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Nüshası her yerde 5 karaştur 
PAZAR TELGRAFı ANADOLU- lZMlR • 
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BASILMIŞTIR 
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No. 8679 
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Kaymakam 
nakilleri 

Ankara, 18 (Telefonla) - Da -
hıliye Vekaleti, kaymakamlar ara -
sın da naki 1 ve tayin yapnn yeni bir 
liste hazırlamaktadır. 

cnnu ıeçmit nUıhalar 2s ı.uru9tıır. Her gün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 
~=--~~-=-~~~_.;._.;.~~~~~~:....~~~~~~~~~~~~~~--' 

Almanlara göre 

1 

r 
Jaoonya 

Artık h arb e mi 

g i recekt i r ? 

Yeni kabinenin siyaseti 
Tokyo, 18 (A.A.) - Yeni baş

vekil Tojo, kabinenin toplantum
dan ıonra h ükU.metin naz ım ~ıasJ• .. 
rını teıb it eden beyanatta buluna
rak hülasaten şunları söylemiıtir: 

1 - Çin ihtilafını muvaffakıyet
le bitirmek, 

2 - Büyük A sya hayat uhaaını 
\'Ücuda getirmek ve bu suretle dün
ya ıu lhüne yardım e tmek, 

3 - Dahildeki bütün kuvvetleri 
Alman tankları ilerleyiş halinde bu maksada doğru seferber e tmek, 
M o s kov ada hay at nasıl? Baıvekil demiştir k i: 

Londra, 18 (A.A.) _ JITo•kov:ı - Bütün japonlar, mutabakatla-
radyosu, ~ehirdeki hayatı ~öyle nn- rını bildirirlerse bu ideallerinin 
latmnktııdır: gerçeklettirilmesine kimse mani o-

---
,. ' ıt il, Japon askerleri J_·~ 

Japonlar hare
kete geçerlerse 

Japon kabine
si kuruldu T• k d l\[oskovnda fabrikalar, atölyeler Od t b• lama:z. Bütün milletin yardımiyle 

ımoçen o or u ve bürolara gidenler arnsnula m:ı - esa am ır milli emniye tin teeaaüı edeceğine 
neı·iyat bozukluğu, panık ve karı - • itimad edebilirim. Ilk d e fa Sovyetlere hü-

1 • h sıklık görülmemektedir. Tramvay JDtJ•zamla b Şuursuzluk etmiş olacak grup arı Jm 8 ~·e otobüsler işlemektedir. Dükk;m: 0• Bu beyanat, yeni hükumetin bir CUm edileceği zan-
lıır nlıcılarla doludur. Tıyııtro ı·e sı- it 1 siyaseti olarak telakki edilmektedir. v e J t aJy a gibi yıkılacak 

edı•ıdı• nemnlarr:ıçıktır. Bununlıı bernb~r şa ) mıctır Çung·King, 18 (A.A. ) ':.__ Çin ha· nolunmaktadır 
sehirde cephe h:ıva-ı esmektedı.·. 'ıc' iciye nazırı beyanatında demiftir r.z 

Alınan esi r l e rin sayısı 
6.'.iO bine yaklaştı 

~ro.,konı1ııar tehlikeyi müdriktir - E . .
1 

ki : ı-zer an çarpışma Maama/ih aksine tah-
1er .. Son tebliğleri okudukları vakit sır verı memiş, t esir beklenı"yor mı"n/er de var kalpleri kin ve hiddetle dolmakta _ • - Yeni japon kabinesi, japonya-
dır. 1a~e ve malzeme kamyonları, altında kalınn1an1ıstır nın harekete geçeceğine bir delil - Singapur, 18 (A.A.) - Uzak şark Tokyo, 18 (A.A.) _ Domei ajan 
pıyadeler sonsuz dajgalar halinde • Jir. japonyanın, Sovyetlere taarruz vaziyetı burada pek tehlikeli görül- sının bıldirdiğine göre, yenı J apon 
cepheye gitmektedir ve bunları a - B "lh b edeceğini zannetmiyorum. mekte ve azami takayyüdle takip o- kabınesi kurulmuştur. Kabine ye -

At'antı"kte 6ıO bı"n tonluk ğır toplar ve .tanklar takıp etmekte- l assa atı istikame- lunmaktadır. Generaı Togunun ka- min töreninden sonra saat 17 de ılk 
,, <lirler t. dı "dJ, r h a· A "k - Devamı 4 ncü Sahifede - - D .. vaını 4 üncU aahlfede -

/ngi/iz gemisi batırıldı Kr~snayacla ı·e diğer mahalleler- ın e Şı et l mu are- ır merı an Q'.e 1 
de işçıler askerlik talimi yapmakta- beler olmaktadır • • 1 d h 1 

Jkrlin 18 (A.A.J -Alman tebliği: dtrl11r. Yüzlerce fabrik?, müdafaa " k mısının a a A k .A ~ • 
,,_ ,., rırn zemesı ıma ı ı e ~eşgu ur. o- ki Sovyet tebliği: ' • • 1)0 ,,,,d'a •·arrtız haıt't'ketleri devam. 1 · · 1· 'l ld" · K mo< ova, lS (A.A.) - Dün nksam- S erı azıyet 

dmektedir. Alman savaş t:ıyyarelerı nın meydanı_ı_ıda aktor!er .v. e .).·akın 17 ilk te~rin günü biitL··1n cephe bo- toroıllenmesı .-l\lurmnn~k ile :.\Ioskovayı bombala - t t ı t hd 1 t " - _ _ _____ _________ ;:;,,. ___ _ 
mışlardır. Leııingrad iaşe te~islPri de ıya ro ar mus a em erı sungu a - yunca şiddetli muharebeler devam et- . 1 

lımlerı yapınaktad.ırl.ar . . :.\.ıc_ ydan:ı mistir. :.\fuharebeler bilha~sa batı ı·s-
hücumıı uğramıştır. k f b k 1 1 1 hl · M k •• d f 

Kun·etli bir himaye ile Amerika - ya · ın a rı :a arın ışçı erı Si a an - tikamctinde çok Ç('İİn olmu~hvr. Kızıl Bir A y an azas_ ı, intikam os ovanın mu a aası 
dan ingiltereye giden lıir dfü;mnn gt'- makta ve ışçılerle hn,;tııb:ıkıcılar, ordu dü. mnnın mütcaddid ve •iddetli 
mi kafil,,gi,. d<'nizaltılarımız tarafın - c.<'Phe y9lunu tutmaktadırla.r. Eli tıınrruz larını pilskürtmüştür~ 16 ilk alalım dıyor . 
ılan önlenmişti'r. sılah tutan :.\fo•kov:ı1ııa r. _ mudafaa t<'srinde 28 düşman tayyaresi tahrip v.•eı· ııgton, 18 (A.A. ) _ A~an mec Rusla • • ı d 

hazırlıkları ı~ın gun dogarkeıı ışe edilmiştir. Biz 17 tayyare kaybettik. "0 , r ıç ar 
Gilnlerce ~üren hiicmnlarda top - işle böyle başlıyorlar. İ.;çıler, düş - 17 ilk tPŞrinde de 11.foskovn yakınların rlıa·skin •. deıı Farey, beyanatta buluna - ın zar 1 ır 

Vt>kiın 60 bin tonluk 10 dü~man tira- manı karşılamağa hazırdırlar. - Devamı 4 ncü Sahifede -
~ ... t gemisi batınlmıştır. Yapılan hü : - G->milerimiz bu şekilde hücuma 
cumlnr e:masında 2 düşman de,;troyerı B b b 1 uğrarlarsa biz de müdafaa bölgemize T • 
df' batırılmıştır. Cf'~lüttıırı~ önü~d(' a ası og"" u an çocu- giren ı_nihver deniz üstü ~oırsanlarını ehlıke Moskovanın etrafında-
bir dt-nizaltımız, ıliişmanın bır Mv~ıre ve denızaltıla rııı ı batıracagız. Son ha- t 
Kf'misini batırmıştır. <lise, beynelmilel kanun ve esa•lıırın k• k tJ • h d d 

Tayyal'<'l<'rimiz ingilter<'nin bir çok d •• k •• h d t• d~ istihfaf edildiğini bir ker.e daha ı 1 UVVe erJD 010 asar8510 8 Jr limanlarına hücum etmiş!P.rdir. g"" un un u şe a e ı gostermektedir. 
Dü~man tayyareleri Alman toprak- Vaşington, 17 (A.A.J _ Ünited 

1 
. 

larına tmwruz etmemi~tir. Pres bil~iriyor: ~ C e nupta 
&rlin, ı8 (A.A.) - Alman hususi Amerıkan Küen torpido muhribinin 1 

"' 
Alma n ile ri h areketi ve Odesanın 

ç ok mühim ola n v a ziyeti] tebliği: İfadeye göre, kadın çocuğunun da boğul- Gıroenlandda torpillenmesi Vaşington 
Briyanrk w Yiyazm~ m~ydan m1;1lıa • k kl ' f • da büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

reheleri muzafferane bır surettı: bıt : masını aşı ına t e 1 etmış Ayan azasından Peper elemiştir ki: 
miştir. l\Iarı?şal Fon Bruc~ emrınde~ı Ç od 0 , k k" ... d T . .. dd , mumi muavini Mustafa Rüs- - B1;1 hadıse, korsan hareket zin-
Almnn kıtııları maresal Kesserlıngın eşm. e rncı o:ı;~n. e sevgı ısı m:ı eıu . . . ' cırlerının veni bit• halka ı t k'I t 
kumandası altındaki ·motöırlü ku\'\'et- 17 yaşında Hasanla bwlıkte kocıı~ı dü Uskent ışgal etmekte ıdı. . mekted ·D s nı eş 1 e 
ler ile •ıkı i birli"' yaparak 67 piv·ı- Rıdvan Altını uykuda iken iple boğa- Evvela kadın, som-a Hasan dinlendı . tin inti~r~ onanmamız~ hu hareke
de, 6 slivari ştilmeı~·le 7 zırhlı tüme~- rak ö~dürmekle mazı:ıun 28 yaşında. V~- Ölüm va_kasın~a hi~ bir alakaları. bu- vüze -kars~~~s~/mr!lıdır~ Her .teca -
den ve 6 zırhlı livadan mürekkep ve cııhetın muhakemesıne diln şehrımız lunmadıgını soyledıler. Sonra şahıt o- kadar 2 ' 'h e e. 0 .1 .. r:ık şımdıye 
8 ordu halinde har>ket eden mareşal ağırreza mahkemesinde başlanmıştır. !arak Rıdvan ve Vecahetin 9 yaşınrl~- 1;firat"m•b.ver gbeıııısdı b~ttı;ılnkı.ışlır. 

· J d h f d hk k' -ı JJ~1ı·1 d'nlendı' Üzorinde eskı- vı ır me us emış ır ı · Timoçenko orduları grubunu imha et- an arma ~u. a azasın a ma '.!me ı. og :ı "". _ı : . • . .. _ Ruzvelti ·c1 tr·· h . ; . 
mişlerdir. salonuna getırılen mevkuf kadın ve mış bır elbıse ıle, çelımsız. halıyle _yu- •aset .. .. n ı are e ıgı arıcı_ sı-

.M-azinin düşman bakiyelerinden erkek, birbiriyle hiç bir münasebetleri rüyerek mübaşi rin yar~ımı~le şahıtl~- iı;ız lll~~und~n bunlara ahşmaklıgı -
temizlenmesi hfıla devam etmektedir. rokmuş gibi, maznun sırasının birer re mahsus yere kadar ı lerlıyen kılçuk ge ır. 

000 Bu muhare~l{'r esnasında şimdiye ucuna oturarak reisin suallerini dinle- Halil, biır ker.e anasına baktı . Sonra >--- -
kadar 648ı96 e~ir alınmış, 1197 tank, mek için ha7ırlandılar. Mahkeme sa- reis sordu: • . Panama hadisesinde 
her cinsten 5229 top Ye hesapsız harp l~ıı~, daha zıy~de kadın ve kız dinle- - Bu kadını ve erkegı tanıyor mu- Amerı'ka ala· kadar mı?, 
malzemesi iğtinam edilmiştir. Düşma- yıcıler olmak uzere ,!talabahk . ~alkla sun? 
nın kanlı zayintı vahimdir. dolmuş, taşmıştı . Agırceza reısı Bay - Bu kadın anamdır, Hasanı da ta

Ekmel Kavurun reisliğinde toplanan nırım. 
000 mahkeme hey.etinde iddia makamını - Devamı 4 ncü Sahifede -

Bir Korvet battı 
Fransada idan1lar 

Berlin, 18 (A.A. ) - Korespon -
dans, Panama hükumet darbesi et
rafında Amerikanın hiç bir alakası 
olmadığı bahsinde Ruzveltin göster
miş olduğu gayreti mavzuubahisle 
Ruzveltle alay etmekte ve Amerika- Hitler Şark cepheıinde bir teftiı esnasında. (Yanındakiler ıaidan 
nın cenubi Amerika hürriyetlerihe sola doğru : Mareıal Keitel, mareşal Rundatedt ve general Löhr 

Lcııd~:ı. 18 (A.A.) - bgiliz bnh-
ri.ye nezareti Fl_eur-de-!e;:t forveti. - K b• d } 

hiç ehemmiyet vermediği!li ve bun-
ların hükümranlık ve istikliillerıle Radyo gazctcsindeıı: vada clPğıl, l\foskova etrafındaki kuv-
. Alman ilo·i h:ırek.eti Rus)·ada biraz vctl<>nn muhasarasıııdadır. 

nın batmış oldUl(UflU bıldırmektedır. a ıne e ne er 
r "°" 

Japon ve Ame rika n konuşulacak? 
e l ç ileri çekildi 

ıstihzada bulunduğunu kaydeyle - yavaşlamıştır. Fakat büHbütün durma- İtalya ve Romanya ıradyolnrı, O<le -
mektedir, rnışlır. İngilizler bu yavaşlamayı Al- sanın °fahliyeden evvel yakıldığını ha-

man kuvvetlerinin gruplandırılmasına her vermektedirler. Filhakika Rus me 
Tokyo, t 8 ( A.A.) - japon har ici

Ye nezareti henüz Moıkovada bulu
nan japon elçilik erkanı ile b ir kaç 
'apona kabil olduğu kadar çabuk 

Şimdiye kadar 3,000 
Alman aleyhtarı idam 

edildi 
Bu nasıl olur? 

oskovadan ayrılmaları için talimat 
Vermit tir. japon büyük elçisi Tate - P. KOT'UN MÜDAfAASI Yet iltcpe mahallesinden Ahmed 

Gün Ortaç imzasiyle ya:zılıyoı-: kora Moskovadan hareket etmittir. V · t 1 S ( A • ) BI J k :ı•ıng o:ı, ...... - um «Bi7., bu mahall .. nin Batta so a-

atfetmektedirler. Tehlilo.ı asıl Jllosko- _ Devamı 4 neli Sahifede -

Vali dün genç eğitmen
lerle konuştu 

Vaıinıton, 18 (A.A.) - Harici- kabinesinin e"ki hava nazırı Piyer ğında oturuyoruz. Mahallelere ay-
e nazırlıimın bildirdiğine göre Kot, Peten kabinesinin vaki ithamla- da bir yarımtar kilo ga:z verilm.!kte- --------

ı\rnerika birletik devletlerin in Sov- rı ÜZ<'L'ine demiştir ki: Amiral Dar lan dir. Bu d", mahalle ıntimeaıil ın in bir v•ı A t• t 1 b e •h'ti 
- Vişi kabinesinin k'abahati yük- tatörliiife muhaliftir. fi t i ile yapılmaktadır. Mahalle mü- 1 aye ID pe ro ve enzın 1 -

Y~ler birliği büyük elçisi Tayinhard lcnecek kimselere ihtiyacı vardır, ~forôilya, 18 (A.A.) - United messillmiz ise bu fişleri vermek için 
ile Moıkovadaki diplomatik diğer faknt bu kabine şimali Afrikada mii Pres yazıyor: mü~külat göstermekte Vf' hatta bazı- yaçları ile de mecgul oldu 
rk&nı Sovyet hariciye halk komiser- dafn:ıda lıuhıııanıaması hatasını hiç Frmı'iada tedhiş hi•di:ıeleriyle !arına f:ı:zlaca gaz verildi ğ i görül- ~ 

lijii yüksek memurlan ve Amerika bir zam:ın haklı göstcremiyecektiı·. meşgul olan ın:ıhkl'meler teşkil edil- mektedir.» Kız ılçullu köy enstitüsü eğitmen sında, muvaffakıyetle.ri nden dolayı 
Yardun hey'elıinin a:zaları Moıkova- Pransa ·ıe dünya, hakikati öğrendik- dilder'ııclen beri, Alman aleyhdarı Şik&y.,t eğer varid ise, tetkikr. li- kursunu bitren yetmiş iki genç, eğitmenleri tebrik ettikten sonra ken-

leri zaman mes'ul mevkie getirilen - tedhiş ve bozgunculuk harekfltını yiktir. Halka, her kolaylıiı göster - bugiln, yarın İzmir, Aydın ve )luğ dilerini köylerin ve köy çocuklarının 
nıtı doğusunda bulunan bir tehire ha l et;ıı nıcs'uliyetleriııin şimdikilerden ciurrlurm:ık için şimdiye kad:ır 3000 meğe m<'cburuz. Bilhana, böyle la viliiyetlerincleki köylerde yeni - hizmete hazır bin' vaziyette görmekle , 
reket elmiılerdir. Moıkovada kala- çok daha hafif olacağı görülecektir. den fn7Ja komüı*ti idam ve hapis mevzul:ırın lakaydiye tahammülleri ni vazifeleri ba~ına gidec0 klerdii'. çok mütehassis ve memnun kaldığını 

k olan iki katip ve memurdan Visi, 18 (A.A.) - Yeni kanunu ceza•ına mahkum elmiştiı'. yoktur. Tev:ziatta ayrı ayrı muamc- Bu müna:;ebetle valimiz Bay Fuııd bildirmiş ve hüliisaten demiştir ki: 
haıka Amerika büyük elçiliğinin bü- es:ıRiy! hazırlamağa memur komis - Vişi, 18 (A.A.) - Başı·ekil mua- leye i•e asla gö:z yumulmaz. Vila - Tuksal dün sabah enstitüye gitmiş, ens _ Arkadaşlar; 
tün diğer memurları Bay Tayin- yo:ı, eski esasatı nazarı itibar•J alma- vini Darlan Pariste ve Kan'da beş yet m"kammın nazarı dikkatini cel · titü direktÖ!'Ü ve muallimleri hazır ol- Köy kalkınmasıı. köylü yurddaşlan• 

arda refakat etmektedir. ğa mecbur görü lmektedir. Çünkü giin kaldıktan sonra Vişiye gelmiş bedeıriz. duğu halde genç eğitmenlerle samimi mızın ilerletilmesi davasında Mili! Şeo 
._---~~;;::::,:;:;;::.;.. ___ , . Frıınsız!ann ekseriyeti krallık ve dik - Devamı 4 ncü Sahifecte - ** bir hasbıhal yapmıetır. Vail konuoma· - Devamı 4 iincU talılfede _. 



. SAHJFE (2) 
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'(ANADOLU) 19 Birinciteşrin 1941 PAZAR 

j (Şehtr ve Memleket Haberleri) 1 Şundan, Bundan 1 
,_B_e_h-çe_t_U_z_ Alaşehirde 405 te eke Torpil ve maun nedir, 

Uz~e~:~~rı:i:i~s;::el d~~ı:;1 t~::f;:~ ı ? nasll çanıır? 
dan D~nizli mebusluğuna namzed b z • s 1 k an d YAZAN· i İLHAN BAŞCl gösterilmiştir. Pek yakında ya~ıla- n 1 na l sa ı e . . 
c?.k ol:ı.n intihap neticesinde mıllet Ge.:en büyük sava§ta denizaltı ge-
vekili olarak meclise iltihak edecek milerinin attıkları torpillerle mayin-

FIKRA 

Yavuz Selim - Şah lsmail 
olan azi7. doktora içten gelen tebrik- l' eni Gördesin kurulması hazırlıkları has- lerin patlamaııı yüzünden bir çok ge-

sat anç maçı lerimizi ııunarız. • miler batmış ve insanlar telef olmuı-r Doktorun millet vekili olmnk su- ladı. Keresteler taşınn1ak üzeredir tur. Bu torpiller veya mayinlerde 
Yanız Selimi yalnız fütuhat nok· maiyeti etraflarında bir halka te~kil retiyle takdir ve taltifi, hepimiz için pamuk barutu, yahut diri nitro to-

t:ı ... ından d<ığil, onu rlaha ziyade kültü- etmhıleı· .. }Iuhafızlaol', zırhları içinde ne kadar memnuniyeti mucip olmuş- limı denilen patlayıcı maddeler mev-
r ı \" o. yal bakımlardan tetkik P.t- büyük bir hı;ıybei ile bekliyorlardı. ~a İzmHilerin belediye reisleri dok- Ala~ehir, (Husu!li) - Bugün bura- nan mebu!llarımızdan Hikmet Bayur, cud olup bu maddeler funy denilen • 
nwk doğru olur. Daha kendiı;i Şah içtiği ~arap kadehini muras,;uğ' tor Behçetten ayrılması da ayni de- ela mühim bir benzin ihtikar i>:i 111<'}'- kaçak ola!"ak yakalan:~ıı benzinlerin mekanizma ile iştial ettirilir. Bu pat-
Trabzon valisi iken. memleketin içinde ma,,;anın üzerinf' bırakarak Yavuza recede hüzün uyandırmıştır. dmıa çıkmı~tır. te:-;bit edilmi~ fotoğr:ı11arını lıerabe.rce layıcı maddeler su ııızdırmıyan çelik 
ko .. k .-;alnıı · ol,·ın Şı'ı"lı"g',.. b'ır ha'tı'me ç.f'· b··ktı ·. Meınnuniyeıtimiz te'rtemiz, çalı§• ·~ götürmüştür. Hikmet Bayurla heraoer mahfazalar içinde saklıdır. 

- .... - ~ l:c; gün e\'vel Alasehir ihtiyacı iç-in ı A k •t k 
kilmesi kin babası nezdinrl'.' ciddi ve - Şehzade hazretleri. dedi: b€n hiç kan, idcafü.t bir vatanda§ın bunca Hüsnü Yaman t ~~ n ·araya gı me Torpilin zarfı veya mermisinin 
icldetli t şebbü~lerrle Jıulunduğuııu gö- bir zaman oynıyacağımız oyunu bedel ~enelik muvaffak olmuş mesaisinin gelen l l 75 teneke benzinrlen 770 tene- üzere ~ hrimizden ı:ıyr!lmışlardı~. kutru 45-55 santimetre ve uzunluğu 

siz ovnamam. Nitekim bugün de en mükafats:~ kalmamış olmasından kesi depoya sevkedil!yor. Geri kalan .Mebusumuz Hüsnu. 1: aman .. Gocdeıı 40-55 :;antimetredir. Torpilin gerisin l'Üvoruz. 
)"avuz, hiç bir Q,.;manlı padi:-:ahının 

itt'.haz etmediği gaye Ye -prensipleri 
ele alma. ından v~ muvaffak olmasın
dan dolayı da tah:dir ve zikre sarnn
ılır. Onun hususi hayatında ger~i bu 
fa:ıii~·et ve meziyetlel'i ön planda ge
lir.:e ele, o bir:.ız <la içki \"e satranç 
meraklı~ı idi. 

O tarihte sabraııç oyunculuğu :L~ 
,oh ret al mı~ komşu rn hasım bir hti
K im dar vardı: Şah 1 ·nı:.ıil afevi ! Dun 
daki satranç ipti!ası Yanızuııkinclen 
daha üstün ve atl' ·Ji idi. O kadar ki, 
nel't'de lıir ııatranç . ampiyomı işit:;..: 
w hatta bunlar Hindli~. Cinde <lahi 
ol a yol paralarını tediye eder ve on
larla kaırsıla~m:tktaıı bii~·ük b:r ze\ _ı,. 
rlıı:rnrclı. 

Bir gün ah İsmail Yavuzun ,;aray 
nezdinde aleyhine müteveccihen yaptı
ğı U!~bbü~lere bir mukabele olmak ii
z_re ona bir der v •rmek ( !) arzııHı 
ile Yavuza bir mektup yazdı. :\Iekbı -
bunda ezcümle diyordu ki: 

cSizinle biı· meraklı; ,ah·aııç müsa.
h:ıka~ı yapmak i~tiyor. Bu meraklı 
b<>nd n başka kim:e değildir. Kabul et 
~nizi rica ediyorum.> 

Yavuz bu mektubu okuyunca, bun
da bir siyasi ma~vra. olduğunu idrak 
etmiş, fakat satrançtaki meharet ve 
intikaline de tam itimadı olduğu için 
mu\'afakat cevabını nefis bir siirle 
ifade etmek inceliğini ihmal etmemiş
ti. Ve hatta; IDP.ktubuncla carzu ettiği
niz mahalde> ibaresini ilave etmiı:;ti. 

Yapılan ikinci nıuhaber netiCP..;;in
dc maçın Tebı:izde yapılması, kararla· 
tırıldı. Yarnz yanına bir kac maheti 
ile sedef kakmalı ~atrancını tİa alniağı 
unutmamı tı. 

ufolı: ·bir meblağ koyıılım. :\fa:ımııfih dolayıdır. 105 teneke benzin bir şah~:ı satılıyor. hey.elan mıntaksı i~ıııı~ı mutehm-ısıs de balığın kuyruğu şeklinde dümen 
bıı hareketim bir soygunculuk şeklinık Hüznümüz İzmir beledi~·csinde Hadise zal.ııtnca haber almınca hemeıı jeologlar t:ırafından _hır kerre d~ha v~ pervaneler vardır. Torpil mahfa· 
g-iiıı:ülürse <lt>, arzcttiğim huirn:;at e~- r:ragatle bin bi.ı- engelle, bin bir benzinlerin bulunduğu mahal ara:ıtı- tetkik edilmesin; temınc çalışac~gıı_ıı zası üç bölmeye ayrılmı9tır. Düme-
babı muhaffifeden olarak kal.ıul hu/ t'· tenkidP., 'parasızlığa karşı d11rarak nlarak :rno lerll.!kesı mtisa<lere edili · sôylemiş, bu işin hemen her hangı hır ne yakm olan bölmede torpili tahrik 
rulsun. yılmadan ve yorulmadan çalışan bu yor. ufak düşünceye nıah:ıl kalmıy?c.:ık se- eden makine şakuli ve ufki düm n 

Yavuz yine mütevnzi ol:ır:ık ce\·:.p 'ilrkada•ın. bu isin başından ayrıl· Fazla b~nzin rnrfı için ancak Bn,ş•:c kilde halli husu ·und:ı her tedbırın alın tertibat• mev~ut olup bu dümen ter-
verdi: masınd~n 1doırmaktadır. . k~lctin müsaade::ine dayanan bu işte, clığını ve yeni yapıla~ak .ba:akalann tibatı torpilin seyrini temin için rota-

- Ben dı> muvafakat cd:yol'um Sa- Doktorun İzmirde başa'rm:ı.ğı ta· b:q· i?Uh:'a 360 teneke benzin satm:ık inşasını temin mak~adıyl~ .. ıska~ umum sında airoskopla mücehhezdir. 
hını~ sarlad1.,. 1 daha bir çok işler vard1. Bu na;;ıJ olur'..' Belediyemiz hu i~te kendi müdürlüğü tarafından ~onderıl~n .'125 O ta~dak' bölme makineleri çalıı • 

:Sa1n·anç nıas:ı!<ı ort:ıya geldi. H :ıô- işle.ri ;.-ı.nabilseydi bugünkü varlığı Üz;!riııe clü~cn vrızifcyi ııedPn yapma- metre mikabı ktırc:;tcnın. S:ılıhlıd.~m tı • kış~ırılmış 'bava bölmesinden 
nında hev can tezahüratı derhal l.ı:ı.ş- ile yÜ'tÜ~üzü güldüren İzmir daha mıştır? . . .. . nakli için 300 ~en.eke b:n~ın a~Tıldıgı~ ibaa:et:iır: Torpilin mahrut şeklindeki 
bclı. Ye;. ilk oyunu Şah büyük hir t.:- !!ÜZ >J d:ıha mütekamil bir şehir ola- 2 aydanberı benzın tevzıı hu:m ·ı nı haber vermıı::tır. s._,kız a)clanb_er: ba 1 - 100 kilogram veya daha fazla 
veffukla kazandı. Fakat Y, nız ancak ~ak;ı.' Hiz teselliyi doktorun yerine knnıelerle yapılırken burada niçin b1.ı Salihlide ~kliyen kerest~ler Salıh1ı paiııgı maddeyj havidir. Torpilin 
kendine· ha!< olan bir tuklik save~inıl" .,.eçecel< vatandaş;n Behçet Uz'u kadar müs:ıadekftr davranılmıştır? kaymakamının aldığı tedbırler ~aye · b ::ı.yıdıa patlayıcı maddeyi iştial et· 
ikinci oyuuu aldı. Üçüncü o ·uıı.bai;!iar- daima .örnek edinerek onun izi~~· Gaz ve benzin stokları ~aiıalJe a~·a - s!nde hir iki güne knrlar nakleclılecek- ti~::uhir sivri pençe vardır. 
keıı Şn)'ıı h<!yecaıı sarmış, öfke:;iııi b'n· onun çalışma tarzını takip edecegı- _ında ,o;;\·Ierde ve~·a~ut hag k~'.1~1erı!1d.e lır. _ Tor il şu ıekilde ateşlenmekte -
derce<• teskin için kadehine doldurdııgu olan temennilerimizin tahakkuk )apıarsa btfodan kım me:;uldıır? Hadı- 180 kacl~ıı: baraka a~le olarak yapı- d" . P 
c;:ırabı meze,;iz YU\"ttrlamı.)lı. :~ebilmesinde bulaca.Yız. e Ala~ehirdc büyük bir heyecan uyan- Jacaktır. Yeni kurulacak şehire getil'i- ırG · ·ıer ağır torpili geminin ko· 

Şimdi oyunda hareket, intikal pre _ B~lediye işlerini ka"vramış, başar· ~lırmıştır. Çünk~i mahalle ortası?da lecek su işle~.i de alaka~ı. m~~e~di~ler vanı~':·~:kup kovanın iç kapısını ka-
ti.iini mağlfıp Pdemi.\'Or Ye hazının mış obn doktorun bu işten avrılma- .rno t:neke benzın saklanma,.;ı hakıka- lal'afından gozdeı~ g~çırıl~ış, \erılen par ve denize açılan dı~ kapıııını a · 
bu finalin galibini t~ yin etmekte ınii sı bize belki de biraz zaman kaybet· ten ctıkka!e şa,rnnd:r. raporlarda l~O. bııı. ~ıra ~ır n:ıas~·a~la çarlar. Elektrikle çalı§an bir sütop 
kühit çekiyordu. Fakat bir manevrn, {ireceklir. Onun yerine geçecek a~ - Ala::rhıı· (Ihı ·usı) - Fluracla bulu- pek bol su getı•rılecegı tc!'bıt edılmıstır. vasıtasiyle tarpil yükııek hava tazyi-
bamb:ışka bir taktik Yavuzun ha~mını kadaş; iııin mahiyetini, güçliiğünu, ---·--- · 000 - - kiyJe atılır. 
cihar hane·inde mat etme i galibiyeti büyüklüğünü anfayıncaya kad:ır 1 • h • h • Torpil su içinde saatte 30-50 mil 
bu genç Osmanlı şehzade.-;ine kazan - epiyce 7.:ırhan geçecek ve fakat yıne zırıır apıs anesı süratle seyrede~n ayar videsi dev-
chrdı. bu naz;k iş başarılacaktır. Yalnız ~a- var kanatlariyle açılıp ateı iğnesinin 
Şahın neye uğradığını ve . a~trdığını man israf edecek durumda olınadıgı- kilidi çözülür. Bu vaziyette olan tor-

bir zamanda Yarnz büYük lıir ten.zıı mıza kani bulunduğumuzdan dola· ı;il pençesiyle düşman gemisine çarp-
ile ııunları ~öyledi: . Y~. ~-u d"ğişikliğe n_as~I. _alışacağımızı Bugu·· nku·· yerı·nden kaldırılacak tığı za':11an iğne hareket edip barut 

- Şah mat oldu! . duşunm~kten kendırnızı alamıyor1;1~· ateşlenır. 
Bu söz üzerine Şah İsmail eliııin Doktor Behçet Uz, yaradılışı ıtı- Umumi hapishanenin :1500 lira sar· kaldırılmak üzeıre nktırılma ı, verin- Bir torl>itonun azami seyir mua· 

tt>r~ t:.ıraft ile ve hafifçe Yanızıın en- bariyle öyle şahsiyettir ki başına ge<;· fi;;!~ esaslı surette tamir ccliltcı>ğini de bir park vlicud~ getirilme:;i ~-e b-<.>s fesi takriben 4 1-2 mil (takriben 7.5 
:-esine rnrarak; tiği he:r isi mutlaka muvaffakıyet~e tepeler mevkiiııde vaktiyle erkek muaı: kilomet!"e) kadar olup nadir ahval-

. 1 d" k · · ··k bır ~·:ıznııştık. Fakat son zamanda Lu ta- d - Rrı:! Eşk hiç ışah mal olur mu'! netıce en ırme ıçın tu enmez Jim mektebi olarak in~a edi:irk~ıı na- "' bir milden açık mesafede torpil 
l\Iukabelesinde bulundu ve uzattığı enerji 'nrfeder .. Bu karakt4:r?~ olan mirat ve imıaaltaıı sarfmazar <•clilmi~- tamam kalan binanın hapishane olıı- atılır. Mesafe büyüdükçe isabet ihti-

~oo it ık k h •d Mil t Meclısır de de tir. Umumi hapishane, ,_·imdi ,\-el'inclen ı h ı· d k d ı o a ın ı · escyi Yavuz şu >iÖZl~r!e u yur. aşın ı e .. .. rak tamamlanması hu~usuııc :ı mu alı<ı ma' e o ·a ar aza ır. 
reel ·-ti: faydalı bir unsur olacağında ı<uPh~ kaldırılacaktır. nu hıı~ıı .. ;la trtkikat re cerevan etmis ve bıı lııı,.,u;:t a mut::ı- Deniz tarihinde en büyük mayn 

_ Şah haz;!'et1€ri, dedi; eğer \"İne miz yoktur. Kendisini t~.k~.ar t~b~ı~ ~·apmak üzcıre Anknradan ~~eleıı hnpi..,. bık kal;nmı~tır. · tarlası Simal denizinde görülüyor. 
ba~ka bir gün maç al'ZU edt>rseni~ si- derkcı~ bu ayrılışın huzunle,~ımı~ı han !er umum mi!dürii Baha ı\rık:ttı, Hapishaneler umum rnticllil'U, bu 1917 Haziran ile birinciteşrin ayla-
zinle karşılaşmam. arttırdıgını da tekrardan men 1 ne · icap edt'nıcrle göriişmü~. malı1mat al- maksatla icap erlcn t<>tkikleri yapını~- rında lıer biri 4000-5500 torpil taşı-

Şah hayretle ,.;ol'clu: ~edemiyoruz . mı:;; YP. t<>krar Ankara,·a r1önmfödür. tıır. Yakında inşaat projesinin hazır - van 10 Amerika torpil gemisi 4 * _Niçin? H . R. ÖKTEM Vi~:'ıyetle Adliye Vekfıieti ara~ınd!ı u- !anması ıc:iıı müheıı<li~lı>rin h:nıir,. İn1l:iliz gemisinin refakatiyle İsveç 
Şimdi, Şahın ~!?hu 1r mercan ·'k·ara- _ Çt'inku" do \; par· sıııı alm k l 1 muml hapi,.;han<>niıı ııehriıı <n-t:.unndan geleccklcrı hahPr alınnıı.,tır. sahili ile lngilterenin şimalindeki Or-

yının altın yaldızlı ~n onunda ·ar.::ıı . . · . • '1 ' • mu- - k d l • 
k . . t . 1 lt k:. 1 1 tadım h rıcrndedır. Liitfen bu P'll'nn 1 K H b } ooo uez :ı a arı arasında 230 mıl uzun 
arşı) a o u~ı~. or ar, a ı_n .ı.-e eır e " . .. .. .· . . ' • ••• ısa a er er • • • • • Ju~undaki bir hatta 70.000 mayn 

gelen şarabı ıçıvorlardı. Sarann mu - ~ara,) ınızm onundekı bınek taşının al- Dokuma tıplerının tesbıt d .. k .. ı d" D . .. ,. .. hafız kumancla~ı wzirler ve Yavuzun tına konulmasına delaletinizi ıica ed•:- 1 ° muş er1 
1

• enız ~zu ve. yuze 
' ' ' r·m , · · ·r ·· 1" ·· R ·t · . . . · yakın yt:r ere 6-10 muteferrık mayn 

1 B 1 
ı · . Şehı·ım~z ıı:.aarı mut uı:u .. eııı. lktı"ad \'~kaletı, yerli <lokuma ıip-ık:ıt'i olarak kara•rlastınlacaktır. dökülmüş ve daha derin bir üçüncü 

- IF=t\ l!;::'e_ .!S\ Arad, b'. k ~l . . , , .. 1 :ırakç_ıo.glu ~u~ mekteplcı nıuzesı- ferini te~bit için tdkikat yaptırmak- Yeni tipler, 1 ikinci teşrindP.n iti - hat te şkil edilmitti. Bu hatlar deni -
~ U iiii1) ~ an 111. aç Y ı geçtı .. \ P. 1 a\ tız m tetkık etmıştır t rl ,.. t k l' "d" ... - .. baren muteber olacak ve dokumacılaı· lt ·ı · · · · · d" 

babası Sultan Ba,·ezi<lin Edirne ci\·a- · * T'iı k _ Alm:~n ticaret anla1-1ma- a ı r .•• , ın a a ıcarel mu urıugune t' •b't d'l k • , k • za ı gcmı erının gırrnesını mene ı-

1
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!J8 Allıayrak 
206 ;.ı. Kıt, ah.ı.;ı 
251 :S. Süle~·nı,ı. 
195 S. Gomel 
ı:~8 ,J. Koheıı 

9:J K. Tanel' 
55 :\!. H. Nazlı 
7>5 inan şirket• 
41 .J. B. E. 
'5 Hetıno Galıa\· 

25 )fu tafa Se. · 
2 ı H. Y. Alaz. 
2a F. Solari 
23 Edvın Koheı 
21 S. Eıtuğ. 
12 Rıza ihracat 
5 Y. S. Talat 
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ı ın a ı gra koyunde vefatı uzerıııe -·ı ı:;ehnmızdekı alak-ıclarlara teblıg gc en emıı uzeı ıne şe ı ımız tıc.ıı et \ e \"'tpamıracakla l . K 
1 t b 1 1 

. ; . . ~ .... . ~ ~ ' .. . ... • . . .. c .._ ,,c:: ~re ıı. e~cl; kendine çalıcan mayinler· 
K. S. K. S. :; ~n. u a ~e.mış ve! .ıtıhın kanunu c- edilmiş ve tatbike başlanmışlll". sana~! oda:.;ı, vılayeLımızdı:? dokunan Pijaırvılık ııa.ıeıı: · : . Y 1 · 

45 o;u ;,ıı l"a~ı,;ı mueı_bınc kardeşlerini kati ttir * D:in Narlıdere köyünde bfr ka- yerli dokumalann evsafıııı tesbit et - Sümerbank tarafından XaziI:iclcıı Keı_ıdı ~e~dıne çalı~~1..1 rnay~~ er 
44 7 • ı · mış Yf.! pad ı;ah olmuştu. Yanız clerh:ıl za olmuştur. Hızır :ıdında bir genç, mi~tir. İzmiq· dokumalal'J üç tipe ayrıl- İzmir Yerli )fallar Parnrııı:ı gönAcıri- ya mU:ı .. nıkı ve elektrı ıhf usu edr e 

·' memleket"!:<> tam·ım· ·I k''kl "ı·· ·r .. · ~ · · k 1 k t 1 l t 1 .. ·ı, . . "t' uınumıyetle mayn ma azaııın an :rn !) ı 1 . . . •• « ı~ e o . rı=ıen şıı ıge t:ı tc t;.ıt~gını ·urca .. ı:r .. en a e.~_a cır- ~ış ıı·: >ıger Yl ayetler ~ıpl~n d~ t~s- len ba~malar arasında, :;on ~amanda " · . d ıkar k .. ük 
45 ;rn .J~ 25 kar. ı tekra~ >e ıak~t esastı olarak ha- mış, yL1zunden ve kogsunden a~~ır su- bıt edılerek İktısall Vekaletıne bılclı - pijamalık pazen gelrnemekteclır. Bu se v"ya. temas pa~çasın .an ç uçl 
. ı . ı l!I 'r;kete _g.eçtı v~ İırana harp ilan el!i '. rette y.1ralanmıştır. Yaralı, ha~taha- riiecek ve sonra hepsi iizerinde tetkikat heple halk pijamalık temini icin zah- n~l\nıveleler bır ~~mıy\ ça.r:ma~ ~-
45 iiO ,) ı 1 

\ e n<>~ıcetşleh Çaldıran muharebe.~ını neye kaldırılmıştır. yapılarak Tül'k yerli doktıması lipbri met cıekmektedir. bı~kfudnye ~a~ıtkasıy e ykal utb ırte e 
14 :ıo :}il kaz~nuı,_ a ı~mail perişan ve miiıı- * .Menemende Aliağa nahiyesinde --- ----L ooo bı evreaını apama a aru u a -
46 50 hezım bır halde İranın içeril~rine ya- Ta lıburıın mevkiinde fundalıklar teşlerle.ı· . . . . 
ı!ı ;;ı ~·alı ~l~~~k kaçtı~ Ya"'.tız Selim ordusu ateş almış, çık-an yangın bır saat de- ZABIT ADA "Yüksek ehliyetnan1eliler Mayın_lerı. ~e~ızleme_ a_melıyesı 

4!J 50 50 ıle bııl;~t: Tebrızc gırdi ve saır,ıyın \'Hm etmi. ve 300 donüm sahadakı -·-·-·-·-·:.:-;=t·~ l d•} ] çok ~ehlıkel~ bı_r ıf ol.~~- ~u ış ancak 
.u ijO H 

50 
kapısı onundek~ binek ta ını yanında 1 fundalıklar yanmıştır. Yangına se. HIRSIZLIKLAR sev {C l ece ( may~n ~emılerıyle gorulu,~. Mayin 

5ü 50 cl~~ran Kemal aga ismindeki bir ;;ahı"a 1 be biyel.- \'eren Ali oğlu 13 yaşında Beyler sokatrnıcta oturan Alı uglu lznı 1' askE rl k şubcsıııcle:ı: gemılerı az su çeken gemıler olup 
4·1 4 ı gostererek; Ahmed tutulmuştur. Ahmet ve arkad.ı~ı Hasan oglu' ıı.>-· Geçen sene \'e daha evvelki s·~ıı•!- borda hattında iki gemi arasındaki 
46 46 be~- Bunun _:ıllında, dedi, :enin kira * Bergamada Turanlı nahiye:;inin rahım, Kemerde 1225 ınc •.ok akta 

1 
l:rcl, mektebi ikmal eden j·ük:ek eh- kaim kablo mayinleri tartar. Su yü-

16 ,Hi 1 ~c 1;1 olan ;,00 altın vardır. Senin Y:ılnızdan köyünde muhtarın oğlu 20 ve 22 ~ayılı enle otnnın Abclul -
1 
lıretna~elıler.yedek :rnbay okuluııa züne ç•karılan mayinler tüfenk ate-

f>l :; 1 ° · ~~h k"k . Ali, inek meselesi~den ::\lehnıed k:- Jah ve karısı Haclı~~e, Alı oğlu Fey - :;evkedılınek uzere 211 10 !)41 ,;alı şiyle patlatılırlar. Bazı ahvalde ma· 
.ın • ) ıcı - 1 a 1 a ta~ın ,t!tında 500 altın zı öO ;ra;ıında Hatıce Kutunun sag zi Ye Ali kan:-;ı Fatman ın <'Vlerıne 1 günü İzmir yerli aı;kerlık ::ııhesiııcle . ·- . 1 · • 1 • 
.. ., ııı • <> me\·cuttu. • b it .1 t - d k . k 1 1 ki yınler dıger mayın er vaııtasıy e ım-.ıvagını a a ı e opugun an e::-eıe duvardan atlıyarak gır;nı!2, eşya. çal hazır bu unaca ardır. * yaralamı. tır. Suçlu tutulmuştur . Y-a- nuık istediklerı sıracta ev sahiplerı- Gelmiyenler hakkıııdn kanunun ha edilirler. 

!!510 l .:ugiin öliım.ünün yılrlöniimü mün:ı- ralı, Rerg:ıma hastahanesine kaldı- nin gürültüyü ç!uyınalan üzerın 1 ceza hükmü tatbik eclileccktır. ---0001---

i'neıt!.vl. bııl hlidi eyi hatırl:ımaktan ıılmiştır, kaçmı !ardır. Eıtesi aksanı Hadiye- - Ramazan ~rkraları 
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77 incir T. A. Ş. 2:1 
5.i A. Papagno 15 :!i 
50 Rıta, ı ;> ,;o 
20 A. KadraııP: 17 
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HAMİYETLİ VATANDAŞ 
Tacir YH nıüteahhıt , 'ını;r.ı El'. ov 

poli abide 1 etrafındak~ clurnrları'. 
bır tcbeı-rü olarak yaptırını~. aynca 
burada mermer bır de c ._ıııe iıı~:ı et 
tirmi~tir. • 

000 

Parti kongreleri 
E ı-efpaşa ııahıyesı 6 ok ı"lalıa 'le

lzmirin Yamanlar köyü öğretmenliği- rakayı ele \'ermişlerdir. ·rinıurlenki' n iftarı 
oi mezunlarından Mustafa Cüneyd, lan suçlular, sıkı takıp nctıcesınde 

1 na, Burs-a eski !lıhhat memuru • razmi * Menemenin Çamaltı tu;r,lawı - . 
Kılınç, İzmir deri ve tena.,iil hasta - da amele Afyonlu Mevhiduıı, 160 li ı BUGÜNKÜ PROGRAM O gün Timurlenk pek hiddetli idi. 
lıkları dispanseri sıhhat memurluğu- 1 Başbuğlarından birine kızmıştı. Hu-

. d"I . 1 d' rası ça ınmıştır. Hıı-sız aranıyor. 8.30 ProgTam, 8.83 Müzik: Hafif zuruna kıın" çıkarııa ag"zına geleni 
na t:ıyin e ı mış ~r ır. * K ı· d 2 8 · ı ı ar.~ın ına. :ı . 7 ıncı so caKt~ 

1 

program (Pi.), 8.4!) Ajan~ haberle- söylüyordu. Hülaaa, bir kaplan gibi 
B I . . Osman oglu Alı Kır:ız zabıtaya mu ri, !J Müzik: Hafif program (Pi.), köpürmüştü ve bir türlü hiddetini 

ern e çınnz nıcaat ederek uykud_a bu~unduğu Sl 9.15 Evin saati, 9.30/~>.4i' l\I [izik: teskin edemiyordu. Tam bu sırada 
. ~em elçımiz Bay Vasfı .izinle şeh Irada evını~ bahçesıne gıren hn·qı_z ı !Iafıf programın de\·~ırı• (Pi.). 12. Nasreddin hoca merhum çadırdan 
rımıze gelmi~, dün vilayet• ve bele-, tarefından yarım l_ nek~ mazot \e 1.rn Pı·ogram, 12.:33 Muzık: Oyun ha içeri girdi. Timur bu kadar hiddetli 
diye reısliğini .ziyaret etmıştır. ya!ım ten;ke zey_tınyag~nın çalın · ·rnları, 12.45 Ajans haberleri, ı ·ı olmasına rağmen hocayı görünce 

---ooo dıgını şıkayet etmı:, tııhKıkata l.ıaş-ı }Iiizik: }.!uhtelif parçalarclan );arkı- ,,.ayri ihtiyari gülmeğe baııladı. Za -
BUCADA PARTİ KONGRE! lanmıştır. !ar, 13.30/14.30 Mü:tik: Radyo sa - ~allı hoca korkusundan Timurun 

• 1 orağı kongresi eltin gece büyük 

2 ~ ek. e_rı~:etıe toplanmıştır. Kongre çok 

17 "?~•mı geçnıi~. yeni iclar(~ heyetine; 

15 :z,j Buca C. H. P. Aşağı mahalle ocağı SİLAH TAŞIYANLAR ı !on orkestra1-1ı (Vıoloııist ; reciıı Aı; - yüzüne bir türlü bakamıyordu. Bir 
.kongre i, evvelki ak am Bucada _ Cü~huriyei nıeyclııııınd:ı Alı DE'r- kııı), 18 Program, 18.:1 Radyo c;tz aralık Timur ba§ır.ı hocaya çevirdi; 
ocak binasında toplanmı~tır. Ocağa v~ş oglu :Mehmet Alı ve Abclııllahta 1 ve tango orkestrası, 18.40 i\liizık: _ Hocam, ho, geldin, keyfin na· 
kayıdlı 652 iti i toµJantıya iştirnk et- bırer bıçak, Kemerde Ü mumhane Fasıl heyeli, 19.30 Ajwıs haberleri, sıldır, Ramazanı şerifle iyi geçini -
miş, Cemal Sipahioğlu kongre reb- sokağında Asım~.a bir k.mıa l~ul_un- i 1 ~.45 SerbeHt 10 dakik:ı. l!l.5ii )lii- yormusun? 

17 K~zı~ 'l'anrıberı, Fahn Mumşen, 

1., 7 5 Alı Şen Çekir,tT, 7.ıya Eralı:ı, Şev -
~· ket On. n111rahhaslıklara Rckir ı·uıt 

21i 1 ·'! ]iğini yapmıştır, Dileklerin te~bitin- muş, zabıtaca mu aclere edılmı:tır. zık: Plaro soloları (Pi.), 20.:JO :.\ili- - Ulu hakanım, açlığa ezelden 
den sonra ocak idare hey'etine Eyup Anafartalnr caddesınclc Cemalde zik: K:ırıı<ık s:ırkılar, 2J Ziraat tak alışkın olduğum için ramazan ile 

a an .• -,. 1 en Çekic;er seçılm slerdir. 
000 Son, Osman Süner, Hüseyin Ergin, de bır toplu tabanca bulıınnıu~tur. \'imı, 21.ı"o i\İüzik: Pe~rı·v, şarkı ve ııdi günün bence bir farkı yoktur. 

ZAVALLI YAVRU Kadri Özden, Ahmed Bölen, murah- ESRARCILIK :-;az esami~i. 21.!!5 Ank:n.:a soııb:ıhar Hamdolsun iyi geçiniyoruz. 
Url:ıtla Y~ni mahallede .Mümin kı- haslıkbra ela Eyup Son, Osman Sü- lsmetpaşa bulvarınclan geç1.•ıı A - at yarı!;ılan neticelerı, 21.45 .\Hizik: İftara on dakika kalmııtı. Timur • 

zı Memduheden doğma 6 yaşında nel', Muhanenı Ögçe, Ahmed Yen- ğu!'! oğlu Ahmet ·· ı·ho:; halıh' dola- Oda nıu~ikisi _ Mendel,;sohn, 22.10 lenk hala hiddetini 'yenemeınişti. Mü-
Müjgftn Kütük, Hüsnü Dilmenin gm, Ahm('d Dölen, Salih Kozana şırken göri.ilmüş ve yere 120 san - .:\lüzik: Dan: müziği (Pi.), 22.aO temadiyen etrafa saldırarak yakıp 
evinin b-ahçesindekj su kuvu~una ve Şaban Ta:;ikıran secilmislerdir. tigram esrar atarak kaçmaga lıas - Ajan~ haberleri, 22.45 Anadolu a - kavuruyordu. Derken iftar topu pat· 1

., .. 
7f> düsmii~, boğulmuştur. - Y~ııi hey'etc muvaffakıyetler dileriz lamıştır. Suçlu y:ıkalan:~rak ac!Jıyr- jan.111111 spor seı-vısi, 2~.50/2:~ Ya - ladı . Zavallı hoca açlıktan esnedi, 

~~~~••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~JyeverilmişLl~ rınki program ve kapanı~ yu~undu,eğild~büküldü; hkdt• 

DİKKAT ??? - (Leyli ile Mecnun) u -DİKKAT ??? , Mu··zı·kıı· ::gn e~:!:;~~~ıA~~d!:rl:ir T;:~r~!i: Narin Lokantası' Timurlenk yine bağırıp çağırıyordu. 
Aratmıyacak kadar ne"is .... Nihayet yatsı ezanı okunurken iftar 

J' ATATüRK cadde!ıiııdl:! 112 numarada kessüs ecleıı .Vı1RlN lokantası etmek J"imurun hatırına geldi ve ho· 

S A
,... HE o o ı• N • ' • o bayramın birinci gününden itibaren umuma açılacaktır. Her gün öğle ye- crıya dondü· 

L 1 EY U B 1 V B ZAS LAN mekln·inde saat oıı ikiden bir bıu:ııi'icı kadar klasik muzik ve akşamlan - Hoca .efendi; buyurun iftara .• 

e 
saat ALTIDAN itibaren memleketin en mütena saz heyeti ve okuyucula- Hoca içini çekti ve cevap verdiı 
rını dinlemek zevkini ancak NARl.V LOKANTA ve GAZİNOSUNU teş- - iftar zamanı reçti hakanım 
rif etmekle elde edelıilirsiniz. buyurun yatlı namazma. 
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Hikaye -
Kaderin çağırdığı adam 
Bılmem kaza ve kadere inanır mi- !arın he;ı<; rlt> sıhhatte. 

sınız? Ben hayatın esas mekanizma- Ve od-ayı dolduran diğer k:ızaze-
sı olarak bu 2 sihirli ke!imevi kabul del('re doğru yitti. 
ederim. • Hakikaten katarın parça parça 
.. (Kaza ve kader) hiç hir varlığın olmasına rağmen, yolculardan her 
onünde dikilemiyeceği büyük kud _ Liri k:ızavı bir k:ıç hafif yara ile -at
:et. Ben çocukluğumda ve gençli _ latmıslardı. 
gımde kadere fazla • inanmazdım Bu .300 kisilik grubun yegane ölü
}' k h' d · "ne. !!'elince. aziz okuyucularım. Bu a at şa ıt ol uğum bir hadi:ıeden su 
ROnra bu kuvvete adet:ı tapınağa talihsiz arl:ım, tren hareket ettik -
başladım. Yaka fe\'kalade enteresan ten ~onra binen genç zabittL. 
olduğu için mü. aadenizle size de O günden bir çok zaman geçtiği 
aıılataj,m: halde. hiiW hadiHeııin tesiri altınd:ı-

Bundan epey zaman evvel Anka- yımd•r. Z~man zaman genç askerin 
tadaki bir işimi halletmiş fstanbula neşeyle kaynayan mesut sesini du -
dönüyordum. Şehirle hiç bir alakam y:ırım: 

ı - Beni bekliyenler var dostum. 
o madığı için, hareket ~aatinden çok _ Oııları ookletmem. 
evvel istasyona geldim .Ve kendime _ Beni hekliyenler var .. 
boş kompartimanların birinde bir 1 I~flkli1ırcn er .. 
Pencere kenarı bulup y~rleştim. f)mı bekliyen neydi, 

Seyahatlerde beni oyalıyan şey -
lerden biri de, yolculaı~ .-~ geçiren- K :ıder .. 
leri seyretmektir. Bazıları isyankar Onu bl'kletmemek icin tehlikeli 
bazıları mazlum, a.nıhg" ın bil.vük a- bir atlam::\yı göze aldığı şey neydi? 

Önündı> hiç bir set, mani, şu, bu 
cı.qını t.'l içlerinde duyarak şa~kın t:ınımı;~n kaderi.. 
Ve bitkin dolaşan bu insanları ben, De'nek onu cajiıran, onu arkadaş
hcr zamankinden daha çok kendi - larınJnn. sevırililerinden, hayatından 
ıne yakınlaşmış bulurum. \'e bu kar Ye gecıclij;inden koparıp al:ın ı;ey 
ınakarı~ık his dalgaları kar~ısında (;]üınü~·ı!ü. 
felsefe yapmayı ,<everim. 

O gün, gar epey kalabalıktı. Ha- V P ırenç, adam, ne ak saçlı ana-
vı. ne il'lliri. ne de sarışın güzel sev

ınaııar ko~uyor, fstnsyon memurları gilıyi heklelmemek için değil, kaderi 
durmadan dinlenmeden emirler ve - ve öliiınii brklelmemek icin 0 kad~r 

• rı;-orlardı. Ve zaman zaman genis 0 1 t . 
kapıdan gruplar giriyo~du. Dikkat ,.r~ e e mi•tı. 
eder misiniz bilmem vcd't saatı her Feride Özpay 
keste bir şaşkınlık vardır. Heı· ~ey ooo---
f-0:,-Ienmiş bitmiş gibi konuşulacak 1\fosl(O\'a konferansından 
'!Öz bulunmaz, yalnız insanlar bir _ ıt 
bırlerinin yüzüne m:ıhzun mahzun çıkan meseleler 
bakarlar. 

Tren mutat kampanalaı", düdük _ Londra, 18 (A.A.) - Re•men h~-
ler ve göz yaşlarından sonra nazlı ber verildiğine ~öre hava nazırlıl?'.ı 
nazlı harekete geçti. Tam 0 sırada parlamento mü~teşarı yanında Herı-
1\atın kapı•ından 20-30 kadar asker man olduğu halde A.merikaya ~arP
{'lbiseli gen~ girdi. Hepsinin yüzle _ ket etrııi~tir. Bunlar ıştırak etmış ol
rınde. kendilerini beklemeden giden dukları :l!o•kova konferansından 
trene karşı kin ve şa~kınhk vardı. rıknıış olan bazı meseleleri görüşe -

Yalnız içlerinden bir tanesi fü _ ceklerdir. 
tursuz ve çevik bir hareketle yürü _ Ne,·york. 18 (A.A.) -- Bildirildi
Y1>n trenin basamaklarına ı.tladı ve ğine göre Amerikanın l\Ioskova kon
kapıııın demirini sıkı sıkı tuttu. fcramıııdaki baş delegesi Bay Heri-

m:m vanll'da bazı subaylar olduğl1 
Gruptan biri; (ParÇalan:ıcak.;ııı alcle- hir İngiliz bombardıman tay

Ali, diye bağırdı. Acelen ne yahu. h 
liep beraber 2 incı trenle gideriz.) y:ır~ıi i!~ dün Londradan Va~ingto-

Ali beyaz dişlerini gösteren mesud n~ gel!l"i"tr. 
biır sırıtışla; (beni bekliyenler var ---000 

<l<ıstum. diye bağırdı. Onları beklete- l tal yan tebliği 
mem.) Bu sırada vaziyetin veham';!t!-ı 
ili Uıkdir eden bir tren memuru tali- Roma, 18 (A.A.) - ltalyan tebli -
tnatnameye aykırı olduğu halde kapı- ği: 
Yı açtı ve genç zabiti içeri aldı. O .~im ı İngiliz tayyareJ.ori Siragoza şchriııc 
rli de pençer~en yarı beline kadar bir kaç bomba alml'lardır. Bazı ev;er
sarkmıs, açık gözlülüğüne ve şansına! de hasar olmuş, 4 kişi ölmüş, 24 ki.;i 
hayran kalan arkadaşlaırına e' ~allı- ywralanmıştır. 
Yordu. ı Şimali Afrikada topçumuz, Tobruk-

H k k h. ı ta dü~man mevzilerini müessir sıır~tte 
ayaller kurma ta pe nın ır o an I t · B' · h .. 

muhayyilem derhal faaliyete geçti, bombardıman e mış, ıngazıye ucu:!! 
ll b k 1 r 'eden düşman tayyarelerinden ikisi h:ı-
1. ıı ~nç ve güzel askP...rin üyü te ı ı- 1 ara ıığr."tılmıstır. Doğu Afri_kad·"· 
>\eleri göze alacak kadar bekletm<?k- 1 s " · 
t~n korktuğu acaba kim olabilirdi:• 1 Gonclarda taaırruzda bulunan ıııgılız 

Her halde büyük omuzlu bir barıa, t:ın·areler!nd2n b'rine t:ım i'nlı<'tL•r 
\"'Ya beyaz saçlı bir ana değildi. Ha- kaı:dedilmiştir. 
Yllr, ana ,baba ne kadar iyi 11,, kadar Ttll'varelerimiziıı :11altaya hiicunıLl
'(>vgiJi olursa olsunlar çocuklar onla- rında· İıütün herleflere j,atıet,Ien· olmu>-

ı·ı bekletmekten korkmazlar. Bu meç- t_uı_"------------:-
~ııl şahsiyet bir amir de olamazdı. Çün Kemalpafa icra memurluğundan: 

u g<>nç zabitin her hali işten ziyade 
~a~·ata ve onun eğlencesine sıkı sıkıya Eytam s~ndığı:ıdan denen hazi -
aglı olduğunu gösteriyc.-du. ney~ 312 lira ve masrafa borçlu Ke-
. Öyle ise bıı güzel çocuğa bir dave- malpaşadan Jhtfız Halilin bu_ boıç 

~'?;;;d\li büyük çılgınlıklar yaptıran ıçin rehin olup satışa çıkanldıgı hnl-

Yavaşça gülümsedim. Bilmecenirı de muhammen kıymetinin yüzde 
~nahtarını bulmuştum. Beklenv.ım~si yetmiş beşi nisbetinde bir bedel tek
ıç!n hcır şey yapılan varlık, bir kızdı. lü edilmediğinden 2280 sayılı kanun 
~u kızı şekillendimıek için muhayyi - hilkmüne tevfikan evvelce satışı dü
(!ın lcltrar kollarını sıvadı ve gü~el 
Zab't· ·ı· · d ıünülmüş bulunan Kemalpaşanın yu-,., ı ın ><evgı ısıni şöyle üşünclü:n: N 
"~ kızın boyu nzun, saçları dalg!ilı, karı m:ıhaJlesinde S-ağı yol, solu a-
ltözleri lacivertti. İçine bakıldığı za. - !iye, aı·kası Hafız Halil, önü rol ile 
ran narin ve uzun kirpikli göz kapak mahdut 600 lira muhammen kıymet
arını kapıyordu. Ufak kırmızı bir ağ- li bir bap hane<i 2004 sayılı kanun 
zı, bembeyaz dişleri vardı. 
d Gülmediği zamanlaır bir azize ka· hükmüne tevfikan satılmak üzere 
.ar ince ve manalı, güldüğü zaman iıü- arttırmaya çık~rılmıştır. 11-11-941 

lu.ıı bir hayat kadar çekici ve baş.dön tarihine müsadü salı günü saat 11-12 
~Urücü oluyordu. Yürürken daima ~e- de Kemalpaşa icra dairesiı1de yapı -
~r gibi hafif bir yalpa ile, arkasında lacak birincı arttırmasında teklıf 
d 

kulu bir rüzgar bırakarak gidiyor-
b U. Şitphesiz sesi de güzeldi. Şimdi edilecek ·bedel muhammen kıymeti-
ı·UYük biır heyecanla genç subayı bek- ~in yüzde yetmiş beşini bulduğu 
1J>oruu. Her hnlde ikisinin de muhte - takdiı·de ihale edilecektir. Noksan 
c ~ Projeleri vardı. Belki nişanlıma - bir lı ~del teklifi halinde. ınüş-
~a la~-, belki evleneceklerdi. O güzel Jeriain taahhüdü baki kalmak 
~z hır sobun köpüğü gibi hayali ve ,artiyle arttırma müddeti on 
ıılaz tilller için~e kim bilir ne karlar •:ün uzatılarak 21 _ ıı . 941 ta -
~I olacaktı. Bır kaç sene sonra.. ·ihine milsadü cuma günü ayni sa-
r nzla düşünmeme imkan kalmadı. ı k ·k· · d 

tııUthi• b' .. ültü ·ıe t d • 1tte yapı aca ı ıncı arttırmasııı a 
d.> , ır gur ı o ur ugum yer - f . k b d ı 
k .n boşluğa ıloı{rn fırladım ve ıeendimi ~n son ve en azla verılece e e 
aybettim. mukabilinde ihale olunacaktır. 

S llasım ve kollarımda bağlar vardı. Almak istiyenledn mnhammen 
G1.rtı_ında biiyük bir acı duyuyordum. kıymetine göre yüzde yedi buçuk 
b-°'Uınu açtığımı fark eden lıeJazh nisbetinde depo akçası veya milli ve 
1ı:t' adam bana doğru ı.reldi ve neşeli 
ır tavırla: muteoor bir banka mektubu ile ihale 

k - Geçmiş olsun, dedi. :\iütlıiş bir vakit~erinde icra dairesinde hazır 
la~~~ atlattını7:: Son yağmurlar ray- bulunmaları ve fazla izahat istiyen
rlevri arıııı t>tmı' tren yoldan çıktı ve !erin bıı günden itibaren açık bulu-

lclı. · ·· 1 · t tk'k Sonra "- · k k ·ı · k'ld'". nan şartnameyı gorme erı ve e ·ı 
111 . , ..,.,nım or u ı e ır ı ıgı- .. . d b' ~ 

ı .. 1·h·ı!ı ,, , i!ave etti: etmeleri ve bu mülk uzerın e ır gu-
i'ı- .Ya~A.;ıı·ırıız katiyyen ağır de - na hak ve alacak iddiasınd-:ı bulnna
d~ · hbır. kac. 'ıynk ve kaşınızın fü,'tü~- cak kimselerin tarih ilandan itiba -
haftaafif oır yarık var o kad~r: ~ır ren 15 gün içinde vesikalariyle bir
lliı B sonra sargılan _ çıkar.abılırsı. - likte daireye müracaatları aksi hal-
tld · ÖyilJ.- facılar dogurabılmek ıs- . . . . 
oı adında olan böyle bir kazanın bir de hakl~ırı tapu sıcılıyle sabıt olmı -
tıJU ve bir sUrü hafif yaralı ile atla· yanların payla§madan hariç tutula -

nıaeı ta.Yanı memnııniyet. Yaralı· cakları ilôn olunur. 

,.- -"I( ....,.,. 

'(ANADOLU) 
! .............................................................................................................. ;, 

1 İzmir Levazım Amirliği İlanlarıi 
.................... Mlllllllllll1111HHHHllllııı11111111111ıı1111111111111ııııııuıuuıı11t11ıııııtıMHlti 

lzmir len.zmı amirliii aatın alına komiıyonundan ı 
Cinsi Miktarı 

Taze fasulye 2800 
Patlıcan 2800 
Kabak 2500 ' 
Domates 1300 
Yeşil büber 200 
Taze fasulye 850 
Patlıcan 850 
Kabnk 700 
Domates 450 
Yeşil büber 100 

1 - Yukarıda yazılı on kalem yiyecek nıadde•i pazarlıkla •atın 
alınacaktır. 

2 - ihalesi . 21.10.941 sah günü saat 14 te İzmir kışla levazım 
amirlii!'ı ~atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Talip olanların belıi gün ve saatle knt'i teminatlarite bir
lik!> komısyona :nüracaatıa1,. 

E7 !ne askerlik satın alma komisyonundan' 
Cinsi :\fiktarı ::.fohanımen B. Muvakkat T. 

Lira Lira K. ' 
Sığır eli . . 245 ton 98000 7350 1 

1 - Yukanda cıns• ve miktarile muhammen bedeli ve muvakkat 
teminatları yazılı "ığır eli 27.10.941 p:ızartesi günü saat 16 
ela Ezıne As. salın Al. Ko. ııunda pazarlıkla satın alına _ 
caktır. 

2 - hteklilerin mezkur ırün ve saatle teminatlarile birlikle ko-
misyona müracaatları. 19 21 22 23 

l:ımir Levazım Amirliği Sabn Alma KomiaYonundanı 
ı - Kapalı zıırf usu!ile eksiltmiye konulan 13500 kilo kesi imi· 

- t' > .ıgır e ıne mı,ıayyen ı::iln ve saatte talip çıkmadığından bu 
etin bır ay zarfında ıı::zarlıkla salın alınmasına k'.lrar \'C -

riln1iştir. ' 

2 - Beher kılosu 45 ktıı·tH üzerinden muhammen bede!ı r;o7:; 
!ıra o1up muvakkat tPminatı 455 Jir:ı 63 kuruştur. 

:ı - Talip ol:ınl:uın li.11.941 tarihinden itibaren lzmırd~ kı~la-
, da levazım 'atın alma komisvonuna mürnca:ıtları. 
4 - Jşbu il:ln yalnız bır defa yapılacaktır. 

Çanakkale MST. MV. satın alma kom· onundan: 
1 - Çanakkale !ıirlikleri ilıti.vacı iç';": beher kilosu 38 kuruştan 

10 ton şehrıye 20-10-941 pnzartesi günü saat 11,30 da pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Kat'i teminatı 7GO lira ol•ıp evsaf n şartnamesi her gün ko
misyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin mezküı· ı.rün ve <aatte komisrona müracaatları. 
14 19 

İzmir levazım amirliği satın alma korniayonundan: 
1 - Beher kılosuna 7_5 yetmış beş kuruş tahmin edilen 5000 oeş 

hın kı_Io zytınyagı açıke ksiltmiye konulmuştur. 
2 - Ihalesı 2?.10.!ı~l p:ızatteı>i günü saat 14 te kışlada İzmir 
" levaz.ım ı<mlrlıgı satın alma konıi6yonunda yapılacaktır. 
" - Hepsıııın ıahmın edılen tutarı 3750 üç bin yedi yüz elli li

radır. 

4 - Teminatı muvakkatesi 231 ikı yüz seksen bir lira 25 yirmi 
beş kuruştur. 

5 - Taliplerin belli gün ,.e saatte komisyona miiracaa.tları. ı 
4 9 14 19 

Söke aıkeri aatın alma komisyonundan: 
1 - 14-10-941 günü halesi yapılacak olan 25 bin kilo kuru f:ısul 

·'·aya talip ~ıkmadığından ihale~i on gün miiddetle uzatılarak 
2·1-l 0-94 l ruma gününe talik cdilmistir. 

2 - Ta.Ioiplerin izmir ve Söke ~atın nJma 'komisyonlarında mevcut 
bulun:ııı evvelki şartnameler dahilinde 24-10-941 günü saat 
on bire kadar i>öke a•k('rl 'atın alm~ komi<yonuna mür:ıca-
~tı:.r1 17 J g. -20-21 

Avcılar köyü askeri posla 618 Satın alma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf usulü iic 2300 ton ot alınacaktır. , 

2 - Jiuhammeıı bedeli 137GOO Era olup muvakkat teminatı' 
J o:ııo lira 25 kurntlur. 

3 - E~siltnıP 11-11_-G_tl ı<ah günü <a:ıt oıı birde Küçük Çekmece
ııın Avcılar ırnnındekı ,·.1tııı alma komisyomında yapıla _ 
caktır. 

4 - ~:ıı-tnanı~ her giin mczkür konıi,yoııcbn i·tenilebileceö-i g·bi 
mektupla da müracaat e<!ilirf~ rcvnp verilir. 0 

' 

5 - Eksiltmeye girecel:lerin mühürlü teklif mektuplarını kanu
ni vcs.ikayı ve münakn:-;:ıya i·•til'ak V<':-ıaik~_..,ını ih't.iva edecek 
olan kapalı za'flcrı ihale ,a:ıtımlaıı l>iı· • :ı:ıt evveline kadar 
Avcıl-ar küyiindeki :-:atın ~lrna koını. ... yonu riya~etine makbuz 
mukabilinde vermeleri la"ım<iır. 17 .J 9-27-8 

Söke askeri satın alma komiayonu reisliğinden: 
1 - 24-9-9-11 tarihinde ihalesi yapılacak olan 500530 kilo sene

lik saman kapalı zarf u~ulü ile eksiltmesi ilan edilmesine 
ı·ağmen talip çıkmadıgmdan sonunda pa~arlıkla mübayaa 
edılmek üzere 24-10-941 cıını-a günü saat on bire kadar bir 
ay müddetle askıy:ı alınmıştır. 

2 - Taliplerin iznıir levazım amirliği ile Söke askeri satın alma 
komisyonlarında mevcut evvelce gönderilen şartnameler da
hilinde 24-10-941 cuma günü saat on bire kad-ar Söke agkeri 
<alın alma komisyonıına miiracaatları ilan olunur. 

11-14-16-19 

Askeri fabrikalar 
dürlüğünden: 

.. umum mu-

Hava kompresörü alınacak 
260 atnıösfer tazyike kadar hava basabilecek 1 ilii 3 adet komp

rcs3r alınacaktır. Tek veya müteaddıd silindirli elektrik motöril veya 
transınisyonla müteharrik yeni veya iyi vaziyette müstamel olabilir. 

Satmak istıyenlerin bir istida ıle umum müdürlüğe müracaatları ve 
kompresörün evsaf ve elı':ıdiyle bedelinin bildirilmetii. 

15 17 19 21 4287 

inhisarlar umum Müdürlüeünden 
1 Keşif ve ~arlnamcleı·i mucibince Çamaltı tuzlası amele yemek

hanesi iıı~aatı işi k:ıpalı zarf u~ulü ile yapılacaktır. 
2 Ke~if beılcli 14150.71 lira olup muvnkkat teminatı 1061.3 l li

radır. 

Eksiltnıe 4/Xlı911 f.:ılı güııll s:ı:ıl onda Kttbnlasta levazım şu
bemizde müteşekkil alım komisyonunda yapılac;ktır. 

.ı - Şartnnnıe &üzü geçen şubeden ve İzmir, Ankara başmii<Hirliik
lerinden 71 huruş mukabiliııde nlınabiliır. 

I~ksillmeye girmtk istiyenlerin 15 bin liralık bu kabil inşaatı 

muvaffakıyetle .ı·apmı~ olduklann:ı dair vesika ibraz ederek 
ihnle güntinden 3 gün evveline kadar umum müdürlük inşaat 
şubesinden ayrıca eksiltmeye iştirak vesikası almaları Hlzımdıı-. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mühürlü teklif mektuplarını k:ınuni 

vcsikalnrını ve münakasaya iştirak vesikasını ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını ihale saatından bir saat evveline kadar adı ge
çen komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

l4 17 l!) 21 4287 

SAHiFE '(3) 

Fiat mürakabe komisyonu reis
li2inden: 

1 - Nevilerine göre m:ıknrn:ı fiaileri ::ışnğıda gö;;terildiği ,;ekilde 
te~bit olunmuştur. \ 

Toplan Pcrnkende 
Kuruş Kuruş 

Makarna nmb:ıl itjsız 40 H 
Makarna anıb nlajlı 41 45 

Tel şehriye ambal Ujsız 42 46 
Fiyango :ımhal ftjsız 44 48 

2- Yukarıdaki fiatleri tcc avUz eden satışların milli korunma krı-

nuna giire takibatı icap ett:re ceğ; i!Un olunur. 4424 

lzmir ticaret 
dan: 

ve sanayi odasın-
4426 

İzmirde ve lzmire bağlı nahiyelerde el tezgiıhları ile dokunmakta oiaıı 
dokumaların tipleri odamız meclisın ce asağıdak• 'ekilde tesbit edıl
miştir. 

Dokumacılarımızın 1 teşrini;;f.ni 19-11 den itibaren bu üç tip iizeriııe 

imalatla bulunmaları •'e mezkur tarihten itibaren bu tiple!' haricİnd, 
imnliitt.a ımlunacaklar hakkınd;, Ticaret Ye Sanayi Odaları kanununun 
be~inci m:ıdtle'i mucibince kanuni takib: tl:ı hıılunnlacajıı il:iıı olunur. 

1 - A) Genişliği 80 s:ınlim 

2 -

B) Çözgü adedi 1600 ti'I bütün genişlikte, iplik -'o. 2·1 
C) Atkı tel adedi 20 tel •antimetr<>de, iplık numaır:ı<ı: 20 
D) Beher .metre sıkleti 80 gram 
E) Beher metredeki iplik Rıkleti 80 grnnı 
1-'l Topun mutad boyu 25 metre. 

A) 
R) 
C) 
J)) 

l·~) 

F) 

Geni~liği 70 santim 
Çözg'ii adedi 1260 tel bütün gen slikte. iplik Ko. 24 
Atkı tel adedi 18 tel sanlimi'll"<'d<'. 'plik • 'o. 20 
Metre ~ıkleti 70 grıım 
Metredeki iplik sıkleti 70 gram 
Topun mutad boyu 21\ nı~tre. 

·------
3 - A) Geni~liği 70 santim 

B) Çözgii adedi 1260 tel bütün gen.~likte, iplik • 'ıı. 2·1 
C) Atkı adedi 16 t<>l ;antimetrede ıplık Xo. 12 
D) :\Iamulün metre sıkleti 73 gıram 
F:) .'ılamuliin metredek iplik sık'eti 7!l gr:ım. 
F) Topun mutarl boyu 2'1 metre 

Fiat mürakabe komisyonu reis
li2inden: 

1 - Fabrikadan doğruya çimento getiri'n toptancıların getirdikleri 
çimentoların beher torbasının fiatı moliirdc te;;lim azami 172 \'e mai!:ı-

zada teslım azami 180 kuruslur. • 
2 - Ç:m~ntola.-ın saklan~a<ı. satışn arzedilmenıesi veya tesbit olıı-

nan fi:ıtlardan fazla ~atış ~·apılması, milli korunma kanununa göre 
takib:ıtı icap ettireceği il11n olunur. 4423 

Devlet Demiryollarından: 
A~aii;ıda miktar. muhamm n lkdel temin.ıt nıikt.:rı ile btihsal m:ıha'· 

Ji .'C'ö.-cteriımiş o1nn ı kalC'n1 taş kapa. J znrJ u~utü ile :-i<ttın alınncaktır. 
::lliinairnea :ı-ı 1-!JH pazartesi glinü saat on birci<> Sirk•ciıle 9 uncu i~let 

me biııa"1nıla A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. 14eklik~·in te
minat ve kanuui ve,ikalarını ihtiva edecek kapal• zarflarını ayn• ı.rün •nat 
ona kadar k0misyona vermeleri H\zımdır. 

Şarnameler parası olar3k komi.')" onılaıı verılmekted r. 
Ocak ~lıktarı :\lulrnmmen becH Teminat 

Sırtköy 8500 2~375 1753.l :ı lira 
-------1~9;....::.2:.l _;2;;;3:....;.?5 ~ 1 '!8 4 .ıı 5 

Fiat mürakabe komisyonu reis
liö:inden: 

j Ege ınıııtaka'lııd:ı çaıış:ı-ı ıalırıkaların ııamııl: ambalaj \'e prc<' 
ücretlerındeıı mürekkep ııaıyalara nıasraflan kı o L:'"ııı:ı (5) kıınıs 
olarak lesbıt ~clilııı istir. 
j I<cyfıyct .lan olııı;ur. 4422 
j 

Fiat mürakabe komisyonu reis-
liP'inden: 
Dazı şahı,;,arııı P·~·asayı ve 1 carethanelerı gezer~k (FİAT KO.' -

1TROLÖRÜ) namı altında fa:ıl :·ette bulundııkl:ın işililınektedir. Dıı 
gıbı yu!Ruz vaziyetlere nıM·daıı vcrılmemek üzere: 

1 
Finl Koııtrolörlenııın cll.eriı,dc Vıliıyctçe mıı,addak lıünyct hulıııı

duğu, lıe.r tr.cır \'~ya e. ı~afııı (Kontrolör) namı altında müracaat eden 
şahıstan hüvıyet Yara kası talep etm es ."e ıbraz eclem•yenlerııı ciera
kap Pol"e halıer Yerilm"<' J:ı"ıısu alakadarlara ehemm yet!e ı ıın 
olunur. 4425 

Kemalpaıa icra memurluğundan: İzmir 3 üncü icra ve ifliı mcmurM 
luğundan: Eytam rnndığı namına hazineye 

Ah ·t lzmirde lıirüıcı belediye cnrldes~ıı 
borçlu 'Yukarı kızılcahdan me . h E - · . . oe 20 ııumaradn ı\le met • regıı nrn-
oğlu Bayramın bu borç ıçm nıarhun İ'ıtzasıııda !Gcc:ırdan Dern~ 1'imür
~ubat :ın1 tarihli _13-11 gayılı tapu- oğlunun ıfliısına tzmir ticaret mah
ya mti,lcnit Kızılc:ılının ('ayır urnsı kenıc<ince karar yerillliğindeıı key
mevkiiııdeki 250 lira muhammen fiyPt icra ,.e iflus kanunun 166- ıııc·ı 

kıymetli nısıf hisse bağı ;ıatılnıak 1 maddcqiııe tevfikan il<ın olunur. • 
(!zere müzayedeye verilmisl.iı·. 11-1 ıJ, DOR)''!l 9.Jl-1 

ır ................ lllll~···••llll .. ... n41 tarihine müsadif "!liı günü sual r 
11-12 dt• Kemalpaşa icı'!l daire-sinde Halta z,,yton:r"4ından m.t.ırı•I 
yapılacaktır. Birinci aı<ttırmaRı,da Ömer k/uharrem 
teklif edilecek bedel muhammen kıy 
nıctiniıı ylizde yetmiş beşini lıulılu- Çamaşır Sabunu 
ji:u takdirde ihale edilecektir. TOPTAN KiLOSU 

Noksan bir bedel teklifi haliııık 48 K 
müRtcrinin taahhüdü baki k:ılnıuk ' uruştur 
~ :ı rtiy 1 e -:ı rl tırnı ıı 1 O gün uz atılarak mı:ııııııaımıııııı-=ı:ııııı:ıııl'lillıııİiıİİııı __ _ 
21-11-941 tarihine mü,;adif cunı:ı gii- -nal. n ve fazl.1 izahat isti.l'enh'riıı bu 
nü 

0

:ıyni •a:ıtte y:ıpıbcak ikhıci art- ı•iindı>'. itıbareıı :ı~ık bııluııa.ı rnrı -
tırnı:ısıncl:ı en son \'e en fazla yapı- l'llllll'~•ı giirüp tetkik etmeleri \'C hu 
Jacak teklif mukabilinde ihale olun-:ı- '!ıülk üzeı'inde bir giıııa hak ve al:ı-
c:ıktır. <ak ldcliasında bulunacak kim•elc-

Almak i ·tireıılerin muh~mmen rı 1 ~ gün içinde vesik:ılarjyle itra 
kıymetine göre ylizde ycdı lıııçuk daire ine müracaatları aksi halele 
depo akça'! veya milli ve mutebcrlhakları tapu siciliyle .<abit olmıyan
bir banka mektubu ile ihale rnkitle- Jar payla§madan hariç kalacakları 
rinde icra dniı-e 'ndc hazır bulun • ı IUln olunur. 



Aj,ADuı.lı) 

Askeri Vaziyet \ 7 
ali dün eğitn1enlerle Japonlar harekete 1. o O· 

konus.tu ~eçerlersc 1 

todn Ludıır. Odcnnın 2:.iplı mill\ercıb - Baştarafı 1 inci sahifede - _ Baıtarafı 1 inci sahifede - "il ~ Baı tarafı 1 İnci ..ııifed• "-" l~====:::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::iiii;:::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill~~ ........ ~~ 
ı·i l'Vııııliı miştiı-. :.\rilı\' ı· gazeteler!, finıiz 1nünün0n YLlbıcl. i :ıı'l:tk•riııi lıi- hinesi l'znk ~srktn mlistakbPl su.Ih s h ı 
Jı:idi t•nııı h mmiy.•tiıı; telınriiz. 'itir- liyoı·sunuz. Uıırıuıı derin ın::ıııihm bci· irin p°el~ h:ıyıı·lı :ıddedibıemektet! 11" /'-------------·"\ a te memur ar 
rrıda,·diı·lc·l'. nııııl:wn riiıe, Ode :ı, :\ltt· rliıı beıılE',iııizcle lıi!;~rt1i:or~ııııuz. Cıım tirnrnıl, .inııon :ısk<'ri !nn!!:ılrıet Kafkaslarda 
<'~l'İ~tana bır:ıkıbıı P.umc•n aı ::ızisiııe huriyct icl:ıı·cıfliııiıı sizıh•ıı lıcklirliı!;i \'::- züını'l'4ınin n•isi ve• Pcnrhı d11'5maı~ı
ınukabil Rom:ınyap tcl'k eılilee ·k!ll'. 7.il'\.'lı:ori yel'inc gcti•rccegiııizdeıı hiı.; şlip ılll'. üç ~ene rvvı·l. japoıı 'fl>\kerlen
\'e Almani:ır, bununl:ı dn RomnnY:ı- he ctmiyonız. El \"p enırl lıirliı!,i ile e:ı- rıiıı, İngiliz .• \mrrikun •·e bıı~;ok -~'.a
nın zarm·ını tel:lfi etnı k i'ı<·m"kl:.>- lısncuğ'ız. Küylii~·' giıleecğiz. Onu lii- baneıl:ın ::ıoynıak için ~· a~)tıg;ı :ın J 

clil'ler. yı.k olduğu yUks<'k .eviyeye eık:1i'~1- ablııka,;ını o idarr etmı~tır. K?bıne-
.\Ioc:kova ıııııharclY'lel'i iılcletle cif'- cnğız. Bu itiı.ı:ırlu d:ı v:tzif<>ııiz mühim- niıı bıı general carafıııdan tı'_'kıl edıl 

\'!ımrl:ı<lır. Loııckn ı·n<lyos~ıııa giire, dir. s:zi ·eti ·tiıen arbcln.J. r:ı canı~:,ıı nw~i. jnpony:.ııla nıiliL ris:.ırrın tamn-ı 
Almanlnı· Jfo~ko_,.n,~~ 4!i kilonıe re) ıık t~~kkiır eıkr, lıc·pinize lı:ı~nrıl:ır ıl.!c- nır:ı lı:1kı~1 olduğunu v;~;;tt>rmckt:-] 
laşmışl;ırclır: ~.ıınk.ıı halı<'rl nlt> Rıı. - rını.. -· . . ·-· .. c!ir. . .\.rn_ı ~::ııııanc!::ı bı:ı. :it~an l~ı'.t!l 1 
)arın J O!Wlllll llZCl'lllcl<' bazı llıll\·:ıff:.- f1H' (·gıtnıf•n \'::tlın1tZ<; \"t;ı·dıg-ı ce,:ıp- !atı[l\'Ol' kı, .ıaponyadn k.ibın. ıHtıfa 
kıyetleri bilclirili)•ordu. Bııgiin hıc Loıı ta, gidecek! ri küyl.nle Lütiiıı g:ıyn•t- 1 • ı, d~ıhili siy::ı,.;ettcki u:ıskııılnra 
dra, Lu hrin doğu~uııdnıı _;\fo,ko\·;.ı- !eri ile ı;alı,ac11klarıııı, kurstan al~.li~- k:ır"ı sık sık kullanılmaktadır .. Umu-
11111 cloi{u,.un:ı doğru olan lııı~·ektıtın Al- lan lıilgileri. hiiııerleri, kii~ kn; g.ut1ı- mi intiha ~uclıı 11 ki, jnpon gl'nı,leme 
maıılaı· lehin" inkisrıf dtiği1ıi, :•) nca ı•iip yay:ıcal:larını n• buııa :ıııd ıc;tıkl.e- ceplır~i ~imdi ~eı· zamnnkıaden cla
Almaıılarııı .:\Ioskovaııın cenubunda Tu l'iııi siiylenı;_.tir. _. · ha km·wtlidir. lngiliz uzak :3nrk b:ış
ln bölge:<inılen .\Io-:kornııııı <loğu~ıına Ynlinıizin lıu yakın nlfıkn:;ı egıt!1ırn knmaııclanınııı ~on zamanlarda :.\[n
t!oğ'rıı Lir .\·arma y:ıp;wnk :.!00 kilonwt- kıt• ÜZ'riıııJc· derin \'e nıii,.he tc:-ırler nill:ı. Ilo!l:ınt!a Hiııdbtanı ,·e Avıı;;.-
rNlc lıir :sı•hri :ılılıklanııı da lı.ıh r nT- bır. knıı tır. trnlvnyı z:.:nrrti bu iııtilıaı kuvvrt • 
nJLktf'ılir!ec. Yaııi :\fo.,:ko\'<Hlaki knv- * .. .. _ ıeiıLİimıi~lir. Ht>r şeyden fazla ~llar:ık 
Yetl.-.rin rnziyefa•ri bugün dnlıa f"na- Y, li D. Fuiıd Tuk ~!. tlun •.)ı.dctkıı bıli:lcn eıhl•I, j:ıpoıılanıı y:ıptı~ı 'tl'k-
clır. Bu vazir t kııı-,;ısırnla • O\'.''•tk•rin . .;oıır:ı tatil olm:ı;111a ragıneıı ~arrnının · liflerı· 1-:ll'')l ,1 nwrikaıım m::ık · ·ırkt_:ı 
.:\fo. kovncfa citlıli nıtıhaı· J •ll'r \'Cl'lll<'- yaklaştığ-1111, ilı(İ\~ll'lı~ nr!acr,gını'. ~ r· lakıııc!ıf'I vaziyl'l, buracJa nıenlnLl'tı• 
lr~·i hn:. ı-ett> ~:ıy:ırıılır. Ciinkii lıöyh• bir rli rfrrin fazl:ıJ:ı,.,acrıgın.1 n:ız:~rı ıt~_ ı:ı- yd u~·:ınclırnıı~tıı· ve . nı~ıtdıa.~,~~
miidafanrla :dkt•ri lı:lt. \'ardır. K'yef ra al.ıı·ak p .. trcll ve lwıızııı ınmzuu tıl.e- laı·:ı giire. Amerika vP Iııg-ıll •ı·e, .ı:ı· 
ıloğ'u~ıınıb Bııclireııiııin ılli .. tliğii ,·:ızi- rind!' ı!zıııı ıııiilldPt ııı_P~go~ıl ıı~ıı~u.~tu.~·· Jl'lll\'H\ n k:ı.r~ı biiylik lıir azim],, hn
\'et. bıır:ıda ıl:ı cloğ-:ıbHir . .:\Inl'•'·~n! Ti- Gcr~k lzmiıı·, gt•l'e~' mıılh.a.rni ı\ıı~ ?'1~1 - rck~!l ·Nlcct'klcrdir. Anıeriknnın lın 
mo~enkoıııın ynpaC':ıfı _ c.v. .\Io kon r!'lt0p ol:~ıı J?Ci~oliııı t ·\·1.1 ,. 'lrrkı 'l'Pl knı·al'llırlan hic; ~liphe eclilnwııwkte -
ıloğ'u:-ıtııdaki kun-Pll<'ri. nıümkiin olan emir \'cı·ıl!ı~ı:-;tır. . . . diı·. . 
~lil'atle daha uzağa C<'kmek Ye lıu•ıl:ıı·ı Kez:ı. vıl:ı~·et emı:ınc \'eı ılen ben1.~ıı Sing:ıpıır Taymio; gazett>Sı eliyor 

Veyvel tarafından yeni 
hazırlıklar yapılıyor r 
Londra, 18 (A.A.) - Deyli 

Ekspres giızeteııinin yazdığına gö
re Hind drduları başkumandanı 
g:neral Veyvel, Kafkasyada bir 
mukavemet zenciri kurmaktadır. 
Burada, Rus kuvvetleri ile Alman
lara karşı işbirliği yapılacaktır. 
General Veyvel kumandasında 
bir milyon asker vardır. Rus kuv· 
vetlerinin dağlara çekilmeai muh
temel degildir. Kalkas petrolleri 
müdafaa edilecektir. Daha cenup
ta küçük ü .. Jer d,. hazırl.mmıplır. 

Harp veya 
Sulh. 

Bu gibiler üzerinde Vekaletçe 
alaka İle duruluyor 

A nk:ı r:ı. 1. ('r,•lt·fun •. 1) - Son 7.n
mnnlanla lıiiyiik ~ •lıiı·lı·rcle h<'ıHlilt'rine 
m~mur sfüü n' t'l·n 1ıtızı kim:;drl'in ıa
bıt var:ık:ı.<ıı tanzim eımc·k ve esnaı'
lan parn ('(IZ:ı~ı alnuık gilıi hıır<?kt·tkr
ı\ı) buluııcltıkl:ın giiı·iilnıiiştlir. 

Bu mt•sPlt' lı:ıkkınıl:ı )faliyl' Vekfıh
ti tefti,; h1!yeti n•i.~i ırn.~ı1u Koray şun
l:ırı . ö;·Jenıiştir: 

__ San Jhs:ııı namıııcla bitinin ge
c;enleı'lı' nc:;oğfoııda bir l'Zihnııcyc 
giderek rn:ıliY." ın~~~·t~i:5i oldıığmvlan 
lı:ılıisle p:ıra ıslA:clııonı g-:ızdelerde o
kııılııııı. Jiususiyll' f ·t:ıııhul ~-ilıi bü-

'iik '<'lıiıkrıl,, .,,nelin ı:ı:.hh> nıc·mur . • . t 
;;il,;[i Vı'l'l'rt•k ufe.\ . beriy\l mtiraea!+ · 
cdenlt·ı· Hlurnl' V• bitt. lıi mlitoee:ısil'l •r 
hakkında Jianuni t:ıkib:ıt yapılıyor . 

G ırl'k m:llive müfetti::ılerinin ve ge
ri•k rrİ:tli\'" kontrol mNnurJarının hü
vİ\·et \'t' salilhiy{'t]('riııi gö.~-terrn rtı ·mi 
ııiznmları v:ınİır. Her hnngi bir mlie.'\
sPs 'niıı v~~-:ı miikellefin bu kabil mUr:ı 
c:ıatlal'dn İnuhat.:ıbının hiiviyet vara • 
k~tsnıı g-i",t·m •k isL·'nıesi liizımtlır. An
eak bu ,ıuretle V» alfık.ılıl. rın yardımı 
iledir ki yalancı uıcmuıfarın muhlı•mt>l 
ı .. al'yetine ~ıl ı:ckilmi;:ı olur. 

----~ne.o 

Romanyadan yakında 
petrol gelecek Almnıı kı lrncınd:ııı kıırt:ırnınktır. ~\k- d~ ihti_\'3C m:ıh:ı}le_ı·ıııe ,,erk olunm:ıga ki: .. işte Aınerika ve Japon 

si takdi•ı:de lıir k::ıç giin ;;onra ver!l2ct>~ı, b:ı,laııa~akt_ır. \·:ı.lı .. ~yı·ır;~ Bornov:ıy;~ _ Egoer .inpon genemlleı·i._teca.yı~.z d .. .. ----
olan bir terk kararı 1ıu kun·etıerı reıa- k_adar ~·t:rıış. t 111_ 1 :-ıtık ;oı ın~~~tın; t~, hr.ı·eket; ih· bir şey yapma~! du~u- ya arasın a gunun Petrol ofı·s mu··du··ru··, Romanyadan 
ketten kurtaramaz. tış etıııı,;Lr. Bu .ı-~luı_ı ~umlmı I} et ullJ. :ı:.irorl:ır::ıa !'lUUl':iUZCa hnrrkct eclı - ~ meselesi 

C nuı~ ceplıcsiııe geline", ~·ine Lon- r~~ıııa kadar .rc·tıştırılıııe·i nıuk::ııTcı· yoi·ıa. r. O takdirde j:ıponyanm, h:ıl- •• d•• A k . h k t tt• 
drnva gorc Almanlar lloııec lıan:ı~ııı- dıı · va "ilıi parı·alanma,;ı mtılıtenı(lldır. Xt'Vyoı·k, 18 (A.(>--.) - Ak,;n_m ı:a- don Ue n araya are e e 1 d:ı. Ru,; C>ndii~tri nıpı·ke1.lt'l'İııc' o' ıı ooo " · · * ;:etleri, P~ı.;ifiktc ~ıı· har? t<>hlıke~ın- ~ . .• . • 

Ln:<J..-ınlarıııı artırmaktaılırl:lr. F'ak:ıt SOVYETLERE GORE . . . . ,· ... İ\' ti Alınany:ı. den lıuhsetmeklcdırler. pıyorl.n~ ~ı: lst:mbnl, 18 (Telr.foııla) _ Bun· ve. d_o1•ruc_ıı An~~r~.· :ı h~reket. et_ 
en ileriye Ynrmış Alman kıt:ıl:ırn~.m • • . ., .T:ııJ~'.' kab'.ne,,ı \OUZ tı~ AmNikan _Amerika. japonyn ha_rlıı ıhtımn- clnn bir müdd~t. ev~·e~ ... Romany-:ıya mı~tır. Ögrendıgımıze f?örd, ~ a~ı.n şimdi n-:redc bulundukl:ırı mec;lıııldur. - Baıta:rafı l mcr sabıFed .. - c. .• ·.~\ ınc ll~ .. n~ct.ırmışl ; t htelb . Jj çok yakındır. Her ııe.r, .ıaponyanın giden prtrol otm mudu~·u Talha, bu- da Romnı~y~dan Bulgarıstan ~ .olı~ le 

Kırıma gelince, burada Almnnl:ır le da 1G Alman tayyaresi dii~iirülmü~ıü·l'. tı~rpıL? ınııhı ılımın bAtn:~ıı ~ Pa ~- kararına bağlıdır. İmaliıtı artırmalı - gün Romıınyacla:ı şehl'lmize gelmiş memleketımıze petrol gelecekrır. 
hi11e heniiz bildirilen bir nııırnff:ıkın~!. Ode:ıarlaki Sowet kıtalarıııın tahlivc- hırlerı, fa_rnfından n ııı ~~,,' A ~ 1 nz. --- =ooo ·-
yoktııl'. Sovyetleriıı 8 kilometı"'Iİk hH- si z:ınıaııında ,:e t:ını bir intiz:ımJ:ı 'tıı- fi_k rlr:ıizmden A_tJ,as ~enı_zıı~~ı ~ı~:.t · Ncvyoıı:k Post gazetesi .razıyor: k E k• h• · ı• • 
znhı mlidnfan ettikkri aııla~ılmakta- mamlaıımı~tır. Du tahliyeyi KEılor<lu rık~ın gemılerık a~ ~~:ı~"cı~ fa İ\'i lıir - Amerikanın ricat etmemesi w~ Mos ovanın s ışe ır va ısı 
dır. Leııingradd:ı da kayJa ~ayan IJir ba~kunıanclaıılığ-ı ,;on :-ıekiz gün içiıırl • le J_apo~ı} a~:~ eı~ t~ın:b .l~~ktt;rm·ı _ Rus.raya yardım ga} rctini nrtırma~ı • • l f b /-' Al ha 
-'\. olınamıstır. tf'ı'tjp etnıi-;tir. \'azıyeltt>, goreı·c aı (' .'. İ \d' lfizımcJır, , tı ışı $ an U aQ man $• 

. . Kıtr.l:rnnıız Oclcsa ceniminde vazi- ifa matuftur. Fn k.at Am~rık:ı .. (R f't- Diğer bir gazete diyor ki: zap h • Jı "/d" 
Odesaınıı ;::rırılı: folerini vapmrn olduki:ırıııd:ın donan- li bir pı·oıesto bıle ."~pnrnmı:-; .. ;ız. - İstikbal limit veriC'i d<>ğildir. h kk k ta anesın e O U 
Sonetlerle uzun mlillclettmıb ri ir- m" nuz t~rnf111c.lnn ceph'!nin diker ~~e- velt, s-:.ıdece. ırn g~_mını~. gnrp. =-.~1ıını Diğer gnzetler dl', yine harp ihtima- Kolayca ta a ll ~ ede- htanbul, 18 (Telefonla) - Eski· tibntı ·kesilmis olan ,.e ııiha~·:_.t mütte- ~imle:riı~e tam. ~ir iı.~t!~a~ıla_ve .. hiç ka- k~~·_re.~i -~~uuye'. b~I_g~~ıııd~i~tii.'. l~~: !inden ve bu. i~ti!1rnli!1, Amerika - Al- • ·ek ibidir ;ıehir valisi Şükrü Yasin bir müddet-

fikler tarafından zapteclilmiş olnn O- np verılmeksızın goturülmu~tıır. Ode- dıgını so} lemekle ıktıfa .et. · 1 mnnva harbı ıhtımalınden daha fazh mıyec g ten beri tedavi edilmekte olduğu Al-
d~sa, 65~ - 7~0 ?in niifu~lu Iüwade~i~ :mclaki kuvvetlerin Almaı: Ye. Rumen rici.}.'.e na.zırı Kordel ~~! 1"?· 0;~~1~~- oldıı~tındıııı bahsetmektedirle~'. . La:"ora, 18 (A.A.) - T~y~i;; ga- man hastahanesinde bu~ün ölmü~ -zııı mühım bır Iımnnıdır. Burası ıı~ n. kıtalarıııın hücumları ııetıce.,ıncle tah- ~oı,,.ırılı~t~.n b~şka _bn ~~~. . t . Tokyo, 18 (A.A.) - Domeı AJansı- zete~:n;ıı Stokholm muhabırınden: tür. Merhumun cenazesı yarın (bn 
z~mnnd~ ~kra~nanın ilcı:i bir . ihrar, liyeye mecbur olduklarıııa dair Almnn gını, ~ı:sI;ı ~~ı~len~.e. ~rn· şef 1 r,'l~~ ~~11 ~ na g?re, yeni kalıineye japon _:n~llet~ Alman sözciisii, .. gazet_e~ilere. ~Ios- gün) merasimle defnedilecektir. lımnnı ıclı. Bugd:ı.\~. ,·esaı_r zahır~.c1.0n r:ı_dyo:sunun yaydığı haberler tama - :v~cegı_ı,1 : so} ı:-mı.~tıı.'- Anha.şı '

1 
·ile be_ tar~fı~d~n harp ve.va sulh salııhıs~tı kon~ın derhal dı_ı~~?sı~.ın .?"klen - l 

bnı,ıka kereste \'(' yun ele ıhraç <'Cljlı - mıyl~ asılsızdır. rıka, J3J)Ol1 kalıın~:sı. bu. tn~ a R.? verılmıııtır. meme.;! Hlzım ~elrhg:nı, çuııku bunun Alman ara göre 
yordu. Buradaki Rusht~·, Rus Karade- Hakikat şudur ki, Otles:ının tahliye. :·~ber gelen bu h<~dı~e~ı c~.'1.h' ... ' .. u.- San - Fraıısisko 18 (A.A.) - Bahri i<:in melınrctle üınzim edilmi',! olan ı· 
niz filosunun Rumen ve müttefikler fi- si Alnınıı ve Rumen ktı\'\'eli~~·inin hiç kunetl! karşılanıagı ıyı ~-oımı:~lll_ı. k:ıynaklardan haber verildiğine göre, Tımoçenko ordusunun miiclafaa t't- Denizlerde lngi ız ve 
.Josıınd~n c~ah~ ii..;tün olnıas: ılola.n,.iy- lıir ııa~kıs~ _olınak. ızııı strateji ~ehep- Kab~ı~e bıı~ra.n~: 'AmN"ı~an ;ı~ J~~ <:wk~ gitmekte_ olan hlitiin ıremil:.r. tığı lıu bölgenin zaptı ~azım g-aldiği- mu"tte .. ~ı·klerı·nı·n zayiatı 
le, çekıl bılmıs .ol,;a gl'ı·cktır ve lıuna ler dolayı. ıyle Kızı lordu bnşkumand:ın pon g,tzeteleı 1 ,n .ı,,ıncla şıdtl~. ~u bahrıye nnzırlıgınclan Honoluluya don nı bild'r'lliştir . :;\Iuhabıre gör.:ı mev- J 

1 
göre tahliye, Kınmı nıüıl. fna için Y • lı~ı üırnfıııdan alınan karar iizeriııl' ıı~~lrnoıulanı yol ı_u;nrnkta:. fak.ıt ıeH- mek emrini almı~larclır. Bu emir en zuıılrnr.~ olan bazı askeri nokt~ılnr BPrlin, 18 (A.A.) - D. N. B. nirı 
pılını') demektir. Yani ku\'vetler Kı · v:ıııılınıştır. lııı:ın w fl.ıımeııleriıı O- mı .maka1?11ar ınulıılea yı~rulıııem~k- ziyıııle Filipin adalarına giden gemile- h:ırit:Hla yakındır. Fakat hakika~~e a~keri kaynaklarda:ı. öğrendiğine gö· 
rım acl :mı:ı ('.ekil~1i tir. . . . d~sa hölge~iııdc ~.il'lı:_ı· aldıkl_arı.na d ~r eı~ı~'.11.!ı·. _.J~po:~ !;l'azet .. lerı, k_.1> 111.~ ri alıikadnr etm~kte~ir. Çü~kü bu so_n genistir. Binaenaleyh lfoskovanın re 1 ilkteşrinden 10 ilkterine kadar 

Al;;anlıırın bu lıınanclnn •:tıfı.dcJe · ı Alımın kumaııd:ııılıgıııın ıcldıı:ısı !ııı· cıcv:ı~m?~ıııı h,ıdı!'ieJeıın n~antıkı .. hu aylar z:ırfındn hıç bır· Amerıkan gemı- muhasnr:ısı erke:ıdir. geçen zaman zarfında Alm~n hnva. 
tabi idi~'. ('_iinkii bu ,;uı: tlf' Kırını nda- iiğiiıımeden ibuırettir. . ıı~tı~esı ol.arak karsıl~ı~ııık:a: .• çıın - :.:~ japonyaya gitmediği gibi Çine de Şimdi en sahih olan vaziyet şu. kuvvetleri İn~iltere e~rafında~i su~ sına 90 kılometr" .\·;ıkl:ı,?nıı lr,r<!ır. , . .! ::\io;>ko\'a, 18 (A.,A..) - 17 - 18 ılk ku .ıaııo_n~:ının Anıeııka taıaııııdan gıden az olmuştuı·. ,lıır: tarda topyekun 29 bııı tonilatoluk 
Kırıma ihrn~ için bu rnzıyNl<'n ı~tıfa- t~~rin gecc,;i, kıl:ıl:ırımız lıülüıı cephe reııbe~· ıcıne ~ldı~larını ynzmnkt~ • 

000 
Moskova dai!'esinin üçte bin çev- beş vapuru hasara uğratımıştır. Ak-

de etnıclN·i miinıkiiııdür. ı,o,\·uııca ılıi~ııııınla c;nıpışmı..Jnnlır ve Anıerıkalıl:tr ı;;e Japoııyanı_:ı maske- rilmiRtir Almanlar bunu tamamen denizde Alman hava ku'lrvetleri dört 
---x lıillıa .. ıı batı islik:ımı:linclc ,icld'"Ui Y! attığını iddia ?tn~ek~_edırlcr. V~: Arkeolog mimar darartın~ava kadnı: cepheden ya pi- bin tonilaiohık bir \'apur batırmış ve 

ınuharclı ,ı ı· olıııuştuı'. ?.ıyet o kadar ııazıkt:r k~: hr·~· an lı.1.1 yetış' tirilecektir lnc".lk olan' muharebelerin eski,:i ka. 0pyekuıı 2:rnoo tonilatoluk 4 vapıı-Belediyc reisliğine aca- .\loskova, ıx (A.A.) - Pr:ınln _ıra- ·aı pışnrnnın çıkması mumkun . gu- dar R;ddetli olacağını kabul etmek - 'll has:ua uğratmıştır. Baltık deni-
ba kim gelecek? zet~siııin ıılılığ-ı lıir lınlıel'e gtire, r!Uıı riilmektedir. (Radyo g!'lzetc·ı) Aııkar:ı, 18 (A.A.) - Arkeolog- tedirlf'r. i\Ioskovanııı hücumla zaptı zinde \"C 'Kar d<'nizdf' ayrli müdde.t 

~ LUtt.in Rüıı Viyazıııa lıülı:e!iintlc celin mimar .vetıştil'mek üzrr<.' Maarif V~ büviiY: tC'lefata mal olacaktır. 1Jiı{~r içinde topyekOn 27·100 tonilii.toluk 
B.-•letliy<' r(lı~i Dr. P.dıce~ Gz. ıııuhar ·b.nleı· ulmııştur. Rııs kıt, lan kaletı 2, Türk tarih kıırumu ela 2 rn taı:aftan ioskovayı :ıçlıj(a mahkum • Sovyet vapuru batll'llmış ve 63500 

Parti ı;(lıwl Ji\·:ıııı ı :ıı·:ıfınılan Dt' . - h:ı:;1lıca ıntU. lıh•ın nıt'Vkilr:rini muhn- Babası boğulan çacujjun le be okutacaktır. ederek hekleme:lin de biı· z::ıman me- toni!Utoluk ı G vapur hasara u~ratıl-
lll7.]ı mclıuslıığuıı:ı ıı:ım?.et r,,;, tpı•il
ılii{.ııd,,ıı lıug-iiıı l><'ııiz:ıd <ırç:m ya-
1ıılal'aktıı·. '.\[ ebıı~ olarak İzınırd,•ıı 
a:rılıııca Dr. el·lıçet Uz'un )'Pl'tnc 
lırlediyc rri,;liğ-iııe sPçilccrk zat ic:ııı 
muhtelıf ı·ivayetlt>r \'arclır. ı::ı~la 
.. ı>_deneıı i,;ııııler, belı'<liy,, nıec Ji:;i 
az:ı~ıııılrm avıık:ıf .:\Iiini:r n·r·< 1, 
Atıf lnnn, g-Üz talııbi .\I.th.ıt \'f' l' · 
şnt Lc•hiC'bı('iOğ!ııdııl'. 

faz. t.ıııiş \'ı~ ıniit aJılid J,._,ııimll'l'ıle> h d t • 000--- ~ele'\ ,,ıacağ'ı kabul edilmektedir. mısur. 
ıııukabıl tanı·ı·ıız:ı gtçıııi..-lcrdir. Her iki şe a e l Japon kabinesi kuruldu Uiç lfr meı kez, Almanların ;\Io;ıko 1 i.lkt<>ıırindPn 10 ilkteşriııc kad_ar 

rllkllt ev 'f')l'lllll'lif' P,cJedı '(• lll('e. 

[i i toplanacak, ııart ~ ok'1!1Hl ı ~"rı
pılaenk \'!' >ıuııra ıımumi toıılaniıcla 
yeni belediye reı~. s çileccktır. _D•'.· 
tabi nınn,;up bır bC'lediye rei;.ı ıhtı
mııli de vardır. 

---OOO•---

Patnllk stan<lardt 

taraf da ağır kayıplar vermiştir. Dii:· - Baş tarafı 1 inci sahifede - nya 80 kilonıette yaklaştıklarını A. lm:ııı hava kuvvetleri topyekun 
m:ının lt~ı,; hali ıı-1111 yurmag-a nım·:ıl- R ;s _ Dahanııı ölüm Yaka~ı n:ı~ıl - Baştarafı 1 inci sahifede - hildirmemiştir. Güçlükler aı-tnıakta • 55,400 toailatoluk 16 vapur batırmı;ı 
fak •ıldugu b.ill!cclc durıını \"ahnnıetini oldıı, srn ifade \'erobilec~k misiıl? toplantısını yapacak ve pek muhte- dır \'e 1Li500 tonilatoluk 25 vapur hıı-
ııml,ıaf_:ı~a e!nı.kt.~ i~e ıle, ~ıı.~ nıııka- _ İfaclc wrPcei.{inı. mel olarak bu toplantı <;onunda sı • Almanya dan gelen bir yolcu, Al· ·ara uğratılmıştır. 
,-;ıı'.c~ı~1ıı~ nıı!v:~ftak o!aca1tı hakkın- Bir gece yattık, h:ıbarıı u~·rnlu, ya:41 hir beyanat nr'!redilecPktir. mnnların ay başıııd::ın beri i\.fosk~va Alnıanya _ Jta]ya iktısadi ı] .. kı ılını."I gıtlıkç.:? :ırtnıal.t:ıılır. anam v:ıtaklaıı kalkclı, lıeninı ynıııın:• Tokyo. 18 (A.A.) -. G:ı)Ti J't'~: nıe~rdan muhareLe~inıle yarım mı] • • 

-ooo gddi İrir aratıh, lll'h1ya gictccel{ini mi haberler!' gön' ~·cn 1 -Taııon kalıı- yoıı kıahır telefat verdiklerini bil - müzakere]erı ) la \'~l Iıa1·ekctl••ı·ı' ~ı .. ı\'!":11• \"• ılı.;;;ın c-ıktı. B"ıı tı' uıluiium nesinin <'.~:ı:-;lı :ızası _sııııl:•l'(!ıı·: C:r - rlirrni:~tir. 
1 

t 
1 ..... , '" ' J • ı k 1 h Roma, 18 (A.A.) -- Aman ik ısac Lomı.:ı, !,' (,\ ,\,) - Ger~ iıı.ırıl

ft re U7.L'l'İ 1Hlc dii ına.ı f. rıliyeti lı:ık
kınıl.ı J::ıyda dPı,rr tıiı· sc} yoktuı·. 

-000---

Ilir kadının iddiası 

iı;in rııınıııı ı grkı"iğiııi :tr!ık g-ürnıc - ııeı·aı 'l'ojo. ıa~vc ·ı \'r arlıi)·~ \'P v • v -'erilerı· ı1azırı Uı·. Funk '-.,,ı•ın buraıla beklen· 
ıı.ın. <lnhitiyl' ı.:ızın, amiral Toı~o i'U bık .n.eçı ve .n.ogun uı J ·' 

11 n ' 't ı b m kLedir. Fuıık, italyan ticaret ve sa ce,, . "'.. \'akil !ık ıı:ıuı tı. ı_ı ı ''· ._eı.·ıın ve .. os ;.o\_'a ii_y;p, c-lı;isi ha- pı·atları yu .. kselı·yor 
1 "' ı nayi makamları llc temaslarda bu una rüğ',;liııır \ıiı· ;;py r;;ıı·piı, giizlel'ılllt aç- l'IClfl' nazırı, amıra ımrı.dıt baJırı • , . .. 

tığ-ım v:ıkit babamın ütmek lizrre ol- Ye naz~·:, Otiıınri Kay0 nı!!lirc na- falanbul 18 (Telefonla) .-.S~;ı gun ~ktır. 
cllt "unıı "'Örcllim. Ila;;aıı, an'.ırrıla bcr:ı- zırı, Ti:;i ticaret \'e enclü:;trı nn7.ırı, !erde keçi ve koyun derılf.!rı .fıatleri Raılyo gazetf';.:inılen: 

" "' b t B il Alman iktısad nazırı Funk yarın bcr boğazına biı' ip rlolamış, ha nnıı amiral Tenteracima münakaltıt nn. • yükselmeğe bnşlamı~ ır. u m nase - Roma"a varacak, ltal,·anın alaka _ Keçl'cılcnle .:\Iu~t:ıfa kaı·gı Ay - lıoğ-maj(a çalışıyorlardı. Biri bit· tnrnf- zırt. betle, Ticaret Vekilletiııce ham deri- J • • • , • , iktısadi 
'le, bundan on giiıı f'V\'el koc:ı~L ~iu;; tan, Jiğ-eı.·i. ii_t" ta_nıftaıı. babnmıı.1_ bo - . Da~avyn, 18 -~-'~·~-) - Japon ka- }'}rin .bors:ı.r.-ı :ılınması km.'nrlaştırıl- 1~~rin~oh;~1ı:c~~rı~·~ye~~rıp~f~ Di Ro -tafoyı hıçakl:ı .Y:ır:ıl, yan :.\furtn:ı:a ·•azındakı ıpı r..ekıyl•l'lmılı. Koıktum, bıncsındekı degı:;;ıklık hakkını.la pek nııştıı. ş te ~ b "]Ak tt harp ann• 
og"•lu Nııreılcliııin, hfıdi eden sonra " ~ 1 ı A"l k l b ma gaza sı umu a a a .,,., 
koea. illi tNlm·ı etiir('ceii;iııden lıa - bab~'lm kurtulm:w:ı ça ı~ıyon u. g a- ya ·ında uznk şarktaki yeni_ iııl\i.~af- Ziraat vekili stan ulda :-::ısında ikl ~ıilletin dah'!l ınkı iktıf';tı" 

Ege biilg<'.~i pamuk stmıd::ırdı, • 'n lıicıle zalııla.vı lıab('rclar €tnıedii!inı maga lıaşladırı:. Amı _rn · 1.ırın._nıkuu .. hPkleııını•k 1 eılıı'. S_oy -
1 1

. 
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) , dı i,birliğiniıı ffif'\'7.uubahs olacağı· Z.
illi basma falırıkasınd. kı Iiilıoratn- - - Sus, .o.eııı ıl~ lıog-ar111_ı.. . _ lendıgırıe gore Japon . Ampı•ıkaıı LıLanbul, 18 (Tc C un .1 - Zirant 
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, .. ''Jnaktaılıı· Fakat lıı'ze Cl':;re kı~ 1 

\'P rınıc:ı 100 lir~ı \';ldrttiğı h:ılde b 1 t k r ~ \' k'l S D lı ıg·Un Ank d ı , '~"' . • .,v , \·,.-.ı·ıl·.ı •,,ı!ılil edı mış Ve d(in akş:ını · 'k' J)pıJi. Jla,;an da :ııın Hl' o · .. ı \'U ·konuşmaları nıuvaffakiyelsizılıgı ii .- e ·ı i ııTı ay, ·ı ·ara aı vak.·JaştıU.ı 'çı'ıı bı'lha~-a ko"mür ve 
U • 1 \'Ut•n1eı.lit'1Jll zııbıtayıı l)J •ayet l'.\'le • l k 1 1 ' ttar•ıl k l "' l , u~ ınıntaka ticarC't nıliı Urliii{üııe getı - ~ " ılıı. Ilalıanıı boi?ı u ·tan »onı:.a a!ı:ıın: . zeı·iıırleclil' kl, prens Kono,\·pye nıillı- şe ırimize ge mı>; ve ., :ı ·ar~ı n- ekmel lıulır.mı içinıle bulunan İtal-F k 

t pamuğun '·ı\'ll"ık mi;;ıtıı:, Z:ıbıtacn .uçlu tuilılarnk l:ıh .. - Rıınu <la boğalım, gur'1uklcr1111 .vetçilcrin baskıoıı altıııda i~tıfac_le e. t- mıştıı. yaııııı, Ru•n·a·ı·:ı .on Alm"n ı'nkı·.,31· 111-rılmıştir. a ·ı!. _:. .· . " c kıkııtn baJ:ııımışfır. 1 k l k l t ·p k J • J 1 ~J u - .. ..,. 

ve elliz elyafı ıle tu~ Ie_ı ını ayn :ı.;! ı . :-o.\ r. . lll<'. zorunc a ·a mı~ ır. ı enı ııı ·ı - Fransaua ıuamıar dan o-öreceği ,·ar<.lımlar konuşulacak· tcslıit edeeck ha. :;n,;. :deller bulun-
000 

lJh·crck ITn:aııa t ·klıfte Lulunılu, <-aflar Hollanda llındıstaıanı zıya - t 
0 

• 

madığı ıçiıı staııdnrdız.ı. ~ oıı, um:ı · 13u <YÜnkü ınaç Ilas:;ıı: _ ;lesıl!' alakalaı;dıracaktır. Aııcrık J a - Ba! tarafı birinci aahifede - ıı·. 
, · - J - d nıııı·tııı AJ.:mııcak ;;:ı a,,ıııc ,ı, ııp - ı.. , 1 • t ·, !·1 . . • 

mi ·.-·ekı'Jde ;ı.·aıJılmı._tır. A .. •~:.ı.lız rupo. .. 
0
. . h 1• "'l"·f - Ben ~·ap:ını:ıın. Pab:ı;;ını lıogdu- v. onların ilk öııce Sovyt>tl,,rie uğra - \'e maı·t'ı..al Petl:ne raporunu vermiş-l•••A--N--·A--0--Q--·L-·u-~• 

ru, y::ırııı ticaret müdür ll)!,tın c y.:ı • ö , , •• G"· t . bıriııci g,ım.ı <aza eıı P1 >ını::ın °' um. ~acakları zanneılılmekleclı:-. tir. Nnzırlar, cumartesi giiııU Vişicle pılacak toplaıılııla telkık cclılecek den .ıınr:ı K. S. I'-. - . _,o;r, epe~ 1 Dedi. Sonra birlikte lıab:ııııı b:ı,ın- l\fadrit 18 (A.A.) - .J:-ıpon bii - tonlaracaklar ve general Veygand 
ve tip, kat'i şek.lini alını::: olı:c:~ktır. t:ıkınıl:m -~ırn,;ıncla lıır maç Y]_Pı f - dan tutarak cluvnrn daynclılar, nnııem, yük elçisi layrnre ıle Vzboııa git - top)a'ltıya iştir:ık €decektir. Bu içti-

. Ondan sonra Tiirk paınuğıı tıjıt tcs- cak ve musabakayı k~z.anaca ~ o an elbi~esiııi giyd;:ı;di, ceDHZl'Yi {!;:ağıra mi ti. , • nıada Dalacliyr, Gnmelen, Blum ve 
lıit olıınacak!ır. h~kı~ hu kar~ılıış~ıa 1.j,'ı~· korıl.n~~;; inclir<~!ler. ~ir hayv_anın ı~stline iki ko- • Y~~ingion, 18 (A.A.) - ~falaya lleYnoıııın hap·s edilecekleri kalele-

0 a!1 ·up::ıyı naca ·tır. :ı '1m 21' • fün yukleclıl r, gittıler, hır >':ıat sonra Tribun ·nzn·oı" 
1 
c ·::ıaldi tarihinin koııuşulacağL kay-

P' .......... . 

Sahibi ve Ba§Irlnbarriri 

HAYDAR R0ŞT0 0K1'.t:JI 
hal tn "onra lıa. Jı,·acak o::ııı lıklerc dünıhiler. J J' 
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. r · ı -. k l 1 l k " . . aılOnyaı a o Hl ıı·aıı ulayhill? dedilmektediı·. Umomt Ne§rlyat MQdftrtl I~ ll'<t' edcceklerı :l( l'O ara :11!!_1 - B:ıbaınııı CCSC<li ortada yoktu. An- J • ı·· r .... ·eti k·ır ·ıl· lll'lk içın Visi, 18 (A.A.) - Tulu.:; ı1irnııı -l:ıı;ınnıklıırından bu mü<;abaka :,la - 11em nmcanıııı evine <>itti beni ele "Ö- 1 ıeı lukılu \azı} ld - 'b~ld". ' kt HAMDI NOZHET ÇANÇAll 
'-' • "' ıazır ı - ·ıı· ''fiJH ıgını ı ırmc· e · harlıi, 25 komUni;;ti bir .'.~ııedeıı on ka ''e heyecan uvandıracakbr. t" ·d.. • ' ' - .. -
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Teknik tedrisat 
müsteşar lığı 
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·r E · ı . uı u.. . .. clıı·. G4zele, salııl ve mudafaa m:ı - brs ~<'neye kndnr hnpi.~ cpz:ısma i lanbııl 18 (Telefonla) - .M:ı:ır: ,u nınçtan pn·el ve ~mat l• te a~ · - Kaı·dcşııı knı:tı, [l'ıt, :ıra, bul. h ıı . 1. k' h· lk chlıa i · hı·afhr m:t~~:üm e'tıni:-;,tjr. Bunların hepsi de '.('k"l,et'ı te'knLı'k te<lri at müstf". ariığ'ı- ni kuliiplerııı ikinci takımları ara - Decli. 
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.. · • ...... E 1 h · ,· b' .. ı k .. I· < a ev ıra ama arını v~ ıca )111( .. '" \'.tlınncıdıl'lar ve kanunsuz fnallyct-ıın t •knik fi<,rclmcn umum nıucluru " 1 sıııc a usu~ı ıı· mu..;a )a a ) .ıpı..ı Reb, istintakta çocuğun ver - k 
1 1 

.. t - t . 
1 

t d'. -t hkA l'lm'şleı·diı· 
'. - "' nl·t ı· f ı . k l H l'l ·ı me erını avsıye e me' ıı. . e'l >na ·um et 1 1 • .. 
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Ab Ydlıiı 1400 ~. one : ı A~lıiı soo IW~cHi L"z~l tnyin eılilmi:;tir. c .. ' ı . mi,; olduğu i a< cyı :') ·uı urılu. a ı, Diğer lıir gazete tle makaJe,,ıııde, Pa;:!s., 18 (A.A.) -_Hukuku du -
ifatlesinde baha::ıı ölclUrüldiıkt.En som·:ı Japon kalıiııe lıuhranının Japonya - \'el ·sahasında ihtisası .ıle t:ı:ıınmış 
kentli;;inin t:ır:wıtyn ('ık~ırılrlığını ~üy- ııın, Rusya yeya cenuba clcıp;ru hai'('- prof"~i\ı- Lotiir, Irk, nıı~~et :c devlet ldarehaneı ikinci Be7ler Sok.ali 

Y a1'ancı memleketlere 27 lira 

ı~ ELHAMRA ~latinelerden güıı~ .. DA. . itib~ren 
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Mevsimin en en şen ... Zarif ... Yeniliklerle suslenmış bır a§k fılmı olan 

EGLENCE KADINl'nı 
TYRONE POWER - LİDNA DARNELL gibi herkesin takdir 

ettiği biiyUk aı-tL~tler tarafından yaratılmıştır . 
Ayrıca: Renkli M1Kl ve MEMLEKET Jurnalı 

SEAXSLAR: 3, 5, 7, 9 da İLK :i\IATİN'E UCUZ F1AT 

-::-

lenı:~ti. krle geçeceği hakkında lıır ı~arel mevzuu draiıntl~ veı dıyi hır konfe
telakki olunamıyacnğını Y•tzıyor \'C ransta demi~tir kı: Dunun üz~rinc iki ifıı<le :ır.:ı~ıııda!d 

tenakus reis tarafından kendisine an
latıldı. Çocuk, mahlrnm"'de söylediği 
ifadenin doğru okluğunu. eYvt!lce kor
karak ifacle~iııi o ,.;-:;kilde Yerdiğini s:jy 
ledi. Sonra Vecah~t \'e Ha~aııa ne di
yecekl-=ri soruldu, çoeuguıı, amcasının 
tesiri altında kalılığ-ını ı:.öyledh'ler, .Mu 
hakeme, başka şahitlerin dinlenmesi 
için talik edildi. 

-diyor ki: - Bundan ~vv~l k~tada Lirlik na-
- Uiz ourada, pek ·metli ol - gıJ Ji:1zım idiyse şımdı de Avrupada 

mıyan Rujyanııı yıkılma,;ı h:ıriç, lıir böyl0 lıir bil'~!ğ-~ ihtirac; v~rdı.r. Al- EYKAT. 
korkutma :siyaseti giiriiyoı·uz .. fapoıı manlar, komunızm tchlıkesınden 

8 
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GONDELIK TAKViM 
1360 Ramazan 27 

ya, uzak şarkta gerginiiği nıuhafa. - kııc'i :trr.rnkla Avrupa de\'letle_rine. bil- Sabah : 6,
2
2 Akpm 17,31 

za ederek üçlü pakt ortakl11rına hız ni!~ ym·dım yanmışlardır. Sımdı de -: 
met etmekte ve muhaı·ebe harici kal lıirli~i ırerçekleştirmekle onlara Öile :12,10 Yat. 19,0' 
manın mükafatı olarak istedii{i ta - takdire dc>ğer bir yardımda buluna - 111:.ki:'n:d::i._;~l~S~,1~6~~·:ı:•:•:•:::k:._.:.:...;4ii'ıllı~'1!' vizleri elde edeceğini ummaktadır. caklardır. •• . 


