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Yeni mebuslar and içtiler 
Ankara, 7 (A.A.) - Büyük Millet Mecliıinin 

bugünkü toplar4tıaında yeni intihap edilen me. 
buıların and içme merasiminden sonra Meclis 
encümenleri seçimi yapılmıtlır. Mecli• çarşanba 
günü toplanacaktır. 31 iNCi YIL 

No. 8696 
Neşredilmiyen yazılar geri verilmez i 

Günü geçmi, nüshalar 25 kuru,tur. Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 
~·--~~~--~----~~~~~~~~~~~~'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..ı 

Karadenizdekihildise ---·---····-------
Ka ynakdere motör.Üne denizaltı ta. 
rafından tutuşturucu madde atılmış ------····------kautan, yangının beş saat sürdüğünü, top ateşin-
den İğne adadaki camların kırıldığını söylüyor 

lstanlıul, 7 (T<'lefonla) - Karade- tarafına •idcl"tlice çarptı w teknemi- b:ı~latlı. Alevler diı-.?ğin tepesine ka
nizde bir denizaltı tarafından batın- zi zedeledi. dar ~·ükseliyorclu. Bu sırada denizaltı 
lan (Kııyn:ıkdere) motôrü kaptaniyle Ben tehlik~.ri h1,"edince, motörün lıir kaç ela top attı. Biz gene yolumuz!! 
Yedi kisilik mürette'ıatı, bu sabah ba~ıııı kııı·aya Qt'virdim. Batmadığımı- devam ettik. J\fotörde tehl.'ke bii.vü
lnan·ti ·bahri motörh·le limanımızn zı ve •nhile doğru yolumuza clevııın et- yccclu. Ba~ tarafta bulunan ta~·falar 
ır~lmişlerdir. · tij!inıizi gören denizaltı, pe•inıize dii•- kendilerini deniz~ attılar. Kıc t~ı.rafta 

.. . • .• .. .. 1.1 ton lr·ın tu w teh.-ar on metre yakınımıza ge- bulunau tayfalar ve ben de fılıkanı 
h tlot'."'°1 • f9'tonte,ı.n ırınt\I' ·erek bu- !erek ıııotörümiize tutuşturucu bir girdik. Denizaltı, artık motöriimiizün 
adısı ıhe · kon pta~~- ~ u 11;~t... ı..ı~ madde attı. Atılan bu maddeden mo- yandığını ve battığını görünce ortadan 

tra 1ıınk 1
are et.le mhh1 ~.dıry. k oYı.ld ıo tördeki pamuklar alev alarak yanmn·:ı - Devamı 4 neli Sahifeae -on u o ııp mu ea ı a up ı ır - __ _;. _______ __;:._ _ _:· __________ -:'."==---

ın~ı~:~:~· lstanbula 80 mil me~afede =-==_: .... : .... ~_== __ ...... A ......... s ..... k ...... e ..... r .... ı.~ .... ,.,~z ...... ı.~y ....... e ..... t ........ =-,_=! .... ~ .... _=.=,~ 
liınc adanın 10 mil gerisinde \'e J\Iid- ~ V ~ _ 
Ynnın :l mil açığında pazartesi gi.inü :., .......... : ......... 111111 , 1111 .. 1111111 , 11 .... 11111111, 11111111111 , 1111,., ..................... ,. .......... : 

•aat 24.15 de olmuştur. l\Iotör kapta- T d d 
nı hiıdi><eyl şöyle anlatıyor: aarruzun urması n a 

- <Normal bir vaziyette yolumuza 
devam ederken biırdenbire on metre 
ilerimizde lıir denizaltı belirdi. Bi•·az • • ı •• b •• •• kt •• 
sonra bu denizalt::a motörümüzün ba• mevsımın ro u uyu ur 

Tobrukta bir baskın 
uapıldı 1 

Süveyş kanalı nuntakası 
bombalandı 

Bingazige gece, gündüz 
hücum edildi 

Kahire, 7 (A.A.) - Bu :ıksamki 
Orta şark h:ıva tebliği: 

lngilız bomb..~ tn~·yarek .. i çarşamba 
ıtec.e"i Bingazide emtea p!'trol depola
rını bombııl:ımışlar yangınlar çıkar
ınışlardır. Cenubi Afrika t'1yyareleri 
ıtündüz ·Ringnziye bir hücum daha 
Yupmıslardı.r. J!udud mıntakasında 
bir S:ıvoya lt:ılyıın tayyare;ıi dü~ii
rülmüş, par!lşütle atlıyan pilotu ve 
lllakin'"ti esir edilmiştir. Tayyare l:a
Yıbımız yoktur. 

Kahire, 7 (A.A.) - lfonr D:ıhili
l'e nezarı:tinin tebliği: 

---·------

sovuetıer, uzak Şark ordularını garbe 
nakletmekle gerinde bir karar almışlardır 

Süveyş kunıılı mıntııkasına bu sııb:ıh 
erkenden bi.!- akın yapılmıştır. Bir k!ıç 
bomba atılmıştır. Sivil emlakte hasar 
vardır. Kahire bölgesinde de ali\rm 
Verilmi'.ştir. Sovyet hatları gerilerinde taliın görmekte olan Sovyet erkek ve 

.. 1 >!. • ;:. 

Lenınarad siddetıe 
bombalandı 

Donet.z havzasında ilô-='" 
leme devam ediyor 

Sovgetlerin nehri geç
me teşebbüsleri 

akim kaldı 

Şark cephesinde bir Rus bataryası 

Sovyetlere göre 

Karşı hücumlar devam 
ediuor 

Bir köy ve bir nıevki 
istirdat edilmiştir 

Hangöde Sovget kıta
/arı mukavemet edigor 

)foskova, 3 (A.A.) - Bu sabahki 
Sov~·et tebliği: 

Berlin, 7 (A.A.) - Alman tebli- 6-7 soııteşrin gecesi kıtalarımız bü-
ği: tün cephe boyunca düşmanla muha-

Kırımda dağlık araziye ve kendi- rebelere devam etmişlerdir. 
!erini inatla müdafaa eden düşman Moskova, 7 (A.A.) - Gece neŞ-
arkçı kuvvetlerine rağmen Almnıı \'e redilen Sovyet tebliği : 
Rumen kıtaları düşmanı takibe de- Moakova cephesi Sovyet kumandan- 6 son teşrinde kıtalarımız bütün 
vam etmişlerdir. !arından general Smouşkoviç cephe üzerinde düşmanla harp et -

Stuka t:ıyyareleri Sivastopol istih- R J u k Ş kt mişlerdir. 5 son teşrinde 36 Almıın 
kaı'll. rı ~ahnsıııda düşman mevzile. us ar za ar an tayyaresi düşürülmüştür. 17 tayyare 
·ini ta hrip ve müteaddid top batar- kaylıetlik. 6 ,;on teşrinde Moskova 
yalarını susturmu şlardır. astar gatı·rı·uorıar - Df.vamı 4 üncü sahifede -Donetz ha,.zasında Alman ve tını- U U 

---<>00--ynn teşekkülleri muharebe ederek 
ilerlemelerine dell'am etmişlerdir. 

Doğu cephesinin merkez kesimin- Alnıan tanklarında ka
de iki piyade tümeni çok iyi tahkim 
edilmiş düşman mevzilerini varaı ak dın askerler de va rnııs 
lıir çok esir ve top almıştır. · Alman A ' 
s~hil topçusu Teyhenof açıklarında imanlar yakında kış 
gıclen bir düşman ticaret gemisini h fi t . J k . 
batırmıştır. a arı esıs euece mış 

• Dün gündüz ve gece Leııingrada Loııclra, 7 (A.A.) - Krnsııaya 
agır ve en ağır bombakırla hücum e- Zvesla gazetesinin yazdığına göre, 
dilmiştir. Moskova etı~.ıfındaki son muharebe

Budapeşte, 3 (A.A.) - Macar ler f:<nasında suhunetin lıirdenlıire 
Ajansı bildiriyor : düşmesi ve kar fırtınaları Hitlerin 

- Devamı 4 ncü Sah ifede - - Devamı 4 ncü Sahifede -
----- 000 

Ruzvelt 
Stalin 
Mülakatı 

Kahirı:>, 7 (A.A.) - Bu akşamki kadın i,çileri 

Orta şark tebliği: . . Şark cephn;ıindeki harekıit hakkın- mamıştır. Bu itibarla bu ha!>eri ihtiyat Ankaradaki Sovyet elçı·ıı·g" inı· n zı· -
d Tolırukt_:ı düşman tayyarelerı .. yenı-,,h dün de ])('kaz mslüm:ıt gelmi~tir. k~ydiyle _telakki etmek lazımdır. Gö-
en harekatta bulunmuştur. Duşman R .. ıdvosu ;\foskova önündcid runüŞe go.-e, Sovyetler Moskova ~p- f t• d b k•ı• • d b l d 

iki Şef görüşmek a rzu
sunda olduklarını 

bildirdiler 

:?,Pı;n•u faaliyetini artır'!'~.:ı_t~_r. Öğle- S~v~~~ı c~phes.inln ;·:ırıldığıııı bildir- besinde mukavemet ediyorlar ve hat- ya E: ın e 8ŞVe ı ımız e Q Un Q 
n sonra lıır Polonya bolugu. topeu- ... 1 b te\•icl edecek haber :ılın- ta mukabil hücumlarda da bulunuyor-

Amerika, Rusyaga bir 
mi/gar dolarlık 

kredi açtı 
ını.ızun 84.'tir at<'si altında Tobruk'ıın m'""' 'e, unu · !ar. Fakat bu hücumların sevkükeyş 
l!'~rp kı•mında düşman Tllf.!vzilerine bakımdan ziyade tabiye sahasında te-
hucum etmi~ıe~. ve kıymetli .m~ıamat Moskovada ya- sirli olmak üzere yapıldığını kabul et-
eıcıe ederek çekılırken kuvvetlı bır İta!- mek icap edeır. 
f~an devri.resiyl-e karşılaşmışlardır. 1 "d ,., Gelen haberlere nazaran l\foskova 
. ethal mukabil t.ı~ruza geçen Polon- 1 pı an geçı resm mıntakasındıı durmadan kar yağmak-
l_~lılar el bombalıırıyle ltalyanlara za- tadı ... Şimdi karın kalınlığı 30 santimi 
kıııt verdirmişlerdir. Bir Polony:ılı :ıs- bulmuştur. Nehirlerin douduğu, ba-

<r Yamlanmıştır. St l" ıt.kunu verir- taklıklar da atlı arabalar kullanıl-
Hudud mınt:ık:ısında dü~man top- a ın Ol ması liizımgel<liği bildirilmektedir. 

~us~ Halfııra ~nubunc!a _müessir .ol- ken ~loskovaya hava Herhalde Alman taarruzunun durma-
llııHın ııle~ ııcmı;;tır. l•eşıf haı-:okııtı- sında mevsim amil olmuştur. 
ınız muv~ffakıyetle lım;a•·ıl~ı:~tır. .• . akını yapılnıış Bu sebebledir ki, araz~ don haline 
Naem?ı, 7 (A.A.) .-:- Re~~ı. telılııı-. iukılap etmeden büyük değişiklik ola-

\• lin~ıcşı"tanda l~gılı~ denı~c k~,._ Mo"kova, 7 (A.A.) - Radyonun c3ğını ihtimal dahilinde görmemek 
~tl.~rı Condarın şımahnde Deva. bol- hildirdiğiıın göre Stıılin dün gece mıt- lazımdır. Arazinin don haline '1ıkılabı 

~isınct~ 1taly:ı~larla temasa _gcl.~ışl~r- kunu verirken Alman bomba tayyM·e- ise bil-inci kanunda olmaktadır. 
r. Ilır k:ıç hına ate~? \•erılmı~. dıı~- - Devamı 4 ncü Sahifede - C ,, "tt f·kı ·ı ·ı . h k t' 

llıan . .· t • . t . enup"'\ mu ıe ı erı l ı erı are •.' ı 
za:, ıa a ugıamış 11 

• bildirilm0 kte ise de, hangi noktada 
muharebeler cereyan ettiği hakkında 

- Devamı 4 Üncü ıahifede -
---00,0---

Japonlar Blrmanga oze. 
rine uorüuecekler 

Hindiçinideki hazırlık
ların sebebi anlaşıldı 

Ankara, 7 (A.A.) - Rus ihti lalinin yıldönümü münaaebetiyle bu 
ak ıam Sovyet büyük elçil iğinde bir ziyafet verilmiıtir. Ziyafette Baı
vekil Dr. Refik Saydam, Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ve bütün Ve
killer, Riyaseti cumhur ba, yaveri ile deniz yaveri, kordiplomatik, yer
li ve ecnebi matl:uat mümeaailleri ve davetliler hazır bulunmuılardır . 

ilk tahsil çağındaki 
çocukların yazımı 

Bugün yurdun her tarafında ço
cukların sayımı yaoılmaktadır 

Bugün ilk tahsil çağındaki çocukla- çocukla .. ını tesbit edeceklerdi.r. Her 
rın sayın; günüdüo·. İzmir Maarif mü- eve müracaat edileceği için ailekr tara
dürlüğü tarafından kontrol, müfettiş fından tahsil ç!lğındaki ço~uklar hıık
ve sayım memuru olarak tavzif edilen kında memurlara lazım gelen maliimat 
850 ki~i. bu sabııh erkenden kendileri- \'erilecektir. 
ne anılnn mıntakalardaki ilk tahsil Bugün ayn~ zamanda Türkiyede B. Ruzvelt 

Maarif istatistikleri günüdür. Bu se- ,·:ı~inııton, 7 (A.A.) - Ruzvdt, 

1 SAR E.T 1.E.R 

Porsiyon 

beble mektepler kapalıdır. İlk okul, Ru,;~·aya bir milyar dolar ödünç para 
!is~, orta okul ve diğea· okullarcbki n•rilme>ine müsaade etmişti'r. 
nıevcud talebe hakkında istatistikler Ncvyork, 7 (A.A.) - Rusyaya bir 
hazırlanarak Mııarif müdürlüğüncleıı milyon liralık kredi verilmesi müna
Maıırif Vekaletine gönderile~ktir. .<ebctiyle, Hariciye uezııreti Stalin ve 

Tokyo, 7 (A.A.) - Japon Hariciye Belediye, lokantaların sınıflarına Sayımın kısa zamanda ikmali için Ruzvelt arasında teati olunan mektup-
nazırlığının gazetesi olan J:ıpon Tar- göre yemek fiatlerini her hafta tes- lüzumlu tedbirler ıılınmıştır. Aile !arı neşretmişti'r. 

Aftikada Tobruk ınıııtakaıında ıiper hazırhyaıı Alman aıkerleri 

mis End Edvartnyzer (Tehlikeli yol) bit ve muaaddak bir Hate ile tanzim mensupları, g.~len sayım memuruna - Devaını 4 üncü ıahifede -
başlıklı bir yaz ısında diye.- ki: ediyor . Çok güzel. Ancak tesbit edi- çocukları hakkında icap eden ma!Umıı- --------------

B.rmıınya yolu ilze r inde doğrudan len bu fiat, bir poraiyon yemek için- tı ve~·eceklerdir. . . tahsil çağında 3,749,909 çocuk bulun-
doğruya bir ilerleyiş yapmamız imk:l- dir, fakat porsiyonun miktarını ta- Kanunen terbiye ve tahsıl _me~burı- duğu te.<bit olunmustur. 
nı ve hatta ihtimali vardı r. Vakıa ha- yin etmem.ektedir. Bunun tayini, aı- yeti olan çocukların yurddakı mıktar- Bunun 216,720 si tahsil mecburiye. 
va akınları bu yolu bozmuştur. Fakat çının kepçeaindeki inaafa, lokanta !arı ve iskiln ve vaziyı:tleriyle toplu- t:\ıi ifa etmiş, 884,709 u da ilk okul
kat'i çare bu yolun japonların eline aahibinin keyfine bağlıdır. Son za - lukları, bu sayımda anlaşılacak, ilk !arda okumakta bulunmuştur. 
geçmesidir. J:.ıponyanın Hindiçiniden manlarda da porsiyonlar yarı yarıya tahsil için ona göre hükumetçe lüzum- Köylerdeki çocukların yarı•ının da 
geçc .. ek fanrruz etmesine ATilf.!rika iti- denecek kadar azaltılmııtır. Acaba lu tedbirler alınacaktır. mekteplere devam ettikleri anlaşılmış-
raz edemez. Çünkü Çung-Kinge yar- bir kap yemeğin fiatini olduğu gibi, İstatistik umum müdürlüğünün tır. Bu seneki vaziyet tesbit edilince, 
dım etmek için .rabancı müdahale miktarını da teabit etmek kabil de- 1 neşrettiii istatistiğe göre geçen mn .. t geçen ı;ene ile mukayese imkanı bulu· 
usuller ini kendisi kullanmaktadır. til midir? ** ayında yapılan sayımda yurdda ilk nacaktır. 



(ANADOLU) ·- • -Sahife 2 8 İkinci Teşrin 1941 Cumartesi 

(Şehtr ve Memleket Haberleri) l,_B_o_r_s_a_I Londra Mektubu 
1 FİKİRLER 1 
ı--

MlLLI GELiR Milli Karakterler 
r • • • ' 

!Türk, lngiliz ve Alman karakter-
leri ve bunlarda tarihin tesirleri 

cMilli gelir» bir ülkenin milli eko· 
nomiıinin muayyen bir devresi zar
fındaki ekonomik hareketlerinin 
müfredatlı ve yekunlu neticesini ra
kamlarla gösteren varidattır. 

Milli gelir, memleket içinde istih· 
sal edilen her cins maddenin ve ya
pılan her türlü hizmetin yekununun 

~---------------
karşılığıdır. *** Milli aelir, istihlak noktai naza. 

Toprakofis ırıemui'u 4 
seneye mahkôm oldu 

Suçta alaka ve ihmalleri görülmiyen müdür, 
muhasebeci ve veznedar beraet ettiler 

ÜZÜM 
K. s. 

259 Ak.eki T. Ran. 48 
251 M.B.B. t. M>. 4~1 50 
134 · F. Solari 48 
120 A. ve Ha]d:ı 49 

87 Nefi Akyiizlli 47 
82 1\1. Beşikçi 4!l 
79 M. Ku'2akçı o. 46 
!18 P. Klark 45 
34 İncir T. A.Ş. 44 5•! 

K.S. 
53 
57 
48 
52 
48 
4<) 
50 

Milli karakkırin hususivetleri h~m giliz sanayi zümreleri kendi korunma rından bir memleketin bir sene zar-
a!ılk~dar edic~. he.m :nüh.~mdir. Mü- teşkilatlarım koruyordu: ve nihayet fındaki istihlakatı ile o senenin ta- Zimmetine para geçirmektle suçlu muhasebeci Mahmud ve veznedar 1084 
hımdır, ~ıra .hır rı;ıl!c~ın karakterinde siyasi hayatta İııgilizlı:r hcır türlii elik- ,arrufunun yekununa müsavidir. Toprak, mahsulleri ofisi İzmir şube- Adil Asirin suçta alakaları ve ihmal- 111146 

.. -
hem o rı;ılletın tarıh~nın, hem o karak- tatörlük ~illerini 1 reddetmişlerrlir. İstihlak cephesinden bir memleket si se\'k ve teslim memuru Necdet Jeri göiülmediğinden beraetlel'ine k-a ---
t~re şek~! veren n~L~hı~ ;ıartlıırının izl"ri Halkın müzaher"litıi elde etmek için halkının yiyecek, içecek, giyecek gi- Soydam ile maznun diğer memurkı- rar verilmiştir. 1122.1') 

. . 
nı e.ks.erıya bulabılırsını'z. Böylece, mi.iş i.ist makıımlurcl:ı bulunanların ba>;vıı· bi bütün ihtiyaçları ile o milletin İç· rın !lehriiz ağırceza mahkemesin _ Kaptanın parasını gupedenler • .ı. 'o. 
tek.ı . bulund~i:umuz { YAZAN· , rabılecekleri tek wrnl timai, sıhhi ve maarif masarifinin de cereyan ıelmekte olan muhakeme- Hüseyin kaptan adında birini genç '7 17 

4!'. 
4!1 

l<'~ırın · bebını an-, • ' izalıat \'€rmektiı•. reki'ınudur. !eri ;;ona eı miş ve karar tefhim olun- kadın bulacağından bahisle asansör ~ 
lamak ehemmiyı->ti Viyndhcım Deedes ı Böylece parlamento. Milli gelirle devlet mekanizma~ı- muştur. civarında kayalıklar arasına götüre· :ı 
h ' ,, . h d · · '1 ·ı·d· Devletın k k d l Ala· "dd" D 1 t0 :ı.zuı_:. da, halk tarafmdan nın er . aıresı ı gı ı ~r. . N ecel et Soy damın 5 bin kü:ıfır lira- ı e ar a aş arı .... ın a ar VP 11 
fi~e ·ela, Almanları ,,Je .. alalı~ .. Bazı .'ııtih:ıp edilen sayı>ıız mahalli mecli:<- er dairesı he~ .senı: ~ıhay~~ınde o \ 1 ihti!asen zimmetine geçirdiği sa- Haydar Çelikle birlikte üzerine çul
kımseler, Al.man.Jarııı mu.-takıl bır ka.- !<:~·de, esnaf birliklerinde, sair gönu .. l- sene zarfınd .. akı ışlerı.nı tafsılatlı ra- !anan, parasını ve saatini gasbeden 

53 
58 

k h k k 1 l b d ı Ya l.ıit olmu<;, 4 sene, 10 av, 12 gün ağır l\ ~ı H.. · T k 
r.:ı t.ere ".·.:.ı __ ıP .. o_.ımacl.ı .larınclan ve. c.lı- Jü te.şkilatlaı-da "'Ördüirünüz üzere, bir am ar a goster.en . ır.er. c.e ve. • ~ J Iehmet og u useyın '8Şır ve ar a 

l k -k ,... ,... h ı b ı ı ı b d r"ye hap:<ine, iki sene 11 av memuriyet- 1 1 A~ adak' h k sıp ıııe oru orun:, . ıt,n·a.z etme~s~zııı, dereceye kadar İngiliz ordusunda id:ı- o~!> u~ arı u ı~ e ı. gı ~ ı~ .aıatı's J c aş arının gırcez ı mu a eme-
kolaylıkla ba~ egclık 1prınden şıkay~t re ve disiplin müza~reler savesirnlt> gonderır, hu daırenın ısmı «ıst - len mahrumiyete, 4019 lira 60 kuruş teri c;ona ermiştir. Suçları sabit oldu 
ederler. Bu, hakikaten böyleci~-. ve, hep temin edilir. Tecrübe ile salıhtir ki tkıı dairesidir. Bu daire bunların hep ağır para cezasına m-ahkfımiyetine, ğ-undan Haydar Çelik 3 sene, 10 ay, 
bilc!iğimiz gibi, ~undan ileri gelmek- izahat verildiği vakit bir lngiliz he~· 'ni t?plar, ta~nif eder ve. nüfus ba- cezayı ödemediği takdirde hakkında ·w gün hap~e. AHieddin Dalar 4 se
tedır: Almanlar h?rkaç asırchnb .. ri ~eyi ,·apar. iınh·ıt verilmez~e pek ·ız ·\a ısabet mıktarını tesbıt eder. ceza kanununun 19 uncu maddesinin ne, 8 ay, 29 giin ve Hüseyin Taııır da 
:-;i temli bir disipline tabi tntulmusl:ır- ~e~· yapa~-. ' ' ' · ' · Milli gelir esas itibariyle :zirai ve tatbikine, zimmetincle kalan 1296 5 ~ene, 5 ay, 10 gün ağır h-ap~e mah 
tlı~· ve, göriini.i.; nazaran, sırf k;ncli· iktısadi bakımlardan ikiye ayrılabi- lira l:l kuruşun tahsiline ve toprak kum edilmişlerdir. 
Jeri icin tam lıir :-ıaadet ifade eden ,;a. cF<>dakarlıkta müsanıt» me;;e!?s;ııi lir. Zirai sahada: Bütün toprak mah mah!>ulleri ofisine verilmesine kal'ar Hüseyinin evvelcP bir bacı.kın !;U· 

lahiyf)b e tabP olarak dfüüindükleri, ele alalım. Bu teli"ıkki, lngilizlel'in aulleri, ormanlar ve hayvanlar~an, verilmiştir. ·undan 11 seneye mahkum olduğu 
konu~tukları \'e hareket rltikleri bir 4 Fair play> e (Dürüst oyun) olan ih- iktısadi sahada ise: fabrikalar, ıma· Diğer memurlardan miidür Cemal ela öğrenilmi~tir. 
ha!R gelmi~lerdir. tiyaçlarmdan doğar; «Fair play» as- lathaneler, el ıanayü, meskenle.r, · 000-----

Bir çok bakımdan Türk karakteri, Jında spoı: s~hı'.:ıı:a :~it bir tabircti.r. her türlü hizmetler ve ticaret i~lerın H , " 1 ' be . 
t "h' t · 1 · · go··stermektedı'r. Her hanı,n hır ıçtınıaı sınıfa mensur} den terekküp eder. Bunlara bır de USUSI lllU 1ase 0111 yenı 
arı ın esır erını b. 1 T k · ~ · 

Türkler her şeyden evvel asker ve ~ı· ~gı ız_: enelıs.ııden istenen fed'1- mali işler ili.ve edilir. . kadrOSU f aa}İyete geçti 
köylü bir millettirler ve niıbeten ya· karl_ı~ın dıger biitün sınıflara mensup ı Dünyanın medeniyette terakkı et· ~ 
kın zamanlara kadar başlıca me,ga- fng-ılızlerrlı:ıı .. cıe i..;tencliğiııi his~ettik- miş, devlet mekanizması munta~am Vilayet hususi muha:;ebe müdül'lii 
leleri harp ve ziraatti. Binaenaleyh çe - h<'r tuı·Ju nıahnımh·ct \''.' meşak-1 kurulmuş her devleti her sene n.iha- ğünün yeni tahsilat kadrosu faaliye-
aaker Türk cemiyetinde kendine mah kat<' katlanır. yetinde uzun çalışmalar neticesıdnde te geçmiştir. Şehir içinde çalı~an tah 
sus bir feref mevkii işgal etmektedir. Du lll"ktubunnı \·azıp bilirt!}g". .. cildler dolusu istatistikler netre er. ::ııloıırıar, dünden ·itibaren semt semt 
y k ·t · l: · ım \ .ı ... ı li · · b k · i kurulmuş tahsilat için dolaşarak mükelleflere 

e cesaret, ta~at, disiplin. gibi as: · ı . r.enı « 'ı~ngrn muhafızlaQ·n eml"i-ı er. u .ıtı ~şarm~ ıç n k dr _ tebligat yapını", yol ve bina vergisi 
kerlere umumıyetle atfedılen mezı· ııe n~ :ınık, hııılerce erkek is"i ·ı , · olan daırelerın genıı memur a o " 

1 l .k b" '" ı e m r- ı ı b.. "k k- 1 srafları lıorçıarını verenlerin paraları lıu me yet ere en yüksek bir takdir hissi ı ·t~ ır kayıt merkezine gidip kant arı ve uyu ye unu ma. . 
beslemektedir. Lakin Türklerin d~ olacağım. Raskorunma :lmirjl olm;•nı il vardır ve bu emekler yerındedır, n_ıu_rdlar tkaraftılndan aı~_nmı~~kr. Husu-

• • • • 4 •• k.. k d • ı· d. sı l are ayı arına gore ıra aya ver 
sıplınli bır amir tarafından esirlere \'C bu ~ıf-ıth \°' · •· k d · çun U ÇO eger 1 ır. . , ' . . . . 
tahmil edilen bir disi lin de 'il nesil h· 'ıı el. ı'. b-'k~ .ııı eım:ıı en ı ma-1 Memleketimizde de bir istatıatık. gı mıktarı altı mılyon lır tut.arındaclır. 
lerdenbe . k l P k g ı' b' h~ı ebı:ı· ef·· '.ık~ ı ıııden me~ul bulunmam umum müdürlüğü vardır bu daire 1 Bunun ne kadarının tasfıye edıle-

rı aı er o ara ge en ır ıc ıı .u etmemektedır Baskal· · ' - · h ·· ı· d • ·ıct· ç·· k .. milletin ke d. k d. t h ·ı tt··· . . k . ·. • .11 ı-, yukarıda saydığımız işlerle meşgul- cegı en uz ma um egı ır. un u 
n 1 en ıne a mı e ıgı ııııı \ apma · zorund·ı oldukları ·e\·· b ·· h · "kt b k b ık· bir disiplindi T .. k.. k b·ı· t h . • l . . ~ • ·- . ı dür ve en çok ehemmıyeti nüfus sa- u mu ım mı arın ır ısmı, e ı 

r. ur un a ı ıye ve ·nını c o \ ·ıpmam lazımclw b d f 1 k ·b·ı· t h ·ı lı 1 k metaneti Türk köylüsünün de mü _ y • • ' • • yımına vermiştir, her be§ ıene de ir e az a:ıı a ı ı a sı u unmama • 
meyyiz vasıflarındandır, 

0 
köylü ki, İn,aıı. milli karakterin hususi\•etle- ~epimizin bildiğimiz gibi men_ılek~- t-adır. 

bütün istikbalinin bağlı bulunduğu rj J!İ?i' bir mevzuu kısa l>ir mektupta tın her tarafında muntazam bır nu· Vali, bir ta,,-fi.re bürosu tesis etmiş
ufak bir toprak parçasına kök salıp layıkıyle ele alamaz. L:lkin insan, bir fus -~ayımı yapı~ak~a~ır. . . . tir. Burada çalıştırılacak memurlar, 
devamlı surette fakat tabiat kuvvet. milleti diğer bir millete izah etmf!k Nufustan a-ayrı millı gelırı tesbıt lıakayu vergılerin tasfiye.:;i iç!n meş
leriyle mücadele eder. hususunda az çok bir gayrette bulu- etmek üzere ilk defa olarak 1936 gul olacak, kabili tahı;il olmıyan mü 

. lngiliz karakterınin iki hususiyetine ııabilirse, bu, ~·ııkarıda ar1.etti'ğim \"ec- seneıinde temmuda bU:inci te§r~ kellefleri ortadan kaybolmu~ bulu
dıkkat nıızarıııızı Çt:kmek ısterım. !Ju hile, ehemmiy.eti haizdir. Dünyachki ayları zarfında memleketın muhtelıf n-an veı gileri tesbit ederek terkin mu 
h.ısu~ıy-etıer yuka.ndu zikrolununlal'- muhtelif memleketler bi,rbirlerini •lıı- mıntakalarının vaziyetlerini tetkik amelesine tevesııül eyliyecektir . . Talı 
aaıı dah:ı ınce \·e cıaha uz u~ıkar(lır. ha iyi anla-;a!ar daha az ;.;ıkıntı olur. etmek üzere yüksek ziraat enstitü • sili mümkün olan vergılerin müruru 
LaKın lngııızıeri anıamaK içın bu ııu- Ziı·. «Iler :i'y: anlaınak her ı;t•\·i aff<>t- aünden on altı mütehassıs ile Iktısad zamana uğrama:;ına meydan verilme 
su:ııyetıerın bıtınm "' ıazımctır. mcktir ... Tamıımcn <l< gil. ele asağı ".".e.~-~leti ve ~ta~istik uınurn rnüdür- dPn tahsili yoluna gidilecektir. Bah 

~·ukarı ii.\l ·<lir. lugunden ıeçılmq bet kontrolörden çelılcı• hanında blı· araya topluıımış 
ulfrr trnker, 11ır1 Jwl l11r 111so1111ıuam e- mürekkep hır heyet köy ekonomisi .. olan hu ·usi muhasebe tahakkuk me· 

!Pııı uonmye wu11.· uı111ııdıfj11u ıı;/Jat t t · 
000 ni etüd ederek hakiki rakamları ile murları, tahakkukat üzerinde çalış-

ıııtclıkçt, 11wkııı bır ııı.,ıııı ınııa11ıefr.,1 E'' .sal1ı'bı'ı1ı' SC)\'!lJl I\.·ı·r·!l''I kt d ı B ı ·f - · - - '-' meydana çıkarmağa muvaffak ol - ma - a 11· ar. u memur arın vazı e-
ıJOl'nıel• lwkJ.:ıııı twi.:tlıı·. JJıııcıewııcyıı, muıtur. Jeri, şimdi çok ağırla~mıştır. Bu iti-
'""'ı ;;ıı.-ıcı emıı ıerııı cıycı tcıhdıdatııı .~e- S<.!ydiköyde Atıf bey mahallesinde b ı · · ı ı kt d 

H .. · k v Millı- gelı'rı'n teıbı"tı· ı·le en bu'yu··k ara g.ece_meııaısı_c_e_yap_ı ma a ır. 
bt 111 uııcı ııııkcııı 1ıısbet11ıde cıııtcıtılıııcv- u:ıeyııı arısı r.smanııı evi nele yastığı -
lutır, raluıcıııı ı·e IJllllf/tııı cııcu;cıctcı/' içine "akladığı bir çift altın küpesivl~ devlet memurundan, yani valisin · dir. Devlet, memleket mahsulleri ile 

Kuşçu burnunda bir 
adam öldürüldü 

Torbalının Tepeköy mahallesinde 
Arablar cadde>'irldf' oturan Mehmet 
oğlu aşçı Hüseyin Portakal, bir iş 
için per::ıenbc glinü Ku05çuburnuna 
gitmiıı ve bir daha evine dönmemiş-
ır. 

P-ancar çiftliği köyünde aşçılık ya 
pan Hihıeyin Porlakalın, oradaki dük 
kiinı:ıa gitmediği anlafiılmış ve yapı
Jan arastırm'!ldtı Kuşçulıurnu köyii 
ciYaı ıııa"a ce~edi bulunmuştui·. Yapı
lan tahkikat ve muayenı:sinde Hi.ise
yiııin üzerindeki parasına tamaan 
boğularak öldüri.ildüği.i anlaşılmış 

tır. 

Cina~·etin Abdullah oğlu Has-an 
Otçu tar.afın·tan işlendiği meydana 
cıkarılmı[' \'e deliller de tesbit ediL 
miştir . 

Hasan Otçunun evinde kanlı bir 
de çarşaf bulnnmuştur. Suçlu tutul
mu~. tahkikata başlanmıstır. 

Onııan yangını 
l'rlada Kızılb~hçe nahiye:ıinde bil 

yükkaya ve Bademler köyleri arasın 
da Kocfürn mevkiinde orman yangı
nı ('ıkmı~ ve :ıöndürülinüştiir. Zarar 
azdır. Yangıııııı -;ebebi tahkik edil
mektedir. 

REZAKI 
40 P. Klark 
17 M. H .. 'azlı 

57 
Si "'A.11 

42 50 
40 50 

326 İnhisar ida. ;{2 
İNCİR 

144 Çu R. Y. Tranto 14 
138 « E. Piynle 19 

66 c A. Alberti 24 
42 « Eli' Benve. 19 75 
22 c N. Krespin 22 50 
11 c Akseki T. evi 26 

3 c H. A. Özgi.ir 26 

426 
79624 

YekCın 
Dünkü yekün 

80050 U. y<>kCın 
ZAIIlRE 

24} Ton 
2i) Ç. Susanı 
15 Ton. Bakla 
20 Ton Fasulya 

47 
12 50 

42 50 
·10 50 

,,_ 
,,;') 

18 
rn 
24 
19 75 
25 
26 
26 

54 
12 75 
18 .. o - - ~ 

lfA•ti!J 
BUCONKO PROGRAM 

7.3;{ Hafif program, 7.45 Ajans. 
8.00 SPnfonik program, 13.33 Tiirkçe 
plaklaı-, 1:~.45 Ajan~. 14.00 TiirkC'~ 
plaklar programıııın devamı, 14.:rn 
Ankara sonbahaır at yarışları:ıın tah
minleri, 14.40 Riyaseticumh~ır bando· 
su, 18.03 Fasıl hey·eu, 18.25 M ızı-ap!ı 
sazlardan saz eserler!. 18.40 Rarlyn 
caz ve tango orkestra.o;ı, 19.00 Konus
ma (Kahramanlar saati), rn.15 R:ıd· 
yo cıız ve tango orketraı:ıı, Hl !Hl Ajan,;, 
1!>.41l &•rbc;.;t ıo ıhı!ci:{:ı. l!l.55 Kııılı:ı· 
lıırclan fasıl ~arı·kılıı•"', 2U.l;) Radvo 
gazel.esi, 20.15 )ıııhte:lif makaml:tı"d;ıı 
şarkılar, 21.0ı) Ziı·P.ı•~ takvinı!, '..!t.Jı) 
Dinleyici isteklr,rl, 2!.J;") Konu,,nı'l 
(Günün me,.~' c '.erı), U.00 Radyo :ıw 
Jon urkestrası, ~'2.:~·ı AJaıı .-1, 2'.!Afi R:ırl 
yo :-;alon o'";\I 't ı·:ı~ı. 

cdeıı bıı· çok ııw~eluude a.,k(Ttn <IU- bir lira çerrejl:i ,vüzük \'e 3 lira parası den en küçük devlet memuruna yani mamulatından ne kadarını yabancı 
ıi''ııtc.,ı öyıcnıı 11ıf"li ·cı yoz uııaııe 1111 ,1_ çalınmıştır. Yapılan tahkikatta p:ıra köy muhtarına kadar herke& derin· memleketlere satabileceğini, yaban· 
111aııaır. Hıı gıbi lıuı'f'Ki:'tler ıiı,~ıpuııt ve yüzüklerin ,ıyni e\·de kiracı Hatice den alaka göstererek istekle u&"raşır cı memleketlerden bizde bulunmı • 
tah.-ı•ıyc eder ı·c bır uıuı 1 sı ri dc[jııdıı'. Öng~ç taı-afınclan çalındığı anlasılm,,;.. ve çalışırsa muhakkak ki, iyi ve doğ yan şeyleri ne miktarda getirtebile· 

_ı, ______________________________ .;-1 

1 ÇİFTÇİNİN KÖŞESİ 1 Aıkeı·ıeı ı neı·luıugi başiı·ıı lııı· scbcpft;ıl tır. uçlu tutulmuştuı·. · · ru netice elde edilebilir, fakat bu - ceğini de anlayabilmek için gelirini 
daha ııoıayca iizcıı !jl'IJ lıcıh:sız oldııju- - -ooo nun için gezip dolaşmak, çalışıp yo bu gelirden memleket içinde sarf o· 
ım kani butıııu/ 11 1.'ııııı bır mıwmı:ıe, it' J Kralının Yıldö- rulmak ve madunun verdiği rakam- lunacak ihtiyaç miktarını bilmek za· 
kl!ttdilt·ı iııduı rntcıııleıı fcdakıiı·lıktn el va lara saplanmıyarak gözle görmek ruretindedir. l:Su zaırureti takdir e-
tiÖZ<ie flll'ı'Cllci bti" IHİİSHntt.~IZlt!ı:llı'.» OtllllU filltfi(.lSCbetİ\'le Ve hep bunların başında bu İşin ehem decek olanlar ise yukarıda yazdığı· 

1 
Ekimi Ne Vakit Ekmeli 

YAZAN: Nihat İYRIBOZ Yukarıya alcıığım bu satırlaır cA·· miyetini takdir etmek lazımdır. mız gibi evveli. bütün devlet me -
·erın retahı ve sagnğu başlığıııı ta~ı. İtalyan konsoloshanesinin .ilanı ln&an evine ayda sarfedeceği pa· murlannın canla ba§la çalışarak bu Akıllı ve tedbirli rençberin ekinle- birinci teırin içinde hava kurak ıi· 
~·ım ve c:::iubuyıara nutlan ıhtıva edı~ıı dır: rayı a-elirine göre hesap eder, geliri hesap işine kıymet vermeleri ve ala .. ri §İmdi tarlaları, yeşil bir çimen gi- 1 diyor ve toprakta tav yoksa hi.- dii-

p Çok ve he•apsı~ olanlar da aı"le nu·· kadar olan her ferdin ezbere deg"il, 1 "' ufak lıir rı:aıccıen aıııunı>?tır. clzahat> azar günü 9 "k' · t .· ( ;\J. - - - bi kaplamıştır. Bu tarlaların vere- şünme ve korkma, tohumu kuruya 
\·c , ~ e(takarlıkta nıu· ·a··at~ keıı· nıel!'- cak') Domen·k'. ı kı·~Jc.', e.~ıdın 't sal n-1 fusuna ve ihtiyacı olan ma&rafa mu. tetkik mahsulü olarak rakkam ver- • . h 1 h'b' . d 1 . . k K k to ~·· • , - ı an ı ısesın e hı y·ı k b·ı b. h . d 1 M"ll' . 1 .. k .. d"' cegı ma su sa ı mı nere e ve ne aerpıştır ve apat. uru topra ta 
l·ıııe d"kk k 1 kralının "Ild"" .. .. · · .. . • , a ı ır para ta sıs e er er. ı ı mesıy e mum un ur. k't 1 1 ··ıd·· .. B d h b. 1 B .. · e . ı · at nazarınızı Çi! · erım. ngı: b. h .J onumu munasebetıyle ı gelir de tıpkı bunun gibidir devle- Dünyada hesapsız hiç bir işten iyi va ı o ursa o sun gu urur. un an uma ır şey o maz. unun uzerıP 
lızıer, Almanlar gıbı, sı:ıııeJerdenberı ır ı u anı merasim olacaktır ve salı t• • b" k fİ t. 1 ş h 1 d - .1 b"' sonra toprağa atılacak tohum ise 1 ya&'mur yaiınca tarla çimen gibi be 
ı;ist.emli biı· dı;:;ıpııııe tııbi tutulmıımı:j- giinli 11 ikinci teşıin saat 11 a'eıı ~n yap~cagı 1 ~tço l mas~a b 3:k ~ar· ~~ ıc~. a ına~a:· f 3: ~sarı d egı l~- bizi bir çok masraf ve zahmetlere 10.1 men yeıerir. 12 yıldanberi yapıla!\ 
lardır; tabiaten sıkı çalı~an insanlar 11.30 a kadar ceneral k~nsoloslug" un hır,t yo 

1 
ar, ~b~ ~P er, afi rı akar, kunl ıdr mem e e 

1
' kıç e ve b_ışta a ~l- kar. Bunun için Eıre rençberlerı·ne 1 denemeler ıöstermiştir ki Eıremizd.B 

. . ~ b·n· d· b' . · as ane er gı ı agır masra arı ar.. a an ıran ve ona ıymet ıçen mı - k 
(!<>glllentır ve 'lüıkler gıbı a::ıkerı t<ılım ı •• ıRın a ır re!<mı kabul olacaktır 1 b.l k b 1 d 1• r · t d ~ 1 k . . ve hububat eken bütün ·ı iri ..•.. birinci teırinden ıonra tarlaya e ~-
ve ıerbıye gôr . ·ı 

0 
. B . · ıdada A , . .. .. _ · ~ı ı!a ı ~e ".eya un .ar arasın. a ~ ge ırı am ve O&"rU o ara ıstatıs- ı g ı ere ogu 1 k t h dil d... . b ki dı• 

.... 
1 

kı· . memı ;,:ır 11 • ır ~ .. ) nı gun ogleden sonra saat 17 ıhtıyaç nısbetmde taksımat yapabıl- tıkle ortaya koymak, ayni zamanda dümüz tudur: Tarlandan iyi ekin al· _e_ce. 0 ~m r· e ırıımız ve e e 
~.'.1 : ·~c '. ar 1 .ıçın, u~un. bır. sıya ·ı ~~r_- den 18 e kadar İtalyan ceneral kon-ı mek için cmilli gelir» adını verdiii- o milletin medeniyete kavuştuğunun mak istiyorsan tohumunu eyli'ılün gı~ız ma •;. u ve~e.z. k. r . de 
il) e anan~~ıııı ıııkı. t ettırebılmı~tıı · solosu ve refikalıırı İzmir !takan miz eline geçeni bilmesi lazımdır hakiki ve canlı misali demektir yirmisinden birinci h~§rinin sonuna h mma k ge~et :ınızt hı e ~nu;eç 
::>on zaman ara ge!ıncıye kııdar yaınıı cemaatini kabul edecekler · ve bu bilgi hakikate istinad etmeli· A E . kadar tarlaya at. Eaer eyli'ıl sonu ve kto ludm 

0
Y

0 
• k. agbı ı adn °. umd ~ •·i 

dı~ardan bır ıstııa tehlikesinden ma- - · · · • a ı. va ıt en e sıze erım ,. 
:;un yaşamıı.kla, kalmamı~lar. Lakin Artık, ,Yürüyemez hııle gelmı"ştı·. NAf'QL)YQN Ü d l Almaııca, İtaluanca ."o··,·lu··yorlardı. r rençberin elinde tohumu yok~• 

! 
• ' rllflllll ...1 I r ll arınınllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllltL.• . J ,-:ı J ı 

ayM zaman< a • v_ıe ıstiladan ma"Ull epeydir ag-laı· gibi bir halı· vardı .. Ar- ...,. D h ona rençber demezler. htiyarları • ., er al anladım, bunlar ordu il bP- 1' 
katmaları ;:;arcsınde - memleketleri tık gitmek istemiyor ve ölmek üzere : MOSKOVA BOZGUNU raber ilerliyen biır hırsız ç.ete:ıi idi. Or- mızı dinlerseniz atalarımız en büyii 
ılııhiliııde hi.ini_yeti !nkişaf ettirıniı;ı olduğunu gö::ıteı-mek ve kendisini bı- E dunun önünde yürüyor, en iyi yerlete kıtlıklarda bile tohumluğu yeme:ı• 
v cebrin hiç bıı· l_ieklıne ba~ .;>ğmemiş- rakmamı anlatmak için ~ık sık ka'l'ların ~ j aRker kıyafetr ile herkeRten önce y.~r- altın göm•r a-ibi bir yere gömerr 
tJ'r. . üzerine .vatarak gözlerini kapıyordu. !!111uuıııuı1111111111uı1111111111a1111••1111••••••"'"'""' ........................................... ••• l . b d b ıaklar ve zamanında ekerdi. eşıyor ve un an ı;onra ::ıoyguna a~- h 

Son zamanlara gelıııccye katlar ln- Bunlara aldırmadan, onun başını bek- YAZAN: Napolyonun Perde ÇEVİREN: Şakir Hazım lıyorlarclı. İşleırini bitirdikten sonr:ı Diyeceksiniz kiı Geçen yıl m• • 
giliz ordu ·u gönıillü bir onlu idi; ln- liyor; yaııından ayrılmıyordum. O za- Çavutu Burginyon Ergökmen da, ordudan lıir kaç :aat evvel yola sul olmadı, elimi:ı:e tohumluk b~' 
----------------- man benim gitmediğimi görünce, bü- - ~~O - çıkarak gene h~rke:ıt('n evvel ilerideki geçmedi, Bunu da vaktinde devletiP 

t&.AJJ11'ADA yiik bir hamle yaparak, ayağa kalka- mıyacaktır !. :-ıırt yükseliyordu. Tabii sağda solda, konak yerine yerleşip hır~ızlıklarıııa sizi dinlemeie mecbur memurların• 
rak gene azapla topal topal yüırümiye Bundan sonra, şundan bundan ko- yangından yahud 19 ağustos lıombar- devam ediyorlardı. söylemeli, dinletmeli, tohumunu:ııl 
başhyordu. nuşuldu; Olrdunun ilkbaharda intikam dımanlanndan harap olmuş bir sürü d • 1 vaktinde elinize a-eçirmeliıiniz. 

~atından yaralamı§: . Nihayet üç gün evvel, birdenbire almak üz~re ~ eııiclen hazırlanacağı ri- ev enkazı bulunuyordu. Soğuklarııı başla ıgı i k günle.rde Eier bu yıl gibi tohumu tarl•1
11 

Karşıyakada Kem_alp~~.a c'.ıdde~ı~ • kaskatı y~re devrileli. Kalbini dinle- vayetlerinden 1J:ıhsedildi. Fakat umumi Yol o kadar fona ve beni o kadar kurulmuş sayısız çetelerden birini'n atmakta gecikirseniz, tohumlarını:ı• 
den geç~-~ Ahmet o?lu Su le; ma~, ~e- dim. Pek zayıf ve intizamsız atıyordu. kanaat şu idi: Cektiğimiz sıkıntılardan yordu ki, yalnız başıma bu haltı ka- kucağına cliişmiiştüm. ilaçlamadan ekmeyiniz. Çünkü, bö)'' 
l>cbsız ı:>uleyman oglu Mehmedı şışe Bir kaç ~ıaııt geçtiği halde, hiç bir ha- claha müdhi"i olamaz ve artık, daha rıştırmıya kalkıştığıma pişman oldum. Bodmmun dibinde oluranlardan lıi- le geç kalan tohumlar iliçlanmad•.~ 
ıle ba 'ından yaralamış ve tutulmuş- reket yapmadı. Artık onu zııhmetli bir fazla mP~akkate kim~nin tahammülü Ve bu kararla geri dönmiye hazırla- ri, bnni iyi görmek "e tanımak için, tarlaya atılırsa, o tarlanın verecel 
tur, ölümden kurtarmak vazifesi bana dü"- kalmamıştı. nırken. arkamdan bir ayak ses~ duy- bir tutam ot yakarak .\'anıma yaklaştı. batak ve tanelerin yüzde yirrniıind'" 

Ba dak l m·· t- B · B k t ı,_ · Benim kıyafetim de ho,nıumdan lıir f ı ·· h ı k ı oıt• r ça mıı: . • uş u. eynıne bir kur~un sıktım. u ·ana'.t ..,.,nım değildi. Ben, bu- dum. Hemen dönünce, Badlı bir Al· az ası surme asta ığına ya a a ,, 
Anııf_a:tal~~- ca.ddesınde l\luht~r.og .. z~v.ııllı ihtiyııırın gözlerinden ya~lıır gün~ kadar gördi.ikl rimizin, görecek- man askea·i olarak tahmin ettiğim bi- türlü çıkaırmadığım büyük ayı poslu ve bozulur. Böyle esasen geç kal~~111 

hı Bekırı;ı dukkanınd~ yemek Y ıy e_n dokulüyordu. Önümiizdeki alevli ate- ]erimizin yanında bir hiç olacağı ka- rinin, sırtında, içinde bir içki bulun- ile b!r asker kı~·afeti olmaktan çok için azal«n mahsul bu ha.talık yu • 
Hasa:: oglu Ahmet, bır su bardagı şin Yiizlere V"rdiği gölgeli korkunç al naatindc idim. Azap, meşakkat, sefa· mak Jazımgelen küçük bir fıçı taşıya- uzaktı; bu biçimimi<>. hiç olmazsa zünden de zarara uğrıyarak d~h.: 
çaldıgından yakalanmı~tır. renk bu askere muhteşem bir heybet Jet henüz ba:ılamıştı lıile !.. rak yürüdüğünü gördüm. Herife s.es- hangi alaydan olduğumu ÖKrenmiye çok azalır. Tohumu ilaçlamak ıc;ı, 

H~lı hıra~:ı:ı tutuldu: • Y~rmi~ti. Yarı ma!UI olduğu halde dim- Zaman, benim doğru düşündüğümü lencı:tm: hiç oralı olmadanayaklarmı imkan yoktu. bir çok Avrupa ilaçları vardır. 811~_\ 
~k:ç~,-.me!ıkte ~akarya ::ıokagı~da dık dun~yor; pos bıyıklarıııdan sakal- göstereli. Henüz sefaletin eşiğinde idik. açtı; yana doğru, berbat dik bir yola İmparatonııı muhafız kıtaatının !arın Üzerlerinde naaıl kullanılac•~ 

:\Iulayım _oglu ~azım, zab~t~ya m_ü~a larına duş.en ıri göz ynşlaıriyle herk2• Saat on biıı: olmuştu; gene Alman süratle saptı. Ren de ayni hızla fokib.e kartalını görünce hemen haykırdı: yazılıdır. Fakat timdi ele geçirile_j1!'; 
caatla ~vınden uç halı ve lkı tep ·mm se heyecan ve koı·ku veriyordu. subay ç.ekilip gitti, herkes ufak başladım. - Bak, bak! Muhafız kıtaatındun .. yeceğinden; tohumu göz taşı ile ~ ~1 
c;alındıJ!ını bildi_rrrıi~ir. _Tahkikattil Bu bir a~a!et ve şehamet sahn 2:'i~"Cli. tertip ateııın karşısında uyku kestir- Fakat, ayağım biıı· şeye takılmış Haydi hemen dışaı:ı !.. lamalısın. Bunun na11l yapılacaıı e· 
hırsızlıgın Şuayıp oglu Kadri tara - Kahraman bır askeri biitün asil ve te- miye koyuldu. Ben hala, Grangieri olacak ki dik voltla birdenbire kav- Bu haykırma.n ıçerd~ıı gelen n:lrıı- öğrenmek istiyorsan bulunduğun Y.f 
fından yapıldığı tesbit edilmiı:ı, suçlu miz taraflariyle canlandırıyordu... bulmak heve,;imi muhafaza ediyoır- clı~ 've b~ suretİe o adamla hemen he- laa· takip etti: rin ziraat memurundan, kooper•!~; 
LUtulmustur. - Ve si meli en hazini, o arkadaşı- dum. Kalktım ve kapı kara karakolun- men avni zamanda bir bodrumun ka- - Dışarı, dı~arı ! !erden veya muhtardan halk brot" 

Ç11v•l çalmtla_r: .. mın etiyle ka-rnımı doyuracağım. dakilenl ·ıı ~lare~al Bessiere'in nered~, pısına- varıvermiş' oldum. Yalııız o Hayret içindeydim, fakat soğuk- !erinin 14 numaralıaını iste ve ~~İ~ 
. S_ukru Sar~ÇOJt.lu .. b_ulvart:ıela_ Turk Decli w omuzuna attığı yağmurlu- şehrin hangi tarafında konakladığmı farkla ki yokuş aşağı yarken doğru- kanlı.lığ~mı bozmadan, bu kadar r~.h{ft, Eğer köyünde yoksa, muhtara ao)' 
lımıtet şır.keti mu duru .\Iuhıddın. z~- ğun altından iki parça et çekerek hi- öğrendikten sonra yola çıktım. ca kapıya çarpmış, kapı da vücudiim;,in hele !çkı 1 bakı_:rım~an bu derece muk·~I- ANADOLU gazetesinden iıteıin· 
bıtaya murac-aat ederek depon~n dır rini genç ubaya, ötekisini bana y,3r- Az sonra, bana yapılan taırifleri ;yi ağırlığiyle açılıvermişti. lef bır yere. d.uşmuş olmak fır;-ıatını kn- Nihat lyribo' 
ek k~·mınduki pençereden elını so_ di. ubuy da votka şişesini ihtiyar a;:;- anlamaclığım, yahud da düpedüz yo- Nerede olduğumu, hatta ne olduğu- çı.rmamak ıçm, yavaşça ayaga kalkıp, 

kan bıı:_ hır~ız. ta~·afı:ıc~ıın 150 torba kere uzattı ve almasını ısrarla rica et- !umu saşırdığım için, hesap elmP-di- mı düşünmiye vakit kalmadan, lıiır hıç olmaz~a sabah~ ~adar burada ka.1-
çalındıgım, bıldırmı:ıtır. uçlunun 1 ti ... İhtiyarın bu hediyey cevabı kı ·a ğim bi'r yere gelelim. Solumda korkunç ateşin etrafında toplanmış on on~ş ~ama. musaadelerıııı, tumtuıraklı bır 
ıneyd:ına çıkarılması için araştırma olrlu: bir derecede dik bir yamacın altında kişinin, muhtelif dillerde söylenen gü- dılle rıcaya başladım. 
l:ırn b-aşlanmıştır. 1 - İyi insıınlar dünyadan eksik ol- Boristen akıyor, sağda gene dik bir rilltüleriyle şaşırıp kaldım. Fransızca, (Arkası var) 

Çiftçiler, sorularınızı (An-ad ol ti : 

ziraat) adresine. gönderiniz. Ceva~si 
!arınız bu sütunlarda, veya hu;; 
mektupla verilecektir. 
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8 ikinci Teırin 1941 Cumartesi 

. _{zmir ARil!IP lkiııei H11k11k Hôkim
lı11ı11den 

İkiçcşmelik Soğukçe~lll(> 14 No. lu 
evde oturan Seniye tarafından avni 
Yerd., 27 , 'o. da mukim Osman Z.eki 
a!P.yhlne ikame olunan boşanma dava
sının cm·i muhakemesi sonunda: . !e
deni K. ıııın 132. 138. 1-12 w 148 \"e 
150 ine, maddeleri hükümlerine tevfi
kan Seniye ile Osman Zekinin vekdi
İİ'Prinden boşanmalarına ve hükÜm ta
tihinden itibar.;n Osman Zekinin bir 

MADEN 
Kömürleri 

sene müddetle ev!P.nememesine •·e kü- F p 
çük ÇOCTığun velayet hakkının davacı .Müracaat yeri: evzi aşa 

En ucuz, en temiz Kok, Sömi
kok ve sair maden kömürleri en 
~hven şarllaıl'ia kömürleriniz, nak
liye ve hamaliye de bize aid olmak 
iizer{l yazıhanenizin, evinizin de. 
po•unn kac'.ıır yerleştirilir. 

Seniye uhdesine tevdi ine ve haftadn Bulvarı No. 7 Telefon: 3304 
b" Satış deposu: Kestane pazarı 
ır defa babasına gösterilmesine \"e Bardakcılar sokak No. 3 

h~kiim tııa:ihinden itibaren yevmirc ·---~----.· • ..----------•ı 
2a kuruş nafaka takdirivle m·dıın aya . .. . ı ta · 
Osman Zekiden alınarıık seı{· . . , _ karar verıldıgı ve usu en nzım kılı-

. ı.ıe~ e \e .. .. .._b . . ··d~-· 
rılmesine \"e masarifi' muhakeme olan nan hukum ıu arnamesının mu uıeıa-
1674 kuru un dahi müddeiale,·he talı- leyhin ikametgühının meçhuliyetine 
miline 10./6/ 934 tarihinde davacının mebni tebliğ makamına kaim olmak 
vicahında \"<' müddeialeyhin gıyabıııda ıizere ilan olunur. 

lzmir vakıflar müdürlü~ünden: 
Kı,·meti lira 

300 
No. Mevkii Vakfı 

Darı Emir mahalle Dayı Emir 
lesı yel d~ğiırmeni mescidi 

• 27 

Yukanda mahalle mevki H evsafı "aire•i yazılı gayri menkulün mül
kıyeti peşin para ile 300 Jim muh:ımmen bedel ile müzayedeye çıkarı
larak !)AY altına alınmıştır. !halesi 11 11 941 Salı günü saat Ondadır. 
Almıya istekll olanbnn yüzde yedi buçuk teminatlariyle birlikte ihale saa
tında \'akıfl:w idaresinde bulunmaları ve fazla tafsilüt almak istiyenlerin 
her g(in \'akıfl:ır idaresinde Vtıridat masasına müracaatları ilan olu-
nur. (4480) 

lzmir gümrükleri baş müdür
lüeünden: 
Lıra Kilo Adet 

20 Kornometı·e cep saatı O 5 43 
40 Köhne demir çubuk 980 10 49 
Yukarıda yazılı eşya ile levazım ve satış seı·visi ilan tahtasında cinsi \'<' 

müfrt'datlan ayrı ayır; gösterilen diğer sahipsiz effalar 20 11 · 941 Perşem
be günü saat 10 da satışa başlanarak •ant 16 ya kadar devam edileceği 
satış nihayetlenmediği takdirde ferdası Cuma gününde satış yapılacağııı
dan talip olanların kıymetlerinin <, 7,5 nisbetinde pey :ıkçelerinı B:ış 
tnüdiiri~·N wznesine yatırmaları )'atıırmt,l'anların müzayedeye iştirak et-
tirilmiyecekleri ilan olunur. ( 4593 J 

Bayındır nüfus memurluğundan 
Kazanın Arıkb:ı,;ı köyiı 26 h,ıne>in de yazılı Musa oğlu Abdullahın so 

Ya<lı Sıılos iken Bavındır m:ıhkemei asli\'esinin 6 10 941 tarih ve 235 -
2!lJ sayılı ilıimiyle Lepsok olarak tashih ed 11miş olduğu iJan olunuıı·. (4661) 

lstanbul Nafıa müdürlü~ünden: 
27 11 941 Perşembe günü saat 15 ele htanbulda Nafia Müdürlüğü 

eksiltme komisyonunda 14820.02 lira keşif lıedell i Ayazağa köşkü tami~· i' 
kapalı z:ırf usuliy~ eksiltmeye konulmuştur. 

llluka\· cı~. eksiltme. Ba; nıdıl'iık işleri genel, hususi ve fenni ~artnn
ıneleri, proje keşif hülüsasiyle bun:.ı ınüteferri diğ~r evrak daireshıd~ 
ıtörülecektir. :\Juvakkat teminatı 1112 liradır 

hteklileriıı teklif mektupları ve en ıız bir teahhüdde 10.000 Jiı-ıılık bu 
' iş.: lı<>nzer tarihi bına tamiratı işi yaptığına dair idarelerinden alını~ ol
dul{u vesikalara istinaden İstanbul Yiliiyeline müracaatla eksiltme tııri
hinden tatil günle•·i hariç (3) gün en·el :ılınmış ehliyet ve 941 yılııı:ı aid 
T,caret odası vesikalarını havi kapalı ı:ırflarını 27 11 941 perşembe gü
nü sıı:ıt J.j dl.> kadar .Nafia ;\Jüdlırlüğüne vermeleri. 

8 13 18 2:ı (46:39 0598) 

lzmir defterdarbeından: 
Satış Muhammen bedeli 

No. Lira Kr. -
V72 

U7:ı 

!175 

!176 

!l77 

l\Iıırabıt çıır~ısı Kıılarağ:ı" Jrnnı Hll kııt -16.50 m"tre 
,\[. 27 ~6 tajlı :\Iağaza 

Kııruçay 1545 inci Bahçeli ,;okak ı:l78 ııd:ı 15 par"'"l 
G!l :\Ietre 1\1. 8 tajlı Ar,;a 
Kuruçay 1544 üncü 2 inci S..pelçi 'o. 1382 ada 11 par· 
sel 90 :\let••e murahbaı :ı2 tajlı Ar;ıı 
Kunıçay 15-18 _inci i\Iektep arkası So. l:l75 ada 5 
ııar,;el 17,25 Jletre murabbaı 6 tujlı Arsa 
Kuruçay 1550 inci Aydın Demiryolu So. ı;l79 ada 
3 parı;el 33 llfotre murabbaı 17 1 tajlı Ar6a 
Kuruçay 1544 ncü ikinci Sepetçi So. l:l82 ııcht 8 par• 
8el 62 :\letıre murabbaı 16tajlı Arsa 
Üçüncü Karataş Halil Rifat ve !kinci Dar So. 649 ada 
19 parsel 607.50 :lletre murabbaı 329 3:l5 Numa· 
ralı Arsli 

970 İkinci Karantina lsliıhane caddesi 779 arla 8 parsel 
06,75 :\letre murabbaı 109 kapı Numaralı Ar•a • 

ll80 (,ümlyalı ;\lüstecabi Tınaz tepe 874 ada 23 parsel 
582,50 :\leta·e nıarabbaı bila Numaralı Arsa 

9!!1 Salhane Yeni Turmı \'e Enveriye So. 680 ada 16 par· 
Kel 97 Metre murabbaı 103 lO!'i Eski Numarıılı Arsa 

082 Salhane Ennı-iye So. 689 ada 14 p:ırsel 164,50 Metre 
murabbaı 103 tajlı Arsa 

!l~:ı Üçüncü Karataş En veriye So. 647 ada 1 paırsel 666 
Metre murabbaı 141 16 Eski Numaralı Arsa 

!Hq İkinci Karantina 230 ncu istikbal Sö. 1751 ada 8 par
e! 116 Metre murabbııı 711 tajlı Area 

98;; Güzelyalı Tramvay caddesi 862 ad:ı 57 pars~) 561,50 
;\fetre ~fll'rabbaı 892 , 'umaralı :;..1hildeki Arsa 

!hlG Giizelyalı Tramvay cadde<i 862 ada 59 parsel 573,50 
~Ietre ~furabbaı 896 Numaralı sahild~ki Arsa 

!lRR Güzelyıılı Tramvay caddes~ 862 ada 58 parsel :;70 
. !etre murııbbaı R94 Numaralı sahildc_ki Ar~a 

\ 

1850 00 

20 00 

28 00 

24 00 

20 00 

20 00 

121 ~o 

30 00 

425 00 

20 00 

40 00 

199 80 

46 40 

3950 00 

4020 00 

4000 00 

İcar -ıı Salhane Vııpuıı· iskelesi 36 00 
Yukarıda yazılı emvalin pc~iıı pur:ı ile mülkiyetlerine ve bir parça 

ıran; menkulün de bir senelik icarı na 8 r ıı 941 tarihinden i'tibaren 16 
ıtiin müddetle müzayedeye konulmuştur. ihaleleri 2.J/11 / 941 tarihine mü
sadif Pazartesi günü saat 14 dedİI!". 
. Taliplerin muhamllll.'n bedelleri ü~erinden yüzde 7 ,5 depozito akçesi 
~alı~arak yevmi mezkurda l\lilll Emliık :\füdiirlüğünde miiteşekkil sarış 
0ınısyonuna mUrncaatlnrı ilıin olunur. 8 22 (4662) 

---- '(ARADOLUJ 
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Avcılar köyü ask eri p osta 618 Satın alma k omisyonundan: 
1 - Kapalı zarf usulü ile 2300 ton ot alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 137500 l!ra olup muçakkat teminatı 
10310 lira 25 kuruştur. 

3 - Eksiltme 11-11-941 salı günü saat on birde Kiiçük Çekmece
nin Avcılar köyündeki «.ıtın alm:ı komisyonunda yapıla -
caktır. 

4 - Şartname her gün mezkfır komi•yond:ın istenilebileceği gibi 
mektupla da müracaııt edilirse cevap veril'İT. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin mühürlü teklif mektuplarını kanu
ni vesikayı ve münakasaya istirak \'esaikasını ihtiva edecek 
olan kapalı zaıfları ihale ,afitııırlan bir %at evveline kadar 
Avcıl"r köyündek; satın nlnın konıis_l'onu ı·iyasetine makbuz 
mukabilinde vermeierj Jazım<fır 17-l!l-27-8 

J.... Çekmecede Avcılar kiiyiinde Salın AL. Ko. mındaıı: 
1 - Kapalı zarf usuliyle 2000 ton odun alınacaktır. 

2 - Muhammen bed~li 40000 liıra olup muvakkat teminatı 3000 li
radır. 

3 - Eksiltmesi 12/ ll r 941 Çarşamba günü saat 11 de K. Çekmecede 
Avcılar köyündeki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname her gün mezkur komiRyondan istenileceği gibi mektup
la da müracaatlara c0 vap veriliır. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenler ticaret odalarında mukayyed ve 
bu işlerle iştigal etmi,, olacaklardır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mühürlü teklif mektuplariyle kanuni ve
sikayı ve münakasaya i ştiırak vesikasını ihtiva edecek olan kapalı 
zarfları ihale saatinden bir saat evveline kadar Avcılar Köyünde
ki satın alma komisyonu riyasetine makbuz mukabilinde verme-

leri. 29 31 3 8 

ça,uıkkale askeri satın alma komisyını:undan: 
l - Yenice ormanlarındaki maktaalardan alınacak beş bin metre 

mikabı ağacın ormandan kesilerek Çnnakkaleye nakli ışının 
kapalı zarfla ihale günü olan 21-10-941 salı günü talip çıkma
dığından tekrar ihalesi pazarlıkla 10-11-941 pazartesi günci 
saat on beşte yapılacaktır. 

2 Beher metre mikabı 32 lira olup kati teminatı 18500 liıMdır. 
3 - Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
4 - İsteklilerin komisyona m!iracaatları. 4-8 

lslaııbııl Levazrnı Amirliği Satın Alma Kcmıisyonıında.n: 
1 - Salı pazarındaki an barın tamiratı kapalı zarfla eksiltmeye kon

muştur. İhalesi 12/ 11/ 941 ç.arşıımba günü saat 15 de Topha
nede İstanbul Levazım amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 27376 lira 8 kuruş ilk teminatı 2053 liıra 20 ku
ruştur. Keşfi komisyonda görülür. Taliplerin kanuni vesika
lariyle teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa.at evvel komis-
yona vermeleri. 25 29 4 8 

Topkapı lllaltepe sa.tın alına konıisyonundan: 
1 - Pazarlıkla 2,400,000 kilo odun satın alınacaktır. 
2 - İhalesi 10-11-941 pazartesi günü saat 9 dadır. 
3 - İsteklilerin yüzde on beş teminatları ile birlikte Topkapı Malte

pesinde 350 askeri posta satın alma komisyonuna müracaatları. 
4 Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görülür. 4-8 

Topkapı Maltep e 350 aske r i poata Sa. Al. Komisyonundıo.n : 

1 - Pazarlıkla 39,000,000 kilo odun satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 10--11-941 pazartesi günü 'ant 9 dadır. 
:ı - İ:-.ieklilerin yüzde on be§ teminatları iJe mezkUr gün ve saat

ta Topk,.pt maltepe"inde :J50 Asker; po•ta satın alma komi>
yonua müracaatları, 

1 - Ev"af ve şeraiti her gün komı•yonda görülebilir. 6 8 

Topkapu maltepe asker i •atın alma komi syonundan : 
1 - Pazarlıkla 3900000 kilo odun satın ~lınacaktır. 
2 - İhalesi 10-11-941 pazarte.si günü •aat 19 dadır. 
3 - İ,;\eklilcrin yü?.de 15 teminatlariyle birlikte mezkur 8aatte 

topkapu maltepesinde a.<keri posta 350 satın alma komı..•yo
nuna müracaatları. 

- Evsaf ve şeraiti her gün komısyonda görüle.bilir. 7 8 
iz mir levazım amirUii ıatın alma komiayonundan : 

1 - Koı· birlikleri için 3 bin kilo sabun pazarlıkla 'atın alına -
c;ıktıı. 

2 ...,. Pazarlık ve ihalsi 13--11-941 perşenbe günü saat on beşte 
kışlada levazım amirliği 0ntın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

a - ls~klileıin teminatları ile birhktc mezkiir gün ve :-;a~ltt-u ko
misyonda hazır bulunmaları. 

4 - Vasıf ve şartlar her gün kombyonda görüleh_il_iı..:.··-----
Jzmir i;;;;ı~ -;-mirlii~at;.:;-aJ;;- k~ı:;; i;yo;;u~dan : 

1 - Tepecikteki anbar pıızarlıkla tamir ettirilecektir. 
2 - Keşif tahmin bedeli 51'1 liradır. 
3 - Püzarlık ihalesi 13--U-941 perşenbe günü saat on beşte ya

pılacaklır. 
4 - isteklilerin mezkuı· gün ve saatta 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesikaları ile izmir kışlada levazım amirliği satın alma komis
yonunda hazır bıılunmaları. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülür. 

lzm ir levazım a mirli i i aatın a lma komiayonundan : 
Cinsi lltiktan 
Kırmızı biber 2000 kilo 
Pirinç 10000 • 
Patates 10000 • 
Şehriye 2000 • 

1 Cins ve mikatrları yazılı 4 kalenı ,vıyecck maddesi pazarlık
la satın alınacaktır 

2 - Pazarlık ve ih,.le•i' 10-11-941 pazarte.'i günü saat on dörtte 
izmirde kışlada levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

:ı - Taliplerin mezkur giin ve saatta kati teminatları ile komis
yona müracaatları . 

lzmir Levazım Amirliği Satın Almıo. Komiayonundıuı: 
1 - Bazı birlikler ihtiyacı için 197 ton kesilmiş sığır eti kapalı 

zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Beher kilo<unun muhammen fiati 45 kuruştan hepsinin mu

hammen tutan 88650 lira olup muvakkat teminatı 6069 li
radır. 

:ı - İhalesi 26-11-941 çnrşanba günü saat on beşte kışla.da leva. 
zım amirliği satın aim{t komisyonunda yapılacaktır . 

4 - Taliplerin mezkur gün ve saattan en geç bir saat evveline 
kadar teminat ve teklif mektuplarını komisyona vermeleri 

5 - Şartnamesi her gün komiayonda görülebilir . 
8-13-16-23 

lzmir levazım amirliği satın a lma komiayonundan : 
Cinsi Miktarı 
Kırmızı biber 2000 Kil-o 
Pirinç 10000 > 
Patates 10000 > 
Şehriye 2000 • 

1 - Cins ve miktarları yukarıda vazıh 4 kalem yiyecek maddesi 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - l halesi 10-11.941 pazartesi günü ~at 16 da izmir kışlada 
levazım amirliği satın alma komisyonu nda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin belli gUn ve saat ta kati temin atları ile komisyona 
ın!lrıı.c11ıı.tıarı . 

Sayfa 3 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - 144 ton kuru fasulyaya muayyen günü olan 3-11-941 de ka

palı zarfla yapılan eksıltmesinde talip çıkmadığından bu ta
rihten itibaren bir ay zarfınd~ pazarlıkla satın alınma•ına 
karar verilmiştir. 

2 - Talip olanların 13-11-941 perşenbe günü saat on beşten iti
baren izmir kışlada levazım amirliği satın alma komisyonu
na 2490 sayılı kanunda yazılı ve><ikalariyle ve teminatlariyle 
birlikte komisyona müracaatları. 

3 - Beher kilosunun muhammen bedeli 21 kuruştur. ı~tekliler 
şartnameyi her gün komisyonda görebilirler. 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
l Merkez birlikleri 'htıyacı için 80 hin kilo patates kapalı zarf 

usulü ile satın alınacaktır. 
2 Beher kilosunun muhammen fiatı 12,5 kuruşt~n hepsinin tu

tarı 15 bin lira olup muvakkat teminatı 750 liradır. 
:ı - İhalesi 26-11-941 çaı·şanbn günü saat on beşte izmirde kışla

da levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Taliplerin muayyen günde ihale ~aatından en geç bir saat 

evveline kadar teminat ve teklif mektuplarını komi•yona 
vermeleri. 

5 - Şartnamesi her gün komisyond~ görülebilir. 
8-13-16-23 

lzınir levazım amirliği satın alına komisyon u ndan: 
l - Çeşmedeki birlik ihtiyacı için 30 bin kilo kesilmiş sığ-ır eri 

kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 45 kuruştan hepsinin mu 

hammen bedeli tufarı 13500 lira olup muvakkat teminatı 
1012 lira 50 kuruştur. 

3 !halesi 26-11-941 çarsanba günü :•aat on beşte izmirde kışla-
da levazım amirliği satın alma komi.•yonunda yapılacaktır. 

4 - Taliplerin ihale saatından en az bir saat evveline kadar te· 
minatlarını ve teklif mektuplarını komisyona vermeleri. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
8-1 3-16-2!l 

IZDliJO levazım amirliii aatm alma komiayonundanı 
1 - Merkez birlikleri ihtiyacı için 83 bin kilo kuru 'oğan a~ık 

ek8iltme usulü ile satın alınacaktır. 
2 - Beher kilosunun muhammen fiatı 6.1\ kuruştan hepslni:ı tu

tarı 5395 liradır. 
3 - Eksiltme ve ihalesi 26-11-941 çar:;anba günü saat 15,30 da 

izmirde kışlada levazım amirliği satın alma komi"·onunda 
yapılacaktır. · 

4 - Taliplerin mu,.yyen günde ve saatta teminattan vei kanunen 
gerekli vesibları ile komisyonda bulunmaları. 

5 - Şartname her gün komisyonda görülür. 
8-l!l-16-2:~ 

lzmir levazım am.irliii aatın a lma komiayonundan ı 
1 - Muhtelif birlikler ihti~·acı içın u:ı ton saman pazarlıkla sa. 

tın alınacaktır. 
2 - Pazarlık ve ih~lesi l:l-11-941 ııer~enbe günü saat on be~te 

yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesiaklariyle ve temi
n~tları ile birlikte kışladakı levazım amirliği satın alma ko-

3 

mısyonunda me zkur gün ve s:ı:nta hazıı· bulunmaları 
4 - Vasıf ve şartlar her gün komisyonda görülür. 
İzmir levazım amir liii salın a lma komisyonun dan: 

1 - Seferihisardaki birlık iç'İıı 9 bin kilo sığır eti Jl'!!Zarlıkla sa
tın alınacaktır. 

2 - Pazarlık ve ihalesi 13-11-941 ııeı"e nbe günü saat on be8te 
yapılacaktır. · 

3 - İsteklilerin 2490 sa.ı·ılı kanunda ;· azılı \'esikaları birlikte İz
mir kışl~da levazım amil'Iİği satın alma komi,;yonuna müı·a
caatları. 

4 - Vasıf ve şartlar her gün kom i:<y onda görülr. 

H a rbiye yed ek subay okulunda satın alma komisyonundan: 
1 - Beher kilo;unn:ı istas~· on veya ıskelede t~slim 5 kurus 75 ~an 

tim nat tahmin edH~n 600 ıon kurn ot 14--11-941 günü saat 
on beşte pazarlıkla satın alınacaktır 

2 ş,.rtnamesi her gün komi syonda gö.rülür. 
Muhammen bedeli 34500 Jir ·:ı olup kati teminatı 5175 lira
dır. ı~teklil e r i n bell i gün ve sa:ıtta komısyona müracaatları. 

8-10-12 
Harb iye ye elek subay okulund a ıatın a lma komisyonun dan: 

l - Pazarlıkla 50 ton patat~~ satın :ılınacaktır. 
2 - Evsaf ve hususi şartlar ~omisyonda görülür. 
:ı - !halesi 12-11-941 çıırşanba günü saat onda nıpılacaktıı" 

Beher kılosunun muhammen gedeli on kuru~tur. Taliplerin 
kati teminatları ile komisyona müracaatları. , 

İ atanbul levazım amir liii satın alma komisyonun da n : 
1 - Beherine 90 santim fi:ıt tahm in edilen sekiz milyon adtl ok. 

sıde edilmiş bakır düğme :ılınacaktır. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi 13-11-941 perşenbe günü saat on dört• 

le tophanede 'İstanbul levazım amirliği .satın alma komis• 
yonunda yapılacaktır. 

3 - ilk teminatı 4850 liradır. Nümunesi komi;;yonda 
isteklilerin belli günde komisyona müracaatları. 

l.z~ir levazım amirliği satın alma komisyonun dan: 

görülür. 
8 11 

Cııı.ı Miktarı 
Şehriye 800 Kilo 
Kuru üzüm 3000 , 
Şeker 2000 • 

• ~ ... • 
. ... J • 

1 - Cins ve miktarları yukarıda ,vazıh üç kıılenı )·iy~cek maddesı 
, pazarlıkla ~yrı a)Tı satın alınacııktır. 
2 - İhalesi 10-11-941 pazarte.-i gtinii .<aat on beşte izmir kı~lada 

leva_zım .amirliği satın alma komis.l'onunda yapılacaktır. 
3 - Talıplerın kati temin:ıtlnrı ile komıs)·ona müracaatları, 

ilk okullara devam mecburiyetindeki 
çocukların sayımı 

Sayın lzmir halkının .dikkat na
zarlarına: 

İzmir valiliğinden: 
1 - İlk okullara devanı mecburiyet inde bulunan 7 _ 16 yaşındaki ÇO· 

cukların sayımı 8 ikinciteşrin 1941 Cumartesi günü yapıl:ıcuktır. 
2 - Bu işe memur edilenler meskenlt>ı·i birer, birer dilaşacaklar ve 

sayım bu suretle a;·n i günJe ikmal o l unacaktır. 
3 - Çocukların o gün meskenlerdı> oturmaları , .• gelecek memurhrı 

beklem<'leri mecbıırıyeti yoktur. :\femurlar .ııeldikleri rnkit sayımı ~·ap ı· 
lacak çocuklar oralarda ol~un olma'ln memurlar tarafından "Onılac·ıt; 
suall q·c rn~skenlerde bulunanlar revaplarını verc~klerdir. 

4 - Kendilerine \'erilen vazifeleri y:ıpmıyıınlar, istenilen maliıma:ı 
wrmiyeııler ve bu husustak, m e,·ıııata ıııuhai<'fd <'denler haklarınd:ı k:ı
nuni takibat ifa edilecektir. 

5 - SuailHe tam ı;e\•aplar verilme:<ı ve m•murlara kolaylık gö,üeril-
rnesi Muhterem İzmir halkınd:ın l'ic:ı olunur. (466:1) 

inhisarlar umum müdürlüğün
den: 

ı - Niimunelrn·i mucibine", :ı2602 kilogram igg:ırta kanaviçe sa
tılacaktır. 

2 - Muhammen beclcf, 24,451; 50 !iradıı·. 
3 - Pazarlık 18-11-941 rnlı günü ,;ant 9.30 da Kabataşta le\•azım 

şubesinde müte'i<'kkil satış komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Kumuneler her gün adı geçen konıisyond" görülebilir. 

2 8 10 18 (4577) 
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SAHiFE (4) 

ıaradenizdeki hadise 
- Baıt..rafı 1 inci aahiled• -

kayboldu. Bu esnada başka bir motör 
bize doğru gcliyn·du. fğnu :ıdayn odun 
:ılmıy:ı giden w Niy:ızı Kaptanın id<ı· 
ı·e inde lıuluıı:ın lıu motür, denize :.t
Jınııılurla filikacl:ı lıuluııan ben \"<' tli
g-2 ı· mürettebatı kurtararak ıxızarlt•,i 
Rabahı bizi İğne adaya çıkardı. 

:\fotürümilzün d0 niz üzerinde be.~ 
saat rnndığını .seyrettik. Yangının 
İğ-ne ·adadan da görüdüğ-ünü \'~ top 
seslcırinden e\'lerin camlarının kırıldı
ğını orada öğrendik. 

Gene kaptanın ifadesine göre. mo
törd~ bulunan mlirettebat ~unlanlıı·: 

l\Iakiııh;t Fikri Y tim, Rizeli Ya
kup Kılıç, 1ııebolulıı ~Iehmecl Demir
ba~. CidPli Ali Ekin, tııebolulıı Osman 
Şi>ımaıı \'e :\[ustafa Arslandır. Bunla
rın lıı>p:;i de knrtulmıı~tur. 

Karn:ıkdere motcni l!J!rn ene. inrl" 
rnpıl~ıı", :on .sistem \'" eli. 1Jin liı·a 
kı;..·mct!~cleclir. '..\Iotiir ,..ig-orl:ılı cleğ-il
diı'. 

H!) Aınerikan bahriye
] isi hoğukl u 

\'a:-ıiagtoıı, 7 (A.A.) - Son kat'i 
malumata göre Robin Ce;..·mi,;in tor
rillı>nmesi hüclisc.sincil topyekürı !J!) 
kisi ölmüştür. 

SOVYETLERE GORE 

Amerikan siuasetini 
değiştiren amil 

(ANADOLU) 

Sovgetıer gardımdan 
memnun değillermiş 

8 ikinci Teşrin 1941 Cumartesi . 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

Hiller, icrantiyle ı\ıııc- Lilvinof vnrdııııı temin SON DAKiKA: Istanbula çuval ve 
rikayı ~o senelik inl'i- icin Va~jngtona ÇörçİI bir nutuk ı k--
radcı siyaset.inden Lonc~2~<l~~~~.İ)yor::~l~rin s:- kanaviçe ge ece 

a)'Irnııştır ya,; i muharıiri yazıyor: söyledi İstanbul, 7 (Te'.efonl.a) - Yakın- yapılan yerli çuvallar, piyasada hı • 
Nevyork, 7 (A.A.) Ronald, Litvinofuıı, Uman,;kinin yerine Va ela fstanbula mühım ınıktarda çuval tulınu.-lur. Almanlar da yerli çuval 

Telgram gazete.sinde diyor ki: !'lington. efirliğine tayini teeyyüt ede:·- «Tarih, beseriyete örnek ve kanaviçe s,rel.ecektir
1
. Bttı ,_ı;uva1ı ve !arla ·memlekjetimizden Alm-:ınvava 

«Azadan küçük bir grubun h)tirak 'le, bu haber Stalin politikn,;ında anıil • kanaviçeler, 1htıy-:ıcı o an uccar arı- . • · · 
ı>tmek ü•tememe.siııe rağmen ayanda olan iki ilevin veni lıil' tecelli:>i olarak olanlara ve zahn1et c;e- mıza. dağıtılacaktır. ıh~·acııtı kabul edeceklerini alakadar 
"l"a\Ti tabii hal görülmektedir. Ay11n telakki ~tİilebilir. Çünkü bu hare - l l f :\Iemlelwtimizcle kıı:lıutlfezinden lara lıilclirmişlerdir. 
25' ::enedir ü. kİJ) ı>ttiği infirat politi- keti~ en-ela Rusrnııın Amerik:t ile ·en ere sere tacı y . t na gıda m dd--s"ı go" tu" ren "urtulU' kasından anılmak ltızım gcliıı gel mlinasebctlcriııe ~e kad:tr büyük c- giydir~cektir» unanıs a a u " ' 
mecliğini tetkik ediyor. Bu mücade- hemmi:-·et VL'ııdiğ'i görülmektedir. 
lede infiratçıl:1r mağlübiynti kabul Her nı> kadaı· Unianski Va>iingtonda Londra, 7 (A.A.) - İngillerenin vapuru Çanakkalede kaldı 
divorlar \'e kanunun tadil eclilece _ muvaffak olmussa da, Lil\'inofun ~imalinde bir yerele nutuk irıul ed"n 

dni bilivoı·laı-. Bu değisiklik nc>diı"? devletler arasında mühim bir mev- İ~giliz .b~~\·ekili :.\!ister Çörcil !3Unları j,;tanbul, 7 (Telefo:ıln) - Yunanislana gıda maddeleri ve sıhhi 
A\' ll!l ~ecli~ini Yirmi senelik :-:olun- kii \'ardır. Bu ÜI) ın, Lil\·inofun me - soylemıstı.r .: m!tlzeme go''(L"'ırmck üzere ist: nbuldaıı hareket eden Kurtulu;.;,· vapuru, 

· · lı ,,t· "' 1 1 h f ela lncrılız milletinin :ızm ~ yenil"- · dıııı döndüren kuvvet ııedir'! ar, ını 1\Usyanııı na-ı ( a ·ı :~.~-- '. , "'. · . • . . ı·· ·· · ç 1.k ı ı k ı t \' 
;u 1 k t" ., · b ·· 1 ulunduğu lı biı· tarzda kullanmak istedıgını mez .• ,.. ~ıddetlı ve anı bır daı lıe, ı:e süvarinin gördüğü uzum uzerınc .-ana,; ·a Ne ·:ı mış ır. apur ayın 
• em e e ımızı, ugun ı h · ı · dı> i1'"cle t kt d" de uzun sürecek bir sinir h·t~·bi takıp loktız.unda Pire.ve hareket edecektir. 4• 

;ı:; .kt~~;~ll:~~~~ :ıg~~ıı~it\i~~~n ~l(n~ .. ~~ Ile;:lin, e7 ~~--1.r--- Alman gaz~- etti~lmiz . .\"Olu .. ~l~-~'.~tlrem~z-- ' 1 Bog""azı·çı"nde bı"r fabrı·•a tamamen uandı 
} d·ct · p Tkt lı rrcn japon tch leleri I il\'inofun Vasington sefirlı- 1.u harbe sııı ukleıımekten kurtu - I 

tlr.dı. ılıı, .:ı~~ .ı ·t.et ~ı\ı etfı'.ıislir. Al~ ğine t:n~iııinclen b:ıhls.b bunu So\'- mak iı;in hiç bir memleket bizim k:ı-
c 

1 ı ll \azı.\ e 
1 

e\ ı · · · cl·ı · · J ·mn 't ı· F"k"t btı h 'ır~ııı 1.~t,"~. btıl, 7 (Telefonla) - Bog-aziçiııde Balta limanında bu ak~am maıı icraatı, :;özlerclp,n da?a. beliğ retlerin simcliki Amerik~n :•ard~. - ' 1 C:•'. ı~ .. mı:; .1 ," , " ''. ,' ., "" -

b. t ı k ı· · · ıro· ·teı·mı~t·ı· l..,e mından memııuıı oım~·clı.,1111 eros- çıkmasına sebebı)et \ .ermış olan!.ırd:ııı saat 8,15 de bir fabrikada yangın çıkmış ve fabrika tamamen yandık-ır an.ca ·ene ısını" s · ·' · ' - ' · ' " "' · b". k .-·k· k ·d ı · lhl'ın 
milerimizin torpillenm e~i. bir gemi i.;'.n terdiğiııi ynzı.\·orlar. Eerliner Yor - tı ,,açı, . :- u ~~ ~ıı: ~~ ~ 11 ~u d _ tan sonı'3 -ıö:ıdürülelıilmiştir. Fabrika miidUı ii Fuad, binanın fü:ı.t ka-
l 1 1 - limandan ayrılınca de - ter Zarturıg czcüml~ diyor ki: bııh;1 .decek ol~nlar~a, bızı haı be e tındaıı "ere atla mı~ \'e bu Yiizden \.'aralanmı~.tır. Müdür, hastahaneyp 
HI uııc ugu . . . _ .. , . ·. . \'am ıc.n cok ısteklı bulacaklardır. -' 11 ,zlerd~ emnı~ettc olm,ıdıgııı_ı gr,.,- . Lıtvıııofun Vaıııngtonda ne yap~- ~rı· ·t. eı· c· 0· ·ı·cı·ı btınd"n soııı·" ger . .en kalclırılmrn.tır. 

b• · i hif d ", ·,t; · Hududlarını garantı t - "'dd l d.. ... - hı - " · · • " · " - Bat tarafı ll'llDC •• e e - Lı mı:; .ı. . ·· .. ' . _e - cngını uzun mu e. u .. un~ege - harh!n nasıl kazanıldığını anlatmı::; -.·e H b v·ıh 
pıkınlarınd~ı ~4 Alman tayyaresi dil tikten .sonı a kuçuk de\ letlerı ışgal zum yoktur. Bu t:ıyın, Amerıkan yar d . t'. ı.·. am urg ve 1 ems. Amerı·kan - Ja-

d 1 t Rusv<>\·a ta·ı ·· d d . t k .. d. I ·t . emıı; ıı .. ı. slirlilmü.-tür. t! en. c o.su k:.· '.>k'b . ' '.tı.ıuzd eb~ln ımını tcm~ıı eme ıçın ır. ,ı \'ı - - ·Elimizden geleni yaptık. Ve dai-
:.\fo,;k~va, 7 (A.A.) - Ta3 Ajan- bu ada;n e~1 . u7u. .ıı· ı ıma ı e nof. b?l~eyıklerl derı:ıo.kratlar. ara- ma daha iyisini yapmı):a devam ettik. halen bombalandı •• b t 

, 1111 n muhabiri bildiriyor: bırakm.tmı::itıı. İ~gaı ~ahalarında re- sındakı ıttıfakın remzıdır. Stalın bu II· t· l· . d· , ., d"'. . · t' pon munase 8 J · 1 · 'd · II'tl · · h .. .. • .. . <1 .ı .ııımız ,ın \e gecır ıgımız ım ı-:'ı!oskovavı müdafaa eden kıt..alaı, hıne enn 1 amı ıse, ı erızmın va curnm ortagını Ruzvelte gonclerı - hani· ·d d "' ld 
1 

· • 
. tt katla· · ı . . l b'I • . . b h d'l · b .. k'· h ' .u an er,, a ı c J "it re ı"°ızerıne taar j 1 • d muvaffakıyetli karşı hücumlaı· yap- ı~. ~ ne. '. 'ı .. ı ~n gı_c e ı ecegını yor~·'.1, u ~~ u .. ı erın _ugun ·u arp Bugünkü hıııı:b.e temas eden lııs.riliz OO'J e , c:' - aponya gaye erın en 

mışlardır. Sovyet tank birlikleri bir g-ostermıştır. Bulun bu ıcraat, Al - tekı rollerını gostermeı;ı bakımından BasvekT ·özle .. ne devamla. o l h fif g f • k . 
köni geri almışhrdır. Bir gece hü- ~ :rnvan.ı~ .. hak.lam ria~-~~e. en ufak dikkate şayandır. fngili~ler, d~nyayı ~ Şi~ıdl büt~i~ bunlara ;.~niden bas- ruz ar a eç l vaz geçmıyece ymış 
cu~u neticesinde süvari kun-etleri- bır tem,ı)ul go,;;termedıgını orta . .-a Rusların z~fcr habederıne boguyor- lamak mecburİ\·eUndeyiz. Almanlan~ Londra, 7 (A.A.) - Hava nezare- 1\Iadıidden verilen haberleı·e gö-
miz düsman gerisine :ıüfuz etmiş, ~oy~u:tuı:. . . . . ·-· tar. Mes~~a, Almaııla~·ı.n Mosko~-_ay~ korkunç ve şe);tant militarizmini zin- tinin tebliği: rz, Kurusunun Vaşingtondaki v-a -
düşmana çok ağır zayiat verdirmis· . l".g_eı Hıtler ~enız haı hını ıstedı~ı 7 s~n teş~ın~en ~v.~el :.ıp.~:decegı h, . circ vurduğumuz halde bugün onun Hava ı:aırtlarının fona olmasına ra~- zifesi ehemmiyetli görülmektedir. 
tir . .\Iotörlü piyade kuvvetlerimiz, rıbı ~dare ed_ebıle~~k kudrete sahıp beıı el~ ıleıı suıulmuşt.ur .. Bunlaı yeniden dirildiğini ve nazi istibchdı men bombardıman tayyarelerimiz Al- Nevyork Herald Tıibünün Vasing -
mü,;tahkem bir noktayı ve bir köyü ol-a~ dı, _bugun bızım ham madde- ?ep pıop~~andadır .. F-:ı~at ~ al~n a- 5eklinde ve daha keskin bir vaziyett~ man;•a ve işgal altındaki hedeflere ta- ton muhabirine göre ise, Amerikan 
zaptetmi~ler ve düşmana çok J,üyük 'er tedarık etmemize bile mani ola - ıanların ıyı temennılerıne ragmen ansızın k:ıır5ımıza çıktığını görüyor.ız. arrnz etmislerdir. . japon görüşmelerinin girdiği ı;af-
zayiat verdirmi ·!erdir. Topçıımuzun caktı.. Sovyetler mahvolmuştur. Uzun bir savaşa bir keıı:e daha karşı Vilhelm~hafen, Hamburg Ye si - had:ı Kurusunun bir şey yapabilm~-
temerküz ettirilmiş ateşi, :\1ojaik~e ı.:te: m:mleketi~~iz!n göı·ü>i tar~ı- Afganistan bitaraf- koymak mecburiyetindeyiz. mali garbi Almanyadaki diğer hedef- ~i ümidi pek azdır. 
giden yol boyunca Sovyet mc\ zil eri- ııı .\ :1.\~~ .\ a\:a;ı clegı~tıren şey ııu!ıın- Çörçil bundan sonra, son harbin bir (erle, Lohaverdeki doklar bombalan- Bazı japon gazeteleri, Amiral Na 
ni .\·~trmağa teşebbüs eden büyiik biı ar degıl, Hıtlerin bu hareketleri ol- lıktan ayrılmıyacak hii!ü;;asını yapmış ve sözlerine devam mı~. düşman subrına mayin dökül- muranın yerine Kurnsunun sefiı·liğ,~ 
tank birliğini pü.-küıimi.i tür. Büyük muştur. Pe~-:ıver, 7 (A.A.) - Meclis Kıi - lıı; müştiir. tayini ihtimalini incelemektedirler. 
miktarda düı;man tankı ha~ara uğrn- Batan genıiler bilde açılmıştır. Beyanatta bulunan -. O ·z~man .b__ütün d_~inr~?a hüı·ri- . 1:-ondra! .? (A.A.) - Hava nezare- Diğer taraftan japonyanıı'ı Kanada 
mıs ve yol boyunca terk edilmislir. N , . ·k kral, harbin doğuya .vayılması yü _ y~tın yegane sılahlı ~u~afıı olarak tının teblıgı:. . .. . elçisinin de Vaşingtonda olduğuna 

Londra, 7 (A.A.) - Mo~kova rad ~\.\ oı :. ~- ~A.~_.) .. Sengal zünden doğan durumu tetkik etmek biz kalmıştık.Fakat elımızde hemen Tayyarelerımız dun ge~e Frız açık- işaret ediliyor. 
yosunun bildirdiğine göre Hııng-ö a. Petrıs motorlu ıngılız gemısı, cenu- .. . ı· . t l • d , t et- hemen silah yoktu. Dünkerkte ordu- larında himaye altında gıden bir ka-
d l R 1 t t k d .. ... Atlantı'kte to· ·11 ··t·· '1·· t uzeıe mec ısı op anmaga aı,:e • . t ···J,.·d· M·· Nişi Nisi gazetesi, Amerikan - ja-a:-;ınc a u,; ar u unarn · tı~mana .ıı '.. .. .. 1 pı enmış ıı. -• ure - tiğini söylem istir muzu kurtarmıştık. Lakın bu cırdu, fileye hücum e mı~ _ı ır. uteaddid · 
ağır kayıplar verdirmektedirler. tebatı olmuştur. ·. . ' · . . bütün teçhizatından mahrumdu. vapurlar bombalanmış ve birinin ya:ı- uon mün-asebetlerinden bahsettiği 
Düşmanın taarruzları. IIangö kalc~i ""evyork, 7 ( A.A.) - N evyork d~ Harı_cıye nazırı, Afganıstanm bı- Artık valnız değiliz . Diğer büylik dığı görülmüştür. :\Ianş limanlaıı.·ına bir yazısında diyor ki: 
önünde ağır kayıplarla tarcdilmi~ - niz m-:ıhfilleı ine göre ingiltere he~a- taraflı&:ını muhafaza. etme~ ?n!m - milletleri~ bizim safımızda ver al • hücum edilmiş ve dü man sularına cjaponya ile Amerika müna11ebet 
tir. bına işleme_k~e ~lan. Borfon. Norveç mn<lakı ~ararım tevıt etmıştır. malnnnı t min ettik. · mayin dökülmüstür. S:ıhil muhaf:.ıza !eri büyük nikbinlik doğurmamalı -

ALMANLARA GORE oetrol gcmısı. ·~ım:ılı Atlant!kt~ ba. Amerıkan subayları lr- Çörçil nutkunu ŞU ci.imlelerle bitir- teşkilatına bağlı tayyareler Hollanda dır. Çi.inki.i Kurusunun Vaşingtona. 
t ırılrı:ıı*tır. G~rı:ıı Tck:·:ı,.t:ın . ıngı ltert:' ] d • • _ mişlir: sahili açığında ılı şman vapml3rına vaı ma,;ı, Amerikanın bize karşı si-

-Baı tarafı 1 inci aahifede -
Soıı zamanlarda saı k cephesinde 

müttefikler \'eni ilerİomelt>r \' :.pnıak 
la heraber, ·i;;gal sahasındaki elli~ -
m:ın kuvvetlerinin temizlcnnwsini de 
bas:ırmaktadırlar. Macar kıl:ılarınııı 
lııılunduğu bir mı:ıtakada rliismaıı 
Donetz nehrini geçmeğe teselılıÜ,; et 
mi>?se de bu tesebblis akim lııı·:,klınl 

tır. :.\Iacar topçusunun da :ıte~i.\'· 
le hiı· rlü>:man grıı btı imha ı•clilmi~ -
tir. 

,., gıtmck~~ ıdı. Aynı malıfıller go- an aya gtdıyorJarllUŞ - Çabuk ve UCUZ bir rnfer temin hücum etm;şJerdir. 8 layyar<'miz ÜS· vase'tini de.ğiştireceğj manasını ifa-
~~.' . b~ı katıleye dahıl ha~k:ı bir çok Nevyork, 7 (A.A.) _ D. N. R. edeceğimiz hakkında hiç bir zaman le- lP.rine dönmemiştir. de etmez. F:ızla nikbinlik yersiz o-
, uk \ apurları da batırıJmı~lır. Nevyork jurnal Amerikanın bil _ minaL vermedik ve asla vaidlerd<.! ' hı- Lon(~ıra, 7 (A.A.) - İngiliz hava ve tur. japonya için isteklerinde vaz ge 

.~n.dr:;, b71"!~.A.) - Amırallık ela dirdiğine göre, Nevyorkta vapurla- luıımaclık. dahili emniyet nezaretlerinin tebliği: ~ilıniyecek iki sınır vardır. Büyük 
resı,-l~n ; ıgı: . ra bineıı bir miktar· genç Amerika:ı Nihayet adamızda her şc>yin lehim i- Gecenin ilk saatlerinde az miktar- <\.syanın Y~ratılma~ı. çenberin yarıl 

C'ırıs ) ol le .~ kol'vetı batmıştır. <>ubavı hal'eketlcri esn:ısında ba;.ı zc döneceğine eminim. Dünya için her da düşman üıyyal'eı;i, bılhassa doğu ması ... Bu Japonya için değişmez iki 
R UZ\'elt-Stalin nı ülaka tı dmıtlarına şimal hlandasıııa gidecek 1 ~ey daha iyi olacak ve tarih hiç eğil- ve cenubı doğuda olmak: üzer~ sahil ~aye<lır. 

'erini :;ö\•lcmis,·lcl'dir. meden bütün beşeriyete örnek olanla- mıntakalarında uçmu~lar v~ bir kaç (Radyo gazetesi) - Baştarafı 1 inc1' aahifede - · J ı N Tok 7 ( 

A k A v • ra ve zahm~L çekenlere şeref tacı giy- bomba atmış aıc ır .• e ha,;ar ve ne . YO, A.A.) - Tokyo hüku. 
Huzwlt, :rn ilkteşrincle Staline gün- 5 erı azıyet direceklil'. de ağır yaralı vardır. :ı:e~ının bildirdiğine göre, japon de-

ıl ordiği mektupta, :\Io,;lrnva konferıın- ıızınde sene başındanberi 50 Sovvet 
,ı :ın)a!';ması nıucihiıır" Amerikanın Staıı·nı·n nutku- •a,~ . 

- Bat tarafı 1 inci aahlfede - Ruslar UTzak Şarktan JJ·are m::ıviııi bulunmustur 
Rusyara ,-üı·atıe ve kahil olduı(u ka- ;;adlı malumat yoktur. Edenı·n· Molotof·a .go··n-
dar harp malzrm ,;i Ye ham madde k ' • ] k• ) • E • f • ••jı it• z· .. • Rugiin g elen hu1.ıerlerdc, Sov.\·et as et• getırıyor ar DUO 8 JS erJ mnıye mu e ış ıgı gönderilme.si irin (•mir Wl'd;ı(ini bildir- k . d d.... • l f 

mu 'H\' e ınel.lnın devam 0 tmcsine 'l"ag- B f 1 . . h"f d er ıgı te gra mistir. Ruzwlt bıı nv~ktul)nııda. mali Al k l 1 K _ - aş tara ı ıncı aa ı e e - L U> 
F.:ge mıntaka~ı emniyet müfctti:i crt·ı·ç·lüklcıı«• kars.ı, kı'ı•,·tl,•ım," \'e u··cıt·ı·n,.. men maıı ı !ı arının ırımın clogu 'kl' k ... ·tı"ı hu hnrlıe yeni bir ondra, 7 (A.A.) _ Rôy r: L d 

7 
(AA) H . . . 

EmruLln.h Karadoğan Diyarbakır " " . " sahillerine vardığı bildirilmektedir. 1 ımt:' aı~ı. ,ı~ "' Si.alinin nutku, Sovyet birliğinin on .ra, · · - -arıcıy~ ~~: 
emniyet müfetti~liğinc tayin edil - v;rmc. kanuııuııılan istit::ıdc cdılcrek Londra bu haberi tekzip etmislir. Bn- dc>~or vermıııtır. . . son zafere kadar Alman taarruzlarına hzırı. ~ıstekr E.den.' ~~v:yM·etllert· fBırlıgı 

. t• E il h K 1 • h bır mılyar dolurı geç mı rccek kadar . d A'ı . k t· 1 . S . , 'tl ,· . 8tokholma gelen habeı le ı ' taar - "ı"dd tlo , . 1 kaı·sı ko"mak kud- arıc ıye omı!lcrı ıu. o o o a aşa-mış ır. • mru a aı ac ogan ~e ri - 1 .. 1 . . • •. . ra a ın.ın ı .ı aıının O\)e eı ı \e- ·· 't · k . kt .· · 'd ·ı e ~ \e azım e . :r • d k. , 
1 

f .. d . t• 
mizcle iki sene vazife görmL·i.s \'e lıun ma zeme goncenlm ~sı .çın teclbırler . b" 1 e 1>te '"ırı>tıgvı oanılm;i rnzuıı umı sız ma eıını me) ana ı·ct· l 11 - a ı"tı·m·ıd vermoktedı'r ırı a ı ce gra ı gon crmış ır: 

:ılındığ111ı da kıınle\·!emistir Bu para- 1
1
11 d ıı· ~Iu W\' mf_h. b~' 

1 
· • 1 ~ <- kovuror. Bu haberle!' Fon Burk'un ınc e o c ugun ' · · . • .. 

elan eYVelki vazifelninde gösterdiği rıın f:ıizi alınmı"\·:ıc~ık Sov~·ct Rusva a 1 ır . .., a.b·ım1 a ı k t:~·ac aL ehvv
1

et ce
1 

a- zıı:hı{ fırkalaıını küh şimale, küh ce- İkinci bir cephe ih~lası ~u:~mrn~da Sta- . Sovy~t _mıllı. bay;amı mu;ıasebe : 
muvaffakıyeti İzmirde ele gö termiş .. h · • · · zır aıımıs ı· mıı ·aveme a ı oma- k . , f lı.. k linin yaptığı telmıh buy.uk bw alaka tıyı~_.hu~u~ıelı~ n,ımına .s~vyet2eı 
kı.Ymetli, dürüst Ye çnlı,skan memur- >U paı:ı)ı m·pten bes ~en" sonra ve ı - ı · ··d ı t k t mıba szvk edere za) 1 11 ııo ta tl\"tnclıı·mı" ··e bü • ük Brıtanv. anın ı"le- bırlıgı hukumetıne en samım ı selam 

onu takip eden on · ·ne. ;arf;ııda ödi\ "- c ıgınc '.111 1 '- ın. mu c e mu .. avenw aradığı;ıı, bir gün Kalinin sehrine, ·' <ı ' • , • ı f . 
1-nrımızdandır. ·ekt:ır. · - · · - beklenıl.em z. Sıvast?ı_ıolun m. u.~laf.'.ı_:ısı eı·te .sı· gün Tula istikametine · hücum rideki h.an•ketıııe aıc nrazıyelere yol !arımı iblfığ etmenizi sizden rica et-

veııı· \'azı'fe·ı·~cle d ·ıft'ak ol da devam etn1 1 ted B k t mckle müftehiı· bulunu,·orum. Bii -ı ~.. e mu\', - R it R . e < n. u \elın Joqa tt'-. . .. teri··or Fakat iç mü açmış ıı. ,, 
masını temenni ederiz UZ\'e · lli\ı·adr.ki ham maddele- zamanda Alma_nların eline g~ç~c'3ği s:.ı- ~a:;ı~·~ıf~ı:ınd~n ~·e ~I~skova b~~~e~ * yük Britanya hükumeti Sovyetler bir 

Ege mıntaka•ı emn.iyet müfettiş- rin Amerikaya .satılması icin Sovvet nılamaz. Lenıngrad cephesmde hır .· ·J •. , ·dak' güzel ''Ollarda . ·t·f StaL nin nutku, İngiliz matbuatın frı !iği hükumetine azami yardımını v:ı-
li••ine baş müfetti~lerden Cem'i Du- hükumetinin eh cao ecleıı . tedbirl ~ ri d ;;.· ikl"k kaydedilme ·ıst· · sı) c cnaı • 1 

J ' 'n ısı~ ela akisLr uyandırmıştır. detmi~tiı-. Biiyi.ik Britanya hükumeti 
"' 1 • .. · 1 J d .•. · b'l 1' kt e.,,Bış .. 

1 
St f . . m. _ Uıı. k k de ı'mkanlarına malik bulunan ge11e- l 

yan tayin edilmi~ \'e vazifeye başla- a acagını umıc ey e ıg1111 ı < ırme · e ugun , e anı a.ı:ınsı, ıa sar ·ta-
1 

Sk f kıl'thrını ve topl .. l Taymi,; gazetesi nutukbn bah;;ile ve milleti bu \'aat in .verine getirilme. 
mıştır. ve bu ham maddelerin So\'\'et borcla- k. s t k ti · · t 1 1 ra ·o • ' arını sura divor ki: sini temin edeceklerdir. Böylece iki 

h l ·ı •· · ·· ·ı ,1ı ·kovye mh·~-· erını·nkl d~IY.rakrte~r 1e le ıı,·ıkledcbildig"i i"in btı hL··ıctımlaı·ı• · ı - ı ---oooı--- rına ma sup ec ı ec~gını ı;.;aret eye- ,. ~~ ova ~e~ c:~ıne n.ı ,; ı me e o - k · sı koyacak bir "vaziveU 1 1 nu·: Kuv\•etli ve refahlı lıir Rusya, Avnı- memleketin el bir igi i e yapacağı gay 
B 1 d • ·· · 1 m~kteclil'. dugunu lııldırmışlı'r. Egcıı· bu haber aı' · c ıu u pacla ı:ıulhun şartıdııı-. retler, düşmanı yenecektir. Alman-

e e ıye eilCUOlenınc e Ruz\'elt, :.\[oskova .konferansının sii- dog7ru ise, "Ok :ı:. ·.eı·indc bir is .. vapılmak- yor. Taymis, eski ihtı"la.fl,ıı·ı tcdkik ede- yaya karşı biırleşmis olan m.emlekeU~-
. d.. d l 1 s ı " Dog'ans Niter gazetesini·,1 a.~kerı · ı_ .. 1 k k b Belediye encümcnı, un Re.•ad ı,r.ı.,. ıı·atin en c o ayı •ta ıne ve Sovyet hü- ta oldug-u sö.vlenebillr. Çiinkü Sov,·d- rt>k şunları .\·azıvoı··. rimiz, uoy ece i i memle etin el ir-
. ı •ık kk " muharriri, Almanların vakıncla kıı;; J 

1 
h · . lebiciog"lunun reisliğınce ı · toplantı- kfimetine te~e. ·iir etınekt~ ve __ mek- lerfn mukadderatını ta.\in edecek garp t . . · Btıgı··ıııku·· h,'tı·bı"n lııtyı"lterecle genı·.·-·. liğ-iy e iıniyetı:ı ve medeniyetin 1 <l 1 1 - - hattan e~ısıııe mecbur kal:ıcakları- ,., - h f ı;ını yapmıştır. Bu top antı a ~ehrin tubunda Stalın < ogrurlan dogru ;a cephesindeki haı·ptır. Sovvetkıı: bu nı temin .edi,\·or. Fakat btı hatların 'çtimai değişiklikler yapacağını kabul mu a azası ve dah::ı iyi bir istikba-

muhtelif :eıntlerinde yeni yapılacak temas edebileceği ümidini izh:ır eyı~- harbi kaybederler e, Uzak Şark kuv- ·ıercde kurulacağını kendi kendine etm~~ mecburiyetindeyiz. Bu hal Rus- lin kurnlması yolundaki müşterek 
mbaL.zı·tıeakhahn.1adlliezı~es,Yonhavl! t~~.:;ı!~.~tıv~cr:ı~ mekt~dir. • .J R 

1 
. vet

1
lerinin hiç bir mana. 1 kalmaz; bu soruyor. Eğer l\Ioskoya va kında dil~ y:ı ıçııı de variddir. gay:~rinke ulaşadcaklardır. I 

. - ' talin, . ı soııle:r. ııdo. llZVC tııı orc ular da harbi görmeden çözülürler. mezsc, binlerce nazi a;;keri kaılar Slaliııin nutkunun Alınanyadaki l.HOS ova a yapı an 
mi~tir. mektubuna cevap n'rerek; :.\Io,;kova Sovyntler için e:-1a8lı dan g:::~·ple h:ıl- altında mrzarlarını bulacaklardır. akhderine gelince, Alman radyoı;u Sta----000 ...... -- konferansında verilen kararlar111 so- !edildiğine göre, Uzak şarktan ne ka- d d ı· · f geç·idresn1İ 

Lizbon, 7 (A.A.) - Lon ra an ının iddıaları ve iki tara ın zayiatı Sıhhat nıeclisi toplandı nuııa kadar dev, m ettirileceği hakkın- dar kuv\·et get:tir,;e 0 kadar doğrn h,t- aldığı bir habere atfen Stcfa:ıi A- hakkınd<ıki rakamlarla alay etmiş ·:e -Bat tarafı 1 inci aahifede -
da Ruzveltin Yaicllc~·iııi Sovyetler hi.i- reket etmiş olur. jan'>ı bildiriyor: şöyle söylemiştir. !eri Mo>ıko\'a üzerine bir ::ıkın te.;;eb· 

Vilil\'et Umumi Hıfzıssıhha mecli.•i, klımetiııiıı minnetle kar!)ıladığını IJil- Uzak ~arkta japonlar harekete dn l\fare~al Bliihe:·iıı kumandfün al - Stalin İngiltere ve Am~rikanın büsüııde bulunmuşlardır. Spiker, .gö-
<liin Sıhhat müdürlüğünde Dr. Cevclet dirmiş ve mektubunu liU suıctlc bitir- geçse, orada tcrkcdilecek an:azi vardıı·. 
"' ·1 · ı··· ı t ı mı, mistir.· · Garı)te ise vazi.vet Ö."le cl"_g"ı"lclı"ı·. Btıı·,·ı- tındaki Sibiry-:ı tümenleri tayy:ı.relc- rardımından bahsediyor. Halbuki bu- rülm2miş biı· şidd~tte bir baraj ate~f "'ar:ıcog unun r"ıs ıgınc e op an ~. · S 1 1 ' ri .Mo,;konı cerıhc;;ine nakledilmiş- gün nasyonal sosyalizm her zamandan açıldığını söylemiştir. Tehlike işareti aylık sağlık durumunu tedkik eylemiş- c ovy _tkr birliği, Mister Ruzveltiıı da terke< i ecı>k heı· karış toprak, SoY- tir. daha kuvvetlidir \'e z:ıfere koşmak•a- Stalinin nutkun.ı dinlemek i"in yapı-
tir. Bazı hastalıklara aid rakamlar teklifini memııunivetle kabul eder. \'e yetleri kat'i hir mağlubiyete götür"- ... . 
·· · ı ·· ı ı ı ,., .. ı-,ahsen tema~. t,, 1,:11.fı'n go(ı"nce ı.uııtı bı'lı· 1.. Ncvyork, 7 (A.A.) - Anıeı ikan dır. Avrupada iklııci bir cephe kurul- lan toplantının Mnuna kadar devam uz••rıııc - muza 'er

2 c~· < e cereyan ''·
1 

- b .. k ·' ~ ... • u gazctelcri.1in mnhalıiri, Alman ka - ması, İngiliz \ 'C Amerikan Yardımı ise ctmiştill'. lem:'.-stir. iitun ·:ıllıimle t'.!menni ederim.~ (Radyo [J"::effsiııdeıı) S l<l" 
dınlarının Rusyaya k:ır~ı ilk ,afta lalin için tatlı bir haya ıır. Moskova, 7 (A.A.) - Moskova ;çiıı SiNE MASI dövüşlüklcı'iııi bildirmektedir. Bir (Radyo ga::elrsi) yapılan muharebenin bittün şiddeti~·!.:? 
1~~·~~~ · ~.~~;;;~:~ııı;~a~~~~:~;n~ ~~~~ek Benzin tahdicla tı ~~~~~ i~\~~t~~noı~~~~~~;~ğ:~~u~~ ELHAMRA 8 U G U.. N t•le geçirilmiştir. Bu k:ıdıı~lar .mtıeı·e devan1 ediyor betiyle Kızılordunun an'anevi geçici 
fıayran olduklarını \'C IIıllcmı ken- - resmi bugün Moskovada Kızılordn 

MATİNELERDEN iTiBAREN 

NORMA SHEARER - JOAN GRAVVFORT - ROSALIN ROUSSEL 
Gibi 3 büyük arfüt tarafından ibda edilmiş, ;;enenin en güzel, en eğlenceli ve bir çok tabii renkli Hahneleri 

havi müstesna b:r san'at eseri olan 

Kadınlar Arasında 

clilerine salısen kencfü;i ic.in dööYli!$- Ankara, 7 (A.A.) - Başvekfılet · ı ı 1 t B t s et ' . - d"l . . meyt anı ne a yapı mış ır. aş a ovy 
melerine izin verdiğini söylemi:;;lr.r- ten tebl_ıg e ı mıştır: . piyadesi olmak üzere bir L,,o:;çi taburu, 
dir. 9 .eylu l 19.41 deı~ ıltbare~ benz~~ süvari, motörlü ve to~u kıtalar geçicl 

Avustral) .'ada yapılan levzıatın~akı tahdırla~ •. 1 ılk . teşr~ı resmine i tirak etmişlcll'dir. 
_ 1941 dekı esaslar dahılınde 9 ılk ka. .. . . 

111 toplantı nun 1941 tarihine kadar devam ede- ~u.tle hıılınde he:. ne~ıd~n tanklar 
cekfr geçışı yarım saat ~urmuştur. Bu esna-

Kambcra, 7 (A.A.) - Avu,tralya ~ · l . ..., da Sovyet tayyareleri hükumet merke-
başvekili Körting bugün eyanatta Japon Vapurun( a 16.> zini' düşman tayyarr>lerine karşı kor~-
bulunarak, uzak şark vaziyetinin A- 1 -Jd ·· mak icin şehit· ilzeırinde uçmakta idı-
"U.0lı•,n))'a h~rp mecıı·.~ı·nce mu"'z,"keı·e yo CU O U !er. . Zarafet, Giizellik ve Eaştanbaşa Bir Model, San'at ve ~foda Şaheseı-i arzecektir. Bu film • ., " " " " 

AYRICA 
kadı:ıların iştirakiyle çevrilmiştir. fi . 2'.l • • edildiğini, ingiliz harp kabine.~i a- Tokyo, 7 (A.A.) - Nişi Nişi Şim- Kral Faruk rahatsız 

YALOVA FİLMİ .za:;ından Daf Kuperin vaziyet hak - bun gazete::ıiııin bildirdiğine göre, ':ıa-
SEANSLAR kında malumat verdiğini, Daf Ku- tan Maru vapurundaki 430 yolcu ve 

: 1,30, 4, 6,30, 9 - Cuma.::ıi·tieisiiivieiiPia~ziairiiigiui··nilieirii ililiidieiiibiaişilairiiiilJ perin Londray-a dönerek raporunu mürette.batt-an 265 kişi kuı-tarılmış-
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii HERGÜN: iLK MATiNE UCUZ SEANS .. ı vermeden mllı!akeı-elerin ifşa edil~ tır. Kayıpların miktaı·ı 165 dil', 

Kahire, 7 (A.A.) - Kral Faruk ı:ıı: 
hatsız olduğundan bütün davetlcrııu 
iptal etmişttr. 


