
~ı 

il 

a 
o 

u 

n 
a 

e 

e 

n 
·-
n 
n 

y 

1-

e 
ı-

e 

n 

• 

Cumarteıi TELGRAFı ANADOLU - IZMIR 
TELEFON ı 277t 

18 ADRESı ikinci Be7Jer eobfmda 
1 nci Teşrin ANADOLU saseteıl ldarehaneal 

Nüshası her yerde 5 kuruştW' 
Ü n iver s i te tehlike geç irdi 

1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

31 iNCi YIL Netredilml7en 7uılar seri Tf!rllmesı-------------------:-------------------------1 

No. 8678 Günü s mit nUıhalar 25 kuruttur. Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

İsta:ıbuı, 17 (Hususi muhabirimizden teJ.efonla) 

- Üniver,ire lokantasının mutbak kısmındaki baca 

tutuşmu~ Ye ateş çatıya sirayet etmişse de çabuk 

yetişen itfaiye tarafından derhal söndürillmilştiir. 

Bu suretle mühim bir yangın t'!hlikesi önlenmiştir. 
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Japonyadaki 
hıızursuzluğun 
sebepleri 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

Prena Konoyentn reisliğ i altındaki 
Japon kabineai yeniden iatifa etti: 

• 

Şark cephes<nde ormanlarda harekat 

Kasa hırsızlığı 
Gece ik i t ica r c tha n e d e k i i k i kasayı z orlayan suç

Julaı-, üçüncü ticarcthane<lek i kasayı açtılar. 
Hırsı zlardan bir i t utuldu 

Fransayı inhiza
ma uğratanların 

muhakemesi 
l\1areşal P e tcn, eski bas-, 

v e kil v e nazırların n1ah

kumivetlerini istedi 

Yenid"n d iyoruz, çünkü hatırlarda
dır I..i, Almanya ile Rusya araaında· 
ki harbin baılangıcııı.da yine bu za· 
tın rifaaet ettğ i kabine istifa e tmi.t 
ve Sovyet Ruaya ile bir bitaraflık 
muahe-deıi imzalamak cürmünü irti
kip etmit olan hariciye nazırını ve o 
meyanda bir iki nazırını feda ettik
ten ıonra yeniden iktidarı eline al
mıftı . Milletler arası münaseb<'tle
rin o nazlk devjrlerind,. ve bilhasıa 
Rua - Alman harbinin tam ba~ladığ ı 
günün ferdasında yapılan bu ~arici
ye nazırı tebeddülü o zaman bır c;ok 
dedi-kodulara yol açmış ve Japon· 
yanın Ruayaya kartı aiyasetini de· 
iiflirmek üzere olduğu iddja , edil
rnitli. Aradan dört aya !akın .hır za· 
man geçli, Japonyanın aıyaaebnde ve 
bilhaaaa iddia edilen utika mette htç 
bir lebeddUI vuku bulmadı, bu aty&· 
selle bir tek değifme oldu ise o da 
Japonyanın üçler paktına karş ı olan 
bailılığını şüpheye düşürecek bazı 
hareketlere girişmiş olması ve mese· 
li. bizzat başvekil Prenı Konoye ta· 
rafından reu Ruzvelte gönderilen 
bir mesajı müteaktp Japonyan1n 
Amerika ile müzakereye yanafmaaı 

Sovyetlere göre r '"'I Sovyetlerin ye- A.lmanlara göre .· 

• İbrahim oğlu Mehmet, kasa hır -
.ızlıgı ouçundan zabıtaca yaka'an -
mışlır. Tahkikata göre Mehmet ve 
arkadaşı Ant:ılynlı Ali kolayca zen
gin olmak hulyasile birlikte kusa 
hıı-~.;ızlıfrı yapmağa k::ırnr vcrmi~ \'P 

<'vvelki gece Fevzipa~a bulvarın.da 
muhtelif tlep~!ara girerek buldukJa. 
rı para kasalarını açmnğa tcş~lılıüs 
etmişlerdir. lbrahim oğlu Ali, sonra 
d:ı C.:emııl oğlu İsmail Ye Nuh oğlu 
Ahnıedın depolarına giren lıu ka'ıı 
hırsızl:ırı, Alinin deposundaki p:ıra 
kaxasıııı ellerinde bulunan ka% n -
nahtarlarıle açmağa çalışmışlarsa 
da şifreli olan kasayı açamamış. 
Yaryozla açmak istemiş ve muhtelif 
yerlerinden delikler açmışlar~a ela 
k:ı•anın açılmadığını görerek ora • 
elan kaçmış, lsmailin deposuna geç
miş ve oradaki kasayı da zorlamış • 
!ardır. Onu da açamıran .Mehmet \'e 
Ali; bu defa Ahmed in deposundaki 
kasayı ellerindeki anahtarlarla kur 
ca1arken açmışlardır. Kasada 250 
lira bulunuyordu. Bunu alan hırsızlar 
kaçmıslnrdır. Fakat vak'a zabıtaca 
tahkik edilince, vaka faillerinden 
?ltchmet üzerinde kasa anahtarı bu
lunduğu halde yakalanmı~tır . Arka 
daşı :ıranmnktadır. Bu esrarengız 
ve mühim hırsızlık vakasını tefer -
rilatilc meydana çık:ıraıı zabıtıım17.ı 
t<>brik ederiz . 

ıurelinde tecelli etmiıtir. 
Buırün bu müzakereler hali kalın 

bir earar perdeıi altında devam edi· 
yor, bazen Amerikadan müzakere· 

.Kalinin 
. 

Ruslar tarafından 
ahnmıştır 

gerı 

Meydanlarda Alman 
desedleri yığılmış 

kalmıştır 
!erin akibetini 4üpheye düıürecek :\Io•kov::ı, 17 (A.A.) - Sev.ret or· 
bir aea yükseliyor, bazen de Uzak cluları başkum::ındanlığının öğle üzeri 

ni hükumet 
merkezi 

lngiliz v e Ame r ikan e l 

ç ile ri J\1os kovadan 

ayrıldılar 

Stalin, Moskovayı mü
dafaaya devam ediyo fark diyarlarından tehdidki.r bir ilci neşredilen tebliği: 

cümle aavruluyor. Fakat müzakere. 17 ilk foşrin gecesi, kıt:ıla rımız bil· Nev~ork, 17 ( A.A.) - Unayted 
ler buırüne kadar inkıtaa uğrama- tün cephe boyunca muharebel~re de· Preı aJanaı Londradan b.ildtriyor: 

· mııtır. Mademki henüz görüşülmek· vam etmislerfür. Muha•·ebeler , bil - Sovyet hükümet erkanının bir kıa
te devam olunuyor, demek k i görü· ha,sa batı · istikametinde şiddetli ol • mı ile kor dtplomatiğin Moskovadan 
tülmeie li.yik ,eyler vardır ve bun· muştur. &yrı larak Kazana gitmiı olduklarını 
lardan btr netice alınacağına dair Moskovn, 17 (A.A.) - Dün g~ceki Londranın yabancı kaynakları teyid 
olan ümidler kimilen kaybolmamış· ısoı•yet tebliği: e-lmektedir. 
hr. 16 ilk t"şrin gün fi çarrıı~mnlar bü • Londra, 17 (A.A. ) - Röytet: 

Binnefia Japonyaya gelince; ikl- tün CC'phe boyunca dernm etmişti r. Moakovadaki lngil;z aakeri hey. 
de btr vuku bulan bu hükümet te. :\Iuhnrebeler, cephenin batı ietiknme- eti, Sovyet hükumetinin .arariyle bu. 
beddülleri her halde bir huzurauzlu· tinde bilha<•a ş iddetl i olm uştur. Bu gün Moakovayı terketmiıtir. Bu hey· 
iun ifadeai olmak gerekttr. i<tik~mctt~ki muh:ıreb~l0 ı:de iki tnr:ıf 1 et azas~nın ?epai de, yeni hükumet 

Filh k
.k J d b .. d • da ayır knyıplnr \'€Jl"mı,;tır . merkezıne gıtmektedır. lngiliz büyük 

• . 
1 

a 1 a b a!'onyah alif uııuk~ll "d - Devamı 4 ncü Sahifede - - Devamı 4 ncü Sahifede -

·ooneçde 
l\1ağltıp düşnıan 

edilivor 

takip 

Asker dolu 14 gemi 
tahrip edildi 

DerPn, 17 (A.A.) - Alm:ııı teb -
J iii;ı: Tahran tahliye edilecek 

R umen devlet reisi mareşal An -
toneskonun idaresinde orgeneral Ya Lond ra, 17 (A.A. ) - Tahrandan 
koviçi ida resindeki bir rıiktM Al _ bir.gazeteye gelen malumata göre, Bri

tanya ve R us kıtnları önümilzdelci haf
m:ı n ord usi le hava lmv·:etiııin mil ta salı .... T . . 
zn hereti a ltında har eket eden bir ' ·. gunu ahra? ı tahhye_ cdecel'.-

D 4 .. S h 'f d lcrdır. Yalnız Cl.'nubı lrandakı 250 kı-
- evamı ncu a ı e e - l t k l'k h · · 'b · ome re a re ı · sn a p~ensıp ıtı n rıy-

,.-------------, le ingiliz ordusunun i~gali alt ında tu
tulacaktır. 

Mareşal Peten 

Vişi, 17 (A.A.) - Mareşal Pl'ten, 
-Devamı 2 inci aahifede -

Mebus nam
zedleri 

Dr. Behçet Uz Deniz
liden namzed gösterildi 

1 t _f Askeri Vaziyet 
1 1 

gı , çoktan erı mu te ıe ı er e -;::==;;;====~~===~'.==~'.========~====;;:=:-m 
tezahür etmekle olan bir huzursuz· 1 a a a a D 11'·---
luk vardır. Japonya da tıpkı Avru· , lr=!! n n ~ n n ~ M @·le IS\ @> ce Ü 
panın halya11 gtbi kolay muvaffakı· ~ ~ U U ~ U U ;;;;ıJ '9' ;;;;;ıJ 
yellere ve zahmetsiz kazançlara fe-

Moskova civarındaki 
Rus kuvetleri tehlikede 

* * * * 
na halde alıımıt btr memlekettir. M • f t ı H K 
Halbuki döı<t seneyi g_eç~or, Japon· anı a uracı ar U• 
lar Avrupanın metgulıyetinden ve • 
rahat11zlığından istifade ederek ko· 

1 
o b • ı • 

layca yutacaklarına inandıkları Çin 
badireatnden bili. yakalarını _kur~a- ru mu na 1 ne r 1 r a 
ramamıılardır. Japonya ve Çın bız· · 
den çok uzaktadır, oradaki hi.diae· e 1 
len Ve ~ilhaaa": ~aponları? Çi~Jileri verıyor ar 
yola ıretirmek ıçın ıarfettıklerı aon· 
•uz gayretleri biz bu uzak diyarlar. 
dan bir masal dinler gibi dtnliyor ve 
elueri~a bir şey anlamı!or~.z ... Haki- Tayvare bugünün harbinde henı taarruz henı 
katte ıae Japonya Konfuçyus'un va· ' J ' 

taıunda rüyasında bile görmiye alıt· nıüdaf aada en müthis silahtır 
madıiı zorlukları yenmek mecburi· . • .. ' . . .... k b ı - -
Yetind d' iki üç gun evvel kı nuıhamızda J cılar, onar hın !ıra teberruu a u D B h t U 

e ır. ' d ·· 1 k · 1 k dil · d bek r . e çe z 
1 

• . • havacılığımıza yar ım mevzuu uze· ey eme suretıy e en erın en Ankara 17 (A A ) A k 
f bu kadarla kalaa yıne ıyı. Fa- · d t" t odaaında bir toplantı !enen hamiyeti ııöatermiılerdir. • ' . . - çı ulan 

kat Japonya ayni zamanda çok uıun rın e ıcare lif 1 k b b ı D'" ' f t 1 d .. h aiz Agrı mebusl uğuna emekli Korgeneral 
olmuş ve muhte mea e er a ı a· ı ıger manı a uracı ar a şup e • K I D • B" I "k b l _ 

:;;;.eı~':b. aahibi t!.~ .~eç.le:"e~i;İ B~ • raunda ihzari m~hi,yette, sekiz ko- , b~ eaaa da~e·~~e ve varlıkla~ı.na K~~i~ büy~ta~İçi~i~c~em1;;~h us ş;:k:~ 
llindı~a~;n~yı,Çinu ~':ndi:~nın~ ~=tt~ mite teşekkül_etmıştı. .. ' f gl ore teberrue ıftırak eylemekte ır. Esendal, Den izli mebusluğuna lznıir 
1 .1. . •. . j Haber aldıırımıza gore, manı atu- er. belediye reisi Dır B•hç t U M• · 
nırı ız Hındıatanını ecnebılerden te. 1 k 't i dün toplanmıttır Da 1 Bütün hadiseler ve umumi vaziyet, • . . ' e z, anısa 

mizlemek, aadece kendi emperyaliz· hac~lkrk omı ea da şehtrde yüksekse; Türk vatandatının milli müdafaamı· mebusluguna emeklı korgeneral Ali Ri 
h\aaına rametm~k. iddiaaındadır. a o ·ıo~uın;;:en,bü ük manifatura·' - Devamı 2 nci Sahifede - zn A rt.unkal ve Mardin m~busluğuna 
Avrupa devletle,,ınm ve onlarla bir- maye ı e ıt g Y da eskı Burdur mebusu Haiıt Onaran 
likte Blrleı<k Amerikanın bugünkü k genci başkanlık divanınca Parti nam-
durumları iae bu Japon ihtirasları - yeni Japon a- z~cli °.lıııra~ seçilmi_şlerdir. Sayın ikin-
nın tahakkuk ettirilmesi için cidden c~ munt<:hıplere bıldirir ve ilan ede-
- blr daha muli bulunmaz derecede • b. • k ld rım. 
çolı: müaatddir. Avrupa bir ölüm ka- inesi UlU U C. H. P. Gt!nel 
lım harbine tututmuştur, Birleşik Başkan vekili 
Amerika bütün taliini ve tslikbalin i Başvekil 
ı.u devletlerden birinin kazanmaaı Kabine tamamen gene- Dr. Refik Somlam 
lıtıkanına baıtlamıf, maddi manevi ral ve amirallerle dolu ' 
ı,Ütün kuvvetlerini o istikamete tev. 
"!h. etıniıt<r. Japonya kendi emelle· Tokyo, 17 ( A.A.) - lmııaratorla 
•ını tahakkuk ettirmek için bir daha lıir istixar..,dc lmlunan nıührü has na
leolay kolay dünyayı bu derece met· zırı .Merkinin ta\'siyeei !izeriııeılir ki, 
ırul ve buhranlı bulmıyacaktır. Ne Konoye kahin<>sinde harlıiye nar.ırı 
Yapacakaa timdi yapmak, nereleri ol:ın ırenc.ral Hideka Tojo yeni kabine: 
".lmak iatiyoraa timdi almak vaziye· nin te~kilinc ıiıemur edilmi,;tir. 
~nd.~dir. 1-!•lbuk~ Çindeki vaziyet Şanghay, 17 (A.A.) - Unaytecl 
lı en uz taaf •Y<; ed.ılemeın.iı, dünyanın Prı>s Ajansının iyi mahfillerden alclıı{ı 

1 SAR t.T 1.E.R 

Zenginler Veriniz! 

Odesa, Leningrad, Tobruk ve 
"Plevne" kalelerinin vazifeleri 

Alın"n kuvvellert kurula n ·ınuvakkat bir köprüyü geçiyorlar 
:.rıı,ko\'a iinlrrinde muhar~hrJpı· r K:ılıııın Rrlırindcıı itibnrPn :\fos -

fa,;ıl:1"1z hıı· ~rkilcle dPvnm rtmek . kovanın do°ı;ıu i"tikamc1.inde ilPrliyen 
t~clır. _ Devamı 4 üncü sahifede - . 

UZAK ŞARKTA 
An1e rikan vapurlarına 

bir emir verildi 

NAZİLLİDE 
Celal lğribozun büstü 

dikilecek 
• U en eakı mıll.e~ıne Ja~o? boyundu· malüm!ıta göre, yeni japon kı.bincsi, 
Uiu kabul ettırılemem•ıtır. Avrupa· bizzat imparator müdahnl<> ctm~z,;e 
n~n A"!erikanın bütü? buhr.a?lı me~. yiı;c Prens Konoyc tarafından kuTul
ır. !elerıne raıımen. Cı? harıcınde gı- mıyncaktır. GeGen defa, imparatorun 
••tılecek her hanırı hır hareket iae müch hnle,;ide \'e Amcrik:ı ile miizak~
mutlaka bir akaülamel doğuracak - r<>lPı'.a ' devam maksadi;•lc kabiıw•· i 
tır B k ··ı 1 belk' 1 ı - , b' ·· · J le · u a au ame ı il e ane ır _ Devamı 4 ncu Sahıfede - Mikado 
le aç proteatodan ibaret kalacak, fa· ~=,,,,;;::,;;,:;;:::=:=::.....------'----------------
~t galip bir ihtimale göre de bel· ler elde etmek peşindedtr, İtalya ken Japonya neticesi harbe müda 

tı ~merika ll'tl,i, f,.,.iJtere gibi ve Zfthmetaiz kazanç e lde etmek hırsiy. hale şeklinde tecelli e tmek ihtimali 
~t~a Hollanda Hind iıtanı VP Siyam le hesabını fena yaptığı için btr bu- ıok kuvvetli olan her hangi bir yeo: 

tıbı bazı devletlerin flli mukave- çuk aeneden ber·i harp içinde yu- hareke te te , ebbüs f'dememektedir. 
~etleriyle kar9ıla4acaktır. fate bü· varlanıyor, bütün müatemlekelerini Japon!'adaki huzursuzluğun, ka· 

Hava kurumuna yardım mevzuu, 
lzmirde yeniden canlandı. Havacılı· 
ğın vurd müdafaasındaki ehemmi· 
yetini başka sütunlara bırakıyoruz. 
lşiıtiğtmiz göre; lzmtr manifaturacı- Vasingtoıı, 17 (A.A.) - .Japon mnh :\Icmnuniyetle h aber aldığımı za 
larından ileri gelenler, onar bin lira '.,ille~i~iıı Pns~fikte ald.ıkl~ rı . vaziy~t göre Ege bölgesınde Akn la nev'i pn 
vermeği deruhte etmişlerdir. Varol- uwrın'! Amerıkan gemı lc•·ıne ı:ı pon)a mugun yetiştirilmesi ve tam ım i için 
•unlar! Bu memlekette kazananla • \'e Çin ~ularınclmı ayrılm ıı la_rı ~nkk ~n· gösterdiği muvaffakiyet ve köylOye 
rın, bilhassa fazla kazananların ya- da emir verilmiştir. Bu g<'m ı l erın mık· yaptığı iyilik ~ebebiyle Nazilli pa -
pacakluı ancak budur. Zenginleri_ tarı :ızdır. muk ista•yonu eski müdilrii mPrhum 
mize, manifaturacılarımızı bir misal lııgili: lıtı $kııııım11la 111 11111 bcyıınıılı: Celiıl İğrıbozun bir bilstonün yaptı. 
olarak gö~teriyoruz. Vatandaşlı'kta, Lonclra , 17 (A_.A.) - .Melbru ncl:ııı rıl:ırak Nazi ll ide d iki lmesi kararl aş. 

n Japon huzurauzluğu buradan kaybetmiştir, yarın harp ne ; ekilde bine tebeddlillerinin, imparatorluk 
~~1.m~ktedir. Yukarda da isaret et.. biterse bitain ltalyanın bundan bir şüri.aı içtimalarının sebeplerin< itte 
ıırınıızl ıribl, Japonya da tıpkı Avru· 9ey kazanmalı: ihtimali yok ıribidir. burada aramak lazımdır. 

P•aııı lalya11 Jİltl zahmetsiz faide• Bu miıal ııöı:iiniiıı öniinde durur. HAMDI NOZHET ÇANÇAR 

yalnız vergi mükellefiyetini yerine Londra gazetele~ın~ .gden lı ab:Tler'! tırı lmıştır. Bu .hususta pa muk mü -
getirmekle i' bitmez. Onun kadar göre uzak şark ıngılız kuvvetlr.rı baş- tcha"''" ' Suph ı ôzkurt tarafından 
hamiyetimizin, milli vicdan vp gay. kumandanı gencr:ıl Bruk P:ıph~n yap yapılan teşebbüs üzerine ko operatif 
retiıni:zin bize aöylediklerini yerine t ığı beyanatta müttefikle r in askeri ba !er ortnkl n rı ve halk, bilstiln yaptı
getirmekliğimiz lazımdır. kımdan uzak şarktaki durumlarının rı lmasıııı muvafık görmüşlerd i r. Çok 

Zenırinler, varlıklı olanlar, aeve pek ziyade iyileştiğini ve an i bir taıır· ~·erinde olan ve bir kadirşinaslık jfa. 
aeve, ıevine sevine veriniz! ruz rehlikesinin uzaklaştığını söylemiş de eden bu karar sebebile pamukçu ** -l>evaını Z inci aahlfede - !arımızı takdir ederiz. 
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SAHiFE (2) (ANADOLU) 

Günün meselesi 
- Bat tarafı birinci aalıifede -

Fransayı inhizama uğ
ratanların muhakemesi 

:zın kuvvetlenmesi hususundaki .. a.~im _ Baştarafı 1 iııci sahifede -
ve cehdini daha ileri saflara goture: Ri\:011 mevkuflaırı hakkında şu ceza!:ı-
rek mümkün fedakarlıkların had.dı 'rı ·istemiştir. _ 

1 --,_ -_F l=K=R=A =· j 
Memişin Eşeii 

İRFAN HAZAR a.zamisine çıkmasını emretmektedır. ı E~ki başvekillerden Lcon Blum, Da. 
Tayyare, bugünün harbinde he~. t~- ladiye, e~ki başkumandan general G«m 
arruz, hem müdafaada eı:ı . muthış len muhakeme altına ulı_n_:ıc:ıklaı:dıı·. Memi.;i n karakuru ~ir eşeği var· 
bir vasıta olduğunu her ıstık.ame~te Hı:!r ü~ü de Ho~ ve Pinre vıla.ı::tler~ncl dı. Onunla oduna gıder, onunla 
gı:çen muharebelerde tamamıyle ıs· ki kalelerde hap,;edilcc kk>rdır. llu_ıı· odundan gelir, onunla odunu tatar, 
bat etmiştir. Jar Frammn hazııı·Jıksiz olarak lır.ro , onunla odun parasını paylaşırdı. 

1 (Şehtr ve Memleket Haberleri) 

Makarna ve çiırtento 
fiatleri tesbit edildi 

Cihan milletleri, bol, mümkün ol- s'ürüklemekle ve vazifelerini ihmal et- Bir gün Memiş, eşeğine şöylece Pamuk prese 
cluğu kadar fazla tayyareye doğru ı:llP.kle maznundurlar. Eski hava nazırı hitap elti: 
durmadan hamle yapmaktadırlar. Ki la ambr Ye levazım nazırı Rakım _ Ulen domuz oğlu domuz! Se- • b 5 k t 
Toprak üstündeki hare~-:tier, a.rtık yeni bir emre kadar Brd~olde knla~ı_ık- ninle mi geçecek bu ömrüm! Geber- rafı kıl o 8ŞJ0a uruş Ur 
gök yüzü silahlarının tesırıne tabı ol- lanh~·. Vallede göz hapsı altıııdu ı>U - sen bari de kurtultam senden! Sa- , . d'I kt' ç· t -o 
mutlardır. . , Jundurulan e~ki başvekil Reyno ve na- na baka baka ben de eşek olacağım Vilayet fiat mür.akabe komısyoııu, 4 kunıs zam e 1 ece· ır. ımen ° a 

ve ambalaj mas-

Hava kuvvetlerim ihmal etm~ mıl- zır :\Ian1er zannedildiğ'iıı.e g-öre Pal:ıle galiba! dün yil[iyette vali muavini Ekrem Yal- kilo'uk -torbala rda 172 kuru.~. mağa -
Jetlerin akibPti meydandadlY. Vatanı· kalesinde mevkuf tutulacaklardır. . 1 1. 'J'k Ali h h 

1 
Memi ı.;ının rci. Jiğinıle toplanmış, makarna zatla 180 kuru,;a satılacaktır. Torba 

· 'k).l' • • k ' ' k' h · ··ıd·'f't• yı 1 a ı, er nası sa • r· il .. t '"t t 'şt' ı'çı'ıı 4~ klll'LIS' alını.tcak,_hu pın.·a tor.~a-mızı seviyoru:z. Istı a unıze aşı ız. Bunlar hakkında ı apı,; nn u" .- . b .. 1 .. d d Alt n Heme- ve çimento ıa erıııı e5uı e ı:nı ır. v • _ h • • .. k k . hk · hu a - şın u soz erını uy u. ı ' f' ti b· 1.- ısı· 
0 

nın iadesinde gerı verılecektır. Kagıt Milli §eref ve aysıyetımızı ıa an~· nin tayini Rıyon ma emesıne . .. 1' f' b' 1· b sakalını Makarna toptan ıa e, am a '1, z •. - .. ret nl a 
1 yoruz ve biliyoruz ki, bütün saadetı- kılmıştır Hükmün \'akında \'enlN'eıı;ı 1k nedı~ ır çevreye, "keya~. ündek' Jarnk kilosu 40 kunıstan, ambalaJlı keseler icin ayrıca uc ' ınmıy, ca ~-

miz, servetimiz, ferdi ve ailevi mu- öurenilm.iştir. -
0 

.. şa .~ tanhtsodnra go ~k vua~ktı y~ 41 kuruştan. ambalajsız t.el ..,ebriyc t1r. 
1 1

•. • fi 
h • tikb l' · ., D T B ?unırut ta ın an ayaga · f' 44 k . ·h'.l 

811
• 1 Pamuk prese am ıa aJ masra a.rı kaddesatımız, ayat v.- ı.a a ımız, Vi~i. 17 (A.A.) - . • . . d l el 'h 1 k ld . tu uçtu uçtu 42 kuruştan ıyango uı u~ ' . ' kı'lo ba•,'·ı11·,1 o- kuru~ olarak kahul Pdıl-~ref ve namusumuz hep bu vatanın . I;resal P~ten, dün :ık~anı n~ Y?< a ~r. ~. uşd 0 u,k u~ .• : ~r~andaki lac"kiır. ·' 

t>ep bu devletin ayakta durmasiyle bir nutuk söyliyerek Frnn,,ayı ınhı:ı:a- .emışınd 0 ub? .. e~. 1 g.~ k du Peıakencle ,:atı~lar için lıu faitlere misUr. 
'k b I · kk ı · 'tedii(i ce- aga lar an ırının ustune on · ' __ _ yaşamaktadır. Hakı at u o unca , ma götürenlerııı ha, ınc a ıs . .. • . - - -.ooo -

vatandaşlığın namus icaplarından zan bildirmiı; ve Riyonda ı!:u~akenıe Memış, uç beş, d?'l o.d~nla eşe.ı:ı- T •• •• •• b • • 
sarfınazar, en basit bir mantık kai- ni;1 bitarafane devam eclecegını w_~ı~ nin. yanına gelmı~tı. Lakın .;;egın tun mu aya ası ıçın 
tf s' ile yapacağımız şey vatanın . b'r zamanda kararını \'C'recegıııı yerınde yeller esıyordu... nrı,. 

e 
1 

' b' s:ı ı ' k' • .. t" k k az eskı müdafaa unsurlarını 'takviyede ıze :öyliveı"Ek demi~tir ı =~ . . aga.cın ~.s une ?nar onm 1 
düşeni en geniş şekli ile yapmaktı~. _·Fiiller o kadar agıı·dır k~ Rı,ron halı e rucu. etmış, v~ ~ua:zzam kaf. ı ı ki 
Bu mevzuda, bilhassa Türk zengiııı- dava,;ını hükumet elde iutmaga !1:'~~- tanı~ı~ ı:ebıne ~t"mışın ~ara .. ~~ru ıazır ı ar yapı ıyor 
nin, yani bu cemiyette daha çok bur kal mı. tıı·: Bu~l~ y~pmazgak re;ımı, eşe.ğını yerl~ştı~er.ek gok yu2 une 
kazanmak imkanlarına sahip olmuş, milli ahlakı, ıd:ı.rı ıktıdan kurtaranıı· <lo~ru uçup gıtmıştı. • . 
hayatı ve istikbali daha büyük em - ya.cağız. Fransızla!~ı; ~a~.atında ah_ - Tam üç ~ün üç gece. buJ~.Iak~t- • 

1 
k 

niyete kaVU§muş, saadet ve refahı lakın sukut ctnıedıgıııı gos~e~mek· l:.ı· ten dolayı Memiş ağladı, dovundu: Pı·yasa bıraz geç açı aca 
herkeaten fazla olan Türk vatanda· zımdır. Dav~, son devreye aıttıl' ve k:ı- _ Eşeğim, sevgili eşeğim, ben .. 
mm harekete geçmesi lazımdır. ra~·ımı \'erdım. Bu karannıı tartnr:ık sensiz ne yaparım, dedi; Odunu kö- D • 

1 
Eg, bölgesi tütün rekoltesi _ tııı alınacakllll'. Gcç~.n "ııene, ~ıllı b~ın-

Fakir Türk işçiııi, esnafı, san'atkarı, verdim. Çünkü karar daha sonra~ a ve kiın götürecek? Müşterek parayı . ~ :~ ~l~a~na l" ğmen tütün miiba- kalarımızın açtığı buyuk kre<lılerle 9 .
memuru hep veriyor. Hatta günde· uırakılır,;a millete bir faycla;;ı olmıya· j,;m kazanacak? Bana arkadaşlık ı~ıı\'1 z.ç·n ~imclide;~ h·ızırlıklanı baş • 10 milyon kilo tüt~n .satın ala~ak i~lt
lik ekmeğinden ayırarak veriyor. raklır. . kim ed<'cek? Sen benim canım, ci _ i.t~ı~ı:tıır Bu h·ızırlıkları yapan mııh- yen yerli şirketl~rınıız de yenı mev .. 
Zengin iıe, kendi ihtiyacını kat kat ,;\!~hakeme tıılıii şe~il~e netıcele.ı.ı ~ ğerim, her l}t"yimdin ! t~lif Am~rikan 'sirk<ileri .ile yerli ~ir sim mübayeatı içın hazırlıklar yapmak 
aıan servet~nden ayıra_rak verecek - ı::e):<lı ana ya.:nnııı ?. ın~~ rı:~dde,,ı;~ı * .. . . fıııc1a i;;tanbul ve izmirde Hitlin tiı'a- tadırlar. .. .. . . ,, _. • .. 
tir. Aradakı bu farkı ışaret etmek mur~c.1ata lüzum gonlll)l.!Cek[ım_. ): ,ı- Oç gün üç gece sonra, kulubesının k tl" . ve taciı'lerdir. Bir çok tutun ~k~perLrı; nıuhtelıf 
vicd~n borcumuzdur. , şac~ıgımız devrede her~e kcnılı ınr· kapısının önünde ansızın eşc'!ini g~- e JI~~be.r aldığımıza göre ~on ay ZM'- firmal:ı;r .~~~na ~utun, .mm,akala~md.a 

Turk hava kurumundan bekledı- . ..;ulwet pa,nnı almal.~dııı. ren Memiş, küçük dilini yutacak gı- retille mesgul olmak üzere miıhinı mevcut tutunıe:ın e-.:;atını tetkı_!< '.e 
ğimiz cihet, teberrülerd~. servet ve f>ete.1 dr mc~ııldm·: bi oldu, ve göz yaşları içinde, ~~k:: serınayelerle altı lcınc şirket t~;;!s edil- teısbi~ etmekt€!1ırler. Malın azl'.gı ':.t! 
adalet esasının nazarı ıtıbare alın • * dt"n (domuz oğlu domuz.!) ' Şımdı mis ticwct Yek-lletiııden ıııii,.;'.ıaclele- talebın fazlalıgı ~arşısında bu ~_ıl tu-
maa~n~ a lakadar komi~elı;rden .iste - R~_dro gazetesinden: . ise (sevgilim!) Dediği eşe~in.in boy- ri ~·lııım~stır. Bu ~·ıl tütün pi~·~ı,;a,.;ıııııı Hinlerin çok iyi fıatlerle :atıl~c.ap:~ a~: 
meıııdır .. Keza, tebe~ru lı.st~ler~ sı~ ~J~gol taraftadarı •. haı:ıı. mutfolııııı- nuna. sar larak tam yirmi ıkı buçuk açılması belki biraz gecikecektir, fa - la~ılmaktadır. Denk~e~ . .'~melı~ csı h,ı 
sık matbuata da verılmelıdır kı, bız l 0rının muhakemelerıne ıt~ruz E:derck dakika üç saniye saadetten ve se- kal bütün tiililııler, çok i\'İ fiatlerle :a-tarafta devam etmrkle lıı · 
de konu§mağa imkan bulalım, va - mare~al Petenin de mütlehımler kadar vinrten ol bitkin boyunda bayıldı kal. _· __ ----000 
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m•m 
BUGONKO PROGRAM 

7.30 Pr gram ve memleket saat 
aran, 7.33 .Müzik: Hafif program 
(Pi.), 7.45 Ajans haberleri, 8/8.45 
.Müzik: Senfonik program (Pl.), 
l!~.30 Program, ve memleket saat 
ayarı, 18.33 Miizik: Türkçe plaklar, 
13.45 Ajan;; haberleri, 14 M:üiik: 
'l'üı·kçe plılklar programının deva · 
mı, 14.30 Ankara sonbahar at ya -
rı~larının tahminleri. 14.30/15.:JO 
~ır'üzi k: Riya;;eticiimhur{ bando~u 
(Şef: Ihsan Künçer). 18 Program, 
ıs.;3 Müzik: Radyo ve caz tango or 
ke ·trası (1. Özgür ve Ateş bacekle
ri). 19 Konuşma: (Kahramanlar sa
ati), 19.15 .Müzik: Radyo vaz VP 

tango orkestrası programının ikinci 
kısmı, 19.30 Ajans haberleri, 19.4.'l 
Konuşma: (İase saati), 19.55 Mü -
zik: Karışık şarkı ve türküler, 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45 l\Iüzik: Kla -
rinet ve santur ile saz eserleri, 21 
Müzik: Dinleyici istekleri, 21.45 Ko 
nusma: (Glinün meseleleri), 22 Mü 
zik: Radyo salon orke:;trası, 22.30 
Ajans haberleri, 22.45 Müzik: Rad
yo :-ıaloıı orkestrası programının 
ikinci kısmı, 22.55 / 23 Yarınki prog 
ram, ve kapanış. 

-ıKısa Raberle![ 
* Bornova zirnat mektebine. ça. 

lışan ziraat mücadele te~ısıy~~ 
namzedi, yükgck ziraat muhendı~ı 
Fuad Çitilin a!-ıil memur olarak tayi -
ni Ziraat Vekaletince kabul edilmiş
tir. * Vılayet nüfus memurl:ırından 
Şerafettin Güll:tç, vazifesine göster
diği dikkat ve muvaffakiyetinden 
dolayı vilayetçe takdirname ile tal
tif edilmiştir. . 

landaılar da görsünler.. ** ,;uçiu olduğunu iddia etmektedirler. dı .. , • ••ıd•• ••ı d 
Dögolcülere göıre, Peteıı, 1.!)14 de~ ~on iyilik Alla.hı, fakir kullarını bil- Bir sopa ıle o uru en a am 

Uzak fr:arkfa zamana kadar Fraıı~adakı asken Kll- h a bö 1 memnun ve bahtiyar .. . . ı b'. f !· ·t b· . l-
y rulların ba~ında buluıımustur. Onun :ss . {· e .. 1 .. All h , l Kemalpa~a kaza!<tnın An:<ızca ko- otururken lıırc eı_ı, .. H~ld~na1. •1 ~ .1• h .ı\' ooo 

- Ba:;tarafı l iııci ahifede - da nıcsul olması lazımdır. Fraıı sanın e emış; ın şu cur o a a.... \'tinde balık avlamak meı-ele,;inden dı, diıspıınsere g~.ı~ru ~.· ~mır asa- Zabıtada veni tayinler . 
ve clemi~ti•r ki: . yıkılı~ı sebeplel'inin aramak· zamanı 8 . ki * h t Memisi _ Ahmet oğlu Hü;;eyini sopa ile döverek hanesine nakledı.ldı ~e 0~~~· )[u~~~.11" J 

- Biz japonya)a taarnız <.trıı~k ıs· henüz gelmemiştir. k' ır çok ~rım~zın ~y; 1
' ki ~ n,lüliımüne sebebıyet vermekle maznun netice::ıindc be;.:ııı~ıe rnn ucum e ıgın- ve alınan tedbirler 

* Antalra Gazi okul öğrdmeuı 
Seher Güveıı İzmir Vali Kazımpa~ 
okulu öğretmenliğine, Bornova ?:ira
at mücadele istasyonu ambar ve m:ıl 
zeme memurluğuna muhasebei hu -
.-usi,ve tahsil katiplerinden Mtızar -
fer İmrrıı tayin olunmuştur. 

temiyoruz. Fakat japonya ;,.;t<Jrse ha- ıne ne k a ar ·ıenzekr. ac:ı 1 arım~zı Iehmct oğlu Halil 1brahimin mu ha- den ölmüş dcnılclı. Şeh"ı'mı'?, emnı···~t n1ı'ldüru·· "'1ithat k k h . l"' h J k t • İ uzatara nargı e to urtusıy e l{eçı 1 • • . . ~ hk ·- h'tl . 'elı1ıeın' 1 · ı· onla- • ,. J"' •• zıı·ız . .'imdi uza - ,;ıar ta eıı e emmt- o uın u C\'Zla 1 · ~ · . k 'h k<•mn;;ıne ~ehrımız agırcczıı ma eme- Dıger >511 ı eı g ış eu ı, ' k k k 11 h t ı h t dıgımız rahat ve yumuşa - nı ayet . d. b· l· ·t , ·eıl 
1
. \'e clı'ııl ılılle.~ı· ı'"ı'ıı nıtıhaK ,_ Uyguç, dün bazı mer ·ez ve ara o ıı-etlı. nıe,,.ele, 1·apoı1 ava po-. a arı a ,. . . . . . . . e 1 ~ anmı" ır c ı ,, ' • 

- \ l t ft l t h l k 1 ı:ı b k • · • b'l - • 111 '~ ~ • • .. ;ı·ı teftı' etmı·ştı·r, 'tının Tı'mur· actau. ın·, k,·tdaı· ıı··.~tılma- ı aye çı ç.ı erıne o. u,m t_ı . tvz. o"' eş uruşun ıçıne sıga ı en za H ı·ı ı·ı 1 . .., I" ~ı' 1 k bı'ı· "'tıııe bırahlmıstır 
~ ~ hU r t .. . . . . 1 b v ~laznun a ı )l'U um. o.ı urm"' } ' ıa. -:ı " ' . . Emni•·et amirlerinden Aziz Tı'.izün d . B ok İnanalırlır. Eğ r dunı-•tına devl!1!1 edılmektedır. e\z~:ı .,ye- vallı gunlerımızı ekserıyet" egen- l l' I h k t t ediğini :ıöylcmi~- oo--- ,, ~

1 11

: u,. ç .· . . . k ·• m· eıi.I şin para ıle yapılmaktndır. Koylu!eı·, mez, rnı-;c ıy e :ıı·c ·e e m ~ • Emniyet müdür muavinliği, Abdulla!ı nıa karşı ,,ey ııcı kalırı;'.ı., jayo .. Jl • nlclıkln. rı tohumluklardan memnun - b tir B' 1·1 t e ·ı Orcan adli kısım re'sW. s ı· Ak;ı~ 
. ıra\:'a bıır·ı~·a atabılır. t akut U\:ll· . k] b ] ')" - Bıktık u ya,.ayı lan! Daha • hnıet liu"~.· •.1·1·11 adındaki ~.ahit\'<.. 1r SC \:a es l ı gı, a lffi u.v-ııı ~l. - .. ' J ~. ·• , • • ·, _ durlar. Ekım hazırlı ·arı .u yı \'l a- mes'ud, daha huzurlu, daha ~ J • ğan ida~·i kısım reisliği v11zifelerinr. '11ıklıgımızı gosteırıı sek bıl :;;€.} .ı llJ>.t .rd dahilinde geniş tutulmuştu!'. bir ömür yok mu? pa a ı ık.ıyı şöyle ~nlatmı -tıı·: Tacir ve askeri nakliyat müteah- tayin edilmiş ve dünden itibaren vazi-

maz. . . • . - Halil J brahimin bağının ranı lı:ı- h · d · Bt"'ir Ögenin şehrimiz mektep. foye ba lamışlardır. 
·imdi şarka ehemmiyetli miktarda Çocu,klann sayımı ~ıye ş*a~:t ~~e.rız:k. . . . k :ııı<la küç

1
ük lıir 

1
derc vardık ~ı~_ m~\-- J~ri~de' bulunan' kız ve erkek 100 Emniyet müdürü, araştırma daire· 

harp teçhızatı gonderilmektedir. Bu - Şehrimizdeki ilk okullar ba!iöğret- . an~ı dea a, ~ u ~ı ay~ımız; e · ısimıııclel.< ~r~. suHao.·t·1 tl~ar~_- ı~ı.guh za- yoksu) çocuğa elbise ve ayakkabı sini takviye maksadiyJe bir (araştır· 
gün için ~ark teçhizatının büyük kısmı m•mleri dün mektepler müzesinde Li-.· Mrıy~t. e uy!!'.r'. ve :rnıa~ a ot ı~~ rar Yen ıgı ıçııı f ı l ra ı~. -~ eı~- tevzi ettiği memnuniyetle öğr~nil· ma baş komiserliği) ihdas etmi. ve bt• nı Avu~tralya kmin etmekll.!dir. toplantı yapmışlarctır. ~Iektepleı· ta!e- emı~~. eş.~~~ı .c~ ı~e. oyup .~~- . elek açtıı:mı~. Ol'lll :ı ~u a;ın .. ırı nı-:- ı- r.ıiştir. raya idn.ri kısım vazifesini vckfileteP 

Batavya, 17 (A.A.) - Hollanda t' 1 lere goturdugu gıbı, hızım de kuçuk 1 ne :ebebıyet Ycrını:ılı. llır gun nrnktı.<l ifa tmek•~ oJ,·•n başkomı·~"'l' ~i.,·aıi Hın. dı' ~tanı hıikı1meti, J. aı>on va ha\ a beııinin cumhuriyet bayramına i~ ıra' b 't h t ı · . d 1 1 h t • 1 H.. . 1 b. ]' k l b. ·ı . J,,. 1 f 'l t, k • ı.<: • '"' 
u • !eri Ye 8 ikinci teşrinde yapılacak tah ve . a~ı. aya ımızı e ırnız en a ır, A me og u llSC.)'Jll e ır ı. ~ ır~,-:ıı- \.a a\'( a l l 1 ar Tekini taJin eylemiştir. 1;ostaları yollarının 'I imur adasına ka- .1 • k k ·r 1 • hepımızı memuren uzaklara, çok ti içindeki balıklan avlamaga gıttık. . • . v,,nı· emnı'yet ,:-ımı'rleri ve ara ·tırnııı ılar uzatılmasını iyı kaır:ılaınumı:itır. :<J c;agında ·i çocu sayımı vazı e en uzaklara, bacakların uzatılamıya- 1 A \'lanıırkeıı Halil lbrahim geleli: Kilosunu :~~5 kuru'ia ma.l e_ttıgı k:tla- ı.,. 

" etı"ı1'ında go"ı·u" ~mı·ı· "ierdı'r 
11 

k bas.·komı's,,ı·ı·, dı·ınden ı'tibaren j'eni va· Jovabucla gazet si, japonyanı11 drıgu ' " ~ · cağı, ağızların açılıp gerine gerine ' _ Rurası lırnimclir ve lıalıklaı·ı U\'· yı 700 kuruııa ·:;alan \'e mı ı .. ?nınm:ı -" 
, kh 1 tt - l zifel1.?rine başlamış1ardır. Hiııdistaııı toprakları uzeriııde~1 geç- ~f uzlada yen1e ane esnenrniyeceği, nargile tokurtatılmı. lamayııı. kanıınuna aykın hareket c ıgı an n - Emniyet müdüırlüğü, sivil memur . 

mek i t€diğini, bu harıeketin dognı ol- . . . . yacağı bir yere gönderir. Dedi. Hü yiıı: sılıın Halimağa çarşısında 5 nuınaı il· lar i". in 
62 

palto ile 
62 

takım sivil el· madığını, bunun ıçin mü:-:aacle verilınış ·~eııem .n. kazası <iahılımle mhı;;:.'.r- 1 t 1 b • d'- _ Tapuyu gö:ter. ><enin olclıığ·ıııı 1 ı da knıı-tı yemiı-ıçi ŞiJkrü Uğurun y;rnıi ' 
se hir el fma. mah:;u:; verildiğini, 'fi-,lar ıdııresınııı Çamaltı tuıla:ıında yuz- •. '· e bo' zaman, evve ce e~~~~~. ı ~ııılmalım a\'lanmn\·alıın. ı~~ Jı'rq ag"ııı· 'paı"ı cezasıııa mahkümi- bişe yaptıracaktır. 
• • • 1 ı 1 t - h ld b 1 · • · gımız ıçare yaşayışımız gozumuz- · ' • "-·' " ' ' p t • k J • nıur ada ınııı iktısadi bakımdan hiç bır arc·e ame.e ça iŞ lC.'1 a e un ar ıçııı d t"t H t 1 l b 1 • l>edi. Halil İbrahim ele: . yetin \'C vedi gün dükkftnının kapatıl- ar ı ongre erı 
ehemmiyeti olmac.lığmı, yalnız :-;trate- muntaz?ı:ı bır_ ye!1'ekha!'Le butuııma - A~l ~er. k'a~e ' ~ev a ~\faş arb_v~ - Bağ benimdir, bura:;ı ela benwı- mai'ına karar verilınistiı'. Ev\·elki ak"am 11ecidiye ocağı kot1' J.i btıkıından ehemmh·etı biiyük v1cin-ınıakta ıdı. l çılerın temız ve muı}ta - . da ' es kı k~Ylfatı'mdızı ubeln ıze clir Tapu aö;;termek J:izım clC'ğildiı·. Y l' d 1 j "' ı 
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11 
tm., Mımar seçılmıslerdır. ı~rn!l < ogumlu Kenan Kutu a ın Izmird • Iimar Kemaleddin cad- zı ımse.~r ı~raya gır< ı, arış ırc; :vı-. =-----------------.;;.;.;;.;.;,;.;o.;....,w.-..::-------

da milli koruma kanununa göre ya· desinde 1:12u uncu :soka.kta 5 numa- İRFAN HAZAR Fakat Hu:eyın, o gece kö~· kahv"sınıic vı·la" yet Daı·m"ı encu .. menı·nden· pılan durusma sonunda, :ıuçlunun ralı mgğazada her nevi taptım mani • • 

ııçu :;auit olduğundan milli korun· fatura ticaretiyle iştigal eden Raşit Vı"la" yet Oaı·m"ı encu .. menı·nden: Tire merke7. birinci okul binasının 410 lira bedeli keıMli tamiratı 10 
ma kanununun 31,32,59-2, 65-3 ve ' Palaııduzun l5-10-!l41 tıırihinden iti gün mlichletl pazarlığa konulmutjlur. hteklilerin ehliyet vesikalan ile 
T. C. K. ıııın 56 ıncı maddelerine haren per{\kendecilik \'e her türlü Çe~me merkez • 'amık Ke;ııııl okulunun_102 lira 6 kunış bedeli keşif- ihale günü obn 27 birinci e~rin 1941 pazartes~ günii saat on biır<le rlai-
tevfikan 2 giln müddetle hap:c<ine. 20

1 

yerli ipekli ve yünlü mensucatın top- li tamiı-atına i~tekli çıkmadığından mezkl!ıl· tamirat lıiı· hafta müddetle mi encümene mür: caatl:ın ilan olıınur. 4399 
lira 80 kuru~ agu· ııa~·u cezasıyle tnn ve perakende ticaretiyle de iş- pazarlığ<ı konulmuştur. Talıp olanlarııı 27 birinci tesı in 19·11 tarihin~ 
mahkumiyetine be~ gun müddetle 1 tigal edeceğine mükdair beyanını- ılU en p:ızııı·te.:i g!inli mıt on birde eııclimene müırac:ıalları ilfııı olunur. 
dü kkfmınııı kapatılma ına i bu mah.' nıc ticaret .kanunu hükümlerine gö- ' 4:·rn Vilayet Daimi encümeninden: .kumiyetinin gazete ile ili\n ettirilerek 1 re ı<icilin ·1049 numarasına kayt ve 
ilı1n bedelı ıle ma:-1ar.1 ~ 1 muhakeme-1 te,.;ciJ edildiği il:ln olunur. 4387 
nin keneli inden tahsılme 6-9-9411 
tarihinde karar veriler

1
ek d ~ük~~n Bergama uliye hukuk mahkeme. 

knt'iy\•et ke~betmi;; bu un ugu ılan . d 
' • . 4410 aın en: . . . 

<>lıınur. Bergaıııaıun Kmık na hı,yesının 
r . "'\ Aşağı mahallesinden Şerü oğ!u Na-

r Si maslnda zif k~rısı Ummuhan tarafından aggare ne JJerganıa n,;Liye hukuk mnhkemesi -
1 
ne açılan boşanma davasından do -

BU HAFTA layı müddeialeyh Akhisarda tuha -
2 BÜYÜK PROGRA~l fiyeci 'erif oğlu Nazfin gıyabında 

1 - DOl'GLAS FAtREAN'KS'ın icra kılın!ln muhakeme sonunda ta
BASİL RATIIBONE ile çevirdiği r;ıfeyıı aralarmdaki evliliğin boşmı-
me, .. ::imin clhanRümul fedakarlık, maya ,, çevrilmesine mahkemece 

' k ·n . 16.12-!>.:.7 tarih ve 323 esas 529 sa -
Mace~~· af .. 

1 ~ı yılı kıırarla hükmdilmiş olduğundan 
lngılızce sozlu müddeialeyh Nazifin işbu hükme 

kar::;ı bir giın-.ı itirazı var ·a on beş 
gün zarfında ilam sureti alarak tem
yiz yoluna müracaat etmesi ve aksi 
halde hükmü mezkürun kat'ileşece 

Batmayan Güneş 

ği iliin olunur. 4386 

o. o. Yolları umum müdürlüğünden: İzmir merkez Şahit Fazıl bey okulunun 4!>6 lira 63 kuruş bedeli keşifli 
tamiralma istekli çıkmadığından mezkur tamirat 10 gün müddetli! pa • 
zarlığa konulmuştur. İsteklilerin ehliyet ycsikaları ile ihale günU olan 27 

:Yiuhammen bedeli 75 bin lll'a olan 11 bin adedi tnlum 1500 ad.ed~ birine ite.'rin 1911 pazawte.·i glinii saat on birde enclimene miiracaatlaı ı 
ceket ve pantalondan ibaret uıkını olmak üzere ceman 12.5?0 adet ış~ı !.il~a~n~o~lu~n~u:,:.".;,,·---------...,,_-~---'"":"-•4•4iııiOııiiO_~:-
<'lbisesi 4.11.941 :,alı günü aat Oli lıeşte kap-aıl zarf tı~ıılu ıle Ankara- ı·zmı·r Emrazı Sarı·ye hastahada idare binasında satın alınac:.ıktır. 

Hu işe girmek istiyı·ııkriıı 5 bin liralık mnrnkkat temiııat ile kanu-

nun tayin ettiği ve ıkahırı ve lr.ldiflerini a~·ni giiıı saat on dörde kadar nesı· Başhekı·mıı·E!.., inden.· 4388 
komisyon reisliğine verınclni liızımclır. 

Şartnameler 200 kunı~:ı Aııknr:-, - Hnyclanıa._a \'C' İzmir veznelerin- Anadolu gazetesinin :ı hirinci te~rin 1941 tarih \'e 8664 numarasınd:ı 
de ::;atılmaktadır. 16-13-·20-~7 4347 <'k>ıiltme ile a!ınac:.ır.·ı ilftn E'c!ileıı miktar v~ teminatı a')ağıda yazılı il:iç e~-,ıılıimıi ... ıııiıiilııiim:Mmaımamısıııımıı•••m•••••m:mı•ı•m•m•••• ,;iltnıe~iııin biti>' tarihi olan ı o birinci t€ı:rin 19-11 taıl'ihinden itibaren b1r 

Müzikli Narin Lokaµtası 
ATATÜRK cadclesiucle 112 numarada teessüs eclen ;\'ARlN Jokaııtıt-;ı 

bayramın birinci gününden itibaren umumu açılacaktır. Her gün öğle ye
meldt~·iııde ~:ıat 011 ikid 11 lıiı• bıır11jiıı kadar kliısik muzik w ak(\amlan 
~aat AI,TJDAN itibar<!n meml etin en mütemı ~az hey:ti :e ?lrnyı~cnla
nnı dinlemek ze\'kini ancak .\' /t/\r LOKANTA ve GAZİ. 08U~U te~· 
rif etnıekie ~lde eılclıilir,;iııiz. 

;1y ic:inde pazarlıkla. alınacağından isteklilerin h~r pazart~si glinU enır:ı 
zı :--arire h.t,:lahaıı-::.ın<ie -1aal onda toplannn komı yona muracaatları. 

c :\Iuvakkat 
Cinsi Tahmin bedcılı teminatı 

Kuruş kuruş 

46 kalem ilfıc; 137500 10313 2 - Yıldızları.ı en ı;ıkı ve en gü.
zeli BARBARA STANWICK'in 
IIOTı1VUD'uıı en güzel kadınları 
\'C HENRY FONDA'nın iştiraki 

ile çevirdiği 
Fı•ansızc:ı sözlü DiKKAT ??? ' (Leyli ile Mecnun) u 9 DİKKA:T ??? 

;~,ELHAMRADA 
Mevsimin en ' en şen ... Zarif ... Yenilikleı·le süslenmiş b ir afk filmi ol•" 

itibaren 

Züppe Kızlar 
MATJNELER: 
Züppe Kızlar:2, 5, 8,15 de 
B. Güneş: 3,30 6,30 9,45 de 
Cumartesi ve pazar günleri 12,30 
i1Uve ·eans.... T l. 36 - 46 

Arafmıyacak kadar nefis .... 

SELAH DDİ iEYue··:e ZA LAN 
EÖLENCE KADINl'nı 

TYRONE POWER - LİDNA DA RN ELL gibi herkesin takdir 
ettiği büyıTk artistler tarafından yaratılmıştır . 

, Aynen: Renkli MIK t \'e MEMLEKET Jurnn1ı ~ 

·SEANSLAR: 3 5, 7, 9 ela İLK !ATİNE UCUZ FlA'l' 

• 
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18 Birinciteırin 1941 Cunıarleıl 
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ımür Le•azıın Amirliii Satın Alına Komiıyonundan ı 

. .. 

I' y 

• 
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1 - Beher lqlosunıı. 21 yirmi bir kuruş rnhmin edilen 27000 yir
mi yedi bin kilo kuru f:.ı.:;uly:ı kupalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Hepsinin tahmin edilen tutarı 5670 beş bin :ıltı yüz yetmiş 
liradır. 

3 - Teminatı muv:ıkl\kta ı 425 dört yüz lira 25 yirmi beş kuruş
tur. 

4 - İhalesi 21-10.941 salı günü s:ıat ır; te kışlıı.d:ı izmir levazım 
zım :ımirhği Ratın alm:ı komLqyonunda yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi her gün komisyondu görülebilir. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni vesikakıriyle teminat 

mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona 
vermiH bulunacaklardır. 6 10 14 18 

Çanakkale Met. Mv. satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakk:ıJe birlikleri ihtiyacı için ooher ki)ORU 20 kuruştan 

• on ton kuru incir 20-10.941 pazartesi giinü $ant 14,30 d;ı pa
zarlıkla sahn alınacaktır. 

2 - Kati temin:ıtı 300 lira olup evsaf ve Rartnıımesi her gün ko-
misyonda görülebilir. 16-18 

Çanakkale Mıt. Mv. ıatın alma komisyonundan: 
1 - Beher kilosu 40 kuruRtan 10 ton kuru üzüm 20-10-041 ;>a

zartesi gilnü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Kati teminatı 600 lira olup evsaf ıı.~rtname ve nümunesi ko

misyonda görülebilir. 
3 - İsteklilerin mezkQr gi4n ,·e saatta komisyona müracaatları. 

16-18 
Camıkkale MST .• lJV. SA. AL. K. Rs. den: 
1 - Çnn:ıkkale birlikleri ihtiyacı için belıer kilosu 15 kuruştan 30 

ton Nohut 20/10/041 pazarte.~i günü saat 15 ele pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Kat'i b.>minatı 675 lira olup evsaf ve sartnamesi her gün komis
yonda görUlebilir. 

3 - İsteklilerin mezklk- ııün \'e saatte komisyona gelmeleri. 15 18 
Maniu. u kerlik dairHi satın alma komisyonu batkanlığında~: 

1 -, - Manisa askeri h-:ı.stahane•inin üç aybk ihtiyacı için askeri ev
safı haiz iki bin kilo sııdeyağı açık <'ksiltmeye konulmuştur. 

2 - i\Iuhammcn bedeli 3600 lira olup muvakkat teminatı 270 
liradır. • 

3 - thalesi 20 birinci te~rin 941 pazartesi günü saat 16 da ya
pılacağından isteklilerin şartnameyi görmek için kanunun ta
yin ettiği veSftik ve teminatlariyle birlikte mezkOr gilndc Ma
nisa askerlik dairesindeki satın alma komisyonu başkanlığı-

~. ıın müracaatlan. 7 9 12 l8 
latanbul Harbiye yedek subay okulunda Sa. AI. Ko. Reisliğinden: 

1 - 8-10-041 günü ihale,; ilan edilen 600 ton yeşil mercimeğe 
talip çıkmadıgından ayni miktar mercimek tekrar kapalı 
zarf usulu• ile münaka>aya konmuştur. 

2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 24 kuruştur. 
3 - Eysaf ve hususi ~arrtlar komisyonda. görülebilir. 
4 - 1haleııi 4-11-\'141 salı r,ünü •ant on bırde ynpılacaktır. 

Muvakkat teınınatı 8450 liradır. 
5 - Taliplerin kanunen zarf içine lrnymak mecburiyetinde bu

lunduklaı·ı vesikalar ihalG saatından bir saat evvel zarflannı 
Harbiyede yedek subay okulunda a•keri ııntın alma komis-
yonuna getirmeleri. 13-lS--23-28 

latanbul Harbiye yedek aubay okulunda Sa. Al. Ko. Reisliğinden: 
ı - Kapalı zarf U'Ulü ile 8-10-941 günü ihalesi illin olunan 1000 

ton kuru fa~ulyaya t.ılip eıkmadığından ayni miktar kuru fa. 
salya kapalı zari ırnılli ile tekrar münakasaya konmu~tur. 

2 - Beher kilosunua muhammen bedeli 25 kuruştur. 
3 - Evsaf ve hu"usi ~arllaı komisyondu görülebilir. 
·i - İlı1ılesi 1-11-941 <alı günü sant 13 de harbiye yedek >uba;

• okulunda askeri satın alma komi•yonunda yapılacaktır. 
,:; - :lluvakkat teminatı ı:ı75u liradır. 
6 - Taliplerin ihale ~ııalıncl~ıı bir sa:ıt evvel zar~larıııı "komi,;·u-

ııa vermeleri.. ı:ı-18-23-28 

İstanbul Topkapı maltepe Aa. Sa. Al. Komuyonundan : 
ı - Kapalı zarf u>ulıle 100 ton kuru üzüm satın alınacaktır. 
2 - Beher kilosunun muhammen bedeli 51 kuruştur. 
:ı - Ru üzümlerin 200 tonu Sirkec.ye ve 200 tonu ela ~kmeı·e 

ıımbarına ~csiını td.lccekl•r. 
14 - Evsaf ve şartlnn mezkur komisyonda görülebilir .. Ambara 

ait üzümler Jıır tn lilıe ,·erıleceği gibi ayrı ayrı talıplere de 
verilebilecektir. 

5 - 31.10.!l41 cumartesi giiniı ırnat 11 ele k-0mısy-0nda ynpılac:ık
tır. Talipler muvakk:ıt nıakbuzlarılc kapalı zaı:f mektupla
rnıı hir gün en·ef tant 10 ııa kadar \'ermelerı lazımdır. 

4 8 13 18 

lı:Jllİ1o Lnuım Amirliii Satın Alma Komiayonund~ ı ., , . 
ı - Beher kiloRunn ::.~O ii~ buçuk kuruş tahmın edıen :.48.000 

dört ytiz kırk sekiz bin kil 0 saman knpalı zarf usulıyle ek
siltmiye konulmırntıır. 

2 - Tahmin edi:en hepsinin tu1r.rı 15680 on beş altı yüz >ek<en 
liradır. • , 

3 - Temınatı muvakkatesi 1176 bin yüz yetmiş altı liradır. . 
4 - lhnlesı 20.10.~41 pazarteşi gUnii saat 15 te Kışlada lım:r 

levazım amirliği satın :;.ima komisyonunda yapılacaktır. 
5 Şartnamesi her gün koır.isyonda göriilür. 5 O• 14 18 

So1<e a &keri 1&tın alma komisyonundan: 
ı - 22-0-041 tarihinde ihalesi yapıkıcak olnn 648 bin kilo sene

lik odun kapnlı zarf u..~uıu ile eksiltmesi ilfın edilmesine rağ
men talip çıkmadığından sonunda pazarlıkla milbayea edil
mek üzere 22-10-941 çarşanba günü >nat on bire kadnr bir 
ay müddetle askıya alınmıştır. , 

2 - Taliplerin izmir levazım amirliği ile Söke askeri salın o:ılma 
komisyonundn meYcut e\"\'elce gönderilen Mrtnnmeler dnhi
llnde 22-10-041 çarşnnba günü ı;nat on bire kadnr Söke aske
ri satın nlma korr.isyonıma müracaat etmeleri ilan olunur. 

11-13-14-18 

Söke u keri 1&lın a lma komi.yonu rei.li i inden: 
1 - 19.9.941 tarihinde ihalesi yapılacak olan ( 496.530) kilo se

nelik kuru ot kapalı zı.rf usuliyle eksiltınesi ilan edilmP.o;ne 
4 rağmen talıp çıkmadığındmı pnzarlıkla mübayaa esilmek 

üzere 20.10.011 tarıhıne kndar bir :ıy mtiddetle askıya alın
mıştır. 

., 
•<·~ 

2 Talıplerin İstanbul, Ankara, İzmir levazım amirlı feri salın 
a lma komisyonlariyf., Söke askeri ııntın alma komisyonl.•
nnda mevcut 'iartnamderı dııhilinde 20.10.941 pazartesi rril
nü saat 11 re kndnr Söke askeri ~:ıtııı alma komh:yonuna mü 
racaat etmeler ılan olunur. 5 'o 14 18 

Ezine asker i Mlın alma ko. reisliğinden: 
Cin'li Miktarı Muhammen bed~li :\fuvakkat T. 

Kilo Lira Lira Krş 
~ 

Kuru f:ısulya 
1\fercimek 
Bulgur 

•• ''·· 
--120 toıı 30000 2250 oo 

30 ton 7500 562 (i0 
20 ton :ıoooo 2250 oo 

Odun 
Nohut 
Pirinç 
1-

.i 

7(i0 ton 11250 843 75 
40 ton 6000 450 00 
75 ton 41200 3093 75 

Yukarıda cins ve mikUlrlariyle muhammen beaeli ve muvak
kat teminatı yrizı!ı altı kalem yiyecek ve yakacıık maddeleri
nin 20.10-941 pazartesi günü saat 16 da Ezinedeki askeri sa-
tın alına komisyonundıı pazarlıkl a satın alınacaktır. 

2 - lstekIUerin mezkOr giln ve saatte teminntlariyle birlikte ko· 
misyona mUracaa emeleri. J. .11 ;ı~ J,8 

'(ANADOLU) 

Çanakka le Mst. Mv. satın alma k omiayonundan: 
1 - Çanakkale birlikleri ihtiyacı için beher kilo•u 40 kuruştan 

15 ton salça 20-10-941 pazartesi günü saat 15,30 d:ı paz:ır
lıklo:ı .•atın alınacaktır. 

2 - Kati teminatı 900 lira olup evsnf ve şartname.<i her glin ko
misyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin mezkur gün ve •aatt:ı komisyona mür:ıcnatınrı. 
- 16-18 . 

lzmir levazım amirliği 1&tın alına komi•yonundan ı 
1 - Beher kilosuna 3.50 kurus tahmin edilen 448.000 kilo saman 

kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen hepsinin tutarı 15680 liradır. 
S - Teminatı muv:ıkkal'!i 1176 liradır. 
4 - İhalesi 20.10.941 pazartesi günü saat 15 te kışlada İzmir le

vazım amirliği •atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görillebilir. 
6 - Eksiltmiye iştirak edecekler kanuni vesikalariyle teminat 

mektuplarım ıhale saatindn en az bir saat evvel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. 5 9 14 18 

A~·cılar Köva Askeri Posta 618 Askeri Satın Alma komisyonundan? 
1 - Kapalı zarf usuliyle 350 ton kok köınilrü alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 8603 liradır. Knt'i teminatı 645 lira 22 ku

ruştur. 

3 - Eksiltme 12/ 11/941 Çarşıımba saat 15 de Küçük çekmecenin Av· 
, cılar köyündeki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şartname he~· gün mezkur komisyondıın istenebileceği gibi mek

tupla da müracaat edilirse cevap verilecektir. 
5 - ~siltmeye girmek i.qtiyen ticaret odalarınca mukayyit olmalıırı w 

bu işlerle iştigal etmiş olacaklardır. 
6 - E_ksiltmeye gireceklerin mühilırlii teklif mektuplarını kanuni ve

sıkayı münakıtıınya iştirak vesilrnsını ihtiva edecek olan kapalı 
zarfları ihaleden bir saat evveline kadar Avcılar köyündeki 5ıı1tın 
ıılma komisyon riyasetine makbuz mukabilinde vermele~i lıl-
zımdır. 15 18 30 2 

Borrro1..a sa!ııı alma komisyomından: 
1 - Aşagıda cin" ve miktarlan vazıh olan maddeler pazarlıkla .•atın 

alınacaktır. · 
2 - ihale 20-1.0-941 pazartesi günü saat on dörtte Bornovada ~atın 

a1ma ~o~ı~yonunda yapılacaktır . 
3 - İst~k.lılerın yeni sene ticaret ,·esiknları ve teminntlnrı ile birlikte 

komısyona müracaatları. 
4 - Alınacak mallara ait ~artnameler Bornova •atın alma komisyo

nunda göriililr. 
Cinsi Miktarı 

Taze fasulya 6000 
Patlıcan 16000 

Kabak 10000 
Domates 8800 

Kuru soğnn 8500 
Yeşil biber 1300 

KURU SEBZELER 
Makarna 

Zeytinyağı 
Patates 

Nohut 
Tuz 

ETLER· 
Kesilsmiş ~ığır eti 
Kesilmiş koyun eti 

1000 
500 

1500 
1000 
500 

lıt.ınir Levazım Amirliği Satın Alma Komi.yonunda.nı 
Cinsi :\Iiktarı 

T. fasufya 4650 Kilo 
Patlıcan 4650 > 

Kabak 3600 
Domates 1950 
T. Bib~ı· 350 

1 - Yııkaı~cln .1·:ı1.1lı be< ka!Am ·'·iv<'C4! · maddesi pazarlıkla sa .:ı 
:ı Jıncc:ıkt ır. 

2 - lhal<si 21-10-941 "ıh günli s:ıAt on be~ro izmirde kı~lndn le\·a
zıı11 amirliği ı{atın alma konıis••onunda. .lf~pılacaktır. 

_ :1 · · l<teklilı•rin h<>lli p·Uıı w 'n~1ta "m•zkıir komisyona mürnc;ıatları. 
İ sta nbul komulanlıg;-;;, i,;;-;j;::;-k";,-:"° batkanlığından : 

1 - &>her kilo.<ıına 175 kuru~ tahmin cdilı>n 1G ton kadar sadeyagı 
alınacaktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 20-10-941 pazartesi günü saat on be•!c 
tophan{'da ist. Lv. amirliği •atın alma komisyonunda yap;İa: 

caktır. Kati t<:'minah !l9~7 lira 50 kuruştur. 1'aliplı:rin belli v·t-
kilte komisyona gE'lm .Jari. • 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan : 
l Yapıı:.ıı ıınzt,rlıkta verilen fiat pahalı görüldüğünden 4 bin 

kilo beynz peynir satın <.lınacaktır. 
2 - lhnlcsi 20-10-9.U p:ızn<·tesi günü "nat on dörtte kışlada levazım 

amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
;t - Tal:plerin mezkür gün • \'e saatta kati teminatları il,. birlikte 

komi"yon:ı g~:meleri. 

Askeri Fabrikalar lzmir silah 
fabrikası satın alma komisyo
nundan: 

1 - İzmir silah fabrikası ihtiyacı için mevcut şartnam~si veehile 
(8350) liıra muhammen bedelli aşağıda cins \'e miktarı yazılı 
dört kalem kereste ayrı ayrı veya hepsi birden pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Pazarlık !H-10-941 cuma günü saat on dörtte Halkapı
nardar siliih fabrikasında müteşekkil komisyonda yapıln

caktı>r. 

3 - Talipler 627 lirnlık teminntlarını izmir mal gandığına yatırar:ık 
alacakları makbuz ve ticaret odn~ı 041 yılı vesikası ve 2490 sa
yılı kanunun 2 Ye 3 üncü maddeleri mucibinca icap eden vesika
ları hamilen belli gün \"e snatta kornisyou:ı mliracaatları. 

4 Şartnameler heıı: gün snat sekizden on nltı)'a kadar Halkapınar 
si!iıh fabrikasında görülür. 

15 J\.ftr.3 15Xl 5X400 okluk gürgen, 
50 Mrt.3 8X25X300 - 400 fırınlı glirgen 
40 Mrt.3 6X25X300 - 400 fırınlı gürgen 
20 Mrl. 2,5X25 : 28 - 400 çıralı çam tnhtası 

10-14-18-21 4~33 

Kırka2aç belediyesinden: 
Kırkağaç belediye'i~ce 3100 lira 35 kuruş kesifii belediy~ bın::ı"ı 

inşaatının terr.el ve bir;nci kısmı yapılacaktır. İhale 28.10.941 salı 
giinii snnt 15 belediye dairesinde encümen huzurunda yapılacak. ta
liplerin ih:ıle günü % 7 5 teminat akçel<'rile ve eksiltme kanununda 
yazılı vesikalarile nıüracaatl:m, şartnameleri her giin belediyeden 
parasız verilir. 10 14 l 8 22 422!! 

lnhtsarıar umum mOdOrlOğünden: 
1 - 326Q2 K. G kanaviçe kapalı zarf usulü ilP •atılacaktır. 

2 - Muhammen bed<>li 21.191.30 lira olup teminatı 3178. 70 liradır. 
3 Nümunefoı· iRtanbulda Ahırkapı deposunda görUlebilir. 
4 Artırma 31/X/O~l cuma günü ~ant 10.40 da Kabataşta le\'azım 

şubesinde müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 
5 Arlırmıya giıreccklerin mühUrlü teklif mektuplarını kanuni 

vesaikini ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ihale saatından 
bi r saat evveline kadar adı geçen komisyon r iyasetine makbuz 
muk:ıbilind(· \"ermeleri Jiizımdır. 14-15-18 4289/0066 , 

SAHİFE '(3) 

lzmir defterdarhğından: 
Satış No. _ fuhammen B. 

LiraKr. 

917 Umurbey mahallesi 1519 Savlet sokak 1415 :ıcl:ı, 4 parsel 
120,50 M2. 10 tajlı kiırgir hane.. 500 00 

918 Umurbey mahallesi 1517 Köprücü sokak 1419 ada, 3 par-
sel, 40 M2. 96 tnjlı hane.. 200 O;) 

519 Umurbey mahallesi 1517 Köprücü sokak 1449 ada, 1 par-
sel, 81.50 l\12. 92 tajlı arsa.. 48 00 

020 Mersinli Bornova caddesine giden 1364 üncü sokak 1463 
ada 5 parsel numnra!ı 920 1112 .. 40 tajlı aı·,n, barakA, dam 
tulumba .. 800 o o 

921 

922 

023 

024 

926 

027 

928 

Köprü mahallesi Türkoğlu Letafet sokak 816 ada, 1 paı»cl 
191,50 M2. bil numaralı arsa.. • 
İkinci Süleymaniye mahallesi :\'!ısıırlı caddesi 15·1 nda, 9 
parsel, 142 M2. 133 tnjlı arsa .. 
Köprü mahallesi, Letafet ~okak 830 ada 11 parsel, 3·12.25 
M2. bili\ numaralı arRa .. 
Köprü mahallesi Letafet sokak 816 ncla 2 parsel, 333,25 
M2. bilıi numaralı ar~u .. 
Köprü mahallesi Letafet sokak 816 ada 3 parsel 3~0 M2. 
bfüi numaralı arsa .. 
Köprü mahallesi Eminbey Ldnfet sokak 816 ada, 4 p::ırs!'I 

269 M2. bili\ numaralı arsa .. 
Köprü mahallesi Türkoğlu sokak 818 ndn, 3 ıı::ır~el, 172 
Jl.12. 17 /1 eski numaralı arsa .. 
Köprü mahallesi ::msırlı caddesi 825 ada, .ı p:ır<el, 325 :\12. 
bilil. numaralı arsa .. 

029 Kör,ırü mahallesi Mısırlı c:ıdd~si 825 nd:ı, 6 parsel, 540 .:.12. 
bila numarnlı arsa .. 

930 Köprü mahallesi Eminbey sokak 823 ada, 2 parsel, 150.75 
M2. bila numaralı arsa .. 

931 Köprü mnhallesi Şehit Nazım sokak. 17!l0 ada. R par,el, 
233.50 M2. bila numaralı ar•a .. 

932 Köprü mahallesi Şehit Nazım sokak 1no nna, 7 pnrl"'I, 
278.50 l\12. biliı numaralı aırsa .. 

93:; Karşıyaka Bostanlı Osmanzade çıkmazı 1781 inci ~oknk 
1331 ada, 12 parsel, 110 M2. 21 tajlı hane .. 

934 Umurbey mahallesi 1527 inci ikinci Altın .•okak rn!H> ada 

100 o o 

57 o o 

185 o o 

180 o o 

180 o o 

130 o n 

120 o 1) 

s:ı o o 

135 o o 

100 o o 

7;; o o 

!<O O o 

350 o o 

2 parsel 80 M2. 4 tajlı hani'.. 2;;0 0()o 
İCAR 

9 Tepecik Bahçe sokağında 18 taj numaraiı dükkan 90 00 
Yukarıda yazılı emvalin peşin para ile mülkiyetleri ve bir parça g-.;yri 

menkulün bir senelik icarı 4/ 10/ 941 tarihinden itilxureu 16 gün müddet
le müzayedeye konulmuştur. İhnleleri 20/10/ 941 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat 14 tedir. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden yüzde 7,5 depozito akçesi ya
tırarak yevmi mezkOrda Milli Emlfik müdürlüğünde müteşekkil satış ko-
misyonuna müracaatleri ilan olunur. 4 - 18 4145 

inhisarlar umum müdürlü2ün
den: 

1 - Cem'an 12.355. f!OO kg. iskarla kanevı~a, çul, ~urnl, ve pastal 
sazı kapalı zarf usulıle s::tılac::ıktır. 

2 - Muhamm<>n bedc!i Gl 88.47 lira olup ~c 7.5 temlnatı !J~S.~7 
liradır. " , 

:; - Eksıltme 31-10-n.ıı cuma günü saat 10.20 de Kabataşta leva
zım şube.inde müteşet.kıl ~atır. komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Nümuneler :ıer gün sözü geçen şubede görülebilir. 
5 - Kanuni vesaik ve kklit'i hpvı kapalı zarf eksiltm~ •aalınclen 

hır saat evveline kndaı· mrzktit komisyona makbuz m:ıkabilinde \C-

rilnıeiidir. 12 1 i 16 18 9005 ' 425> 

inhisarlar umum müdürlüeün
den: 

1 - Kapalı zal'f u"ulü ile Sekili tuzlasında n adet muhafaza kulübc
sı ınşa ettirilecektir. 

2 - :liuhammen bedeli 17.08R,66 .ira olup mıı,·nkkat temiqatı 1281.65 
liradır. 

3 - Eksiltme 31 ' X '9·11 cuma günü saat 1.l O da Kaba tasta Ievnzıın 
~-· . 

şıı.,,,sındeki ::ılım komisyonunda yapılacaktıır. 
4 - Şartname sözü geçen şubeden İzmir v~ Ankara baş müdiirliik-

lerind<'n 86 kuruş mukabilinde alınarulir. • 
5 - Girmek istiyenler 10 bin lira bu kabil inşaatı muvaffakıyetle 

yapmış olduklarına dair vesika ihraz ederek ihale güııündeu 3 giin evve
line kad:ıır umum müdürlük inşaat şubesinden nynca eksiltmeye iştirak 
ve;,ikası almaları lazımdır. 

6 - Eksiltmey .. gireceklerin mühüriü teklif mektuplarını kanuni 
VP...,ikalarını ve münakasaya i~tirak ,-esikasını ihtiva edecek olan kapalı 
zarflarını ihale •aatından bir saant evveline kadar adı geçen komisyon 
riyasetin<' makbuz mukabilincl-0 ,·Prmel<'ll'i lazımdır. 

10-13-15-18 8917/4225 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Konyada Kuleli, Akşehirde ~1altepe ve Bursa

<la askeri liselerinin her üç sınıfına talebe 
alınacaktır 

l - Kuleli, ::'ıfaltepe, Bursa a~keri liselerinin hee: 3 sınıfına 1, 1 kanun 
041 de başlıyacak olan yeni ı1ers devresi için maarif lisclerinden ve maarif 
orta mekkbini ikmal ed~rek devlet olgunluk iınlihanlarını muvaffakıyet
le vermiş olanlardan talebe alınacaktır . 

2 - Alıııac.ıkt alebenin Türk ırkıııdaıı olması, sıhhi muayenede sağ
lam çıkması \'e istekli adedi ihtiy:ı~tan fazla olduğu takdiırde yapılacak 
seçme sınavında kazanması şnrttır. 

3 - Tahsili terk edenler her ne sebeple olursa olsun yaşını büyütmaş 
veya küçültmüş olanlar, bulundukları okulların soıı sınavlarında ipka ve
ya bütünlemeye kalanl:ıor, yaşları, boyları ve ağırlıkarı askeri liseler tali· 
matındaki hadlere uygun olmıy ıılar kabul olunnıazlar. 

Buhad l<'r şunlardır. 
Lise 1 sınıf,; 15 - 19) 
Lise JI sınıf: 16 - 20) dahil 
Lise JII sınıf: 17 - 21) 

4 - Bu şnrlları taşıyan isteklilerin bulundukkın y~rleriıı askerlık 
şu belerinden diğer kaydi kabul şaı-tlan ile mürac:ı:ıt yollarını öğrenme
leri ve buna $Öre de kaydi kabul kağıtlarını hıızırlıyarak 1. !.teşrin 941 
den itibaren askerlik şubeleri yoliyle bu kağıtları girmek istedikleri okul
lara göndermeleri ve okulların bulundukları yerlerde oturan isteklilerin de 
yine 1. 1 t.eşrin 941 den itibaren en geç 10 II teşrin 941 tarihine k:ıda.r 
doirudan doğruya okul mildürlilklerine müracaatları ilan olunur. 

20, 22, 24, 26, 28, 80, 2, 4, 6, 8, 10, l 2, 14, 16, 18 
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AllıF'E ı' > 

Sovyctlcrin veni hü- y· eni Japon l·abinesi 
kun1ct nıerkezi kuruldu 

- Butarafı 1 inci .abilede - - Ba,tarafı ı inci aalıifede _ Parhimentoyu hayretler 
el ·i&i Krips de Moskovadan yrıl Pr+'n-; l"uıırıi'<' knnrıuştıı. ' İ<,•İnde bıraktı 
mıııtır. Tokj<ı, 17 (..\ .• \.) - C Ol'!!1! T;ıj·v. 

v.ııinıcl<>n, 17 (A.A.) - Asosyı•· !'l'lıt•l Lıırrn:-ıy lı:ı 0 ı.:1ııı \(' :-ı l:··ri t!11İm Evvelce müdafaa işle
,in Pre:s j naının iyi l:ıir \cayn.ıl<tnn lıP~ftj. J't•birıi lrnl.ıııl <•lıııislir. llı ı• iki-
aldıfrı habere göre, Amerik«ııııı Mo~· ~i df• l; .. ııdi ... iıw t';ıııd:-ııı y<1ı·dıııı \'nılin'1•· Tine a[eghfarken 

Bir Amerikan mebusu 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

SON DAKiKA: 
kova büyük elçisi $taynhard, bugün lııılıııırnıısl:ll'<lıı·. b J J•• d 
büyük elçilik memurlariylP. beraber L1 ıııclr:ı, 17 (,\.A.) _j füiylerin ıı- aca a neuen uon Ü lzlanda 
Ruayanın içerlerinde bir şehirde yer- zak sark i"IPri ııııileh;ı~:<ısı \' ni lı.HV<'- \'a<>in~tnıı, 17'- (A.A.) - Şirııdi~·c 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekilinin beyanatı 

!eşmek üzere Moskovadan ayrılmış- kil 1;ojoııu'n japon~ a enıp~ryaliımini kadar her türlü müdafaa tccllıirle:·i kJ d 
tır. Bu şehrin .ismi zikredilmemiştir. km~il Ptti,:!iıü hildiı·mi>:lir. aleyhinde lıulunmu·· ohm melıus ~ter- 8Çl arın a s ak yen k e •ıen J•şçilerden Vaşington, 17 (A.A.) - Amerika 1928 de i~ ba,ma gelmi* olan gt•ı1r- cantoııio. clün :ık~am rnec:lisi. h:ın<'tt" n· "' .1 t . JC ıe V rı 
ajanslarına gelen aon haberlere gö. ral .I~an:.to, japonraııııı A-ra lıilkimi- lııı·:ıknıı'llı~. nlr L-\.ll1en GlO orpıto f 1 d 1 t 
re Moskova etrafında şii.l~etli m';'- ~etıııı.kuııııa•·:ı c·~lı ıııı:;lı: '1'.o\o h~ü'- .. \h·!'l·aıılonio, lıir ıınrp rı·pJı,,,j ll's- } ·"b' t • ·ııe r 8Z aran Jman a lllmJC lr 
harebeler devam etmektedır. Şehrın, k ·ll< ı'ırıclc> l:ııııaını~·l" ,'.,1111ıııı11lıı·. h. ..:ıı: kıl 0tııu·k kin Aııwı·ıkaıı kıtalarınrn .111U 111 1 01 pı n( l H • . . .. .. • . .. .Y . 
Stalin tarafından açık sehir ilan di.~i müfritll•ı·iıı bir lid 'l'İclil' . !)i,ıHlı giindC>l'ilnwsiııi tavsi~e <•lmistiı·. Keıı- Vmıiııgioıı. 17 (A.A.) Rı•sm<>n .İstanbul, 17 ( uausı mu~a~ırı koyu~dekı likor fabrık~sının hına•!-
edilecegine dair ortada hiç bir em- kalıiıı<:yi le~kilt• mPllllll' olnıa. ı japoıı- di,;i, Husyaya taaınız diliııri.nı ka - bilılirildigiıw göre. Arıwı·ih:ın Kc~·m•y mızden: 1:'~le~?ı:'1a) ·}· Şehrımız~~ nı kımyahane v.e .. a~.magı taaarladıgı
mare yoktur. Amerikan büyük elçi- yada rııüfritçilf'l'iıt ga1<'1.:ıe c:aldıgıııı dar h:ırlıi ••mpeı·yali.~t lıir harp ola~·ak ılc• ·t l'Orel'i lıu sabah Izlancl:ıııııı a::;o nı il bul.unan gumr~ ve 1'?. usarlar V~kılı mı~ !arap ena~ı~?su olarak kullana
si Ştaynhard, komiserler hey'etiyle güstcı·ir .• \Jtifritı:iliğiıı japtınyayı ha- telakki c tigini, fakat ~imdi bıı harlıin kııdaı· Cl~ııup cloğu~uıı<la torpill~nrnis- Raıf Karadenız, bugun gı;ı.z~tec!lere cagız. Bu enstıtu, şarabın ıalah ve 
birlikte Mo&kovadan ayrılmıştır. r~kete g.rçirh} ı.:-•ı;irıııi.ı t:cei!·i \'e ne :.:;- Am rikan nılida fa:ısını :ıl~ıkaclar etli- tiı·. Dt>stroı e-ı· hasara ııgraııııs:sa ela 1' beyanatta bulunarı8k dem ıştır kı: • "arapçılıkta çalııtıracağımız fen ?'e
Stalin ve arkadaşları, Moskovanın tik:ımete dogTll geı.; ·crği .-ıimd:den ld- ğini ı>ii\'lcnııı::tiı'. lı:ıLııamıst;ı'. Y:ıkti\"le Anwl'İk:ın lor- - Son zaman arda memleketi- murları ve husuai ıarap amilleri ıçin 
müdafaasına devam f'tmektedirler. li dcğ-iltli•r. .\lelı;ı,;, Arnerilrnnın miidr,faa~ı iı:in µido:-\1 G~·cer ele ııy~ıi ,l"Nd" lorpilleıı- ' ın:zde likör, ka~ya~, §~rap ve bira Eerbes~ kural~r açmak suretiyle hiz-

Radyo Gaze;te,;iııdeıı : Tok\'O, 17 ( .\ .• \.) _ llo~i Şinılıuıı teklif edil\!ll hf'r ll•dtıiıtlıı Jehiııı.h• uldıı nıi~ti. Konıeı toı piı!v.~ll ı G()O fondu.' tatışları ehe"?'mıyetlı z:ıuktard~ art - mel gorecektır. 
Ruııyada yeni hükumet merkezi- ga:ı:t.•,..i .ı:qıoıı ~ Aıııo ;k.ııı ıııiiıı:t!lclı{t- :'.:'uıııı ;;iı.l'leınis \'t' 'ıitıraflıh. J,4l11Unu - iıı.::.ıatı gecuı S"llL' tnmanıl:ııııııı~tı. At;mı~tır. Cibalı ~e kŞe~~j paşa ıle Ça- . İnhis.arlar memm·lıırının . dı:vlet 

nin Kazana veya Sam raya nakle- briıa1C>ıı b:ılı.ı•cleı'<.:k di~oı· l,i: . ııun lam:ııııi.ı·ln kalılırılıııası ]azını gel- 1aııtikti' den ij'{' faalin•. inde lıulunur-ınıaltı tuzlaaın a. 
1 1 çı er?, parasız hazmetme, yufıud devlet~en .mhıııara 

dilmi4 olduğu anlaşılm ... ktadır. Mos- Va~iıwlun hiıkfıııwU ııe pa~ıfi'~le cliğiııı ilmı dıııi:-:I·\', kPıı torpill(•ııt•n ilk Amnrlkaıı ılt•:..Lrn - sıcak yemek verılmektedır. Bu usu- geçen memurların, geçtıklerı yerler-
kovadakj Amerika ve İngiliz büyük sulhun ıı;ulıaf. zasıııa, ıı jııpoıı - Aıııc- SOVYETLERE GOR E ~ ('ri lıııdur. lün diğer ınüesseaelerde tatbiki için deki hizındlerinin te~a~dlüklerind~ 
elçileri, bu şehirden ayrılnu~lardır. rikaıı ıııliııa.'el.ıetlcriniıı iyilı:~ınü;;İıı. l\f• . d 1 • J· lıazırlıklar yapı.l~aktadır. Bu h~zır. sayılması kanu~ prOJeı.ı de Hey'etı 

Londra, 17 (A.A.) _ Taymi,. "a- ılilka gü.~L,•riyoı'. Anı•ril;a hiikuııu:li, - Baıtarafı 1 inci .ahifede - c:\IlÇtırya a {l apon tıklar ikmal edılınce bul"al~rdakı iş· Vekileye verilnuşlir. Bu kanun, me-
zetesi yı..zıyor: iııgilteı·p il" sıkı i~ biı·liği halinde .ia- 1;, ilk h·~ı·indı• 4:! Alman ta. yııı·ı>~İ kuvvetleri çilere de s~cnk .Yc.mek verılccektir. murlal"ı tatmin edecekti~. . . 

Dün ak,am muhtelif memleketler- nonva üzc·riııdP )aptıklan ba~kıyı :ır- tahrip <'Clilmi:;ılir. Bizim ka~·ıplannıız . Yemek verılen ışçılerden daha faz. Avrupadan memleketunıze naklı-
den ırelen haberler, Sovyet hükümc- •ırı{ıağa ve oııu kıırp yoluna :;okııuğ-n 28 tayyareılir. Çete harekatı clii~m:ın Loııılr::. ~7 (A.A.) - l~al_;,n Maıı- la randıman alı~.maktadır. yat kısmen karadan yapı~ıyor. Nak· 
Hnin Moskovadan ayrılmış olduğu_ ·alışmııktadır. japon milleti. lıiikunıe- i,şgali altındaki biiliiıı bölgdercle ~id- ctır,\·aclııkı Japon km·vetlerınııı sayısı Mecidiye köyundeki likör fahri. liyatın kolaylaşhrılmaıı ıçin latan -
nu bildirmektedir. Resmi beyanat ol- tin pa~ifikte sulhu korumak iciıı din- cl"tleıımistiı·. Alınanlarm, Son zaman- 500 lıine yakındır. Almanlurnı Ru:.;ya- kasının tesisatı bomonti bira fahri- bul gümrükleri ba, müdürü ile mu· 
mamakla beraber bu hal muhtemel- len geleni yapmakta oldnj!unu lıilinır. l:lrda i~gal cttiğ-i Kalinin ye Orcl höl- ya taarı·uzu lııı::ıl:ıdıktan bı>ri japonlar kasına nakledilecek ve badema ora- hafaza müdürünü bu işin tetkiki için 
dir. Bununla beraber hükumet mer- F:ıkat l.ıarış yo!uııclnki j:ı,flOn g:ıy.r.:i- g('Jn-iııd<' cctder bindı•n f'ı.zl:ı ı\lnı:ın ilıiı·.\:ı hudıırlıııHlaki ku.\'wllı•riı~i ar- da likör imal edill'cektir. Mecidiye Trakya hududuna gönderdim. 
kezinin başka bir yne taşınmı~ ol. \uinin (le bir hadclı \':tl'llıı·. ıilıliirmii~. cephmw yiiklii 200 dı•n fıız 'tıı·nıal{a lı:ı:l:~mışla;tlı. ~?~·a \'e .ıaı~oıı y d k b k ı d 
ınası Mosk<1Yanın düŞeceğiııe Stali- 'l okyo, li (A ... . ) Krtl;iııe lı::t'l- J:, kanı~· on y:ıknıı:;daı', lıir çok kiiııı·li 1 :ıdaları_ncl:ın .ıOO. J,ııı ~ı>iılık fah.vıyt' e su o u un a· 
nin de kanaat getirmiş olduğuna de- 1dl1.bi I' "n.ıi l'onıiı.:.'I il~ ka'ıiııcııin JJ:ır- ·' ıkını.~l:ıl' ·p ıniilıim miktarda ia;jı> k~ın·ctı ı::e\'k l•tın,,;Jnı:dıı· .. Uza], ı:ı:ırklu~ e ay 
lalet etmez. Bu harekete sebep, şeh- ~tmwııto viiro . .;u f;efi :::>okyo )laratc, ı~ıacldc.~i imha t•lnıi~lı>rdiı". kı Hu~ ordusumııı lıır mıl.ron :ı~kerı 
rin, ani bir tehlikeye rnaruz bulun- bu~\·ckil preıı;ı Konoy,y i:lifaLırıııı K:tliııiıı ci\':ınnıla r:udiyelte Jıulu - v:-mlır ı t •• 

. masından ziyade harbin idare- mer - voı·nıişlerdiı-. Ilabol'11.•r 11cz:ıı-cti, :ı.k - ıı~n bir mı'iJ'.r(lZ(', hir Alman :dar k;trnı· Ruzveltin bir emri yapı an or en 
kezini imkan dahilinde ve kolayca şm11 ~<'ı; v:ıkit bu iki zatın :ıy:ın ın<'!.:li- guhıııı lı:ı~mıs, miihim \'!'sikalar elclf' · 
işliyebilecek bir yere götürmek ihti- .;;ine aza tayin ~dilıliklerini bildirmi~ etmi:ı V<' bir cephaneliı{i l:ılıl'ip rderek _Y_:ısin.~lon, 17 ~A.A.) - Rm:vC'lt, ------------
yacından doğmuştur. Bir defa böyle lil'. ii5 Alman ölrliirmü~Uir. m~.llı muclı.ıfaay~ ~azım ?ln_n 1!1all:ırın • • 
~ir karar verildi mi, artık hükume. * .~\I~~~ova, 17 (A.A) -:--- p~'.a\'Cla .~rı- ~ııs~c~eresı .. :mr;nı vermı~tı_r .. ~.an~ıe: oı• lonıa alan gençler and 1çtıler tın Moskovada kalmasında veya en I'.odyrı qrı:ctcsindcıı: zotesıııın h:ırp muhabırıne ırore. hu __ dılclııı:ıne g?.Ie h.ılen rl?pol.n?,ıl,ı b.ıkıı 1) 
aon anda ayrılmasında hic hir fayda Japony:ıda yıllardanL 'l'İ ic .. V':! clı~ ku.meL mıırkezinin kapıl:ırıııa . tahşi~I • ~tokh~rı .~u;:adere. e~ıl~cek~ır. P:.unla- •d • yaptılar 
yoktur. uolitikada ifrat tnrafları a,..kcl'l rl.; "~lı~ı·n. So\'yct kıt:ıl:ırı Alman ılt'rleyı- ı.ın _lıır kısmına .mıh Hı dt".:letlfu ta - ve geçJ resmi 

Odesa <lüsn1cmİs itidal taraft[ırı ol:ııılar arn mda l.ıiı· . ını b:r parra y:ıvaşlatmı=?lır. ::\ltıhll - lıptı. • İstanbul, 17 (Huımsi muhabirimiz_ dir. ÖKkd\'TI ~onra önlerinde bando 
. . ~. ·• m~ca~ele \'ardır. bir.,::?,yle devam edi~:o~'.: .· . Japon gazetelerı ne <lf'n tel~fonla) - Ye<le.k ~mbay okulu- oldui(ıı halde Atatürk anıhna gelen 

Londrıı, 17 ( A.A.) - Rumenlerin ı. tıfa eden baş\·ekil, imparator aile- \ ı.ı .ı:mıanın b~.zı ke,,ıınl<'ı ımlc So\- d" , l ,1 - ~ 1 1 
OdeRaya girdikleri hakkındaki hnb":r- ,;ine men,;up, a\'an l'Pisi idi. 1937 de yet kı!alarının cluşmanı d~ırclurma 'l. - ıy or ar r nun 18 inci devr~. tel rı><a 1

!1
1 bit.İren gern~1f'r, anıta bir çelenk koymuşlar -

!er hilafın:ı olarak buglin )fo. kom racl kurdug"u kııbi~e. bı'r JlC\'ı· "skcı·ı· na ragmen burıılarrla yazıy"t ırc~:gıı.ı_ Tok,·o, 17 <~'.A.) _ Hiitiin Tok.rn gençlerimize bı~g~n mermıımle dıplo- dır. Burada Röylencn nutuklara genç 
··o"u Oc! k t 1 t " lı 1 p k k t k t l "' maları V"rilını!!tır. Okul komutıım, . 1 1 ~ ., ' e~anın mu ·nveme e c ~vanı. e - zümreler ve partiler üstünde idi. Baş- ~ı-~nuy~r. ~ · c:o: an· \'e T'!1,0 01: u gazeleİeri kabine deği!)ikliğinin e,;as ' 'ı b; h'tabcde bulunmuş v bır subay mukabe ede bu unduktan 
tiji'ini: biı: Rumen piya~le tumenıyle v kil kabineyi kurduktan sonra da pı.}c1de kıtalaıı .. h~.ıek~te ge~ıı1'.~ek.1.2 si\'asette her hangi b':r değişiklik el~- ~~~~!:ın~rbi; subay e<>vap YC·~·~i:tı~~ sonra anıt önünde parlak bir geçit re~-
bır. Rtlv~rı alayının ı:e~~:,;:1~ b_ir .hal~le askeri baskı devam etti. Çünkü japoıı- ~-~manl~ır ç~k bu,\yk hır sayı ustuıılu- i\'il, sadece bir değisiklik olduğunu be- Yeni vedek sulıayları, and içmişler- mi yapmışlardır. • 
ç~~ılmege mecbur edıldıl{ıılı bılclırmı''· ya Çinde büyük bi·r teşebbüse girişmiş- gu .~ide et.ı:nışlerrlıı:. ?arş~ı~ba {lkş.amı, lirtmekte ve ayni zamanda japony.:ı. ile " 
tıı. ti. Faknt bu teşehbii"ii kendi başara - taHa~cleıı~ <lı:- )aıc~ımı~le ~ı~ıek~:ıAmcrika birleşik <levletleri ara~ındaki Nabiye müdürleri hakkındaki 
Asker"') V • f mıyordu. Du .. ebepl? ~~man .zan~an ek~:.,"~· o_o clu~n~:ın tankı: c~p?: 11 ın ~ıı n:u.zaker~leri.n.tckı·aı· memnm:i)·et \'<'-

azıye Rusya, Amerika ve ıııgı]tenmın Çıne o -~.,ını cl_eı_mış V? Rus ku~ >dl.eı ıııı rıcı mahıyetını kanletmekiedırlı>r. kanun la"' yı·ha~t.;l ı 
..- · l d· b 1 "ntl'l . ı . · çevırmek ıcın gerı hatlara bır mıkiar · .,. 

- Baı tarafı 1 inci aahifed.. _ J .u e ımın .ın a 1:;~ ı eı • oıı • 1 a m:ırıı .... "l .-· · ı·· · ·1 ·d' . C: az"teler A ınerika ingiltere ve 
Al 

' • • olnı• k ]"" umı 1 '] .' ," r·ıe, p.n,ı~u <;ıı ınc lfl\ll~ {'} I), -•< • O ' L O •.' ' 

man kuvyetlerı, tnlylik lı:ımleleı· 
1
;'..,n 1

1
17; ,,_. ıbıı~ 

1
1• e1ı ı'·t ıırı u ~.' p. Du p:ıra .. liiclilcr, dnrlıııl imha edil- Hollanda lliııdıstnnı ~eph~"ıı~ın ,,.ıapon Ankara. 17 (Hususi muhabirimiz· bitirenler iki aylık bir kura 1rörecek-

··apmaktnd ·l · """ ı.ıı uı " .H 1 ' 1111 soııı ·1 1 en:. · ı ti · · · .. ··n<lek· ·ık'"lcı·ııı· ıl<'rı ctır01·ek 1 ) D hil' V k·11· d" ;r , " ıı aı. 
1
• . .. . . . . , ,. !· .. nıış Ye i.U\'\', erınıı"- ıııuntazanıan gP- :-: a uzeı ı ı • h ı ., ' · den: Telefon a - a ıye e ı ı· !er ır. Kursta ehliyetleri tasdik olu-

R tt '1 k .,, k ... ono\ e J.ıpoı\\. 'ı ) eııı mncwı a .ıı a . l ·ı . 1 ı· • . 11·ıva~·1 ,.e a-1keı··ı t·ız\•ı'l<teıı u 'ıka" \·et et l . • • 1 • 1 f d b·ı ı~ vazı~·e e, :'o~ ·o'·:Yl <'il ço sfriil(Jenn;ekl.Pn. J{uı·t:ırdı, fakat Al _ rı ç_e ;.ı. mı~ en ı!'. onra şıcld 11 bir · . . . • : , ',," . ·ı . ~ gi nahiye müdür erının ta~ın erı ve nan ar ter i e e ı eceklerdir. Nahi. 
tehdıt eden, hu kol olm:ı,,ı mııhfe - , . R ..... h" f' . "f nıuk:ıbıJ taarruz yııpnıı Sonet kıtab- mekted•ırl ı. C.nz.teleı, Alman - Ru,, ç~lıştmlmaları hakkında bır kanun ye müdürleri, vekilliğin merkez ve 
meldir Alnnn ordularıııın :Uo ·ko m.ıııJa, fü,~,\.\,ı ucum c ınc~ 1 "tı a rı cliismu r 1' · h · ı· .. .. harbini ve iiclii paktın th japon sivasl · h 1 p · .. v.slı'lı'k kadrolarında maaılı memura·· . 'ı t • d" k 1. ' h·~: l- etti, Amerika ile mlizakerelere devam 1 ' tnı \.a ınıı~ ~e rı~< en surup h'.1.t h . k ı.·· . " k d' . ..h: . b: prOJesi azır amııtır. roJeye gore ~ 
>anın 1a ı~ıııa u~ere J:ts,:r ırı e . ,. 1 t k. . k· 1 . ~ .· k ·d ş· 1. çı rnırmı~ ır. D 'ffill' yolu ı"tasvonu ve a ı :ne e ınm ;. .ı m a mu ım ır nahiye müdürleri lise mezunu, orta yetlere husuai idare ve 1.elediyelerin 
\. cı\·aı·ınd" h J ı R H rn e c e 1 nı '1 mh\ 1 uı u. ımc ı ı b t b Al .:]")"] · rol o•·ııı•"ıcavıııı \'"Zı•-oı·Jnı• · b. k d l d l · 1 e . ." mu ııre J<'. N cıı ıı~ cı"c- tekr:ır •l.'nerııllnriı1 t:>"el:ıbU~ii [ize- ~eye an a.~ :ııı aşn man o u u erı , "' •., . " " " · mektep ve bu derecede mekteb• ı- a ro arın a maaş ı memurıyet ere 
l~m:':etlerını Çt'mbC'l· ıc:ıne al~:1Jarı 

1 
ine i~tit'a gevledi. - " ıb doludur. .. 11111111111111111111111111111111111111!11111 11111111111111 tirmiş olacaklardır. Bunların aç~~~ ~ ve oralardan tekrar nahiye müdür• 

k~ı\ \elle muhtenıC'ldır. Buraıla•:·. rn- :\ .. 
1
., · ç· . •'ıt . • R . . Lonclra, 17 (A.A.) - Buguıı MoR- il A • h · · · c;ık :rr. t:lıi\nı kaznnmıf, nskerlıgır.ı 1üklerine nakil ve terfi ııuretiyle ta-

zıyet Almanların ]('hııııle olclıw1111.ı ·1 • n~~l k''11111~ ' 111.: ıngı .01 c \e .. 11 ~}a kom radyosu, ccplıeclcıı aldığı ŞU ldı- aç yerıne ze ır ıçmış bitirmiş. 29 yaşını geçmemi§ olma- vin edilebileceklerdir. Projenin mu -
).fiire, m:ırt'>ıal Timoı;enko onlııhll'l - 1 .:.!1,ıuz:. t.ıre \e mu .tl•n:k h'.,eulıu,.,Jerc !iği ııesrclmiştir: 1staıılml, 17 (Hususi muhalıirinıiz- ları evli bulunmaları, vücudları- .,akkat maddesine göre bugün vekil-
nın el'an çekılmemclC'ri \'C' ınlhl:ıi:ı- f1 1 ';~ 1t~~\.bunrlıı .nnıı~. o~rını.1tur. ~: a~:tt Eil'liklerimiz cephede kendilerini çe c1Pn telefonla) - B<'yoj!lunclıi. Kalyon- nın 'sağlam Vf" yurdun lıf"r yerinde 1iğin merkez ve valilikler teşkilatın· 
ada devam ehnl.'l<'l'l' bli\'iik Lir lın - ıu 1:ı;kı 't1 ~ .m ~lnl1u mi ~ılııın olan hadı:;e, Yirmck i><ti~ en dfüımaıın karsı yalnız cııcla oturan 50 yasında Kııtina ismin- nahiye müdürlü;..ü yapabileceklerini, fa çalı~an memurlar ile nahiye mü. . · ,.,,ı ı "t 1111011111 ıar JYC n:ızırı ger eral · · · .. tadır. Bu :-url'lle m:ırc.:;!al 'l'ırnocen- ;l; . • . 

1 
.. 'ı 'k· 

1 
<l 1K mukavrın':!t <'lınekle kalmamakta, ağır dP J,ir kadın, iliı.ç verine :rnnlrnlıkla ze tam aıhhi hey'et raporiyle isbat ey. türlerinden lise veya orta mektep 

k d 1 ı . o1onıın ı cı ıg-ınc e uru nıa ı ır en . t r kt . 1 l . . . ı· . : . d N h. 1 l h • ·o or u urı, c ·ve ee cenup ceıılıı• - r·· "'\' ·I. l' ·r 
1 

• . '· t · ']' z:ıyıa ven ırm<· · <'.aynı zamane a mu- m· ıı,:mış vı· znya lı kadın J»eı lıır ~e- lemeleri lazım ar. a ıye müdürlü- mezunu o up ta sıhhi ıart arı aız 
sinde. Kıyef civarında nıarı'.şal Bu • ~ '.".~ -~· ' 1~.

1', '-1 ~ll lİ J~P;ı1 1 .~· aşemı :- k;ıbil lıiic,mıl:ır ıl:ı y:ıpmaktaclwl:ıl'. l,il<lı• iilınliijtliı·. ğüne alınanlar 6 ay bir staj göre- -ılll"adıkları valilik merkezlerindeki 
<livrnı ordn. unun ıliHli~ii :ıl;ilı ·te < 11

• ]· 
1
• .' 11 1~~ L'll > 11 ,. ı::ıb.ı. ı) ~ mızı- Dfü::maıı !'aatl:ııı . a:.ıt:ı fü'lan ağ-ır ka- 2 Amerı• kan cekler atajı başaranlur da bir yıl ~aııtahaneler aıhhı hey'etlerince taı-

clii,:;elıilirler. - rı 1' 
1
• .•• ıınt 1 ·ur:ıc::~gı n:a ıne, t_~ına- yıpl:ır \"l'l'i~·or. l>füımaıı, 80\'H't mu - kurs göreceklerdir. Nabi üdürle- .Jik edilenler dahi kurı aörecekler • 

· ııwıı gı·ııeral \"<' ::ımll'tıll•'l'lleıı murck- 1 ••• , 1. · k . 1• • • 1 · h 1 • • • ·ı ye m .. .\in. kova, cenııpt:ııı \'<' iın:ılden ke 
1 

olac: kt . 1, . "' l • . . k· lı' ,,ıh ~1(' ıııı ıı ın.ı' ıı;ın ıntır \'!' :ı,rn I} rı yenı prOJe ı t' 7 ııınıfa ayrılmakta- dir ve kurau ba,ariyle bitirenler bu 
tehdit ı•ılilırkeıı Tımoçeııko ·0 l'Llnsu _ t·•nı ı·ııııeıı' .

1 
~ 1
1 : 1'

11 1"uı 1t ı k~·le~~ 11 t<t ıı~e gelmı.ı·cn ~eykı· ;.-apmaktaılıı·. Fakat Denı•zaJtJSI dır. Maa,lar 20, 25, 30, 35, 40, 45, \canundan istifade edebileceklerdir. 
· .. · • ~ '"r !'l't eıı e. e ,u_ c n1b(- 80\• · •t ]" · t' · k · t' ı· · 50 60 ı· d 35 l' k "t · ıııırı nıuka\'Pnıelt' clc-nmı elıııc~ı kt'ıı tedir. ~c mu "ı~enıe ı eo ~e ıııc ıı. . , ır:ı ır. ıra ve daha yu ~r~ -, a1 v .. kurı programları Dahiliye 

rli kendi;;ıni tehlıkeye dU,iirnıı•k clı·· Tiıı Yazi•·et, <'tı <'ok Amcl'ika.u alıl - h Londra, ~.' (A.A.) - A.lın~n son (n<Yİfİz}ere Verildi Ve J\1.- derecelerın her ikisinde hizmetlerını Vekilliğince yapılacaktır. 
ııwktil'. T:ıı ltıharla mal'e~al Tınıo - , .aber!cr~ gore._ Alr~aııbı·ın .ıcl_dıa d - o . . Jlk k E • d v d•• •• ı;,eııkoıııııı aceL k:ıı·aı· \'Cl'ıne .... i \'. kadM.' <•tnıektedir. y •ııi kal>iııe. Allleri- tı.kl.e:·ı lı.ıı:. en.du· l·n m~ı .. ·kezıı.ı.ıı_~. zaptı Iantıkı as.maktadır ar rcıyaş agına uctu 
son el ordu ·ıınuıı kurl• ı·ılnı· ·ı "ın k:ıya k::m;ı lı: rcketc kalkış::c:ık olur~a lı.ıkkıııd.ıkı h.ıbu, lıenuz te<' .•. ıul et - . '!j' 
· r ,

1
· -

11
, • k.~t . 1 ~ 1

" ıı • o.:ıcııktır? i.~le >ıiıııdi sorul:ııı ;;ual ın<·ıni. lir .. loskov!1\'a tcn·aı1 \'"'I' 11 bir \'a~ingloıı, 17 (A.A.) - Ralırıye K:ıyS(lı·i, 17 (A.A.) - Tiir kaç gUndenheri dt•vam eden yağmur ve soğuk-
• l l' .t1(' e ııtme~ı azımı ır. lrndn ·ı ı kt "k 1 . • · ~ ı lı ıı · 11 K k h 1 · \"'t·dı'<,;ııe l' · l · · ·11 k · '•'•·cı·, l - t f d" .. t·· .\IOSKOV .\ D( ' FH ~·· r · <· '· · n · ı:ıaııfra ınııı da dlenııı e u- :~zıl'ı ıı !:ı~ ı~<ı ·sun a ıcı ~ "''. .• ııc :ın :::oııra nıevsıının ı ;: ·aıı .c.. ;aş ı ııgın:ı. ve e ::a ına uşmuş ur. 

fo·kı \ .. • I' s 
1
• ' '· Kam.ıla \'\' .\vu"lrnh[ıda fv.'lw1iııie Juııduğıı Alnıaııl:.·ı· tal'afıııd:uı lıilıliril- gore ypıııılı·n sıl:1hl:ıııdwılmı~ cıl:ın ıkıl -ooo 

1 
• ·• ı .t t u~mt·k l' hnrp nel te - k:ılıııw 1.ııpl.ıııiıl:ıı·ı olıı;n,.;tnr. Ruzvelt nıi:ı. fHk:ıt lııı lı:dwriıı dı• do,ıı:rn olduı-,·u Am0rikaıı ekniz:ıltısı, ihliiıw \' rme v~ • k ı·stanbul halkına cıınıez t ı . · k' ·ı · · ·ı s· A rı an 
f
'· k• 'l Jıu., l . . .. .'.- f"C'll ra. \'" :ımırnllı l'itı g(iı·ü~mÜs- aııl:I:-illm:ıınıştıı'. • fo,;ko\'a garlJıııdul,i ·ıJanıa k:ınıınn mncı llllCP ıngı tereye ır me 
•.ı .~ 1"' nkı ktı\'\' llı·ı·ııı ~ııı· ~ t ' k '! J · · · l · · ·ı k · · d' Ali· t'l·t h k t . • .. ur. ,.,.ınrrı ·rııı P' mı •riııiıı .,iJalılııııdı- Rn,.: kuvvet ı·ı·ıııı c·ı•\'ırnıe;: ı<;ın !\iman \'Pl'ı cı' ·tı·ı· .. , ını ı ,ın ı' e ar(' ·e 

atle "l'l'1 cekılml'lerı \'e ıı•"tıl· rı clu" - ı·ılm 0 ı Jı .. kkııı lr. b ı· · J t · ı ·ı ·· k' - l J l J 'k' l ·.·it A 'k ı• • · A b k t" • , ~ , ·lw )p •. , ·: . •• ·, ... u ı .ı mc u. an mec l:'lll ~ :ırııı yap ıgı lı>~e ı rns a ·ım bırnkılmı:ı- <' lll uııaıı Jll ı ı e eııız,ı ı merı an :t\.Ca a eşe e 1 ffil 
m.ıııl,ı ,11ı,NııC R~ 1~~~ ?tnw rı ıc:ılıPd•·ı. c2 k.ırar ·erilılig-i iuhlird,• Jıu harek .t tıı·. Si\·il lı:ılk, w·ce dü~maııa baskın- ımlamıclan ıı~'.rılmaı.lan evvd ingiliz genera IDID 

LE. ' • · japoııyaya ],arşı lıiı· llll'Yıla!ı okuıırn o- Jar yapmaktadır. ıniirettcbatın ıdarp,.;me vcrilec<•ktir. yediriyorlardı 
Kalıııinıı! şınıaliııcle Oııega gölii - lacnktır. ALMANLARA GORE . Dcıı}zattılarclan ~irin~isi.Kuil modc beyanatı İstanbul, 17 (Huımsi muhabirimiz-

ne kadarkı s:ıh:ıda \'azl\·et :ı\·anı Tokyo, 17 (A.A.) - Simdiye kadar lınıleclır. H>l!J da ı~e gırmı:-ı, 19~0 da den telefonla) - Bugün vaki bir ih- • 
dikattır. Bu cephe kısmı, ~·azİ\:l·t ica bahriye nazırlığı y:ıpnıış olan amiı·al -Baş tarafı 1 inci sahifede - :-:ilaho:;ızlanclmlmış \'(l 1910 cia \'Cniclcıı lngilizlere verilen Aıne- 'bar üzerine Fatih Karagümırüğünde 
lıi çok uzamı~ lıulun!l.!!'lh.tadıı: \'e LL' Ko:-!ino Di '.ıva, g ıwral Tojo ile görü Rum<'n ordusu 16 ilkteşrirıde Odesu silühlandmlım~tır. Bu denizaltı 550 bir ev basılmışhr. Bu evin ötedenberi 
nıııgrad istıkanıetıncll· JJİiyük lıil' rı- sert'k ,;:-ırnyn gitmi:-:, inııınrator lara- şehir ve limanını zapteimi~tn-. Elde toııluktnr. 800 loııiliitoluk olan ikinci rİkan tayyareleri oek: beygir \·ti m<'Zb:thası halind'.! kullanıl-
kıntı haliııcledir. fınclaıı k:ılıu! dilmi.~1.ir. edilen mühim mıktard:ı ı.raııinıct he cleııizrıltı İ. I' 192:l de i,;e girmi~. 1!>:10 l ehğı göriilmüş w 3 ki.~i teYkif edilmiş-

Bıı istıkamelteki cc1ıhenın lıii\'le Tokrn, 17 (A.A.) - Y<'ni nazırla- nüz ~ayılamamı Lır. Odl·s!ı ile ılii:$ _ ela si~ii~~ızl:ındırılmış, 1910 da yeni - (,'O {tur tir. Evin içirı<ll' 50 kilo beygir eti ve 
kalması, kana.atimızce tchlıkelic!ır. rın i,JınJari heııliz lıl'llİ clPf,il,.;e de or- m:ııı ı·rı mü hım endüstri merkezle _ den ı>ılahl:ın<lırılrnıştır. Loncl ra, 17 ( A.A..) _ Orta şark- ayrıca <'V yakın sur içindeki mağara-
lluradaki kuv\·etlerın de :ı00-400 kı du crkiinınd:ırı olduklM·ı kat'i suretti:' rinclen ve en mUhinı şehiı·leriııden R ta 4 hafta süren bir zivarctten son- ela da çvk mikttırda et bulunmuş ve mü 
loınetre ÜZPrinde uzıınan c·eııhetlen aııla~ılmı~tır. lıirıııi \'(' Kraclenizde en bUyük ]ı - uzvelt Hayd ra Londra~·a gelen Amerık:! gen!') - sadcrl' edilmişli•r. ::.\1ağaradaki etlerin 
vaz"eçerek cek i l111rlc:rı ve nıcrk,,·z k · • ı ı ki 1 1 ,.. maıııııı ·avlıC'tmisiır. kurmayı erkamıı<lan orgenerııl Bred ne eti o< u ·arı an aşı amaınıştır. 
cephe><ilı• irlibatı ınuh:ıfaza etmdc- nıııı g-c:mlC'rıııc kar:>ı bir !ı:ll'l'l:et icın Oc!ı•sa :;Çıkları;ıcla dü~nrn:ı kıla _ ptııo:11rkta şu beyanatta btıhııımu:ıtm·: lı·---------------. 
ri Jazımdıı·. Aksi takclırcle rnzı~·~ı - stratejık biı· nıcvJ,i, lıir k:ılt' olar;ık larıle yiiklii ııakliye genıılı)t't!:e bii - A A N A o Q L LJ 
lerı, çok tehlıkelı cılı hiliı'. hll'akılmı;;tı. Riınıli tahlırp etlilıııı~ yük nlll\'affakiı·ellerlt' ia:ll'l'llZ edil- Geı11ı'lerı"ı1 sı'la~ l1landıı·ıl- - lngilü-reye ve orta ı,aı·ka Arne-

CEi 'Ul'TA: olma"'ı mirıptıı·._ <. üııkU öyle t:dınıııı nıı.,tiı·. Tam i. ~bellel'le top chlııı ao , ı·ikadan h:ıva yolile miilıim nıiktaı·-
. Azak dcnizıle Don('Ç havzaAııHl.ı l~dıyonı::r, ki, huraı.lakı ııus kUV\'PI. - bııı tonilatoluk 6 Lıcard gemi~· ba- n1ası kanuntl n1eclı"s· te da ta~·yare g(•!mektedir, bualar Flo-
1 l 1 1 d l. leı·iı · Al R k ı · l rida, tı.til, Cu:v•·an mınta!:aların -c :ı mu rnre Je er enım e< ı\·ur. · ıııı, muıı \'e unırn ·uv\·ct erı i.ırılmı~ ıı:: Ba~ka g bii,;ıı;_ik \'apuı· ağ'u· - " 

Od 1.. ·ı lı. Jnk'ı " cruı·i ,· 1 t 1 • · .. t ıcı·t - .,.. Va~.·iıırrtoıı, 17 (A.A.) "u"nıl1 ıır dan evvela baiı Afrilrnsına ".elmek-esanın e u~ın(·sı e ural" •' ... ~ · ıe aarruz arı ıcııı mu e~ıc ı has:ıra ugrniılmış Ye hır Suvyet ]ı,f. " ' ~-
"u l ·ı ·ıı· Al 1 1 ı·<ltı fıı·~·ılla 1 - t ". ı l ı R b reisi l'ttZ\"•lt, h.·ıl't,~ t.·ıtı"lıııı' cr.e".t'ı· - te, oı·.·ıcl"I1 İ<;>eri ,.·iiııderilme',,tedir. ı. men on ıısı e ır man \oıo - ·" r ı ogmu:;o ur . .:;ıu ıa le u;; - cum otu t. hrip eılılnıistiı·. " '" " ' " ~ - " · 

1 k 1 ı · ı ı J·ıı· btı ı · t' · d · ı ı· k mek iizeı·e lI·,ı)·tp.·ıı·ka git1111~.'+.ı·ı·. J{ı- Filolan ziyaret ettim. Pi!otlar<laıı sunun ser >est ·a c ıgı an a;;ı ıyor. • • ne an 1:1 ıla <' etmemıs !!re ıı-. Aza· cleııizincle Doııeç h:ıvzasın . ' · 
n l d. " ll I' • [ .. 'ıc'ı ı · t f ı ı·ı · · · ralama \'e o"du"nç "".ı·ınn kaı•ııııtıııtıı1 hl~ıısiııın Aml'rikan ta,·.\'~rclcrindeıı ,uıı arın şım ı sura e ... o;;,'l u - • : ı ı ı al e et ı nıemı~lır \'e\':t da mağlup edilmiş dü~manın tal,i - n. " ' ' 

zerine . evkl~ri suretile ccphrnııı bu e<lılmek isteıımcıni~tir'! Buıiu ileri _ lııne lıaslanmıslır. tatbikatına memur l\Jister Hopkins c:ok memnun kaldıklarnıı iiğı·endim. 
k ı d 1 · ı ) .. 1 h" t ·ı · · • de beı·al> nı·ındetl'ıı·. Bı·itan\ ' U taY\'rlI'<•l"rinin ekserısinin ısmınt a a muh~ırelıe eı·ııı da ıa hl e e .. rıı arı ıı yazacaktır. Yalnı;,, Düıı gündüz \'e , .. ~ce l\[ 0,,ı:o\':t\,'a ,- · · ' 

· k 0--. ' d<l ·ı' J 1 ı ı· ı · · • \' · t 17 (AA) R ı Aml'rikan t:w\'art•leri olar:ık gör -~·u ıı· li' et lıulnrn ı bekleııebı ıı-. \ayr PC P ıın ''· şımali Afrıkncla Tol> karşı miies,;ir ha\'a hücuıııbn yapıl- a:)ın~ on, · · - uzve - · · 
O 1 b k ! .. ! k lltk t bo"\•) 1' ] 1 d tı'ıı, ~,·,·,·1~1· "e a~.·knı·ı' nıu",·a\·ı·ı·Jr·ı·ı· ]e ll1C'k islediklrrini ~anıyorum. Uu ~ya. t e.·anın ça u c u. mc,.;ı s:11 anı c ·- a . e >il' rn e ır Ye zaman, nu~lır. Ayrıca Leııingrad da lıom - " " • ·· " ~ r -

k:ıttiı·. Çünkü Al~an t~l\:\·:ırelPri, Lu kaleııın 112 gıbi roller ornı;·aca _ lıardınuın eılilıni~lir. yaımrn~· olduğu görfü;me iki -ı'.lat ka- ya yapılan Amerikan tayvare yaı· -
Odesa lımanınclan hareket ·~tnıis o - ğını gösterecektır. Bizim Larihımiz - Birkaç İngiliz i:ıvyar2 si, clün gL'Ce dar sürmil~lür. Bu btişareden .~oıır:ı ılımı vapurlarla. Hasra k1 örfezıne ge-
l ··ki" 6 ı 3' 1 l • z 1 ı· ı l tl t ·h· · · · Haı·ı·cı·~ <' ııazıı·ı Iltıll "'ızeı.ecı·leı·e ele tırilmektc ve oradan ran y0lu ile an yu · u \'aınıı· rntırrnış \'e v:ı- e e pe;: .ı, > • \ll\'\'e e arı ımıze batı Alııı:ıııya (jzprıııe ıııfilıH· \'e yan " ' 

d t 1 . t . 1 l n l l f l' ı· k l Pi t R mı·.".·lı·ı· k'ı ·. Rus.vaea sevkt'clilmekledir. purtı a a ırıp c mış ere ır. ,uııı :ıu :aıı ı say :ı ,ı ·azanc ırnıış evnc gın bonıbnl:ırı a mıstır. azı m:ıhal- ·' ' 
clolayı ovyetlerin Ode,:ıyı rn!ılıye - kalesi ·de ışte lıöy!e lıır teselılıii ·lür. lr-nlp ehcmmıyebiz ha.ar Ve 7.a) iat - Bu görii~me.kre i~tirfık etıniı;; Maçek tevkif edildi 
~·r karar VCl'Cliklet'İ \'tı nılinıkün olan RUSLAR SUS UYOH: vardır. 1 <lU~man tayyaresi di!şüriil- olanlar, her hangı b,ı>yan:ıtta bulun- Z"g. 17 ( \ A ) _ S· 1 · h' . ti' 
k ti · l ··kı ·1 ki · Od R d t f kt d'I · t ' · .. rep, ' · · .ı a ı) e 1 
·ıı\'ve erı \·apur ara yu · euı · Lrı csa, omanra oı· usu ara ın - müslür. ma an mene ı mış ıı. makamlard:ın öjl:renilcliğine göre eski 
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GONDELlK TAKVİM 

1360 Ramazan 26 
zannedıımekiedir. ıkın i~g:ıl eclilnıi~tir. Fakat Ruslar, h'"- Vaşıng~on, ~ ~ (A.A.) - .. Mclıu - Hırvat partisi reisi Maçek, düşmanla 

Ode,;aııın son zamanda denızden 
1 
niiz bu hususta 'su,;maktadırlar. Ro- ningradm clfüıme~ile Rn!> mukave - san meclı,;ı re ısı Reybon, dun gnze- temasa gel on bazı kimselerle münase- .i'VKAT 

lıeslcııme:sine de\'am edılıırn:;ı ımkn-ı mıı~ya radyo ve gazeteleri hıı hu - meti kırılmamısi.ır. Ark:ıcım Oral - teci ler toplantısında. y~ptığı bcya - !}etlerde lıulunduğnnclan dolayı göz S. D. S. 1). 
nı kıılmamdı ,·e lıu, bazı sebepler- su,;ta ııeşr•)'at yapmakta ve lta!yan lam dayayarak' Amerıka Ye lngilte.: natta rneb~ı~an meclısının bngiin va- hap;ıine alınmıştır. Tevkifi, bahis mev Sabah : 6,19 Akşam 17,42 
den cok zorlaşmıştı. gazeti'leri, Romanya\'! lC'lırik etmek renin yardımile harbe devam ede - purlnrın ~ılııh landırıl1!1ası kanunu - zuu değildir. Hükumet onu devlet aley Ör" le :12,10 Yaba 19,12 

ODESA. IN ROL'C • TEDlR : tedirler. · cektir. nu 100-150 rey ekserıyetle kalıul c- hinde çalı~an unsıvrlardan uzak bulun-
Ode a, her halde Runıen ordusu- Fakat ~tosko\'a, Hıı.ı·kof ve;•a L~· cRadyo gazetesi> deceğini bildirmiitir. durmak istemi§tir, ıı:hd~·D:d:i~;l~S~,2:0:._._:l::•:M:ıak:._~~4~,4_.14 


