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Nüshası lıer yerde S kuruştur _ 
CUMA TELGRAF: ANADOLU - lZMlR 

7 
TELEFON: 2776 
ADRES: ikinci Beyler ıokaiında 

2 nci Teşrin ANADOLU gazeteıi idarehanHİ 
l941 (ANADOLU) MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 
31 iNCi Ylı. 

Vekiller heyeti toplandı 
Ankara, 6 (A.A.) - icra Vekilleri Hey'eti, bu

gün • at 15 de Ba,vekil Dr. Refik Saydamın riya

setinde lı. ft lık mutııd toplıınt111nı y. pmı,tır. 

No. 8695 Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 
Netredilmiyen yazılar geri verilmezi -- - -- --
Günü ıeçmi4 nüshalar 25 kuru,tur. 

Yeni Gümrük Kanunu La
yihası Meclise Verildi 

istanbulda Türk Hava Kurumuna 35,000 
Talebe Aza Kaydedildi ,___________________ ------------------, 

A.nkara 6 (Huıuıi muhabirimizden: Telefonla)
Hükiimet 

1 

yeni hazırlanan gümrük kanunu liyi
haıını M~cliae vermittir. 170 maddeden ibaret 
olan layihada, rümrük mükellefiyeti, rümrük mıntaka
ıı, verri reıim ödeme mükellefiyeti bakımından yurd 

• • b 1 .. dıtt ıayılan yerler, mükellefiyetin a, angıcı, vergının 
tayininde uaı tutulacak hükümler, yer itibariyle güm
rük kayıdları, zaman, tonaj ve ıahte menıeli e§yaya aid 
ıümrük takyidleri, idhal, ihraç, tranıit ve memuriyet 
takyidleri bu huıuıtaki hükumetin aelihiyeti ve ticaret -
Ruzvaıt bir beuanname 

neşretti 

Almanyadan istenilen 
tazmiiıa t meselesi 

mukavelelerinde muvakkat değişiklikler yapmak sela
hiyeti hakkında umumj hükümler vardır. 

lstanbul, 6 (Hususi muhabirimizden: Telefonla) -
Şehrimiz Türk hava kurumu, mekteplerdeki tetkilatını 
genitletmit ve bu sayede 35000 talebe kuruma aza 
kaydedilmiştir. Yakında hava kurumuna yazılmamış 
talebe kalmıyacaktır. 

Bundan batka, fabrikalarda çalıtan İşçiler de ken
diliklerinden kuruma müracaat etmitler ve aza kayde. 
dilmitlerdir. 

Atlantlktekl Amerikan 
devriueıeri 

Alman denizaltılarından 
çoğunu batırdılar 

---------
---00>()---

Uzak Doğuda harekete 
geçerken 

Yalnız Alman ordusunun yeni 
taarruzundan bahsediliyor 

---··------
ltalyan~ticaret gemileri zayiatı 1,300,000 

gayri safi tonilatoyu buldu 

_____ Şark cephesinde tayyare terin tahrip ettiği ağır tanklardan biri 

Almanlara göre 
- - . 

Gorki endüstri 
şehri şiddetle 
bombalandı 

Şark cephesindeki 
Alman zauiatı 

( 

8. Stalin bir nu· 
tuk söyledi 

Alman hesabının yanlış 
çıktığını anlattı 

Nihai zaferin beheınehal 
Rusyada kalacağını~ ( 

söyledi 

Sovyetlere göre 
Nazilerin beşin

ci taarruzu 
başladı 

Sovyet askerleri tank
ları durdurdular 

Moskova, 6 (A.A.) - Gece yarı31 
neşredilen Sovyet tebliği: 

5 gonteşrinde kuvvetle1·imiz, bütün 
cephe üzerinde dü~manla harp ı>trniş
lerdir. Salı günü Sovyet hava birlik
leri 80 düşman tankı, piyade askeri ve 
cephan~ yüklü 350 kamyonla petrol 
nakline mahsus 30 sarnıç kamyonu 
ve 2!l sahra topu tah.-ip veya kullanıl
maz hale getirmişlerdir. 

Moskova, 6 (A.A.) - Sovyet teb-
liği: ... 

4 Soııteşrinde 30 Alman tayyaresi 
düşlirülmüştür. 11 Sovyet tayyaresi 
kayıptır. 

- Devamı 4 üncü ıahifede -

Japon Hükumeti 
Sovyet hükumetini 

Ölü, yaralı ve esir 4 protesto etti 
·1 d B. Stalin Tokyo, 6 (A.A.) - Domei ajansına mı yonu bu[ U . B. St:ıHn, .~ovy~t ihtilii~inin 24 ü.~- göre japon hükumeti, Seişinden Tsu-

Londra, 6 (A.A,) - l\foskova rad- cil yıldonilmu m~na..e~t.ıyle bugun ruga gitmekte olan Sibi l\faro vapuru
yosu neşriyatında lzve•tiya gıı1.etesi- l\~o•kovada bele~hye onuna.e ya?ı 1 ~'.1 nun bir serse.-i torpile çarpması hadi
nin bugün yazdığı şu haberi' veriyor: bı.'. t?plaııtıd~ bır nutuk 'oylemıştı~ · s<sini Sovyet hükumeti nezdinde pro-

Almanl:ır, ölii, yaralı ve esir olarak Turkıye saatıyl~ l~.2.5 ele bnşlıynn nu- testo etmiştir. 
4 milyon kişi kaybetmişlerdir. Yalnız ttık, l!l.10 dn lııl.mı$tır. Nu.tkun. alınan Japon hükumetinin 18 eylı1lde Sov-
12 ve 13 ilkteşrin günleri, 1foskova p:ırçalurınclan bır kısmı şoyledır: yet hükumetine bir nota verer"k japon 
muha~·ebesinde Almanların kayıbı ölü, -::- yolcl:ışlar;, . _ .. . sularında serseri Sovyet torpilleri gö-
yaralı ve "sir olarak 70 000 kisi ol- Buyuk sonteşrın ınkılabı uzerındcn rüldüğünü prot~sto ettiği malumdur. 
muştur. Bundan mada V~klaırnk,' lllo- 24 •ene geçmiştir. Bu müddet zarfın- Bu to.-piller, bir japon vapurunu batır
jaik ve Maloyaruslavek kesimlerin- da Sovyetlcr, ınuaz':~m e~erlE•· vuru- mış, digerine de ha'>ır v~rmi~tir. 
de Almanlur 300 tank, 200 tayyare ve - Devamı 4 ncu Sahıfede - G<'mi. Kora .'· arım adası :ıçıkl:ırııı.l:ı 
bir çok top kaybetmişlerdir. ~ ·00 lıııtnıı~tır. içinde 4!l0 yolcu ve 80 t:ıy-

0 8 L•t • f fa rnrclı. Bunlardan kaçının kurtarıl-
• ---o • • ı ViDO dığı malum değildir. Bir çok gemi, ~a--Jsmet lnönü zaudeleri aırarnaktadır. 

İle Çin ctın1hurreisi 
arasında 

Ankara, 6 (A.A.) - Cumhuri
yet bayramı münasebetiyle Cum
hurreisi ismet lnönü ile Çin dev • 
Jet reisi Möıyö Linsen arasında teb
rik ve tefekkür telgrafları teati o -
lunmuştur. 

Vaşingtona büyük elçi r "\ 
tayin edildi D. N. B. AJANSl_DIYOR_KI: 

Cumhurreisimiz 
İnönünün Nutku 
Alnıanya hariciye neza
retinde alı'.'ıka ve hususi 

bir menınuniyetle 
karsılannustır , , 



----~--Sahile 2 

M uhteklr kömürcüler 
mahküm oldular 

Petrolün kilosunu 12.> 
kuruşa satan bir bak

kal yakalandı 
Büyük Bereket hanında Hasan ve 

Ahmed adındaki kömürcüler kilosunu 
7,5 kuruştan satmaları Jazımg.elen kö
mürü ııekiz kuruşa sattıklaırından hak
larında Fiat mürakabe komisyonunca 
muamele yapılmış ve Adliyeye veril
mişlerdir. 

Bu kömürcüler, yirmi beşer lira ağır 
para cez~siyle dükkanlarının y~di~cır 
gün kapatılmasına, satılan kömürle
rin mü~aderesiııe malıklım eclilmişler
ılir. * 1kiçeşmelikte Hat:ıy cadde ·inde 
bakkal .Mehmed oğlu 60 ya~ııııla Ah
med, petrol bulunduğu halde iıatmıya
rak icin bir miktar naftalin .atmak 
:uretfyle kilo~unu 125 ku.ru. a sattığı 
\'e ihtikar yaptığı zabıtaca tt.,bit edil
miş ve Adliyeye verilmiştir. 

(ANADOLU) 

r "" O. N. 8. AJANSI DIYORKI: 
-Bat tuafı 1 inci sahifede -

)İn, Türkiye Cumhurreiai İsmet lnö-
nünün, Cumhuriyet bayramı müna
sebetiyle memleketin siyaseti hak -
kında söylediği nutukta tesbit ettiği 
açık hedefde bu mütaleanın bir mü-
eyyidelesini görmektedir. 

ALMANYA HARİCİYE 
NEZARETiNiN ALAKASI 

l_F_I_K-RA-j 
Bir Tereddüdün Halli 

iRFAN HAZAR 

Yahya Kemalin gözleri dışa, Ah
med Haşimin gözleri içe bakıyordu. 
Birincisi denizin, dağın, rüzgarın 
şiirini söylerken adeta gönye, p~r
kel, cedvel tahtası kullanıyor; ıkın
cisi ise vusli.t'ın, yi.r'in, ve faniliğin 
şiirini yaparken gayri şuurun karan
lık hücrelerinden çetrefil ve bulanık 
kelimeler getiriyordu. 

Yahya Kemal, vuzuhun, sıhhatin 
ve lezzetin; Ahmed Haşim ise vu
zuhsuzluğun, sıhhatsi:zliğin ve lez
zehizliğin şairiydi! 

kındaki sözleri de hususi bir mem- (Vuzuh) şairi, şuuru yani aklı bir 
nuniyetle kaydedilmittir. Türkiye mühendis kadar san'atına bendet-

ismet lnönünün, Türkiye ile bü
yük devletler arasındaki münase -
betlere dair yaptığı müşahedeler 

dün Alman hariciye nezaretinde be
yan olunduğuna göre alaka ile ve 
Alman - Türk münasebetleri hak -

1 mi•ti. Eg" er o, kendisini şiire verıne-
Cumhur reisinin nutkunu A man T f' seydi belki bir tarih, belki bir ızik, 

(Şehtr ve Memleket Haberleri) 

Tahsil çağındaki ço
cukların sayımı 

Sekiz mıntakada 70 kontrol ve 
750 memur vazife görecek 

Yarın bütün yurdda olduğu gibi Ayrıca 70 kontrol nv.mrnru ve 750 
şehırimizde de 7 - 16 yaş arasında, sa~· ım memuru vazife görec-ektir. 
mecburi tahsil çağındaki çocuklar tes- Sayım ve kontrol memu~lariyle mli
bit ı.?dilecektir .. jesbitin _ta~ ve nok- fettişlere yapacakları vaz_ı~eleı- bildi
sansız olması ıçın şehrımızcle esaslı rilmiı;: tahria' defter ve kagıdları tev
hazırlıklar yaJ?ılmıştıl'. $_~hir, Karş!- zi edlİmiştir. O akşama kadar ;;ayım 
yaka da dahıl olmak uzere >ıekız b. -.· ahsil a - 111cta oku\" , 
mıııtakaya ayrılmış, bu mıntakalara ıtmlecek, t~. ·. ç g . _ ~ .ı.n '.e 
umumi kontrolü ifa etmek üzere mü- okumıyan Turk çocukl.ırı te;;bıt edıl-
fettişler t:ıyin edilmişti~·. miş olacaktır. 

basınının belirtmif olması, iki mem- belki bir bioloji (alimi) olabilirdi. 
leket arasındaki dostluk münasebet- Halbuki Ahmed Haşim, gayri 
lerinin nasıl gözönünde tutulduğu- şuurun atef pençesinden :zayif bün-
nu ve itibara alındığını gösterir. Bu, yesini kurtaramamıştı! Her an ken- 000-----

dostça anlayış havası, Balkan sefe- di içine bakan ve her bakışta bu içi ''"'""""""'"'"""'"'""""'"'""""""' Alman)'a<lan getirtilecek 
zehirleyen o gözler, nice kanlı bo- B. l\". l\/[eclı'sı' Reı·s-ı.nin 

rinin başında, Türk - Alman mesaj- ğuşmaların sahnesi olmuştu!.. ı nı idha}at emteası 
!arının teatisi anında da tezahür et- Haşim, (his)sin ve ruh tezeb:züb.ü_ ce,ıabı · ı ~ Türki.ve _ Almanya ticaret aıılasma-Askeri mişti. Bu hava 18 hazıran tarihli nün; Kemal, şe'niyet'in ve se ım · Beıed ·ye m cı· 0 • ·n en· "alısnıa sı "er,.ivesi dahilinde Almanyadan pi-

- 11&1 tuafı l inci .. blfede - Türk - Alman dostluk muahedesiyle muhakemenin çocuklariydi. 
1 

e bını Y 
1 

"' ' • " " b 1 devresi münasebetiyle Büyüklerimize vasanın ihtivacı u unaıı muhtelif i'l-
mi:-tir. takviye olunmu§tur. Ahmed Haşim, maddeten ve ma- h. ala't emtea" .. ının "etirilme~ı· ı;ekı"ll •ı· ı· -

dd t " gönd~rilcn tazim ve bağlılık telgraf- . ~ ,... . -
Bunlardan Mo ·koyanın daha epiy DOSTLUK MUAHEDESİ: nen hasta; Yahya Kemal ma e en !arına cevaplar gelmektedir. ni bildiren talimat, Ticaret Vekaletin-

müddet Sovyetleria elinde kalacağı t b d 1 k ve manen sağlamdı... B" k u·ıı t :\-1 l' · · · Abd'"] den sehrimizdeki alfıkadarlara gelmis-anlaşılıyor. şte u ost u muahedesi ise iki Fransız fikir hayatının bizdeki ıiyü .vıı e • ec ısı reıın u - . . 
En ileri Alman kıtaları, Mo~kova- memleket arasında tam bir itimada mümessilleri bu babda •Öyle diyebi- halik Rencla, Belediye rei;;i Re~ad Leb- tir. l b' " lebic;oğluııa niıağıdaki telg-rafı gön- hvic;n~ il~ aramızc a ır ticaret aıı-

\'a 60 kilometreden fazla sokulmu:- dayanan işbirliği duygusuyla akdo - lirler: dermi::;tir: ]aşması akdi nı~\'ZUU bahi. tir. ~1üza-
lardı. l\foskovanın cenubunda Tula lunan ticaret ve iktısad anlaşması- _ Yazdığımız satırlarla Ahmed Belediye meclisinin dördüncü içti- kerelere esa;; olmak üzere şehrimiz,l·~-
ke,;imnideki 10 günliik muharebele- na esas olmu•tur. Hatimı' bu"yük san'atkarlar merte - .. b . l .. ·ı d ki ı'dhala't,.ılarla ihracatcılann müta-
rin de Almanlar lehine bir netic{> .,. .,. b" maı munase etıy e gosterı en uygu_ " / 

Bu havayı baltalamak için İngiliz besine çıkardınız. Filhakika o, u- lara tetekkür eder, yeni vazifenizde leaları istenmiştir. 
vermediği anla~ılıyoı·. " ---ıooo---

Halbuki Almanlar. bu :şehri alabil propagandasının yaptığı bu yeni te- yük bir san'atki.rdı. muvaffakıyet temenni ederim. 
mek için pek -:ığır z:ıyiatı göze al - şebbüs dolayıaiyle Alman hariciye Yahya Kemalciler ise, kendileri- T. B. M. M. Rei-;ı ()demişte bir kaputbezi 
mı,:lardır. Kursk ve Orel böl.,.elerin- , ne:zaretı'nde, Tu"rkı'ye Cumhurreı'sı' - ne heyecanla şu cevabı verebilirler: A. Renda } J • . 1 l d " "' ı k ····"·················································· n1u te ·ıı·ı ya {a an ı deki muharebeler hakkında yeni ma - Hayır dünyamız karan ı tan 1 \. ' ' ' 

7 ikinci Tetrin 1941 CUMA 

1 FİKİRLER 1 --Ekonomi Kültürü 
Kültür, her !eyde kültür, ahlakta, 

san'atta, ziraatta, ticarette kültür, 
insanı tam insan yapan en mühim 
amildir. 

İnsanların kültürleri yüksak olur
sa cemiyetlerin, milletlerin de kül
türü yükselmiş olur. Kültürü yüksek 
olan mlletler hiç bir mücadelede 
mağlup edilemezler. 

Bu yazıda ekonomide kültürden 
bahsedeceğim: Her vatandaşın eko
nomi kültürü olursa, bütün millet 
san'atta, :zira.ı.tta ve ticarette yükse
lir, memleketin milli geliri belirir ve 
arlar. (Milli gelir hakkında yakında 
bir yazı cıkacaktır.) Ekonomide kül
tür için lazım olan şeyler doğruluk, 
bilgi ve çalışkanlıktır. 

* Dünyanın en büyük ve en mühim 
tarihi günlerini gören ve yafamakta 
olan neslimiz, üstüne çökülmüş ni
ce şahsi servetlerin bir anda yok olu
verdiğini görmüyor. Son dünya 
harbinde okuduğumuz ve işittiğimiz 
yürekler acısı haberlerde insanların 
ve milletlerin çektikleri ıztırapları 
duydukça bir an kendi vaziyetimf:zi 
nazarı itibara alarak halimize şükür 
etmemiz ve maddi menfaatlerimiz 
için fırsat peşinde koşmamız lazım 
değil mi? 

Bazılarımızda ticaret usulü, eaki
den memleketin bütün ticaretini el
lerinde tutan ve bizden olmıyan bazı 
unsurlardan aşılanmıştır, bilgiai az 
ve gÖr&'ÜSÜ olmıyan bu sınıf kimseler 
ellerindeki toplu paraya &'Üvenerek 
ticareti soy&'unculuk telakki ediyor
lar ve bu yüzden devlete bu gibiler
le uğraşmak üzere çok masraflı, ge. 
niş kadrolu teşkilat vücuda getirme
ğe mecbur kılıyorlar. Her gün gaze
telerde muhtelif §ekillerde yapılan 

nin realist ııiyaset hususundaki açık ı k' f'k" ) d b k ı B. M ' d f ( · } [ Ö lfımat ~-oktur. ve karan ı ı ır er en ı tı. ıraz a nısa a a nr ta e JCye Bir buçuk aydan beri cl~mişte pi-
Diğer taraftan cenuı> cephe:-:inde anlayışı Üzerine dikkat çekilmekte aydınlığa, biraz sıhhate doğru gide- yasada kaputbezi hulunmadıgı halde 

ele yeni bir inkişaf :.·oktur. Buralar - ve Türkiyenin hangi taraftan tehdid ı lim. Gayri şuurun elinde oyuncak yen1ek verilecek Karaoğlu hanında deposu bulunan 

ihtikar haberlerini okudukça insan 
utanıyor, böyle :zamanda bizim meın 
lekette bu gibi vakalar olmalı mı -
dır? Bu fekilde kazanılan paranın 
ne hayrı dokunur acaba? İsmi gaze
telerde, kendi sürgünlerde, alem na· 
zarında haysiyet dü~künü olarak ya• 
§amanın ze,·ki olur mu? En sıkı bir· 

da ki muharebeler hakkında iki ta- edilebileceği aualine bizzat Türk ta- l olal?' ~an'atk~rlar ~~er ~astadır .. Ak- l\Iainsa, (Hususi) _ Bayan Ali:. e manifaturacı ırn~eyin oğlu Nuri Çam, 
raf ta sükut etmektedir. Yalnız bu - rihinin cevap r -· .. t 1 d la iJtıfat edılmedıgı gun, edebıya - G'.!\'İk ve değirmen markalı üç top ka-
günkü Alman tebliği, bu cephedeki b 1 k d ve ecegı mu a easın a tın bir bostan dolabından farksız Türelin başkanlığında bulunan Yar- put.bezini gece evi_ne _ka_çırırken tutul-
harekatın Almanların le-hinde inki- u unma ta ır. döneceğine inanmıyalım!.. dım1'evenler cemiyeti, Kızılay, Çocuk muş, Adli~·oye veı·ılmı*tır. 
. af gö:termekte de\·am ettiğini bil_ Bu hususta Rus harbinin başında esirgem'.!, Halkevi sosyal yardım ku-
dirmistir. neşredilen Alman muhtırası, bu muh 1 B o ırs a l nımu ve teşekküllerinin idare hev'et- Akhisarda bir evi so-

ehirlerin işgal edildig' i bildirilme- tırada Molotof b - ı h kk ]erinden teşkil edilmiş olan birleşik yanlaı· yral•alandı un, ogaz ar a ın- hayır işleri kolu Cumhuri.\·etin 18 inci - .. 
tlig· ine o-öre buralarda da harekatta d k. · t ki · d · d · ---·------------" a ı ıs e erme aır mevcu ı:zahlar yılı münaszbetiyle 300 den f:ızla fakir t 
bil' ehemmiyet yok demektir. llu cep_ h 

1 1 
ÜZÜM AkhisaR·da Avukat smail Hakkı atır atı maktadır. talebeye önlüklük kumaş, ('orap dağıt- f h c•ııin bazı kı ·ımlarında Sovyetlerin K. s. K. s. t E k f 'd d 0 Çallının .evine muhteli tarihlerde gi-

mııkabil taarruzlarda bulundukları ZABIT A DA mış ıır. • v a 
1 

aresi e <
2 

O) fnkir ren hırsız tarafından mühim miktar-
bıldiriliyor. 62 .M. Kusabe 46 50 61 talebeye önlüklük kumaş çorap ve ela esn1 çalınmıştır. Bu eşyanın İımi-

Bunların Macar kıtaları oldukları uem•e •va·a ·a u :}3 N. Elbi~lik 50 50 ayakkabı tevzi etmek suretiyle .nıvru- re g~tirilerek ;;atılması ihtimali bulun-

lik temini lazım ııelen kritik zamarı
larda halkı soymakta, ticari kültür 
)~kıuzluğunu meydana koymaktan 
ne haz duyulur? 

Çalışarak kazanmak, ticaret et.: 
mek Labii bir haktır, fakat yine t:ıb•• 
olaralc başkasının :zararına olmama" 
da şarttır. 

! 1 
1-l/Z KAÇIRMIŞ. 20 ~l B fl T 54 ;,4 hrı :-;evinclirmiştir. E . t "d' 1 an a~ı ıyor. • · '" '" · Halkevinde valimizin refikaları Ali- duğu ş.ehrimiz ,mnıye mu ıir üğüne 

Rostof, .elan mukavemet etmhck~c- orakkapıda Ftwhacl oğlul\Iehmed, 
11

:; ye Tiirelin başkanlığında toplanan bildirilmiş ve taharri memurları, fı.ıali- 0 .. d *1 * " 
dir. Sov,·etlerin bu şehri i ·i ta kını o"ted.()nberı·• :-;evi ·tigrı' Durmtı ._ kızı 17 v ' '-'ete o-.eçerek aras.tırmıva ba"lamı-.lar- unya a an aıılamamıı bir ço ,, - - .vlanisa kadınları, okullara dev:ım eden J e J " " l h 11 1

' 
ettikleri görüliivor. ı ı ıo:n dır. şey erden, a olunmamı§ bir çor:-

)laamafih mevsimin de Ruslara ya~ında Haticeyi kaçırmı. ve tutul- fakir tal eb2lerin her gün bir"ır öğün Hırsızın Çallı Sadık o<r]u Remzi Oe- muammalardan biri de ömürler• 
mu tur. Tahkikata devam olunmakta-

111146 
sıcak yemek .vedirilmeleri i"in tertibat 

6 
h_,11d ı 'b l · 1 1 · • ,\:ırdım ettiği bir hakikattir. Kmm- v da oldug- u anlaşılmış ve e"yadan İz- ma ., ve a •: et erı ma um o anır> d almışlar ve 300 den fazla rnvruva re- ~ l · ı· ı... ı s 

<.la Sivastopol ve Kerç önünde mu ha- ır. No. mek tomin 
2
tmislerdir. · · mire getirdikleri, satıldığı yerlerde aan arınd :ııen&'ın ık ·~ıra arıdır. er~ 

rebeler devam etmektedir. KENDiSiNE TAil.4.RRI .ME.l/ 11 • 7 47 bulunmu", alınmı"tır. Hıırsızlık eşya"! vet saa et değildir iddiasında ısr• - u l\faniRa Yardims.eveınleı• cemiveti " " J t · -· ~et 
Henüz Sivastopolun düştüğü bil - RlJ SÜSÜ VERJJIŞ: 8 48 · bilerek satın alan Hanefi, Mehmed, e mıyeregız, çünkü servetsi:ı; s••" .ı · .

1 
. t· . n 

49 
a~·ni zamanda kahraman Mehmedçiğe 1 bilhassa zamanımızda biraz .,.üç i•• 

uırı memış ll'. T' d 
1 1 

. l U " "k b 1 k .. k 1 k h 1. brahim ve suçlu Remzi Deda yaka- .. 

Et f d 
•

1 1 
.. t .. 

1 
.. k ti ' . ıre e gene ev er cıvarınc a zun- 10 r; 3 ~u ran c•rcu oma· uzere ı~ ı er ı- fakat eaki tabirimizce bey o-ibı· yaşı' ra ı ag ar a or u u, uvve ı ıs- . . .. . _ v k . b . . lanmıştır. Tahkikata devam olunmak- • 

tihkamlara malik bulunan Sivastopo- k~yu. cadd •sınde .;ekercı Mumın oglu 11 58 ye stınmıya ara!' vermı!l v.e u i~ H:ın yacak kadar ıtelir temin edebilddcter> 
Hilmi So d b 

· ı .. ·· d ke İNCİR ele c. :ılısmalara ba;;lanmı~_ tır. tadır. • - .. M • so f 1 d · d h f ı oı 
!un kolav kol-av .Almanların eline Y an, azı ı~ er ;ruzun en n- · · .. nra az asını, aıma a a az ası 
geçeceği· tahmi'n edilmemektedir. disine taharri memu~u süsü v~d!ği!ı- K. 8. K S. ---000--- Oğretmen tayin Lophyabilmek ıçin hayatı yıpratırc•· 

Bütün bu haberler gösteriyor ki ''den yakal:ınmı ·, Acllıyeye verılmıştır. J 75 beylerce tnhi. ida. 33 :tl fij !" ~1acar f lrn1as1 il lll VC naf<ı'}}erı' ıVına işlere ııirişmenin mi.nası nediBr ~ 
~on giinlerde şark cephe.:;inde mü - ôJJE.lil 'TE BiR SlNEMACI.Vl\' 4 siy-ah ) iııhi. ida. ~O :rn ~ ~ erilecek tek cevap varsa o da: hım bir inkişaf olmamı*tır. :JOO J.,/UASINJ ÇALDILAR: 165 Ç. incir T. A. S. 16 20 n1Üracaat1 Ödemiş - Köseler köyü öğretm~ni da bir :zevktir. Bunu böyle kabul et· 

SİY ASI KISIM: Ödemi tc İyi sinema sahibi Şakll' ı 5:~ Ç. F. Soydan ı 7 19 Budapı.;· t ~d~ bulunan bir firma, i\1ehmed Çetin Ödemiş 4 üncü bölge sek de bu zevkle olan kazancın 1 i~; 
Geçen ay yaptıkları taanuzd:m og-lu Namık Kılıncın sinemadaki .\· azı- 113 Ç. N. Kırispin ı 9 7 5 20 50 gezici başöD-retmeııliğiııe, Kemalpaşa- sani vecibeler ve devlet kanun• ı !'\chrimiz Ticaret od-ısına müracaat " h d'Jerı 

netice alamıyan Almanlaı·, simdi ye hanesinde a. ılı caketi cebinden 300 li- 96 Ç. N. Börekçi o. 19 22 ederek lzmiı· piyasa,;iyle i: yapmak Yukarıkızılca köyü b:ışöğretmeni Safa aric.:inde olmamasını ve eldi' e ı t 
ııı bir darbe ve taarruz hazırlamak-! rası çalınmıştır. Hırsız aranıı·or. 65 Ç, Palmikalef 18 19 Sunay Ödemiş beşinci bölge gezici bas bu kazançtan insanlıia, memleke , ~ üzeıe kimye\'i maddelerle her nevi dt:- B' · l ı •1 

Uldı!'lar. Bu t.aarruzun hed_e_fi, y_a.ln __ ız A .\.ASI.\'l DÔV ·'lÜ~'.· "2 Ç . .M. Kamil 14 50 l ı . b' 'ki öğretmenliğine, Bergama - ırinci böl- ve mil etine nafi iyilikler yapı rıı• . _ .. Y v 
0 

mır c:şya, ısı ·et, motmıiklet, _otomo- · R~ k .loskova~·ı zaptetmek degıl, butun Ödemı'·te T d h· ll .. · d t,,,. 26 lzzi ve ali fesci 16 50 16 5 b'l . t 1 t ge gezici başöğretmenı ıfat ö~al kaydını oymadan geçemeyiz. 
us or u ·unu ımha etme o ugu . . . . . . ·.. ~ - 1 o ç. P. Ki ark 26 96 eq·gam_a __ yedın.c .. i o g_ e .gezıci. ba ö"- Bu.' tün insanların hay.attaki. Y

0 
•1, R d k ıd _ ;ı urgu ma a e,ın e _ ı, ın!')aa evazımı sa mak istedig-ini B. . b"I · 1 )lıı.' 

1 
h b 

1 
d 

1 1 
zı ~1'uıstata oglu Nurı Andaç ~arrhoşluk - bildirmiş ve komisyoncuların adresle- d 1 ° b 

gc e!ı ~ er er en an a ·ı ıyor. . . saikasil"l 
5

• . . d F· t , rini .:sormuştur. retmenlıgıne .. ~:J ı.~ • .e ı mış.Ierdır. rı bırdir, bu yolların nıhayeb al' 
Ilır rıvayete göre bu taarruz ıçıa ,·umrukl= d~v~ı~knd.~l:~.~a~ı kır~~a~~ 680 yek ün Taraşça ko,\ u ogr~t.menı Fehmi Gö- me:zarlığ'a varır ve orada kalır, Y , 

seçilen tarih 7 sontesrin, yani yarın- '. • . .. . , ı~ mı . ·. . kalp Bergam:_ı~.ın bınnci bölge gezici nız b11raya bazıları hammallar •
1
' 

· 'ıı·. Buna .~ebep .., . t 'ht · ıa- ıı·nı'n 7 şık~) e~ u_zerıne ) ııkalanarak Adlı) e) e 788!,44 Düu. yeküıı b . - t 1 - B b ve u . " , ..,o~y~ ı ı: Yıı·ılmı~tır. Nazını LT)'gur aşögre men ıgıııe, eı·gamanın Böl- tında bazıları iae yaldızlı ar:ı • 
,;onte. rınde Rusyada ıdareyı ele al- . 79624 u. yekun cek köyü basöğrı:!tmeni İh. an Dirim otomobille giderler fakat neticede 
masıdır. TÜTÜX KAÇAKÇ/l,/GI. · 

52 
ç k d' T 25 Ilirinci umumi müfettislik veteriner Bergama altıncı bölge gezici başöğret: birbirinden fark-;ı:z' ayni büyiikli.i1'te 

~Iaamafih taarrruz harbinin bir Ödemi~te Yenigün mahallesincle " ·en ır · müı:avirliğine tayin edil~is olan vila- meııliği~e.' Cumaovası köyü öğretmeni çukura girilir, bu çukura da ne ~ıtır>~ 
manevra olması ihtimali de rnrdır. amele Cemal oğlu Ali Vecan üzerinde ZAHİRE yet _ _veteriner müdürü Naiım Uygıır, Şahap_ ~ur .~eırgama - Sekizinci böl- ne apartman aı~maz, çukurun bır t~. 

Pravda y_azete:ıi, bu bayramın kaçak tütün ve bıçak taşıdığından ya- K. S. K. S. bugun trenle Anka raya hareket '.!de- ge gezıcı ba ogretmenliğiııe tayin olun- ı1erveti vardır, o da iyilikle anılf11• 
('Ok feci şekılde kutlandığını yaza - kalanmı tır. 1441-2 ton :ıusam 49 52 cektir. muşlardır. tan ibarettir. 
rak bu muharebcJ.erde Sovyetlerin ·.:,:_ __ ..::....---------~--------------------------------------------------- A. E. (Ankara) 
istikbali de me~z.uubah olduğunu, - Hastaların arkadaşı olan bir ta ~"""" NJ\}">QLYON Orc.lularının""'""'"'"'"""'"""""'"'""' -.- İhti.;ar muhafızlardan süv:~ri 
Alman hayallennın kurulamıyacağı- kım askerler gelip götürdüler. Bu- ı : Rolandı h,üırdan çıkarmayınız! Üç. 
nı ve Sovyetlerin sulhe kavu ·mak i- nu da ölmüş yahut ölmek üzere ol- MOSKOVA BOZGUNU § gündür yaya geliyorıım, on gündür 
çin Almanyayı mağlup etmeleri la- duğu zanniyle bmıktılar. : : a~ımla birlikte çektiğim anl:.ıtmakla 
Zlm geldı· g·ı·n 1· kavdetmektedir. Diye cevap verdi. ; & bıtmez. Zavallı emektar ha,·van daha "' ~ ............................................................................................................... ,-.it- "lk - ki , ' 

ITAL YAN GEMi ZA YIATI: &nim için yapılacak ne vardı 'l - ı sogu arda donmuştu. Onu günle.T-
A kdenizde Ağustos ve Eylül ayla- Ölmemi olduğu halde ben de bu a- YAZAN: Napolyonun Perde ÇEViREN: Şakir Hazım ce :ıürüklemiye çaJıstım .. Kendi yiyc-

rında İngiliz denizaltı ve tayyarele- damı ölmüş kabul ederek kendimi al- Çavu§u Bur&'inyon Ergökmen ceğimden başka ona da bir ~eyler bul-
rinin hücumlariyle 38 ltalya:ı ticaret daLmak mecburiyetinde idim. -

29 
- mak azmiyle yauıp tutu tum. Zavallı, 

genıitıi muhakkak, 21 ticaret gemi .... i Kapıdan hala kafile kafile -asker- tamamen donmuş muhafız kıtaırnı~ dır! <;ok sadık bir hayvandı. 
de muhtemel olarak batrılmıştır. ler giriyordu. Perişan, bitkin halde dan birini getirdiler. Ve dere kena- Şimdive kadar, Napolyonun pe:ıin- İhtiyar, en kıymetli bir arkada rnı 
Topyekfın 71 gemiye de bom.ha i:ıa- idiler. Bori ten ~uyunu, yollarını şa. ı:ında yakılmış bir ateşi kuvvetlen- d'.! sayı~ız muharebeleıt· vermiıı ya~lı kaybetmis bir insan hüzııi.ı ile dü ünü
pet ettiı•ilmiş, bunlar da tamLl' edil- şıl'arak geçmemiş olanların bir kısmı direrck oray:ı biı- çoklarını bıraktık- adam, genç zabite döndü ~e herkesi yor ve konu~uyordu. 
maden kullaınılamıyacak hale gel - karlara saplanmış, ağlayıp haykıra- !arını, daha fazlasına takatleri olma ağlatacak bir eda ile: 
mi:tir. rak imdad dileniyorlardı. Kapıda nö clığını •öylediler. - Aziz :ıubay !. Biz yupabilecekleri-

İtalyan genel kurmayı, .bu vaziyet bet bekliyen ve iyi vaziyette olan mizin h psini yapmış olarak burada-
kar~ı.·ında ticaret gemilerine fazla Bud'lu Alman askerleri (bunlar Almanlaıın getirdikleri muhafız yız. Siz daha gençsiniz; sizi bir istik-
refakat gemi;;i vermektedir. Şimdiye Pru yalılard-an başka idi) hiç derd neferi, kapı karakolunun yaktığı a- bal gekliyor. Benim gibi turfalaşmış 
kadar İtalyan ticaret gemilerinden dinlemiyor, Fran ızca bilseler, anla- teşi:ı kenarına oturduktan :ıom-a, sa- birine vererek bu kıymetle cankurta
batınlanların yekunu 1,:300,000 gay- · alar bile bilmemezlikten geliyorlar- çını, snka!ını saran buz parçaları e- ram elinden çıkarlirsan vay haline! .. 
ri :afi toniliıtodur. İtalyan ticaret dı. . rimeğe başlayınca geniş bir nefs al- Kalsın; ben, herke~e verilmişse hak-

- İspanyada agır bir .rnra aldım, 
attan kendimden geçmiş olarak aşağı 
yuva.rlanmıştım. Bu sadık hayvan b~n 
ayılıncıya kadar, yanımda, ön ayakla
rı üzerinde di11 çökerek, boyuna yüzü
mü yaladı, beni :ıyıltmıya çalıştı. 

- Al'l.:nsı var -

m•ıa·• 
BUGONKO PROGRAM . rı~ 

7 .:13 hafif parçalar, 7.45 aJ 11 
·JI' 

8.00 senfonik parçalar, 8.15 evin kil' 
ati, 8.30 senfonık p-arçalar, 12.33 11 ı 
rışık şarkılar, 12.45 ajans, 13.00 ~ı~ 
eserleri ve şarkılar, 13.30 ka~~4~ 
program. 18.03 fasıl heyeti, 1 '~, 
radyo sving kuarleı-ıi, 19.00 ko11.ı:1;~ 
ma (iktısat saati), 19.15 radyo ~~ i~ 
1 l t . 1 (\ 30 . 19 4 r: k 1:1 ~ • rnar e ~.' . :: aJans, . .., te:lı• 
lürk muzıgı, 20.15 radyo gaze •ıt 

·r~· 20.45 karışık :şarkılar, 21.00 zı 'd 1·ı' 
takvimi, 21.10 temsil, 22.00 rıı., j5 

1 k 
. .,..,, 

sa on or estrası, 22.30 ajans, "' 
radyo salon orke;;tra:sı. # 

gemilerinin gayri ~afi tonilatosu Derenın kenarında ölümün pençe- dı. Ve Rus imparatorundan başlıya- kımı istemek iddiasındaydım. 
harpten evvel !3,5 milyondu. . inci~ in~iye:ı vatandaşlarımı unutma rak Rusların muk•..ıddeiıatına kadar İhtiyar sözlerini bitirince, genç su-

( Radyo gazetesi) ma ımkan ~oktu. lsi ciddiye alarak aklına ve ağzına ne kadar küfür gel- bay kahraman ask~rin yanına oturdu. 
bu skerlerın kumandanını aramağa diyse hep;;ini birbir ardından hışım - Ve şi eyi zorla ağzına götürdü ve d~-

Tayyare Sinemasında T. 3&46 
.,e 

ol•" 

Yeni Tahran elçin1iz 
koyuldum ve buldum. la savurdu. di ki: 

Bu bir genç Alman . uba.vı idi ve Bundan sonra da geniş bir nefes - Hizmetlerin mükafatı; herhalde 

Ankara, 6 (A.A.) - Açık bulu -
nan Tahran elçliğine eski Varşova 
elçL-ıi Cemal Hüsniinün hyini yiik<ek 
ta:dike iktiran etmi!3.tir. 

)\'üze! Fransızca konu::ıuyoı clu. alarak sordu: burada bu biçimde ölüm değildiır. Biz 
- A .. ağıda yardım bekliyen, im- - Rakı, yahut votka gibi ısıt-an de yaşamayı hak ettiğimiz zaman bize 

lad i-ıtiyen bir çok asker var. Bu11la- bir içki dağıttılar mı? de istediğimizi verecekler buluııacak-
rı kurtaralım. Böyle bir şey ü:itmediğimi ~öyleyin tır. 

Diye ricada bulundum. ce: 
- Şu halde ölmek mukadder! 
Diyerek yei~le içini çekti. - Şimdiye kadar, dedi, bir çok 

Lig maçlarına pazar günü devam defalar bu mak!'!a.tla imdad gönder
edilecektiı. Saat 1~ de h:ıkP.m Ferid dim ve getirilen hasta zavallılar için 
Simsaroğlunun iclare!"linde olarak Kar-ıa~·11 dığım koğuş doldu. l\faamafih 
ıyaka - Altınordu; 1il de hakem Mus- yhe göndereyim. 

tafa Şenkalın idare~iııcle Ateş - Gö:>::- Tekrar bir kaç nefer gönderdi. Az 
tepe tnkımlan kıır ıl~ııcaklarclır. ııonra, hu ne!crler :ıyok pa.rmakları 

Lig nıaçları 
Genç Alman zabiti, bu yaşlı muh.1-

ribin bu haline ve sözlerine dayana.ma
dı; kaputunun altından çıkardığı vot
ka şişesini zavallıya uzattı: 

- Al, dedi. Kahraman *1llket ! Sen 
y11. amahsın; yaşamak senin hakkın-

Asker birkaç yudum içtikten ı:;onra, 
subaya şunları söyledi: 

- Beni ölümden kurtardınız. Eğer 
bir gün, sizin hayatınızı kurtarmak 
için benimkini feda etmek lazımgelir
se, onu biıran bile düşünmeden ortaya 
koyacağıma itimat edebilirsiniz 1.. 

Biraz durduktan onra ilave- etti: 

İZMIRDE yalnız ainemamızda gösterilmek hakkı verilmiş 
umumi rağbet ve takdir kazanan 

ARABACl'nın· KIZI 
.. .. • .. ··,teri· 

Filminin vaki muracaat ve arzu uzerıne a ncak daha 3 gun go 
leceğini ve bu aon fırsatı kaçırmamalarını sayın mütterilerif11İ%e 

arzederiz 

Matineler: 1,15 3,15 5,15 . 7,15 9,15 te 
Pazar &'Ünü 11,15 te ili.ve seansı 

GELECEK PROGRAM: TÜRKÇE SÖZLÜ 

v AT AN FEDAİSİ (Ricbard Diki'~ 
I 
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'1 ikinci Tetrin 194 l CUMA 

ALMANLARA GORE Ruzvelt bir beyanname 
- Bat tarafı 1 inci ıahifede - neşretti 

hava kuvvetleri Gorki endüstri şeh. _ Baıtarafı ı inci aahifede -
rinde e<leha fabrikalarında mühim MECLiS TATiL YAPllflYACAK: 
1ahripler yapmıştır. Vaşington, 6 (A.A.) - Mebusan 

Başka tayyarelerimiz Moskova ve meclisi harieiye encümeni reisi Bloon 
Leningradı bombalamıştır. şimdiki gergin vaziyet dolayısiyle me-

İngıltere sahilleri açıklarında Al- busan meclisinin ,belki' de tatilden vaz
man hava kuvvetleri Pellum limanın- geçeceğini söylemiştir. 
da deniz tezgahlarını bombalamış - ALBAY KNOKS'UN BEYANATI: 
lardır. Düşman Alman s~~n; üzeri- Vaşington, 6 (A.A.) - Atlantikt,,ki 
ne akınlar yapmıştır. 7 İn~ılız tayya- son inkişafların, bilhassa Roben C2y
re•i düşürülmüştür. . mis ve Salinas hadiselerinin Atlan~ik 

Berlin, 6 (A.A.) - D. N. B. ajan- vazh·P.tini herhangi bir suretle deği~
. ı, bugü!1kü Alman tebliği hakkında tirip değişti,.miyeceği gazeteciler top
rlıyor kı: lantısında albay Knokstan sorulması 

SQvyetlerin Kınında kalan kuv - üzerine Amerikan bahriye nazırı ~u 
veUeri müşkül vaziyettedir. Bunlar, cevabı vermistir: 
ancak Ke~ç veya Sivastopol tarikiy- _ Verile~ emirler değiştiı:ilme-
le kacabılırler. ık· ·b· ·se ı d·ı· 

Haİbuki Sivaııtopol dağlarındaki mistir. Evve 1 gı 1 ı.. < evam e ı ı-
mukavemet kırılmıştır. Bu sebeple yor. 
buradan kacamazlar. Almanların 
daimi hava ateşi altındadırlar. Bu -
rada 20 harp gemisi batmış ve 6 ge
mi has-ııra uğramıştır. İlkteşrin ayın. 
da 137000 tonilatoluk Rus gemisi ba
tırılmış, 36 gemi de hasara :ığratıl -
mıştır. Bakiye Sovyet kuvvetlerinin 
cloğuya nakli için vasıta yoktur. 

A iman tayyareleri, her gece Si -
rnstopolu bombalamakfadır. Finlan
diya körfezinde Sovyet nakliyatı a -
zalmıştır. 

Berlin, 6 (A.A.) - D. N. B.: 
Kırımda düşman yayla dağına 

doğru çekildiği sırada yetişen ku\'
\'etlerimiz tarafından muharebeye 
icbar edilmiştir. İlk mevzilere giren 
öncülerimiz. bunları tahrip etmiştir. 

Budapeşte, 6 (A.A.) - Ru~larla 
harbeden Macar kuvvetleri, Ukray-

/:mir 
daıı: 

Sicili Ticn »el Mem11rlurj1m-

Ali Necati Burz iTcM-et unvaniyle 
lzmirde Taşçılar çarşısında 74 numa
rada taşçılık ticaretiyle iştigal erl~n 
Ali Necati Burzun i•bu ticaret unvıını 
Ticaret kanunu hükümlerine göre si
cilin 4070 numarasına kayt ve lescil 
edildiği ili\n olunur, ( 4644) 

Kulak, burun ve boğaz 
hastalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERA TÖR 

Dahi Öke 
na kesiminde Voroşilgrad önündeki ikinci Beyler sokağı No. ( 80) 
düşman kuvvetlerini geri atarak Do. Hastalarını her ırün öğleden ıonra 
neç havza•ını düşmana kapamışlaı·- ka bul ve tedavi eder 
dır. Evvelden hazırlanan plana göre -·--------~---........ -•ı 
Macarlar bu hareketi hadisesiz yap- /zmfr Sicili Ticnı-et Mcm11rl11ğ1m
mı~lardır. Macar kuvvetleri, düşma- dan: 
nın nehri geçmek teşebbüsünü püs - llyag Hayatı Sağol Ticaret unva-
kiirtmü<lerdir. ni\·le lzmirde Doktor Hulusi b~y carl-

Bize aid ke~imde :ıL•beten siddetli cı;,inde 64 numaralı mağazada mah-
hava faali~·eti olmuştur. sulfıtı arzil·e \'e saire alım VE' satımı 

DOKTOR 
iızerine rl:ıhili ticaretle iştigal eden il-!""____ -----!I yas Hayatı Sağolun is bu ticaret unv.ı~ı 

Alı• Aga"'h Ticaret kanunu hükümlerine göre sı
cilin 4069 numarasına kayt VE' tescil 

Çocuk Hıutalıkları Mütehıunn edildiği ilan olunur. (46:l4) 
Hastalarını Pazardan mada her 

gUn İkinci beyler sokağında (84) 
numaralı muayenehanealnde kabul 
ve tedavi eder. 

Jzmir 3 üncü icra ve iflas memur
luğundan : 

caddesi 

DO l{ T:o R 
Salô:hettin Tekant 

İzmir birinci belediye 
19-20 numarada Mehmet 

Çocuk ha.talıkları mütehassıaı 

ikinci Beyler Numan zade sokak 
6 No. da hastalarını sabahtan 
akşama kadar kabul eder 

Eğeli ı•----"------------··ı 
mağaznsmdn tüccarda:ı Derviş Ti -
mur oğlunun ma•aya ait hiç bir malı 
bulunmadığından dolayı tasfiyenin 
tatiline karar verildiğinden • alac<tk
lılar tarafından 30 gün" içinde ifliı -
sa müteallik muamelelerin tatbikine 
devam edilmesi masraf peşin veril -
mediği takdirde iflilsın kapatılaca

ğı ili\:ı olunur. Dosya. 941-1 , 

Doktor 
Şevki Uğur 

Birinci sınıf dahili h .. ıalıklar 
mütehauııı 

Her gün sabahtan akşama ka
dar ve gece dahi h-astalarını mu
avene ve tedavi eder. 
ikinci beyler sokak No. 82 
TEDEFON: 3286 

Müzikli Narin Lokantası 
ATATÜRK caddesinde 112 numarada teessüs eden NARIN lokantası 

bayramın birinci gününden itibaren umuma aç ılacaktır. Her gün öğle ye
mekleırinde saat on ikiden bir bur11iJa kadar klasik muzik ve akşamları 
~ant ALT/DAN itibaren m-emleketin en mütena s:ız heyeli ve okuyucuia
rını dinlemek ze,·kini ancak SARIN LOKANTA \'e GAZİNOSUNU teş-
rif etmek!~ elde edebilirsiniz. -

Maliye Vekaletinden: 
2-6-!>41 t:ırih ve 4057 numaralı kanun mucibince ihracına selfıhiyel 

veı·ilen \·e hasılatı tamamen Diya ı·bakır ve Elazığ istasyonlarından 

frak \'c lrnn hudutlarına kadar yapılacak demiry-0lu inşasın a tahsis 
~dilecek olan yüzde 7 gelirli 1941 demiryolu isti krazının 20 senede it-
fa<ı m('şrııt 5 m;Jyon liralık birinci tertibine ait tahvillerin 8atışı 
7-ll.!l4J .ıınbahından 15-11-941 akşamına kadar yapılacaktır. , 

Tahviller hanııEne muharrer olup beheri 20, 500, 1000 lira itibari 
kıymette lıirlik, yirmi be~lik \'e elliliktir. 

Tah,·illei .. n ıhraç fiati yüzde 95 olarak tesbit edilmiştir. Yan; 20 lira
lık birlik tahvil bedeli 19,500 liralık tahvil bedeli 475 ve 1000 liralık 
tabvil bec!eli de 950 'iradır. 

nu t:ıhv;Jler umumi ve mUlhak bütçelerle idare olunan daire ve mü
es•~•eleree, Yilayet 1'ususi idareleri ve belediyelerce yapılacak müza _ 
Yede, mUııaka><a ve mukaYelelerde teminat olarak ve hazinece satılmış 
ve satılacak olan millı emlak bedellerinin tediyesinde ba~abaş kabul 
olurıııcaklar• gibi tah\•il itfa bedelleri ve faizleri tahvillerin tamamen 
itfasınıı kadar her turlü \ erıri ve re"imden muaf bulunacaklard ı r. 

.'\fezkOr tahviller Türkiye cumhuriyet merkez, Türkiye cumhuriyet 
Zıı·aat. Türkire lş, emliik ve E~-tam, Halk, Türk ticaret, belediyeler ban
kalr.r:yle 8Umer ve etibank tarafından satılacağı gibi diğer bankalar va-
ıtasirle dP temin olunabilir. 5 7 10 13 15 4607 

lstanbul Defterdarhvından: 
\ 'illiyet hükümet konağının (39905) liırıı (34) kuruş keşifli çatı tadila

ta ve tamirat işi kapalı zarf usulil ile E"ksiltmeye konulmuştur. Eksiltme: 
17-11-941 pıızıırtesi günü •ant on beşte istanbulda milli emlak mUdürlü
iiünde toplanacak olan komi~yonda yapılacaktır. Muvckkat teminat 
(2992,90) liradır. 

Mukavele, eksillme, bayındırlık işleri umumi, hususi ve fenni şarlnn
meler i proje, keşif hiilasasiyle buna mütefeı:ıı-i diğer evrak iki lira muka
bilinde istanbul milli emlak idaresinden alınabilir. 

lstE"klilerin teklif mektuplarını ve en az bir taahhüdde 30 bin lira lı k 
bu i~ benzer iş yaptığına dair idarelerinden alınmış vesikalara müsteni
ıl~n İstanbul vilayetine müracaatla eksiltme taırihinden -tatil günleri ha
ı·ıç. üç gün evvel alınmış ehliyet ve 941 yılına ait ticaret odası vesikası ve 
muvakkat 11.'minat makbuzu 2490 numaralı kanun tnrifatı dairesinde ha
zırlanmış kapalı zarf derununda ihale günü saat on dörde kadar komi•
Yon reisliğine makbuz mukabilinde tevdi etmeler i lazımdır. 

27~2-7~12 9363/4498 

__.. -- {ARAIJOLUJ ... 
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1 lzmir Levazım Amirliği llanlarıJ 
•H .. •11 .. 11111 .. lt•llll•llll•ltlllllltU•HııtM•HllllHlllllllllllllllllllHllllllllllHllHllllllllHlllllll 

Ezinf' Askcrl Satı11 Alma Komisyonundr111: 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 

Lira Kr. 
Kat'i teminatı 

Lira Kr. 

Kuru ot 200000 Kilo 12500 00 1875 00 
1 - Yukarıda cins VP. miktarlaıriyle muhammen bedeli ve kat'itemi

natları yazılı kuru ot 7 / 11/ 941 Cuma günü saat 14 de Ezinedeki 
Askeri satın alma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin mezkur gün ve sarıtte kat'i teminatlariyle birlikte ko-
misyona müracaatları. 5 6 7 

lzmir levazım amirliği aatın a lma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf usulile münakasaya konulan 14400 on dört dört 

yüz kilo .•abun satın alınacaktır. 
2 - l\Iuhammen bedeli 7200 yedi bin iki yüz liradır. 
3 - l\Iuvakkat teminat 540 beş yüz kırk liradır. 
4 - İhalesi 10/lli 941 pazartesi günü saat 14 te kışlada İzmır 

levazım amirliğı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Taliplerin oellı gün ve saatte ihale saatinden en az bir saat 

evvel teklif ve teminat mktuplarını komisyonae vrmleri. 
G - Şartnamesi her ıı:ün komisyonda g&J"ülebilir. 21-27-1-7 

Çanakkale a.ske,.i posta 1887 satın alın~ komisymııından: 
rinsi Miktal'l Umum tutarı 

Odun 
Odun 
Odun 

Kilo Lira 
47,500 7600 

7 40,000 12580 
260,000 4290 

643 
944 
577 
Lira 

Açık eksiltme 
> ~ > 

Kapalı zaırf şartnamesi 

1,047,500 yekun Teminatı 
İhalenin tarih gün ve saati: 

11/11/941 salı 15 de 

Mukav1.>lesi 

11/ 11/941 salı 15 de 
11/11/ 941 salı 15 de 

1 - Ayrı ayrı şartnamelerle yukarıda cins ve miktarı yazılı iki ka-
lem kapalı zaırf ve bir kalem açık ek•ıiltmesine lüzum görülen o

dunun ihale günü 11-11-941 salı günü saat on beşte yapılacnktır. Kapalı 
zarflar kanunun tarifatı dairesinde tanıim edilmiş olnrnk komisyona 
bir saat evvel verilmiş bulunacaktır. 

2 isteklilerin belli gün ve saatta vesika ve teminatları ile birlikte 

3 
komisyonumuza müracaatları. 

Şartnamesi h€1r gün komisyonda görüll'!l>ilir. 
26-.'30-3-7 

lıtaııbııl Lcvazını Amirliği Satın Alma Kımıiııyon1111dan: 
1 Beher kilo•una 168 kuruş 60 santim fiat tahmin edilen 12000 

kilo pamuk çorap ipliği almacaktır. 
2 Pazarlıkla eksiltmesi 12 11/941 Çarşamba günü saat 15.45 de 

Tophanede tST. Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaklır. 

3 - İlk teminatı 1519 lira 20 kuruştur. Nümune!ii komisyonda AÖ
~·ülebilir. İsteklilerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Bonıovu Satın Alma Komisyommdaıı: 
1 - Aşağıda cins ve miktarları yazılı maddeler pazarlıkla Rnhn alı

nacaktır. 

2 ihale 101 11 941 Pazarlesi günü sa3t 14 de Bornova Satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 lsteklilerin yeni sene ticaret vesikaları ve teminatlariyle birlikle 
komisyona müıracaatları. 

4 Alınacak maddelere aid şnı-tnnmeler Bornova &ttın alma komi•
yon uncia görülür. 

Cin"i Miktarı 

Saman 
Kuru ot 

155000 
140000 

l:ımir levazım amirlif i .. tın a lma komiıyonundan ı 

Cinsi Miktarı 

Lahna 2000 Kilo 
Pırasa 2000 Kilo 
Ispanak 2000 Kilo 
Havuç 1000 Kilo 

Cins Ye miktarları yukarıda yazılı dört kalem sebze pazar
lıkla satın alınacaktır 

2 - Pazarlık ve ih:ılesi 12-11-9.U çarşamba saat 14 de izmiı- kış
lada levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

:J - Taliplerin belli günde knt'i teminatlariyle komisyona müra. 
caatlan. 

lzmir levazım a mirliii aaltn a lma korniayonundan : 
Bergamada bulunan Biı·liklerin ihtiyacı olan evsaf ve şeraiti dahilinrle 

aşağıda miktar ve cinsleri gösterilen erzaklar açık pazao·lıkla yapılan 

münakasada ihale gününde istekli çıkmadığından bir daha iliin ve 11 11 
941 Salı günü hizalarında yazılı saatlerde açık pazarlıkla ihalesi yapıla
caktır. Evsaf ve şeraiti her giln komisyonda görülebilir. isteklilerin ka· 
nuni vesikalaıriyle ve teminat mektuplarisle Bergamad.~ bulunan Satın 
alma komisyonuna mii;acaatları. 
Miktarı Cinsi Muhammen tutarı ilk teminatı İhale 

Kilo Lira Kr. 

180000 

440000 
100000 

Sığır eti 

Saman 
Patates 

72000 

22000 
14000 

5400 00 

1650 00 
1050 00 

sa.atı 

9 

10 
11 

İhale 
şekli 

Açık 
pazarlık 

« 

• 

Sayfa 3 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Açık ehiltme suretiyle satın alınması takarrur eden beher 

kilosuna 75 kuruş fi.at tahmin edilmi~ olan 5000 kikı zeytm 
yağına talip çıkmadığından mezkur yağ 1-11-94 ı ta· 

rihinden itibaren bir ay için ele pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel tutarı 3750 lira olup muYakkat teminatı 281 

liradır. 

3 - Taliplerin 11-11-941 salı günü saat 14 den itibaren 2490 sa
yılı kanund:ı yazılı vesikalariyle birlikte İzmir kışda levazım 
amirliği satın alma komi.<yonunda yapılataktır. 

4 - Evsaf ve hususi ~artlar komisyonda görülebilir. 

fata nbul levazım amirliği ıatm alma komisyonun dan: 
1 - Beher kilosuna 178 kuruş tahmin edilen 15 ıon kadar sade

yağı alınacaktır. 

2 - Pazarlıkla eksiltmesi 11-11-941 sah günü saat 15 de topha -
nede İST. LV. amirliği satıa alma komisyonunda yapılacaktır 

3 - İlk teminatı 40005 liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. 
isteklilerin belli günde komisyona müracaatları. 

i atanb ul levazım amirliği salın alma komisyonundan: 

1 - Beher metresine 17-5 kuru~ tahmin edilen 200000 metre ça
dır kolan şeridi alınacaktır. Müteııhhit n'8m ve hesabına pa
zarlıkla eksiltmesi 11.11-941 salı günü saat 15.30 da tophıı
nede İST. LV. amirliği "atın alma komisyonunda yapılacaktır 

2 - İlk temin-atı 2625 liradır. Numunesi komi,<yonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin belli vakitte komisyona gelm~leri. 

Harbiye yedek •ubay okulunda •alın alma komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla 50 to:ı patates satm alınacaktır. 
2 - Evsaf ve hususj ~artları kombyonda görülür. 
2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 10 kurustur. lhale<i 10-11-

941 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin kat'i 
teminatlariyle harbiyede yedek subay okulunda satın alma 
komi.•yonuna müracaatları. 

T opkapu mal tep e aıkeri aatın a lma komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla 3900000 kilo odun satın alınacaktır. 
2 - ihalesi 10-11-941 pazartesi günü saat 19 dadır. 
3 - İsteklilerin yüzde 15 temiııatlariyle birlikte mezkur s:ıatte 

topkapu maltepesinde askeri posta a5o <atm alm·ı komısyo
nuna müracaatlan. 

4 - Evsaf ve şeraiti her gün komisyonda görülebilir. 7 8 

As. Fb. lzmir Si. Fb. Sa. Al. 
Ko. Re. 

l - İhtiyaca binaen aşağıda cins ve miktarlan yazılı (38425) lira 
muhammen bedelle ü~ kalem malzeme ayrı ayrı Yeya tamamı 
kapalı zarf u~ulli ile münaka;-;n,·:ı konn1ustur. 

2 - Satın alınacak malzemelere ait şartnam; mesaj günleri için
de saat sekizden on altıya karlar Halkapınarda siliıh fabrı
kası müdürlüğünde görülebilir. 

3 - ~1.ünakasa 20-11-941 perşenbe günü saat 14 de Halkapınar~ 
da silah fabrıkasmd~ müteşekkil kom;,,yonda yapılac.ıktır. 

4 - htekli olanlar ç; 7,5 ni,betinde 2882 liralık muyakkat temi
natlarını İzmir mal "andığına yatırarak alacakları makbuz
ları ile birlikte 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi mucibin
ce tanzim edec~leri teklif mektuplarını ve belli kanunun 
~u hususa ait _('2,3) ncü mad deleırine göre icap eden vesai· 
kı hamJ len mrlayyen olan günde münaka~a ,..,""datından bir ~aat 
t'\'Veline. kadar Hnlkapınarda sil•ih fabrikasındaki satın al
ma komhyonuna makbuz mukabili t<'slim etmeleri 

~!ikt<ırı 
~ı u hammen , ~ 7,5 

bedeli Teminatı Cinsi 
Siyah ~abunlu kösele 
Siyah vaketa 
Karaman meşin; 

3-7-11-15 

Yekun 

(J4G7) 

7500 Kg. 
200 Kg. 

1000 Ad . 

Lira Lira 
35625 2672 

1000 75 
1800 135 

38425 2882 

As. Fb. lzmir Silah fabrikası 
Sa. Al. Ko. reisliğinden: 

_ 1 - İzmi'r silüh fabrikası ihtiyacı için me,·cut şartnamesi yeçhilt• 
87J0 ı:rn muhammen iıecl~lli a~ağıda cins ve miktarı yazılı dört kal<'ın 
kereste ayrı ayrı veya thepsi birden pazarlıkl:ı "ıtın alınacaktır. 

~ _- Paz:ırıık 17-11-!lH p<zartesi günü """t on dörtte Halkapınar• 
da sılah f:•briknsınaa müte~ckkii komisyonda ,-apılacaktır. 

3 - i<teklile~· 657 lıralık teminatlarını İzmir mal sandığına yalıra
rak ~lnca1<1arı makbuz \"C ticaret oda'1 1941 yılı vı>sikası ve 2490 sarı'ı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddeler! mucibince icap eden vesikaları hnmll~n 
belli edilen giJn ve saatta komi,roııa miiracaatları. 

4 - Şartname çalışma günleri içind-e saat sekizden on ııltı~"ll kadar 
si!iıh fabrikasında görülebliir. 

3 
lii Mtr. 
öO Mtr. 
40 llltr. 
20 ~Hr. 

15X15X400 
8X25X:l00 - 400 
6X25X300 - 400 

2,5X25 : 28 - 400 

Okluk gürgen 
Pırınlı gürgen 
Fırıııh gürgen 
Çıralı çam talıta•ı 

2-7-12-16 

--

( 4575) 

Gümrük muhafaza S. Al. komisyonundan: DÜZELTME 

.Miktarı M. bedeli M. Teminat 
Cinsi Kilo Lira Lira 

Sığır eli 12000 6270 471 

Ek•iltmcnin 
Tnr;hi Sn ati ~ekli 

1:ı111 941 den itilı:.ren 

bir ay içinde .pazarlıkla 
Bulgur 12500 3150 237 13111 / 941 10 Açık eksiltme 

Gazetemizin 21, 26, 31 t~şrinievvd 
ve 2 lesrinis:ıni 941 t,..-ih ve 8680, 
8683 8G88 8690 ,;ayılı ııüshalarıılllı 
:ı ün~ü sahifelerinde neşredilmi~ olan 
Devlet Demiryolları (Sa'.ıl~k muhtelif 
""ya) ihinıııın ihale tarıhı 7 11 9H. 
cuma olacnğı yerde sehven cumarte;0;1 
olarak ııe<redilmi~lir. ihalesi buglin 
,;a:ıt ıo rl:ı yapılacağı tashihen ilan 
olunur. Kuru fasulya 1200 278 21 13/11 / 941 10 Açık eksiltme 

Mercimek 8500 2316 174 14/ 11 ' 941 10 Açık eksiltme 
Nohut 5200 850 64 14 / 11 / 941 10 Açık eksiltme 
Pirinç 1800 908 68 14 111 1 941 10 Açık ek>iltme 
Sadeyağı 2240 3937 296 14 11 ; !>41 10 Açık ekoiltnıc 
Sebze konservesi 2600 1798 l!l5 14 11 941 10 Açık ek"iltme 
Kuru soğan 6200 460 45 15 11 1941 9 Açık ebiltnıe 
Z. danesi 2200 950 72 15/11/ 94 1 9 Açık eksiltme 
Sabun 1500 788 59 15/11/941 9 Açık eksillme 
Patates GOOO 717 54 15/ 11 /941 9 Açık ebiltme 
Kunı ot 20000 1560 117 17/11/941 10 Açık eksiltme 
Saman 16000 832 63 17/ 111941 10 Açık eksiltme 

1 - Muayyen günlerlride yapılan eksiltmelerinde verilen fiatın gali görülmesi veya talip zuhur etmeme
•i hasabiyle yukarıda yazılı iaşe maddelerinin eksiltmeleri onar gün uzatılmış ve sığır eti pazarlığa bım
kılmıştır. 

2 - Evvelki şartlar dahilinde 
de gUmrük muhaf aza alay satın 

talip olanların hizalarındaki gün ve saatleı de ilk teminatlariyle izmir-
alma komisyonuna müracaat etmeleri illin olunur. 4648 

1:111ir Asliye ikinci C!';ıı /lciktı.ı· 
lifii11rl111: 

Fazla fiyatla kundura çi\•isi satmak 
suretiyle Milli korunma kanununa 
muhalif hareketten surlu lzmir lkiçe~
melik Şec-if Ali sokak 12 numarada 
olurur ve inkılap sokağında 84 sayılı 
dükkiuıda köse!~ tııcirliği yapar Halil 
oğlu Lütfü Bozoğlan hakkında nrnh
kememizce yapılan duruşma sonunda 
"uçu ahit görülen suçlunun 25 lir'.ı 
ağır para cezasiyle mahkumiyetine ve 
yedi gün müddetle dükkfınmın kapa
tılmasına \'e i~bu mahkiımiy2tinin ga
zete ile il:"inıııa 13 9 941 tarihinde ka
rar verilerek hüküm katileştiği ilim 
olunur. (4635) 



SAHiFE (4) --- (ANADOLU) 7 İkinci Teşrin 1941 CUMA 

Sr. Valter Mornton 
DeYlet nazırı payesile 

iT alıirede çah~~H.:ak 

Finler kazandık- İngiltere, Fin
ları zaferleri landiyaya harp Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

Loııdnı, G (A.A.) - Sir \':ılt n· 
.\1 urnton devlet ıı:ızıı·ı payesiyle Ka
hi redı' pl'opagand:ı ve haberler scrvi:>
l<>ri .;ı>f'liı:\'ine tayin edilmi~tir. kencli~i 
. Ioskovaclaki müzakereleri \·akında ik-
mal ot' dorek dönecektir. • 

bildiriyorlar a a ak 
Fin tayyal'eleri geniş 

nıikvasta raalivet 
w w 

Finler, Amerikan tekli
fini kabul etmiyorlar 

Japon 
imparatoru 

ltalya, Çekya ve Maca
ristana mal sevki 

crösterivorlar 
Kudüs büyük nıüftüsü n°rlin,~6 (A.A.) -_ Onega göliyle \l aJ{tile Rus_vanın _va11tı-

Laclog-a gölü :ıra,.111claki Aunn;:; ce 1'<'-
flrrliıı, G (A.A.) - Y::ı~·ı rc,.;nıi Liı· ,.;inin büyük biı· kc,;iminin Fin kıt:tları (rı suJJı teklifini de 

Birleşik Amerika 

1 
anlaşmak istiyor 

ile 

karn:ıktaıı bilcliriliı or: rı 
. . tarafındnıı 1ı;r müd<lettcnbel'i isl{aİ dd . l ı· KURUSU BU MAKSATLA B 
Halen R.om::ıcla bulunan Kıalii. bü- edilmesi üzerine şimdi Fin ordusu, ra Cİl11IŞ er<. l , , 

~·iik müftü,;ü B. Hüsryinin olclukea 
uzun müclcl,et. k:ılrr.ak üzere fl<•rl(ne bu çevreden ha!'ek~t ederek Rimal i,;- Londra, 6 (A.A.) - Ilrit-:ınyn hü- RUZVELTE MESAJ 
gelmeı;i beklenİ\"01'. tiknm.~tinc_ıe. devan;Jı hi.icumlwr ~·:~pı- künıeti, Finlıi.ııdivarn harp ilfın celil- co·· TU" Ru· YOR 

___ 000 ·~·oı'. Sı~dıkı :ıskel'! cl~ru~. do!n·''.ı"ı.ı le mesi ic•in Ru,.;laı: t;~rafındun yapılan 
.,

00 
~l'l t 1 ı~ga·ı.;cııı~n ,.verJ.er~ıı 1 · :ıı 111 ~ .bıl~l.ırm?k talep hakk111da heni.iz bir kaı:ar ,·er- Tokyo, 6 (A.A.) - Kurıı,;uııun 

..... ı ı yon pos a ptı ll nadıı -11 k<1bıl ol.ıbılı'!lek~~cl.ıı · • ıtekıı~ nıemi~tir. Rrilanrn hükümelinin Vaşington büyük elçiliğine tayini 
Ankııra, 6 (A.A.) - Posta. tel- ceıey.an etmekte .olan muhım hı~rek,ı,- Amrı·ika tar:ıfınctan FinlaııdiY:ını keyfiyeti Amerika ile bir anla~mağa 

graf. telefon umum miidürlU<rii 200 t
1
;t. bıtr meı:habl~nınl :oııu.~rn tcııkıll edt>n \·eı ilen ;;on nolava cevap \'ehl~e~ini v-armak hu..;u,.;unda bir hnreket ır -

. 1, 1 "' · aan enenın ır ;:ıc v,un e\'\''.! zap.ı b kin!'"· , ı · II lk rk· mı ı on po ta pu unıın dı · memleket- b"I 
1 
•. 

1 
. 

1
. ._. · 1 , '-~J 1 . e c ıgı sanı ıvor. a e ·arının lfıkki edilmektedir. 

lrrcİe b:ı tınlma;;ına kara!' vermi~tir. 1 ~. c •ırı mı~tı.b '"'on m
1

.l.' ıa 1ıevc etrlc e. 'ı.ır ruhi clunımu · hakkında Finlancli - E k K · ·· ı uşm:ın a uru. , ın rnvve erırıııı l· 
1 

h b 
1 

. b. ~~ ·j ba~vekil onoyenın giirusme-
---ooo k' . h , l' . . . t 11 . ı ac .rn ge en a er er, oldukca bır ı- !erindeki esrar perdesini bu hareket 

SOVYETLERE GORE
. ·turm:ıı 1 e~J·e illi k\PVırmı~ı-" eks"ı J lllls riıır aykırıdır. Fin ahalisi aıtı,;ıncla nrtmıstır 'KurtH>ll ~ih"er cley]etle-

e mı,:;se c e ;·ıçnıa · zoı·ıınc a ·a ·tr·ı · . . . . · ' · · ' • 
h 

; • t h · 
1 

l<JO ··ı·· lı k, · ' ~ıılh lehınde bır fıkır cerentnı oldu- rivle Beri inde ikı· ı·ttifakı inızalı,·an 
:ıı e,rn ''.n :ı,;ıııc :ı o u ıl'a ·m, _ - · · · . • . 

- Bat tarafı birinci sahifede - tır. ı~u . muh:~kk~ık.tı~-. .Fakat .Ru,;ya ıle ~attır. Vaşingtona tayini ~eyfırrlı, 

Bir haber üzerine İstanbul pigasasında f iatıer düştü 
İ:<tanbul, 6 (Ilu,;usi muhabirimiz- memleketimizden Almanvnnı:ı snıın 

de;ı: Telefonla) - ltnlya. Çr>kya ve aldıktan sonra bu meml~ketlere de 
Macaristan piyasaJ.arrna memleketi- tevzi edeceği söyleniyor. Bu habeı· 
mizclen mal toplamak için şehrimiz- üzerine ve alıcıların fiat teklif etme
cle bulunan mümpssi'llcri, son zam,tn- !erinden, muamele durmuştur. Bu 
!arda fiatlardaki yükseklikteıı do - mü:ıasebetle, keten tohumu 51, !';ll -
la.vı mübayeatı l<esmi~lcrdir. 'am 49, :ıyçiçeği 23, ku'I yemi 16,5, 

Diğeı· taı ·aftan Çekya, Macari:tan yer fıstığı 53, kuru bakla 13 kuruşa 
w İtalya, bizclt'n i,.ıtedikleri, rnaila- kadar dü!imüş ve iç ceviz 85, kabuklu 
ı·ı; ye:ıi ticaret anlaşmasına giire CP\'İı: "de 25 kuru~a güç satılmı~iır . 

Bas•n Birliği Kongresi 
Dün bazı kararlar aımıı ve mesaisini bitirmiştir 

;; Sonte~rind.e ~fo,;ko\'a yakııııncla IIelsiııki, 6 ( A.A.)-F;\ı taFar..-leri hkaıt·~ıın 10ne1.tıcke,;ıbnı kıstıyednlerınb .. mı;nıle- ıaponyanın Amerika ile bır anla.ş -
27 Almmı tayyaresi dü~iirülmii:ıtür. Yinmak istihkümlan önünde ·lıir di ._ .e ııı 1 ra • a ·ımın ~n uyume - mağa varmak istemekle brraber mıh- Ankara, 6 (A.A.) - Basın birliği reisi ve nzalnriyle yüksek hayı;iyet di-

5 - 6 "onte~ıı:in gecesi, kıtalarımız, man gambotunu tahırip etmişlerdi/" sı :ıe !al':~flar_ ?ıa.~hırll; .r_ıısbetle üfuz- verle münasebetlerinin haleldnr ol- umumi kongresi bugün kongrr bnşka- vanı a;:;il ve yedek azalarrnı ve mür:ı-
lıütliıı ccphelercle düşmanla çarpı~;m~- Şarki Karelide cHisman tesckk'"Iİ~ ·· lnrı olabı_Lc.Pgı .~uphe!ıdıır. Bundan mn,ını btemediğidir. nı Hasan Reşid Tankut ve birinci baş- k!plwi seçmiştir. 
!ardır. fazla kafileleri muv~ıffal:l\·etJe bo~ıb•:~ başk_a ~ın.landıyayı ıdare edeııl~r~~ı . \'a. ington, 6 (A.A.) _ Kuru"u· kan vekili 1fatbuat umum müdüırii Se- Se<ıimden sonra başkan Hfisan Re~id 

TIMOÇE.\'KOX L'X B/ R EM al: bnmıstır. ~Iuı nıansk d~mirrnl · -;ah,~ı fıkrı ne olursa olsun, buyuk ıapon - Amerikan meselelerinin sulh lim Sarper başkan!ıldarnıda birbiriııi Tankut, 4 gün devam eden devamlı r~a-
Londra, 6 (A.A.) - Volokolnnı,;kta bomb·;rclımanıııa clernm 

1
••
1 

~'.1 ~~ Alman baskı~ı altında bunlarıa d-a voliyle halli için imparatorun hususi müteakip yaptığı toplantılnrdan ı:.onra lışmaları ile kongrenin başardığı işle
tıı:ırnız eden Alman kun·ct!eri rıı:·nte Yu··k t·ı·aııl"rı·ııô ı·~ 1 . 1 .,. 0' 1 !· er.ı ntllştıı. A\·rupanın işgali altında bulunan bir talimatını hamil bulunmaktadır. me,;.ai:ine nihayet vermiştir. Ru top- rin ehemmiyetini işar€t ederek buni:ı-

~ •·• · '~ 1 ,ıra an ~"'PO- d" b""t" J - 1 t 1 b 1 k B k mecbur ~dilmiştir. l:tra ağır çıqüa bomh:ılaı· i~abet ~tti- ~g~r u un meıı:ı eke.tler~e. oldug-u Ba. \•ekil Tojonu:ı şahsi bir me,.;ajını an ı ara aş anır ·en asın ongresi ırın hem memleketin, hem me.~l:!k 
Jlo. ko\'a rndyo;;unun bilclirdiğine rilmistir. · · gıbı A!manlnrın ı:;tedıklerını he;:;ab:ı. '.la Ruzvelte getırmesi muhtemeldir. tazim telgraflaırına karşı 1Ieclis rei. i nef'ine hayırlı olacaklarından emin 

göre, bu cephede Almanla~-. birbiri :ıı- Helsiııki. 6 (AA)_ R'tt kl . "k' katmaga mecbm olduklarınd~ı şüp- Hulun sözleri: Abdülhalik Rencla, Başvekil Dr. Re- olduğunu söylemiş ve sürekli alkıslar 
kaı;ı sıra mevzilerden atılmıstır. gün ene! bildiril~ıı ·a clfüır:ı~n 11~e~!s~n~ he yoktur. . • . Lond:a, 6 (A.A.) _Dün akgam~i fik Sardam, . Ge.ııcl k~ırmay başkanı arasınd~ '!ürk Bn~ı.n birliği uıı:ıur_ni 

- Almanların işi bitmişÜr ~ den ba=-ka eıı ·ız ., 
1 
. ., " .. · d· Londrn, 6 (A.A.) - Fııılandıya - gazetecıl~r t-0plantısında Kordel Ht.ıl :Mareşal Fevzı Çakmak, Parti genel kongre;ı.ının me<:aısıne son \'ermıştır. 

• • •> < m;nı,ın gemı:;ı a- lı'aı·ı ...ı ı · ff k • ·k · k t · F"k · T" taı·afı d ·· SEri ETlCELERI Diyen 11nre>ıal Timoçenkonun em- ha Fin körfezi 
1 1 • · •• 

1 
• " ıı, oruu arınrn yenı muvn a ·ı- <>merı ·ava gelmek üzere voltla bu- ~,., re erı ı rı uzer ' • n an gon- , Jf N , : 

rini dinliyen askerh-. tank!arn et•;;:ı- \'~ batmıııtır. · 1 c e ma.ı ııı ere çaıı pmış yeller. kazancl_ıklarını bildirmeler.i , !tınan K~ırnı;unun, Amerik~ hükfı _ ?erilen karşılık . te~ek~i.iır tel~r~fları Yeni l\1erkez hey'eti r~isliğine Falih 
retle hücum ederek çoğunu tahrip ı>t- Bundan mad F' .. h'I b· t· .. 

1
, :4-ı:nerıka tarafından yapıl-an teklıfe meli t:u·afından dnvet edilmediği:ıi ıle İstanbul Ünıver;;ılesı rekloru Ce- Rıfkı Atay, azalıklarına Necmeddin 

mekted:ırler. Ru,:; hava kuvvetleri d~ da Sov\·e>tlerin ~ h~n s,1,~ . '.~ aı~a ~r'. ı~:.ı tarzdn ce\·np vermiyeceklerini >Öylemiştir. Yalnız seyahati e;;naiıın- mil Bils.el tarafından kongre~·e ba~a- Sadnk, Ahm~d Şükıri.i Esmer, Abidin 
Alman makineli kıtalnrınµ uiı;ır zn~ iar \'erdir~i~tir. - .ırp gcmı~ıne as.ıı g~.termektedir. Bir taraftan Fin ef- la gösterilmesi icabeden nezaket , rılar diliyen telgraf okunmuş v~ alln~- Daver \'? Selamı, Cavid, Naşid Uluğ, 
\':!rclirmislerclir. ~arı, Rusya ile haııbe devama muha- kendisine gösterilmektedir. japonya hırla karşılanmıştı~·· Kemal Turan, Etem İzı~t Benice, ye-

Kırımda dil man ku\'VP.tlel':. Sin . .;- R I 00 lı~ b_ulu~duğu halde Alman b-askısı lıükümeti, Vaşington elçisi N"lmtıra Kongıre meslekı bakımdan Ba<;m dek azalıklara Zekeriyya Sertelli, İlı-
topol dış mi.idafan hatlarına ,·akla·- UZVe tin Yeni nutku Fınlandıya - Rusya arasındn bir an - ·ıe isbirliği ynpacağını Amerika hi.i- birliği mensuplarının karşılıklı vazife rahim Aliieddin, Cemal, Zzyyad, Snb-
mıştır. · Vaşington, 

6 
(A.A.) _ Ruzvdt. laşmağa imkan bırakmamaktadır. klımetine tebliğ etmiştir. ve taahhüdleri ile bt1ı:ıların 1terfilerini ri, Nevzad Güven intihap edilmi:;ler-

Kırımda Ruslar. ,·azh"etlcrinı tak- bu gece aat 22 de beynelmilel iş bü- }1aamafih Fin hükümetinin, ileri~ini 000 temin için alınma:1ı azımge en tedbir- dir. 
vi.ve edi.vorlan-. Tulad,·ı ·,·.·ızı·~·et tehlı·- 0 ·tı ı 0 f diişüııerek bir cev·np Yermesi ıazım- A lerle Basın birliği ve Basın kanunla- Yi.ik~ek havsi,·et divanına Asım Us, 

. r ~ .;: n ~ransının sona ermesi mü- l Jt f • t , , keli i. e de buradaki ,.;ilah fab"ikıı!arı. na,.;ebetiyle bir nutuk sövlemistiı-. dır. ngiltereye gelince Arkanjel ID 18 1 rında yapılm:ısı istenen değişikliklere Hüseyin Cahid Yalçın, Ferid Güv<!n, 
tamamen şarka nakledilmişt : ı·. Şchil', /Olu ~ebebiyle Finlandiya meselesi- t ve ilavelere aid tem~nnileır hakkındaki Reşad Nuri, Hayreddin Karan, Yed.ek 
bombo tur. 000 ni halletmek istiyeceği tabiidir. A - .~tanbul, 6 (Hususi muhabirimiz- program ve nizamnam~ encümenleri azalıkbı•ra l\Iiimtaz Fenik, Hikmet Nu-

TULA ÖNÜXDE: B. Stalin bir nutuk meı ika ve İngiltere, bu limandan is- den: Telefonla) - Altın fiati bugün tarafından tanzim edilen raporlar ri, Ali Rıza Tuna, Burhan Cahid, m•i-
;\fo!';k0\'11, 6 (A.A.) - :.\I•ıskorn ' l'ad- t;fade ederek Rusyaya yardımlar yeniden yiiks~lmiştir. Fiat, 2545 :rn- kabul edilmistir. Kongre, ruzname<;i- rakipliklere Hasaıı Reşid Tankut, Se-

yosuııun bu sabah erkenden bilclil'diği- söyledi vapıyorlar. Yeni Fin .zaferleri haber- nılştur. ne dahil meselel f'~<'n müzakeresini lıi- liimi Sed~s, yedek azalığa llnmdi Ni.iz-
ne göre, azalmıyan bir :;;iclclc·tli muha- -Baş tarafı ı inci sahifede _ !eri, Ruslar tar-afından teyid edil_ ngi/iz tayyarelerinin lirdikten sonra Birlik umumi merkez het Çançar s..:çi!mişlerdir. 
relJeye devam olunmaktadw. da getirmiştir. Bunu do~t ve düşmanla- memiştir. Finleı', bu ,;uretle halkın b b Toprakoıı·s· 30 hub bat bar a t r 

Tulada şehrin miidafile"~ el bomlı:ı- nmız da b~y!e söylüycırlnr. ruhu üz:ri?de b.fr tesfr yapmağa ('a- Om ardıman/arı 1 U an 1 u p 1 ıuor 
lan kullanarak duşmanın tllnkl. rını Bu yıl, bızım harp yılımızdır. Ciddi lı~mı~laı~.11 •• lleı. ne olursa olsun 1n- L d 6 (AA) II - • • • .. • l\'ılt 1ı k t R on ra. · · - -ava neza- Kar a enı tatb k d t l 11 tahrip etmişlerdir. Son g[inJeııle lıu lıir \'azi~·et kar;;ı,.,mclayız. Dü~man bir ere l~ ı:me_ı omanya, Muc:ıris- rc>tinin tebliği: arn m n 1 ın en mus a lSl er memnun 
c.nphede ı ı kadar tank tunl'iıı edilmi..- çok bi.iyük arnzımızı işgal etmi til'. lan ve Fınlnndıyıı.ya harp ilfı .1 acle - lngıliz tayyareleri, şimal denizinde Ankara, 6 (A.A.) - Toprnk mah- yapılacak hububat mübayeatııida is-
tir. Sovyet süvarilori c!ıhpn:ı:ı ı!eri1.?- Mo:<kon ~ehrini çok ciddi bin.· tehlike, cek. ve .bıı suretle es.aseıı mevcud bir Alman sahilleri açıklarında bir AI. flullc~·i ofi,;i, memleketin muhtelif mın- tasyon mi.ibaye:ı fiatinin tatbikine bas-
rincle mühim faaliyet g;isl.:rmı ktedi•·- tehd:d etm idedir. Düşman, girdiği vazıyetı resmen teyıd edec~ktir. man konovine hücum etmiş ve büyük taknlarında silohırclan b:asb 2 - 4 bin lanmış ve bu karar, mfüıtahsill<'t· nra-
ler. yerlel'de köylümüzün ve işçimizin her * bir geminin yanmağa başladığı görül- ton arasında hububat alucak ~O kad:ır ~ıında bliyük memnuniyet urandır-

Tula genç k;1clı:ı ,.,, Cl'kl!k1t>ri, at'~-~ !leyini almıştır. Her tarafı tahrip et- R~d~o ı:azetcsınde.ı: mföıtül'. · hububat aııbarı yaptırmaktadıl'. Bun- mıslıı·. 
:ıltıııcla \'arnlılara \"ıı·,Jıııı t:tnh•J\IC'clil'- mekteılir. Almanlar kısın neler ohbi- Fınlanclıya gazeteleı·ine göı·c A- Diğc>r tayyareler, garbi Avrupadu Iardnn bir kısmıııııı immatı bitmi$, bir Bundan ba~ka miistnhsili biran ev-
leı'. . · 1 eceğini clüşün"rek ı\ıosİrnvn ve Lc~!n- merik'.ının. teklifi, Finlandiya halkı işgal altındaki limanlara hUcum ede- kısmının ela bilmek üzer0 clir. ve! !1ı~lmı teslime teşvik için bfo·iııci 

.\'11Zl f,Ef~İ.\' BE.'f/,\'ı '! T11.\f'- grndı b!~·an evvel almak mak~acli\·lc arasında ıyi kanıılanmamıştır. Rus. rek düşman k-arasularıııa mayinler İstihsali, istihliikiııc yetnıiyen h~tas- ie!)rınııı sonuna kadar te~limi lazım 
!~UZ[': raarnl'dar yapmı~lardır. Alman plfın- Ya, .g:eçe.ıl.el'de Finlandiyaya sulh dökmiişlerdil'. Hollanda açıklnrında \"On ve limanı olmıvan ba;.:ı dahili mer- gelen malların ıJedeliııe ilave edilmis 

Londra, 6 (A.A.) - Ru. - Alııı: : n !arı, yanlış he,;aba istiıınd etmi~tir. tekl~f etmış ve 1939 harbi ~onunda <ıeyı·edcıı düşman gemileri. de bomba- kezlc~·den ofisçe riıuıJayea bedelindf'll olan bir kurus farkııı 'tPdive müddeti 
cephesinde ııazilorin :> inci •:ı:.rnızıı Almanlar, askeri kudretlerini f~zla aJ.dıı:ı Y~rl'.!ri Yermek h;temi~ti Fakat lanmış ve bütün bu harekata hıtirak nakliye ücreti kesilmekte> idi. en son mii,;t:ahsi! Ieh{ne bu :~nn ~onuna kıı-
lıaşlamıştır. Ruslaı· Kalinin ve }foj:ı- •.!örmüş \'e Rus mukavemetini hesaba 1'!nlandıya, bunu k~tbul etmemiş, lıı- eden 8 tayyaıe dönmemiştir. neşreclilcn karnrııame ile buraları için dar uzatılmıslır. · 
ikte şiddetli muhıtrebeler Yernwktrcli:- katmamışbrclır. <!',ı.lte!·ecl~n :onr:ı ~imdi de Amerika, Loııclra, 6 (A.A.) - Gecenin ilk J ı fi ht • t · 
ler. Soğuklar, ~Io,;kova p :iı.'·in,lc Alman!<:~-. bir buçuk ayda Rus mLl- f<ı.ılı!!1 dıyayı ... .;ıkıştırmağa baı:;lnmış- santlerincle bir düşman tayyaresi, e ara arın mu evıua ının gizli tutulması ıazımdır 
simcliclen artnıı~tır. ~Ieşhur Rıı-; top- lrnvemntini kırarak Ural dağlarıııa tır. l· ı~ıl er., dun~·anın sevgi,.;iııi !<azan- lngiltereııin cenup b:ıi.ısı üzerind(• uç
çusu Alman tanklarına şiddetle k:tı'.~ı Jayanacaklal'ıııı tahmin etmişlerdir. ~ıış bır ı;ııllc•ttıı:- Amerikanın ~·aptı- muş, bomba atmıştıı', Az hıısar var
k~) mnkta, ~ok büyi.ik muYaffakıyet Almanların zariatı 4.5 milyon kişicliı·. gı tazvıkın de> bır :ıetice nrmiyereği dıı-. İnsanca zayiat yoktur. lngil!PrP 
go~tcrmektedıırler. ).fo,.;kova cephe:1inclc ~oıı harekatta ;}O uıılaııılmaktadır. Uzel'inclp başka bir hılclist• olıııanııs-

Ankara, 6 (Jlu,;u~i muhabirimiz- Yine Dahiliw• Vckideliııin bir ta-
dcıı: Telefonla) - Dahiliye Ve kale- mimine göre, Üst memurların, ma -
ti. tclgrafhırııı muhte;,ıiyatının mah- dun ml!murl:ııra vekıllct etmemesi ala
ı·em tutulması ic;iıı, :ılakaclarlara bir knlılnrn bildirilmistir. R.u~ların Kınmcla Ptckop berz,ıhııı- Alman tümeni imha olunmuştur. Kı- Ibtlft Finlandiya islese bilr Al - Lıı·. · 

dakı hatlarının yanlmasıııdan sonra 7.ılorclu. her tarafta mukavemet P-ıli- manyacl:ın ayrı biı· şey yapamı~·acak tamim göndermi~lir. · 

Kırımın eli.iz arazi,.;ind'! harbi k·,Jrnı ·t- \'or. F:ıkat diisrrfaıı, cephem mı.it 12 nuı- tıı" 
nıiyerek Kerç \'e Sirn,.;topol önlcrinclr- cliyen taze kuvvetkıı· getir~ekt:edir. 000 __ _ 

Askcrlerinıizc 
hediye 

kışlık Spekülasuon uapanıar hakkındaki tahkikat 
k; nıi.idafaa hathıırına çekildikleri an- Sovyetlerin zayiatı :320.000 öl,i, S' l 
Ja:;ılmıştıl'. Bilha,.;sa Si\'nstopoluıı şicl- :~28.000 ka ııı \'e 1,020.000 rnralıd:m •, ın1a i 1\f rika 
cletli bir mukavemet gö,;termesi bek- ibarettir fşte dört al'lık haı:bin bla·ı- ceı1Jıesı'nc.le 
Ien.ebilir. ço,;u budur. · · 

LEXIXGRAD:l Af,.llAX Hl'- Sözüne de\·am eden talin Kahire, 6 (A.A.) - Orta saıı·k teıı-
('('.llU: -Awupada ikinci bir ceı;henin ku- liği: 

Konya, (i (A.A.) - Askerlerimiıe 
kıslık heıliyP hazıl'!:ınmasma baslaıı-
mıştır. · 

Amerika ve Kanada 
istihsal atı 

İ,.;taııbul, 6 (Hususi muhabirimiz- kıııdaki tahkiknt ilerlemektedir. Ti
den: Telefoıüa) - Bazı tiiccarları- caret Vekaleti, aliikadarbrdan tah
mızın meslekleri .dı.şıncla yiyecek ve kikat hakkında malumat istemis ve 
ihracat maddelerıııı ~atın alarak ı;i- huna mani olmak için şiddetli t~dbir 
peküli1syon ynpmak i,;temeleri hak- !er alınmıştır. 

l\Io:-<kO\'a, 6 (A.A.) - Kızılorcluııun nılına;;ı yakın olduğuna sUphe vok. Tobruk üzerinde clüşman111 hına 
gazet :<i Kr:rn~a~·a Svezcla muhabirine Demis, Avrupachki huzur:uzluk ·Al- faaliyeti olmamıştır. ıstanbuı Daroıacezesinde bir cinauet oldu 
göre, ~ızun m.~ciclet~enl)eri Leningrad man, İngili.z ittif'.tkı.ve Amerikan' pr- .. Diişm~n. topçu~u ela hafif faali.r"t Va~iııgton, 6 .<.A.A.) - G2çeııle,.ılc 
cephe:<ıncle mudafa~tcla kalıııı Alman- dımı sayes.nde nıhaı zaferden tam iti- gostcrmıştır. Devamlı kum fırtın!ısı, Kaııacb baş\'ekılı M~!kenzi Kiııg !le 
hır birdenbire f_aalıyete geçmi!)lt•r ve madla bah~etmi~tfo·. (Radyo ga.zctf'si) buı·ada faaliyete imkiiıı vermemiştir. .Ame~·ika cumhuıTei,;i Ruzvelt arasın-
Sovyct münakalatı.nı kesmek için ~·aıı- }' ALX!Z RI R GON TAT/ f; 1".!l- Libya huducl bölg2sinde cehennPm da yapılan görüşme hakkında br teb-

İsta:ıbul, 6 (Hususi muhabirimiz- ' biı· kin yiizünden sopa ile döverek 
den: Telefonla) - Darüilacezede öldürmil!)lerdir. Her iki suç lu da ya
bulunan Has~n ve Hi.i~esin admda- knlanmıstır. 
ki iki ki~i. arkadaşları Halitli, eski · 

tıkl:trı bir leşebbüst~4 veya 5 piya:le PILAC' Al\: g~çidinin cenupta küçUk clllşman clrv- )iğ neşredilmiş, Am<Jrika ve Kana ela 
tiimeni \'e tanklar iştırak eltirilmi ·lut'. )fo,;kova, 6 ( A.A.) - İzve.-tiva ga- riye müfreze]cıri göri.ilmUsli.iı'. islih~alatıııın kombine edilmeı:.ini t:e- -

----000-----

f'.ıkat beklediklerinden claha . icldetli zet~:>i, l\Ioskovny:t kar:ıı Alm:İnların Düşman istihkamcı gruplarının mü- min için 12 kişilik muhtelit bir hey'e- Yunanistana yardını 
hır muka,·emetle kar~ıla,;mı;ılwrclır. yeni ve mühim bir taarruza başladık- daf<~a tertibntrna füiYcler yaptıkl:.ııı tin teşkili kararl:ışlırılclığı bildirilmiş-

Almanlar yalnız bır kac yerde S•ıY- tarını yazarak clirnr ki: tesbıt Hlilmis \'e ate,:;imiz iizerin~ clü,ı- tir. Cenevre, 6 (A.A.) - Kızılhaç b..!;-
y.ı>t miidafaalarına girmiye nnn·affak Encİiistri merkezleriyle t:ıhliye reli- man rekilmiştir. . - nelmilel komitesi ~u tebliği ııeşretmiş-
olmu. !ardır. Bir çok kesimlerde tese1ı- len \'erlerden geleııJor ve i~çiler, O\'- [{Ar AT,AaDA: A l ·ı 000 ·ı lir: 
bi.is Rusların eline gec:nıi:ıtiı·. yetlra· birliğinin te.~isinin 2J iincii vıl- Kahire, 6 (A.A.) - Hava l~bliğ-i: t antı {teki Anıerı {an Ileynelmilel Kızılhaç komitesi, ala-

}fuhabiı· diycır ki: . dönümünü fazla i,.;tih,;aJ ile karşılı.nın lngiliz bomba tayyal'eleri, Si'rag-a- <.le\'t·ı·\,e}cı·ı· kalı hükômetlerin lüzumlu miisaadele· 
Alm:ın kumandanlığının bu kesı~ı,le lıir lnyram olarak kutlamak i:-ıteıni~- z'.~cla tay,ı·:ıre meydanına, denizaltı ıi"'.- rini alarak Ti.irkiyedeıı ylyecek dv:u 

yapılan harekfıta bü} ük bir ehemmıret lel'clir. üç günlük tatilin rnlnız, sırn- sun~, o.rta Akcleıılzde bir c!i.i~m:ın gc>ıııi - B ... tarafı t inci aab.ifede - Kurtuluı; vaıııuru, 1
4 

ilktef;rinde İ'1-
wrdiği şiiph~sizdir. . . teııl'inde bir gün bnyram yapılarak 8 k'.tfı~~,.;ıne. Sirte körf~zincle yollarda- gibi korkmaktndırlal'. tanbuldan h:ııı,~kel etmiştir. Kızılhn-

Fakat bnşlıca Almnıı kuv,·etlerınııı 
1 
ve !l son teşrin tarihlerinde calı~ılması kı duşman kuvvetlerine, Bingazi, B"r- Son gelen habcrl.or, AmeQ·ika ve çın Ati nadaki mUmcs~ili, bu gıda m·ıd-

ileri hareketi de durdurulmuş ,·e bii-, ve tatil yapılmıyarak geçirilme,.;i is- ka, Derne, Bardiyada a::ıkeri hedeflere Almnnya araı:nnda Allan tikte hakimi- delerinin Yunan h:ılkına ve İngiliz 
tiiıı kesim boyunca So\'yet mukabil hü- çikıı:in :ırı:u;;u üzerine hi.ikümetçe' k·İ- ta:ırruz etm;'"!l~rcfa'. ~ tayyarcmiz cliin- yet için yapılan miicadelede Ameri'- esirlerine dnğıtılınası için derhal te-
cıımlannın şiddeti artmı~lır. r:ırlastırılmıştır. memi~tir. kan zayiatının, Almanlarn nazaran .ız şebbüsl~rde bulunmnııtur. Önümi.izde-

1 
• 1 olduğunu bildirmektedir. ki beş ny zarfıncl:t Yunanistana yeni 

ELHAMRA SiNEMASI 
V · l d l d rıı sevkiyat yapıl:ıcnktır. Tiirkiyeııin Yu-

Alm~:;ı111Je~rza~tı~~;~~~ v!r1di~~~rfö;,·~~ nanbtan halkınn ilO hin tondan fazl:ı. 
rnrdan fazla kendıle11.·ı zarar gormt::K- yiyecek gönclerelıil<•Ct'ği :rnıınecı ;ım •:;:-•• 1 tedir. Yalnız bir Amerikan devriye g~- t~dir. 

1 B U G U N misı." diğ0r gemiler tar:ıfından tutul- lstanbulda bir cinavet.. 
mus 5 Alman denizaltısrnı Amerika 'l r 

.. .. .. -------------- ,:;u!arına getirmi~, yolda ~·ast!adığı 2 İslaııbul, 6 (Telefonla) - Amerika-
Butun dunyaca alkıslanan ye sevilen iki nıcşlıur~ve seviınli::kahkaha kralı cbnizallıyı da b:ıtırmıyu mecbur ol- dan buraya gelen ve Kuzguncukta i)i'l.· 

• • muştur. yalıda oturan 70 yaşında Yorgi evinde 

LOREL HARDI · b' l'l t Atlaııtikte faaliyet gösteren Alm:ın ölü bulundu. Yapılan tahkikat sonunda 
nın Ir l ( C denizaltıları en büyüklerd•m ·değil, (lt- Yorgiııiıı parasına tama edilerek iil-

ç . d"kl . rı·· k s·· l la hacimde olnnlardaııdır. Bunlar, tak- dürüldüğü hi~sini yeıen deliller gö-
evır l erı Ur çe OZ Ü riben 640 t:onilıltoluktur. Dış zırh!..ıu rüldüğü için t.ahkikat:ı ~evam edilme-

ACEM I AA ŞIKLAR Fitnıini takdin1 f~akı:t~!ıı~d~~;k~i~.?~~ebo~~~~~·ı~~~lı~ti; "i murnfAJ;hik~miyet 
d Aksi takdird~ masun kalmakta ye 

e er, bombaların isabeti de güç vukun ~·d- htanbul, 6 (Husu-i muhabirimiz-
Ayrıca .llATBUAT U. M. MEJ!LEKET JURNALi mekt~diı·. den: T elefonla) - Fatihte Kara-

~C~~~~~~~-~~~~~~-~~~---~---------~~~-~~~~~~~~111 · Atla~ik~ Almanlnr 150 den~altı gümrük~ ~~ ileminde sarhoş ~-a -
umnrtesi \'e Pazar: 10.45 - 12.30 - 2. 15 - 4 - 5.45 - 7.30 9.15 de bulundurmakta, 300 denizaltıdan ya- rak arkadaşı Ramazanı öldüren Ah-

Sair günler: İlk ucuz matine 2.15 - 4 - 5.45 - 7.30 - 9.15 de !1.'ISI da mühimmat ve techizat teminiy- med, ağırcezada 4 sene 10 gün hapse 
le meşgul olmaktadırlar. mah~um olmuştur. 

Fransa ticaret f Hosu 
Mütarekeden beri 800 
bin tonilatoluk gemi 

kaybetti 
Vişi, 6 (A.A.) - Fmnsa ticM·el fi

loflu, Frnn>'IZ - Alman mi.itarı<:>keı;indJn 
heri 800.000 tonilatoluk gemi kaybet
miştir. İngiliz harp gemi'!eri, topye
kfm 140.000 tonilatolu!~ Fransız vapu· 
runu torpillemişler, bombardıman 2t· 
misler veya kendi hmdilerini baiı·ı·
mak zonında bırakmı)nrdır. Topyı>
kün 420.000 tonilatoltık 105 Fran<ıız 
q:~misi ele İngil izler tarafrndaıı mli ~;1-
dere edilm i ştir. Bundan ba~ka İngil iz 
donanması 2:31.000 tonluk Fr:ınsız ti
cnret \'apurunu da ele geçi!ı.·miştir. 

Hind denizinde yaknlanan Fran::;ıı 
gemi kafilesi hakkında öğrenildiğine 
göre bu geıni!nrde bulunan 948 yolcıı. 
toplama kanıplarrnda göz altrna alın· 
mıştır. 

TUTULAN KAFiLE: 
Kap, 6 (A.A.) - Burada zannedil· 

diğin~ göre, cenubi Afrikayı geçmire 
teşebbüs eden son Vişi ticaret gemile· 
Ti kafilesi, şimdiye kadar bu teşebbii· 
sil ,vapan kafileledn en büyiiğüdıiı'. 
K3fi!ede 8917 tonluk büyük vapurlar 
vardır. -Kafile, bir limana götürülere~ 
içinde kaçak eşya varsa müsaderı.ı edı• 
Iecektir. 


