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Yıldızilinde kurulacak olan köy 
enstitüsünün temeli atıldı 

13 ADRESı ikinci Beyltır Hbfında 
1 nci Teşrin ANADOLU caıı:tıteal ldarehaneal 

1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Neıredilmiyen yaaılar cer! nrllmeıı:l---------·------------,:---------------------------1 

Yıldızili, 12 (A.A.) - Burada kurulacak olan köy 
enstitüsü temel atma merasimi yapılmıştır. Meı:asim, 
kazamız halkının içten gelen tezahüratı ile yapı'.mış 
ve \':tlimiz de bu mera•imde hazır bulunmuştur. Si iNCi YIL 

No. 8674 Günü cec;miı nüahalar 25 kuru, ... r. Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 
~:.--~~~~~~....;_:,~~~~.....!.~~~~~~~~~~~~~...:. 

Lozovski söylüyor: - --- ---~-- --~------ --- .. -

ALMAN TANKLARI 

•"'• .. Çf-;'\ ~ 

Bitler bu taarru ' 
zu ile gayesine 
yaramıyacaktır 

Alınanların ınütareke 
teklifi şayiaları aldatıcı 

nıanevralardır 

Jlfo,:korn, 12 (A.A.) - Sovyet hn
berler bürosu reis muavini Lozovski , 
beyan~tta bulunarak ezcümle şöyle 
ch:miştır: 

•- Jlitkrin bugünkü taarruzu ile 
gayelerine v:mımıyacağını Moskova 
meydan muharebesi gösterecektir. 

1 • NEVYORKTAN BiR GÖRÜNÜŞ 

Groelandda Amerika 
Almanlara göre .' - D. N. R. ~-. .~_sovye.tl~re '.göre: · 

Sovyetler, Sovyet topraklarında bu
hın:ın IIitlcTci haydudları imha etme-
den sililhlarını bırnkamıyaeakl:ırdır. lki!yoldan birini tut-
Hitler yüz m<'ydan muharebesi kazan- !Almanlar bir radyo 

Azak denizi mey 
dan muharebesi 

bitti 

Azak denizi muharebe
lerini nasıl anlatıyor? 

sa bile hem Sovyetler birliği, hem ln- mağa mecbur 
Almanlar bl•r giltcr~. hem de Aınerikaya karsı v:ızi- postası kurmuşlar 

. ' . .. \. . , • ' ' ' 

ret aımış bu1un.c1uğu i~in lınrtıi kazn- Ya Hitlere boyun eğmek 

k d 
namıy:ıCt1ğına Sovyet hükOmeti tama-

<' tl · h ·ı _, gu DO ta a derı·n- mirle kanidir. Bir vapurda da Alman yahut ta müdafaada ..,ovye erın Sa l e aO - Loıovski AlrnanlM·ın Rusyaya bir 
TU ric'at hatları da ı• '-'" • d•ı mütareke teklif ettikleri hakkındaki ajanları yakalandı yer almak JQ'e gır J er şayiaları ~Aldatıcı manevralar> olarak Vaşington, 12 (A.A) - Harbiye Nevyork, 12 (A.A.) - Nevyork 

kesildi tavsif ettı~e~ sonra beyanatına şöyle Nazırlığı, a~ağıdaki tebliği ne8retmiş- Taymis gazetesi, Hitlerin yeniden batı-

Sovyetlerden yalnız bir 
noktada 200 bin esir 

alındı 

Berlin, 11 (A.A.) - Azak denizi o~ ~ b• ··ı·· devam etmı~tır: . tir: ıya doğru dönm~<inin beklenemlyect>~i-
mıntakasındnki muharebeler hakkında uşman ' ın o U Ve .•3 ilktcşrınde Hıtle~ tarnfındnn ilan Croeland civarında eylül ayı znr- ni yazar~k. diyo: ki: . 
D. N. B. eş::ığıdaki raporu neşretmek- varalı ,.e d' edılen muazzam harekat Yavhterndan fında yapılan muntazam devriye ha-I - Elımızdekı her şeyı muhafaza 
tedir: J r 1 Orele. k::ıd~ l'.z:ın:ın cephe.de Almanla- rekatı ~nasında Amerika Birleşİk dev- . edebilmekliği~i.z içln bütün kuvvetle-

Son zamanl:l'rda, mareşal Budiyeni, rın şıddetlı b~r tn.:ırruzu ılt! başlamış- Jetleri donanmasına menaup bir ge-! rimizi Atlantıgın müdafaasına verme-
Almaniarın hiç bir zaman Dinyeper Almanlar tazyikler· d tır. Yay şekl_ı,n~e olan bu cephed.e Al- mi aşağı yukarı 60 tonluk küçük Lir iliyiz. Reis Ruzvelt açıkca söylemiştir 
nehri gerisindeki araziye ayak basnmı- ln e manlar çok buyuk kuvvetler ve lıılhns- Norveç vapuruna tesadüf etmi•tir ki, bitaraflık kanunu ile modası geç
yacnkl:mnı söylemişti. Bir müddet muvaffak oluyorlar sa t.ı~k ve fayynre toplamı~lardır: .sa- Vapurun muayenesi sırasında vapur: ~iş bir knı~unun elinde. esir vaziyette-

Harp "'imdi yeni bir •onra Sov.vetler me\•kilerini terketmek l\l k 12 (AA) vaş bılha•sa ÜN'!, Brıyansk ve Vı}:ız- da 20 kişi bulundug"u bunların Nor-lyız. Harekatımızı tahdıd eden bu ya-
" os ova, · · - Bu sabahki · t•k 0 met· d • t• • b. •ek'! al ' 1 ı ı H·tı b. d · it · lbl 

.ÇL • • t • ve çekilmek zaruıretinde kaldılar. Bu Sovvet tebliği: · ma ıs 1 .. •10• e 15 ısnaı 1 ~. ~ .. 1 - veçteki Nazi makamları tarafından ı sa' ar, 1 ere ın ~n_ıza ı verır il 
$Q11ıaya gırmış 17 me,·anda Melitopol hatlarına çekildi- Dü S . t k t 1 ... , mıştıır. Her ıkı t:ıraf gece gunduz de- Groelanda bir radyo postasının ku- olmuştur. Bunlar, hızım müdafaamız 

Berlin, 12 (A.A.) - Alman bnşku- Jer.~e Dontez havzasında t:ııırruzumıı- h lı ~ gecedilOV}e l 1 a !liri bulun cep- vam eden muh:ırebeye mu:ızz:ım kuv- rulması için gönderild'<Yi anlaşılmış- için bir tehdid teşkil etmektedir. $im· 
• e O} unca sman a çarprnmışlardır tl go··ndermı·şt· .,. dl ·kı Riktan b. · · k b ı t k ı•-ınandanlığıııın tebliği: zu durdurmak üzere durmadan hazır- 1\1 h bel b'lh v··, _ · ve e: . ır. tır. Bu posta Alman makamlarına ı ' ırını a u eme ..,.ım-

. Hususi tebli~~e de bildirildiği vec: landılar. Alel:ıcele tıık'Viye kıt:ı!rırı ııl- B:iy~~~k i::fikn~etf~a~ sidJ~~;·~ı~u~: k 8 ıl~~ş.rındirAJ~:ın ;adyosu ~m:n meteoroloji bültenleri gönderecek ve ldıy H·tı b • k h d da 
hıle, A:zıık denızı meydan muharebesı dıl:ır ve Kafkasyanın güzide biTlikleri- tur · .~vve erıne 00 ova}a varma e: ba ka malilmat da verecekti V:ıpur- . ~ 1

• ere. oyun egme ' ya u 
Ron:ı ermiştir. Bir hava filosu ile L>bir- ni gönderdiler. Bunlar Sovyetlerin 9 İ>ü man bü ·ük fed· k" 1 ki 1 k gıl, .s~~~e~ k~ta!arı!11 imha etmek emrı ş . .. . · hürrıyetın müdafaasında yerimizi si-
liği yap:ın general :\fan~tayn ordusu, ve 18 inci kolordularını teşkil ediyor- taları~m taz -~kte mu a, ar 1• :ıra 1

: v~rıldıgı~_ı bıldırmış ye b~ s:ırctl~ ~·e- - Devamı 4 üncu aahıfede - mak .. 
Rumen kuvwtlerl ve zırhlı kolordusu, !ardı. Faknt pivnde dağ ve avcı kııv- tur Kıı.;lnrı~ız :ven· :ffa.~ .olmuş ~1 h~kjtın e~:mmJyetlı bır ~dı~e ' 1 
dOşmnnın 9 'le 18 inci ordularının kıs- \'etlnimiz Sovyet :ı:ıevzilerine kadar, kili~ken dü•man kuv~etle~1~ie;~~a ı:;~ ~!3 ü~er~r: s~nf~~!. h~~kl'!~\ .~ı~e~ın s IA ~ 1'!::!11 lb. !!Sl 1!::2181. n.-18\A. De nııa 1 
n_ıı kiUJiJerini mağJOp vı- jm~a etmi,ş- girdflc.,-. Dllsm:ının bur:ıdaki Jıeclefi, sil:1hlnr;nı t~hrip etmiştir. t!f Al j;; e 'lrt'ıe80 • ~rı h".J'r· ",mr •ş: fi"d" \\JI U ~ D cgı U \S" ~ \S' U. U 
tır D'i a ııcrıca 64""5 esır vermı• 1 "d 1· b. , t t '• .b 1 ır. man uvve rının '-'Ue ı, "o~ 

• l şm n , .,., " •ne cet> mu a :ıa ve ızı u maıuaıı ı n- Düşmanın 72 tankı, asker yüklil 220 kovanın zaptı değilse Almanlar ne gi-
126 tank, 619 top, sayılamıy~cnk dere- retli. Düşm:ın çok defa yarma y:ıpmnk 1 kamyonu, tahrip edilmiştir. Dü•man bi bir maksadla 0 k;.,ıar cok k'an dö- D k 
cede bıışka hnrp malzemesı kaylıt't- istedi. Fakat 9. 60 mermi birden atan bıı muharebelerde en az 9 bin öİ!I ve kerek bir ilerlemeğe teşebbü• etmiş- u·· n u·· maçı Altın ordu 
rniştir. toplara ve •iddctli tank tanrruzlarınn !yaralı vermi~tir. !erdir? 
Dağ ve piyade kuvvetlerimiz de mu- rağmen dü~mnn bir metre bile ilcrlc-ı Hava kuvvetlerimiz, cepheye yakın OO•<>---

Vaffakıyetlc harp etmişlerdir. lta!van, yemedi. bir mevkide çeşidli olmak üzeıre en :ız J k J • k k 
Slovak, :\lncar kuwe!leri ve Fon Runs- .l\fuknbil lıücu~1lnr, çelik •e~leri- 1 6~ tayyare tahrip etm~~lerdir:. Ceph;- ra ve randakı Japon- ta ıırıı 2-o azan dı 
ley kumand.ı•ındakı Alman ordusu mız karşısında akım kaldı. Bolşevık!er i ııın cenup batısında bu tun gun çetın lar me 1 k t} · 
ırrubıı, 26 Pylilldcnberi 126 bin esir, _ Devamı 4 ncü Sahifede - - Devamı 4 üncü sahifede - n1 e e erıne 
212 Uınk, 672 top almışlardır. 

1 
1 dönüyorla 

Diıi<•r bir hususi tebliğde bildiri!- /?!!!!!. D D D D M © te IS\ H @te n r 
diği Vı.>çhile; bundan başka SO\')'etle>re ~ lb!I fil llJI lill ;:;;J)\'Sii' ;:;;J)D İ Tahran, 12 (A.A.) - Irak ve Vaıı· oyundan sonra şı·ıdı· 
indirilen dıırbt>lı.>r, harekatta yeni bir :anda.~; japon tebaası memleketle- f 

safha a<:mıştır. F k f •• ı 0 d d• nne .donm.ek üzere Bender Şahpura Al d d• 
Azak denizindm lim<>n gülü cenup t or er n e 1 ıntmışl.erdır. Kudüs müftüsünün de tınor Uya Ver J 

d?ğusunda. Valdaga kadar uzanan 1200 a a şo 1 . . • A.fganıstan:ı geçtiği zannedilmekte-
kilometrclik ~phe boyuncQ. müttefik dır. Dün Alsancak sahasında ka!abalıklkip ettikleri oyun, beyaz formalı takı-
kU\'Vetlcr doğuya dol\'ru tam ilerleyiş l ki • • d • ı ı • o oo bir seyirci kütlesi huzurunda Şild mü- mm 2- 1 galibiyetiyle neticelendi. 
har dcd' 1 erını ın eme ıyız K"b sabakalarının finali Altay - AltınO'l'dU Bunu Altay-Altınordu kaırşılaşma-

V~ya~ıı~r. Ilriyan•k cihctlerindeki e . u a c. Reisi takımları arasında oynandı. Si tııkip etti. 
ıneydan muharebelt>ri, asıl ıx>pheden Takımlar en kuvvetli kadrolariyle Hakem Beşiktaşın eski solaçığı Rilş-
çok gı.>rilı.>rde kalmı~tır. dedı• kı•: çıkmışlardı. dü maalesef oyunu iyi idare edemedi 

.. <:en~r iç.in~eki ~OV): et kuvvctlHi, N kı"I vasıtaları meselesini hallederken sof ör- Finaı maçından evvel iki kulilbün ve sertliğe müsamaha gösterdi. Bilhas-
go>terdıkl<>rı şıddctlı mııdafoayn, yap- a . . . ~ eski emektarları arasında. mor ve be- sa ikinci devrede her iki takım oyun-
tıkları ~ıkış hııreketl<>rin" ve ihtiyar · !erin de fikirlerını almak gerektır A .k . . . yaz formalı iki takım tertip edildi. Te- cularının asabileşmelerine amil oldu. 
ettiklcıri kanlı feclalclrlıklara r:ıi;'111en . _. . .. • . merı a demokrasısının kaüdler maçı, ismi verilen bu musaba- Bu yitzden son dakikalarda Saim ile 
kurtulamıyac:ıklardır. • Memleketle, nakil vaaıtalarn~ıı~ızuu bahıa degıldır. Şoforlerın hı_r • fl b ı· R d k" ka on beşer dakikalık iki devre oynan- $eı>ef arasında bir yumruklaşma lıildi-

Dah:ı şimdiden 200 binden fazla esir faaliyetini, bunlara ait tarife işl~rını ~ısmı~ hunu yapmakla b~raber, dı· ıs 1 { a 1, usya a 1 dı. Oyuncular arasında bundan bir kaç sesi de çıktı. 
alınmıştır. Bu rakam mlitemadiyen bir intizama bağlamak zaruretınde ger hır kıamı da çok az hı~ kazanca h b b v l d sene evvel güzel oyunlarını seyrettiği- Takımlar: 
nrtmnktadır. ittifakımız var .. Bunu, ıoförler de ruı olarak.ne fazla pa~a ıatemekte, ar e ag ı ır miz eski oyuncular da vardı. Altın01rdu: Necati, Şeref, Ferdi, 

Dlin ~ce ~ava~ f..-ıyyarekrimiz, mer- itiraf ediyorlar. Dünkü nüshamızd_a "'.' de kendı menfaat]".~' ~.akı~ından . . Vah~bın idare ettiği ve zevk neş·e Cayid, İhsan, Halil, Lütfi Hüseyin, 
kez cephesi ırcrilerinde düşman kol!n- (lıareller) aütununda ıoförlere aıt gıtmekte mahzurlu gordu~erı yere . Vaşıngton, 12 (A.A.) - Ktiba rei- ıle takıp edilen bu maçın birinci dev- Saıd, Muammer, Faik. 
rını, Leningırad cephesinde iao;e tesis- bazı huausları tenkit .. etmiıtik. Fakat y?lcular~ı 'taıımııktan çekı~~ekte. sı~u~hu:u beyanatta bulunaıı·ak de- resi ~ar.şıhklı bi.!-er golle bitti. .. • Al~ay: Fikret, Yahya, Halil, Salli
lerlni tesirli surette bombalamışlardır. meselenin bir de ıoforler tarafından d.~rler. Bınae!'aley~, •';'çu, butün ıo- mıştır kı: . İk.ın~ı devrede beyaz takım, ruzgar- heddın, Ömeır, Şerif, Murad, Ahmed, 

İngiliz iaşe gemilerine karşı ynpı- müdafaa edilen cephesi vardır ki, forl".re .t!'bmı~. etmıye!~·· . - Amerıka demokrasisinin istikba- dan ıstıfade ederek bir gol da~a ~ıkar- İlyas, Muharrem, Saim. 
l:ın sava~ta denizaltılarımız Atlantik- kimaeyi incitmeden, her iki tarafın lk_ıncıa~, ıof~rlere gore, İatanbulda ıl, Rusy~ sahalarında verilen harbe bağ dı. Ve seyircilerin tam bir neşe ıle ta- - o..,...,.. dördtind aalılfede -
te 23 bin toniuk 3 gemi, Lir s:ırnş tay- hak ve menfaatini düfiinerek bir ka- taksı t~rıfelerı h~_kkı.ı:ıda h~zı k_ıır~r lıdır. Hıtler, Sovyet kuvvetlerini imha 
Y:ıtemiz 3 bin tonluk 3 gemi bnlırmış- rar ittihazı mevzuu bahis olunca, o lar verılere.k buır~n~u benz.ın, laa.tık e~.ecek ?l~rsa, .bunun neticeleri yeni 
la.r, 11 _ 12 tesrin gecesi h~v:ıcıl::ırımız cihetin de tetkiki lazımdır.. ve yedek ııletl'.'r' fıat vazıyetlerıne dunya ıçın vahım olacaktır. Ben su 
!l bin toniliitoluk 2 gemi tnlırip ttmi->- Bir kere, bütiin ıoförlerin fazla pa- göre, ad!lane hır esaa tutulduğu hal- fikrindeyim: ' 

Ingilizler Bulgaristan 
lerdir. Bir büyük ticaret gemisine de ra iatedikleri veya yolcuyu gideceği de, lzmırde hu .?'aı;ı.ılmaı:ı-ııtır. Şeh- Gaırp nısıf küresinin bütün memle-
lıornbafar isabet etmiştir. G<'mi ateş yere götürmekten çekindikleri mev- - Devamı 4 uncu oahıfedr - k~tleri Rusyaya içinde yaşadığı tari- Alınanyaya yeni hücun1- Italya ı·le ticari an-
almıştır. hın bu hazin dakikasında her türlü 

JngilterNle tııy:rart' meyd~nlarına, Ruzvelt yardımı yapmıya mecburduorlar.• lar yaptılar !asma yaptı 
r~nup doğusu ve batısındaki n<kcd 1~- • 
~ısl~ore d,, ba,k3ca tesirli taarruzlar Londra, 12 (A.A.) - DUn sabah 
~;apılmıştır. liir bç lngiliz bombardı- 1 «!!' A 1"'!11 l!'T I."' .-. /ta/yan tayyareleri Bulgar milli bankası reisi Gonef, 
nıan t.ayy:ıı ~i. Almanyaııın .,imal La- ,_, ~ • .. ~ i ı • d"ld' itah·aıı ticaret heyeti reisi Bali Ogl!o 
lı~ında miltNıddld ş"hirlere ynııgm A .k arırıp e l ı yeni İtalyan - B~lgar. ticaret anlaş-
\'e infilük bombaları almı~lır. Hasar nıerı a millet- Bu ne h ld. b .. le? Berlin, 12 (A.A.) - Az miktarda ma>ınl imza etmışlerdır. Yeni anlaş· 
nzdır. • a ır oy İngiliz bomba t:ıyy-aresi dün gece ma ;ki meml~ket :ırasında 100 milyon 

&rlin, 12 (A.A.) - D. N. P.. aj:ııı- lerJ• arasında Mezarlıkbatmın otomobil durak şimali Almanyaya hücum etmi•lerdir. liret. kıymetınd~ mal mUbadelesini 
Rlnd:ın: kıamından geçen bir vatandaı aöylü- Müteaddid sehirlere infilak .-e j·angın d,•rpı~ ctrnektedır. İtalya, Bulgari.s-

Alman lı:wn filolar ı birbiri r.r-ka•ı- ,. yor: bombaları ntılmıştır. Binalarda ehem- tandan yıy_ecek maddesi alacak, bu-
h~ dalg:ıl:ır halinde 11 ilktcşrinde mü- - Burası, ıanki belediye hududu miyef..~iz haroT vardır. na '!ıukabıl ~ulgarist:ına mensucat, 
ırn Sovyet kıtalnrıııı dak-ıtmı~ v:· bun- Büyük bir lesanüd YC ..-J haricinde bir yerdir. Zannedersiniz Londra, 12 (A.A.) _ Bir kaç giln makın~ ve .~ımya ınaddeleri ırönde-

l:ıra ağır zayiat verdirmişlcrclir. b" l'., · d ki, bir tarafta bir yığın lef >'ardır da önce bombardıman tayyarelerimiz Ci- ~c_ektır. Dıger taraftan Bıılırar ha· 
. Bu kıtaların konnk yerlcr.·ine de tc- gaye ır ıgın en koku etrafı doldunnuttıır. Kaldınm butide yerde gördükleri bir İlaly~n rıc~y~ nazm Popofla it::ılyanın Sofya 

Rırli bombalnr atılmıştır. Bir çok ha- bahsedivor kenarları 30 aantirn irtifaında bir ça- tayyare grubunu derhal imha etmış- ~!ç~sı ~ont Magistrati arası~da. ~lr 
~k:ılar alevler içindt> bırakılmıştır. J mur deryaaına dönmü, .. Biraz ötede ]erdi!-. ı ktısadı anlaşma da imza edılm~r. 
ınm y:ırım adasınd::ı lıir hava m<ı\'da- Vaşington, 12 (A.A.) - Ruzvell, bir yığın gübre .. Kaldırımların, hat- Saliihiyettar mahfiller, Çörçilin Sofya, 12 (A.A.) - Bir Mscar 

ııına 01U\'affakıyetle hiicum edilmi~th·. diiıı Krblof Kolomb giinü olmak nıii- la yaya kaldınmların pisliğine diye- cDUşmnna nerede bulunursa bulunsun ticaret heyeti aradaki ticari durumu 
11 ilk.teşrinde l\Ioskov:ı batıgındn mii- nall(·betiyle irad ettiği bir nutııkt:ı de- cek yok.. Şehir ortaaında böyle bir orada hücum edilecektir> şeklindeki tetkik etme'k ilzere buraya gelmiş -
~addıd demil'yolları bombalanmış, bir miştir ki: yerin bulunmaaına hayret edilir doğ- beyanatının ilk defa burada tatbik tir. 
~?k trenler "e bıızı ıkmiryolu kesimle- - Amorik:ı milletleri arasında ~im- • ~ ruau .. Burada lokantalar var, kahve· edildiğini bildirmektedirler. --------------f1 de ta~ırip edilmistir. Bazı demiryol- diye k:ıdar görülmemi~ d;>recccle bir ı RUZVELT haneler var, ıekerciler var ve bu pia- Londra, 12 (A.A.) - İngiliz tana- malarını bildirmiştir. Bombardımana 
:ın kcqımlerinde ise işletme durdı.mıl- tesanUd ve gaye birliği vardır. Ameri- Jik ortaaında böyle yerlerin düıebi- ıreleri dün gece Rot.erdama hilcumdan sebeb, Hamburg ve Bremen limanlan-
~ştur. Kareli berzahı mıntakasında kah milletler, sulhun ve hürriyetin is- serbe•tisini temsil eden demokrasinin leceii vaziyet te malum.. evvel Hollanda hükumeti, Londra rad- nın tahribinden sonra Alman faallye· 
a er topluluklarına hücum edilmiş, tikran bakımından ehemmiyetli biı: esas ve müesseselerini mUdafaaya kat'i Bu ne haldir böyle 7. yosu vasıtasiyle Hollandalılara doklar tinde mUhlm bir merkez hallne relml' 

- Devamı 4 ııcU Sahlfede - rol o~'nırııcaklardır Ye din Ye hürriyet 1 surette azmetmıvıerdlr. ** ve ııskerl htdefler civarından uzaklaş· - Pevann 4 ııcU Sahifede -



SAHiFE (2) 
(ANADOLU) 

13 Birin it~4ı·in 1941 Pazatleııi 

1 Mühim Keşif 1 

Yalancı ve hırsızı yaka

(şe tr ve Memleket Haberleri) ~ olAkJu
Mayi mahrukat 

Hinde doğru ·--- Şundan, bundan 
lıyan makine Orhan Rahmi GÖKÇE •• • •ı k Gazetelerde her gün Çekyaya ait 

Cör
0

çil, Hindistan umumi valisine Beyannameler uzerıne verı ece bir yığın haber okuyoruz. Bu habe.~· 
gö~derdiği mesajda, 942 de Hind kı- Iere göre Almanlar, Çeklere namu· 
talarının Hazer denizinden (veya jö. Vilih'etimiz içinde bulunan mayi !arda kayrnakam~ıkl:ır~.a~.' ~erke;- na- t h" 'tümler yapmaktadırlar .. 

--· - · . h' . ı · de nahıye mudurluklerınden ena 1 zu 
·ı d !ünden Nile kadar olan sahada n· mahrukat ile mütaharrik fabrıka, mü- ıye erın 'd , 1. ]• . . Zavallı millet, alnının yazısını ev. 

I,. l k" namuslu oluvorlar - Amerı Gl a ·ı· l 1 b b "h kars d'" alınacak mevcu suu ıere cevap aıı )a- 1. k d" d d lmış v ona :>azı arı zora ~ı J gı iZ ere era er mı vere .1 O· essese, ateJye Ve benzerleri ile çiftlik z' ı]arak ;\tJarı tasdik ettirilerek viJa- ve a en ~ ~ ın an a e 

ı - d it "·i~şecekler;ni bildiriyor.. b h 1 , d t" 1 · . 1 k h' ''d" l"k ~çek» denılmış .. para ile uğraşan .3:rın .Y~Z . e a n1ışı Müthiıı hakikatler: ve a çe -e.ırcıe mevc~ m? or c:ın ~~ ı- yet_. kaym~ka~ .. ve na ıye mu uru·- Çek bakalım, çek!. Nasibin çile-

c. almag 
... a kabılıyetlı ımıs_ ler 942 yrinsanlık harp içinde geçire· sı ile ewafı, ;;arfettıklcrı mayı ına nı- lcırme verılece ır.. . ..... v.. - dir, dayanabildiğin kadar çek biça· 

.. ce-k.. katın miktarı vilayetc:e tesbit edilecek- Bundan son:a Iaşe ı:ıudurlugunılcı1 re cÇek» milleti .. 
Vakit vakıt gazetelerin garip ha· yik yapar. Aldatmıy:ı çalışırken ve Fakat 945 den de bahsedildiğini tir. Bu sebeble Fiat mür:ıkabe komis- istenecek m:ıyı mah~~at, anc~k .bu * 

dıselere :ı.it sütunlarında ~u yolda ha- bunun belli olmaması için iizüliirken unutmamak gerek .. Ya 945 sonrası?. yoııu, bu malumatın beyuıın~.m~. ile bil- beya_nnameler muk~bılııı~e verı!ebılc: İstanbulda bazı kalpazanlar, 3 -
herler görülmü~tiir: Yalanı ve hır- daha sık nefes a!ırsmız. kanınızın İ··le 0 zamanın görünüşü içinde de dirilmesini muvafık görmuştur. Rlı- cektır. Beyanna~1esı mun a.zam ~e ~ut 12 sene hapse, 3 - 6 bin lira para ce· 
. ızhğı keşfeden bir makine bulunmuş ceeyanı deği~ir, :wucwııınııı içı nem- k'anİı bir istifham kıvrılmış bulun- mın için 1.abettirilen bcyanıı:ımelcr, sacldak olmıy_an ara mayı m:ı rıı ·a zasına mahkum olmuşlar .. Hapis on· 
tur. Bu makine heır türlü hırsızlıklar~ !enir. maktadır. Başladığı tarih malum, fa- şehrimiz ia~e miiclüıı:lüğünclcn. xaza- Yerilmiyecektır. ?ar için kolay amma, parayı nereden 
ortnya vuruyor ve suçluyu her !ıeyı Aleti kullanmak l;izmı gelince mu- 1'.at biteceği zaman meçhul bulunan ---000 bulacaklar? .. Kalp para yapıp bin. 

· avene edilecek adamııı göğsiiı:e IUs- bi.r har.bin içindeyiz. Öyle bir harp F k l • } · ZA.BJ"J'T AD.A Ierce lira servet sahibi olan .bi.r kal tırafa mecbur cdıyormn~. . . - • . ı· +-'] ı"at ınüra ~a Je ıs. en . .L ..H 
Hic birimiz bu me:;eleyı cıddıye tik kaplı bir yay, koluna 'hır as.ı;: kı, denız ve kıtaları, devlet ve top. · ··-·-·-·-·=·=·-·• pazanın, cezasını vermek ıçın tek 

'·ılmad. ık. Halbtıkı lıir mccmu~nm so.n bilezik geçirilir, ellerinın 1<:i \·e ~1~1 rakları ayıran bütün maddi ve coğ- Fial mürakabc teskilitiı, bu haft'l kuruşa sahip olamaması, bence, ce-
- lkt tı 1 t <YCtırı f 1 . 11 Bıçakla tclıdid: . .. . d l nüshalarından birinde okudugum bır da kücük e · ro .:.ır a em:ı»a ,., · ra i sınır ve mefhumları parça ıya içinde el Ye diğer muhtelif gıdn mac c e- ıl b k H zanın en nefisi ve tam yerın e o a· 

.··ıızı go'"'u··mu" a"tı ·. -:-.-~g-,e.·.· hıı m_ a. kin~ lir. :\I:ikinenin üç has~:ı~ mn~·t:rı 
1
var- rıarçalıya, her renkten, her ırktan !eri fiatlcri üzerinde ehemmivetle du- Fevzipaşa bulvar!ıı -

11 
sa ı ·au ~-

, ... " .n _ 1 • r <!mC sevin Dervis oğlu Nurı Akçalı, demır mdır. 
tecl·u··bö. afha.oını <YP.ctrmı.,.·, serı ı_mala dır kı nabız, kan tazy<.<t \·c c · . milyonlarca insanın etini, kemiğini, racaktır. Yapılacak tedkikat n ticesin- · ~ · ıl lb" · * "' " "' • ı ' nn·c ı ~·ını l ~ l 1 alısverişi mesele::ın en seyyar e ı. re. ı k 
•,ın·.ı gı"ı·mı·~. İlko··ııc·' ~-.~Jııız polıs ta- hususundaki far.;:,:ırı ı:a · " ·' · kafasını, ruhunu, enerji ve var ıgını ele fiatler üzerinde yf'ni karı.ır ar ::ı ı ı· · A k ı k t Gazetelere ba ıyorum: " • .. 1 .. Ali oğlu Hüseyin_ ş ·ın a ·avg~ e mı;ı I 1 
rafındal1 k. ııllanılı•·ken "· inıdı hüku- ~·esine kaydeder. önüne takarak, ayrı ayrı ideo OJıle- ması nıuhtcmelclir. Aşk t hı l Teblii!lerin başında (Aman ara 

- • ;c ' ı ı;•ı·ıllnr 'O d \'e bıçakla Hii~eyın ·ıın <' c H e,v· -
nwt dairelerine, bankalara y:ıyılr:ı1- :Muayene edilen ac anırl "' • ~ · rin bayraklarından korkunç or ular ----öoo göre, İngilizlere göre, Ruslara göre, 

b ık . d d let 1 ~ ı·ulur. Bunlar _evet, vcy.ı hayır ~Pkliıı- ve .. kafileler .te .. kil ederek yayılıp ge- Sose taıııı"ı·atı l-cmi11tir. l .,e ı'talyanlara göre) aibi ba .. lıklar ,.a baslamıs, uarın e ı e a a .. ı :! 1 ., z b t hcıkare · · 0 
s 

!erinde mühim bir mevkı a aca , ya- ' - - K· t· ·t Şehid Fnhretltliıı kar·ıko- var. a er erın ır ısmı ' - ' ı k de ce"aP ,·erılec..,k .. t, :ırzc lll .ı.r. ua. _ •. nışlemektedır. \ . , . . . ,{ı ı a·ya. ' · H b I · b" k (filan 
hn vere veminı imkan haricine çık:ı. ler üzerine üc m~') ıı· n gooterdtgı Nihayet İşte, Papa - Ruzvelt te- Izmir - Bergamaya 102 ıncı kılomet- 1 d.ır~ a~ ~· kızı Ditlw Bostancı ken-1 radyon;.ın bildirdiğine nazaran, falan 
' · • • d ı· · .. k"' fark\aı· tecırübeli bır muayene rnemu- maıları ile beraber ortaya bir hır is- reden itibaren üç kilometreden fazla un a am ı · b, b' 1· ' 1 • muhabirin iddi:ısına ba-racak, mah ·emt>lerin a ı ane nu.·um- . ı- 1 11 B" 1 . ·ı kt' B clisindeki hast:ılık se e ıy e nıuayen<>·ıaJan5ın veya .. k 1 
let

.,, varma~ını kola: lnstıraca. k, .. 'k_·.- ru tar:ıfınclan ,;ı np N 1 ı... •):ı i'Ce tiyanlık mevzuu da çıkarılmış ve bu 1 şosa, ~·eniden inşa ettırı ece· ır. u . . . k k la getiren poli>< memunı·. kılacak olursa) gıbı ayıt ar taşıyor. 
'" "tn~.'anııı içinden <.rec;ı·~ her tiirlü tc.:;n·- •ı'ya•At•, doksan derecelı"k bir zaviye 1 kısım, geçen sene Bakırça'· se.vlabmcla !'ı ıçın · ara 0 ' • · H · d zetelerde bütün tı adi hayatta mühim tesirlerı goru- ·' - ~ - 4 ~ 

1 

' n•ı muğber olarak aı!ır siizleı· :arf.:.>tti- anı nere eyse, &a_ k k N 
lecek, belki de terb ı yc $ah::ı~ında tla Jer ölci.ilmü~ ve . nl:ı~ılmı:: olur. ile eski atinası ve iş ortağı dinin ya. tamamiyle harap olmuştu. ~ '. , t t Jmu<:tıır hnberlP.r hep bu şekilde çı aca .• c 

::.\Ie,.;C'lil, h ır ku. umcn dükkftr1111dn_n nına doğru akmıttır.. · Suyun mecıra,;ı değiştirildiğinden gın;,;en u ~ k ' · redeyse, bizim de yapacağımı:.ı: şey, 
.. oJ~1 ~!~~~1t~yd sigorta :-ıırketinın .ha- 450 kfıgıt dolar, hır g:lmıiş dol al', bır Harp niçin çıkmıştı?. Bunu dü- ı ve yolun da bozulmaması için güzer- İ~:;~~~~~ı1~: caddesinde :ıo numaralı gazeteleri~. ba~~ıkl~rın1 ın. 1 • altınta irki 
hr ve hayal<> gelmez tiir:ii tiirl~i rısk· de altın ko: sn ati ;;;almını.: . )lmıyeıH'- ~ünmek ve tahlil etmek, artık abeı . gahta tadilat yapıldığından bundan dükkanın üst katında Necmi. 1\Iusta-: harflerle şoyle bır cum e ı ave e me 
!ere karsı sigorta u"ulleri oldug~ı ~:1ı- den gec;ecek me!llurlıll'ln nelef- ka~~-1 bir iştigal olabilir .. 

1 
Hakikat olan, lı;onra yolun bozulması gibi bir tehlike fa, arabacı Çolak .~hmed, ~Iuamrner olac~ktır: . 

1 liımılur. Bu arada Amerik:ı ve ınıı;ı - bolclu~una. da~r ;pti<l~d:ıı1 m:~ u~1~ ı 1 h":.rbin, safh3:~a.~ değış~irdikçe, ~~~a me\'cud değildir. Özarpacı ve Fehmı Tunca kmn:w o:.. «Ey karı. ~.ütüı~ bu okuduklar.ın 
t<>rede biitün biiyiik ~ırketleı-ic ban· yok. h.endılcnn e aynı -;u.ı ı ~Ol ulıı- j sıgmaz ve butun malumları, butun narken tutulmuşlardır. başkalarına goredır. istı:r. man, ıs-
k.aların memur lan i!ıtil:'Lsa. ve hır:::ı~- yor: muta'ları birer birer yıkarak, insan Araba kazası: ter inanma, orası r.ana aıttır.» 
lı(•a kaı·şı ::igortatıd!t'. Ilil' ~ırket ve:>_~ - Sen ac::ıb'\ lıu mr.ğ:tz:ıclan l ~İ idrakini hayretten hayrete fırlattığı- Şehidler caddesinde Şerif oğ-Jn Ka- . * - i 
banka bu yiizdeıı p:ır:ı. kaybederse 50. 200, 450, 600 dolar ç:ılrlın mı · dır. Komünistlerle büyük kapitalist zım ve Ali oğlu hmet Koçlu: arab:ısını Jap~nyada balık yagından mak • 

ı. t d ı· Bilezik Yüzük, ,ı]~ın kol ":ıati a;:ll'·' c!evletlerin, dinsizlerle ruhani teşek- BUGONKO PROGRAM su··ıeyman og"lıı ı'Iııst.afanın sa<r •,ı,·ag«ı- n_e Y. ag.ı çıkarılıyormu .. ş. B.unu fevka. 
7.::ır:ır nı ·igorta 1ırr:ı: ı o .e . . -, ' . ' 1 ,.. •t ' h . " ,.. , 1 - l F Lovd «irketi , yeni ma~ıncnın do~.: dm mı'! Gümfü; jı:n·, oı~r:ı. ( cttır. ~ küllerin, islimlarla yahudi ve ırıs- 7.:ıo program. 7.33 :Mü1.ik: Hafif nın ezilmesine ~ehebıyf't vermi~ \'e tu- fade hır şey olarak gosterıy1 ?rd ar.d. a-

. .. ct·· · .. l·acl·ı- ınanmı"tır kı bir dc-l::ır, yarım (lolar. hı.- clol .~ r, ıkı 
1
ti·y·a·n. ların elele verdikle.ri ceph_eler parçalar (pi.), 7.45 a.iamı haberleri. t 1 1 ·d· . kat hakikatte artık devka a e» ıyc 

ru•·,.oı·ugu1120•"' . 1 ? B l h d d umuşarıı. " b"l kh" b" hlh" b" 
bu m~kinevi nıemuı-Jarı ara."ında ku - dobr aldın mı. . . . . . ' gor~~oruz: un ar,. epsı e aynı a- ' 8.00 )Hizik: Hafif parralar prcıgTamı- Hırsızlık: \~öst:rılbe. ı he~ed. ıç ktır a' ıç ır 

l an:ın banka ve . irket!N•11 ~ıgorta :\Ia~um olan nf!nrnr ırın .. :-.oı ıl~ ,1 va ıçın mı harp edıyorlar?. A . 1 nın cl<>vamı (pi.), 8.301 .45 Evin ~aa- Arap Hasan deresi meYkiinde üç ı~. hıç ır a ıse yo ur. . -

ı . ı'nıli~~ .. ,· ",,·1 •• ,;ualdr>ki me~elfı ~00 dolar "ozıl' 4..ıO 1 Evet, hürriyet, mutlak manasıyle ti. ı~.30 P•ı-o!!'.ram, 12.3~ :\Hizik: Ke- a acl kııııcluracı ~fohmed 0 ;;.1'1 Onınların gıda maddelerınden ya· 
ı ırr m eı ını " ·' 1 ı ı .. ··ı·ı .. ~ ·ı-'toı:ı- · ı - ı d a· R ·· ··k· ·ı .. · · · - nun1 ır. ::ı .., · · 1 1 b 1 d·-· h" lmerı1("11111 he" t: ı nıl'mciıı yüzler· c o ar ::ıra:<ım a, ~-uzt_ı.·. e ~·"' , .. , ınsa~ ıgın ma ı ır. ır uı muJı ı ı e ı m nçc ve tanbur ıle saz ~serıerı, 12.40 Cemalin gece yarı;;ından sonra evin{; pılrr:ış ~~mdprıı_ne İr e e~tn hıgı ır 

' •• 1 kk li",· !11'• :.,nz:ı · ı ola. n büy. ii~\ 1 - Devamı 4 ünciı zahıfede Kahı~e sokaklarında ehramını savu- ı ajans haberleri, 1!1.00 :\H.izik: Bera- giren hır,;ız tarafından !)3 lira para ile zaman ıçın :yız. nsa~ og u ap yu· 
Ct ı:ı a . e · g 1 ... ·an hır Arabın Almanyadan kovulup ' b ı ı 1'' ''O ' 1 ı 00 'r·· 'k I< ı t ır • k beslenıyor Hatta bu hapların l ıır <:ırket hır,.,ızlık yi.i;1ii1ıcinıı S•'11"t e , .,.. • . • . • • . • l er ~ar nar, ->.-> ·• .- uzı ·: a- 1!)!) liralık e~yahl c::ı ınnıı~ ır. ır,;ı,. .ara . . •· • 
I. 10·0 000 

dolar hı\lıı:döyoı·mt<~.Pi· , Fılıstın topraklarında kend~sı.ne hır rışık pr?.g~aın (pi.), .. 1.~·?0 progra:!1, aranmaktadır. mane~· ı v
1
e fıkrıdbakımından uydur-

. ıı' ·atıla 1 ı''" r. .., ,.: «alaı1 mnkim·-ı Teşekku·· r 'lokma ekmek arıyan yahudı .'ı.e. ~a- 18.03 )luzık: Dan,; rnuzıgı (pi.)' rn .. ~o * Gi.izel.valıcla 76 ıncı sokakta H:.- ma oıan a .. rının . a .. sayısına payan 
,. t ıı.; n. a :;ıL , ı t ~ ... ' .," ' ' ~ ı · d · t · ı \ . . t • • G k B l b d d b 1 k ya . ' l t " . ı trm ·· ı eden Keeler adm pa ıgın mer ıven emız eyıcısının, :\fozık: Fa,;ıJ he\' etı, ]!).30 Aıans ha- l'l İbrahim oğlu Xail iirgünUıı <!Viniıı yo tur. oy e ır unya a a ı. . . 

- ~ •!ıc~ı: .ırı!l 
1
- -'t' d-k'k 1 •et ,t'mı·· ı· Kt"metrı :.ıi . e rci'{imiz t.•la_n zamanının mühim bir kısmını sığı·ıbcırleri 1!).4'5Se~·be:t10 clakika, J!).55 kıapısı,ncl,·ııı gi•r.: ıı !Jclin;iz birhm;ız ta- vından makine yagı .istihsa.l?edılmı~. 

iEI hırını me,;c en e ı <' c a' ..: ~- "' k · t ·ı· ·ı · ·ı ' · - • d d l d. .•
1 

. k'. \ a hır e::im, babam:z \~ bıradcı·ı mız na ta geçıren ngı ız mı yonerı ı e iliüzik: i\1uallim ve talep "" 20. ı., Rad- ı·afıııcl,aı1 bazı es.ya çalınmak istenmi:-:- ln•ramct onnun nere sın e ır · · 
'.\lemurlara mı mı" 1 • «ı ıranr;ı; · · . ı K d "f · · · b" A · · - · ·· · · · · · .. · ızl:ır bulund•tiu hl·1,ı··~ nıa llım :1ur. Şükrü ~amlının ceııaze:wıue ge- ana a çı !ç~sının .. v~ya ı~ n:ıerı· yo gazetesı, 20.1'> Muzık: Bır Halk se de ev ::;ahıbrnııı tı.) anma ı m:ermç ÇİMDİK 

, • . 1 b. . 1 b·•' c~rrız rek bizzat hazıı· bulunarak ~ev- kan amelesının, hurrıyet ıdcalınde türküsü öğrenivorıız 21.00 Ziraat !ak- 'nır·ız kaçmıştır 
I:ıkıne ı " u ı•\l".;ız arı "' • "" ·· k b" ı ı · b"d" B · ' .~ ' · -·.·.' _ -, . · ıvaca - ı' ve .kim~eyi gi \'e :ılaknlarını izhar bııyll'rma · . 1;'" e~me .erı g_ayet ta .~• ':· . unu_n vimi, 21.10 "'Ii.izik: :i.\~uht<>!if ~:ı.r~ı v:, * Keçecilerde E,;ır h:ınınd~ ,\leh· l 

[ ,ık:ıt aç:gn '.urx:ı • .,_; Fak:ıt ait1 ve gerek mektup \'C tel~r:ıfla ıçındır ~·· .ımhv_er _hurrıyetı .bog. liirküler, 21.30 Tem~ıl: Kım!!;ıl aılesı, med oğlu Ali Ko~cl:ığ Efraim uglu ,Ju- Ranıazan Fıl-ı·a arı 
'.ll .ndeıırncıbi~r~~;1 ~c;~,;riih" yapıl:ıc ı"k samimiyetl~r~ni biiclırmek sur<'- mak ve. ın.•anlık al.~mınde eı~etı kur 21.45 ?.Hizik: . Radyo senfoni .:ı rke ... trıı- zef Kohenin yazıhanesine girerel;: du- ------------
.ı •. ;;.on r.•:·sızi ıkt:ı ·:1:ıd edenler .k o- tıle tee·sürünıiizc i .~tirak eden mak. ıatıyen! cm~şt~r~k duşman» ~ ı. ( Şef :_ Fern~ Alı~.a ~·), 22 . .,0 A.-ı a.ı~ .. vaı·da asılı duran 20 lira kıymetindeki ()ruç _viyen l3ektaşi 
n 'jamk · muhterem do:;U:;rımıza ayrı :ır- ş~khnde tavsı~ edıl~~tır. Fakat ha-ı haberlerı, 22.40 .i'.Iuzık: Dan~ · ııu7ıgı pardeRösünü çalmış \'C yaka , ana r <ık 
\ u Tac:ı .: b ~ \'er·~ Le••enır- rı anı tesekkiiı"e derin tee:ıiL ti- kıkatte, her mıllet, bilahare hesaplaş (pi.), 22.55 2:ı.oo Yaırınki progıanı \"<:! AdliYeve WQ'İinı istir Sıcak bir Ramazan günü idi. O 

c.,cr;\ıf e_ ne
1 

ne bı~~kali~~: mağaza- mliz mani olduğundan k:ılbı tı~- ma masasında ortaya süreceği bir kapanış. · · " · suçluların hararetten ağızları kö • 
• nız · -' eger )il • .• - • tmı· ~ nL s, ekl'ı··ı~atımızın iblu«ına s. ,\' lll makaad için harp ediyor. Bundan as· --------·--· -------- piirmüş, herkes sabırsızlıkla if.tar. to· 
l d calı anla•ın nızde 'e ;ı" • • " ı h BELEDİYEOİLERE ELBİS8 ki' d B d ht :ırın a • ' · · - h t ır . ı gaz ten izin ta\·a ·sııtunu ri ·:ı erle- a şüp e etmemek gerek.. !arda belki de Hind istikametinde punu be ıyor u. u sıra a 1 ıyar 
ı•ı hır~ızr.ns \':l p:ır:ı. ,.e,·a ll " ş· d" · · s t ki ' • k Ik k F k b ı Otobüs ve İtfaiye müstahclemleı"inc bı'r Bektaşi dedesı· susuzluktan ba-. · · · · .. b it . onr~ riz. ım l ıse, genış ovye topra arı· vurmaga a aca tır. a at u yo , k 
ı;alıyorlarmıfi. Tecru e, a ı a~ .sl t ·ı" 1 ki nın mühim bir kısmına kadar ilerli. bu sefer Almanya için tehlikelerle ve Sıhhiye :şoförlerine Belediyece -ı~- vılmak derecesine gelmiş, yüzünü 
t k d 'nıı' · ··e 'ıı "ızl :ı. rın nıs ll' - Şükrü .'am i e~ı. ı:ocu - arı. h ·d · u ' l k lb' t 1 k1. · 
l' .ı,-ar e 11 ·: • • : ' • • : •• ~ •• llems r ~.ı ve bırad:ıı-\Nı. yen arp eJ erı, zak Şarktaki ar- dolu gözükmektedir. Çünkü tarihin ı · e 1~ yap ırı ::ıra - ır. vıkamak bahanesiyle çeşmeye yana~-

nin yüzde üçten :ısa~ıy.ı _cHıştug~ıA aı~: kadaşı ile birleşebilmek için İran ve en büyük en kudretli akınlarını ek- ·----ı ~ıştı. Bektaşi soğuk, buz gibi su ile 
iasılmış. Bu ııetıc ~ c:o'.;: dıkknte. ayı.' EET,J.JD/l'E ,UECL/S/ TO!'- Hind topraklarını harekete getirm;ıı· seriya z.:.man ve "lesafa öldür:nüş· milleti geride bırakarak muvaffak yüzünii yıkadıktan sonra etrafına 
g-örülmi.iş: . Demek .~~ ya:ancı~ 1 ~ ~ LA:VTISI tir. . tür. bir harp organizasyonu kurabilmek göz gezdirdi, kimse olmadığını gö-

r ·ızı kesfedcn :nı ... ıue a\nt z,Lm:l.1 3 'k' · l k B ı d' B" "k l k d · h ı F · · · d'ld·· · k d b · b" hAd• .. · d k k nı ~ • ;; .~ . _ . • d 
0 

·nu'·or. Tiır t.. , ı ·ıncıteşrinde top anaca e.e ı· . uyu s en erın ~.u u ne. o su~, ransanın garp sahıllerınden Hınd zl\~?e. • ıgı a a: asıt ır ~ ıse .. unce agzını çeşmeye ayıyara a-
da ,ıhl .. kı bıı l ol , ~ . j ~ ,., . , 

1 
ye meclisinde okunacak iş raporu, B~- bılmem .. Fakat bana oy le gelıyor kı, hududla ·"n:t dayanacak V" Sovyet cl,.gıld•r. Sabredelım; elbette gore · na kana İçti. Tam çeşmeden ayrılır· 

ı·· ı t·ın m'lSUTl1U t(•fıll?.. çı"'. ı ın .. .. a ı· . ı· l kt d H" d f . b' h l d" Al . . . '"h' b' "h . • . B d . d . 1 - k B b B kt . . k • • ' • , 
1 

. 1• lec ıye reıs ığince hazır anma :ı. ır. ın se erı ır son mer a e ır. • arazısının mu ım ır kısmını ı tıva cegız. u evır e ınsan arın en mun- en ostancı aşı e aşının ya a· 
""r'ıber bir t:.ır fta:ı ela nını nnına ., l' ı • 1·· t ene B "t d ·· · d \ d k J b' k ·· t ld ~ l d b" · d h k ld 
krırkusu yuzunckn m n.uıları znı a Jik Beledi~e iı>leıini ihtiva ede..:eği h::ı- dehşetle pusu kuran düşmanını bu rinde di~lerini kin ve intikam hisai kak ki sabırdır. - Bire nabekar herif. Sana oruç 
,,.. , .. .. ' · . . , ,aporun uzun o ac:ıgı \'e c or s • manya, rı an ya a ası uzerın e e ece o an ır topra parçası uz<'·\ aç o ugu şey er en ırı e mu a • sına sarı ı: 

namuslu yapıyor. beır alınmıştıı-. adada değil, her halde başka toprak ile gıcırdatan milyonlarca başka Orhan Rahmi GÖKÇE yemek nuıl olduğunu şimdi göste· 
Keeler, yeni maklnc"·le birka•: ,-e-

ne içinde 2:5.000 erkek .,2 ~adını Bal'ınmak deyince cliirt tarafı ka-
1

.,.,,,,,,, 1 TAPOLYON Ürdularının"""""""'"""""'; ............... -1: yiyect>k !)a~ka şeyler de bulabilinli. 
ı mtihandan geçirmişt.r. \':ı.rUıgı ~;L· palı bir sığınak; yahut başka hır şey : BOZGUNU =.·:. Kılıcı tencerenin içine daldırarnk 
ııaate göre sarsılmaz ~urette narıııı:-.ıu aklırnza gclme~in. Buz gibı ~,; n rliz • OSKOVA lıiı· patat es çekmek istedim. Hollan-
olanlar; insanlar aı·a:;ında az . ık h,ı- gardan korunmak içııı herkes Rırtını i _ dalı a:;ker henüz pişmcdikleriııi ,;öJ·. 

.J' s· - . nk•tlanrn k bır du\ara verme"'c ;;ayusıvnl'dU. ~ • letii. Bunlara da aldırıs etmedim \'C Iındeuır. ır çogu uncaK y .... ' ( .. " .. o ,. ... i'tUl4llttllll•UtUllUllut111UUtlllUll1UllUl ..................................................... u .... ~ .'t. 

·orkusu yüzünden zoraki surette na- . _Artt.k, buyuk. yoıg~n!ukl~rın \"'..'r: YAZAN: Napolyonun Perde ÇEVlREN: Şakir Hazım lıir ıı:ı ta tes aldım.. Dumanlan tüt·~ 
1 ı olurmuş Amerikada elıııdf'n dıgı acılardan b.l~kac.L açlık t.ıın bır Ergökmen tiıw, henüz :ert patatesi bir hamlede 

m.~~~:ı 1 gecenlerı~ yi.izcİl! ıı ltmısı fı•· · :ıt ~~~ilde ken~lın l . his-cl!tfo·_ı~·ordu1 • Kben Çavuıu Burginyon _ 21 _ yutuvermiştim. Adam bu c
1
lefa bana 

•
1 
'tılıırlarsa para c;alııı·; armıs. JJıılun- dısınd.e hen_uz. sı~·ecek bır :-ıe.r er . u- merhamet etmiş görlinere < ;-;unları 

d
' 1 hrı daire ve\·a ma({azaclan ınal lunanlar. gızlı yıyorlar, en yakın ~e lunamıyacağıııclan nıüteessirdı veyu- bir .ver0 kadar ,; .:>:.ulclum. Tekrar bir söyledi: 
u' ' 1 ~ ı l d arkad·ışlara knı· 1 ı·al::ın sov hut başl,a>ıını öldürere,;: ele ıreçirc· kaç adım daha il<'rlectiJ.t.>n u,·ıınr·a bıı·- , .. . ··yorsun uz v·ı lıenu· ·., . e 
1 ıal·ın nısbelı buncl n r a ınz: can an' • •• ::- . , . · ~ ,, - uoı·u . ~· u ,ı,eıı • 

' "'l an • · k"' ·· 1 t kt cegrim ekmet,i benden alnı:ık ı "in be- cleıı biı·c · elam .. ı k B' ı 1 l :' .' ;\lerkezi Londrnd:ı oları Loyd \emek ,.e ·o.u mur.me ';! eme . en ., ' a ııı uzeı-ııı~ acıma ve cek gibi değil. ıraz ııa ııı· ı o un .. 
'1:".1?· : . Şikagocla t(!m;ıi\ eden Hen· çekinmiyorlardı. Doğru~m ı:ıtenırse ni ölrlürmek ica!ı cdl'.:cğ·ı nı clU~iiııü- l~:u;m~sınrı meyd, ııı vermemt:k niye- Pişince size. de veririm. Fakat h~r 

11 !~~tın~ 
0 

adında bir adaının tah- ·ırtık ne dost, ne do~tluk kalmı~tı. yoı· ve su,;uyordu.. tı_nde ıdım. Fakat tali~izliklc eteğım ., eyden evvel başkalarının sizi göt·· 
rı s:ar ~~. 'bi ... ;enecıe' Aıner.i<aıla Ilerke" birbirinden kor1:uyordn. Bi- Basçavuştan cev!qı beklemeksizin bır çalıya takıldı ve çıkan ses adamı memesine çalrnın. 
mınıne ~oıe. ' · k ı b' l c pirınci• bu"ıındu•m geniıı adımlarla oı·nıı . .ııa doğru yol- ayaklandırdı. Hızlu ko:-;,·arak adamın\ Hakkı \'aı·dı. Dedig~ i gibı· yaptım. 
h -tıkümet banka n· ır et memur :ırı rı,;ınde ır avı_ h -'t 't hl'kb- . 

d
' Jınan paranın \' e 1'ı'.'ın~ı süphesi bu adamın a~·a ım e t e- landım. Sanki ormand'."l aradığım lrnçma,;ına mani olmaktan ba ka ça - Kiiçük bir ç-alının arkasına gizlen -

t arafın an ça 1 ı · ·. · b·1 · du ekmekle. ekmeğin sahibi benı beklı- re kalmamıctı. Bunu .\·aptım ve bir dim. , Reı:ı .. altı dakika geçmi~.ti, galiba 
ı kı diz el. miJyoıı do anır. ye koya ı ıyor ·b .. t .. l . · ı .b. ., 

: . Lo ·d ~irketınc _, 1g'ff- Ben de bugün u un _c •>.~L ar gı ı yc~muş gibi bir istikamet tutturdum, anda adamla kar~ı k.'.lriıy:ı geldim. b:::ni çekilip gitti Ranmış olacak ki 

t l(,eb~encj~e:g~ ban1'a,;ından ı.ı.ooo aclıt,rın korkunç :csm :ıltı.~1da kıvr:ı- gördüm. Adam arada ı:ıırada bıçağını Artık r.rnıana g nı• ı·l;c n kafamın için- a~·ağa kalktıktan ı:ıonra ~ağına solu-
a ı ır ~ p Ji hafıyel<.'rı lıiı· \ · d Açlık benı de otekılet gı- rafı gözeitıneır.: ııa ·lndım. A\- l.>c ·li- de lıe:>INLıgım ta t .gi tatbik~ imkan rn: bakındı ve sükunetle tencereyi a. 

t
' . . ette <'abalaaı, .ın on bi bitırıyordu, fakat eııc • '" ·, ~· · • ş ır • Y • n 1 ı, 1 · yo u. ıp savuşm-aga oyu u. zaman e d lnr ralınmı · 0 · • ı·t ınıyor ıım. b ı" ı ı·,l·ı ol·ı- ven vah ı· b. ha va g b do·· ·t bir kl l ~ k ld O b 

a\· ne ıceı:ıız · ur · r · ı •i c bıı k ı almak ımKam yanımı koklıyar.ık ve gözetliye1·ek, Karsımdaki de müdafaasını yap- ·ıim ne hale girdiğimi ve ne y:ıpbğınıı 
r:ı ,·alan makineleri ge ıı-ıı n.<l ' n- rak arkasını o . ayl'ıı d lı B't aşağı yukarı b i ı· ·,· ~ ; rek gec.ti. mı,\· a h. azıı·clı. Y~. lııız :ıramızda 0 u dı··ı<ı_u··nerek bulabı'liı·siniz. 
1
: • ' ' - 4 nıemunı muayene en gc- bulunmıyan bir bcl&,ı; a varı · ' · · - .. . . ., 
,anın. 0 

4
_ ın 'ın ta·ıı ım;:e ma:ıtım ol- !er dtırmııdan beni viyodardı. Nıhayet hemerı ormanın kenarın- fark rnrdı. Ben her fedakarlığa kat- Yılc~ırım gibi koşarak herifin kar .. 

'lrıtmıs a ' ' · ~ · ' • · · · o'c da bır ateşin yanma.ıh ba<ıladıg'ını · h J b ' t l'k'ld' T" feg~ 'm· 1 '< ., ·~.· ki. inin h.ır:ıızlık ettıl-(' mf'y- Ilu akııam yiyecek bır şey!mız Y, '. .. " .aıımıya azır o an ır aç ırn, ve ne ~ı•ııı::ı ı ı ·ı ım. u ı ın nam ısını 
ılugu, k ~ Bıın!arın 'I uda ı:ıuçlaıı- tu Bütün ümitler mecaJ;;ı7.ltkten ~e- gördüm, AleY biraz \'iik,;elincı.?. ıtk· de olsa o bir toktu. Ve benim kadar :ırıamın göğsüne dayıyarak: 
ıhna rı ·mı.· · · · ' b ı i şiıı kenarımla otuı-ar. ·bir adamın gö)- cürelli olm:ı ınıı inıkfm .voktu. A<Yız - • ·eıeye? .. ' · · · f t · islerdir ya soğukt~n dü~üp kalmrı eyırır er . . . . . _ "' 
ııı ıtıra e m.. . d .. ıe,·i , al. n . 1 k • bi az et getirebilmek ge,;ı belırdı. Usta 1:ıır kıırt gıbı, yavaş açtırmadan: DiY<' haykırdım. 

Bugün Amerıka ~~ .~ç .. ~ 11, ' prcn- fç~~ça a~a d "ekal~ll"' bötlik a~kadas- yavaş mevcudıyctimi hissettrıneclen - Arkmlaş, dedim, patat~c;lerin- ~a ı:ıırclı ve knrkıı ile hkelemiyc 
ma)d~esi .Y~~ılıyoı-. dcuıı~ a~ ·nn7.:ı.r;- 1 gerı e~ : 1 iı Fakat açlık ··0 ateşe yanaşmağa başla-dıın. AJ:ımın den lıir krnmını bana satacaksın. Bu- t.ıa slac\ı: 
ı;ıbı bırıhırının uy~~ı 1 ır. 1 ~ ;e }J i rbıri - aarcılmı~.a . agda~!'11ış h. i , 1 ~ 1• \':U'atmı"- bir tencerede biı· ~eyler kaynallığı!11 ıuı razı olmazsan hepsini alacağım. 

dur· Yalan ,;ov eme c' ıı a uzerım e oy ;ı ,,, • ., d" Ad . 1 b -
Y~ u · . ·: · . · ~,ın kendi ken- tı ki artık özl•'rnn dönmüştü. btra- gör um._ anı uraı::a ;;ırac. ıçagıı;ıı Adam sasırnııstı. cRazı olmazsan 
nı aldatmak ıçın ~ımaglıı· Sarf dıl~n fımda a ·ke~lik hayatımın en ivi dost- tencere ıçıne ;;okayorclu. ı ıhayet bır heı»ini alac'ağırn» ne demekti?. K::.-
clini zorlaması ıazımc · ' ' '~ • · • el f d· t • • ~-~ktıı<ru bıç·t.;ı f k k · b' d .. .. erinde biı· taz::ik yn- }arı vardı: Ayakta yanan atel!e l>a- e ~sııı .ı ence. eye .w . ., . , e :w tc; ·nıa yemıs ır a amın ser-
emekybı;nye ~~lcdiginı \'e•::ı hır,;ız· kan bu ·çavuş Poumont bunlardan bi- get·ı çekerken bıc:akla b raber btr de •emliğe uğradığı haldi. Bıınıın m:ı.-
par. a an soJ 1 · t •ikin . · d b l d rdu Ko patateı:ı cıktı na. ını derhal anlayıvermişti. 
!ık ettiğini bilen adam, )ll az~ l"l 1 1 ve yam a~ınc a uruyo · ." ' · · Bir elime kınından çıkmıı:ı kılıncım 

il
. 1 aması :n ·ın bt'itiin i>İnirlcrini !unu tuttum ve hala aklımdan bır 

lle ı om, ... 1 .. 1 d ' P.·ıtatesi mu:.ıye11<' t'tti ve ;hlimal. "i'nkiı:ıinde ihtimamla doldurulmuş 
t 1 \tınd.a ı-."11 Jnr.durml\·a calışır. türlü çıkmıyan şu söz erı soy e ım: · 

(Arka;;ı v:ır) 

13ugün 

ELHAMRA 
SiNEMASI 

ririm. 
Zavallı Bekta,i, her ne kadarcı Ağa 

hazretleri ben au İçmedim, yüzümii 
yıkadım, ağzımı çalkaladım» dediy· 
sede Ağa kendisini sürükliyerek 
memleketin kadısı olan Nasreddin 
hoc:ı merhumun huzuruna getirdi. 
Hoca merhum esaıen Bektaşilerden 
hcşlanmadığı için buna adeta mem · 
nun olrnuştu. Bostancıbaşıdan izahat 
aldıktan sonra şu emri verdi: 

- Şu herife kırk sÔpa attıktan 
8onra kendisini bana getirin! 
Kadı efendinin bu emri derhal iw 

faz ed;(di. Bektaşi kırk sopayı ye
dikten sonra topallıyarak Kadının 
huzuruna getirildi. Hoca merhuırı 
Bektaşinin bu haline bıyık altından 
gülüyordu. 

- Bire dede efendi, bu mübarek 
Ramazan günü atikar surette oruc; 
yemenin manası var ~ı? Bu yaşt~~ 
sonra yaptığınız şey, sıze ayıp degıl 
mi? 

- Be devletlu kadı efendi haı· 
retleri!.. Bu nasihatleri kırk gopa· 
yı yemezden evvel söyleseniz dah'1 

iyi olmaz mı idi? · 
- Dede efendi; yanlı§ düşünüyor' 

ı.unuz. Bir şeyi vukuundan evvel sör 
lemek faideli olur, yoksa bir i ol· 
clulctan sonra söylemek faideıi:ıdir· 
Meseli. ben çocuğumu çe§meye · 11 

......l" DPvamı 4 ncü IUlhifed .. -

YEN! SiNEMA 
MEvsiı ılııiu 2 inci 
TÜRKCB HARlKA 
Filmini gü::ıter<>cektir. 

kon ro a • ., ·· · · · p tı 0 'd -· pişmemiş olacak kt 1.ckrar tencere: tiifcğim vardı. Ve bu kad-ar yakın 
d b .. . .. zerıncl" ikinci bır taz- - oumon . rmana gı ecegım. 1 • f d t"f - . b . k 

Bu a un~ e tı • • Karsıma kim çık:ı.rsa çıksın, eğer nin içine bıraktı. m· me!'a e e onun u egı enım ı-
,.. --. elin~le ekmeği v;ırsa yan,;mı alaca- Bunları görÜY•)rdum \"e yiyecı.>k !:cım kadar tesirli olamazdı. 
• ı 1 1 1 bulmuş olmanın zevkıni daha şiıncli- Adam patateslerin kendisine ait 

GÜLMEYEN KADIN 
Hali• Zeytnnraimdan mam• gım \'..e ne paba;;;ına 0 ursa 0 un a a- elen cıkarı'yordnm. Fakat bu sık or- olmadığını, bir Holland-al• generalin 

Ô M h cağım. manda, ben ateşııı yamna yaııaeın- hizmet neferi olduğunu, generalin 
mel' U ar rem Bır an durdum ve ililve ettim: cava kadar en kiiçiik bir ihtiyatsız- emriyle burada gizlice patatesleri 

S b _ Havır ... Hep'imi alacağım ... He. - 1 · 1 · · - 1 t ~ .. !" 
Ç maşır a UDU ' !ık yaptığım takdırde biitiin iiırııt e- v.ız icc pışırmege !:!! ış ıgını !<OYU -a rifi o"ldüreceg~,im ve heµ.~ıni alacağım. d B .. 1 · b · b' k J rim mahvolabilircl'. yor u.. u soz erın, enım ır u a. 

TOPTAN KiLOSU Poumo_nt şaşırmıştı. Belki de be- Sükunetle ve yava~ yava;, geriye ğımclaı: girip ötekinden çıktığını söy 

45 K t nim kadar cüretJi olamadığırı~ tee,._ döndiim. Uzakla:ıtım ve ormanın dı- !emeğe hacet görmüyorum. Ren.ce 

' 

uruş ur süf ederek susmuştu; yahut orman- ı:una çıkıp geniş bir çarlı çizdikten patatesler artık, bu adamla benım 
da bire~· ekmesi olan iki adam bu- sonra gizlice en münasip ve genış ıniişt~rek malım1z olmuştu. Gener:ı.l 

• Rei : ERNST LUBISTH 
Oynayan : GRETA GARBO 

AYRICA : Matbuat U. M. Memleket iumalı ,,, 
....... 111111 ...... ........ ' ... 1111111 ... ........... 111111111111 ................ , ....... U 111111111 .... 1 .. .. . 

HER GÜN İLK MATİNEDE UCUZ FİAT 
1 

SEANSLAR : 1 • 3 • 5 • 7 - 9 da 
Cumartesi - Pazar Saat 11 de Baı:ılar 
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13 Birincil şr in 1941 Pazarle•i ( ANADOLU) 

İzmir Vilayeti Daimi Encüme
! ... ... ........................................ ............. ................................................... . 

! İzmir Levazım Amirliği İlanlarıi 
• ninden: . . 

•••• ~ ••• , ••••••••••• , . 111 ............................. ....... ' •••••••••••••••••••••••• 1 • 

lzmır - Bergama )·olı.;ııun 102 -r 450-lOG 350 kilomctrelcrı :ıra

Rındaki 3900metreliJ.: 5osenııı t:ımirı 3 son teşrin pazartesi saat 11 de 
vıl:iyct ıln mi encüme-ıı oda>ında ıh:ıle edilmek lizere 5.10.941 den 
ıtibnren 2!i;i9:; lonı ku;-:.ı~ b~dt•lle ve kapalı z:ırf ı.rnulile eksiltnıı,ve 
çıkarılmı~tır. Kc~ıf cvrnkı l~O kuru< bcdellP Turistik Yolbr mıntaka 
müdiirlüğiindon tedarık oluıf.>\ıılir. ~lurnkk:ıt temıııatı 2220 ı;radır. 
Eksiitnwye ı,tirak ed :cckler ihaleden bir halta c\'\'cl Turistik Yolla•· mın
taka müdürliiğiine mtlr. caatla ehliyet Ye~ilwsı alacaklardır.. Taliplerin 
24!10 sayılı kanun mucibince lıazırhyacakları t<>klif mektuplaı'ını ihale gü
nü s:ıat lO a karlar \' lfı\"Pt [)nimi Enri"ımeııinc vNmele•ri ... 

11 1~ (4252) 

inhisarlar umum müdürlüi?ün
den: 

1 - Kapalı zarf usulü ile Sekili tuzlnRınrla !l ııdet muhafaza kulübe

-"il ınşa e~tırılecektir. 
2 - ~.!uhamnıcn lwrleli 17.0gR,GG ,ira olup nıt\\'akkat teminatı 1281.65 

lirndır. 
:ı - Ek iltmc :n ı X n.n cuma günii Raat l.10 cin Kabataşta levazım 

şut~sindeki alım komisyonunda )·apılacaktı•'. 
ı _ Şartname sözli geçen subedı·n İzmir ve Ankara baş müdürlük

l<'l'İrıılcn 86 kurııR mukabilinde alınabilir. 
~ _ (, irm•k. istiyMler 10 bin lirn bıı kabil inşaatı muYaffakı~·ctle 

yapmış oldukların:ı dair ve,;ikn ibraz <-dcrek ihale gününden 3 glin evve· 
ıinc kad:w umLm müdüriük :n~a:ıi ·' ıl~,;inden n)Tlcn ekRiltmeye iştirak 
w•i~ası ainıalaTı lazımdır. _ 

6 _ Ek,;ıltme;·<> g !'eteklerin m ıhiiriü t~klif mektuplarını kanunı 
wsikolarını ve münaka>a)·a btirak Yesikasını ihtiva edecek olan kapalı 
zarfları.ıı ih. '' aatınnmı bir .,:,aal evveline kadar :ıdı geçen kıını'•yon 
rıy:ısctine nıakbuz mukabilinde Yernıeloı'i lilzımdır. 

10-1~ -15-18 

lzmir orman çevirge müdür
Iüiünden: 
K·ı.,sl\··ıka orman fi<\aıılığınıh ke,;di \'erde mevcut bulunan 28 metre

küp o~O.de:ııimetre küpe •muadil ~42 ;,.,r~~' mamul direklik Ok~l~P.tü~ to'.'.'" 
ruı:u ile" ıoo kental Okaliplib odunu •~ keııtr.l Okaliptüs kutugu lo gun 
müddetle 1 X n.ıı tarihinden itibar~n açık arttırmaya çıkarılmı~lır. 

k ·· .. ·· m hammen bedeli 900 kurus lliı·cl·lik tomrııgun beher metre upunun u > 
' ·· .. · t l' ~ JtJO kunıstur Hepsinin teminatı 26 odun ve kutuklc<rın beher ken :ı ı "e > • 

iira 41 kuruştur. . ;',1 'd' r· - b 
lh:ılc 20 X !JJl günü saal J~ tc İzmir Orııwn Çenrm~-_ u ur ~gu ı-

ıuu;ınua icnı edilecektir. Taliplerin fazla malumat almak ıstıyenle.ı:ın İ~
nıır Ornı:ın Ç-<virge müdül'lügline wya K:\ll'ŞIY:tkn Devlet Orman f!danlıgı 

.. . . ' . 1 8 1:ı 17 4146 
n1üdurlüı:tü11c n1u.ı:acaatlaıı ı.~ı~~- _t_ll...:·----------- ---
İstanbul belediyesinden: 
.;>l~lı:ın\\Je E\'liyaçelebi H hkenuc r catldeleriııin tevsii ile kaldm.m 

duvar ·csaire inşaatı kapalı zarf ı.ısuliyle ~ksiltmeye konulmuştur. h.e
~ıf bedc.i ;;uıo7 iira SO l\uru~ \-c ilk teminatı :?258 Jiru 9 kuruşttvr .• Iu
~ave1e ~k ·ıltnıc Dayınt.lırhk ı~!c:ri gtnel hu:-;n.-.i \'C fenn i şartnamel<.'ı:ı 
projıı i<eŞ•l hülfısn>iyle buna mütefeı rı diğer .c\'l'ak .1;;1 kuruş nıukalıı· 
,· ı J.l ıeılin Fen isleri nıüıltvrluj.iüııdeıı verılecektır. ihale 16 lOı !l-11 

Iı,ııt e. e :. ,.. ··1at 'ıo- <le l)aiını encümeninde yapılacaktır. Taliplerin 
erşfıtr.bc guı u ~<.~ • • . •. .• . ·~ ~ 

ık · t makbuz \'e'·a mekrnıılan ıhale tarıhındeıı uç gun e\ >d Bele 
ı tenııı"' , f , hl' . . !)-il 
di)e v 

1 
ı<leri müdürlüğüne müracaatla alacaklal'I ennı e ı;et '~ 

.Yılına. :ı':u ')'l'ıcaı·et odası vesiknlHrı inızalı şartnan1c ve .k.anune~. ı~.r:~zı 
laıım l\P.len ılığer ve8aik ile 2·l!JU ııuııuwalı kanunun tnnlatı çe,~e,~nJc 
h-.zırlı' ıcıık'·ırı teklıf mektuplarını 'ha<' günii mat 14 de kadar Daııııı en-

• , , ' .• . . 8 1:3 (86;ıı; 1047) 
cuıneııe vcrmdcrı lazımdır. l J 

o. o. Youarı 8 nci işıatme komısuonundan: 
lc.tarccc ynlnız kum-aşı Vt:l"!lm~K \' :;elen, ı\.azalin, te~ü, dü{;,"'llle, sırn1:1, 

fodra ve alameti farikalar müt.,ahhıdc ait olmak Uzere (23225) iırn nııı· 
hı.mmeıı lıedelli i~letmemiz ınemuı· '"" müstahdınıine ; aptırılacak takri· 
ben ôOO takım resmi e•bHı ile 600 ad~l palto ve 500 adet kasketın şal't· 
namesı vcçhiıe yapılması işi kupalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur . 
ihalesi :l7, ıo, !)41 l'azwı'tesi günu ;aat 16 da Alsaucak işletme bın:ı•rndıı 
komi•roııumuzca yapılacaktır. . . . , 

isteklilerin (17-11,88) liraıık i:\l. teminat muklıuzlar.'yle bu gıbı taan· 
hüulcrini murnffakıyetle başardıklarına dair bir yesıka ve eksıltmeye 
girnıire manii kanuni bir halleri bulunmadığı hakkında bey:ınnaınelerıy· 
le teklif mektuplarını muhtevi kapalı zarfl:ınııı ayni gun ~aaL 15 e kad~l' 
k · l'" · ,·ermelerı· lazımdır Şartname•i Izmırde İşletmemız 
omı:.yon reıs ıglne · · . . 1 

kalemind<•ıı Ankarada 2 inci İşletme ve Jlaydarpaşada 1 ıııcı şlelme 
• J b·l' ') !l 13 17 (413U) 

kulemlt>riıulen pura:-.ız a nıa ı ıt. · 

lzmir emniyet müdürlü2ünden: 
lzmir rmniyet müdU.-lüğiirıüıı "ı:ndilik ihtiyacı olan altmı~ ik,i . adet 

<i\·i! palto jjp a:tnıış ti' taın;n >İ\ <l ellıise 27-X-!lH pazarte.'1 guııU saat 
ı r, 

10 
ihale•ı y:ıl'ılmak üzere açık ek•iltmeye konulmuştur. PDltol:ı

rıı, beher -:ıdecl' yirmi uq ellıi·<t•lHin beher takımı otuz beş lira tah
lnin eı\ilmi" olup her ,kisiPin •nurnkkal :eminalı iki yüz yetmiş dokuz 
liraıh r . lh ııİe gününe kadar §arlna~w,vi .. '..e .. ıı ümunel~ı· i görmek, ve oku· 
ınak !ize rP taliplerin em11ıyı-l ;m,rlurlugu he•ap burosuna mur:ıcaatla-
ı·ı ilan olunur. 8-13-17-20 2401 

-Kulak, burun ve boğaz 
hastalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERA TÖR 

Dahi Öke 
İkinci Beyle r aokağı No. (80) 
Ha:ıtalarını lıer gün öileden sonra 

kabul ve tedavi eder 

Doktor 

Behçet Uz 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
Haatal&nm 11,80 dan bire kadar 

Be1ler tokalmdA Ahenk ı:ıı&tbauı 
"•nında ı-.atıııı .. ı .. ~. 

MADEN 
Kömürleri 

~;ıı ucuz, en temiz l{ok, sömi
kok ve san· maden köınürlerı en 
ehven şartlarla kömürleriııız, nıık
l"·c ve hamalıye de bize ait olmak 
ü~ere yazıhanenizin, ev•nizin cle-
ııo<una kadar yerle~tirilir. 

~iüracnut yeri: "fi""evzi Paşn 
Bulvarı No. 7 Telefon: 3304 
Satı~ deposu: Kestane pazarı 

:,_ __ ..,:R~a~r~d~a~k~~ı~la-ı•· •s•o•k•a•k-N-..o,;,,;. ~ 

Orta n1ekteo ı~ezt~nu ~ 
~aranıyor 

Orta mektep mezunu iki genç Bay 
veya Bayan aıranıyor. )laaş verile· 
cek ve i ş adamı yet i ştirilecektir. 

Lütfi Krom Ecza deposuna mil· 
racaat. d.2 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonundan ı ....................... r. 
Cinsi l\fikt.ırı 

Mnk:ırn:ı 8000 Kilo 
Ayv:ı reç~li 200-0 
İrmik 1000 
Bulgur 12000 « 
Nohut 10000 
Ar pa şchriy~ 2000 
Mercimek 2000 • 
1 YukaTıda cins ve miktarı ı 7 k 1 • k dd y:ızı ı a em yıyeee · ma esi prırnr-

2 
Jıkla satın alınacaktır. 

lh:ıle•i l5llOl941 Ç:ırş:ımb.-ı giinü saat ll de Kışlada İzmir Le
rnzım amirliği sıtın :ılma komisyonund:ı yapılacaktır. 

:ı - Talip!cr:n be1li gün Ye sa:ıtte k:ıt'i teminatlariyle birlikte komis
:cona müracaatları. 

lzınir Levazım Amirliii Satın Alma Komiıyonvndaıı ı 
Cinsi 1liktarı 

Sığır Eti 
Makarna 
Şeker 
Salça 

9000 
3000 
20-00 
1000 
3000 
5000 
~000 

Kilo • 

« 
• Kuru uzıım 

Bulgu•· 
P irinç 
Şehriye ROO 

< 
< 
« 
< 

Kuru fasulya 
1 - Yukarıd·ı yazılı !ı knl~m )'iy~c<'k nrndcle<i pazarlıkla <niın alın~-

2 

n .. 

caktır. 

lhak<i 16 ·ıo. 941 P.-r~emhe günü saat 10 da Kısl:ıda 1zmi•· Le
,·azıın nmirEği '<ıtın alma komi.-·onunda yapıla~aktır .. 
Taliplerin belli gün ı·e saatte kat;! teminatlarirle birl'kte komi>· 
yı,;n . ı müracaatlar!. 

iatanbul ~omu tanlık aahn alına komisyonundan : 
1 - Aşa.gıda mıkdar ı·e muhammen bedelleri yaz ı lı ii~ kalem J'em mııcl

desı 16. 10 9 tı perşembe günü hizalarında gö•t.erilen •aatlerde 
paıarlıkla satın alınacaktır .. 

o .. Şarlnamelc•· i her gün komL~,·onda görülebilir. 
isteklilerin belli gün w >a:ıt\e Fındıklıda 'atın alnın komisyonu

Kat'i 'l'e. Pnarlık 
C'in . ..;ı 

Kuru nt 

na p-elmeleri .. 
:.\Tiktarı 

Ton 
1~40 

150 

~luh. Ecel. 
L. K 

77050 
27"00 
11687 iiO 

L. K. 
1020;; 

S. D. 
10.30 
11 
11.30 

< < 
< c 725 

2125 
6253 l :1 

11 13 

l.•lnHlml Toplwııı Jfalttpr AS. s,1. AL. K o. 
1 - Kapalı zarf usııliyle 30 ton pirinç alınacaktır. Beher kilosunun 

nııılıammcıı bedeli 45 kuru~tı.vr. Ev:<afı ve husus! şartlar Topka
pı :.\faltepp askeri ~:ıtm alma komisyonunda görülebilir. 

2 İhalesi 18 10. !141 Cnmarfesi günü s.1at 11 de komisyonda yapı
lacaktır. Talipler belli günde muvakkat teminat makbuzlariylc 
teklif mektııplnrını saat 10 na k:ıdar komisyona vermeleri 

28 3 8 13 

İstanbul Topkapı maltep e As. Sa. Al. Komisyonundan: 
1 - K:ıpalı zarf U>Utile .100 tnn kuru üzüm s:ıtın alınacaktır. 

neher kılo-;unun nıuhamm<-n bedeli ;;1 kuruştur. " o .. Hu iizünıf('riıı 201) i.OllU 8i r krci\·f' \'C 200 ton u dn C'ek nıcC<' 
:ın1barına :e~l inı edd<'CC'kt:r. · • 

·I - 1•.\"~!lf \ ~ :-:nrtlaı·ı ınPzkür kon1i:-1\·on rl a görü l ebiliı· . Ambar:ı 
ait i.iz\imlCr lJ;ı' t:'iıh~ \·eı·i 1 ecC"fii gibi 3yrı ayrı talipl<'ı·~ rlc 
\. C'l'İ it'}) ı }('<' l' k tı ı·. 
:: t .l0.!1.11 cumnrtr"'ı r'iınit f:tnt 11 clcı komip.yond:ı yanı 1 ac:ık
tır. Talıpleı· rr.unkkı.t nır.kbuzl:ırıle kapa lı zarf mP~tııııla
rını hir gün <·V\'f'\J <l:1:\L 1<• 11n kndar Yerme)eJ'i !3zımô.ır. • 

4 8 13 18 

Cana kka le ıuüstetahkenı me vki satın alma koıniıyonundan: 
i !leh<'!' odlo.<ıı ~:; kurn~t:ın ~O ton kırmızı mercimek 18-10-l!l·ll 

l'tıııı:ırt .,; günü . ··m 11,30 da paz·:1rlıkla •atın alınacaktır. 

., 
' 

•'J __ !\ot; \l1 n1ia:ıtı 'j.JO iir. olup C'\":.;nf \'P ~rırtnnmt:':-;İ heı giin ko~ 
n ,s-..on<la ııöri.ilchilil'. 
ı,t ·k.ileı"n ihale sr.atiıııl, konıi,;,ronrla bulunma.arı. 11-1:1 

l-lad1 rnköy satın a lma komit~yonundan : 
1 _ Pazariıkl:ı 300 hin kilo kuru ot satın alınacaktır. 
2 _ Jııale>i 16-10-941 perı;enbe güı.ıü •a:ıt 15,30 d:ıclı r. 
3 _ ! steklıkriıı rlizcle on be~ tenııııatlfll ı ile Hadımköyüncle sa-

tın alma komi•)·onuııa mürncaatl:ır ı. 11- 13 

Hadıınköy sa tın alma komi•yonundan: 
1 _ Pazarlıkla ~00 bin kih kuıtı ot .<atın nlııı:ıca'klır. 
2 - ]halesi l 6-10·!' i l pM·~eı:be günü saat on birdediı'. 
:ı isteklilHiıı viizde on be~ te nı inall:ırı ile 11-adımkö;·iinde "''· 

tın almrı kÖmi>yommıt nıürucaallnrı. 
4 Ev>mf ,." ~erait lıet• gUr. komisyonumuzda göı ülebilir. 

11 - 13 

zmir levazım amirliği .atın alma komiıyonundan: 
1 1-11-9.U ta r ihinrlen başlamak ve 30-5-!142 nihayetinde bit· 

mck üzere asr.ğıda yazılı tahmil ve ta hliye işleri pazarlıkla 
iha le•i ,·-apı l acaktır. 

" - lhal e~i 15.10-!lH çars:ıııba günü saat on üçte kışlad a izmir 
lPv azın, am:rliği satın alma komisronunda .'·apılacaklır. 

:ı Ta hmin edilen yedi :ıylık h-ammaliye üc reti 2625 lir a \'e kati 
teminalt :l!l3 lira 75 kuruştu r. 

.1 isteklilerin beli; gün ''e s:ıalt a kati teminat lan ile birlikte 
konıi~yün:t ınü r~caatlnrı. 

Kuru~ 

:1 

il 

r 

' 
7 

., -_,, 

!zmir Ofise :ıit anlı:ırdan ta h mil \'e 
.tııhliye beher dolu ruval irin . 
Al~ancak \'<' ll :ısm:ıhane vagondan 
tahmil ı·c tahliye beher dolu çuYal 
için 
lzmir Ofis aıılıarlarmdıııı döküm hnnı
maliyesi beher çunıl icin. 
r.a~ınalıanc \'e Alsaneak anbarl:ırıııda 
doldurma, dikme ve h er hangi bir ve
saite yükleme ~uya l içi n. 
\' agonda diikmc h a lindp maddeleri 
motora boşaltma beher tonu için 

11 - 13 

Söke askerı satın aln1a komiıyonundan : 
ı 2'.?-!I. !J.1 1 tarihinde iha lesi yapı be ak olan 648 bin k ilo sen"· 

lik odun kıqınlı zar f usu lü ile ekı<iltmesi ilan e dilmesine rağ
men talip çıkmad ığından son unda pazarlıkl a mübaye:ı edil· 
nıek üzere 22-10-941 çar~:ı nba giinü 'aat on bire kadar bi r 
ay müddetle askıya alınmıştı!'. 

2 Talipleri:ı iznı i r levazım amirliği ile Söke ask eri satın -:ılma 
komisyon ıın ıla mcvcııl ewelce gönderilen .5artnameler dah i· 
!inde 22.10-941 çar~anba g ün ü saat on bire kadar Söke aske
ri sann al ın a koırisyon unfl müracaat etmeleri ilan olunu r. 

11-13-14-18 

ANKARA M. M. V. Sa. Al. Komisyonundan: 
1 - lllocörlii vımtalar ir,iıı yedek par~a yaptır ı lacakt ı r. Bu i ~ i 

yapm11ğa talip o l anların l 5-10-!l41 giinüne kadar Ankarad:ı 
;11 , ~L Vekaleti h arbiye dairesi ri~·a •etine müracaatları , 

4-7- 10- 18 

• 

SAH iti:. < :ı) 

latanbul Harbiye yed ek •uray okulunda Sa. Al. Ko. Reisliğinden: 
1 - Müteahhit n:ıını h e <ahıııa ı;; ton pirin~ pazarlıkla s:ıt•ıı 11: 

nacaktır. 
2 
o .. 
4 

Beher kilo,;unuıı ınuhamm"n b •deli 45 kuru<tıır. 
Evs:ıf Ye htı>u>i ~artlar k0misyoncla görülebÜir. 
İh:ılesi l 7-10-!141 curıa günii s:uıt on beste Harbin' vptlck 
sulxıy okulunda askeri satın alma komisyonunda .,;apıİac:ık. 

_ tır. Taliplerin kati teminatları ilP mürac:ıatl:ırı. 

l atan bul Harbiye yedek su hay okulunda Sa. Al. Ko. Reisliğinden : 
1 - K:ıpalı z:ırf U'tılü il<' 8-10-941 günü ihalesi i!Hn olunan 1000 

ton kurn fo,ulyap !~!ip cıkmadıj:'ıından ayni miktar kuru f·. 
suly:ı 1rnpalı zari u ;;ıli\ ilr tekrar miinflkasaya konmustur. 

2 - Beher kilo•unu;1 muh:unmen bPdeli 25 kuruştur. 
3 - Evsaf ve hurnsi s:ırtl:ıt kcmisyonda gi\ı'ülebilir. 

.4 - İhalesi 1-11-!Ml -alı p;ünii .•ant l~ de harbive vedek <ıılıa,· 
okulunda ıı<keri satın :ılma komi')·onund:ı )·ap;lacaktır. · 

5 - Muvakkat teminatı 1~75ıJ liradır. 
6 - Taliplerin ihale sa:ıtıııdaıı bir .saat e\'\·eı zarflarını komi,~·n-

na vermeleri.. 13-18-23-28 
İıtanbul Harbiye yede k subl\r okulunda Sa. Al. Ko. Reisliğinden : 

l - 8.10-!l41 gü:ıü ihale-i ıliı;ı edilen 600 ton yeşil mereimeir•' 
talip çıkmadığından H.l'ni miktar mercimek tekrar kapalı 
zarf usulü ile münakao-aya konmuştur. 

'.? - Beher kilosunuıı muhammen bedeli 24 kurustur. 
:ı - Evsaf ve hu,usi ~arrtlur komisyonda görülebilir. 
4 - İhalesi 4-11-~H sah günii saat on birde yapılacaktır. 

5 
Muvakkat teminatı 8450 liradır. 
Taliplerin kanunen wrJ' içine koymak mecburiyetinde bu
lunduk l arı Yesika\:ır ihale snatından bir saat e\'V<'l zarflarını 
Harbiyede yedek stıb:ıy okulunda askeri satın alma komi•-
yonuna getirnlf'leı i. 13-18-2:1-28 

İıtanbul Harbiye ye de k subay okulunda Sa. Al. Ko. Reisliğinden : 
1 - 51) büyük. 100 orla, 100 küçiik borda soba boru'u \'P iiOO 

:ı 

l 

dirsek p2zariıJ.:la nıünı:ka<aya konmuştur. 
Hususi şartlar komisyonda görülebilir. 
Taliplerin getirecekleri :rnmunelerden beğenilen ,;oba boru
ları ev>nf tesbit edilHek nümune tutulacak ve teklif ede. 
cekleri bedel üzec·!ı;deıı kati iemin:ıtı alınacaktır. 
İhalesi 20-10-!141 pnarte~i günü saat 13 de Harbh·ede ye
dek •ubar .okulunıla askeri satın alma komi•yonunda yapİl:ı-
caktır. T-alıpleı·;n 11linı"neleri ile ve k:ıti teminatlarn·lc ko-
misyona müracar:tlnrı. · 

İstanbul Harbiye Y.ede k su bay okulunda Sa . Al. Ko. Reisliğinden : 
1 - 6.10-941_ g-un ih:ılesi ilan edilen 20 ton sadeyağı için talip 

çıkmaclıgıııdan tekr:ır p·:ızarlıkla münaka•aya konulmuştur. 
Beher l:ilosunuıı muhammen bedeli 170 kuruştur. 2 
E\'saf \'e hu•usi •aı·tinn komisyonda görülebilir. 
lhalesi l7-IO-!J4ı cuma ı:ünü •aat onda yapıl:ıcaktır. 
T~liplerin k:ıti teminatl:ıı-iyle Harbiyede Rubay okulunda ko
mısyona mürac:-ı~ıtlaı ı. 

l slanbul Harbiye yedek nıh"y oku lunda Sa. A l. Ko. Reialiğinden: 
1 - l_-10-!'41 ~'.iınü ıl>ale'i y:ıpılan 100 ton nohuda teklif edile:ı 

1 ıyat ıı~.hal,ı güriildüyürıden ayni miktar nohut tekrar pazar. 
. !ıkla munan::ısa.ı·a konulmustur. 

~ B"'eh er kilo~nnu~ muharrıme~ bedeli 17 kuru~ 50 santimdir. 
" - Ev;<af. '·,e husıısı ~anlar komisyonda görülebilir. 
4 l~a!esı ·.i-11-!141 paz:ırt~si günü saat onda .'·apılacaktır 
;; - 1 ıdıplerıı. k«ti tı"~ı::ıaLu·ı ile bırliktc Harbiyede Yedek su-

bay oknluııdo k<'?nisyoıın müracıı.:ıtları. · 
Çanakkale M·~· M v. satın alma komiıyonu reisl iğinden : 

1 - Beh.~r .. kılonı 35 kuru~ta•ı 25 ton makarna 20-10-941 ııazaı-te
sı. gunu •~at 10,:30 d.~ p:ı~"rlı'klıı satın a.lıııacaktır. 
ı,a;ı temıııatı 1145 lirn ı.lup e\·saf ,.e ~aı-tnamesi her n-ün ko
mi:'ronda görülebilir. J,;teklilerin mezkur gün ,.e saırttfl ko-

----:.:m:.:ı;.::-;yona nlür:;ct;ntlaı·ı. • 13 17 
Çanakkale Mst. M v. sa tın alma komiayonu reisliğinden : 

2 

.. , .. 

1 - Beher kilosu 25 kuru~tnn 50 ton Bulgur 18-10.941 cumar
ıe< günü sııat 11 de pıızarlıkla satın alınacaktır. 
1{.~ti tt>m in-n~_ı ~ 87~ .ıırtı olııp e\'F"af ve ~artnamesi her gün ko~ 
ın ı syonda gorOlebıhr .. 
J,teklilerin i .aıc 0 anlın<h· komisyonda bulunmaları. 

13 15 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğü merkez satın alma ko
rr.isyonundan: 
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J"luhın~·a lt·Z~'ahı. ~·~·K:ı küllik tulı: O,ôO :-;n1. dır. 

Kalıııiık rer < ~ ı~zguhı, çakı kütük tuli: 0,60 sm. clir. 
Şel'it bıçkı tezı:nlıı, k;ı,ıı:ık kutuı·ları ıl.70 Sm. ıli•r. 
l· :rrze, nıah1':ıp, ıl.ıir~ I.,ıçı,ı tı•zgahı. kompile tabla eb'arlt 
O,i<O ,>(O.% Sm. dir. 
I: eııd€ çakı bi!.,nıe tezgahı, 0,60 Sm. kutrunda zımpara taşı ile 
çalı~ır \'e k •. yışıu sağ ve sola hareket tertibatı havidir . 

Yukaonıla )"Hzılı Beş adet Marangoz Tezgahları müstamel olmak (izeı·e 
;bken F"lırikalnr umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma komisvoııunr:ı 
,;atın ahnacakt!l'. Ellerinde böyl~ müstamel ;\Jnrangoz tezgahı buİunanla· 
rın evsaf şartnameRini mezkur komisyondan alarak ellerinde •artnanıı-· 
Ye u~·gun t.ezg~lı buluııanlımn nıufas.al tekliflerini en geç 25 10, l!l-l 1 
nk~<ınıına k."ıar .\,k\>ri Fabı·ik:ıoar Umum Müdürlüğüne vermelM·i .' 

l:l 15 17 (425:l) 

Ambar inşaatı 
lzmir incir ve üzüm tarım sa

tıs kooperatifleri birlie.-inden: 
l ıışaat mah:ılli Nevi Ke~if bedeli ~lurnkk:ıt teminatı 

Saruhanlı Ambnr T. L. 13.H7.26 T. L 1.008.75 
Nnill i ( lsliih istasyonu ,. 11.601.89 870. 15 
Y Lıkarıda yazılı iıı~a:ıtın a~ık eksiltnıt>i ı;; ]() 9H ç:ırsanıba giınii ""· 

:ıt 16 dn Bil'liğimiı merkezinde r:ı1ııbc:ıldır. Proje, he~if w ~artıı:ııııele· 
ı·iııi görmek istiyenlcrin Birlifdnıizc ıııiirneaatlan.. ·I 9- 13 ·112!1 

Halk bankası Türk anonim şir
ketinden: 
A5ağıda n1üfrcd.atı \'C i-.,in~lı:ri yazılı kın1ye\·i n1addl'ler nf:lk ııar

tılE-r halinde \'e a('ık aıt:rnıa ılt• hizular111da göster len tarihletdt• ~a. 
tılacaktır. Bu nıa;lclPlı•r'.ı• dovı·l'dan ıloğnıya al'1kalı Fnna, ,~hıp \'<' 

ll\ÜCs~C":-:el(\ı·ınin l"t.u1hıı!c1a \' .,,, P11~tııhnnP rıval'ında tsta•1hııl Jfal1\. 
S.nnd.ığ ı bınasında ıı:iil<~<'kk 1 kou1isyona ıııuayyen gün YC' raattt• nıu· 

ı·ncanlları ılfın olunur. 
Arttı rnı a gii nii ı·e saati 

l :l.10.!l41 
Saat 14 

c c 
< < 
< • 

20. 10.94 1 
Saat 14 

< < 
c c 
c c . 

11 ı2 ıa (42:\6) 

Maddenin ısmi 
\'ıılk:ıcit :\Tcrk:ıııte 

c D 
c D.~r. 
c F, 

lgepal C:. 

Tanigan 
Acide e.·alique 
Bisulfate de ~oude 
~eurınax 

;\lıkt,ırı kıln 
2000 
1000 
1000 
12ii0 

!lii<> 

500 
1000 
2000 

100 



S Hili:. ( N DOlU) 

1 FİKİRLER 1 c;>. N 
Ş A N S - Baıtarafı l inci ashifede -

rr. · ıılii w e . vcı•dılf'r. J!t.nı"nl t' de 
n... ... .ı • ._ ... ,ıı .. ;,,, ordııımının rnnın.ı:ı. •'ı'"ıw·tlı> sava h· Tc~likenin büyük oldu-

~i k.,J. r rt•.ılİ. l ubun, h y ti ıım. İ!ll u l } 
v fr.,kıyNİn t!'n bl.iyül Ziınil; şı.11 tır. lliıfu t.ıı·:üı. ıı lıı l\.ı J,ıın'i' Jr ı·wıi7. gunıı S::t ' ::tmam::tldn 
Ilu 1 f'Iİmcyi biz ı .• Jeı·, uStnt'l Vı· ı .• ıı.nyqwıi •im:ılrl,·n )'l·ı•tlıı ı· \' ılıl ·ınn- her:.ıhcı·, F:lsizmin 'i-
li diye ter.:üme f'd<:'ri:1: ve ht>r,.,i de nı :ıı·hııbıı vıırm:ık ,çiıı Knı·:ıtl ·ııiz« • 

yni manaya gelir, bazıları ,a.n .. ın ı1of:nı C:<·ıtııp istik:ınt('tiıtdı• ~Lir:ıflı• İli· kıl:ıcağ·ını _::ızı_YOWI' 
ln anin birlikte doğduğunu, ba:1:ıl:ı- dilt-r. SO\•.ı•rt li'r lııınu :ınll\'<tl nJ· al l:ı- -
rı da sonradan alakalandığını sör- cele r:c'al dtileı', fakat dağ- ve pivad" :.\Io. kom, 12 (A.A.) - Pı<a ·d:ı 
!erler. Her iki şekilde de şans, insanı kuvvetleriınizıirn kurtıılamaıltlw.- ye gaze+e.;i bııgüıı yazdığı bir malrnlecle 
bütün hayatında takip ediyor, sürü- ç<>tin bir mlidafa::ıy::ı. rağm~n bu kuY- clıyor ki: 

ravda gazetesi1 B. ... . . ...... , ........ ~-~· ____________ ......;;;;;;; 
. ·~~:; r·~ .. ı9·r,a·-, i: .. ~:~.JI ,eJ.~fÔ:n. v~ · Ajans Haberleri 

.. _. . ' •. . .. . . . .. , . 

Hükiimetin beş enelik su programı 
Nafıa Vekaleti, bu programın tatbiki işindt! 

büyük bir faaliyet sarfetmelttedir yor ve sürüklüyor. Şans, ortası ol- vctlcrinıizlc }Clli ınuhar'.?lıcl~r vci'me- - Tehiike biiyü~lür. Bıı tehlikeyi 
ınıyan bir kısmetth., ya iyidir, a kö· ğe nıcrhıır oldulıır ·c tnnklnrııııız d. a 71nBamak cinayet olur. Hitlerin vıl
tüdür. Doktor Poşe'nin hayatla nıu- clG~nı:ınııı . uhilc doğru ol:.ın ric'alıni ciırım harbinin akim k .ldığ-ı \•e ı~nu Aıı!rnra, l 2 (Telefonla) ·_ Nafıa nııı.gı ve Asi nehrinin ıslahı işleri. alınmış olup da eksiltmeye konulmak 
vaffakıyetin s darını öğrc1e-n öğüt· k ._ti. "İirntlfi n~ kısa bir darlı? ile ye:1111p~,, Vek~l?ti b~~ ~cncl~k su P.rogr:ımınm 524,133 lira sarfiyle N:•zılli ovası üzere olan i~ler :ırasında 7.20-0.000 li-
lerle dolu hir kaç kitabı vardır, bu.~- oo Tr.ll\'fı f.ık lıl.ıc:ığınıız [imicliıı.ı kn - tatbıkme buyuk hır fanlı_vet ~aıfet- HU ::;ahi! sulama k1nalı.ıın noksaııla. ra ı:aı-fiyle Aııkar::ı lağım tc;;i>::ıtının 
tarda ~ansı inkar eder, insanda mu- Güııı··ın nles·elesı' l'~lmı ~.ılım. llayıı-, Alman fa~i~tli;:;·. meleclir. 1\lemlekctiıı muhtelif mm. . . , . b k< in~a~ı da vardır. Koordinas)on hey'e-vıı.ffak olnınıyacaaı b:r arzunun bu· 111 m:ıl~\·Nlccck olııı1 harp, 117.Uıı bir rnkalarıııda yapılarak ııu barajları rıııın ıkmulı \e u rı.nal üzerinde lince karar :ılınmak üzere Bnşvekfılete 
lıınmadığını i<ıldia eder. Hakiki ha- - Bat tArllfı birinı~i •af.lfed.- - t>:ırp. ıııac:ık ı·r .Li:-de!t h~iyiik bir kuv ve regili"ıtör i:1sası, srdcleler kurul- yeııi<ll'ıı . yaptırılue:ık ııriz .ve sınai arzeclilmiş olan i!')ler şunlardı!': 
yattaki tecrübeler maalesef dokto. r!mizde yapılan zamlar İstanhulla \ •'t \ e tl's:q·ı.t tHtıyel•ektll". Ahval ne ması ve bataklıkların kurutulması imalatın ııışfü<J. 77.914 lira sarfiv;e Cevhan nehri 
ı·un bu iddiasını tekzip "diyor. Fil- kıy.'ls kabul Ptmiyect>k 1dereceded:r ohır~ıı ııls. •ı laışizııı .)'ıkıl::ı.caktır.:> etrafındaki lıazıılıkl:ır tamamlan - Koonfoıas.von heyetinden karar güzergahında yaptirılacak ı;.cdde in-
lıakika b .. zan insanlar t kip ettikle- v ... binnt!tice ~oföde otomo~il ııah•rı- BeJdka banka ~ı kaza J ınak üzı;reıliı'. .Bunla.rcln~ı lıiı: k~sm!- ~lmak !>tıreti.r.ı_e eksiltmeye ko:ıulun ~aatiyl~, .688.184 lira şıırfiyle Eızin
ri bir i•in :ıksil;ğ:e uğr\ldLgmı ,ÖrÜn· le ı bundan zıyan etmektedırlcr .. Şo· :S Il l :'llll ~~ı·nıın llZl'l"llHlekı !'ltıcllPn Jııtmış ı~lc;r ..:unl:tr~ıı · . lc:ındakı \Mgcrt de:r<::>inin ı~lilhı İ.~İ de 
cc, olmıyacafrı kanaatiyle takipten iörler, la•ti lerin (400) lira~a ka- .Lnnclra, 12 (A.A.) - lllir Bı·lçika ~~ biı· J;ı~mının da ilıulcı:ıi ~-:ıııılarak 447.122 lır:ı. ı;arfıylc Apo\yonclaki bulunmuktadır. Buıı<lan başka Eskişe-
vaz geciyorl&r. Halbuki inad ve ısr r ·l:n· fırladığını v"' la!tik t.evzı:ıtmda A.ıaıısınd:ın: ııı::;aşıııa lıaşlaıımı~tır. sr·dclelP.rin sel\ıZ rn{·u·c ral'1mına l::ı hir onısmın ;;ul:-.nması için l.ıaraj ve 
edilec~k, çıkar yolları arnnılacnk 

0
• Jc.:-ııdilerinin lay:kiy . dü~üni.ilnıedi • DP~cika:ıııı Fran~n bank:ı.111a ya • I!u mevzu lı::ıkkı;ıtlıı "·, fıa Veka - dar yiık,;elt!lnıe.oi ;·P. ?alg.dan k::ır~ı kanallar in~a::.ı il• Erbaa, Am:lsya, Si-

lursa iyi netice •·lt!e ~dilır..,,si nıüm· frİni, yedek p.>rra bulmıokta giic;lük !!ı·ılıgı ıhınlııı· hal.kıncla Bı'll'ika mil- :l'liııcltn alclııhm mal[ımat:t r, 1%.ııan rrıuka\eınelııı tl.'mını ı<:in ta~ ile< kap lifk,, ve Alanya ov:ılarının suianma;;ı 
küıı olabilecek işler J .. vardır, fakat -:ektiklerini •e bulduldarı parcal.'lrı . ı. h:ıııl·, sı tamfından açıl:.n chı\'a, Konrdiııa:;yoıı heyetintlt•ıı kırar al- laam:ı.;;ı işleı·i.. . • aknrya \'<' • lu.lıırnu <'ilyınııı ı~lahı, 
her çareye teve~:.ül edildikten sonra da c;ok pah lıy aldıklarım ve bü- Hıııal nıal_ıkemesiııcle ikinl'i lir.fa 0. mak sım::Li\·le bu yıl içinde' ihaleleri '.!G8.!J07 Jiı_-a, ~_aı .fıyle _Kocnı;:,~· Uzc· Adapnz-:-ıll civ~1rmdn'hi bntaklıklı:rın 
hnllolunamıyan işlt!r için bu idd:a va- tün bunların nilıoyP.t, bir o~omobili !~Lrak nl'l«ıka lehine> ıwticL•leıımL~tiı-. yapıl;111s olan i.;ler şuıılaı dır: l"imlc bir r-cgılı~tor ıl(' ~.~ıg .. ııhil ~il ~.m:ı kurııtıılm~·~l, Aklı bar ovaq ile Osm:<n-
rid olamaz. ::alıştı~ma ve i~J .. tını- masr3fJa,.ı•ıı I·.1 :ııısız banka ı, c•J'eYyork mahkeıne- :ıırn. 1 G!l liı·a ı:::ırfi/le >I eııl'mı>n ova k:malları hafrı~n.t ve ınşnatı vr ::\Iil- rık ciyarınm sıılnnma~ına. 1id fnaliyet 

Mektepten biri c;<>k iyi, di"'eri orla mühim sm·ctte kabartlıgını söylemek 'Hı'C ademi. salühi~'C'l itirazında hulun sıııc1aki secl<le;ıin tamir \'C ıslahı ile rÜ\'Vetler d,;resının .ı:lah! hlcTi. el,, inki13af <>lm<'kt{'c\ir. Zt-min üzerin· 
derece ile ç.kan iki arkadaştan ha- ted!rler. mıı.·;ı:ı da ıstinaf mahkenıe~i .. ilk k:ı- .;ulama şeheke;:;inden, 11oksaıı kalan 41G.967 \ita snrfıyl~ Kay~eri bat..-ık- deki ctücileri bitmi:ıtir. Bir kt;;mının 
vatta ikincisinin muvaffak olarak Bu iddiaların uluo,.tıt iJ,,ri siirül- r:ıı 1 trı:clik rtıııiı-!fr. i.m::ılat n· iıı~aatın ikmali. lıklnnnııı kıırulı'.lma~: >e Sarım~:ıklı kesiflc-ri ynpılmakt:ıdır. Bu lrnı ihalele-
yiil.seldiği, birincisinin ise olduğu melde olduğunu :ı:annetrniyoruz. Şo· Groela"' odda 2.ı 1,:J.17 lira ~::ırfiyle IIat.ıydaki suyu W' ta1Jilrriııırı ı~l:ılı~ i~lcri. ri yapıl:m1k ilkbnh::ıra in~aat':ı b:ı~la-
Yt'l"de k ldığı. förleriıı bu iddial.ırında haklı olduk· Amik gölli lıa taklıklarının kurutııl - Koonlinnı-yon lı"Y {•tın<len kararı nnc:ıktır. 

Biri ~üze!, diğeri h ,r rnanasiyle !!\rt noktalar bulunu biliı Vt! bu ııol:-
r.irkin iki kız ark d ... tan ıkiıı.:isiniıı ınlar, l elki d giiı-Jüı~iimiiş ve ~ika· - Ba, tnafı l inci sahifede -

ı \ ı b • t t··· · h'd· ı~ · d:ıkileı- anu:ınd.ı Alm"11 (~,f. taı,o>uı"' :ı.:ı. Cl§I.• ı, tııa.z \Jt ve zengın koc:ıy. ve et ıgımız a ısı• crı yaratabili~·. .. ... 
düşerek mesud olduğu, birincisinin !er. mensup lıiıt• a ;. ıı da vardır. 
İSE' huysuz ve parasız bir erke·., düş- Binaenaleyh, s,,hir dah:Iiode ·ıe Bunun iizerine Grecılaııcl sahillerin· 
t<iğü vı>ya iki c-rkek arkndu iı;it. 1ıatla t- hir haricinde itl:y<'n bütün el~ yapılan :ıraşı.ırnı(\lar ne!~crsiııtl • 

Londranın ka
naatine göre 

hu halin akııi sekli olaf!::ın !~!erden ••toınobil ve kamyonetlerin benzin bır rncl.\·o po,;tıı•n rln yını! n.nıı vapur. 

el 
• ·1 ._,. ? E 

1 
' .. "ht" • J ·ı b · ' la <;ıkanhın bir ·ıı·::ınla ·1 · vorvncı· t R 1 l } • egı mıoır. . n canı olaral· gostı>r· . ı:yaç ı·ı • e eraber fıat meselelıı- . f . • . '. ' ! {l -~ • c. 

1 a- us arın mu ~avemet erı 
diğimiz bu iki mjsale ben:ı:er daha rıni de esaslı hir şekilde tetkik etmek ıa ıııcl,ın ıdare vdılnıekt2 ıdı. nu rnd • ' 'L 

ne. kadar çok misallf'!r göstermek 1 azımdıı·. Hatta bu meyanda son ~:o po.;;tasıııa el koı.ınıı5 ve gcr<'k raci. devam edİvor 
mümkün olduğunu da hep biliriz. "ünlı:rde vahn knzal<lra işlemcğe ~ 0 ırnsta.:;ı.nın ~emurh:rı, p,-el'ek e \'n. 

Hayatta her insanın şansı iyi ıri :ı5lıyan yük v,. ç, çan ar~.h:ılarının pur1 ve ıç_ı nd0kı!~r tahkikat dt:rinl •ş. 
der mi? Giılebıli:- mi? Ş::msı ·inkar - h~mali\r•r.ı da gözden gecirmek tırı;mek uz.ere bır ıc\merılrn Jımaııııın Londra. J2 (A.A.) - Son Alman 
edenler nazannda bu su:ılleı-e müıı ç yclalı olur. Benzine vazedilen ve sev,,: rdılnıiljtır. \'e Rus tebliğlerinden anla-<ıldığına gö-
bet cevap ver:lir ve şanssızlığı ihmal ·,:r :htiyachın do~up hüvi.ik bir is:ı· ---.f'IOO re, Almanlar dün ııe gündiiz, ne ele ge-
v_~ al.akaaızlı\' olarak gösterirler. '1;t t::ısıv n takyidat, şüphesiz bu yi- M .. h• K •f ce ehemmi.retli bir ilerl(lme kaydctme-
F ıivakı he!' şeyde olduğu gibi bunda 1'1 arabaların faaliyetln.i aı·tırl\c:ık- ' U ım eşı mi~l~rclir. M?"k.?vıı~an gelen ~ir ha. bc-

Ort a arkta 
Vaziyet 

Kahire, 12 (A.A.) - 1 ngiliz or:!I 
•'.lrk umum! k::ırargahmın tebliği: 

Londradaki soıuat ıı. 
çisi ve sovuet beu'atı 

lngiliz basınını protes
to mu etmişler? 

Bir gece evvel hırpalnnmalanna 
ra;;me::ı Alman tankln11 yine Tobru
~a nı.kla~mış!ardır. ::\Iüdafaa ~ev • 
remizin dışında bir dinleme po~tn- Stokholm, 12 (A.A.) - Lonclra· 
mız da hücum~ uğramıştır. Bir it.al- d:ıı_ı .h·:ıber alındığına gö•e Sovy,>t 
van ı::uba·,•ı esir edilmiş ve mangası ".lçısı ıle Sovyet hey~ti azal~rı, ingi· . . · . . n·- b··ı lız basının Ru.~yadakı askerı durum 
.mh~ dılm~.ştır. ıger, .0 gc.Ier~,.. ve h~reketler hakkı-:ıd:ı gösterdigi 
devııye musndemeleri xaJ dedılmış- lıedbınliği, Çörçil nezdinde protesto 

etmişlerdir. dı.. i~ nazariyatta böyle ise de ve bu· ''" Binaenaleyh onları da tetkik da- 're gore Orelın ote;;ınde ve Brl\"mı<ıkın 
nu böyle kabul etsek te maalesef el· ·l"esine almak icap eder.. - Bastarafı 2 nci sahifede - rinıırında yol kapatılmıştır. ·Hıırkof 
de olmıyan bazı sebep ve amiller ol. ** ela _fnrk yoktur. ulü.'ırlcr•ıı gösteı·- şiddetli mukaYemetine devam etmekte- Kahire, 12 (A.A.) - .fWyter mu. 
duğu inkar edilmemelidir. AlMANl ARA GO~ RI"' dığı tazyikler müs:ı\'l kalır. Fakat dir. Perikop berzahındaki Alm[ın l=ıar- habirinden: 

İngiliz hükumetinin verdiği c<>v:ıp 
tn bu bedbinliği hadiselerin tamnmiy 
le haklı gösterdiği kaydedildiği zıı.n. 
:ıedilmcktcdir. binlik tevlid eder, bu ise hayatta çok C ha·~ız digoC'l' mil:t:,ı·l:ı.r ara~ında '150 ruzu durdurulmuştur. k tl' d f 1 • İlk tecrübelerde şanssızlık bedbir -Baş tarafı ı inci sahifede _ rakamını ve altın kol saatile giimüs Azak denizi kıyılarında harekette Tobruğun ·ııvve · 1 

mü a i erı ara 
---oooı---ı .k l"d d b d::ları duqlugı.u ıı:am!',n )"t"ırei!ı· O\"Jl,"r. bulunan Rus kıtalarının dur"mtı. l'a- 3ında Almanlar karşılarında Polon -

ı tev ı .. er, u is.~ hayatta çok ıserilerde müt~ncld:d clepolaı· !ılevfor J • •· " "' ' J 1 kötü ıeydir. Benim lıavatta şansım içinde bıı·:ıkılmı~ltı'. Ma.kiııe derhal bıı ani oyn::ı.klığ{ gös- rıır,;ız ı;ckünmekte ise de Melitopol ci- j'alıları da buma ı:tadırlnr. Polonya· 
daima kötü gidiyor diye ümibizli«e Berli.ı, 12 (A.A.) _ 11 _ 12 te~- ted.rır. Hırsız bu sayede kendini b:!lli vaı{ntdda Rus mukavemeti zayıflama - tılar çok iyi çarpışmaktadırhr. Bun- Yunanlstanda 
ciüfmek çok yanlıs bir dü üne dlı-. ·i'hievvel gece. i, Alman. h. va km•'_ e er ve yakalan!r. ma · :ı ır. !arın bir çoğu, Polonya muharebele-
hilhassa bazı gençlerimiz, bu yüz . ·elleri 101 So. ·pt tay,-ııı·e<1i tnlıriıı Bir NPvyork hanknsıııdan :JOOO clo. oo rine i:;ıtirak etmiş askerlcrrdir. Ekmek tevz· 'ş' } 1· 
den kendilerini tamamen bırakat'ak • mi;;I rdir. . Lu· c:ılınmııı. tlfü1. J-i*ıc\en şiiphP •.di- S y () ooo .1 l 1, na { 1-fnnın mütevekkilane bıı ·ıanrnı~lar· lırnr~llf!. • 1rıkinc dönlunun mfümm OV ETLERE G RE J •ı• ) yatın düzeltilmesile VO-
dır, halbuki bizim mevcudiyetini id- neı-liıı, ı ~ ( i\.A.) - I>. X. B .• \- olc!t.ıgurıı! ort:~Ya koymuş. 'I'ahkik:ıt - Battarafı 1 inci aahilede - 02'1 iZ er J" _, 
dia ettig"ı'mı"z $ h. d b d ~·ı i·ın ·ı \111 ,,.,.,ı- 1" 1 l d ··- gcnı~fenııs. dıger ık• kı~i iizerincle h be 1 .. 1 una gı'rdı· J•ns ıç ,,. u eııı · • "ı •,.. '" ·ı \ .. yıı:ı \ ·u an ogrcn- siiphcler io lannırn Y· "l ' ~u are !er o mu::, duşmaıı:ı karşı _ Baştarafı ı inci sahifede_ . 
dir; inıan, beşerin elinden hiç bir ·liğıne gürr. \'iyaıı:ın: ela C'C\Tilmis ~l' ııeti~e ·iıfrı h ";·k. j~pı ::ı.n mtı~Y?- şıddeUi müdafaada dernm ('dilmiştir. olmasıdır. Atın:ı, 12 (A.A.) - Yunan iaşe 
qeyin kurtulamıyacağmı kabul et. 'll:ın Sovyet kt1\'vetleı·i 11 ilk tec;riıı: hı;..,ız old~ığııe ::ınt~. , ; "?den bırının Buna raj!men dfüıman, cephemizin bir Londra 12 (A.A.) _ lngföz bahri- n:ı.zırı yaptığı beyanatta, ekmek da· 
melidir, hayat hir mücadeleden iba- :" d:ı1ıa ziya ele .·ıkışiırılmıştır. Ko. Biı: b ..... 

1 
' •. ışı md ı!'). 

1 
. noktasında derinliğine nüfuza muvaf- ve nezaretinin rebW i. §'ıtılmasına muvakkaten mani olan 

rettir, diyen etki Yunl'n filozofunun mLrl'lcr;ni 1 zori.vle nıııkavenı te sü- '. UJ u' r:1~gtı:rn il yıı an makı- fak olmut!lur. _foha;rebeler siddetle de- • . . . ~ · . . .. . nakliyat zorluklarının kaldırıldığını 
düsturu güm!en güne kısalan ömür- i.i!rn O\'.\'Ct :ı.,;kerlerinin bi.iliin yar- ne:~'. altı s~.ne ıçı~u\ekı yı:pıbn lımnz- vamdadır. Dü;Sman ağır zayiat vermiş- Sımal denızınde bır lngılız kafııc~ı- bildirmiştir. Bugil:ı Atina ve Pirede 
de tevil götürmez bir h::ıkikatlir. .ı:ı le ebbii 1 ri :ıkim ktılmıştır. lıl •. l,ı~·m yuzde d_o,ı::ı:mırıı me~dana tir. Pilotlarımız asker yükİü 100 kam- ne taarruz eden düşmamn biı· bomba ekmek dağtılmıştır. 

Ferdler ve ılll lt·r aı-as ııd mesut çıkaı mış, fak~t hıç_ hır zama.n bır ma. yon ve silah yüklü 150 ııtlı araba ve tnıyyal'Csi aleYlrır içerisinde düşürül- OOO>---

hayata kavuşmu~ g .. rüıwn niceleri J:crliıı, 1 '.! ( ,\,ı\.) 1 ııkerj kaY- ~~mu .~utçlı~ dıyel. gbo?ter;ık1 ı:mış. Baz an bir salırınç kolunu tahı·ip <•tmislerclir. müştür. Kafilede hiç bir hnı:ar voktur. B• J · ı · vardı~ ki i~ .,iit:lerinJe J endi! rinc ınklard.ın ll. , . TI. ııirı övrcndiği;ıe ır mu~ nı ı:ıoy c ır ::ı ·ayette bulu- iıfo;ıhov::ı. 12 (A.A.) _ Btı ak!;ıımki Lo l lC) ( ı\ A..) _ H • l ır ngı l Z Şahsiyeti 
~üre biiinmiyen bir çek detdlt.!ri var- ·1-.re, J.c-niııı\'rnc'I mııhnıc•h(• kt ;ımin- nııyormu~: Sun·eL t<>b!İği· ,.. ' - nt l'a'. •. " • .. . ava nazırı-<lır ve bunlnı· Ja daim! .r.ücııd ı d<!ıı le ltıı !.ır. c1iin de toıJ•~unuıı ynrJrn11 - E\·ime <', 'a !re tiren adamınız n· 'lktı>•, · ı· ı· t I· . 1 ·t·· gıııın teblıl-('ı: . . ~losko ·aya gidiyor 

k 1 1 
' ~ k i . 1 1 . ı .,ırmt c d a ,u ımız ıu tın cep- Dün gec~ İııgılız bomlıa ta• . ·l . 

v rf>ste a mamaktadıı-1 r. ı: nıutc dciiıl y. rııı:ı tl'. ebbü.,leıiıı- esenı. ça < ı. lıt' bo.ruııra dıişmaııl:ı carpışmıJardır. ·r. c· , . , .}are en r ı · JI) (A t 
Hayatta. h•·r eyi olduV,u .,ibi ka· ·!:- Lıulıııımııı,1 I:ıı·t!ır. f:iilıin hu 11 ,~f'b- - J<. 'l'l" muavı'nC, adamın nıa,,um 1.Juha ı ... 1,, 1 ·ıı " "{;.. . . . D .· Alman:;.tnın .,ıın,ıl b.ıtı ındakı hedef- 1 ~a ili'<'!, ~ .A.) - ngiliz halıcı .. 1:. ı d k " ' l - ·· · · . · · • reltt! 11 ıı .rnss.t 'ı~ azma 'e ıı- l('r<' t.•vırruz etmiı:ıl rd ·r ''.r nazır 1~1 umum müdürlerinden llo-

· u c erek adere tev kkül saadetin ıi.ialı•ı· nkim lıını'klınlnıı .. tll'. o cluı,:ıınıı gıı.;:;tc•rnıı~,;<' ıııu~lcrı.nııı :-ı0n Y-an,;k i. likametleriude ~itltl"llı· olnıu~- l .• .. · .·· 
1 

• • t R 
b 1 1 

• ı ·· · ı ı · ., cc ' ngıltt\re uzerınde ha k ~ nıc..-ı o. n us;ı..·aya gitmek üzc.Te bura~'ll 
s ıca sırn o makin beraber ümit ooo n.ıt an oztir c i eyıp: 4:Kesemı_ baı;ka tur. !l ilkteşriııde 61 Alman tayya1·c,;i diiflmanın 1) t~,. . .. r~ ~· ~'.ap.~n gelmıştir. İngiliz devlet nazırı Art~r 

h·silen bir çok işlerde sans.;ı:ılığııı s h k 
1 

• hır yerde l)l~lduı:ı_ı». :~ıluncl.ı ıtır::flar- tahrip edilmiştir. 2;; tayyaremiz kayıp- ·. ~ • naresı duşurulmuştur. Green Voodun og"lu Antoni de '-Ara • 
yenilebileceğini derpis ~derP.k mü- oor are et erı da bulm~clu~u gorulııyormu~. . tı:.·. 9 - 10 ilkte<;rin tarihlerinde "i\Ios-

000 
berdir. U\! 

cadclc- etmemiz lazımdır. na . . • . . IIu:-u~ı bır polı. h:ıfıresı ıclnresı, kova civarında 12 tayyare düşürdük. Italyan teblig" i İngiltereden :Mısıra kadar İ ngiliz 
Büyük kurtarıcınl'z, ebedi Sefimiz /;· ~· ~ t7uafı hırnncı ıahifede ·- >rııelr.rce bu makiııeyi kııll::ı.!lrnı'! Ye :\foskova, 12 (A.A.l - >furmansk h 

AtalÜrl•'Ün İnönündekı' \'CCİzeler· b:- " 1 ' 111'1 ( ( ,.,, • el l u·· ! . .. l l k b'"I . l h 1 tt lı 1 1> Roma, 12 (A.A.) -- İtalyan teb- arp. ~~binesinin Orta şa1·ktaki mü· Alt v .. ~ · it 
1 

t I t c e ı rı il<' •<'.f'!l'rııı yuzc e c .ı ·san o p:e,;ınc <> are ;e t' ıı unıu1 ~u8 ve liğ-i: messıh ile beraber seyahat etmiş olan 
:1.e p-ü:ı:el Lir det·stir: Leral ~·. ~~~g:ır :ı ııırı < li li. Dııımııl:ı dokuz clo[rnı olıluı'.··uııa k:ınaat ı~t·tır- İngiliz :.wılaı ı !'on Uç hafta zad"mda ş· l' Af .k .. b' .k . •umum müdür, K=ıhirede ehemmiı:etli 

• Kahı·am 
11 

Türk ord su f .önüı. · ı 1 ıııordıı ınıul:-.f:ıa~m.ı dnkı- mı~. • 2!l .\lnı:,ıı tr.v\·arcsi t:ıhrip ('lmi~lerdir ıına ı rı ·ada dıı~mnn ıı·lı ·}erı si~·asi ,.,.;·ru··smel··rcl" b 1 " kt •R 
de milletin mal,us taliini y ndı.» bu kal ·rca «uren 1.ıiı· hilkiıniy('tlı• kaıı:-.lır- Makiııc• hu l{. ılar i.\'İ i.w ııeıl ·ıı Uzak ~iıııal<İd bnlı<1:iVf'\'e men t~Jı t·ı\.' t .. ] .. k U l b. l"kt T b k P ev ' l " u unaca ır. us d ki mn ·ı lın laclı · · '· - ::1° .0 r. u. ·ılıı:r~e · el~t" ırl ı ·J·e 

0
tlru.· ı Yada Sovyct haberler bürosu reis mua-

yur u arını uııutm dık vP. unutmı· i; • · · l k:I daha ırpııi:ı iileiiık laıll:ınılınıyo ·? yarl'ler, gceeııl~rcle 2 Alınan ıı;1 kiiyfl --~sımının ıı -:ıo '.asıııc a .uvv.:- ~rı- viııi Lozovcıki ile g&rü~ccekt·. 
yacağız. ' ıııcı 1 ' ·ı \ .. ıtıı lııul :ıhil hiicumn ge- Bunun garqı ıır sebelıi var: Bazı yer- gemisini 1.ıir iase depo.~unu ;> ı •ı\·va· mıze taanıız etını';llerse ele pııskıir- ' ıı. 

A. E. 
•; 11• ~\tın~rc! 1:!11l~!'ın :ıkını fay[~~c clıır- lct'Cle hır ız men•ul'lar: d1u nı~ıkine reye ka;. ı ko:ı:ı~n batarya,.,;11 ; t~h'rlp tiilmüşlerdir. Düşmmı:ı. kayıplar ver- F d h J J 
(Ut ll .r ll; Ull lll ınkıkteıı ~~cktıgi sutu ııamıı~umııza dvkııııuyor. ı:i:.~cleıı etmiş\'\) bir dii::;m:ın motörlii J·oltınu l dirilmiştir. Mihver tayyareleri yeni- ra nsa a arp suç u a-
kale~ı. Fıkı·e~.roah.aı· tle kurtarciı. Oyun ~üphe etmek ne elemek"?,, diye yay- imha evl misti;'. ' ta den Tobruk ve Mar;;amatruh civarın h k • encr.ıık Ye g·uzelılı. ).[JÇ daha ilk claki- garalar koırnrmrn.lar. Jlir takıın ka- :\Io~l~ovn 12 (A ·\ ) - n·· ·t . ". da düşman tesis ve te"Ckküllerine rının mu a emesı 
l··ıl·ıı·cl·ın ~1t·ı,·lı\·11· ~· ı ı tı· ·· • ·· · o~ ~ı .. Jan- ., ·~ • k ·"' ' ' ' · 11 < c ı c~C't1 nız- dm kulüpleri b•ııılara' kapılmış, qA~ ..ıı bildirin;ır: ağır ve orta capt:ı bombalar atılmış Vişi, 12 (A.A.) - Pöli Jurnal ga· 

---ooo>---

1\n1crikada yeni alınan 
gara. (a~·~\ ~.rna~ıaları~ıa1 rağnıeıı A!- meeıkalılığa yaraşmaz bır ın:,ki!ıe» )fo.;kÔva yoluııcla yapılmaktn olan ·n~: Bülü.n tayyarelerimi~ geriye dön. wteg~nin yazdığına göre, 13 ilkteşrin· 

V:ışiııglop, 12 ( • .\.A) -- ır :ırif!: ·e tııı;; < .U ~111 '.·k-;'ı~ı. ~ 11 t~~ rı m'.yorlanlı:. di,·e bunun islim:ılinın menPdilme.~i bliyük nıey<lan muharebe~i şiddetle el':'- muşlerdır, Bunlardan bır kaçı y11ra- <le Lıyon mahkemesi müddeiumumisi 
ncz:ıretı, ııezıır~lın ıkt oıa<li mtidaf~a . "t ıncı. < ·~~lk'. ~ İı~. 0~ ııııu.ıı n~u~ lıı;kkıııdıı bazı hükünıetlercle kanun- \'am ('tmi:ıtfr. Ruslaı ıt1 fevk:tlfıdc inacl- lıdır. Kayıbımız yoktur. iddianamesini serdedecek ve bundan 

bazı tedbirler 

gaha ıııılaki faali.; et nı iılur. !'lrrl'k ::na ını 'e l 1 e 11• '<in ıwtıt·~~ını !ar c-.ıkıırmı.:a ımıvaffak olmui>_·lar. çı muk·ıvcmı;tine l" •. • lngiliz tayyaı·eleri Det'JlC' iizerinclc sonra divanıha.-n kararını veren"l'tı'r. 
.. L "kt· d , . . deföstit'ınek ihtimalini hnzırlı .. ~cak J ııı::ılz"m,ece lıı·ı· ,··ı· 'rıgml ekı; 1 :knlsanc~. ve ! •ı, ""' uz ere ır ı · uı rnn.cj ınııı te~kıl . ., · , . 0 :inalı l.ıu zıbl ycricnlc yeni baştan • ·" · ı u, ec 'ı · tr ı · ·u"ı .ırnt- uçmu •. lardır. Bir kaç ev hn:ıara uiÇra- iddianame oOO sahifellktir ve veril-
eclildiiiııı bılclirnıi:jlll'. bır fırsat yakaladı. I\.nlctı?' 1 e kaış.ı kar- nıclıu:<aıı rııeeJi 81crinc meram anlat- !ı.nl rak ilerleı~1ck i·ti~·e; 1\ lı;ı•ınlar mı~tıı'. m<.'si istenen cezaları ihtiva. etmeld:e· 

IT aricıye nezn!·dı, Birle :il. Ameri- ~ıyn kal.J.ı. fa~ı t topu • :ıınıe Çt'\ ıı•mek nıak ve: «Yahu bi.· doktorun kan ta:t- . lo. ko\·aya giden askÔTi voibrı~ı <•le ı !üdafaa b. t.,ı·yalarımız taı afı:ı • dir. Bu suretle Vi!!ide toplanan ve harp 
ka .'e Lıı· t'ıı·aft.\r" nıibtPml .kcl"t'l0 JJ{! hata,;ıııı 1 leılı. "k . ··ı k" . A ·ı ,,~,.·ıı·ı"lı11'". . . ~ l 1 .. l t k cl"ll "k" ta\ 1 1 . l de du"'oij 
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11 1 1 h kk d k 1 · · · • " 
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Alt k'I · j ı ıııı o çı:ın ına ·ırıesı nasıl mcrı ;:ı- <>~~ ".~ı ı<:ın ngın ıa ırH c an ·- " ı ·ı · . ·yurc a e\' er ıç n ~ - ., ç u arı a ın a. ·:ı..rar \"erec<'k 0 an 

1 
.• "r t" ft ] ı· ı, .. ı;ı·ı cleıı ~· 1 •lt < €!\'rPı e :n· r:ı ·ı ıın nıızaran ] ı ~ · · · · ·" !· · · · 1 · · ··ı ·· t" 3 l Al ·1·h ı· h J • • c ıg~ "ra mı c n \.: · • ,..ını t' 
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··~ k 

1 
·h' h •

1 
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1 
. ' ı ı~~a uvkın deı.{ılse ma::.umu :ur:lıı- ,ıı. ]Jt) ac c ve topeu km·\·cll~rı kullan- ru mu~ ur .. tayyare c e nıan sı a • c ıvanı ar ıın sıy:ı.s'i aJa)('t müşavir· 

bulunan üsleri :·rn.;ıntlakı ıkti~adi i~ c a ıa yu :sc · VP c a n :ı om ıır oyun elan a):ırtp kmwr;ın bu makine Je ııı:ıktaılı1·. - ları tarafından hir noklad-ı düşürül- !eri de fikirlerini bildireceklN·dir. 

hirliğiııi kııv\·cll~nciırnıEk mak~aılıic çık~ı·tlı. . . .•. ·· .. ' ·l 
1 

rab('I' o··- öyledir,, lliyeı·ek u~i'!l~nrn. ·, muk:ı- .Alm:ın tnanuzıınu bir çok clefalaı- •rıüşlür. Do~u Afrikuda taburlarıınız ı·--------------·• 
bır de Karaib b[irorn te;;i. eylı'tnl~lir. <l ~ıııoııhı ı~ı. ı u;g,ıı a ) ' rr·'ı bıl tuhrikiıl yapnıak liızmı gelnııs ~ehatl:m ile dtırdunmı~ olan kahra- b;r dii:ıman tcşckk!ilü ile k:ır$ılaş - A N A D o L u 

Raıl1azan 1·ıkı·ahırı ~~ ıgı halele gol çı"arını~·:ı muva a' Yalım makiıı"sini iyi ırnl!aııı~ak maıı Tinıor:('nko orclulal'ını tutmak üze- nıı~lar, düşman tardeclilmiş ve cl::ığı-
aınaclı. ' k .·· ·· 1· · '· ·· .. 1 re :\fo·ko\'::ı lı t · b .. ··ı S • tılmıstıl'. 11 ilk tecri1ıcle düşmaı1 tay-

E t f 2 h
·r d İkiııci drn,,. ço guçmıı~. rı oır oper:ıtoı· acca; t k •. " • nm n ı,;ına uyu.{ ovyeı- , ., 

- aş ara ı ncı sa ı e e - A'.t· • ·. .. . :ıltı ayda ycli::elıili~ om;ıı~. a ~\'ıyeleri ~:iindrrilınekte olına;;ına vareleri Rajoz-:ıcla Vittoryaya müte-
doldurmağa gönderirken evvela ku- ti .. "~' Altınoı clnnuı.ı l ı~~nınuıııı I,e~ M. H. z. ragnıt'ıı Ru;; t.clgr::ıflan ba;ıı ııokrnlar- aıldid hücumlar yaomıslar, ufak çap 
lağım çeker ve destiyi kırmamaııını I\~~~~1 d ~nr:ı .. nf~1 '.!·k·~bk:I huc1un;::ı ~eçtı: _ da Altııanların ı>ayı ii.. tiinliiğündeıı ta bombalar atılmıştır. Ilir k::ıç ev de 
tenbih ederim. 

1 
·. ıgı ııı ıırı ı t(' ka ı ::'\ecatı bıılrnetrnektedirler. h:ı~ara uğrnmıştır. 4 yaralı vardır. 

_ İyi amma efendi hazretleri, ço· ::r~l~J 0~1;\~opu kıırt:ııclı. lt:ı~' hu ele\·- ,Doktor İsmi zikredilmiveıı bir verde bir Akdenizde gemi k'ıfilelerine r<'f:ı.kat 
eıığunuzun valnız kulağını çekmekle İ\ i O\'llı;~~ım 1°Yntorclı~. kı Gıiniııı rıı Ş k • u- nehri geçmiye mtİvaffak ol~ın Almnn- etlen tayyarelerimiz ~ düşman tay-
iktifa ettiğiniz halde hana niçin 40 h::ır·iıııerin._ıı 0 .:t11 )n1ı~r a

1
• nı1~nın mu- ev l gur !ar, ı;iddetli Sov.ret kar!')ılık taarruz- \·arcsi diişiirmüşlNdir. Tayyareciler-

sopa vurdunuz? . ' · ti. hı mıı ('mııc ıyen ıe,.: ıyor, gol Birinci sınıf dahili hastalıklar lariyle pii~küırtlilmiis]pr ve Son-et deıı bir kısmı esir edilmiş, diğrrleri 
· ı ır~rı · iırı :tzırll\·or f-ıknt ıııııh· c· 11 .. t b t ki · • • ··ı ·· t - .. Anlatayım: Biz herke:ıin yaçı. hattı . ii "iı· oİm ·

1
• • I· • • , .•. .'~ 1 ~. mu c assısı :~n ·arı :ızun bır. muhaı·(lbe<len sonra o mu'! iir: 

na gore ceza veririz. On yaşındaki 
1 

·a ,;·cıı·,.0 .
11 

( ıgıııı '111 lııı g.ı~ 1 dlcı Her gün sabahtan ::ı.kşıı.mıı. ka- ha· çok kılonıclrelık toprak g<.'ri :ılmıs- ---000 

b
. - k 1 • k )(b, "' 1 J ı ( ı. 1 h. h l l::ı . 1 . ır çocugun u agını ce er, fakat SO 6 . 7 · r· 1. 1 .k 1 daı· ve gece c a ı füha arım mu- • 1c 11 · l(önigsbergte açılan 

29 uncu doğu Fuarı 
yaşındaki bir adama kırk sopa ata· .k. k \~ .,ın 1 .:t·.\.~ 1 1 ~ a;·cıa A.ıt. ylı!ar; ayene ve teclavi eder. ~lmanlnrm Leningracl i~tikanwtin-
rız. ı ı oı ne.~ en 1' 1 .tC. ".et ~mc~lı~ r: J,u.ı- İkinci bP.rler ~olmk ~o .• 82 deki son il<'ırlcme traFetleri akim kal-

ö 1 ·se halime ~u··kredeyı'm, dan ~oııı.t top, Alt.ı} k.ıle,;ıııı ııyarrl mı<ıtır 
- Ye ' ., t • lı 1 lı \G ·ı t" · ı· i 1 TF:l.EFOX: [J.!8fi ·· · _ Niçiıı? ~ mc!Ec w~ a: · lll l:l~'J '''.'Hın a ı.- Son iki gün iciııdc Almmıbr, tıınr-
- Ya yüz yaşında olaydım. ~:ınlı:t_~ ~a~e,;ı~ıle .. ~tı~'.'r.ılu .ılk, ~olüııii DOKTOR ruzlaııncln y('ni frıtalnr kullanmı!')lar.~. 

Bcrliıı, l 2 (A.A.) - Rönisgbcrg. 
ı.e acılan 29 uncu do~u fuarı milna
~.ebetiy le Alman devlet rri. i Bitler 
fuar komitesine gönderdiği bir mesaj 

Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR RUŞTU OK TEM 
--::--

Umumi Neşriyat MQdQrO 
HAMDI NUZHET ÇANÇAll 

--::--

Abone • Yıllıiı 1400 Kr. 
• 8 AFiıiı 800 

Yal.ancı memleketlere 27 lira 
-::--

idarehane ı ikinci Be,.ler Sokak 

GONDELIK T AKVIM 

1360 Ramazan 21 SAMİ :e h 1_ı·tz .~onı.1 Hıı. C.i ıııı~. ~-yagın,Jan 'Alı" Agah , ela ııehrin mü<l:ıfaacıl:trı hıı h~,relwti 
.--------------·• ıkıııcı V!' oyunun Aon goluıııı eıkarclı, 'önlcm i~lcrclir. 

Hamdi. Hu" zhet Çan çar onıım 2 _ o kaz::ıncıı. 1------ı!!!!""'-""!!!!~~l'!!ll----oyuıııl:m sonra g::ılip takım; Vali ÇoC'Ulc Hastalıkları MütelıasS'lsı .::- D. T. b b 
Fuad Tuksalın <la\·eti üzerine fıribün- Hastalarını Pazardan mada her , lŞ a i i 

da Alman a,;kerlerinin kahramanlı· EVKAT. 
qı sayesinde doğuda k~znnılan za-

Sıhhat Eczahanesi ler öniincle toplaııclı. Valimiz galip ta- gün İkinci beyler sokağında (84) CeYa<l Dağlı 
Taze Temı·z Ucuz İla"ç kımı tebrik etti v Şildi takım kapta- numaralı muayenehane.sinde ka.bul 11 nına t Sl . ·t· B" ı Ş'ld · inci Beyler sokak No. 65 e ım et ı. ız c e ı f}ampıyo- ve t.edavi eder. nunıı tebrik ederiz. , _ _ _ .,.. _ __ .... _ ____ • TELEFON: 3055 

ft>rle temin edile:ı yeni vaziyetin 29 S. D. 
uncu doğu fuarına muazzam işletmr iabab: 6,16 Akşam : 
;ınhaları açtığını bildirmiş ve yapı- )jle :12,10 Yat11 
lan gayretlerin muıı.vaffak olmasın ı ilindi .• 15•25 '•Mk 
ıemenıli eylemi~tir. ·~=~~=~..::::...;~~P.J 


