ve itfa bedelleıi faizleri, tahvill.~~ı~~ 

sııst~ bir karni' \'erm •,;i lıeklnııebıEr. mis, bütlin bu hıırckı1ttan 2 t'.ln·aremiı Londrn. 4 (A.A.) - İ.ıgiliz hııva ooo saış 7-11-9.U sabahıııdan 15-11-941 tamamen itfasına kadar her tuılı 1 
Avni g:ızete başıııaknlesinJ~ "Ö) :e dönmemiştir. nezaretinin bugün öğle üzeri ı;c~~ret- MID' sahı'llerı·nde aksnmm:ı kadar ynpılncnktır. Tah - vergi tediye~inden muaf bullınacak· 

demektedir: Kılll/RJ~ ÜZEI'.l.\TDE: tiği bir te·bliğiııe göre, İngiliz hoın- y vi!İer hamiline aid olup birlik, yir- hrdır. Tahviller, Türkiye Merke!. 
Finlandiya. Roııı.rı. a \'" .:\I<n~:wi -ı - Kahire, 1 (A.A.) - Bugün ilk defa bardıman tayyareleri, havanrn fen-ı mibeslik ve 50 ilktir. Cumhuriyt't, Ziraat, İş, Eml~ ve M 

tanla ınlina;;eb~Uerin açık 1-ıir nl'die düsn~an ta.v.var~leri, gündüzün Kahİt':.> olması.ıa ıağmen Friz adası a~_ıkl:ı-
1 

Ta'İıvillel'in ihraç fi ati '.\'üzde D5 tam, Tiirk Ticar~t. Hıılk belediyeler 
ke,;ilme,,i gecikmi'ltiı·. Bu i~in rhha üzerınde uçmıışlanlır. Şehirci(' iki ele- rında bir dü::ıman Konvoyuna hucum Alınan ve lngiliz hafif olarak tcsbit edilnıişıir. Yani 20 li- bankalnriyle Sümer ve Etibnnk t:ı-
evvel yapılması Ye bu milletlere lıat- fa ali:ırm verilmiş, batal'yalaı', :ıidd~tli ctmi~lt'l'dir. Büyük bir levazım geıni- 1 ralık tahvil 19 liraya, 500 liralıi{ı raflıırı;ıdan ~:ıulac:ığ'ı giLi diğer b:11ı-
larınd:ıki i<ln cilc.rin kendilerini ne b:ıraj ate.1i açmı~tır. Dlin ıtece Siivey,, ~ine i. abetler temin edilmiştir. Diiıı 1 deniz kuvvetlerinin 475 ,.e ıooo liı alık tah\·i! b<>deli <le kal:ıı· cln . !ltnbilect''klerdir. 
g;bi bir vnzi\·ete • oknıu, olıluklnl'llıın k:ınalı üz~rincle ele alii.rm v'rilmiştir. gece .Torveçdeki bir balıkyağı fabı·i , • -ooo _ 
nnlnt.ı'.ma,c;ı Ü\zımdı. J!A.LTADA: kasına ve Fnııırn•ıın Senııaznr liınn- çaı pışınası k• d h k h 

Taymisin cl.ip_lom:ıtik l?lllhnrı-i_ı:i ,ıı- ~fol~n, ''. (A.A._~ - Gecen pnz~r ı.;e- nıııa bomtıal:ıı: a~ıl~ııştır. Ş"l"U'll ga Londrıı, 4 (A.A.) - Dün ~»re. :\f:ı.n~ Ta ıp sonun a em arısını enı 
rriliı hükumetıııı_n, }lacr.r~~ta~l:l ; ~~ f,u- Ct'SJ: bıı: mık tar dıı.smaıı t;ıyyrırC',:1 . .M:_ıl- da t_aıırnız rclılmı~~ıı·.. .. . .. I kıyılarında lıir deV!'İ,\"C ~<~~lıf'.1~Z,. 11;1 e J 
m.:ınyaya hnrp ılarıını, 1•.ın!.ı .. d ~ .. n .. ı ta uz~ı·ınt' yaklıışmı~. alarm \"1 1'1.mı~. Rıııun tayy:uelerımız, !hlCl'!lır ılon torpil 3\arak cllişmaııın lıu.ıu'' ıııı· •.ı~" de bıar gencı yaraladı 
,·azir<>tini, :::nrah:ıt gfolterıııceye ~:ıd:ı.ı· 1)()mh:?lal' d ııiıC' cllişmiisti:ıı·. miişlt'rdiJ". ıgt'mi:-ıini hm;ara uğTatnııılıı·. 
t<'f'hhUr eclt'ce~i?i zanııı'lrne~t~dıı·. - ooo .. Gt'miııin lıattııh ve.\'ll kM'l:Y'l ~!ı~r- İst:ınLul 4 (JTu,:usı: nıııh~ılıirinıiz. tır. C:ıılih bir a!'alık etrafına hakınını 1 • 

. Faka~ ... İnı,rılıı. , g:ızet"l7_ı_'ıııı_n ~l~f11~ ç· }'} . l . f · _Loııd ı·a, •I (A.A.~ - ~un_. g_eee (dugı~ tahmi~. cdilrıı<>ldı~1ci'.ı·: J:'.ı i!.:ıdı:? ılcn: Telef~nla) _ En·ı•lki geCl' .,a- karısı.ıır~ k:ıc;lıi('ıııı görünce arkn~nı: 
r:ınlaı:c~ı~ :rnıı,ı. ~Ih,ll~ . rı.u~I 1111 

.• 

1r~~;; 1 

et- . ıı~. 1 crın Jll" za erı du~ıııa;1 t'.ın:arclen. ~ahı! LlZt'l'~ncl<> 1 u;.ern~e ı:ı~fıl A_ı_m,aıı . (.i'.'ı,m .. ku~ '.eti~- . :h adında bifr,i, Ö~(·clı•ıı beri süplıe· ~-a.ıı ~·l'lışcr('k t:ıbaııe:ısııım k:ıb:e. -ı ını 11 • 1 :-nıı ıl kl,all .ıl.ıc.ıgıııı u __ 9unı::-Kıııv. 1 (A.A.) - II; .:·p tl'lı- ıu;ınuş. munlt•rid lııı· taynll'('. :ıımal ı·ı.\"le lngıl ız dc•ııı:t. ,,ıı\ 'l.tı~·ı ı .ıı,ı~ııı .. .ı lcn<liğ'i karısıııı takıp t•tmi,; V<' kal'! - '') h• lıa::;ın:ı nır:ırak onu d:ı y:ır.ıl· 1 nıck,~t'.rlırle.r: . . " ... . r,. 1 • ;;. lıgı: . . . . hatısııı:ı lıoııılıa atmışlıı·. P,iı· c.-ok lıa- lıi~· _c·aı·ını;:m'l '!lmu~t:ır-._!!",,''\lm_:ın g.:: ~ınııı lıir J,rt•nçlt' bulıı~tll{~unu göriineC' n.ıı:::tır . . llt·~· i_ki yar:ılıııııı cl:ı. \':tziyet.IC :-;,~uz I'-ıonıl,l «:.dıu.ı çok ı.,~d J.ı Japoıı kıt:ılaıı Cınde \'l'nı hnınwL- 1111.sıı!" hasaı· ıka <>clıldı~ı .. dınıııt nl •. t·ıbaııca .ıııı t·ekı•J'l'k crenc·
1 
\·aı·al:ımı'5- rı lehl.kt>lıdıı·. S:ılıh yakalaıınıı~lıı· 1 • it ı l' ] • · saı·. :ı.~ ti~(i ve yaralı \'.trdır. 

1 1 
· · ı · h • . .~ . ıgı n !ııc :ı c ıyoı· .. ~ 1 : • !"re ıığranııslanlır. ı :;ooo japon km·- ııııyor: genıilcrimizı eıı ıırını '-' ıt•' a- ooo -----

. - Kordcl Hull u~ı b~.v:~ı~atı, Fıııl:ııı· \""tİ, yeni i tirdacl e<lilcıı Sençu ,; .. Jıı-i I.nndra, 4 (A.A.) --111'il:ıııra ,l\·- s:ır nırılıı·. n~r ,;ulıay :·« 1 <'<' v:ıı: .. ıLın- •• •• k •ı• d •dh ı,,.t 
rll\nııın Alma~ıya ıle _ıtlıt:.kını lıo-::·- şinı:ılinıl<> imha olıınmu;stıll'. cılnıı f:İrrı:ıl Frans:ı~ı 01(·1·;ııc1r t;ı:ıı·- mıştır. :1 Alman Do;·ııı~ l:l\~·:ı:·•:;ı !ı,ı- Tutun takası mu ahı ın eı a a 
r:ık el mokr!l~ılerl"' ınıııı:ı•ehatınııı ı--- .T.4.POXLıtl: //A'/,fftf,.-\Nn'(ll!: ı·:ı:-:i lı,ırr!.iıtt::ı l.ııılııııaı·ak rniıtc:ııldid . !ll'a ıığTntılmı,;!ır. . 
ıi.klıaliııi gn!'aııtiyc _nl~rnk ieiıı ,;ııu ıl.ı· Cung--Kiııı~. ,1 (A.A.) _Dil' Çin:,;:_ hc<l,·ı":t•"· mıı ·nf'fak·~·<·tı,, lııınıh:ıl.ı. 000 Ankara, ,1 (,\.,\.) _ Tic:ııı•t Y<>k:'i- ıııamı:;;tır. 7.i•ra D 1 ıo ın.n_ı::ı-ihiı~d<! ıı~ı~ 
kıkacl:ı alııı:ııı t,,clhırdıı·. k~ı·ı' sözciisii, ı'apoıı"ırııı Hiııılicıiıil!c J 1 il l l 

1
• \ 'r-l• l11tind ·n: zalaııaıt aıı!a,-ınalaı· mııcıbıncı• ıclh3l·1 ~ · •< nıısı .. nı '" s.·rr,'ı -a ınl a { - . ~ - · · 1 · ·1 · ı ı ı ı· , , . ·-'** . . mlihinı n_ıiktarda tah'iitl etliğiııı ~ii.\le: · , , ı -Tlillin tak:ı,ı c•c ı·<'.•~· :~ı < :ıır_si'1- ,ı·apm~!k inık~ınlan clile ed~.n~ı:-ı lLI •1. ~ı 

. So\·yet.Pr l,ıı-lıgı, sonl~·:~·ın yı' .'.ı.k mi~liı'. Işgal altındaki Çin :ıd:ı!arn:- Aln:,cnların verdi&i bir haber: !erde idanılaı- de idhaliıtta lııılıınmak ıc;ın \'ekı;leie maktac!ı~-. Bı~ı:ı •n::lt'.;_h tutun tııl',~r 
kanıın a.\:t:ırııııla day;ııı:ıhılıı,.;e, lııgııız elan getiril!'ıı on bink.,·c~ 'l~K'Jl". (,.in p, •;ıı , ·1 (AA.) -- İnı::·:;·; h:ı\·a . , ,. nıliracaatler t"v:ıli <•tmel~te olclug-ıın- mukaLılııııle ıılh:ılı ı.~ten~ıı n~a<lı~e· 10 ~·e Am::.-ı:ıknıı :

1 ·ı~·dınm·]p hu kı~ .\lımııı hududu i:<tiknnı.tiıııleki >·ollan :-.iiı at· kun·"t ]pı·i 26 :ı.\·cla 17,000 ki.~i ka~· - Loııclnı: 4. (~.A_.) -}~g.'ıl. nltmcl_ıı- elan a~ağHla \·erilı·ı~ mal_uıı~atla alaka- ~·,, ıı i aııl~•::ım_a!::ıır lıiikümleı·ı daıresııı• 
ılerlc,psıne m.ıı.ıı olacaktır. le gen:sle!nıi.ı.:! çalıemakt:ıtıtrlı:r. lıelrrı;i'!iı· Ayda v·ı.;:ıti olaı·:ık G'iO ki Avrnp.ıd.ı ıe)ııneleıııı ıcl,ını ed_ıl- d:ıl'ların l<>ııvil' t:cl ılme~ı luzunılu g-ö- iılhal <'dılt•lıılırleı· . . -

Ru,,;laı·, ırerc:ı ı:ok ağır ılarlı 0 lcı· ~·e- 000 tliği hakkı;ı~:ı haberler gpl~ektcdır. riilmüstiiı:-. 2 - Yeni Türk - Alman ticaret ·~ıl-
ıııi:;l~rdir. fı~knL kı~ aylı.ı~·ıııcln 1-\rne- t".lyyar.:!ti demektir. b_g-ili;ı; c.!ını::aıı fü•l!(mılıla b!.r ~iman .'.ı,-ken~1c ~·apı- TütÜn takasına :ıicl koııtenj·ınlaı· ıa- la~ması hiiküml<>ri d:ıir<>.sinde itl~:ı]:ıt. 
ı-ik!' .• ve lı~~ıll<>r yııı-clııııı~·le hı ııJ;,rı Şanghayda hayat pC"k <:ok lan·;.reci!.,,ı· bu rak:ıına ıla- J:ıı~ la_ar_nız Ul.el'llıl' .nız ı·l'hıııc ıdaın mıınwn ılcılmu~tıır. Riıınenalryh yeni- ta bulunmak iiz rt> lbaııs vt'rılmP~~ 
tebtı clelıılır. h / / .., hil değildir. Anıeribıı \"e Polom'. uı eclılnıı'itır. den iılhal mUsa:ıtlı•:-;1 vcrilnıi~·eecktiı·. iılhal W,\':l ihracat için his::c btı•nın·. Ynlııız R_ıısların lic kiiciik dı'\'ld\' pa a Z zgz esir t:ıvyarcler de bu rakamın dı:ııı- Bcrıı, 4 (A.A.) - Al~ıa_n .kı,tala- Esa~en hu nevi idhaliıtın tutlin taka- si ~·olııncla miiracantl~r nlınn.uık!fll!~-~~ 
ele harp h~ılıııde lıııluııılıığuıııı 1.ırntnı;1. Şanghıt~. J (A.A.) - Uı:!ediyc dadıı·. rı Yııgosbvyacla 46 komunı:i.ı Snı.n- •ıııılan g-t~irilm<>si i in ılc z:ırııı·ı't kal- Hu aııl:ışm:ılar hakkınıla Vekalet tıı"'.-. 
mnlıclır. nıecli~i lngilız nza~ı }lak ~lahuıı \'e ooo celovak kö~·ü civarında kur::;un-:ı dız- fındaıı nıınlaka licaret miiıliirlliklcıı 

Çiinkü btı iir d vk•t, Itıı ~·: y:ı k.ır- Amerika aza.-u Licld~n. Hong_l(onga Tapon/arın . nümayişi misl<nliı·. Vuku bulan lıiı· çaqıı>ım:ı- I I l j' l ne birlikler<', lınşlıcn ticaret hor,;alnl'ı: şı 15 tümen _giinılnrmi,l,ıı·dir. İst • bu hareket etnıislerdil'. Ke;ıdlleri, pa - J' • 1 AA T _ .. cia. anıca 10 komünist iilıli.iriilmii~- S (Cll<. crun )'O ıy C na' giiııdcrilmh ol:ın :'İrgiilercle aliık·1 • 
>:<>bebled:ıı.· kı. Ru:ranın, Fiıı'.aıııliylı. ranın istikrarİııı temin için rrıiizıtkr- llong-Kon~: • ,r 11·. 1 ·> f' ·t /" ll1 u Uir. Kapı-iyo bölgesiııcll' 20 komiiııi;l _Baş tarafı 1. inci sayfada _ chrlarc:a bilinmesi lazım gl'len her~~? 
Romanya ve ~lacnristnn, brsı 1ıı~il: relere :-;e\ahiycltarclıı·l::ır. Hey' et vn- ~~~lası1,11 '. 11 ;.~ı ~<'~t~ \ ı.~ e 1 ,

01

1
; '.1.1. 

1~·1 • yakalaıınıı~tır. Çele i)ef.i ~ski hir ha· sii,\'lt'nmi~. aııla~nı:ılar hükiiml<>ri tJ • 
teı·e tarafından harp ilan rtlilnı~,.:iııı zife,;iııcle nıuyaffak olur,:a, ~nııglıay k<ım_,~ıı, .um.ı.\." }UZUll! ı:-.ı .ı.ıpı •. 1Lı kimdir •ıe tevkif eclilnıı.-ıtır. Yeni Türk Alman ilctısadi anlaşması silfıllı suı:>li<' izah eclilnıi;;tir. . 
i~teme,.;i, Amerikarlıı İ\'İ ;,arşı 1 :ınmı'5- da geçinmr rnziy"li degi~ec••ktir. tc\'l~~-J dll'.ı>ile~·clır. . . . Norveçte: tatbikatından olarak ~ehrimizde Bu ııurctle ht'm mevcurl nıiirııc:ıntl;: 
tır. Çünkli simdi zam>'\ madcleleı·in fial- . -'.' 

1!mayışknn sebe~ı. Y" 111 Japon < l- Eel'lin, ,ı (A.A.) - Noı ve<; Alman Alman ~irke tl,.ri te§ekkiile ba,lamış- cevaplanclmlmı~. hem el~ yeni mil 1"· Şimdi Ameri~a \'C !ııgiltq·'.! h.iikı1- !eri bilhassa i:t e için çın yüksektiı·. c.-ı,;ınııı aclıtya gclmesıdır. ınalıkeme~i. üç Norveçliyi clfü~ı;ıan tır. Yeniden kurul0n Türk «T. A. caatlc>re rıı:ıhal blnınmı,.; olac!lklll:·cıı 
melleri Fiıılaııdıyayı "ıkı~tırıPıya haı::. 000 lehine hareketlerinden clola~· ı ıcl~ - B.» adınd:ı.ki limitet şirketi derhal 3 - Yukarıdaki 2 nrntldecl• vıırıl .. 

1 lanııŞl'.ıl'rlıı·.. . . ltalyan . dış Ticaret 'fohruk ccı)hcsindc ııı:~ rn_a?.ktım etnıi:-ı ve hiikünı, tatlıık fa_aliyete başlamış! ~r. B~ ~irket, Jz . izahat .i~~~ll ilf~:un 1ll('\'ZUUnll teŞ:~;: İıı,!!ılteij· nııı, !!oman) .n H~ ~foearı;ı- l•dılnıısuı·. mır, Samsun ve dıger tutun mınta - eden bıiluıı mıır:ıca:ıtler<.> cevap ü•, l!ın:ı h:ırp ilan dnwlcri mııh. kkııı.tıı·, nazırı Kahir<', -! (A.A.) - Orl:ı ~:ırk leh- Helgrad, ·1 (A.A.) - )f ınlckct kalarınd;ı şubeler açacak Vt' mühim ~tıııckteclir. . . , 
fakat Fin), ııcliya için hira1. !)ek'.emek . 1 lifd :. . .. :c;inde konıüııist c:elelt'riyl(' .ı·npı!nn miktarda tütün sa~ın alacaktıf'. Bun. Ayrıca tck<'t' teker C'·\·ap VC'riJını\ e lazım geloc:({~i aııla'=ılıyor. lııgılt ·r. Roma, •I (A.A.) - R•J 1rnıı.1 a:J:ı. LG l Lılıy:l C"phesıncl<' Toh·ııktn rlu~maıı ınulıare.belerdp bıı kalıil ı:l'kll ı· ını - dan başka Vilhelt Hans Burger a- cektir. 
ıtlıhr a bakınımclıın hu nıcmkkeil<!ri gUn k:ılaıı ltalyan dı~ licııı· 0 r \'..- .ııı: ız h~va .ranliyeti hafif smelte artnı.ı~tıı'. ha dilmi:5 \'e bil' rok komiinist iil<lii- dında hir A!man d idhalat ve ihra- ·-------------~---ti 
rs:ı~rıı rlii~mnn :ııı.nııaJ:tı,dır. . nazın fticardi diin ak .. :ını Ronıa.r:ı clo:ı- B.~ı .. pıke_bonılıarclınıanı olmııs, nııtl';:l- ·ülnıi.i~tüı. cat işleriyle meşgul olmnktad~r. B~ A N A D Q L u 

( Nıııl:ı·ı {(tW' 1 ı"·ı l mü~tür. .rnz at~sı de açılnıı;;tır. insanca ıaı-;ır 000 firmanın kurmakla olduğu şırketı, 
llel~iııki. ı (AA.) - A:ı!i:t'l'İ tı;ur- olnıı~~lığ-ı gilıi maddi hasar d:_ı ,\·oktur. K k Doyçe bank, finanse edecektir. 

ı·ıız harekfrtınııı clurclurulnın. ı hakkın- s:ılıihiyeili makamları kafi gurıııcnı--k- Dusnıaıı toıı~usunun ııle~ı azalnıı-:· amgon azası ·ı . ' l'J h"b ·rı 
rlıı Finlantlirn nezılincle Aıncı:-ik:ıııın tecliı·. Iliiklımetiıı kaı·an, ('\'\·~!it Fin tır. ITııtlııd c;eYr<'sincle normal faaliyet • . . . Alnıanyaya l 11 aç e{ l c- S1l 1 ive Ba~muharrı .. 
t ~ t'bhii te bulııntluğ-u ~c1J»lılt1 ri Fin ha\kıııa lıilclirilt'cektir. olmuşlııı·. ls!aııhul, 4 (Ilusu-,ı n_~uh:t..bırınıız- : ı · · t. .. t .. nlcı· HA y DAR R O ş T 0 ö K T t: 

.................... ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ deıı: Telrfonlal - hııgu~ Kaı1alda CC ~ L1 U •• 

ELHAMRA SiNEMASI "ıınıııııclıı·:ıda çok f<'~i _b~ı· bza ol - İstanbul, 4 (Hususi muhabirimiz- Umumt Ne•rlyat Müd!lrft 
mu~. iki kamyon bırlııı·ı~·le c;:wpış- den: Telefonla) - Ş*'h,.imio:deki tü· .. 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAJl 
•• nı Ahmed. ngır yaı nlannıı~lır. n anyava gönd•:rılec••k tu tun .er ıçın 

1 B U G U N >O(} - - • k~rüşn,;üş ve b;ızı lca:·arlar iltiha..ı: el· 

AJnıanva - Bulg·a rıstan rm~lc·C"ır. • l . L· 1·-· 
• , lnhiaarlar idaresıy e ışoır ıgı ya-B ütün dünyaca alkıslanan \'e sevilen iki n1cşhur ve scvinıli kahkaha kralı ckononıik nıüzakerelerı van Tü,.k tütün li~~ \tet ı:i-•<t·ti, A_ı. 

• ' maıı! ııyi.' satılmak u:rere lı•7ı kalıte LOREL HARDİ nin hirlil ·tc lıil~f/;~1~r~ (A.A.) - Dulg:ı~· ajaıı~ı ıuı.;ı:i. ri toplaınıştu. 
Almanya :.\f:ıli.re nazırı, Ilulgaı· hi.i- Feshedilen anlaşn1a Çevirdikleri Türkçe Sözlü klını 'tinin misafiri ol:trnk Sofyıı.ra 

A gelmiştir. Bulgar ~faliye nazırı ile 3 Ankara, 4 ( Hususi muhabiri1n;~z-

- ··-.. 
Ah Yıllıtı 1400 ICt• one : s A,.ı.ı. soo 

Y ahancı memleketlere ~7 lir• 
~::-

ldarehaneı ikinci Be7ler Sokak 

---------------GÜNDELiK TAKViM 

A.CE MI AŞIKLAR Filınini takdin1 glin süren müz:ıkerelerd'. bulunacak den: Telefonla) - ~660 snvılı Tu~-
ve iki memleket arasıııclnki ekonomik kiye - Yugoslavya tıcaret ve seyrı· EVKAT. 

eder, moso !elet üze~· inde kıırıı rlar alıııacıık- sefa!:ı mukavelesiyl<> klir ing anlaş- S D s. 'O· 
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tıı:. • maaı, lıükumetimizc·~ feshedilmiştir. • • 17 ,02 Ayrıca .l!ATB ~ıT l.' . .ll. MEMLEKET JURNAL/ Sofra, 4 (A.A.) _ Alman ::\-lali.\e 5 Sontt:srinden itibaı·ı?n bu mukavP.- Sabah: 6,36 Akşam lS,l~ 
C'ıınıarte i \'e Pazar: 10.45 - 12.30 - 2.15 - 4 - 5..15 - 7.30 9.15 de nazırı~ Bulgar kralı lnrafındnn kabul le ve anl~şm~ lı.üi.:iiml<•rin.in. •:atb.ik Öile :11,58 Y ataı :ı 
Sair günler: 1Ik ucuz matine 2.15 - .ı - 5.-15 - 7.30 _ !l.15 de edilmiştir. Görüşme bir saatten fazla edilmemesı alakadarlara bıldırılmı§- ikindi ;14,43 l .. ak 4,~ 

sürmüştür. tir. ı:;:;:;.~~:;.-..;;;;;;....__._ 


