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Nüshası her yerde 5 kuruştur 
Per.,embe TELGRAF : ANADOLU_ tzMiR 

r TELEFON : 2776 
6 ADRES: ikinci Beyler sokağında 

Kuru fasuJya stoklarının Alnıan
yava ihracına nıüsaa<le edildi .. , 

2 nci Teşrin ANADOLU gazetesi idarehanesi Aıık:mı. 5 (Tdefoııl:ı) - 1940 ,.e ıl:ıha eski yı!
.1m '"tl kuru fa ulya slokl:ırının Almanpya ihru
cıııa, lhikumetimizce müsnade edilmi~tir. Yeni yıl 

Netredilmiyen yazılar geri verilmez ı-------------------:---------~~-------------- mnh~ulii lıısul)·alar. ş:mılilik ihrnç edilmiy ·cektiı-. 

1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 
BAS ILMIŞTIR 

31 i NCi Ylı. 

Günü geçmiş nüshalar 25 kuruıtur. Her gün sabahlan (İzmir) _d_e __ ç_ık_a_r_s_i_y_a_s_i __ g_a_z_e_t_e_d_i_r_. ______ ....._ _________________ ~ No. 8694 

Karadenizde, Meçhu.I Bir Tahtelbahir 
• Top Ateşiyle Bit Motörlimiizü atırdı 

Al~~~y;-·-hif kfh~'(;-ıi;i:-·-;--~;~·~o~·-,-·-----·-·-·-·-·-··----·~·--·-=·-·-·-·-·-·-·-··---·-·-·-·-·-·- --·-·-·-·-·- -.. 
ze şif ahi nota verdi ihtifali 

Notada, Ruzveltin nutkundaki iddialar tekzip 
oıunuuor ve Amerikan gemilerinin meşru mo. 

daf aa için batırıldığı bildiriliuor 
Anknra. (A.A.) - Alman biiyiikı' 

el~iliı.\"! Hariciye Vekillii{ine :ı~nf(ı -
daki şifahi notayı tevdi etmi~ıir: 

Birleşik Devletler Rei.<i, 28 ilk te~ j 
rin tarihli nutkunda şu iddiıılanla 
bulunmu~tur: , 

Ebedi Şefin ölümünün 
üçüncü yıl<lönüınü 

Önümiizdeki Pazartesi günü 
Ebedi Şef Atatürkün ölümünün 
üçüncü yılına tesadüf etmek
tedir. O gün ıaat 9,05 de mem
leketteki bütün Halkevlerinde 
ihtifaller yapılacaktır . Şehri
miz Halkevinde de ihtifal ya
pıld ıktan aonra Vilayet, Parti, 
Belediye ve diğer teşekküller 
adına yaptırılan çelenkler me
raaim \e A tatilr'kün heykeline 
konulacaktır. ................. 

1 - Birlesik devletler hiikiimcti
nin plinde .~:;n ki Alman hüküm eti 
tarafıııd~n Almanyacla ba31Jmış giz 
1i bir h:ırit:ı mevcut bulunuyordu. 
BahL~ m"vzuu olan harita, bir mer
kez ve cenup Amerika<t haritası -
dır. Ru hnritada merkez ve cenup 
hııriın,ı Führerin tanzim etmek i.~
tedili'i tarzda gö~terilmiştr. Bu s.ıhu
tln mevcut 14 memleket, boyundu -
ruk nltında 5 devlet haline getiı il -
miş ve Führer bu suretle biiüin ce
nup Amerika kıtasını kendi t:ıhak -
kilm!i altına koymak i.,temiştir. Bu 
5 devletten bir tanesine Panama 
cumhuriyeti ve P::ınam:ı kan:ılı da 
dahil bulu:ımııştur. 

lngilizler beton- Müteharrik ağır Sovyet toplarından biri atefe hazır vaziyette 

2 - Amerikan hükumetinin eliıı 
ele sanki Almnn hiikümcti tarafın -
dun tanzim cdilmi~ ikinci bir wsika 
mevcut bulunmaktadır. Bu ve<ika, 
Almanv:ını:ı harbi kazandıkt~n son
ra dünl·nd:ıki bütün dinleri ilga crle
reifi hakkındaki plunl ıhtıvn eyl<> -
mektedil'. 

Kutolik, protestnn. isliim. budi<t 
\"() y:ıhudi tlinleri liiğvcdilec~k. kili
~rlerin servetleri mii<adel'e oluna -
rıık, ha~ \'e diğer biitüıı dini sembol
ler menedilecek, din ·adamları tnh:ış 
~iit kampları tehditli altında sustu -
rul:ıcaktır. Kiliselerin yerin~ enter -
nasronul bir n:ısvonal - sosyalist ki
liHe~i zorla kabuİ ettirilecek ve bu 
kili.selerclı• Alman nawoıınlist hüku
meti tarafından gönd~rilen hatipler 
vazife görecektir. Mukaddes kitap 
n•rine Führerin .:.\fein K::ımpt. ki -
tabı konacııktır. l\fesihin salibi yeri
ne gamalı haç ve kılıç \'e nihayet 
A ilahın yerine de Fiihreı getirilecek 

- Devamı 4 ncü Sahifede -
---oıoo~--

Amerikan - Ja
oon münasebatı 
gerginleşiyor 

V~şington müzakereleri 
ifşa edildi 

An1erjkahlar çenberi var 
• 

n1ağa matuf Japon ta-
leplerini kabul etmiyor 

Amerika - japonya ara"ındnki mü 
na•ebat gergin bir devreye git·miı;-
1.ir. japon_;;ının yarı re"mi bir gazete 
ı:;.J vnsıta~i)~Ie, bugün \'aşington mü
zakerelerinin mahiyeti if~a ediJnı;~ 

• • arme gemı ınşa 
ettiler 

Londra, 5 (A.A.) - Betonarme
~en yeni t ipte ilk gemi bir İngiliz 
hmanında denize indiribniıtir. Bu 
g.e~ini~ inıaıı, tezg~hlardaki ıipa _ 
rq ızd ıhamı meaelesıni ha lledebile _ 
cek ve çok büyük bir kıymette çelik 
tasarrufu mümkün olacakhr. Bu ge

Almanyanın Ank ara büyük elçis& minin bazı teferrüatı da betondan 
Von Papen - Devamı 4 ncü Sahiıfede _ f .. ~ .... , ..... A ..... k·;·;i .... V~~·iy·;ı .... r .. ; .... I 

1w~;k~;;· .... ·ı;·;;;·~~~ .... -:ı;·i·:: 
raz gevşeır.tiş ·görülüyor 

-·---------
Almanların Kafkasya mıntakasına bir ihraç 

hareketi veya havadan asker indirme 
teşebbüsleri beklenebilir 

Bir Sovyet mitralyöz yuvası 

bulunmııktadır. Bu malümatn' göre, Alman - Sov)·ct harbi hnkkıııda gc- ı·in de\•anııııa rağmen Almanların sl
japon~·a Vıışington konferansındn A j len hıılıcrlere göre, Moskova önlerinde rnleji~ ~:ıh_i):eti haiz bir muvaffakı
nıerikadan ~u taleplerde bulunmuş- yerdi giindiizlü şiddetli muhar,bele- ;etlc-1·1 bıldırılnıemiştiı·. 
lur: ooo Londr:ı radyosunun l\foskovadnıı 

1 - Man~ukonun tnıııııması, 1 1 d alnrak verdiğ"i bir habere nnznraıı da 
2 - Çine y:ırdımdan vazgeçil ta ya a Ruslar, l\foskova taarruzunu durdur-

meııi, mu~lardır. Moskovayı tehdit! eden cep-
:ı - jnpon - Çin kredileri üzerin- lıe kısımlarıııda, Sovyet1€ırin nsnğı yu-

sı, detli miidnf:ıatla bulundukları göriil-

Almanlara gore · 
Kırımda Kara
deniz sahiline 

varıJdı 
Gorki, Moskova, Lenin

g rad, Sivastopol 
bon1bal.andı 

Rerliıı. 5 (A.A.) - Alnı:ııı \nb)jği: 
J{ıı·ımda dli~man cenup i~tik~ın1<'

t inde olduğu 1.adaı· doğu i:-;tikamf'~.In
dt• de takip edilmektedir. Arazinin :ır
Z<·ıtiği biiy(ik gii~liiklC'J'e r:ığm0n Y:ır
lıı d:ığl:ırı lıir noktacln gccilnıis Ye K:,_ 
racleniz sahiline v:ınlmı~tir. Ham ku~
v;tıeri!ııiz Kırımda Siv:;stoııol, Baltav, 
Ker~ Jımmılarını bonılıııbnıışlar ve Kı
rını sularında topyekün 10 hin lonihl
toluk iki n:ıkliye vaııunı v bir d~v-

- Dev11.mı 4 üncli aah if f' d f!' -

r 
Karad-=nizde 

Meçhul bir tahtelbahir 
bir motörümüzü batırdı 
Qenı i nıürettcbatı iğne 

adasına çıkanldı 
Ankara, 5 (A.A.) - Türk ba~

dırnlı ı.ıs toniliitoluk (Kaynakdcre) 
nıotörü Karndeniz boğazından çı

karak 'l'iirk sularını takip il~ ~ima

le doğru gitmekte iken, İğne ada 
ve :\1idye masında bir denizaltı ta
t·afındnn durdurulmuş \'e mürette
batı filika ile İğne adnyn çıkarıl
dıktan sonra denizaltı tarafından 
t-0p atJ:>~i.rle bntırılmıştır. 

r 
Vegvelin beganatı 

Rusyada vazi
yet karanlık 

Almanlar Hindistana 
yürürlerse kuvvetli ınev

zilerle karsılasacaklar . . 
Rusga ile temas edil
mektedir. Fakat as
ke~ gönderilmemiştir 

Hindistan hatkumanclanı 
General Veyvel 

Singapur, 5 (A.A.) - Hiııdi,lan 
kumandanı gcııe.-al Vey\·el, bu sabah 
Sing:ıpurdnn Ilindi•taııa hnrı:ket ~t

- Devamı 4 ncü Sahifede -

IGlüınlUln Me~eu~~ö 1 

Trenlerde halkımızın 
çektiği müşkülat 

• 
deki bloknj ve ablukanın k:ıldırılmn- • açlık l<:ırı v:ıziyetc hııkim oldukları ve sid-

4 - Çinde japonyaya serbe~ti mektedir. 
\"erilm~•i. Ynlııız ~foskO\·nya 100 kiloın~tre M•• k IAf v k•ı• • • b 

Cörillüyor ki, j-apo:ı teklifleri A- me"afNI<', D<>rpi~e\"Cle Alnıanlnr lehi- una a a e 1 ımızın una Ç8• 
nınika ile Çin ·nrtından bir anlaşma fferşey pahalı- n ... bazı ilerlemeler olmuştur. Bununla 
teminin<> matuftur ve Amerika buna beraber Oka nehrinin şimal Jnyılaırın- re bulmasını rı•ca ed•yoruz 
nınaşmamaktadır. japonya gerçek - 1 b l dıı bulunan D~rpişeviıı Almanlar eli- J 
tPn kurnazra bir politika çevirmek- aşmış ve Q un• ne geçtiği hakkında bir işaret yoktur. Bu mektubu, 3 • 4 saat rotarla An- den itibaren hıncahınç dolıııuştu. 
teılır. RuşJarııı; Almanların Mojaik istika- karaya van·dıktaıı sonra yazıyoruz. Üçüncü mevki vagon v.e komparlıınıın-

Çü:ıkü. 1.ı!ı şartlar japony~nm ilan maz o)mUJO:tUr ~n~tiı:tde uzanan taarr.uzl~rın~ karşı, Rotar nıe.elesi, mevzuumuzun ha- !ar dolunea bu rııevki bilet sahibi va-
('dılen butün şartlarından hır kısmı- 'J:' ıkıncı clet·ecede ehemmıyetı haız Nava ricfodedir. Nihayet gündelik ihtiyaç- tıındaşlnrdan bif kısmı, v"ı:unlarııı 

·· ··. Sqvyetlere göre 

Şiddetli çaroış
malar devam 

ediyor 
Aln1anlar ısınmak~.için 
sığınaklar, kazmağa 

ha~lanu~lar 
ıı.ıo,ko\"a, 5 (A.A) - So\·)·rt gec<> 

te lıliğ"i: 
~ Sonte~rin ıtiinii kuvvetlerimiz hu

tlin t'{'phel:r~l0 dü~manla ç:ırpısmışt1r. 
Kırını, .\foıaık. \"c Kalinin k~iınll'rin

- Devamı 4 üncü sahifede -

Ankara hukuk 
fakültesi aç_ıldı 

\'eni binanın resnıikü
şadında i\1aarif \ 'ekili 

bir sövlev verdi . 
Ankara. 5 (A.A.) - Ank:ıra Üni

vers:tesi hukuk fakülte.<i yeni bin:ı ı 
lıuı:iin açılmıstır. Törende B. :\f. .1 ·c
lisi rei~i. Başvekil. \'ckillt•J', rnt. .. bu~lar, 

- o .. vamı 4 ncü Sahifede -
---000'---

Nevyork beledi
ye reisi seçildi 

li\1ihver aleyhtarı rJago
ardiva tekrar belediye 

reisi oldu 

dır. Gcr~i Amerikanın bunları kabul nehri boyunca mukavemet göstermek ların tazyik ve tesirleri altında tren- koriılorunıı doldu, biır kı<nıı ikinci 
etmiyeceği göriilmektedir. Fakat bir 1 ltalyada Alman aleyh- istedikleri sanılmaktadır. Maamafih lerde gecikme olması daima mümkiin- nıevkie daldı. Bittııbi bu dalga, ikinci Tekrar Nvyork belediye reisliğine 
an için bunların kabul edildiği göz l\Ioskovaya 70 kilometre megafed-eki dür. mevki yolcularından açıkta kalanları aeçilen mihver dütmanı 
önüne ahnır;;a, jnpony:ının daha faz t l .., d t or bu yerde Sovyetlerin uzun müddet Fak:ıt trenlerde, vagonsuzluk yü- da yak:ılıyıırak birinci mevki fırlattı.! La Guardiya 
la şeyler istiyeceği şüphesizdir. A- ·ar ıgı a ar ıy mukavemet göstere~kleri biraz şilp- zünden göriilen tehacüme karşı nıutln- Tenzilatlı biletlerin. kalkmı~ olma- Ne,·york, 5 (A.A.) - Ll.ıguaruiya, 
mı:ika da bunu anladığın~nn, talep Londra, 5 (A.A.) - İtalyadan dö- helidi:. Bununla beraber bu. c~pheyi k:ı ~ir ça.-e aramak_. başlıca vazifele- sına rağmen k.al~balık,. ~ayanı h:ı.vret\ 100 l.ıiıı rey farkiyle rakibini geritlt> 
letı kabulden vaz geçmiştir. nen ve yüksek İtalyan mahfilleriyle t.erkedecek Sovyet kuvvetle!'ının , bu rımızden olsa gerektır. derecede kesıftı. Bırıııci mevkı bırakmış ve tekrar Nevyork belediıe 

· -Devamı 3 Uucii aahif•d- - D•v-=ı 4 ilnc:U ıabifede - -Devamı 2 inc:I aahifede - Trenimiı daha hmlrden hareketin- - Davamı 2 nci Sah ifede - rei~liğine eeçilmiştit·. 



Sahife 2 (ANADOLU) 6 ikinci Teşrin 1941 Perşembe 

Sosyal Bahisler Basma tevziatında gö- ( ı -· A ı' 
rülen müşkülat Şehtr ve Memleket Haberleri) . F 1 K R 

Içtı·ma"ı Terbı·ye Ve Sümer bank Yerli mallar pazarları B l d ı· . d FERDlN MES'ELELERINDEN: ' 
müessesesi, vesika ile basma, pazen ve e e ı·ye meC ISlfi e Politik Ferd 
ha~c;e satışına devam etmektedir. 

N k t N d • ? Ancak nüfuı:; cüzdanlarını tedkik - - - - - Bahri SAVCI eza e e 1 r . etm<>k ~uretiyle verilen ve~ikalar :-.·ü- r "'\ ili 
z~incl.ın. ~al~ ~ok müı:kü~at çekmekte- Büvüklerimizin beledi- Arsa bedellerinin yirnıi Ferdin, daha doğrusu Türk ferdi-

( Jf. Jf. Jf. "\ clıır. Rırıııcı bevbr ı:;okagırıı dolduran • ' nin meseleleri üzerinde düşünürken, 

l 
.. 

1 
kalabalık !lra~ı~rlan ı;re;:menin imkanı ve mec}İsİnİn bağlılık senede ödentTICSİ teklifi evveli, Türk inkılabının umd~leri 

Ne tekapu, ne gurur! Ne zillet, ne nuhvet! Hu- kaımamı~tır. .., olan altı okun, onu naaı1 anıadıgını, 
Halka ve~ikn vermek hnsu,;uncla telgraflarına CeYapları encümene verildi nihayet Türk cemiyetinin felsefi ve 

ltısa ne hakir olmalı, ne de başkalarını 1 kolaylık gü~ierilmesi Ye \'esik:ı Yerm:.> Beı~ıı·~·e meclı'~i. dlin Ög-,leden sonı·~ görüşüne göre ferdin nasıl telakki 
m~"al.nrın111 nriıı·ılm.nQı la'zımclır. Belediye meclisinin yeni içtima "'' - " d'ld" · · · 1 k . t . t'k Bu 

h k. .. }' 1 "" " .. • .. , - . R d Lebl b' 'oğlunun .. r .. d e ı ıgını ınce eme ıs emııı ı • -a Ir gorme l . 
000 

ı:;enesine girmesi münasebetiyle eşa e ıcı ıeıs ıgın e d k t armı~tık· cTürk 
toplanmış, muhtdif mevzulaır üzerin- ra ~· ş1;1 • an~a .. e .. v ., · · \. *** ../ Bornova l)eledı'.vesı'nı·n belediye ı:eisi Reşad Leblebicioğ- el .. k 1 ·d,, bulunmtı ·tur l·e cemıyetının goruşune nazaran, ferd, 

l 
.~ . l f d b.. .. ki . . .. e muza ere er - . " 1 1 tt . .. . • t ya 

Biz Türkler pek haklı olarak terbi- lik sayılır. çtimai mevkii veya yaşı u tara ın an uyu erımıze gon- açılıııca meclisin baglılık ve tazim tel- aa e ayın, munzevı, cemıy~ e. : 
ye Ve nezaketi dilimizde biribirinin ne olursa olsun kadınlara karşı daima f aaliveti derilen tazim ve bag-JıJık telgraf- fi . "'f'JJ' Şefimiz İ met İn" .. hancı, onun hayat davaları ı)e ılgı. gra aıına .r ı ı onu, . k d' h db" k b • d • h 
müteradifi olarak kullanırız. Ahmed hürmetkar oJrn:ık, onl:ııra icabederse Dornovaya geliril~i:; olan İ~me :-ııı- !arına a.:ağıdaki cevaplar gel- Bmwekil Dr. Refik Saydam, Dahili e ııız, ~n ı 0 ın_ . 3: ugun a .ma. -
çok terbiyelidir! D.ediğimiz zaman yardım etmek nezaketin e;ıas ı:;artlu- yu için Delediy~kıı· bankasından alınan mi~tir. Vekili ve Parti geMI sekreteri Fikri ~us .. hır vkrlık b ?etıldır \o ce:.ııy:~: 
Ahmedin nazik, hatırşinas olduğunu rındandır. par:ıııın 5327 liralık taksiti Borno\•a * Güzel lzmirin belediye reis- Tüzer taraflarından \'erilmiş olan ce- ustune çı an ır ıy'!'e e aa ıp -
kasdederiz. Bu anlayışa göre tcırbiye .Medeni insanlar k:ırşı karşıya gel- h<>l('(liye rebi tarafından ödenmistir. vaplar okunmuş, alkışl:ııımıştııı". · maz. Fak~t ~osyetenii baa~ı~ar~ al-
ve nezaketin ilimle, r YAZAN: :::) diki-eri vakit birbir- Bornovada Kfızım Dirik. Topçuk~~·ıı. liği gibi şerefli ve çok zevkli bir Buncl::ın sonra Denizli mebmıu, tz_ tında ezı mış, ta~ ır ,a ~?e • 1 v~ bilgi ile değil, daha 1 ., . , l~rine riayete mec- A - ,.,. k vazifeye seçilmenizden memnun m' k" b ı r . rei,;i Dr Behcet Uz ferdiyet şuuruna varamamış ır a e ' 
C
ok ..,.o"rgu" ı'Je mu"n,ı- Selıı11 Sırrı Taı-can htıı· olrlukları n"za- ~agıı:a~-, ,,ıçc ·'""Çevik sok:ıklarında ır e>' ı e et ı~e · · · - b' · t aaıtaaı da değildir O · " - · - ~ 1480 mefri' tızunluğuııda ana 8U te'>i- oldum. Sizin elinizde de İzmirin dan belediye rei!'>Jiğiııe hitaben gelen ır cem!ye v . • '. . ' 

• : beti vardır diyebi- ket kaideleri oldu<ju :<ah vücuda gPtirilmi~tir. Su d~posu- gelişip güze1Jeşmeaini dilerim. te~ekkiir mektubu okunmuş; bazı aza- sosyal bı~ fer~~ır._ Cemıyet onun ıçın 
liriz. Çünkü yühek tahsil görmüş, lrn- gihi, uz:ıktan mPldupla muhabere- et- ııun ,.,trafı 11 !l lir:ı . rıriiYle telk;ı·le ka- nın mezuniYet dilekleri kabul eclilmi~ . ve o cemıyet ıç~dır.~ .. 1 d" Fakat 
fasını türlü ilimlerle bezemi~ nice ka- tikleri Yeya telefonla görüştiikleri za- ]ıatılmıcı ,.e l;)~ alıoııe\·~ . u Yerilmi<ı- Belediye Meclisinin temiz duy,. H:ıvagazı, Karşıyaka belediye şubesi, Hakik~ten . u, oy e ~r'. .... _ 
ba, nobran, nadan, terbiye:i kıt in.'an- man da bu nezaketi ihmal -etmemek tiı'. gularına çok teşekkür ederim. tramvay mezbaha ve otobüs işletm'.'- mademkı ferdın me&ele;er~nı .. duşu 
!ar \'ardır. Sonra onun varımda tahsili mecburiyetindedirler. Mektupla~ma Reisicumhur si 939 ~~ 9,ıo' seneleri kat'i he:=;aplan- nürken bir cemiye.t ve er mu~ase-
noksan fakat çok teırbiyeli ve nazik adabının kaide~rini dil ve edebiyat İNÖNÜ nııı teclkik ve tasdiki hakkındaki riya- betleri manzumesıneh tefma1 ı ettıkkl, 0 

cahill~r ele görüyoruz. derslerinde öğnmdiğiniz için bundan Polis divanı İO{)landı * Belediye Meclisinin hak- sel teklifleri okunarak tedkik içiıı halde bu noktayı da a az .a açı aş-
Xczaket nedir? Nezaket bir muhi- bahge liizum görmüycırum. Yalnız te- kut'i hes'.lp encümenine, bazı nam1.eıl tırmak . 2?~u1:'~ayız. Ferdı (so~yal 

tin umumi adabına uygun bir ~ekilde Jefonda bazı küçük_ nok:talar üz~l'ine Polb divanı, clün öğleden sonra Em- kımdaki duygularına teşekkür memudarın a:-ıaletlerinin ta:diki, be- ferd) tab~rı .ıçı~de anlatma~ .n_ıhda. 
rns.ımak, her hal Ye hareketine içinde dikkatinizi çekmek ısterım. niyel müdürlüğü Adli kı:-ıım rei>1liğin- eder muvaffakıyetler dilerim. lediye arsaları bedellerinin yirmi .-e- yet umumı ~ır ızah çerçeveaı ıçın ~ 
~-n~adığı cemiy.etin takdirine !ayik biı· Tnlefon çalar. ahizl'yi elinize alıı"ı- de toplanmı.\ bazı polislere aid tahld- Başvekil nede ödenme,;i hakkındaki bazı aı·s·ı kahı:ıaktan oteye geç~mez. Hal~u~ı 
şekil \'ermek demektir. ııız, tiz bir ~sle: kat e\·rakı iizerincl.e müzakerede bulu- Dr. Refik Saydam gahiplerinin teklifleri nizam encUmeıı _ c~.mıyet. -~e ferd munasebe~~erı~ıın 

• 'ezaket ictimai mi.inasehetl<>rcle - Kimc;iniz? Rim;;iniz? naı·ak lüzumlu k:ıırarları almıı:;lır. ne münakale talepleri ele hürlçe eııcii- gosterdıgı karışık manzar_a ~zer!.ne 
dikkat olunm~~ı lazımgelı>n yaşama Tela:'!lı, ~ela~lı sorar. Böyle ;rnpnı:::k ooo * Şahsiyetiniz belediye işlerin. . 'h·' 1 ' d'lmislir eğilince ferdin bilhassa sıyaaı reJım 
Jj~ı ·1 · · ı · h k t k cl 0 ·ıne h l"f't' T Al [ de u ff k t · d M menın" ava e e ı " ' k d k" d l't"k ma ı gı erının ve görgü eırinın en e ı>m- neza ·e ·aı -" mu a ı ır. clefonıı man teb ig" i m va a ıye ınancası ır. ec -:\1eclis, p:ızarie.•:i glini.i s:ıat 16.30 ~ı.rtı~ı~ .a ı urum~nu, po ı 1 

• 

miyetlisidir. ac:ın ön~e kendisinin kim oJdugunu lis Üyelerine sevgilerimi iblağ bu- ı t l kt hıyetını ıncelemek lazımdır. 
' 1 · ı· k .. ' m b l O n ı· - (A A ) ·'l t lıı··. r a op anaca. ır. S l f d t'b' . b' em'ıyet (\o taıre) < ıyor ki: « Yüı·e ·ie iyilik, so.ı·,emege ec urr ur. nu sö~·ledik- )CJ' ın, •) . . - .-.. man e ıgı: yurmanızı rica ederim. osya er a ırı, ıze c 

rehrerle :ev imlilik ne ise, muamelecl-e ien ı:;onra karsısına çık.ın zatın kim 3 8onte~ıriııcle Süve.ı:l5 körfezinde hir bütününde ve cemiyet kadrosunda; 
ııezak,et de odur. Nezaket fikir ve ah- olduğunu ~<~·mıya hakkı olabilir. Onun Alman ~a\'a8 iıı~·yaı-e~i attığı bomlıa C. H. P. Genel Sekreteri ,.f'ohun1luk tcyzİatı İçin kendi şahsiyet' kemaline ermit ve 
lak kültürünün bir "embolüdür.> için t'lefonıı açar açmaz, ben filanım ile bir İngiliz lorpiclo muhribini ha,;a- Dr. A. F. Tuzer • db. l l l ferdi şuura yükselmiş olarak bir va-

(Denjamen Coıısı~rıt): «Bir insanın Yeya h<>n filan tarafından telefon edi- ra ufralmı~tır. y yenı te ır er a lOC 1 ziyet, daha doğrusu bir aoayal fon~-
ııe olduğu la\Ur \e hareketleırindeki yoruın: \'e.\"l benim numaram sudur! Britanra bomba ta~·yareleri dün rre- eni harn1an un İn1aJ ine Vilfn·et ekim nıev;,imi miinasebetiy- siyon alan varlığı ifade eder. Cemı-
!'ıtrklarla öh;üliir. Onun içtimai hayat- Ora,,ı ııel'f:<iılir? \'eya kiminle gÖrü!')i.i- ce Alm:rnyaııın batısına v~ şimaline l } d le . ton~m;uıuarın ~oraUe ciagıtııaraıı: yetin en eaaslı faaliyet kadroların-
ta mevkiini bu ince farklaı· göst~riı-. yorum? Demek ıı zakete t1\'guıı hir le.~irsi7. ham hUcumlaı·ı yapmı~larrlır. )aŞ an l eıdlmesi içın 'yerin~le ve e~asıı tedb'r- dan birisi dı; ~olitik kadrodur:· O hal 
Bir adamın konuşma!=>ından vazı ve harekettir. · ---000 Ticaret Vekaletinin emri üzerine ıer almıştır. \' ııayet için kısmen pe~ın ~e ferd,_ polıtı~ k~droda da ~ır fonk-
tavrından, hal ve hareketinden nazik .Hulasa biriı;ini mothetmek i. tecliği- Günün nıeselesı :ehrimizcle de yiizde 95 randımanlı ek- para ve ımımen ete taviz usuliyle dagı- sıyon, hır vazıfe ıfa edecektır. ~~rd 
ve ya kaba olduğu helli olur.> diyor. mız z.a~an .-ayır> clöktiiğümüz met.i- mek imaline ba!')laıımıı:tır. nımak üzer<! Ticaırıet \·e /,ıraa} \ eırn- bu ":":zifeyi ifa ederken, . ~~ndıaıne 

Kar:;ısındakini hakk görmeden ka- yet!ern~ın başında tcQ·biye w neza 1cet - Baş tarafı 1. inci sayfada - Vekftlet, vilfıyet dahilindeki değir- Jetleri tarafından tah"i ·olunan tohum- « polıtı~ ferd» a.d~nı tak~bılırız. . 
naatlerini söylemek, kendi fikirlerin- J!ı:>lır. ~ı> nazik ne terbiveli ! deriz. Si- yolcuları ile ikinci mevki volcularıııın menlerin 100 kilo :afi buğdaydan 9.J- luklardan şımdın! kadar kaza, nahb·e . Pekı, bu P?lıtık ferdın, ce~ı>'.et 
den ric:ıt etmeden muhatabının hakkı- Uihl:ı k:ı!eler f~ıhe<lilir,· nezaketle gö- mühim bi•L' kı:.;mı yerniz, .ayakta knl- 96 kilo un alınacak sekilde av:ırlanma- . k" .1 .. İ rilmiş olanlardan ge- ışleme mekanızmalarında. en muhun 
nı U!slin1 .etmek, rakibinin hukukuna ııiiller! mışlardı. Koridorlar, eşya yıg-ınları \'e !arını \'e daha :ısag:ı ı·~ndım. ,nıılık tııı 'e O.} ere gome ' ·ı·t" · · bir yer · .. .,al eden politikada rolü ne. · · " " n kaıanµırının da dernal çı çının eıı- . ı,.o . . . . 
tecavüz etmeden miilfıhazalarını yüı üt- Göreyim "izi mektepte okuduğunliz genç, ihtiyar, çoluk çocuklu yolcu ve ını:t! <'tmemnlerini bildirmü3tir. Me,·cucl 1 , '"nıı·ıı mak:<:ıdıyle dun dır? Bu sualı aydınlatmak ıçm, yıne 

k k d h .<l J l l b' ·1 l 1 l 1 l · ne u aşmasını "" ' f d" • " · d d nı ·, ·ızma an, ı det ennıeden 1na- l _r:< er:e .il' braftan zekanızı ı•ük. el- .aı e ere c o muştu. un ııwııı tamamen ;:arfedilmesinden vılayette Vali Fuad Tuks:ılın rei:sliğin- sosyal er ın manası uzerın e ura· 
kul :ıözlcrle onu ilzam etmek! lst.e im- tirken, rliğN' taraftan terbiı·e '\'e ııe- Hemen hemen Aııkaraya gelinceye ~onr:ı yeni randıman esası üzerinden ı t cağız. 
mısma :ld:ıbının nezaket kaideleri. zaketinizle herke!'lin tevercllhiinü ka- kadar vaziyet hiç deg· işmedi, sog-ukta, inıaı olunan unlıııı·ııı 1'c;iı'hl!ıkı'ııe b,ı"- de bill: topl:ııılı yapı mış !r: · , Bizim sosyal ferdimiz, cemiyetin · • -7 Toprak mahsulleri of ısı, ıa;.;e, zn·füıc, 

Her kime kar,;1 olur;:a olsun konu- zanınız ! O zaman hayatla hem :-ıeviFr, ayak altında '\O saat yolculuk yapmak lanacaklt!'. devlet demiryolları işletme, zıraat ban- inkılap ideolojilerinin yaratbiı ve 
urken yük,;ekten atarak kendini dev hem ;;ayılır:=:ınız. bedbahtlığına düsenler oldu. cx•o kası, nıüdürıeriyle 1 aı ım satış koope- telkin ettiii bir ıuur haleti içinde, 

ı.yııaS4'1ıda görmek ne kadar ayıp i,;e, oo Bittabi trendeki mes'ul \'e ,;alfıhiyet- f( I l l l ratıı:ıeı·ı· umum mı·ı·cıüru bu toı>lann-.ıa memleket davalarının inkişaf iatika-
ll 1"ihi gayet hakir görüp tevazuu te- A k A v . li memurlar, derin bi.ır aciz içinde l.ıo- epe ( a ır· <en ÇU\'a .1 metlerinde, şahaiyet sahibi olarak 

d . s erı azıyet '\.·tınlarını bül,nı klu ı"ktı'fa ettı'ler. iştirak etmişlerdir. . . ld k ze.zül er ce;;ıııe iııdırmel• de u eler ·~e • ~ aşırnıış Demiry_olu güzeı·gahındaki yerlere rey ve karara sahıptır. are me a-
1;ir.kındir. Ilu hule belki de :-;ı}i sık te~adüf edil- tohumlukların sevRınin geç .kıı.Jmama- nizınaaı ıle kendi araJındaki müna• 

,. t k- ı -, zı'll t - ••• tarafı 1 iac:i aablıtecle - ınemektedir. Fakat mademkı' '·u orukkapıda hamal Ilüsevin '"e ·ı·ı bet bo"yle bı"r anlatma · tat ·'e e ·a1Ju, ne gurur· • e • " "' 1 sı için her gün lüzumu kdar vagon ae nın mce -
mıh\et ! Hulasa ne hakir olmalı, ne de ııehırle .Jlo.~korn ara ·ındaki sahada gibi ihtimaller de mevzuubnhü,tir il :: arkadaşı Ahmed, bakkal Yaşar adı- temın edilmiş, "llVal tedariki için zor- bikinden ibarettir. Bu vaziyet politik 
lıaşlrnlarnıı hakir görmeli! yeniden mukayemetleri beklenebilir. Unlara kaı·i$ı tıedbiırli olmak da ikti- na Topı ak ofis aııuarıııd:ın kepek al- " sahada da aynidir. Orada artık ken. 

S-ezaketin karşı,;ındakine göre ~el.- Daha cenup la fuüıya gelınce, Al- z:ı etmez mi?. .Bir trendeki vagonla- makta ve çuvallara dolduırm:ıkta iken luklnra maruz .Kalınan yerler ıçin <le diaine politık ferd dediiinıiz vatan· 
liııi, ta;rzını t:ıkctir etmek Frı>nklerin n_ı:ın taarruzları buraqa butün şıdde- rın, n;hayet muayyen biır haddi i,;- anburdaki bo>ı çuvallardan 8 tanesini ç~ıval tedariki gözönürnte tutulmuş- dat; mılli iradenin nazari oları& te
t.ıuırince bir ( tact) mese!e:-ıidir, ~·ani ~ıyle d-ernın etınelde oeraber, mlihtm ti abisi vardır Ve biletler, ona göre \'E!_- kepek ÇU\'al!arın:ı doldurarak çaldık- tur. şahhus etti~i lefekküllerin ve bu te-
J..ıır <lir:.yet, bir fetanet işidir. Btııhın ııııosatlar kaydedildiği hakkında yeni rilmek \e fazla yolcu geldiği görülün- !arından tutulmuşlardır. Sahillel'deki k:ızalarn v~ mi.inakal;i.- şekküllerin maddi bir or&anı olan 
ıı,;ın daha küçük yasta ya"anılan muhi- bır ~ey. yoktur. '1 ula, .lv.ınüz ::lovyetleıı: ce ihtiyaç nislıetinde vagon ilave edil- tı kara yoluna inhisar euen yerl~ı'e idare mekani:ı;masının açtı&'ı hareket 

J de(ll · b ı s ı · · eteniz ve kam motörlü vasıtaları ile tın, ana babanın ve mektebin bund:ı e ın 1 ve urat a ovyet erın ~ıd- mek, o da olmazsa bilet verilmemekf( l ve karar alma kanalında, kendi :ı:ati 
1 · k .. h . c1· A'l k · detiyle mukavemet 11 österdig''i anla,.ıl- "erektir.. atll)'On - ara )a sevkiyat yapılması temin edilmiş, icap . d · · h . . l . ı·o u ço . mu ım ır. ı e ve me ·tep ıç- ., .. " eden kararlar alınarak derhal iatlıikı- ıra esının, şa sıyet ız erı taşıyan te-

tımaı hayat kitaoın 111 ilk fa,;lını tc~kıl maktadır. Yoksa, yolcuları, adeta ,;ıklet esa~ı ç·arpışnJa 'l zahürleri ite ıneaafe alır. Bu suretle 
ı er. Cem_ıp har_ekütıııa ıreJince, bu husu:<- dahilinde ta~ır gibi, vagonlara ra.~tge- - ne geçilmişti•r. milli ·rade · t hhua ettı"0 1· tetek " ., ·ı·oprak mah,;ulleri ofisinin her pal'ti 1 nın eıa • -

Kaba bir tekdir kıır.·ı,;ındakine hiç ta yenı malu~at_roınur. Hurada ha- l.e dolduıı·mak ctoğru değildir .. ldare, Da.-;nıah:ınccle Belediye garajı ö_ııüıı- tohumluğu için fiat tesbii edilmiştir. küller ile ve onların maddi or&anlara 
t+>>'iı· etmediği halde, ıı:ı7.ikane biıı· ta _ rekatın n~.-•ıı ınkı•.af gö,,ı.enliği bilin- bilet ke:-ıtiği J olcu:sunu bir yerde otul't- . d şoför Hikmet oğlu Mucahid Ozde- Henüz "erlerine gönderilmemiş olan nın akıiyonu ıle politik ferdin rey 
dır onu yerın dıbine geçirebilir. memektedır. lki _t:ır:ıı da. $İ.İkutu ffill• mıya mecburdur. Fakat bu yer, vago-'ı mir idaresindeki ka~yo_nu_ ak:ıi i.,;tika: tohumluk;arın bir kaç gün içinde ma- ve mütaleaları araıında, hiç bir kom 

Konu~ma nez:ıkctınin umumi lıa;"- haf:ız:ı etmeki€dııı:. füılrnlım .bu sükıl- nun içi ve oturulacak yeridir. metten gelen ve Abı<lının ıdare. ındekı hallerine sevki temin edilecektir. Dtiıı- binezonun kuramıyaca&-ı sıkı bir in-
·:ıi<leler ,·ardır ki ona küçük .nıs.·ta alı,.,.·- tun altından_ eler _çıkacak'? Bundan ba~,k:ı vaırnn rP.. ·toranıl:t 163 ,;ayılı k:vroçaya çarptırara_k ara- t'b k da crel'r - 1 - b h kü sa,·ımızda cl,n cazdıg'ımız gibi pe- ı a mey na • ı · 
nıak J,·hımclır, mesela konu.•·uı·keıı k,·ıı·- Kırımclakı. vazıyet, evvelce tahmin kah Ye, m'ıdeıı ~ıı,·u .,ıribi en zarurı· \'e banın h:ısar.a ugrama.sına ve .1r .• ıy- "' " -' F k t b"'t" 1 b · tibakı ,, 1 • ~ ., ı s.·in para ı'Je "'~ tavı··,en 3U83 ton tohum a a u un meae e, u ın 
,.:ısındakine daima 'siz) dı·)·_·e hı't,·ıp ~t- ettig<imiz ~ekıld~dıır. Kerç ve Vivasto- en iptidai ,oı .>cvleri ele b«zen bulm.- 1• .vanııı ölümüne ~ebebıyPt VP.rmı~tır. " h d t' k f l' t" d b'zi " ' " ·r-. •• ""- ilik bug' day, çift,. ilerimizin ihtiyaçla- mey ana ge ırme aa ıye ın e, ı 
mek, lakırdı arasında kaba tabıl"ler pol müste,;ı~a'. Kırımın Almaıılarc:ı mümkün olmıycıı:. Bir kızı kirlet.nlİs .. · " intibaktan uzaklaıtıracak bir tarzın 
kullanmamak biq· nezııket kaide;;idir. toptan i~galını kabul etmek !:lzımdn·. MünakaliıL Vekilimiz Ba.r Cevcle~ rıııa arzedilmiştir. · · d'" k b' h.. ·· t 

l 
· · "'kı'm ı·.".leı·ı· ı"çin vali tanıfından bas. ıçıne uımeme te ır uner &o• ere-

Bir toplantıda kimf"ı·e ag-ız açnııJ· ,1 Bugünkü A _man telılig· inde, Ya"la da- Kerimden ric,1 ?tlı'ı·oı·ıız .· Ikiı;e~nı..'likte Kadirıye mahallesin- "' ~ b ı kt d" B · · ı'da meka '""' . . - ' · "' "' tınlan 750 be.vanmıme her tarafa gön- 1 me e ır. unun ıçın re • 
fırsat \·ermeden mütemadıyen sö.rl ,_ ğınııı aı;;ıldıgı, Karadeniz :;ahiline ı·a- Bu mevzular üzerinde biraz durmak de 695 inci sokakta Hüseyin oğlu l\Ieh- .. nizmalarının politik ferd karııaında 
nıek ne kadar ayıp . ayı!ırsa, herke,;i rıldığı bildirilnıe~tedir ki, bu da i ·g.ı- lütfü nü halktan e.~irgeme:-ıiııler. Kaldı med Yutanlar, ayni yerde l\lehm~d derilmiş, bunların ögıl-.etmenler veya alacakları durum ile politik ferdin 
ık:ıc~ık kadar ta,; gibi susmak ela ııe· !in tam:ımlanclıgını gö·termektedir. ki, bunların kolavlıkla halline imkiın Tuııelin 15 ya~ınclaki kızı Saimeyi !)ir diğer münasip kim~el er tarafından bu mekanizmalar önünde takın cajı 

z. ketsizliktir. \':ıkıa Aimanlaı.· Ke,.... önlerine gel- vardır. · ** ,;inem:ı,·a götürmü-, sonra herr{siı·esi okunması, köylüye an atılma:-ıı ve köy 1 b · l ı ... , . odalaıı·ımı asılması, tohumlukların da alaka tarz arı bir irıy e uyuıma •-
Evinize gelen kim lere konuşma meıniştir. Fakat şımdiki duruma g-cire Ayseniıı evine giderek orada kirlet- d 

zemini hazırlamak ve onlııı·a. ho~ \·a- Almanların bir kııç gün kadar Kere; dan kuv\·etler indi•rmelcri ihtimallerı··· mi~tir. ekimden başka y1>1·e kat'iyyen sarfo- f"• · k · · ld T .. k " l · " lıııımama:;ı vilityetten al{ıkaclarlai'a Aşaarı yu arı yırmı y ı ır ur po· 
·i t geçirtmek için dainı:• güler ,·üz önlerine gelme (;rt ve bu liehri iı;ıgal et- ni düşünmek yanlış olma,;a gerektir. Kızla erkeğin ötedeııberi ,;e\'iştikleı·i bı'lrlı'ı-ilmistir. litik realitesinde tatbik edilen yetiı-

gö termek bir nezaket b•Jtrcudur. g,:~t ! mel.eri kuvvetli hir ihtimal dahilinde- Yalnız Almanların bunda muvaffak zabıtaca tez::bit edilmişfa-. tirici zihniyet faaliyeti işte bu bir-
~n konuşmak, i,;tifad li kohuşm:ı, clir olup olamıyacaklan hakkında müt:ılea- Kızın ,·eli;;inin şikayeti üzerine suç- biriyle uyutmayı, tam olarak temİP 
misafirlere göre mevzu bulmak kevif Kerç işgal edildikten sonra, Alm:ııı- da bulunmak şimdilik erken ve yanlış lu tutulmustur. Sıhhat meclisi etmek gayesini &Ütmektedir. Bu su-
k:ıçıratak ~yler söylememek, bilh;ı.-;- !arın Kırımın doğu ~ahillerinden ve olur. Maamafih bu sahadaki muhare- B 11 · l' · · · retle, kuru gürültülerin, bot geve. 
><a kendi dertlerinden bah,;etrnemek Ukraynanın Azak denizi ııahilinden belerin çok kanlı ~ahneleı· arzcrlecei\'i a 1 (esıı· \'a ısı gıttı Vilayet Umumı Hıfzı;;ısıhha meclisi zeliklerin ve bir ekseriyet formülü 
bir nez, ket d:rayetidir. Biır toplııntıria Kafkasyaya. doğrudan doğruya a~ker muhakkaktır. Şehrimizde bulunan Balıkeı:ıir vali~i yann Sıhhat müdürlüğünde aylık mu- altında muayyen bir sınıfın hikimi-
uiri bir i't!Y anlatırken lakwdısını ke;;- çıkarmıya. teşebbüs eylemel"!ri, hava- ( Rad110 rrızcfl?.~•) Herai Giiı-el, Ankaıraya gitmiştir. tacl toplantısını yapacaktır. . yet daliverelerinın, yaygaracı de • 
mek \'e\'a 1.ıaska biriııiyle söze başlamak mokrasis yerine, millet için, nıillet ta 
nezake· ~izliktir. Tuhaf bir ·ey anla- İmparatorun muhafız kı~aat~ iııtiza- ,, "'""' NAPOL YOI T Ordul· rının'"'""""""""'""'"""""""'~ rı, yattığımız yerlerden dışar~ çı • rafından, millet hakimiyetini di•iP' 
tırk n dinlivenkrden önce gülmek mını nrnhefa7.a ederek ~hrın bır kapı- ' l. el · - karmaktan b-aska elımizden hır şey Jinli ve fahaiyetli bir tarzda kuran 
mü baha. eyi· münaka ·a şekline. okmak: sından öbür kapısına. geçmeğc çalışı- E MOSKOVA BOZGUNU E gelmiyordu. . üıtün bir demokraıiyi tahakkuk et· 
tıir mecliste miikaleme:vi valnız bir ki- yordu. ÇalışıyC4'du sözü :-1elıebsiz de- : E Bir müddet dinli>ndiklen . onra, 7 tirmek yoluna airilmi,tir. 
~iı·e inhisar ettirmek ı;ez~ketsizliktir. ğildir. Pek yorgun ve bitkin bir hal- i~ ,J senedenberi beraber bulumluğumuz ı! 
~ · K<'ndinden bi.ivüğünü saymak ic:ı. de bulunan efrat, dik bir yoku:;u çık- ' 11111
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" \'e aramızda ne malda, ne parada bir 

hında ayağa kalk~ak, tramvayda! ~to- ~a~ mecburiyetinde idi. Sık sık. yer~ YAZAN: Napolyonun Perde ÇEVİREN: Şakir Hazım teklif ve ayrılık bulunmıyan çok iyi Atıf inan gitti 
hii,.;te \·erini onlaıra ,·ermek nazıkane } U>arlananlara hazan on adım ıl<'rle- Çavuşu Burginyon, Ergökmen bir arkadaşımı :ıramak hevesine ka. İhı·ac:ıtçılar birliği umumi katfoi 
bir hai·ekettir. Büyüklerin kar ·ısında: miş birinin kayarak tekraır eski yerine - 28 pıldım. Atıf İnan, Birlikl.cr mevzu una dahil 
-ellerini arkaya baı(l:ım:ık, bacak bacak geldiği görülüyordu. Yürüyr.miyecek dan taşınan,ı·ıı·ın ve bunları la ıyaıı-ı rnbil?ik,;e _de bir kısmı ölilJ? _g~t~_i·.. Vismadanberi görmediğim bu ar- mahsullerimizin satış müzakereleri ve 
üstüne atıp oturmak bizde nezııketsiz- halde olctukl:ırı için ba~al:ırı tarafın- Jann hallen bii$bütün berb:ıddı. İşııı fecı tarafı şuydu: Bırısı olun- kadaşın adı Grangier idi. 2 günden - bazı tema~lar için bu Rabah htanbula. 

Bu tarzda yol alarak nihayet şeh. ce, hatta can çekişirken ötekiler ·onu 'ıeri bu kasa.baya gelmi ve varo:,ı - hareket <>decektiır. 
rin öbi.iı· ucundaki dış mahalleye gel- soyuyo-:,. aldıkları -0lbiseleri sırtları- hırdan birinde yerle:;;tiğiııi öğrenince ;;.:..::.:.:.~~~-_.;;.'---------

0 
• dik. Burası on dokuz ağustos muha- na geçırıyorlardı. F-.ıkat çokları az alinde viyecek ve içecek bulunduğu-

enı• z ga zınosu n da rebeleı·inde evleri y-anmış olan ma- ~.onra ~aşkaları taı:afı~dan soyulmak nu da t-ahmin ederek :ıramak hevesi-
hallenin geniş meydanı idi. Meydn- uzere olmekte gecıkmıyo~lardı. ! kapılmakta haklı idim. • 

11111 
kenarında bulunan tamamen Yan Kasabaya. vardıktan bır saat son- Hiç kimseye ,öylemeden sil:ihla-

p b 1 ı 
· k b' 1 30 1 k k nmı, s,öhretlerin en büyüğü olan da- BUGONKO PROGRAM "" • ı 1 · b 1 1 ra as ere ıraz un a gram ı pe 

erşe m e eg .ence eri mı~ evh~ıl·~· yan_!Dış beyi erıkn . ockı:um a- :;imet dağıttılar. Tenceresi olan der- ğarcığımı alarak yola koyuldum ve 7,33 hafif program, 7,45 Ajan" 
rına, . 1; usa cİ<1ıl!ına ı me ım anı ve hal çorba yapmağa koyuldu olmrvan şehre girdiğimiz kapının yanına gel- haberleri, 8hafif programın devamı. 
ı eıı yer ere agıldık. . !ar kül pidesi yaptılar. ' • dim. tS~ğa sola ba'kınırk:ı\ lı~~tal~_rı 8,15 evin saati, 8,30 hafif programın 

·-- ---000 •. ~rastalar 'llra~ında meşhuı yokuşu Açlık o kadar müthişti ki, bazıları bırak ıgımız barak~ya. şody e ır .~oz son kısmı, 12,33 ısfahan makamından 

8 k P d 
ıs.lırahat etmedıkçe çıka~ı~'lcak va- kül pidelerini pişmede~ yem('ğe k:ıt a!mak aklıma geldı. Bır. e_ ne ~ore. şarkılar, 12,45 Ajanl'I haberleıi, ı::ı u a şam Karmen a y Zly('tie ~nılunanları .~ehrın - apısı~~a kıstı ve ölüm tehlikesi atlattı. yım. hastalar meydand".l J o~ıu •. bır t~ muhtelif rarkı ve tıJrküler, 13,30 k'!t 
ah~ap bu· barakaya hıraktıgımız ı<;ın ·Ben. ·ikinci teşrinin birinci günlir• nesı de pantalond~tn b~.ş~a. bır şe\ı rışık program, 18,03 radyo caz oıke: 

Ve Caz Orkestrası ge!'İde kalanları bize yük olmadan dı>n ilıbaren -ağzıma -<ıca_k birşey koy ~almıyacak ur:tte, a) a~kabılarına tra:-ıı, 18,30 muhtelif makamlardan 
yerle~iirmek kabl! olmuştur. mamıştım. Burada yaptgım çorba. da \ ~rıncıya ~a~aı soJ t~lmuı-:tu._ Halbu- ~arkı, 19,15 radyo caz orke:ı.tra~ı 

___ __
000 

Gece evlerden çıkıp.etrafı kolaçan ı;:amur gibi bir şey olduğu h,.lde bana n adam, hala bu yazıyete l'agmen ya programının ikinci kısmı, 19,30 ajan~ 
etmek isliyenlerden bir kısmının uğ- hiç bir şey olmadı. Anlaşılan midem -ı ıyordu. . .. haberleri, 19 45 serbc. t 10 dakika. Masalar y emekıı·dı·r raclıklan akıbeti ertesi giin öğrendik. henüz ;;ağlamdı. ..orada kapı kııra~ol~ ".azıfe:-ıını 19,55 di.iııya. 'şarkıhırı, 20,15 radYO 
Her tarafı kar örttüğü için, yoldan Gece büyük bir gayret ve fedakar- gore~ A iman B:ıd askeı lerıne sor - gazei.2!'1i, 20,45 karışık şarkılaı. ~-1 

-- biraz ayrılınca, bazıları ahşap evle. likla buraya kad-ar getirdiğimiz bas- dum · . . ? ziraat takvimi, 21,10 şarkı ve turku· 
J~ica ~ lasala rı 

11 
ızı evvelden tedarı'k edı'nı·z rin bodrumlarına düşmüşler, kar i- t~ı~~d:ın bir kısmı, rahatı gö~·~iikle- - ~a~talar ner<>ye gıtu · Ne oldu Jer, 21,30 konuşma (şiir saati), 2~,45 

- çincle kalarak boğulmuşlardı. Bun- rı ıçın olacak, muka.vemetlermı ta onlara· radyo senfoni orke trası, 22,SO a.ııı.nl'I 
!ardan bir kısmını ert.esi gün kurta- mnmen kaybederek öldüler. Bunla • - ;lrkası var - hn lJerleri, 22,1n dans muziği, 



6 lki,rıc; Tetrin 1'941 Perşembe 

Amerikan-Japon müna- lzıııir Ririnri icra Memurluğun-
dan: D. No. 940/201fl1 

sebatı gerginleşiyor GAYRI .llFJNKUL MALLAR/.\" 
-Bat tarafı 1 inci aahifede _ AÇIK ARTIRMA ]!,ANI 

E· Açık artırma ile paraya çevrile-
d ger Amerika bu teklifleri kabul cek ""Yri menkulün ne oldug· u: Umur-

e er~e. A. B. Ç. H. cephesi yıkılmı• .. -
olacaktır. Bu cephe Amerika, Bri _ bev mahalle•inin 512 inci sokak 49 
tanya, Çin ve Holland7ı Hindistanı A ·No. lı ve 1000 lira kıymeti muham
c~P~e,,idir. Görülüyor ki japonya mineli kargir Ev. 
nıhaı anlaşmadan ziyade çenbfri Artırmanın y.apılacağı yer, gün, 
nırınak ist~miştir. Bu vaziyet karşı- saat: İzmir Birinci İcra dairesinde 
~ında Tokyo hükumeti yeni bir ma- 29/ 11, 941 Cumartesi günü saat 11-12 

~evra .. düşünmüş. olacaktır. Y.aşing - a~•ındai~bu "a.vri menkuluıı artır-
?n muzakerelerındeki esrar perde - ., "' 
•ın· k ld ma şartnamesi 16/ 111941 tarihinden 
: dın a ırılması, bu manevrada ilk itibaren 20191 No. ile Birine• icra 
'
1 ıındJr. Bundan sonra hareket, Di-
ı·et m r · d b T · dairesinın muan·en numarasında i· ec lılın e aşvekil OJonun söy herkesin görebilmesi ıçin açıktır. 
ı;·eceği nutukla anlaşılae-aktır. 

(Radyo Gazetesi) İlfinda vazıh olanlardan fazla ın::ı. 
Tokyo, 5 (A.A.) _ Nişi Nişi Şim- lfimat a·lmak istiyenler, işbu ~artna

bun, Amerika münasebatı hakkınıis meye ve 20191 dosya numarasiyle me-
nesrettiği bir makalede diyor ki: muriyetimize müra~aat. etmelidir. 

•Artık japonyanın kendini müda- 2 ~ Artırmıya. ışt~a~ ıçı~ yuka-
faa etmek ırn"lti gelmistir Amerika. rıda yazılı kıyme~ın .r ı ,5 nısbetın-
88 ~ene evveı japonyayı topla tehdit de_ pey veya mı l lı bı.r Bankanın te
eder.~k ticaret limanları istemişti. mıgat mektubu te\dı edilecektir. 
Bugun de ayni Amerika, japonyayı (1-4) · • .. 
r.enberlemekle ve Şan Kay _ Şeke 3 - ipotek sahıbı alacaklılarla 
V~rdımları ile bizi tazyik etmekte • diğer .al:lkadarlarm ve irtifa]: hak
ctır. Amerilrnnın bizi P7\mukla mı, kı ı.ahıplerının gayrı menkul uzerın
rl~mirle mi boğacağı mesele değil _ dekı haklarını hususıle faız. ve mas
~ır. Faknt hakikat. her halde japon- nfo .daıı· olnn •ddıala~ını . .'~b~ ilan 
~-anın boğulmıyacağıdır. tnrıhınden, .ıtıbaren 1_o .gun ıÇınde 

Amerikanın. Hollanda Hindista • evrakı musbıtelerıle bırlıkte ıııemu
nını, japoıı~·a.va petroı ihracını ke;- rıyetimize bildirmeleri icap. eder. 
lllesi için ıkı•tırma.-1 affedilmez Ak.•ı halde hakları tapu sıcı!ılp sa. 
lıir şeydir. jap~nya, A:ııerika tara - bıt olmadıkça satış bedelinin pay. 
fınctan boji:ulmıyacak, bu tehdidi !ta bsmasından bari~ kalılar. 
rleı·ın bir tecellisi sa,·mıyacaktır. 4 - Gösterılen günde artırmıı:a 
~lilleller. mukaddernHa~ı hakkında i~tiriik edenler artırma şartnamesi-
nrıır verirken me.•ul olamazlar. nı okumuş ve lüzumlu malumatı al-
l'okyo, 5 (A.A.) - japonyanın mış ve bunları tamamen kabul ct

C•ki Berlin büyük elçisi Koroso, A- miş ad ve ıtibar olunurlar. 
llıerikadaki büyük elçi Amiral No- 5 - Tnyin edilen zamanda gay. 
7oı:ay:ı hususi miişavir olarnk gön. :·i menkul üç defa bağırıldıktan son 
1 erılec.ektir. ra en çnk artırana ihale edilir. An-

i.. 1 
rnk artırmn bedeli muhammen kıy-

Bon-5 a metin yüzde yetmiş . beşini bulmaz 
U veya .atış i'tiyenin nlacağına rür-

hanı olan diğer alacaklılar bulunup 
dıı bedel bunların o gayri menkul ÜZÜM 

1 
24 l\l. Kaşık. 

11007 

K. s. K. s. ile temın efdilmiş alakcaklarının mekc 
mımndan azlaya çı mazsa ~n ~o 

47 64 artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma on gün dahıı temdit ve -1l103 t 

7 
8 
9 

10 
11 
s 126 inhi;ar 1. 

~., 

'" A. P-:ıpa. ---

47-
48 
49 50 
63 

onuncu günü ayni 8aatte yapılacak ar
tırmada, bedeli satış isti\·renin aiacağı
nıı riichanı olan diğer alacııklııarın 
o rra.vri menkul ıle lemin edilmış 
:dacakları mecmuundan fazlaya ~ık 

58 
1 YA 

ıııak ~artile, en çok artıranıı ihle 
edilir. Böyle bir bedel elde cdile-

H ınezse ihale .vnpı lıııaz ve s:ıtıs tale-
31 50 !34 50 . lıı dlişer. 
30 ~4 75 6 - Gayı·ı menkul kendisine iha. 

le cluııan kinı,;e derhal vem veri-
İNCİR · ~ · • len mühlet içinde parayı vermezse 

ihale kararı fesholunarak kendisin

1!)9 

768 Jncır Ş. 
68G M. İzmir. 
G25 H. Sivel 
382 Fıanko 
:157 R. Baran 
222 l\I. H. Nazlı 
125 Süleyma. 
120 N. Börek. 

24 Riistlü -- . 
:ı209 

751:ı5 ---78944 

K. S. K. S. tl~n evvel en .rüksek teklifte bulur 25 '' 17 nan kim'e ar·zetmiş olduğu bedelle 17 
21 

50 :.-ı lmaj[n rnzı olur:-ı.a onn, razı oln1az 
21 veya l.ıuluııma"a hemen on gün 
19 ?6 50 - müddetle artırmıya çıkanlıp en çok 
14 24 :ırlırana ıhale edılır. İki ihale ara· 
15 50 15 50 eındaki fark ve geçen günler •çıı1 ' 
14 16 5 den he•ap olunacak faız ve dığel' 
19 25 z:u·arlnr ayrıca hükme hacet kal-
18 ,;o 20 1!1.1ksızııı memııriyelimızce nlırıd:ın 

t:ıh<ıL olunur. :\!adde (13~). 
Kfırgıı· ev Yukarıda gö<teı·ılen 

29 11. 9..11 larihind~ Diriııci lcra me
murluğu odasında işbu ilan ve ırö•

00000 kil(l 
Zeytinyafı 

72 
ZAHİRE 

72 

terilen artırma sartnamesi daıresin
riP <alı larağı il:1~ nlıınıır. -----MADEN 

Kömürleri 
1 K. S. 

Çocuk Hıutalıklan ltlüteha3at3ı 
liastalıınnı Pazardan mada her 

llUn İkincı beyler sokağında (84) 
nuınaraıı muayenehanealnde ka.bul 
!: tedavi eder. 

• 

En ııcuz, en temiz Kok, Sömi
kok ve sair maden kömürleri <n 
obven şal'tla~·la kömürleriniz, nak
liye H' hamaliye ele bize aid olm~k 
üzeı~ yaııhan~nizin, evinizin de
poHıına kar!ıır yerleştirilir. 

:\liiracaal yeri: Fevzi Paşa 
Bulvarı No. 7 Telefon: 3304 
Satış deposu: Kestane pazarı 
Bnrdakcılar sokak No. Jl 

Müzikli Narin ·Lokantası 
' iıa ~.TATÜ~~ C'.'d~esi.nde l~~ numaradıı tee~sUs eden NARIN lokantası 

~ ııımın bırıncı gununden ıtıbaren umuma açılacaktır. Her gün öğle ye
~kl~inde saat rııı ikiden bir bııçırğa kadar klilsik muzik ve akşamları 
~aat A;LTIDAN itibaren memleketin en mütena saz heyeti ve okııyucuia· 
ını dınlemek ze\•kini ancak NARIN LOKANTA ve GAZİNOSUNU teş-tlf ~lmekle elde edebilirsiniz. 

~'İ Demir yollarından: ~ · 

00 :Iuhammen bedelı 18.000 !ı ra olan muhtelif ebattn bakıı• çekme 
k,

1
1 u, ç~lık, .a~.· yu,·a .. ~ak b:ıkn:. ve pırınc çubuk bakıl'ı, dövme ve çın

trıır evh.ılar, kulçe .çı.nKo ve alumınyum, ıuuhtelıf cins \•e ebaita de • 
r • çelık, IJakıl'. pırınç, tel gıılvanıze kablo, .ınek, kalbur, pirınç ka
irı fellerı \'& bağadanlık kafes teli gibi madeni malzeme teahhiidiinü 
::ı~ Edmı.ven müteahhit nam. ve hesabı~a 8.12.941 pazarte8i giinii sa-
1,~}5 te ITa~·daqıa .ada yar oinası dhılınd~k komı<yoıı !rafından açık 
~l~e U$Ulııe satın alıırncaktır. 

nu •u 1 .~ gırmek istıyenierın 1350 lir.alık muva.kkat ~emınat ve kanu
Yo n l::ı~ ın ettığı ve~aıkle b:rlıkte eksıltme guııu saatıne kadar kom"
ta n~ nıliracaatlan lazımdır. Bu ışe ait ~artnameler komisyondan n:ı-

.._ ız olarak daii'ıtılmaktııdır. 21-25-1-6 442!1 

Dikili Belediye Riyasetinden: 
k' :ın54 lira 19 kuruş keşif bedelli Dikili şehri melhalinde rıhtım islinad 

11arırir duvar inşaatı 21, 10/ 941 tarihinden itibaıren 20 gün müdd~tı~ 
Çık ek~iltmeye çıkarılmıştır. 

91 Sürülecek pey akçası haddi layık göriildiiğü takdirde ihalesi 11 ı 11 
,,1 l Salı günü saat 14 de Dikili Belecliy'e daire,incle yapılacaktır. Talip 
ihllnl:ırın ihale bedelinin 7o 7.5 buçuk tutarı teminatı mtıvakkata olarak 

8 Ulec!en evvel Dikili Belediye sandığına yatırmalaırı lazımdır. Bu hu· 
r~staki ~artnarn.eyi görmek istiy'enler Bergama, İzmir, Dikli Belediyeie-
ıne ın!irncant etmeleri ilan oııınur. 25 29 2 6 

-- - tllADOWJ -

i'I;;i;····ı:;;;;·;;····A;i·;i'iği·····ıii~i;;;ı 
. . 
: ............................................................................................................... . 

Ezinr A~kPri Satın Alma Komiııyommdan: 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 
Lira Kr. 

Kat'i teminatı 
Lirıı Kr. 

Kuru ot 200000 Kilo 12500 00 1875 00 
1 - Yuk:ırıdıı cins ve miktarla'!"iyle muhammen bedeli ve kat'itemi-

2-

natlan yazı.lı kuru ot 7/ 11/ 941 Cuma günü saat 14 de Ezinedeki 
Askeri satın alma komisyonunda pazarlıkla satın alınııcaktır. 
Taliplerin mezkfır gün ,.e s:ıatt<' kat'i t€minatlnriyle birlikte ko-
misyona müracaatları. 5 6 7 

Ezine aıkeri ıatın alma komisyonundan: 
Cinsi :\fiktarı Muhammen B. Knt'i Te. 

Lira Kr. Lirıı Kr. 
-- -

Sığır eti 75 otn 31500 00 4725 00 
1 - Yukarıda cıns ve miktariyle muhammen bedeli ve kııt"i te. 

mina,ıl:ırı yazılı sığıı· eti tümen Bayrıımiç birlikleri ihtiyacı 
için 7-11-941 cuma günü 14,30 d:ı Ezinedeki aRl<:eri <atın al
ma komisyonunda pazarlıkla sııtın alınacaktır. 

2 İst('iclilerin mezkur gün ve saatte ilk temina-tlariyle birlikte 
komisyona mür:ıcaııtl11rı. 4 5 6 

Ezine askeri ıatın alma 
Cinsi 

komisyonundan: 
Miktarı Muhammen R. 

Lira 

-
Kat"i Te. 

Lirıı 

Sığır eti 110 ton 46200 6930 
1 - Yukarıda cins ı·e miktarlariyle muhıımmen bedeli \'e kat'i 

temi!lafüırı yazıl: sığır eti tümenin -ezine birlikleri ihti_rncı 
i~in 7-11-941 cuma günü Raat 15 de ezinedeki askeri satın al
ma komisyonunda pazarlıkla salın alınacaktır. 

2 f"teklileİ·in mezkur gün \'e ><aatte tcminatlariyle birlikfe ko-
mi~yona müracaatları. 4 5 6 

Ezine aıkeri satın alma 
Cinsi 

komiayonundan: 
Miktarı Muhammen B. 

Lirıı Kr. 

-- -

Kat'i Ti'. 
Lira Kr 

-- -
Sığır eti 245 ton 9800 00 7350 00 

l - Yukarıda cins Ye miktariyle muhammen bedeli ve kat'i te. 
mir.atları yazılı sığır eti 7-11-941 cuma giinü saat 15 de Ezi. 
nedeki askeri "'tın ftlma komisyonunda pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2 - Taliplerin mezkur gün ve •aatte ka.ı'l teminatlariyle mezkur 
~misyona müracaatları. 4 5 6 

E2ine aakeı.•ı satan alma 
Cinsi 

komiayonundan: 
:\fiktarı Muhıımmen B. 

Lira Kr. 
Kat'i Te. 

Lira Kr. ·--.- -·-
Sığır eti 60 ton 25200 3780 00 

1 - Yuirnrıda cins ve mikrorlarjyle muhammen bedeli ve kat'! 
tem;natları yazılı sığır eti tümenin Ayvacıkltaki alay ihtivıı
cı için 7-11-~41 cuma günü saat 14 de ezinedeki agkeri <;tın 
alma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 İsteklilerin mezkur günde teminatlariyle birlikte komisyona 
mıirac:ı:ıtları. 4 6 6 

To1>knpı ıllaltepe aRkeri ,r.:;atın alnın llo-1nıRyo1nnzdtt.n: 
· l - Pazarlıkla 4,500,000 kilo odun satın nlınacnktır. 
2 - ihalesi 10--11-941 pazartesi giinli snnt 9 dndır. 
;: - l<t.eklil~u·in yü~de on l><?ş teminatlıırı He mezkur gün ve Nanll:ı 

:J50 askeri posta satın alma konıi,yonuna müracaatları. 
4 - Evsaf ve ~eraiti her gün komiHyonda görülebilir. 4-6 

lzmir levazım amirli.ii aatın alma lı:omiayonundaıu 
ı - Kapalı zaf usutıle münakasaya konulan 22500 kıta pirinç 

satın ı;lınacaktıı-. 

2 - Beher kilosunun lutan 50 kuı·tıştur. 
;; - llluhammen bedeıi 11250 Jıradır. 

4 10 11 / 941 ı;_:tzarle>ı günü saat ıu.:ıo da kışladıı Jznıır ı,,_ 
vazım amırlıgı rntın alma komısyonunda yapılacakiır. 

5 lsteklılerın bellı gun ve saatte •hale saatinden en az 001 saat 
evvel teklif \"e tmınat nıktuplarıııı korn1'yona verme!erı. 

6 - ~1rlname hergün komısyon~görületıilıı'. 21-27-1-6 
L':iıır A,.keıi Satııı Al11uı J\.oın.".•yonıında,ı: 

Cin•i :Miktarı Muhammen bedeli K. teminatı 

Makarna 10000 5900 lira 393 lira 33 Kr. 
l - Yukarıda cin; ve miktarı muhammen bedeli ve kııt'i teminatı 

yazılı l\lakama 71 11 941 Cuma giinü saat 15 de Ezinedeki as
keri ~atın alma komisyonunda pnzarlıklıı. satın alınacaktır. 

2 - isteklilerin mezkul' gün re saatte kat'i lemin:ıtlarirle birlik!• 
miiracaatları . 1 4 6 

Çekmecede Avcılar köyimde SA. AL. KO. nundan: 
1 - Kapalı zarf tıRuliyle 400 ton leva kömiirii alınacaktır. 

2 - Muhammen bed~li 8000 lira olup muvakkat teminatı 600 li· 
ra.dır. 

:; - Eksiltmesi 18-11-941 salı giinli saat 15 de K. Çekmecede av
cılar köyündeki ~atın almakomisyonuııda yapılacaktır. 

4 - Şartname her giin ınezkıir komisyondan istenilebileceği gibi 
mektupla da miir::caat cevap verilecektiıı. 

5 - Eksiltmeye gırmek iHtiyen ticaret odalarında mukayyit ve • bu i~le iştigal etmiş bulunacaklaı'<lır. • 
6 - Eksiltmeye gireceklerin mühürlü teklif mektuplarının ka· 

nuni vesika:;ı ve rnünakMay-:ı iştirak vesikasını ihtiva ede -
cek olan kapalı zarfları ihale saatinden bit- saat evveline 
kadar avcılar köytindeki ~atın -alma komisyonu riyasetine 
makbuz mukabilinde vermeleri. 31 4 6 10 

,\Jıı.iila Askeri Satııı Alma Komüıyommdaıı: 
1 - Kap:ılı zarf usuliyle iki milyon kilo odun sııtın alınacaktır. 
2 - l\Iuhammen bedeli Otuz üç bin :ıltıyüz rutmış be liradır. :lluv~k-

kat teminatı iki ıbin dört yüz sekiz liradır. 
3 - ŞM·tnamesi komisyonumuzdan görülebilir. 
4 - ihalesi 20 ikinciteşrin 941 günü snat 15 de yapılacaktır. 
u - İsteklilerin mezkur glin ve saat 14 de kadar kanuni vesikalariyle 

birlil\te komisyona mü!'ııcaaiları . 3 6 10 14 

Ha,.biye YedPk S11bay Olwlııııda Saim A/m,ı Kowfaymıımdaıı · 
ı - Pazarlıkla 20 ton sadeyağı satın alınacaktır. 
2 - Evsaf ve husm;i şQQ·tla!' komisyonda görülür. Asidi azami dere

cesi 8 ve l-50 tenekede lıir niimune :ılınnra.k tahlil yapı -
lacaktıl'. 

;ı - Beher kilosunun muhammen bedeli 175 kuruştur. Beşer tonlu!; 
partiler halinde dahi ihaleHi yapılacagından taliplerin bir veya 
bir kaç p:ırtiye yapacakları teklifler de kabul olunu.-. 

·1 ihalesi 8.(11/941 Cumartesi saat 10-30 da yapılacaktır. 
5 Taliplerin belli gün ve sa:ıtte Harbiyede Yedek Subay okulunda 

satın alma komisyonuna miiracaatları. ,._ 

İzmir levazım amirliği satın 
Cinsi 

Taze f:ısulya 
Taze f:ıstı lya 
Patlıcan 

-
aln1a komisyonund:n: 

:\Irkları 
- 24000 Kilo 

850 > 
2-1000 > 

Patlıcan 850 • 
Kabak 2000 > 

Kabnk 600 > 
Dom ate< 1000 > 
Domates :ıoo 

Yeşil Biber 200 > 

Yeşil Biber 50 > 

Sayfa 3 

Yukarıda cins ve miktarları ,·azılı ynş sebzeler iki parti ohrak a~·rı 
ayıı pazarlıkla satın alınacaktır. ihale,; 10-11-!141 pazartesi günü .-aat 
on beşte izmir levazım '3n1irliğ'i ~at1n alnın kotııs_vonunda .rapılacaktır. 
isteklilerin beli' gün ,.e •antta kati teminatlnrı ile birlikte komisyona 
müracaatları. 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Cinsi :\liktarı 

Kuru ot 80 ton 
Kuru ot 75 ton 

• 

Kuru ot 
Kuru ot 
Kuru ot 

25 ton 
6 ton 
6 ton 

Kuru ot !\ ton 
1 - .Muhtelif birliklN ihtıyacı olan yıık-:ında miktarları yazılı 

kul"ll ot pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - ihalesi 10-11-941 pazaı 'tesi günii saat on beşte izmir kı~lada 

levazım amirliği satın almn komisyonunda yapılncaktır. 
'l - l:ıteklilerin belli gün ve saatin k:ıtı tem,natları ile konıi;yon:ı 

müracaııtları. 

İzmir levazun amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla beş bin kilo şehriy., satın alınacaktır. 
2 - Pazarlığı ve ihalesi 10-11-941 pazartesi !!Ünü <ant on be~te 

izmirde kışlada iznıir lernzını amirliği <atın almn komisyo
nunda yapılacaktır. 

:ı - Taliplerin belli gün "" <antla kati temiııatlnrı ıh• komisyona 
müracaatları. 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
J - Pazarlıkla 14 bin kilo ke<me m:ık:ırna satın -:ılmac:ıktıı", 

2 - Pnzarlık ve ihalesi 10-11-941 paznrte>i günu saat on b~~tr 
izmirde kışlada levnzım amirliği >atın alma komi<yonu·ıcl-:ı 
.rnpılacaktır. 

!\ - Taliplerin belli gün \'e saattn konı.,yonıı müracnatlıırı. 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - Pazarlıkl-:ı 26 bin kilo mangal kömürü satın alınacaktır. 
Z - ihalesi 10·11.!l.U ııazanesi giiııü saat on beşte kışlada izmir 

levazım amirliği salın alma komisyonu:ııa ~-apılacaktır. 
:ı - Taliplerin belli gün ve saatta knti trminalları ile birlikte ko

mt~yona müracaatlan. 

İzmir levazım amirliği Htın alma komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla 10 bin kilo mak:ırn:ı satın alınacaktır 
2 - İhalesi 10-11-941 pazarte'i günü oaat on beşle izmlr kı•lacla 

levazım amirliği 'atın alma komisyonunda ynpılacaktu·: 
:ı - Taliplerin mezkQr gün ve saatt:ı kati teminatları ile birlikte 

komisyona mürac11atları. 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
l - Pazarlıkla 4 bin kilo s.chriye satı~ı alınacaktır. 
2 - lhaJe;i 10--11.!!41 pazarte>i günü >ant on beşte izmirde ktR

lada levazım amirliği s:ılın alma komisyo1111nda ;·apılacakur. 
J,ı.cklilerin belli gün \'C saatta kati tenıinatlariyle bil'likte ko-

.. .. 
misyona müracaatları. 

Topkapı Maltepe 350 askeri poota Sa. Al. Komiı)'onundan: 
l - Pazarlıkla 39,000,000 kilo odun <atın alınacaktır. 
2 - İhalesi 10··1 l-041 pazartesi günü ,;aat !) dadır. 
:3 - lsteklil~rin yüzde on be~ teminatları ile mezkfır giin ı· .. , 11 at· 

ta Topkapı maltepesinde :150 Askeri PO<ta satı:-ı alma komi,. 
yonun müJ·acaatları. 

1 - Evsaf ve 'şeraiti heı gün konıı,;·onda l!Örülelıil.r, G il 

lzmir çocuk esirgeme kurumun
dan: 
~ - Kurumumuzun Bıısmııhancd' Süt danıl.ı<ı lıinasınıla yeni te"' 

erlıl~n ÜLTR~ \'!OLE ma~iııesi;·Ie hıı<taların le<lav:,ine bn~lnnmışlır. 
F:ıkır olrlukl:ıı ıııa dai•t ,.e.<ik:ı getiı·enler meccanen tedavi ediloceklerdiı· 

2 - Yeni in~:ı ettirilen banyo ıluire<inık· de ıırzu eden çocuklnr \'<! 

ııııneleı·i banyo nl:ıbil<·ceklerrlir, (~610) 

Jstanbul sıhhi müesseseler ar .. 
tırma ve eksiltme komisyonun .. 
dan: 

Hastahane ve sıhhi nıües~elerirı 1 ın ton ~anılı tüvenan kömilrü kapalı 
zarfla ı>ksiltmeye konulmuştur. • 

1 - Ek•illmc 7 11 n11 Cuma ırtinU •aat 15,:JO ela Cağaloğlunda Sıh· 
hat ~c içtimai nıunrenet miidül'lüı!ll hina'!ncla kurulu komi•ronrla yapı
Jııcaklır. 

2 _ :11'ıhammen fiat beher tQn ıçın 1.5 liradır. 
:ı - i\luvakkat teminat 1660 lirııdıı·. 

4 - istekliler şaırtname .. ini eaiışma r,iinlerinde komisyonda gÜıe· 
lıilirk:-. 

5 -- wt<"kliler 1941 ;-ılı l'icaret odası \'esikasirle 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalar ile bu if'J' yeter mu\•akkal garn.nti makbıız_veya Banka 
mckruplar;yıe znrf!artııı ihal~ sa:ıtiııılen bil' ~aat en>el komısyona mak
buz mukabilinde \'ı>rmeleri. 22 25 30 6 (9236 14435) 

~!--~-------------------- ~ 
1 Doyçe Oryent Ban~ 

DRESDNER BANK ŞUBESi 
!ZMIR 

,\!"ı·h2•: ımRLİN 

Alınanyada 17.> şubesi nıcvcuddur 
Se.-ına;-e n ılıti.rat : kçe" 

171,.>00,000 l~avh:ınark 
Türkiıede şubeleri: ISTA:\BVL. ,.. !Z)!IR 
:ılısırda ~ubeleri: K A Ii İRE VE !SKF.NDERIYE 1 
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SAHlFE (4) (ANADOLU) 

Veyvelin Alınanya, hüklın1ctinıizc 
şif ahi nota verdi 

-Baş tarafı 1 İnci sahifede - Beyanatı - Baş tarafı 1. inci sayfada -

lngilizler betonarme 
gemi inşa ettiler . Telgraf, .Telefon v.e Ajans Haberleri 

' lir. -Baş tarafı 1 İnci sahifede - yapılmıştır. 
Alman hükünıeti btı hıı . u~at hak 4 bin tonluk olan bu gemi 2 bin 

ı d • ı k' h l 1 l l mi~tir. ··k b"l" D · 1 k mı :ı asagıl a ı mu,a cı «' Pl"l e Jll· Siııı.r:qrnr. il (A.A.) _ Hincl;slaıı ton yu tafıya ı ır. enıze çe i va 
lunmustıır: kumaııılanı general \'ey\'el. hurarlan purlar kadar dayanll" ve onlar kadar 

1 _: Almany:ıcl:ı merkez \"I' ce - harekotinden e\ \"el heyaııatta bulırn.ı- seridir. Bu gemiler tamamen bina 
nup Amerikasıııın tak . imi h:ıkkıııcla ıak, Uzak sarkın llin<li:<tamn s:ığ ceııa "şçileri tarafından yapılıyor. Ayni 
• .\iman htikümeti tarafından yapıl - hını te~kil etliğini ~öylemi~. Birnıan- sistemde on bin tonluk bir geminin 
mış ne Lir harita ve ne de dünyada- va.\ 1 ·diikadar edrıı cleği~ikli{{in Ş:ıp :nşası da düşünülmektedir. ~ şiip-
ki dinlerin lfığn lıakkı.1da biı" \"esi- oolgesinıl' <le tesirini gösterecd·in: hesiz tonaj yükseldikçe çelikten in-
k:1 mrveut cleV:ilclir. Bunl:ırın hl'I" hildirıni~tir. şa edilen vapurlara nazaran çelik ve 
ikisi ele en adi \"C <'il kii:;tahca .~alı- O ·ta sarkın lıile Tiindi=-taııclan a.nıl- emek tuarrufu daha muazzam bir 
t!!kÜl"lıklardır. . mıyac:ığıııı beyan elen general \'e::- niı;bet alacaktır. 

lngilizler eski 
bir vesikayı 
ilan ettiler 

Alnıanya nıuYakkat bir 
sulh deyresinden sonra 

2 - C'enup Amerika,..ının Alnı an \'el: Uzak şarkııı ela bu mi.iclafa:ı b·il· --000--

Y:ı taraiından fethi, cli.i.wadaki elin g"siııe gire.bilrccğini ,.ı;ylrnıi,; \·e de- ALMANLARA GQRE H-J S <.le 1110-ı'ltcı·c,,1· l
0

S't'ı-
,.,, k:li,;el<:>J"in k:ıldırılan~k \"erine - · '- • mblirki: '-" - · 
ııasyoııal - "o"y-.ıli~l hir kili-enin ika ~ Siııg:ıpurıı :d~·ıu·elten nı:ıksadı:tl, -Baş tarafı 1 inci sahifede lfryı düşünüyornıuş 
me~i idc!ial:ırı o derece kı Ye :nana l!zak sark \':ızh·e,ini \'akından tc•clkik m ;:ız ki Alman hü.kı'.ııııeti bıı;ılarla ~tnı~k · \'e ııli"tk;tclaı·laı:la göri.isınektir. rire grmisi balırılmı!'jtır. J)iğer Le') Lonılrn, 5 (A.A.) - ıaymisiıı diplo-

1 1 1.. t I ' k'·' •· t' t ·ı k ı ı · S malik muharriri, «Tahrikler\"!' vakıa-meşgıı o nıayı uzıım:suz ~ a " o\: e- :\Ial ~ z\ .ıdaki Hind kılalarıııı da t~ftis ıcare \'apnnı ı e ·üı;ii.;: )tr ovvet 
ıi• r. !dtce~im. knıvazöı:ü de hombalarla mühim ha~:ı- lar.t lıa~lığı altında diyor ki: 

Alman hükum eti bıı n t;ı ; c! ipl.ı. Gen"r : \'en·e:. ıtu~ya hakkınd:ı ra ııgr'.ımı~lır. •~U~\'ellin radyo !le v.e>N~iği nutuk-
m:Hik yollarla lıi.itiin ıı;t.ı~f hiikfı- )ıınları . öyle~iştir. • . I.eııingracl önii1ıde clü'imaıı topçu- ta sozu geçeı~ cemı.~ı Amerıka~·ı Al
ml'tlpı ·e ve hıı arada mr!'!rnz ', C<'- _Rus~ ay;ı gelince, huırnda \'azın~t sıııııııı uzun bir hazırlık ate.·iııeleıı ~on- man kontrolunde go:;teren harı la, mu-
ıııııı Amı>ııkası hiiklımctl<'rııır cfo karaıılıktır. Bunııııla ıwral>er Alm.ın- ra .r"Ya n hriııi gec·mek için reni lıi. hakkak ki red~~edilecek .'·~ Al~rnıılar 
tt>\'fl· Ptmi~tir. !ar Hindi ·tan ıızeriııe ~· ürtirlerse. ilin- teşcbLii~ yapnıı*.~a da Alman miiclafan bu hususla _kat ıyyetle ?.ır. lekzıp np~-

}lİ"J,'.-ik · De\ !etler n ı · ı ::!~ ilk ıli:-;tanın kun·ı:>tli nıe\'zileri,l"lı:! kar. · ı- mevzilerinde n_i!ır \"C kanlı z:t.\ "tl \'~- redeceklerclır. 938 _el" ~1unıh konfera!l
tı: rin tf rihli ınıtku:ıcl:ı 'l l:' !ıı·t. hı\' , asacakl:ıtdır. Bıı biilged(•ki hatlunm.z ıerek pii:<kiirtiilmli~tlir. nu hiicııma i=3- sınrhın ~ v.\'el .. P·rııgcla lıulıın:ın ~iman 
\"Pli •ı·i ::ırafıııclaıı bir • .\nıeı·ii,,ı~ takvhe cclilmi tir. niz şimdi lrnvvn- tirak eden ıoo So\'yrt torpidohntuntııı hareketıııı goslermektc olan vc,;ıka!,:tr 
rle=-trm·eri:ıın .ı c\ Ilılcle ve clil!rı· \ıir liı i1.. · Ru.~l:• ... la lıura<la ~ıkı km:ı~ ha- r:ırısıııdaıı fazla=-ı balıı·ılmı~. kalan- kar~ı,;ııı<la da o zaman Almanlar bo~
Anıer{k:ııı de. tro; l'rinin 17 ilk trş· li;ıde\"iz . Ru:> g\'ııcl kuı-nıayıııılaıı :su- İ:ır d:ı ıliinmiye mechur eılilnıiııtiıı" Al· le h:ırt!k '..! l rtmi~ler, sıır ti h:ıkt:ııı :rü-
;i11clı• hünınıa ug«ramı~ olılıı 'rıınu lıil . . ı· l l 1 1 l 1 . 1 "e le . . l . . t·mJ·l riin<'n•k bunu rcdddmif;lerdir. Ilu ve-. ııııylar 11111< ı,;: ııı a rn uıınıa <laı ır. in- n' n \ ıı ı rını yarma' ı ·ııı . 'nı·ın sika, fl'.18 deki Alm:ııı hedeflerini gö=--
dirınistir. ~ili?: ,.:ulı:ıyları d:ı llıısy:ıya gidip g , 1- ynrdımiyl<' j"ı.•ııilL1 llC'n clfömıan 1e elı-

Anı.•ı·:k:.n lıiil.tınıetl . . ınk; r 1<'~ :ı ııı "' ktndil'. !Jlislı•ri henii;ı: h,azırlık clt•\'rt·lı'riııd e lt>ri~·c11·clu. Ihı tahakkuk dnıi~lir. ~ii-
rılnrn,.ının ö.ıüııp g ·emek ı1i.:Ptiyl" Tlindi,,tnıı,l:ın Ttusya,· :ı malzPnH' il•r.n akamet~ uğı·ntılmışlıı·. clnt toprukl:ırı ela nyııi .z:ınınııd:ı p]e gc-
lıaı·ı•kd r.ylt•mi,.tiı-. Falrnt ate • •iiııcl J"ilınt'ldrdiı·, · Sam~ tayyarelerind(ln mii·rt:kki>p le- çirilıni~lir. • 
acılııwıtır. \'c t:ııih, kimiıı t:en nd Vt'.l\'HI, füı,;ya.ı·a :ı,;k~r gif- :;; ekkiillnı-, dün gi.inclliz rnülıiın hir rıto- Bu vesikada ı'oloııy:ıııın i~g~ıli iı;:ıı 
ilk at€~İ açtığını tc bit ctmi;:tir. San ın"di1,ini, böyl bir ~ ) i t(·nmrcliğiııi mobil ve tayyare endüsll"İ merkozj 9~9 sonbahnrı teshil <•clilnıi~tir. w:-ıik:ı
ki Ameı·ik:ı hlicunıa u•rramı ·tıı·. fLı .;fiylı.•mi:tfr. olan Gcırki ;:ehrini hombalanıışl:mlır .. ı a göre, Frarn;a, Hollancla, Belçika \'e 
hik:ıttc i,r Alman cleniz:ıJfıJ:m ku Jl~lhi, fi (A.A.) _General \'rn· _ Fabrikanın \'olgn. ;;ahilimleki araz.- Non·<'c:e 941 yazından e,•,·el taarruz 
ıılaıl(l ·ı ıl ·ı·ı ıı ı ıt · · h ı J 0 ı·r vP · · · b b ı · bet' k J a·• · 0dilec~kti. Ye i~.le 938 ele 1ngilizl::ıt'1n • , ı :. ı ıı \'e 'l gı :ı ı ı ·- 'in "ıııgapur ı<e\'ahatine bii\'ük elıe•n- :ıne om n tı•t'lll ı,;a ı ·nyc e l'm;*-
Amcrıknn b'clhrivı> i malrnnıl:ırPi!ı. mi.ı·et \"C~·ılıııekl.·ılir. Son gilıılnrcle W- lir. Şeln iıı clemiryolu tesisa~ına çok ~!inde buluncın bu harita da, huglin''ü 
ı·e mi be;•nıı. tıaı:ın:ı n:ızarll'ı Iıiidi - ııeı"ıl \'e.vnliıı Orta ark bns kum.m- biiyiık h:ı,:ır y:ıpılmı~lır. :Jfult>.:ıcldid Fır:ııısanın hududu da cizilmistir. 
el 

·· J · t · · T Ukra\.·n:ı \'e Kafk:'s_\;,·1, btı '"eô. ı·ı, ıcl.·ı 
• <'•" :;oy c crn:yan Clllll:) ıı : ıl:ııılıfıııı ziyart>ti ecnasınıln, Orta şark bliyiik ~· a11gınlnr çıkmıııtır.. .t.:ıııngrn- ,, • ~ 

4 " \·Ilı! hıiclisesiııdC' bah:s mr\'Zlll 11 ı k ı h h mla ı 941 srınlıalıarından rvvel i!)gal ed!le-vc iıafoıl:rn ba .~ kunı:ındanlıklarıııın c a aı·sı yapı nıı nva ucıı rııH rt 
ö.aıı .·\meı·ilrnıı Grrı>r torpido.nwh - i~ biıliyi .ı:ııım:ıları mesel :=ı iııi giiı·';; ~ok nıiih!m askrıi te~kıt _.,• nkılmı~tır. t<•k loııraklar ol:ırak giisterilmiştil'. 
rilıi. 17 ılk teqiıı lıfıcli,;e iıııll' ise A- w·,n öğr('nilıııi;:lil'. Dün gN·' }1Mk0\''.l ela lıcmıhalnııınti- Yalım: bu \"'Sik:w:ı ll\'!111\"Hn bir nokta 
ınerik:ın Keııı n_\' torııido ımıhrilıi - l \'ardır. İııgill:!reı;iıı, lıir s.~ark memleke-G ıı ral \'en·eliıı Uzak rlo{nıcln eh ır. clir. lı · n r " (AA) r \'\"eti" \1 ti i<:iıı harbe ~fo·miyc c~ğ-i ~nııılmıştır. 

G "d h ·ıı· . ·ı. una bnnı:e ıııiiznkerf'lnrde bulun.in- ,p· ın, .• . . - .. u ı • . Hu sebeptendir ki, Alnı:rnlar Balkın-
r.eeı· torpı o. ~mı rı .. ,ng! 1.z ğu sanılnı:ıktadır. Geıı<>ral Ven·eliıı ınan hava tesekkül!Ni, 3 . ı ,;oı~teşı'in-

h~h.ı:ıte k~ıwetl~rJ ıle ,;ıkı as~ rı ı• füıııgoıı cla ıığrnmı.· buluııma" ı: Bir- ılt' Ro. tof bölge;;incle Rus cLmır~·oıla- la ·ıla harekftln girişmeden batıya 
hırlıgı h'.Ilınde hı!: Alnıa.ıı ~."nız:ıl~ı -•ımaııya miidaf:ıs'\iyle Hiııclistnnın sı!o rına \" yük fr<'nlerine rnarruzlıırcl:ı dönmlişlerclir. • 
• ı,nı saatleı ce tnkı~ ct.n~ıştıı. Du t.l - ilgi~ini gö~tHmektedir. lnılunmtı..I:ırclır. Saı ıııç vagonl~rındaıı Bu \"esik:ula Rritaııya hakkında ı;u 
kıp e,,nasıa.dn clenız ıçııı.de bulunan Hiııdbt:ın kumaııdmılığı, ,,~a'\•'ll mü· ekkep Uç tren yakılmı::ı, c~ıger bir ;:i.iınle vard11

·: 

Alm~n; deııı.zallısın:ı ~e~ı'.zaltı b~m - Uzak doğu ilP temas te i< etmekte i e ııı~ldiye tl'~ni ile üç !okomntıf tama- <ı948 den .evvel Alman olacaktır.» 
b~lnı ı .le hucum etmıştıı. Aııc~k hıı ele. hıı z rnret n tef~nuatı te:;bit bn- ınıyl~ tahı•ıp olunmu~ \"e buııılan ba~- Bunel:ın Ö.i le anlaşılıyor ki, Alm:ın-
hucum y~pıldıktan '?ıll"adır kı Al - k~ nelan· c:ok fıı\'dalı olacağı '\anıl- ka 16 nakliye treni de agır Jıa . arlnra !ar n.ıı den soıwa bir kae s<>ne ic:iıi ne-
m:ııı denızaltısı keııdı muha~ebe ,·a- maktadır. · uğratılmıştır. , . fes alabil<'ceklerini \"e sonra f ngillere-
sıtalnrını knlla;ımı!5lır. Torpıdo muh Derliıı, :1 (A.A.) _ Sovyet h:ıv:ı re döıı.0cekleriııi hesıııı etmislerclir. 
rib •. denizalt! b~mhal:ırı ile ~aatler- 000 ku\'\'etleriııiıı çar!!amba gecr~i Oant- Şimdiden bazı l:ıhminlere. lıukılac:ık 
ce tnkat .n~tıce~ız ol. r:ık takıbe. el~- ı"talyada Açlık c:ing, Könisbcn·g ,.,, Rigaya htienmlaı· olur~:ı. Almanlar \'ıtZİ\'<>tin bö\"le ol:t-
\'am etmı:;;tır. Kearny clestro\"C'l'ı h r vaptıj{ı w hu ~ehiı·lt>rıle yaııgııılar ve eağı ümidini kaylıetmdmi!:ılerdi.r. 
gemi kafile.o.inin himaye gemısi ol'fl- B f 

1 
. . h"f d ·int'ilftklar çıkardığı hakkınıla no!- Halbuki lıiilün bunlnrın aksine olıı-

k . t kt . 1 l' 1 c. t \t - aşlara l ıncı aa l (' c - . l . <l" • l"' k o"ı ıcl' \l l ı~ 't . ı il "e\Te mr e ıc ı. •l .,..ıı t a , - . . . . . . "cvık ı ar .vo~ıınıın ı<I ı:tları tam~ımı~ le .ı ~ı ı ı ' man ar. ~rı :ın~·:ı ımını·:ı 
ıantiğin bn~ka bir nokta ·ııHl:ı t • mt~n:.ı. Jytı. ıılnıı hır z:tt, lt:ılyıııı !ll.ıl- Liı· u.nlurmaclır. Du ~ı>hirl nl ki · _ torlıığuııuıı ılı:'nımlı :ızmine, P.u~vaııın 
mafi deniz kuvvetleri ile bir .~:ıva=-:ı l e t ıı.ııı: \'arn·~ l ı hakkında şunları ~or· tün halk im hiicumlann yapılmadıı{mı kırılmamı~ mukawmclin", Amerika
iutu~muş cıliın ikinci hiı· gemi kafi- 1 cmı)t . ı:~ .. .. . . . \'P hattfı 0 gece tnhlike i~M·e ti dahi \ 'l'- ııııı muazzam hazırlığına \'e nihayet 
ı -;ini:ı imdaı.I i~arerlr.n alııınıı,;tır. - !•,ger huguııkıı. ı:ı~ l":ızıyel el.!· rilmecliğ'iııi teyid edebilii·. ·şgal :ıltında bulunan memlc>ketleri;ı 
Bunun üzerine Kcarny yolunu ele - vanı ed ı;e~.;: uluri'.a ... ıa.~ır halk aç k:t!- nerlin, 5 (A.A.) _ D. , r. D. memnuniyetsizliklerinç ve isyanlnrınn 
ği-.tirm i•tiı·. :Jl uhıırelıenin cereyan man~uh: ı~ııı ııe.k. buyu~ sıkmtı. cek:;- Alman ağır topcu,;u, Kroıı~tnnclla kar~ı koymıya mı:cburdur. 
ettiği mahal iL' gilııı:s ve bir Alman ::~kıır. l.lır :~r a~ııı vcırılen. ze~·t.ın,,·~ıv;ı Leningrnd arasınrl:i Ru~ YaJ)lı'r!arını 000---

ılenizaltı~ıııa <le:ıizaıtı uoıııııai:m~ ıe nı;~~ı, hır vunıuk yrnıeklerı pı~ırmıre ahse tııtmustıır. rnr m:n·iıı taranın n. Infiradcılar H lif al sa 
hilcıım eylemi . tiı·. Kearny'nin deniz- 'rntı -~c:: tcek. k:ıılııı· • zclır . .\lakarn·ı az Jolill:t«ı da lhlmbalaıımı~tıı·. l1iı· g-emi- a • (.' 
.tltı bomlJalnrı attığı \'e birnz son. a ı·e kul 1 ngıncle ol;tukt:ııı bııska, k:l\·- \' !! tunı il'abı>l lcanl-:diln1i,; v gemi h:ı- Vlllllllrta attı lar 
:: torp 1 atılıp bunlaı·ılan lıirııı n dı•,;. nfıtılmı. kaba kagıd kol u.::u np;;ı•pt .. reket~iz k:ılnıı:;t;r. · 
troyel'e i::ı be~ I'.} ledıgiııi bizznt A- nıe~t~ dır. . . · 
nırriknıı lıahrı\ e nazırı Kııok.; tc\·it bu makıırn. ııııı kılo~u ( 1-0) ,; ,llll- 000

---

rtmi"ltil". • . dir. Piıriııç hnlnı:ık h ·~meıı hem n k:t- Roı~ıanyac.la tckrar·ı)IC.: 
Alm;rn hiiklını •ti. lı.nnelict• ,;unhı ')İl değildir. :\Jpyve ve :>ebze ele azdır. -

n miiBahedC' Pder ki: · K~rııtıılnıu: 11.laııda .:\Iorinalıırı tanın bisit yapılacak 
1 - Rei,.. Rıız\·eltiıı Amerikan nııy!e ist"hliık edilmhtir. 

toı piclo muhriblcriıı:ıı Alman clL'lliZ F·ıkir hail., \"Eı.ika PG. verilen siy:ıh füikre:3, 5 (A.A.) 
·ııyvı•tleı-ı tıtrııfıııdan hiirnm:ı ma - \"e !0 1.zet iz bir ·km2kle, iktifa etm-:k- bilcliriyor: 

ruz kaldığı , e bu ,,11 rrtle Alm-ınra - tellı.r. Eğer bu kıs ltnlyacla tam m:ı- De,·Iet r i,-i :\fare~al Antonesko, hu
ııın AnıC'riknya hüı:um lıltiği hnk _ n::~ıy.ıe bir kıtlık Jıiikünı sli•rmezse rlai- gün ne~rdliı/:i hir emirname ile ltu
lmıdaki beyanatı \':ıkıalnı·a tı,\'m,ı - mı bır aclıkhı kar~ıla.,ılacnğı mu hak- men millet.ini altı eyh11 1!) 10 danJı-.ı·i 
makiadır ve bizznl Aınerik:ın brıhri k:tktır. Yalnız Lir ilfı iiç. sterling- v.:ı- kendisi l:ıraf111clan ,rnpılnn icraat hak
yı• i mnka111larının resmi be,L:ıııatl:ı- ren.>k lokanfalarıla yemek yiyebilN"•i.;: kında fi ~ııııtı.•sriıı I!)ll ele ı<'yiııi 'Pr
ı·ı ile tekzip olunnıaktııclır. olaıı~~tr'.. açlıktan tilmiyecektir. Odun mive ve dev!C'tiıı ıslı"ıhın:ı ve milkt 

2 - Bilaki,., hu iki Amerikan tor ve kom ur, giiçliiklr alınıyor. Ek~eıriyct haİdarının miiclafo:ı:-;ına tnve~,;üJ edc
piclo muhribi, Alm:ın d . ııizaltılanna ile ocl!ı!ı yerin" mobilyeler yakılmnkta- bilnıe~i icin kendi. ine itim:ııl gii. tcril
hücum etmi tır. Hu sıııetlr A:man _ dır. ~ lı.n .roktur. :\Jcvcucl deriler o J:a- mesin(} cla,·ct etnıekteılir. 
) nya hticum €den Amer;kaclır ve bu dar acl!d!r k~, allı sterlinge alııwıı Yahudiler h:ıriç olmak i.izer<:> 21 '>',!· 
' ' k l h · "\"tkkaııı ar ıkı' a · · ı t · ı ' s. ıııcJ·,111 itibaı ıı hiiti.in Rnm~n \'alan-_ .. men an ıa rıyc;i makamları ta- '"· • " • Y ıçıııc e amıı· €C :.e-

ı :ıfından dıı teyit e<lilnıi. bulunmak ınl~· .rek kadrıw bozuluyor. Arist•ıkıat dash•n bu reye il$tirak mccbı:n·iyetiıı-
t:ıclır. nıııhıte mensup geııçleı-, fasizmiıı ç(i- dedirler. * Alman hiikfımeti. Harici\·e k.ce~i .'"e kendilerinin de diğer ins:tıı- -. --------------, 
\'ekiiletimir.e wrdiğ'i bir nota ile ele !ar g~l)l r'.ıııy c:ıkları -~ünü llekliyerrk bır ııut.kt.ı hatwlatıyorl:H". ~u. nutukta 
Ruzveltin ııutk~ına cevap vc-rmiş: kendılerın~. •.ıvu.tmak ~z~re pnralr:rını; :\Iu:>solını 1867 ıle Galıb~rclı ıle Fı·:ın
Ruzve ]tin ren u bı Amerika icin bir :ıncıık kolu ı,;pırtolu ıc;kıler içebilm"k j "ız l\1enlen:ı mu harebe,.ınclen b:ıh.:ıt+ 
harrtn buluııdıığ-u, dinlerin kalclıı·ı- için harcıyc ;rJaı:. miş ve «HiC kimse bizim çok clefn 
hırak .Iein I\:ampfın mııkadcles ki _ İtah' ııılar bıraz ne:;'<'lenmf·k i,;t - uzun v~ lüzumlu sükulumuzdaıı m:ıııa 
tap ol:ıcağ-ı ,· e,;ika:ıııın mewut olelu dikleri z:ıman, Almanlar ~leylıinele hi-lç.ı~arm~ı"ııı. Biz hiç bir ~eyi uııııtmıva
ğu iddialarını reddetıni!! w Ameri _ kayel"r, fıkralar ~akletmıre ba~lıyıır- cagız.~ 
k n gemilerinin mesru miiel:ıfaa icin lar. En çok nakledılen ~ıkı::ı sudur: ı D"mi::tir. . 
batırıldı•rıııı bildirmi-;tir. · Ilir nazi.rliplomatı bııı: ltalyan m ,_ .lilano gazetel~ri. tııp:iPz \"e Fraıı-

c (Radyo g-azete i) IEkda~ııı:ı Ital.vanhrııı Maltayı hfo"ı ,.;ızları lıüyiik harpten sonraki ağır h•ı-

B .. t .·ı fr. , .... ·· alamadıklarını "öyleyincc: . İtai~"'tnlrckelleriylc itham ecliyoT.l~ı". 
ll f'lnlCI l <:an \.~ ll\ azot l1 diplomatı ~u cernbı \"erm.ıştır. nu gıızet,,lere g,ör'), I~ıgılı_zlerle F'ı"tll-

l>itroit, :> (A.A.) - lngilteı·<:"nin 
Amrrika biiylik elçisi Lord Jialifaks, 
burada bil' ııutul i•racl <:>derken iııfirall
cı kaılııılar grulıu tezahüratta buiun
nıu~laı-, yumurta lıile atmıslardır. 

Dilrııil, 5 (A.A.) - Ilelccli.\·e r<>i"'i, 
Halifak:-ıa kar:;t yapılan hftcliserlen do
bn te ssüf etmis ve: 
·_ Lorıl Ilalifah Ui1roil ~ehriııin 

misafirdir. Bu itihai·la niima~·i~!ere 
istirak edeıılt>r hesabıııa utanı~·orum. 
· Deıııi~tir. 

Havadan elektrik istih
sal cdiliy0r 

Dijof. ;; (A.A.) - Dijof civ:ırın,la 
bir y~r~e elektrik mütehassı;;ı gene b!r 
san'atkar olan }fori!'l Durancl, hav:;d.rn 
elektrik iştihsaline yarı\•an Jıir :llc.t 
btılmustur. · 

Bir Çok tP.crübelcrden sonra Dtwancl 
evini :ıydıııla lacak elektriği ve bir 
motöri.i i~letm€k için lfıztm olan h,ı
rc].;,-.t ktın·etini deYamlı surette ha\'~ı
dan i:;lih;;a] etmiye muvaff:}k olmu~
tıır. 

Durancl ihliraının rnsrnıı:tl bir tarz
da knllaııılabilmesi ic;in · biiyiik bir :111-
ten kmmaktaclı•ı:. Kiirrei arzın devir 
harek tine göre kurulacak ol:ın hu an
ten arzm mıknatı:; kun·etincl<•n isti~ 
fod 0 Hlecektir. 

---,000---

SOVYETLERE GORE Kaleoda ~ .:~ - - Fakat unutmayın kı, :\I:ılt:ı da, .>11zlar, fl!H \'E' 9:16 da bıle sıperlrrcle o!· 
' " bir aclarlır. clnğu gibi Afrikada da İhh·anııı açıK 

Lima, 5 (A.A.) - Kolon,; Amer:- Roma. il ( A.A.) - İtalyan gazet<'- ı <lii:)manı icliln. !)40 dan iÜbaren i. c -:- Bat tarafı bil"İnci. ıahif~de -
kan krurnzörü Kaleo limanııın gelmiş- !eri, :.\Iıı. ~oliııinin Kiyantulacla, öl?n nclald, mantığa dayanmış olarak ~- clekı ~ıharebeler çok ;;ıddellı olmuş-
tir. a. kerl-:>r; fıbide~ini açarken ir:td etliği celli etmiştir. tur. 

1 ELHAMRA SiNEMASI. 1 ~~rı~',;'t~~~;,~~,:~::";,:;;.~::~t.;:;:~ 
Lonrlr:ı, <> (A.A.) - Almanlar .,ım-

1 
di ısınmak için yeraltı ı>ığıııakl:ırı ya-

l B U G U•• N pıyorlar. Almanlar halen Kırımdaki 
ileri haı·eketlcri hakkında tebliğle ·in-
de daha :ız kuvvetli koınışuvorlm·. 

13ütün dünvaca aJkı:Ianan ve sevilen iki n1eshur:vc scvin1li .. kahkaha kralı Stokholmclaıı gel'!n hir telgrafla şöyle 
., , • - ... clt>nilivor · . . . 

LOREL HARDI ' b' ·J'kt «Almanların Kırım y:ırıın ada;;ını 
~ıın il ı e :,ıtı-aıla \"{;' buı :ıda g.:çmiyt' muvaffak 

Ç • d'k 'I • rı·· k s·· ı·· olduklarmı illılh f'imPl't>ı iıw ır:ığmen, 
eVlT l ıerı U1' çe OZ U Alınan nınkamlaıı, 8i\'n~t.nııol vr Knı·-

ACEMI AA ŞIKLAR. Fı'In11'nı· tal{cl ı'r11 çin z:ıptınm UZllll slirl•lıilt•c·p~·iııi Al-man halkınn lı:ıbPr v mekfAıdırlnr. 
d Kuibi~ef, 5 (A.A.) - Sovyrt ;;öz-

. C er, cii:ii Lozovski, clii,ım:ın kıtalnrının Kı-
Ayrıca .1/ATIJ ·Ar U . . 1!. JJl:,'MLEl\.ET JUR-:\'ALI rımın hemen tnmamını i~gal etmi'$ ol-

Cumark~i \·e Pıızar: 10. Hl - 12.30 - 2.15 - 4 - 5.45 - 7.30 fl.15 de 
Sair günler: llk ucuz maline 2.15 - 4 - 5.45 - 7.30 - 9.15 de 

------• • dukbn hakkıııclaki Alman iddiaları:ıı 
yalanlamı!!. ve hnlen bnrzahta en ağır 
çaırpışmalıırın yapılmnk;ta. olduğunu 
bil ı1i1'11') i~tiı'. 

Bir Fin ticaret heu 'eti ıstanbula geldi 
İstanbul. :J (Telefonla) - Şehri -

mize bir Fin ticaret heyeti gelmi; 
ve pi,,·wm ile tema~lara baı:lamı~tır. 
Takas "uretiyle memlc>ketimize lıol 
miklaıda muknv,·a, küğıl, demir mal 
zemc, y:ıpı malzemesi w• .·elliilöz vo
reccğini, mukabilinde bizden ~arap, 

liziinı, incir, tiftik, kitr<>. keçi ].;ılı 
deri \"e ti.itlin almak i~leclikleı·ini bil 
clirmJı:;lcrcl ir. Fin ticaret heyeti bLl 
hafla içinde Ankaray~ gidecek V<' 
alükndnrl:ırln müzakerelerde bulu • 
.ıacaklaı·dır. 

ıtalga ile mübadele hususunda anlaşmaua varıldı 
Ankara, 5 (Telefonla) - Hu:1u-.;i 

taka~ ~uret İYi(• bazı ltalrnn firmalıı
riyl<! nıiihin~ miktarda mi.ilıadele ya
pılmı!-)İll'. ltalyaıılar, tiftik, keçi kılı ve 
kitre mııkabilinde 25 ton tahta kundu-

ra çivisi, ınıtııomek.-:>, termometre, ıne
kik, meıı~ucut makine~i ve ved~kld ·. 
tarak makine ve redekleri vermişler· 
dir. :\Iübacl~Je ediİen mnlların te~li111i· 
n~ y:ıkında bn~lanacnktır. 

Karakögde hattan çıkan tramvau dıvara çarptı 
f-.tanbul, 5 (Tt>l{!foııla) - Bu ak-ırıkarak cluvara.çarpmı~. iki ki~i :ığır, 

:;anı Kaıakiiyıl" bir tramvay hattan dört ki~i el<:> h:ıfif y:ı,rnlanmı. tır. 
----·OOO 

Finlandiya harbi 
e:öze alacak 

An1erikan tazviki Al-
, .1 

n1anyada asabiyet 
u ·andır<lı 

Bir gcnt:i sokak orta
sında vurdular 

J..,tanlıul, 5 (Telefonln) - Çeıiıı 
aclırıcla 17 ya'iıadn. bir . abıkalı, iil<''. 
clenlwri :ıra:'ı ac:ık olap. 18 yıışıııdakı 
Ilasanı lmgliıı Besiktaşta soıc;.1k 
ortasında hı<;akla yedi yeı'iııdrrı tıi{ıf 
ı.urette rnra l:ımıslır. Y nr!tlı Ha~'.ı ~. 
hu=-taha;ıcyt> k:iltlırılmı", Çt>1in M 
ynk:ı hr:ı mı>;1t ır. 

---,000---

Fransız valilerinin 
salahiyeti 

Anıerikanııı, Rusya.va kaı'.~ı harp
ten vazgecmesi için Finlandiya üze
rinde yaptığı tazyik. Ilerlinde sert bir 
Ii~:ınla k: .. r~ılanmıştır. Ye Eerlin bu 
te~elıbii~ii şiddetle prole:-.to ıetmi,,tir. 

( Rıııl110 gazetc.~ı ı Vişi, 5 (A.A.) -- Reqml gnzı:tcde 
Helsinki, fı (,\.A.) - D. N. B. ajan- çıkan bir <:>nıirname, vnlil re, milli nıli· 

sı Fııuııta gaz<>t"~iııe yazıyor. clafaay·ı vt'~·:ı <>mniyel<.> muzır Jıt•" 
fııgil!Prı>, lıize huııı ilan r<lccrı{iııi ş:ıh-:ı vilfıy...llm c;ıkarmnk v<>ra ~iit 

iddia Nliyor. Biı 1 ~il' dı>\'letler lıizi iyi altına :ılm:ık saliihiyetini veı-nıeı..t.ncJil" 
mlinasrlıetlı!ri kateylenırkle l('hclicl ev- Dıı kanun lı:.-rp ~onun:.ı K.uılnr mutetıı:-r· 
lirnr. 80\·wıllc>r birliği i~e sulh icin l)i- <lir. 
zf' daha oİgıııı lıir hale koynı:ık · mnk- 000---
~acliy\(' .. <'hirl~.~·im.~z üzerine bomb~lar Bitaraflık kanununun 
atmak te'it>bbııslcı ıııde bulunuyor. Fa- , 
kat biz Finlandiyalılar, böyle bir sinir kaldırılması ınüzakeresı 
hahlyle :-ıarsılmayız. Sonyıllar içinnl' • . " . • ııı: 
O knclaı· "Ok ıztıl"'ıp c;~ktik kı· k .·· \ a~ıngton, <> (A.A.) - Bıtaıaf 

• ' ' · ' ~ ' urn ı.:u- k t ı·ı· ·· k 1 ·ııl' riiltüılen ko1·kmıyoruz. ~ııununıın a~ ı ı muzn .e!'e (lrı 
Bolw\·ikler bizi bihp \'" 1 • b" bLr haftadaııberı arnn mecJı,ınde dC 

hal~ k~\'ın•ık j;;t;diler: Fak"tıehzgk~ı~k- ıtı- yam edilmekt<>dir." Amerikanın sıe • 
· • ' " a 1 " - "<'n um • h ı · · d nıtı· te nııcnk mukm·,,m"t azmimizi kuv\"el- ~ . umı ·ar )P gırm.e.~ın<> <' "'\"· 

leııelirdik•ı-. Fin ınill"liniD m~w~·a <'ok halı.r ~l:ın ayandan :\Iorıs şuııları sı•. 
kuvvdliclir. · lemı1'lı!". 

HOOl'RI'./N llEYA.V.4.TT: . -, ~emile~·i~!zin do.-;.t liın~n~ıır~ı~~ 
Te\·\·oı·ı· .-;. (AA) B. 1 . 'k A gıch bılnH'lerı ıcın, bunl.ırın sılııhl.ı 

.... . • u • • - J r (\: ı .. nlP- · . , " 
rik:ı devletlerinin 2;;ki reis• · lloo\'er dırılmn:<ııı~an baskn bır ~ey .vapıI.ı 
<Hin bey~ınnlta bulun~wak, Finlancliva- nıa7.. c b .. .• , 
nın Aıııerika?a borcunu iicliyen ·\·<.>g~nc L~ıfa;, k 1~ _.c>l~ıtt-arı.~ ve .Rusynnı:ı tıı 
Avrupa cln\•leti olduğunu söylemi~ w ~·~~i ~e~:;~a e,, ~~ ~f1 ın1 A ~u.~t~~-f~· 
bu memlekete. Ru~yn nrnsıııdn~i ihtiHıf nıııı ;~gal icin b\"e] 

0 :?~\Aınıc ~~ıı 
kaı·~ı. ıı:cl:~ Ilırlr~ık cI:-\"letle~·ın. aldııi.ı ııu. lıi:ıaenale\·hr X~r:~ka~\11

1 lı~rt nıli' 
\'l!Zıyetı .:ıılıletle trnkıd etmıştır. chfaa pla· nı h. 1 . ·. ,·e • • azır aınasm ı ı.~tenıı::-

p. Genel sekreteri n1a t- denıı~tir ki: .. 

l 
.. . . - Amerikanın y:ılnız kalma·ıını 1"" 

nıa t nuı nıessı1lcrınc temiyonız 
• J' 4 { ' Ayand:t;ı Di\"lo gemilerin haı·ıı IJiil· 

zıya CL ver( l '{Plcıfop girm.e•i' y:ı~nğı:ıın k:ılclıl'll· 
Aıık:ııa, .) (Telefoııla) -· C. H. ma~ııın itiraz etmiştir. 

P. Genci ~~kr"leri Dr. Fikri Tü~;.:1· Robla~· -:unları söylemi,,tiı·: 
bu~iin ;;ehir Iokanl:ı,;ında 'fiirk h:ı _ tngilizler kafi techizatlnrı ol.' 
:-.ın biı·liY,i umumi kongre;;i miime~ - madıhlarını söylüyorl:ıi·. Deniz a'1 ~; 
si ilerine bir ra \" zi\·afeti vermistir dostlıtrımız, 5 - 6 a·,. sonra ciddi 1>

1
• 

Kongre nıuı·ı;hha~l;ırı ile bnsın n1i.i~ .;aşınma hareketi iÇin silahlnrtnı .~'.' 
me~>:illeı ini ve parti ielare heyeti a- fi gürmiirnr!r"1·sa, bizi harlıe "iirıılı· 
zalarıııı bir :ıray:t 'ioplıyan \"C • :ımi- liyecek ol:ın bu kanu:nın ilg:ı~ını J;~ 
mi biı- hıı\'a icind.e geçen .bu ça, · zi- ıul Pderken biz ne derece\·e J.;·ıcl~ 
yafeliııde ha!;lvrkıl Dr. Refik Sa\' • hazırız. · 
elanı ile biitiiıı Ve~illcr de hazır hıı
lıı n ııı Uf!l :1 nl ır. 

Ing il izlcr iki J apon 
tevkif ettiler 

Loııdrn, 5 ( A.A.) - Buı,"ılin Britan
Y~ lop~·ak.ıaı:ıncla iki jnpon tebaası teY
kıf eelılmı.:tır. Bunlardan biıı·i Ilindis
f.andn, diğeri Rangoncl:ı tevkif eclilmi ·
lir. Tevkif sehcbleri bilclirilmemi~tii· 

Bir kat il nıahkuın oldu 
İ~taıılıul, 5 (Tı>lefonla) - Cc se

ne ~V\'el yorgancı Kazıınr öldÜren 
Hayriye hakkrndaki muhakeme, ~eh 
rimiz AğH"ceza mahkemesince bu -
gi.in neticelenmis \'e katil kadın 15 
sene haı>sci mahkıim edilmi~tir. 

SON DAKiKA: 

48 saattenberı Mosko. 
vaua karşı büUük 
taarruz başladı 

Alınanlar, işgal saha
sından getirdikleri ihti-

---000---

J ngilizler ViŞivc kaı·ş ı 
~id<lci istiy~rlar 

··tı' Londı·a, 3 (A.A.) - \'isive uiıl '' . • 1 ı!' 
çak mal tası ·un vaı)tırların ,·:ıkll 11 .. . . • •• l 
mnsı, Londr:ı maibualmın Visire ;.ıı ·İ 
sı ~iddctli bir ~iya~et takip "('(iiJnıe· 
hakkında n '~rir::ıtta bıılunm:ı,.;ınll <t' 
behi~·<.'t vermi: I Ir. 

Taymi~ diı·or ki· 1• .. • •' tl , 
«~~~1.nsızlnrnı bu h:ır .... keti, kölll ~ı· 

y.?tlılıgın yeni bir teznhiiwlidür. Jlıl \ıı 
ziyct knri)ı ıııda Vişiye ciirlinı ort:ı 
:ıfatı hile \"E rilel)ilir.» 

D~yli Telgraf şunları yazıyor : t'<'"' 
« imcli Vi~i ric:ıli, deniz ku,. ,·e.~f· 

rimizin :ıbltıka~ını yarmıya ral.ıŞı)bif 
:\Iodern haıı·pt" kauçuk mühını ~~ 
n!~ı~dedir. .Almany~ da h~ı~rn :ııı~ı" 
"\ ı-;ı vasılasıylr lemın ıeclebılır. :rJı tte 
~al Pi!ten, ~erefi, biz-:> knrş1 hıı]"{'"~ir 
bulunnıa. ına mani olması lilzınJl.!< 
bn bunu }apmakbdır.» 

000 ,J' 
Büyük bir gemi kaı ~, 
lesi /ngilterege geıJı .. 

ııw 
Loadra, 5 (A.A.) - R~smeıı ıır' 

dirildiğine göre, şimdiye kad:ı'." fi:: 
lenlerin en bi.iyiiğü olan Jıir ~tı 11 

Atla;; denizini geçerek bir inıtı ı · 
manmn mu\'asalat eLmistir. 

yatları da harbe soktular 000 
.. ı;i 

11oskova, 5 (A.A.) - Sovyet res- Ankara hukuk f akulte· 
mi 11özciii1Ü Lozov,;ki, A lmaıı tan.r -
ruzunun !'!On kırk .:ekiz saat zarfm
da ı [oskovn cl'phrsinin biiliin kf' -
siml<>ı·iııde bıı~laclığını, Tula civ~ -
v:ımıcla bu taarruzun bilhns~a cok 
:ıiddetli olduğ-unu \"C' ~ehir civnrm.dn. 
İnuharrb<:>IPr yapıldığ.ını söylemiş -
tir. 

Lozov,;ki, i~gn.l altındaki memle
ketlerin garnizonlarından getirile:ı 
ihtiy .•t km•vetlerin kul lanılma:ına 
rağmen, Almanların ilerleyemedik • 
lerini de iluv<.' etmiştjr. 

açıldı 
- Battarafı 1 inci ...ı.ifed• ~ 

Parti genel . <>kı ett-ri, temyiz b:ı~ !11'1'! 
cl<:>iumumisi, Gi'nf'l kurmnı· ikiııcı ııı'· . 1 ]'( • 
si, prof~sfüler .~nzır ~uluı!mu~ \ce·r 

Manrıf Vekılı fakultenın 1..'1 11• ıiılıı' 
ni yapmı!'ı, Ebedi ve Milli Şefl~rı ;:'' 
netle nnmıştır. F!lkUlte acıiısı~.ıııdUW 
yesini, ydiştirdiği gençlc;ı·in go_r·etiıl 
işleri medeni kanunun ehemmi) rett3 

ve esa. lı vnzifelerini açık bir sn 
aıılatnn~tır. 


