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Nüsha&ı lıer yerde S kuruştur 
Çarfamba TELGRAFı ANADOLU- lZMİR 
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I 

~ ' 
İstanbulda odun f iatları indirildi 

İsLanbul, 30 (Telefonla) :__ Şeh~i~iz Fi~t müra
!rnhe komisyonu, bugün valinin ıreisliğinde bir top
la"ltı y~parnk muhtelif mevzular üzerinde görüş
m<'lerde !ıulunmuştur. Komi•yon, bu toplantıda al-
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Günii ıreçmif niiahalar 211 ı.uru9tur. Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

<hğ-ı bir kararla odunun çekisinden 50 kuruş oııdir
ınistir. 

Avrupa ahvali-
ne bir bakış 

r *** "\ 
Sovyet n1ukavenıeti, 

u, usuk milletlerin ma-- . 
nevivatında bir kamçı -
darbesi tesiri yapmıştır 

** Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 
• 

Şahıi büyük felaketler gibi millet
çe uğranılan büyük mağlubiyetler 
de inıanlarda derin bir rehavet, ıon· 
•uz bir durgunluk peyda eder. iç
timai rabıtalar çöziilmüt gibi kütle· 
ler derin bir korku içindedir, her 
ferd kendi derdind·n. kendi ıah•İ 
menfaatından başka bir şey düşün
mez olmuıtur. Ferdl~ri tereddüds~~ 
ölümlere atan millıyet zenberegı 
ıanki kırılmııtır, hiç bir aksülamel, 
hiç bir kıpırdanıf, hiç bir İayan em· 
rnareıi yoktur. Kütleler ıuurunu kay 
betmittir. 

Cephaye ıevk edil<'n Sovyet kuvvetleri bir şe hird .. n ıteçerken ... _ .. ~_,_ - ., __ , ,.... ...... ,.,..,,...._ - - ., 

... ~.Ş.ovy.~tlere .. 9öre_ . 
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f Aske1fi Vaziyet 1 
-ı- ,-

Şarkta iki taraf hazır
lık devresine girdi 

Moskovaya ve bazı nıınüıkalara kar dlişn1esi Şark 
cephesinde kış haı·binin başladığını göstern1ektedir 

Kiycf ınerdan büyük muhnr~fıe~i j 
neticelendikten 80nra şark cephe"iııde 
harekıit tekrar bir durgunluk den·e-<i
ne girmi~ gö.ırünmektedir. Ger~k Al

i mnn ve gerek SoVYet teblij:ıleri mUhim 
bir hareket kaydetmemekle berııb<!r, 
cephelerde muharebelerin dffıımıııı 
bildirmektedir. ı 

1 Buna mukabil de şimdiye knd:ır bü- 11'l~~,;~~ 
yük ölçüde hava faaliyeti olmaktadır. 

Şm·k cephesinde bugün görülen dur
gunluğun tabiiliğini kabul etmek 1:1-
zımdır. Çünkü büyük muharebeden 
•onra tnıırı·uzu yapan tarafın haznh
nıp tertiplenmesi lilzımdır. Huzıılık 
kelimesi, büyük ordular için g.:.ni~ 
manalar ifade eder. Gerikl!'den ileri,·c 
~oğru her bakımdan yapıl:ıcak hazİr
lıkta zaman meselesi çok ehemmivet-
lidir. · 

Ancak her içtimai hadise gibi bu 
hal de devamlı değildir, muvakkat· 
tır Bir gün gelir ki ufak bir ıebep, 
al~lade bir meaele bu uyu,uk insan· 
ların maneviyatında kuvv .. tli bir 
kamçı darbeıi gibi birdenbire bir 
ailkinti huaule getirir. Kırılmıt oanı• 
lan milliyet zenbereği bütün ıalabe
tiyle kendini ıöıterir, içtimai rabıta· 
11 hiç ~özülmemit gibi bütün kuvvet· 
!eriyle tezahüre hatlar. Kütleler ar-

Bir Alman kro· 
vazörü batırıldı 

Günleri, haftaları çok görmemelidir. 

bıokhavz al d Hazırlık için geçen zamanın, mağlup 
ın ı taraf lehine olacağı da hesaba katılma-

lıdır. Ancnk Almanların Fıransız har-

ı. l k l binde general Veygand~ yeni c~phe 
Cenupta ta yan ıta arı tesisi için fırsat ve zaman bırakmarlan 

da 
binlerce esir hareket~ geçtiklerini hatırdan çıkar

lık ,uurunu bulmıya baılamıştır. ı\tuharebe devam ediyor. 

Bu içtimai telatümün en ıon nü- Baltıkta iki Alman des-
muneaini timdiki harpte görüyoruz. • 
Geçen aene birbiri ardından Alman' troyerı de batırılmış 

mamak ıcap eder. Bu maksadla Alman-ı 
almıslar !arın şarkta da vakit kaybetmcd~n ha- • . 

. .• . r~kete geçmı;leri beklenelıi!ir. Bugün- ~iman .aak~rl~~ı Dınye!'er nehri üze· 
yanın lcuvvetll darbeleriyle iakambil ]\[ k . 30 (A A ) S . t 1. b 
k • 1 'b' k l 0 JJ tJ b o.q O\ a, ' • ' - OV\f e • aiıl arı gı ı yı ı an mı e er u 1... .. 99130 · büt .. · h 
darbelerin tiddeti altında aerıemleı- ıgıne gore: ~ . . gecesı un cep e 

• 'b' k d·ı • · k b 1 • 1 d boyunca şıddetlı muharebeler olmuş
mıf 8'• ı en ı erını ay e mıt er, e t 

Berlın, 3~ (A.A.) - Alr;ıan teblıgı: kü duırgunlugun ifade ettiği mana bu·ırınde hır kopru kurmaga çalıııyorlar 
Dinyepe~·ın doğusundakı harekatta dur. va kuvvetleri Len 'ngır d H k 

İtalyan kıtaları mühim düşman kuv- Buna mukabil Sovyetlerin de kendi- 11-fo•kova demir''Oll~rın a k' ar of .ve 
ti · · · h t · l b" l · ı · b' h ı · 1 • ' a arşı en 'ıd· 

rin bir meıkenet hayatına dalmıılar• uırB. it kt S t d it. b' 
\•e erını ım a e 131ış er ve .ı~ erce.esı~ erınce ır azır ık de_v:e.sine girmış detli taarruzlarını tevcih etmişl.;rdir. 
a!mışl~rdır . . Do.gu cep~esın~n . şı~aı olduklarını kabul edebılırız. Cenub~ 1 Bu taarruzlar, cenuba sevkedilen 
bölgesınde._bır p~yade tume~ı bır duş· k~vvet gönde.rmek, cepheyi herhnngı kuvvetlerin mahallerine vaktinde ·e· 
nınn mevzıınc hücum eylemış ve . 2~0 bır yerde tesıs ile gerileri buna gö'l'e tişmesine mani olmıya matuf b l ~ 
dtışman blokhavznı zaptetm?şt:r. tamim eylemek şüphesiz zaman me•e- gerekti'!'. Bugün gelen haberle u ~ts~ 
A.man ayyariıl rl, · r tof böl nil~ !dlr. Ancak Alm nl r1n bildirdikle- k . r, os 
demiryolu nnkliyatına müessi r su"Ctle r: rakamlar eğer hakikat fae, g0,·yetle-ı ovaJ k ve _Ru;ıranı~ ~azı rnlh~ka!arı-

dı. Hiç bir tarafta en ufak bir mu- a ı · .a ovye onnnm~sı .. a. ı .'~ 
kave ı · · b ·ı b• . tonluk bır Alman kruvazöru ılc ıkı 

me nııaneıı, en aaı ır ıayan d t . · • b t 1 d Ü · ·· 
alameti yoktu. San i daha dün Al· ~s ro:;erını a ırmış ~r ır. çüncıı 

k hl b 
•
11 1 

bır destroyer hns:ıra uıırııtılmı•lır. 
manyaya artı ta anan u mı et er 
değildi. Bu hallere hakan bir inıan 
zannedebilirdi ki artık bütün Avru· 
pa mukadd•ıala boyun eğ~, Al
manyanın kurmak istediği yeni ni
zama ae11iz bir tealimiy.etle mula
vaatı kabul elmİflİr. 

ç •• • ı • hilcumlıır ynpmı~. Leningradın doğu- rin bu zayiatı kolavlıkla teliifi ed->bil- na ~ar yagdıgını bıldırmektedır. Bu o r Çl ) n · . . · sunda ve Murmansk demiryolu üz·•·in- meleri biraz güçtür. • vazıyete na_zaran artık şark cephesiıı· 
Konfer~.naa .. ıtlırak eden ~ningrad de tuhrip faaliyetine d• \·am etmiştir. Sovyetlc~·in de bu hazırlık d , _. de kış harbı başlamış sayılabilir. 

Nutku 
mudafu mareıal Voroıılof . Buda~S!'<': .so. (A.A.) - Macar de c:nuba yeni kuvvetler gönd:~~~k~~ (Radyo gazetesi) 

Moslıova konferansı aıansı bıldırı~or. oldugunu gösteren F ti 
1 Ukrnyna~a Y:1Pılmakta olan har~- Alman hava km·vetl~r~~i~ ~~i ;~:;:]:;~: Akd • d 

Bugan Avrupanın muhtelif bölge- - ketlerde müttefık cırdular ilerl yürü· demiryollarına tevcih edile t·. . •. enı z e 
1 h · d s t •ht• D 2 · · h.f d d n aıırıu,, erinde hemen emen aynı zaman • 1 ·ı· b k'l. Atl t•k ovye 1 ıyacı . - .. v;.mı """ .... 1 

.... - ]arı a bunu anlatmaktadır. Almnn ha-
batlıyan tezahürlerle anlıyoruz ki ngı ız aşve ı ı an ı 1 . 
;~~~k:~~~çmt~eb~:a!;!i\t!r·i.~i';: harbi, Rusyaya yardım ve tesbit ediliyor G lÜJ n lÜI Dil M <®~e o ey>~ of Har b 
liii •İya•etinin aembolü mahiyetinde lngiliz ordusu hakkında 
olan Laval'e kartı bir auikaadla baş· • h d. · T •• k h k• • k • tıyan bu ıezaharıer.hemen her taraf- ıza at ver ı Amerika ve Ingilizler her Ur e ImJ 0• ye 
ta devam ve teakup etmektedir. Pa
rute iuaı kuvvetlerine hemen her "Almanya Rusyada du- yardın11 yapacaklarını 

Nelson zırhlısı yaralandı, 
bir vapur battı 

giİnmiiaferid,fakatfilimukavemet• k l J b
0

ld' d
0

l dog'"" ru •t ı·d· 
ler birbirini takip etmektedir, Belçi· raca mı, spanyauan ı ır ı er gı m e l ır 
kada na~liye veoaitini ~ha clmiye A~rikay'a mı geçecek Moskova, 30 (A.A.) - Üç devlet ita/yanlar ise lngiliz za-
matuf hır takım tetebbuıler yapıl· /' / konferansı dün açılmıştır. Beyanatta 
mıttır, Norveçte en ıon mukabelesini adayı mı istilaya çalı- bulunan İngiliz hcy'eti reisi Biver- Köylü ancak bu suretle nıasraftan zahmetten, yiatını çok ağır 
umumi bir örfi idare ilanı ıeklinde / k b .

1
. burg demiştir ki: • •• i • / 

görmüt olan bir çok tez.ahürler v~~- şaca ı ınemez.,, (Devamı üçUndü aahifede) iş ve zan1a kaybetmekten kurtu}u r gos .~Tl!JOT ar 
dır, Çekyada memleketın baıvekılı- E 1 . .. . • _ yo ltalynn teblıgi Akdenizde 9 saat 
ni bile vatana hiyanet cürmü ile tev· INGILIZ ·IRAN. RUS ITTIFAKI 000 

1 ın ~~e kı :.unk~ ~Ntfs~~yda, ya. ~1ag!ıgını ihata eden bir kol açmn süıren bir muhar~beden sonra İtalyan 
kif etmek zarureti hasıl olmuş, Al- r-Vegveı·ın baganatı-, ' 1 ~: na 1.Y~mız .e ıra ma- ı e sa.:ılmış olsaydı, köylümüzün bu- hava ve deniz kuvvetlerinin Akdenizdc 
manya bütün bir aiyaaetin eıa•ından HAZIRLANDI ~ş_a ır :a~ı~yeMmutehassısın~n ara~ gUnku Y.apısı daha fazla kuvvetli o- mü~addid İngiliz harp gemilerini ba-
defittiiini göıtermek için buradaki • b~gıkı 0 u ~·f· aaşıkf n;hıyedekı 1 lur, . koylü.müzün manavi bünyesi, tı_rd~ğını ve ciddi hasara uğrattığını 
~mumi vali.ini değiıı.i.rmiıtir •• H. ırva.· Jta}yan donan- ır oopera ı verece ır. akat ko- neşesı ve zındegisi çok daha yüksek bıldırmiştir 
hatanda hemen her gun yenı hır ha- operatif haricindeki köylünün has- kırata çıkardı. Fakat bütün bir es- . !talyanla~a göre ilk hücumd~ ~ir İn-
d. f b k talık muayene ve tedavi ücreti de gılız hafı"f kruvazo··ru ı"ki torpıl ısabe· 
ıae, mün erid ir mu avemet !eza· b .., ı doktorun olacak. -0....a.ını ikinci aabifed• -

hi.irü görülıııdktedir, Hır.'atiıtanda· maSl ogaz ar• Düşündük: - Devamı 4 üncü sahifede -
ki. bu kayna•ma o kadar umumidir 1 k ' ı d d - Köylü, artık doktor arıror. 

1 oraya kral o!~rak nasbedilen t.al- an geçme en 2 - Münevverin, doktorun mü. 
Yan Prenıı· henuz devlet merkezıne t. h k.. •t ' e a••ı•ın oye gı mesi lazım .. 
ayak baaamamııtır. Eıki Sırbialanda Kafkasya alınamaz Anadolı:nun t "h ' b k ~et., mukavemetleri dev?m etmekte, • . ar~ ı, . u i i büyük ıstırap. ~e hakıkatın nıh8yetsiz teza-
'•ta~ kuvvetl~rinin bire kartı ~ili . 1 BO" AZLAR ZORLA GE Çil[· ~ürlerı ıle doludur. Asırlarca köylü 
§e lınde tezahür eden amansız şıd· U ıle fen (ve bittabi doktorluk) arasın-
~~~leri bile bir şeye yaramamakta- MEZ, AKSiNE DE TÜRKLER ~a deri': bir uçurum yaşamıştır. E-

h Vakıa qgal kuvvetleri bütün bu • 
ıırf'ketleri Bolıevı1c propagandaaı· 

~a atfed!_yorlar, Ancak bu propagan· 

MOSA. AD E E ger saglık kanunları ve hekimlik, TMEZ Türk köyüne onun bütün yaşayış ve 

b an;ı"• mevcud da olsa, her tarafta 

Hindiatan kuvvetleri kuman· 
danı general Veyvel, tayyar., ile 
Tahrandan Bağdada gİlmiıtir. 

-Devamı 2 nei Sahifede--u erece kun-etle ve bu kadar ini 
olarak tezahür edebile • • 'hı· al il . cegıne ı un A d 

~AR t.Tı..tR = 
:.~r ebmezk. Bıze Öyle geliyor ki bü- vrupa a ı·ht·.· - Buna da bir çare 
un u ıpırdanı.alarda Bol evik ;\ 
p~opagandaımı~ ~etil, bizzat Joı~e· Jngiliz batvekili Çörçil la"' 1 ala"' metlerı• Hükumet avlusundaki fotoğrafçı 
Yık mukavemetının l0eıiri daha pek Londr:ı, 30 (Rady?) - Jıı giltere ve aı-zuhalcilerin buradan kaldırıl-
ço.ktur .• Avruı>anın lfgal altmdakl başv<>kiii Çörçil, bugun Avam Kama- ma11 kararlaıtırılmıttır. Bu kararın 
!!''!~etlen dllne kadar Alınanyayı rasında hükumetin harp masrafları • muoip olması ınuhtemeldir. 
0~u_nde durulmaz bir kudret olarak için bir milyar liralık kredi istenme. Bazı ısyan mıntakalarına Fakat JU ciheti de unutmıyalım: 
rorüyor, ona karşı mukavemetin im- si hakkındaki teklifin müzakeresi Bu fotoğrafçı ve arzuhalciler, hü-
kAnıızlığına hükm,.•Fyorlardı. Ruı lmün11~ebetiylc harp vaziyeti hakkın Almanlar tayyare ile kiimet daireainde iti olan bir çok va-
~ukavemeli bunun bir vahimedep da beyanatta bulunarak, Atl:ıntik h ~ d• l tandaıların müıta.cel işlerini, kısa 
ıbaı-et o)duiUDU ubat etmİf, bütün tnUharebeSi, ingiJtetede jaŞe Vaziye. ucum e ıyor ar zaman içinde, RZ bir maarafla ııör. 
"Yuıuk milletlerin maneviyatında ti, Rusyaya yapılacak yardım, iııgi- mekte ve onların ihtiyaçlarına cevap 
Yllkarıda bahaetti.ğimi:ı kamçı dar- liz ordusu ve harbin müstakbel in • Ç J 'd vermektedirler. Şimdi bunların uzak 
~·i gibi hır ailkinıi huauıe getirmii- ~işarıarı etrafında izahat vermiş - ekyaua ı amlar git- yerlere kaldırıımaıar. veya d111ıı1ıı-
tır. tır. tikçe /,azla/aşıyor maları doğru değildir. Fikrimizce 

ATLANTI ~ HARBi onlara, hükumet civarına yakın bir 

tınBu 1.aynaımanın devamına İntizar Londra, 30 (A.A.) - Prağda evl"el- yer gösterilirse, hem bunlar ekmek 
e el!yl:ı. Çörçil, Atlantik harbiııden bah. ki gün idam edilen Çekler arasında es- naralarını kazanırlar, hem de hal-

sederken, Hitlerin yedi ay evvel söy- ki Çekoslovak generallerinden Bili ile kın zorluia düımeıinirı önüne geçil· 
- Devamı 4 Uııc:li ••hifecle - - O.Yamı dllrdiblel Mhif..t. - mit olur. ** . 

Hamel! NUıhet ÇANÇAR 

... 
' 



'(ANAJ)OLU) 

,,icskova konferansı Günün meselesı Rahmi Filibeliler llava ('Eeh~-r·v Memleke Habe 
_ Bu tarafı biııinci aahifede ·- - 8&1 tarafı biııinci. ·~ede ::- kurumuna 1500 lira -·~ ·« 
_ Arr,~ır·a do fümmıza karşı bü- kl zihniyetin kabusunıı ıluveten Turk d'l k il BUGONKO PROGRAM 

iık bir lıeııcumll7. rnrdır. :\!uhsorebc hekiminin de büyük şehir m~rk~~- ver 1 er L. e ve or a o u ara 7.30 Program, i.33 ~1ilzik: Hafif 
rncydnnl:.ırım1nki vnziyetimizin iyili~i- krinden -ayrılmak ~~ieme~e~ı~ k~! Şehrimizin tanınmış tüccarlarından ) S parçalar (pi.), 7.45 Ajans haberieri. 
ni Liiyük ölçüde onlara borçluy.uz. Muş- lüyü kendi iptidai sağlık bılı:.ısı:. bu- Rahmi Filibeli kardeşler müesse::.esi, R.00 :i\füzik: Hafif parçal:ır progrıımı-
tC>rek diii;mnnımı7.ı yenmek içın ,Yapıl- yücüsü, muskacısı, -a:.aba ~s~unde Türk Hava kurumuna bu defa da 1500 2300 ı b k d ' d nın devamı (pi.), 8.30J8.4i, Evin ı;aa-
m:ıgı Jfizım ~len ~-ardımı vermıye ve avaz nvaz bağıran mutat.abbıb1 , bu- lira teberrüde bulunmuştur. Vatanper- ta e e ay o un U ti, 12.30 Program, 12.:rn Müzik: Oyun 
bu g:ıye ile bütı:in fedakarlıklara kat- !aşık bezli ebesi ile baş ba'l'l bırak- \'erane hareketlerinden dolayı kendile- . & havaları, 12.45 Ajnns haberleri, 13.00 
lnnmıya hazır olduğumuzu göstermek mıştır. • _ rini tebrik ederken; bunun diğeır mü· , :\fözik: Saırkı ve türküler. 13.30/14.00 
nwre bUKaya gel?ik. z~.m~~ın kıymet- Köylü~e. sa~lıga a~aka v~ k;Y.ı;ıet essese ve 7,engin.lcrimi~e de nümune • .. .. . . .., " .. .. • • • _ ,.f J b :\Iüzik: karışık program (pi.), 18.00 
li bir unsur ol<lul{Ulltl !'.oylısen Moloto- verme hıssı, bır terbı~e, hır '.'[~;\'ad olrn!1'4Inı tPmC'nnı eyl<>rı7.. ~taarıf ınudurlugunun guzel hır tamın11 a e eye Program, 18.03 ;\Iüzik: Fasıl h~y'eti, 
fıın hakkı vardır. haline ancak eumhurıyet dC'Hın~e x • ~ l l .. · k l r 18 25 Konusma (Dıs politika hfidiseie-

Amerikan hey'eti re~~i Yayl~n? ?n gelmeğ~. b~şlan:ııştır:.s:ı~lık ma~.a:ıı~ Sanavi umun1 müdürü verılen yeknesa { 1uvıyet vara a ~ ı . . ri), 18..15 Radyo ç~cuk kliibü, 1!).30 
bcynnatt:ı bulunarak ~yle demıştır · ması, buyuk kütle uzerınde. sıuıs.: . ..d .. ·· Re~·d Tnrakçıoğlu uo ı bulmustur. Bu oku.IardaKı ta le- Ajan,; hnberleri 19.45 Serbest 10 dn-

- Amerikan hey'eti, Birle~ik .<ley- nek ve sıtmasından ruamma, fren~ı geldi , :\~a~rü n:ıu :r~ılın;' iril~is oldu- be, vakınd~ki müsait diğer ilk okııl- kika, 19.55 }1ü;ik: KamHk şarkılar. 
leti<:r reisi tnrafmdan A g?nd~rılrn.~ştı~; ve veremine kadar ancak cumhurı- ~inı ;.;ene ~r İerde t~ftisie~e bas- ,aı a' nakledilecektir. 20.15 Radyo gazetesi, 2Ö.45 Müzik: 
Bu mühim :ıiyasi bir hadıscdır. Çunku y.etle beraber çalışmağa La~l~.m:ş- . Ankarad~!ı .~e~rlmizc gelen sıma· gund-an mekte~ . ~ ·on• .. L Tilkilik erkek okulunda kayıtlı Bir halk türkfüıü öğreniycıruz. 21.00 
Amerikanın bugünkü durumu muhare- tır Köylü şimdi sağlığının, buyuk Yı umum mu duru Re~nd Ben er, fab- lamı~tır. Bazı ılkokullarcl.an " • . 1 h .. kta. kalan dört yüz Z. nat takvimi 21 10 Müzik. Sö., ve 
.__ dısıdır Hitler ve askerlerine ka.rşı LU: nimet ve ne büyük bir cevher ol- rikalarda tetkiklere başlamıştır. Yer Karataş orta okulunu teftış eden n

1
rn ° t1ıpb enukz adçı a' ·!ere baı:ılırncak~ ~ır,' . 'Jnı•i Zl 3Ö Konu~m~ (Sıhh·ıt 

.,." " · d d b b 1 t ı· f b 'k I h Ik · · z ·r "d" .. bilhassa son 'mıf tae he e, va ın a er,, '· ·' sazı:::em.ıı", ·· , • "'·r:~tiğiniz . avaşta size yar ım u u- duğunu anlamıştır ve u an ayı!'J ır ı a rı a arı mızın ".l a ıyı n• ucu ırı mu uru, ' . . . - . , . . t') 91 45 Müzik. Riymıeticumhur 
r~n'~ak irin bura va geldik. Zafere ka- ki büyük şehir ve kaz-al ardaki dok· mamulat temini noktasından tetkik~ be;ıiylc alil kadar olarak bu taledb<'· •ır ~.. 'f' v kAI t' den gelen mfüıaa- ı,;baa dl 's 1- 29 30 Aı·a~s hnbc~leri '>2 4') 

' " • · ' ·· .. 1 k" · 1 · t , ktndı · 1·· J k · J ı· · · · t "e ki'"'fetler'ni göz en maarı e ·a e ın · an o. l. • -· ' • • ~ · • dar tam yardım vadcdıyoruz. tor kapılarına her gun yuz erce ~y- er ) ap .11 mn " . ı. . apı nca 1f! e 1111 yazıy e • .J" . ' · • .. · b · bina kiralanmıştır. ::Vlüzik. Dans müziği (pi.), 22.o5 '23.00 
:\Iosko\'a, 30 (A.A.) - Röyter: lüyü ·evketmektedir.. Buna ı'CVın· bu tetkıkkr nrtıce>ı;ıncl<> tc>sbi olu- geçirmi~ ve kcııclıl~rıyl~. ~:1~~ıhal~~ ı ~e k u7b~rıııe, ır ·re ihtiyacı, diğer )·arınki program w kapanıs. 
Her üç hey' t rei;:i de :\Io~ko.va ko.n· memek imkansızdır. Çünkii korkunç nac~ktır. .. . ... hulunmu~ur .. ı laarıf mudu~.u f!e.? 11: ı · I.e te ın gn a v~sa~lunmu.ştur. Te ·i- ı 1 

foran>ıının ehemmiyetini rleğıl'. müs· bir zihniyet, (hekimi sevm rı:ek, on- Tıcarct odaları umum muduru le ki t.eftıoılerınden sonra mulhakat.ı ~kullardsn iemı~ht' acı icin d Ve- (f-:5) IR\ l!:=I :ı=::: .!!S\ 
t:ıc.~liyetini t<>b:ı:riiz ettirmişlerdır. Bu dan çekinmek, hekimliğe ınanma- Ahmet Cemil htanhulrlan ~ehrimizı:.> <siclecektir. k~\ V<> malze~e .1 t ı:v miştir e ~ ~ U C2J cs;;;B 
kon.feransta maddi hakikatiı; :;;embolü, mak ve sağlığa kıymet :ermemek p·elmi~tir. .Iaar:i müdüi-1~~~· bütün li,;e ;·a «t etten hava e ıs ~~RTLARI 
Mare~aı '\'oroHilofun I.:enıngraddan zihniveti) yıkılmıştır. Hekımden ka- ortaokullarla enstıtu, ak~am kız ı;a· . TALEBE il talebes· 
husı1~f surette · g'lmeı:.idir. lfareş.-ıl çan, ·kinini kiremitliklere fırlatan T' • • f ı~ ll • 1nt okulu, muallim mektebi müdür· . Lı:;e ve._o~ta oku ar maa 1.ne v~-
nı>~f('lldir. Her şeyden evvel acele J:arp Türk .l\öylüsü artık çok aza!tıwıtır. • Ul IS 1 " yo at !ilklerine bir tamim göndererek ta· rıl.ec~~ .. huvıyet kartlar~larakrıf mu-
ınalı.emPsi teslimi ve doğrudan dogru- Fakat bu yeni uyamş .. k~rşı.~ı.ı~~a, !·~~ ., \ali B. Fı~ad Tuksal, d.lin do t~r!s· 'ebenin her ~yelen evv.f'..l. cj.çtdi ve v~- ~urlugunce J'.~knasak kteb ?.-astı: 
va İngiliz askeri yardımı konferamım µılması iktiza eden muhım Lıı ış 'at· tıK yollar ınşa'!ltını teftı~ etmı~tır. kur olması lazım geldıgını, kıyafet!- ı~lm~ş :e b_ugun her me

23 
~ gonde_ 

~n mühim mcvzuudur.. dır: ı:onıova turi>ıtik yolunun insaatı yn- nin düzgün bulunması için talebenin 1 rılmıştır. Bu kartlar,t 
1 

kuruşluk 
}foskova. 30 (A.A.) - Tas:. . ~ • lımda sona erecektir. Bostanlı - Kar kasket giyme,i, kravat takması ic:ı~ 

1 
~amga pulu y~pış ırı ~a suı:e -

:ın Eylülde Stalin, ::.\Io.::;kov:ı ı;:onfe· Köylü şehir ve kaz~dakı · a~lıK ~~yaka turistik yolunun beton kısmı ettiğini, talebenin iyi yetiştirilmesı tıyle talebeye verılecek e .. ~alebe, 
t-:ı.n. ına icıtirak eden Lord Eıve:b:ırg mües:;eS{'lerine ı:e. hekımle_r: dogru için mühim miktarda çimento temin için değerli mesai .~arfının teminini 

1

1 ~rn~uınla tramvay :y;e ot~bu:.ler~eıı 
ik Va~· landı ikinci defa ·ohrak .ı:e~o~I değil, hekim ı.·e ~aglı~ ~eşkilııtı artı~ edilmistir. Fazla amele ilP fnaliyete btcmi~tir. ıstıfade edecek"tır .. rale~ nın, h~":'" 
0tml.,,tir. lı:ülakatta .\folotof ve Lltvı· lıi)ye <loğrt; . gıt~ehdır. ::.\Iade~b geçildiğinden bir buçuk -ay zarfında 1Iaarif müdürlüğü, muallimlerin 1 yet varaka.ların.ı vıZe ettırme~. ıç~!1 

ÜZÜd 

494 F. Solari 
355 'Czilm Tnrım 
221 M. İzmir oğ. 
220 .i\L J. Taranto 
131 Akseki Ban. 
100 İnan sir. 

84 l\L H. Nazlı 
82 1. Hakkı Verııl 
76 A. R. Üzümcü 
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46 
42 
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42 
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50 41 

ıı~ 
47 
·14 

{)0 45 
50 49 üO 

44 25 
·18 4S 

"18 !)() 49 i>O 
.17 .ıs :;o ro.f bulunmuştur. Tlirk milletının nufusunun ekserıye- bewn yolun iskele~·e kadar uz:maca- ve bilhassa kadın muallimlerin kıya-j ,ramvay şırketıne V.e_!a oto.Q.us bu-

:\fookova, ao (A.A.) - Tns: ti köylerdedir, z.na.demki asıl büyük ğı muhnkkak gifrülmektedir. Paralı fetleri üzerinde de ehemmiyetle dur- ı·ostma gitme:;;in.e !uzum yoktuı·. 
Uç devlet konfer~~nsı acılmı::~:r. i -tih al kuv.:etımız, mayamız. an_a küprü _ Dayrnklı parke kısmında in· muştur. 1 Mektep idarelerınc.~ .. h~.z_ırlanacak 

1829 Konfor:rn..;ta, Jiı..kr. Ahr._nn • a~~n~ Lucıı~ımız ~?Y~erde bul~ınu):o~" b~- ~aat mezbahaya ya'lthı!=Jmı~tır. Dar· Bu sem ızmirde lise ve orta okul- ~arneler,. maarıf mudurlug? ta:a - G2002 
karşı ç~rpıımıak .. hususı:n?a~ı . ııaı ·,1.~ tün ı:ı mleıımızde ~l~ugu _gıb;, s:ıg- ı·:ıklı . : raldöken knlrnııl:ınm:ı~ı ya- lam kaydolunan talebe miktarı 230~ fından hır .. mem?r v:sıtasıy le ıfa~~ __ _ 
maz azını teharuz ettırılmı!'tır. J,ı, Jık cıhazımı~ı~ da koJ<e dogru sefer- hında bıtirilecektir. ii bulmu~tur. İlkokulların yalnız bı- edenlere gonderılerek muamelelen r.:-ıssı 
mesai niz!lmnamesi ~ıız:rlanmı~. ~u~: 1'cr ?dil~?e~.ı l.~zımdır. . • • 000---. - rinci sınıflarına kayit ve- kabul edj., intaç olunacaktır. . . 
tdif encün:enler ~çıl.m:ıı w hep ı G• Bır k~ylunun kı:zaya veya vılııyet Yen• Iran k n l len talebe miktarı da -Buca ilkokul- Devlet denizyoll.arı ıdare:-ıı tara -
derhal faa!ıyete geçmı!;tır. ~ :ı ço!uJ.Çunu, çocugıınu, muayene et- l O SO OSU lnrı har«; olmak üzere- 4209 dur. Yi- fından verilen hüvıyet varak~Iarı da 

. I.onc~~a, 80 (~.A.)~ - G~çen h~ıfoit~· n;crke~in; ka~ar ~~li? kendisi~i v~- !ran hlik~metinin İz~it' konsol o~- ı~e Bucı~ hariç olarak İzmir ilkoku J_ ı bundan Qöyle 46 kuruşlu~ d;-ğil, 2:~ 
kı lngıl;z ~.ank ı.malatının <'~"ls:~.,~ ·i tırnı_esı :{Ola~ degıldır. Tren \ .~ı:ıa.~r ILwuna tayın olunan lfumtaz şelırı- !arı 

1
-d-aki talebe miktarı 16760 dır. ı kuruşluk d_gmga puluntı . .ıbı tutula-

rekoı- tcşkı. ctmış ?lan daha c · ~- k1 n~ıkıl ~,.a~ı~alan masraflarını,_ koylu- mize gelmi~, yeni vazifrsine bıışlıı • Dazı ilkokulların ı:ımıf mevcudu 80 _ caktır. 
haftava nuzaran yüzde 20 <lah. ıaz !\ Jıırde ıhtıJ<arına mecbur olclugu otel, mı~tır. 
oldurrunu bildiren reoımi habeT Londr:ı- ııiin kaybedeceği zamanı ve işi. o şe- · x-· _ K 
ct;ı m<:mnuniyct uyandırmıştır. P.ı_ısra· ıokanta \'esair zaruri masrafları dü- Adana en1niyet müdür ' Bn. Vedide aradayı 
ya biiyük miktnrd:ı tank gö~cledt('<::- .,iinmeğc mecburuz. Halbuki hiç ol- Kız kaçırma k ı· · .. d" .. ld ı 
"itıd<'n dolayı se\·:ni:mekteclır. 1 mazsa re-mi devkt hekimleri, dCı\'· Kem·ı!pa ·a kazasının Armııdiu muavinliği ı ız ıse l mu ~ru o u 

2000 fabri~nd.'l çalı.:nı:ıkta o!~;11 :~~ lct~ muntazam bir organiza.~yonu köyiind'e H~seyin oğlu Mustafa Ka- 1zmir emniyet müdür ınuavinliğiıı- 1 Şehrimiz Kız Iisesı ~üdür!üğü!~e 
hin am lenin ımal ettıg< tank mı.'< . .ır. ımglık po'!taları halinde kövlcre doğ. 1 Ah - t Ak k · b elen evvelce Çorum emniyet amirli- • Iuaılım Hay. mı. Vedıd~ Karaclayı ı.a,.ın 
nln ·cltırm!'<l"ıı artaca<rı ve ~imd~ ınr.·1'· rıı tahrik edilir;>", ~. !'v!ık ·d·"",·ı~ının lracda ı,B d~eAk ç.e. kızı on. eş .}t':ı.. - • d .. k muduı Halıd ıvıuaııım 

" " " ' ·= """ '" sın ğinc nakil ve tayin edilen ve mezu- c ıımışm·. ,.,s ı. .
1
• ' • <'Udk?lad~ı tahminleri V-<'<'Jceğ'i z:ını." . .ı • t'ıı .

1
m ~him1 heclKe0~Ie1~.inddehn bkiı·i 1 cıe ge- ·:uım:şt:r.ı-a çeyı açırmış ve u- nen şehrimizde bulunan Atıf Af::ıin olarak vazıfe gorecektl · . . 

me ce ır.. . , ... + t:ırı nıış o ur. Y u a a ·o ay mu- 'd . "d" . r~· Hayan Vectıde Kaırada:n. lzmırde 
Londrn. 30 (A.A.) - İ:>lıhoıır:·· ayene \'e tedavi görür ve her hasta, Orman ga11gını -~ k:~a e~~~!et ,md.f ~~. :rıuavın ıınne uzlın seneleı· meslek ve fıkır haylitın-

No. 
7 
8 
9 

10 
11 

40 GO 
"1 50 
43 {)0 
47 !'iO 
52 

250 ıı H. Dündar 21 21 
192 < S. Süleymn. 13 7:> 1' 
184 « ~L.T. Taranto l9 Hl 
171 « M. Ilrşikçi H 50 l~ 
1132 « Ritaş J.1 ı;o 28 

94 " Tarım 7 ı>O 7 30 
Eski ma' 

69 « Ş.;?rii' Remzi 1~ 7ii 16 
59 « B.S. Alavrn. H 2!i 21 ;ıo 

da~.cııi geıı~l direktörü :\fo.~kovayıı ı;; • en fakirine kadar, işinden ve zama- na ı \'e «<J ın e 1 mı3 ıı. ı h ti ile tanınmış ve bü-
mlştir. - nındoan bir şey ~a~betmeden, kUçi.ik Bergamada Kozak nahiyeııiylc ooo ~i~n o!~~~~ ~~:met '~ takdirlerini 1181 YekOıı 

. be t bir magrafla. saglıgını korumak im- lncecıkıcr köyü arasında Paşaçeşme yeni kontrolörler de toplamı§, mesıegınde muvaf1ak 01muş 3fl367 Dil. ~·ekfın 
\

7 evvchn yana 1 k:lnını bulur. si mevkıinde orman yangım çıkmış, ÇOK guzıae bır terbıyecımızctır. Teorık 
_ 0 _. V:raft 1 inci aahifed.e ~ . söndürülmesi için tedbil'. alınmıştır. vazifeye ha ladılar eder ve yeni vazıtesınde ae memlekete 407i.~H1~°i·ekfın 

......., k b nan Bunun diğer bir favdası <l:ı hiç Jandarma müfettişi geldi w • hayırlı ve muvaffak mesaisine deva- ,
9 

~ 
1 Or.da. lnsiliz harp ı:u:;e; ile cıüphesi.z. bir hekim kafasının m 'i· 1 \'ilaret Fiat ~iira~abe k?n~ı. ~onu, mını temenni eyJeriz. 45 'fon Su~anı~ ______ :..._._"l 

~.~~t:.ilmc:!ir~ Veyvel ı•n·ver bir cihaz olarak kö\·dc <.'ah-- .Tandarma müfettişi genemi Pevzi dün ögıeden sonra Vaıı muavını },Krem . 

T.,ahr'":ndan aynlmadan evvel ga- ma;;ı, köyü aydınlatması ve· köf reaİi Aydın şehrımize gelmiş ve birlıkleri Yalçı~kayanı~ ır~is~iğincle toplann~ı~ ve "' b l lzınır beledıyesınden: 
te.mden ce-miyeti h~berdar ve ikaz teitışe başlam~tır. bazı kımselerın şıkayet ve dıleklerı UZt· • {angın aş angıcı 1 Belediyemize merbu,t Kültt.'i.rpaırk, utecilere demiştir ki: · d .. ak J d b l t 1 

- Almanların Kafkasyaya ge- etm<>si olur. Köye ait bilgile>rimizin 0:0 rın e muz ~re er e u ~nm~ı~ ~r. Keçecilerae 1331 inci sokaıı:ta Har· :1,mır 1'-nrernasyonal l< uarı ve - .ırızm 
\'<' tr.lakkilerimizin çoğu e>1a~sızclı!. . Izmirde Fıat Kontrol ışıeırı ıçın ~·s.a~- dar karı.-ı :::,abrıye, :::,aoatay 'kızı t<.e:ı· ıllarEsı ıçın aşagıcıa yazııı. evsatı haız 

lebilmeleri, İtalyan filosunun bo· Biz köyü, nazari bir zaviyeden gö- til/.Abı 'J AUA lı hazırlıklar yapılmıştır. Kadr?ya ıb~- no taranncıan çamaşır yummak içın bır mucıur ııe oır yazı ışıerı şetı ve ıtıu· 
ğazlardan geçmeaine bağlıdır. rür, mütnlea ederiz. Halbuki Türk ---·-·-.. -·-·-·-· • ~ • ve edilen yeni memurlar gclmı:o;, vazı- yakuan ateşten l<azan borusunun yaıu- tercım .ıuına~kur. . . . 
ltalyan filow boğazlardan zorla k<iyü, bütün varlığı ile tamamen baş_ Bayrağa hürmehizlik: feye başlamı. lardır. nıncıa.Ki tancaıar aceş aımı~, yangın! .. ısvu Jira ayıııı: ucretiı ve ıhtısas ınev. 
geçemiyeceii gibi, Türklerin de ka bir ülemdir Ve bu alem, aydınlan- Çorakıı:apıcıa Analıırtalar cadde- • ooo çıkmıssa rta yetışen ittnıye rnratınaa~ kıı olan .. .. .. . . 
b~a razı olmıyacağı .şUpheıiz· mağa muht-aç olduğu gibi biz de o- sinde kahvecı Huseyın oğlu Lütfi, 1. }/' h l ld sbnauruımuşwr. Yangının clıkkatsızlı,.;I 1 - )foduırluk ıçm. ,.. .. ı. 

ntı tam nıanasiyle tanımak mecbur!- oayraga hiiıı'mcts1zıık gosterctığuı- ma at ane er açı 1 yuzuncıcn çıırnğı :;ınıa'lııınıştır'. . ... .. A.-.Yuıc~ek ta~ı;ıl gorı!°1u olma"' 
dir. w·tind<>yiz. ** den hakkında tanzim ecıuen ı:ankı. Üzüm ve incir atısları miinasebe G!ce Kemeraıtı cacıac:>ıncıe b:ıı: bına- l.uzel :San atıaı mımarı şuoosıncten nıe-

(R-a.dyo Gazetesi) ·-x kat evraJcıyie adlıyeye verilmiştir. tiyle ihracatçılar aras;nda yapılacaıc da da "angın baştamı>ıqa ela derhal zıın olan veya daha evveı Turız.m W 

ALMA .. LARA GÖRE Çanıaıır hırau:ı: tevziat hakkında bugünlerde Tıca· söncHh ~lmuştür. l''uar işıerinde ihtısas ııahibi oldukları-
z A Y 

1 
n Kar~ıya~ada ıstasyon karşısında ret vekaletinden alakadarlara emir nı isbat ectenl~r tarcıh oıunur. 

lzmir İdhalfıt Gümrüğü nıuha.~ci><~- .- Battarafı l inci eahifede _ Hııııeyın oglu Velı, devlet demiryol- beklenmektedır. İhracatçılar, açtık. YENl NEŞRiYAT B - lngiliz, Alman ve Fransız 
-

:ind-en almış old~hğul' muzk5b
4

80
75 ~?·e~'.~ y~şıe:ine devam .ederek, bu kuvvetle- J~rı ameleı:ıınd~n 1'~min oğlu :Salahed- ]arı imalathanelerde şimdidPn iizüı:n dillerındeıı bırıne val<ıf bulunmal i!d 

w 22/4/~3.9 .tarı ı.ma duzu z·ak~~inln rın bır.~ısmı.ycnı topraklar işgal eder- dın ve Alını oglu .Mustatanın ceketi, •p incir i!;Jemektedirler. işet TEKNiGi veya her üçünü birden bilen te<rcıh 
!edik jenısını alacagımız an es 

1
· ken, dıger hır kısını da düsman ı:uv- pantalonu, don ve fanilalarını çaldı· v ' ıfo nam altında ~b'NDU::)TJ:İ> ınec- olunur. 

hllkmi\ yoktur. j vetleri arasındaki irtibatları' kesmiştir. ğından zabıtaca aranmaktadır. ooo muasının en • on metodıara göre ha- C - Askerlik fili hizmetini ifa et-
Türkiye Palarııutçu!cm ,Devam ~tm~te olan bu hareketler hak- ÇengeUe yaral&.llllf: J>etrol geldi zırladıgı on cildlik teknık ne~ıyatın miş bulunmak. 

Anonim Şirketi 1 kında sımdılık malumat verilmi:r~ek· '!'aşçılar çarşısında Ali oğlu İzzet bırınci sayısı çıkmıştır. D - :;>ımdiye kadar çalıştığı mü· 
<
4085

) tir. müna,kaşa yüzünden Abdullah oğlu Vilayeı emrine muntazaman pet- Her mesleğe mensup işçi usta. \·e esseselerden bonservisi bulunmak. 
--~---~-~~-... ~- . . ])ursunun çengelle başından yarala- rol gelmeğe başlam~tır. Son P~rti - san'at E>rbalıına tavsıye ederiz. 2 - 170 lira aylık ücretli yazı işleri Tauulrl 11.llm&SI iAŞE JJÜDÜRLüCü: dığından yakal-anmıştır. den, köyl~r de dahil olmak üzere EGESPOR s.efliği ve mütercımlik için: 

İzmir la.şe- müdürlüğü, Ticaret oda· Bıçak çekmiı: • mülhakata mua.yyen miktarlarda Ege.~por mecmuasının 14 üncü ·a· A - En az Lise mezunu olmak 
T. 3646 sından Pasaport binası k:ır~ısındaki Sipahi pazarında Halil oğlu Şiikrü tevziat yapılmıştır. lzmi.ı:de de elek- yısı ·zengin mündericat!a intişar eyle- Yüksek mektep bezunu tercih edilir. 

:::Te'rinicvvel 941 per'!enbe binaya n::ık!Pdilmiştir. Bugünden iti- ağız kavgası yüzünden Kadri oğlu tı·iği olmıyan semtlerdeki halka pet- miştir. Bu sayıda :ıon Şild maı;ıan B - Yabancı dillerden İni'ılizce 
"iinün~en itibaren yeni mevsi- haren teşkilat, orada vizefE> görecek Nuriyi yumrukla başından yaralamış r~l verilmek'tedjr. Yakında bir parti hakkında da ma!Umat vardır. Fransızca ve Almanca biırine vakıf ol-
., tir. ve bıç-ak çekmiştir. petrol daQ,a gelecektir. dır. mak fazla dil bilen tercih olunur. 
me başlıyor. .. · C - Muhabere ve dosya işlerine Sayı.:ı İzmir hal~ına muJdele· JI" 'mparatorun b J d 1 h 1 - k ld k vukufu olmak ve herhangi bir mtvzuu k b sınemamız "Ok . ucum, ı . u. un uğu / ".""" NAPOLYON Ordıılarının'"•""""'"''"'"'""'"'"'"""'\I c .. e .azır. ıgına oyu. u . . . . . riı i u sene .., b kt apıJı .. ordu B k 1 b k ld u"zerı'nde clüzgu"n vazı yazabilmek eı;er kıvmetli filimler bulmuş ve an- ır no ııya Y J • ız, osar yı. ır gece geçınne ıçın e en J 

• adımla ve süvarini~ı gittiği vadiye 'da g MOSKOVA BOZGUNU § gelt!ni yapıyorduk. Eski muharebe- telif etmiş olanlar tercih olunur. g:ıje etmiştir. · k k ıçın kest b' • ., · k ·ı h sandıkla D -1 ncı· m,nddenı'n C ve D fıkl'a-1. Ier l}afta 2 komp.le .prog. ram. .ıa eı· en varma ırme ır : :/ nın en azı ı e, ce;ı ane ' n, " • 
•,~. 'Kclı'm olıınar!'k seyırcılerın bır :·oldan ilerlemeğe basladık. Biraz ~ ,;,o top tekeriekleri, araba parçalarile larında yazılı şartlaır bu •·:ızif<> içindt> 
b",·ıntJn 2 film g.Örmek h:ı.kkı ola- onra kurtlar gibi bağrışan bu vahşi ~11"""""""""1""' 11""""1" 11" 11 '""'" 1" 1111111 "'"'"' 11 '"""'"' 111 "'"'.'"'""'"'"'"- ateşler yaktık .. Fakat binlerc2 ölüyü aranacaktır. , 

" ' ın an sürüsünün seslerini işittik. Ka- YAZAN-: Napo.lyonun Perde ÇEViREN: ~akir Hazım yalıyarak, katra katra, damla:r gibi 3 _ Taşradan yapılacak miiracaat-
caktır. itibaren zaklar, karşılaştıkları kafilenı l bir Çavutu Burgınyon Ergokmen ak:m sönük ırmağın suyundan istifa- !ar için nüfus hüviyet cüzdanı mektep Yarın matinelerden haftanın kısmını dağıttılar ve çekilmeğe baş. - 16 - de edemediğimiz için, menbaa doğ- şahadetnamesi askerlik terhis veı:ıika 
h:ı<ılıvacak olan bu la 'ılar. Fakat süvarilerimiz kazak- Kahraman subay bir Kazağın üzeri- !ayca tahmin edebileceğiniz bu ba· ru en az bir çeyrek yol yiirliyerek suretleriyle tamussıhha olduklarına pı~r,~amlarında N !ara yetişti, bunlara kafileden aldık- ne atıldı, ve elinden aldığı mızrak- dırenin hemen arkasından vadiye \çecek bir su tedarikine imkan bula- dair bir hekim .oraporu ve 10X15 eb'a-

2 ' SÜPER FiLM BiRDE arı eşyayı bıraktırdı. Ve bur:ıda bir- la kendini müdafaaya başladı. girdik. Biran, yanlar'ina yaklaştığım bllclik. dında bir fotoğraf ve hal tercümesi 
BiRiNCi PROGRAM ı,:ok da zayiata uğradılar. İ~te bu sırada bizim süvari neferi. sırada imparatorun kral Muratya gü İşler yoluna girdikten sonı-ıı, bir gönderilecektir. 

SCHE- Uzaktan gördüğümüz bu nebceye nıiz oraya yetişti ve dumanlı havada lerck atlattığı tehlikeyi fısıldıyordu. kac arkada~la harp sahasına doğru . tst.eklilerin 20/10/941 Pazartesi gü-
Dilber artist MAGDA k d 1 b d k J ı· k Jiakikat, imparator esir olmaktan • V h b · k k d b' · t'd ·ı B I INDER'in temsil ettiği büyük ·a ar ne er olmuştu? aşın a şap ası o mıyan e ı mızra - bir geziııtivE> çıktık. e mu are eyı \nü a şamına a ar ır ıs ı a ı e e e-

Anca~ ~on safhası ile kaı·şılaştı- lı subayı bir Kazak zannederek kı- giiçbela kurtulmuştu. kazandığı~ız günü takip eden gün diye reisliğine müracaatları ve aynca 1.·111~!l:;l_~Ce.r!l!~,.-.1-·-,·-a·-ı·ı ğımız hadıse çok korkunç· geçmişti. yasıya bir kılıç havale etti. Vurnr 28 günü, çok erken yola koyulduk. Kral Mura1'ııın çadır kurduğu tepe- adreslerine bildirilecek müsabaka im-
Bunu hatırlarken hala tüylerim ür- vurmaz yaptığı hatayı anlıyan genç Ve gündüz bir ırmağı geçtikten son- ve kadar uzandık. tihanı gününde İzmirde bulunmaları 
periyor, asabım bozuluyor, geceler! Euvari, bu ana baba gününde «arlık ra, hala ölü ve harap malzeme ile · ( Arkası vıır ) lüzumu ilan olunur. (4040) 

~ ............................. ····- uykum kaçıyor. yasıyamam!.» narası atarak l{azak- dolu olan l\Ialo Jarosiavetz muhare-
Bğlenceli, ;ıe§eli, kahkahalı Süvari tuga}'.Jarımız Kazakları ko- lann arasına, ölmek için atıldı. Fa- besinin yapıldığı sahaya geldık. Top. 

Alm:mca ~arkılı film. valarken bunlar bizim önünde bulun- ka'. ölüm ondan kaçıyordu. raktan dışarı fırlamış ayaklar, ba-

/ 
duğumuz vadiye girdiler ve bu vadi- caklar, yer yüzünde, kapkara ve kor. 

kinci program: ııın içinde ilerlemekte olan impara- Süvari rast geldiğine salclmyor, kunç bir renk ve ııekil almış, kafalar 
1 vecli vıldız SlGRİD GURIE tor da böylece dört bir taraftan Ka.- ''utuyor, ortalığı kırıp geçiriyor, s:ı- insıma haşyet veriyordu. Ve bütün 

nin, vfcioR Mc LAGLEN ve zaklarla sarılmış bir \•aziyete düştü. vurduğu küfürler ve naralar bi.itün bunlar, bizimkileri mümkün olduğu 
BASİL RATHBONE ile temsil İmparatorun etrafında halkal-anan serleri batırıyor ve sağ~. s?la salla- kadar iyice gömdüğümüz içl!l, tama-
Piti.P:i E>mir subayları ve generaller kılıçla- dığı her kılıç mutlaka hırını yere se- men Ru11lara aitti, elli iki gün evvel 

d 1 
rını çekerek imparatoru müdafaaya riyordu.. Nihayet ölümün üzerine hayata gözlerini yummuş insanların 1 RİO Y J) iZi !kahramanca dövüşmeye başladılar. g:den süvari bitkin,' uıaddeten mfı- &on eserlerınden meydana giden b 

•------------ Tehlike büyüktü ve imparator esir ı .cıı harap bir halde fak~t ~ek yara manzara pek elimdi. 
·· , edılmek ihtimali karşısında idi. Emir almaksızın ve bu sahnenın en meş.. t ,. • · 

Uüyük aşk, macera ve . ergu- • uoayları imkansızı yaratıyorlardı. hur kahramanı olarak hayatta kaldı ~o_nak yerimizi bu sahnenin biraz 
şet filmi, ruhnevnz snrkılar, Bir avuç adam sanki canavar silrü- l"akat onun için en büyük mazhariyet berısınde kurduk. ~all!: burada gene-
rıımhnlar vesaire.. f:ünü durdurmağa savaşıyordu. Bır Ye talih, ağır yaraladığı sübayın. dir. i ra.1. c .. aulaınc .. ourt. o!muş ve z.öı_nü_l-

SEA'." .SLAR; t Öl l k ımız -~ 1 subay bir Kazağı öldilrdükten sonra kalmasında ve Franaaya dönebılmış m.uş u. .~uş ~n.mıze arşı ıç 
MACAR AŞKI: 2

• 5 8 birçoklarını yaraladı ve nihayet kar_ olmasındadır. hürm~t, gozlerımız yaşla dolu olarak 
RlO YILDIZI: 

3
.30, 

6
•
30

• 
9

•
30 ga~lıkta şapkasile kılıcını düşürdü. !şte biz, pek kısa silrdiiğünü ko. kaderın tılsımlı baskısı altında, ge-

E L H A M R A iV eni mevsim-V ~ni film 

SEANSLAR: HER GÖN 3. 5 - 7 • 9 da Cumarte8i Pazar 11 de başlar. 
"

11HER11G"fiN111iLK11MATi'NEDE11Ücuz":F1'.A:r''''''''''''"''''''''''''"'"'""' 
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Lira İstanbul topkapı maltepe Aı, Sa. Al. Komisyonundan: 
1 - K:lpa.ı zarf usul~~·Jc. 40 ton ye~il mercimek satın alınacak

tır. Behe,r ıh.unun nıu~mr.men bedelı 20 kuruş olup tutıırı 
000 liradır Mııv:ıkkat teminatı 600 liradır. 

2 Evsaf ve Jı '<U>İ şartlnr Topkapı ::.ıaıtepe askeri >alı~ alma 
komısyonunda görti!elıi!ıı·. 

:ı - lhn e,.ı 16.10 !'ill p ·.~embe giınu .<aat 16 da mezkur komı ... 
yoı;da yap•lııcııktır. . 

•l - Taliplerin bellı ıriiı de m'ı\•akkat tcmınat mııkbuzlıırılr tek· 
lif mr1'tuplarıra <a:•t on beşte komi<yona \"ermekrı. 

26 1 6 11 
İstanbul topkapı mııltepe As. Sa. Al. Komisyonundıin: 

1 ;Kapalı zarf ı · ul y' 40 ton nohut ;atın ıılınacaktır. Beher 
kılo,unun muiı~mn,en bede~ 17,5 kuruş olup tutarı 7000 li
radır. :.llııvakk:ı.t t~mınatı 5:?5 liradır. 

2 - Evsaf ve hustı i l!~rtiar Tcrkapı '.\Ialtepe :ıskeri satm alma 
komisyonunda gii:·ülebi!ir. 

:1 - !halsi 17 10.941 ~uma günil saat 16 da komi<yonda yaµıla
raktır 

4 - Talipl~rın be!! gün<:'e muYı.kkat teminat makbu~l:ıri.ı·i,, tek
lif rnektuplarmı .<~nt 1 ı; t~ komisyona ,·ermelerı. 

26 1 6 11 

As. P. No. 2082 Muğla SA. AL. KO. dan: ' .
1 1 - ::.ıulıammen fi tı bir kuru tan olmak üzere 2,276000 kı o odun 

kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. • . 
2 - İhale 13-10-9-11 pazartesi giinii -:ıat la tedır 
~ - :Muvakkat teminatı 17U7 1 . •lır. . 
4 - $ıırtnamcsi heı· gi ı 1 o ı·~ un z,fa gorul~ııılll' .. 
ı; - lsteklilerin belli gün YC -:ıa te kanunı ~ı;:~ıkal:ı~ı~ le '\Iui{la 

AS. SA. AL. KO. runa nülrncarıtları. ~ ı 1 " 10 

lzmir Levazım Amirliii Satın Alma Komiayonun~an: . , 
ı _ T p cikteki a keri fuı un hamurkar da.rt''" .aıı u· edılecek-

tir. Bedeli k sfi 713 lira 7!1 kuruştur. i.halesi 611.0/~·Jl . Paı~~tesi. 
gUnU ~a:ıt Oncla<lır. T:ıl"p ol:ınlM·ın ,nızde on beş katı temınat .ıkçe>ı 
Yeya banka mektublnriyle u gün ve o ıuıaltıı kı~lada izmir lern.:ım r-
nıirliği •atın alma kon':•yonun:ı miir. caııtltarı. 1 4 

latanbul Topkapı maltepr As. Sa. Al. Komisyonundan: 
1 _ Beher kilo•un:ı .ıon kıırı.;< t:ıh'llin PClilen 21079 kilo P<·'l~elik 

kösele alınacaktır. 
2 Pazarlık eksiltnı~ 2-10.94 pcrscnbe günü <a:ıt o:ı be tP 

tophım"cle ıst:ı'lbu' iP.Yazım r.mirliği satııı alma komisyonun
da yapılacaktıı. Tc.liplerin telli vakitte komisyona gelmel-

leri. 

latanbul 'fopkapı n!.altepe s. Sa. Al. Komuyonundan: 
ı _ ;10 ton Sadeyagı pazarlıkla :ı nacaktı;. Beher kilosunun mu· 

hammn bede'ı 16Ô kuruştur 
2 _ sv~ııf \'C husu.<i şartları Topkapı maltepe a<keri "'tın alnın 

,wmi•yorunda gör!ilebilir. 
:ı _ ilıalesi 7-10-941 lı ı::Urü "at oıı beşte mezkur kom1'yond'1 

.vapılacaktır. 
1 - Taliplcriİı kat: temin·Jflilrı il birlikte helli Yakitte komisyo_ 

na milracaatları. 

lstanbul komutanlık satın alma konıi&yonundan: 
ı - C veyıı 8 mılinıetrc filma•ını demirleri verilmek Uzere 100 • 

200 ton muhtelif ebatta çh·ı ~-10-9.Jl cuma günü •aat on bir· 
de razarlıklıı yapılacaktır. 

2 - :.\Iuh:ımmen bedel1 4~ bü1 !irndır. Kati tcnıinulı 7200 lit·ndır. 

;1 - 'artnamesi her gül\ komısy0ndıı görülebilir. 
.J _ lsteklilerin lıel.i gün çe a'ftttıı Fındıklıcla •atın alma k>lnıi-

yonuna gelmeleri. ----- ----·-------------fatanbul Topkapı Maltepe As. Sa. Al. komisyonundan: 
ı _ Pazarlıkla 100 ton pırinç n!ınaı·nklıtr. Beher kiln•unu;ı nıJ 

hammen bedeli 45 kurıı~tur. 
., _ Evs.ıf v~ hu•usi ;ıartlm· Tcvıkaı·ı m:ıltPpr :ı'kerı ~atın alnı.ı 

~ ., 
konıcs\ onunda guriilelıilir. 
lhall'Sl 7-10-!141 salı günü ,~at cınd.ı mczkü komi<;.-oııda ya
pılacaktır. Taliplcrın kati t nıiıı:ıtlariylc bır.ık,c komi;yon:1 

miiracaatıarı. • 
- 1-.• -ta_n_b_u_l_k_o~m~u. ta-,-,lık aalııı alma komisyonundan: 

1 - Pa:ı:nrlık giinü talibi cıkınıpn ı 12:ı2 lira 2H kuru~ ke~if b•·-
delli bir te l<,z i•aret ;,;t:ıııyıınu binası 6-10-9 11 pazartesi g'i

2 
nii ~aat on birci~ pazar! kla ;hale eclilecr-1;-tir. 
Şartnamesi her gün komisynııd:ı g·nriilehilir. İsteklilerin belli 
gün ve saatta kanuni vesikaları ve en az on bin liralık inşaat 
yaptıklarına dair resmi ve•ikaları ile birlikte Fındıkhcl'I •atı:ı 
alma komisyonuna gelmeleri. 

j - Kati teminatı 2o8·1 lira 80 kuruştur 

-----------=-------·-~ İıtanbul Topkapı ; al tepe Lv. Sa. Al. Ko. Rı. liğinden: 
1 - Pazarlıkla yii• totn şeker ~atın alınacaktır. 
2 - P.ehrr kilosunun mııhamme01 fiyııtı 4!l kuruştur. 

:ı - h'v•ııfı, şartl:ırı korrıisyoucla görül~bilir. 

4 - !halesi 21-10-941 perşenbc günü saat on dörtte komb~·oııd:ı 
yapılacaktır Talı.,lerin kati teminatla birlikte komisyona 
müracaatıaı·ı 

~ - -·~~"":'~-.-~~~~~--~~~~~~ .... ~~~ 
Söke ukeri satın Rlma komisyonu reisliğinden: 

l - 15ı9, 9H t.'lrihinde ihnle<i :capılacak olan 137,558 kilo >ene· 
hk sığıı· eti kapalı zarf usulü ile eksiltme·i ilan edildiğinP 
rağmen talip çıkmadığından pazarlıkla mübaye-a edilmek 
iizere lu-10-941 tsrilıine kııdnr bir a.v müdcl<•tle a<kıya alın

mıştır. 

2 - Talipl~rin i:ıtanbul. Ankara, ızmir ve Söke satın nlına ko
m:syonlarında mevcut şartnameler dahilinde 15-10-941 tarih
li car8anba g~ııü '"at on bire kadar Sökede askeri satın al
ma komi.,·onuna miiracaat etmeleri ilan olunur. 1 3· 6 • 8 

lıınir levazım amırliii .atın alma komisyonundan: 
• :\levcut numune~i ve~hile dip kısmı demir olmak üzere 7 adet bakır 
kazan pazarlıkla yaptınlacPktır. ihale>i 6-10-911 pnzaı1:e"i gün:i saat 
~ndadır .. ümune"i her gUn anlxı.rda görülebilır. ! :t.eklileıin belii ırün 
Ve saatta iznıir kışlada levazım nm:rliı(i ~atın alma komisyonuna mü-
~acaatınrı. 1-5 

1 Perşembe günü akşamı 

Mac Allan ve Praf Gearg 
Darvaş, Komponist Fritz Kerten caz orkestrası 

Ma.alar yemeklidir. Evvelden masalarınızı tedarik etıneniz 
rica olunur. Telefon: 4007 

inhisarlar umum müdürlüeün
den: 
1 - İzmirde çamaltı luzlaRında !Capalı zarf usuliyle tuz hangarı ;•ap

tırılacaktır. 

2 ....,.. Jliuhammen bedeli «20345• . 50 lira olup muvakkat teminatı 
«1525• . 91 liradır. 

3 -.Eksiltme 10-10-941 cuma günü saat 10 da levazım subesinde 
mUteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. • 

4 - Şartname proj~ve keşfi mezkur idareden ve Ankara ile İzmir 
başmüdürlüklerinden 102 kuruş mukabilinde verilir. 

5 - İsteklilerin 15000 liralık bu kabil ;nşaatı yapmış olduklarına 
dair vesika ibraz ederek ihale günilnden 8 gün evveline kadar umum ' 
mildür!Uk in~aat şubesinden ayrıca eksiltmeye iştirak vesikası almaları 
Jiizımdır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mühürlü teklif mektutplarını kanuni 
vesikalarını ve münakasaya iştirak vesikasını havi kapalı zarflarını 
ihale saatinden bir sant evveline kadar adı geçen komisyon başkan. 
lığına makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

2s 27 ~o 1 3963-8431 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
Konyada Kuleli, Akşehirde Maltepe ve Bursa

da askeri liselerinin her üç sınıfına talebe 
alınacaktır 

1 - Kuleli, ::.faltepc, Bursa askeri liselerinin hM 3 sınıfına 1, 1 kanun 
941 de başlı):a~a.k ol:ın yeni ders devresi için maarif liselerinden ve maarif 
orta mektebını ıkmal ederek deYlet olgunluk imtihanlarını muvaffakıyet
le vermiş ôlanlardan talebe alınacaktır. 

2 - Alınacakt alebenin Türk ırkından olması, sıhhi muayenede sağ
lam çıkması ve istekli adedi ihtiyaçtan fazla olduğu takdid-de yapıl3cak 
seçme sınavında kazanması sarttır ' 

3 -.. Tahsili terk edenle; her n~ sebeple olursa olsun yaşuıı büyütmüş 
\·cya .. k~çültmüş olanlar, buluncluJciarı oflul!arın son sınavlarında ipka ve
ya butunl~nıey~ kalanlaır, yaşları, boyları ve ağırlıkarı askeri li•eler tali
matındakı hadıcre uygun olmıyanlar kabul olurunazlar. 

Buhad !er şunlardır. 
Lise 1 sınıf: 15 - 19) 
Lise II sınıf: 16 - 20) dahil 
Lise III sınıf: 17 - 21) • 

4 - Bu şartlan taşıyan isteklilerin bulundukları yerlerin askerlik 
şubelerinden diğer kaydi kabul şa!'tları ile müracaat yollarını öğrenme
leri ·e buna göre de kareli kabul kağıtlarını ha:ı;ır!ıyarak 1. l.teşrin 941 
den itibaren a•kerlik şubeleri yoliyle bu kilğıtları girmek istedikleri okul
lara göndet"meleri ve okulların bulundukları yerlerde oturan isteklilerin de 
.Yine l. 1 te~rin 941 den itibnı·en en geç 10 II te,rin 941 tarihine kadar 
doğrudan doğruya okııl müdlirlüklerine müracaatları ilan olunur. 

20,22, 24, 26,28, 30. 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16, 18 

20 dökümcü alınacaktır 
Askeri- fabrikalar un .um mü
dürlüeünden; 

Kırıkka Jeti'~ i<tihclanı edilmek iizen• aokcrliğini yapmı:ı l1tita ve kal
fa clerece•ınde 20 döküıncii alınacaktır. Talipıerin evrakı musbiteleri-

1 ııi i<tı<l:ıların'ft raptc•n Kırıkkale grup mildür!UğUne müracaatları ilan 
oluırnr. 27 l i) ~l 1008 

Vilayet daimi encümeninden: 
Urla hkele okııluııun 6:J:~ lirn 66 kımışluk bedeli ke.~ifli tamiratı on 

~ş gün müdcl~lle açık eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve keşif ra
poru her gün )l:ı11rif )Iiidiirliiğünde ı::örillebilir. Taliplerin ehliyet ve
sikaları ve .17 E~·a 02 kuru~luk teminat makbuzlariyle ih:ıle günii olan 
" TeşrinieHel g41 tarihinclc Endimeru? müracaatları ilan olunur. 

17 2:ı 27 1 (3829) 

Gayrı .IIenkul ..llalların Arık mış :ıcl Ye ıtıbar olunurlar. 
Artırma İlanı · 5 - Tayin edilen zamand:ı gay-

.lzmiı· Birinci İcra Jllemuı·luğıın- :·i menkul üç defa bağırıldıktnn son 
dnn: 940/20191 r:ı en çak artırana ihale edilir. An-

Açık· ıırtırma ile paraya çevrile- cak artırma bedeli muh.ammen kıy
cek gayrı menkulun ne olduğtı: U- metin yüzde yetmiş beşini bulmaz 
ınur bey mahallesinin 1512 nci so- veya Ratış i;tlyenin alacağına riic
kakta .19 A. •'o. lu ve 1000 lır:• kıy- haııı olan diğer alacaklılar bulunup 
nıetı muhammeneli kargir e\'. 1 da beclel bunların o gayri menkul 

Artırmanın yapılacağı yer. giiıı, ıl~ temin edilmi:ı alacaklarının mec 
,aat: Birinci İcra dairesinde 25-10-911 mPundan fazlaya cıkmaz"a en çok 
cumıırtesi günü gaat 10 - 11 ara,ında. ! artıranın taahhüdii baki kalmak 

ı - İşbu gayrı menkulun artır- üzere artırma on gün daha temdit ve 
ma qartnamesi 10-10-941 tarıhinden 1on gilnii ayni saatta yapılacak artır
ıillıaren 20191 N'o. ıle Birinci icra j mada, bedeli satış istiyenin alacağı
claıresinın. muayyen numarr·sıııda I na riic~anı olan diğer alacaklııarın 
herkPsin görebılmesı ıçııı açıktır. u gayrı menkul ile temin edilmiş 
!lf,ııda yazılı olanlardan fazla m:ı-ı ::lacakları mecmuundan fazlaya çık 
lümat almak i;tiyenler, işbu şarlna- ıııak şartile, en çok artırana ihle 
r.ıeye ve dosya numara<1yle. memu- edilir. Böyle bir bedel elde edile
r•yelinıize müracaat etmelıdır. j mezse •hale yapılmaz ve, satış tale-

. ~ _ Artırmıya iştirak için yuka- bı düşer. 
nd;. yazılı kıymetin \; 7,5 nisbetin- 6 - Gayri menkul kendisine iha
cle pe\· veya milli bir Bankanın te- le clunan kimse derhal veya verı
m• >at' mektubu te\•di edilece'ktir. :en mühlet ıçinde parayı vermezse 

0 ~4 ). ihale kararı fesholunarıık kendisin-
=' _ ipotek <ahibi ~la~aklılarla d~n evvel en yüksek tek~ifte bul~

clıj'i:er alakadarlarm ve ırtıfa~ hak- nan ~ımse arzetmış oldugu be?el.e 
kı ,ahiplerinin gayrı. menkul uzerın-i :ıl"'.'aga razı olursa ona, razı .oım~z 
deki haklarını hususıle faız ve mas- ı ve~a bulunmazsa hemen . ;·edı gun 
rnfn clair olan iddialarını i~bu .ilan •mUddetıe. artırmı):a çıkarılıp en çok 
t·mhinden itibaren 15 gilıı irınde J ıırtırana •hale edılır. İkı ıh:ıle ara
c~rakı müsbitelerile bi!'likte memıı- sındakı fark ve geren günler için r:. 
r"·etimize bilclirmeleri icap eder. 5 elen hesap olunacak faiz ve diğer 
-'Üsi halde hakları tııpu siciliic sa- zıırarlar aynça . hiik~e hacet kal
bıt olmadıkca satış bedelinin pay- r.ıaksızın memurıyetımızce ahcıclan 
lıısmıısıııdan· hariç kahlar. tah"I olunur. Madde (133): . 

· .. . .. 1 Kargır ev Yukarıda gösterılen 
4 - Gosterılen gunc e artırmıya 25 10 941 t ·h' d b. · · · . • - arı 1n e 1rınc1 ıcra me-

iştirak edenler artırma şartnnmesı- nıurluğu odasında işbu ilan ve gös-
ni okumuş ve lüzumlu malumatı aı- 1 terilen artırma şartnamesi dairesin
~·ş ve bunları tamamen kabul et- de satılacağı il&n olunur. 

89!1 (İkinci Karantin:ı Alsanc:ık Sokak 571 :ıda 
(6 parı<el 'i0,75 )12. 70 eski numaralı Arsa 

900 (Karşıya:rn Rost:ınlı 1808 inci Revnak sokak 
(1365 ada i pM"sel 228 )12. 10 taj numaralı 
(Arsa , 

901 (Karşıytı!rn Bost..1nh 1809 uncu Şeref sokak 
(1354 ada 5 parsel 148 M2. 10 taj No. lu Arsa 

!102 (ikinci Sü!-:ırmmıiye 456 ıncı Kamil paşa cad
(desi 219 :ıdıı 6 par<el 111 M2. 142 taj num:ır:ıh 
(Hane arsa;n. 

21 

60 

31) 

35 

Ku!'u~ 

~o 

00 

00 

00 

90:l İkinci Süleymaniye 466 ıncı Birinci Kiremitçi 125 00 
(sokak IGO ada 6 parsel 826 metre murabbaı 
(29, 31, 33 taj No. lu Hane ve Arsa. 

!lO~ (İkinci SUleymaniye Jliıs!o!'lı caddesi 154 ada 200 00 
(10 parSf'I 561 l\12. 131/l taj numaralı Arsa 

!105 (İkinci Süleymaniye 457 inci Çorak sokak 50 00 
(219 ada 8 parsel 173 metre murabbaı 11 tnj 
(numaralı Han<! arsası. 

906 (ikinci Süleymaniye 469 uncu Çorıık sokak 120 00 
( 160 ad11 12 parsel 235 metre murabbm 6 Ye 

(8 taj numaralı Hane. 
!107 (Karşıyaka Bostanlı 1795 ve 1790 ıncı Kemal \ 25 00 

(';e :\Iektep sokaklaırı köşesinde 1347 ada 1 
(paı;sel 58 :112. 1795 sokaktan 4 tnj numarMını 
falan Ar•a 

908 (Karşıyaka Bostanlı Karakol Rokak 1338 ada 86 00 
(11 parsd 430,75 l\12. 17/19 taj numaralı Arsa 

909 (ikinci Karantina Arap Hasan çeşme.'i ~·olu 50 00 
füzerinıle 900 M2. 29 t:ıj mımaralı Hnne. 

910 (Karşıyaka Bostanlı 1809 uncu Şerif sokak :ıo 00 
(!R54 ac]a 6 p:ır"el l:n mctıre murnhhnı 13 
(taj mınırcralı Arsa 

911 (Kar~ırakn Bostanlı 1700, 1809 uncu Şeref rn 9:J7 n 
(Yalı soknkl:ırı kô~esinde 1355 ada 1 parsel 
1:ı751 ;\!2. Şeref >ok:ıjl:ınclıııı 17 t:ıj numnr:ısı 

(alan Ari'n 
912 (Knrşı~·akn Bo<lanlı 1700 iincil Yalı sokak li;OO 00 

(1359 ad~ 1 p::ır""I 71/l taj numaralı A~·sa 
913 (Karşıyaka Ilostanlı 179·1 lincii :\Iektep sokak 120 01) 

( l :ı 17 ada 4 parsd 292 :.112. t:ıj numaralı Arsa 
91 l (:\Icrsinli 1J69 uncu Banyo sokak 147;; arla :ı 100 00 

l par;ıel 170 ::.12. 11 tnj numaralı Hane 
915 ( .\Iersinli 1569 uncu Şeref sokak 1475 ada •l :150 1)0 

(par<el 266 metre murabbaı 16 taj numaralı Hane 
916 ( Ha>an hoca mahallesi Çuha bede,tenincle 337 100 00 

(:ıda 122 pn.l'sel 13 :112. 128 taj numaralı Dükkfin 
Yukarıda e\·oafı razılı gayri mmkul emvalin pe~in para ile mliiki

yetlerinin satı•ı lı 10/9.U t:ırihind~ıı itibaren 16 gün müddetle müza
yedeye rnzeclilmi~tir. ihaleleri 17 JO'!Hl tarihine müsadif Cuma y,iinü 
saat 14 dedir . 

TalipJ,•ı·in muhamm~n bedelleri üzeı-inden ~c 7,5 depozito akçesi ya
!ıra~·ak ıernıi mezkilrda )filli Emlak müdiirlüğünde müte~ekkil s~tış 
komis,·o~una müracıınlhırı iltın olunur. 1 15 ( 10621 

İstanbul beledi vesinden: 
Şi~J.ıaııccıe F.\·lirnçelebi ve İ<kcnder caddelerinin tevsii ile kaldırım 

.luvar n>ıtire inşaatı kapalı zarf usuliyle ek<iltnıeye konulmuştur. I<e
,,f bedeli 30107 lira 80 kurus ,.e ilk teminatı 2258 lira 9 kurustuır. Mu· 
kavel.e e~i'iltme Ra~·ındırhk ·i~leri ı::<nel huousi ve fenni şartnameleri 
ııroje ke~if hiilı\sa,iylt• buna müteferri diğer evrak 151 kurus mukabi
linde B~l0di~·e Fen i~leri m(idii'l'lüi(ü'1den y.ırilecektir. İhale 16/10 941 
Per~eır.be ı::ünii <nnt 15 ele Dnimi encümeninde yapılacaktır. Taliplerin 
ilk teminat mııkbıı1. \·e~·n mektupları ihale tarihinden iiç gün evvei Bele
diye Fen i.:leri nıliıiürliiğ'üııe nıürncaııtla al:ıcakları fenni ehliyet ve !l.U 
yılına :ıid Ticaret ocla<ı \T'ikaları imzalı sartname w k:ınunon !braz 
lazım vd•ıı ıliğ2r n><a'k ile 2400 mımcr.·alı kanuırnn tarifatı çevresinde 
hazırhyacakları teklif mektnpbrını ihale ıriinii "aat 14 de kadar Daimi en
cümene ,·ermeleri lıizımclıı- 1 4 8 13, (8636/ 1047) 

Devlet Oemiryollarından: 
Palamut Ye Çam kabuğu nakliyatına mahsus D. D. 239 No. lu t:ırif' 

yeniden· tertip eclilmiştir. 
Yeni tarife 1 101941 tarihinden itibaren mer'iyete gi'l'ecektir. Eski 

tarife yeni tarifenin dı•ında kalan Palamut hiilllsası için 1/11/941 tari
hine kadar muteber ola~aktır. Yeni tarifeye palamut unu Ye çam kabuğu 
unu idlı.11 edilmi~tir. Fazla tafsilat için i"tıı<yonlara nıUraca:ıt edil· 
melidir. (7178/4072) 

Vilayet daimi encümeninden: 
Çeşme );°amık Kemal okulunun '102 lira 68 kuruş bedeli keşifli ta

miratı on be< giiıı müddetle açık t:ksiltmeye konulmuştur. Şartname v.> 

keşif raporu hır gün :lla:ırif ::.\Iiidürl!iğiinde görülebilir. Taliple!'in eh
liyet ve~ikalan '~ 30 lira 20 kumşluk teminat makbuzlariyle ihale gii
nü olan 2 Te~rinie\'\'el 911 tarihinde Encümene mürac;ıııtları ilan olu-
nu.-. 17 23 27 1 (3830) 

Arazi satışı 
T. C. Yiraat bankası Ödemiş 
şubesinden: 
Bankamıza ipotekli senetle borçlu Balbanlı ki;yiiııclen koca Arap • iu'

tafa oğlu l\fohmed il<' ::.reşrutı.vet mahalle>inclen Ilo~nnk :llehmed oğlu 
Ahmed Hamdinin iııot~kli g:ıyı-i nwnkulleri 1 X 9 il tarihinde lıa~la
mak 17 'll/941 t..'lrihindc bitmek üzer,, bir buçuk ay miiddetle açık ııı· 
tırmıya çıkcQ·ılmışlır. 

Muvakkat ihale 17 11 !lll Pttzal'lC>i giinU ,ant 10 ela Türkiye f'ıın;
huriyeti Ziraat Bankası Ödemiş şubc>in<le yapılacağından daha :azla 
mnliimat almak istivenlerin Dmıkaya nıiirııcaatları ilfın olnur. ( 1071) 
Borcun Gavri menkulün Tapunun Bnrdunun 

S. No. Miktarı Cin<i Mevkii tarihi :No. <u lsmı 
----· 

R3 22975 Jll2. Tnrl:ı Üdemi~ Karngovn ::.ııırt :141 :ı1 Ahmet Hanı 
di Sangın 

Koca Arap 
62 4595 )J2. Tarla « Bııl banh koy Şubat :126 :1n l\I usta fa oii;. 

cıv:ırı Mehmet 
62 3676 Iıl2. Tarla « Ba!banlı bağ- fkinciK. 97,98 Mustafa oğ, 

hkta 327 Mehmet 
62 4595 M2. -Tırla « Bal hanlı köy 28/ll /33i 82 • Iustafa oğ. 

civarı çayırlık ~ehme~ 
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Sahife '(4) '(ANADOLU)' 1 1 lııci TEŞRİN 1941 ÇARŞANBA 

Cürcilin nutl u . . )'eni İran sahının · Daf )(uıJerin faali_ ·etin-
. ·------ --~-Ge)";'3fl:'1tı den Japon.,,'a endişe - Butarafı 1 inc:i sahifede - ~~ . 

ı. eliği ııııtkuııd:ı denizaltı h:ıı·binin 

duyuyor şid.letlNıı:eeiin is.ıret Pttiğini \ ,, I.onıJı-n, '!O ı A . ...-\.) - Deyli l'Plgl'af 
\•.ıktincle alıııan mukabil te<llııı lerk gnlet,• iniıı 'l':.lıran nıııl·.ılıiı·inr hı:y·ı
J,ıımın oniıne g çılebıldi~ıni ı.1ılıliı· - ıwt~a buluıınıı )eı i lr: n !;.)ahı tlenıi.~- 'l'vk\tı, :rn (A.A.) - Domeırc ı:-·ciı' { 
nıi ; tiı· ki: Japon !':nZl'Iİ. U, D:ı.f Kup('rfn ıızak (!() ' 

- < .. ı.: .,, 1eııımıız, n 1ı.ı~u· ve ı>y- - .\Jf'rııl. kt·tiııııı i U.bali lınkhııda ğud:ıh:~ faaliyeti hakkında '?unları .,o ~ayan akbule 
lul ::ırlarıııdal.i· ingiliz ve mııttefik dıi fin l ·riııı ~ıı ilci !. lime ıl.:> lıülils:ı 1 nwt11: ı 
·e Lıt.ırnf gemi zn iııtı, lııın aıı o- dih·lıi1ir: llt•ıuıı • .ı-.. idC' ll' ·nkl i. ::ı.rn Lıwilt. '" \·,~ .\ııı. rikaıı.ıı 1apon

velki iıc :ı. la nıuk.ı. l'St· t•ılilir~·· Uf'- İ\'t lınzcıı lıukııırı >fi h•nkıd etın l<~İ ıı.~ \, :ı ÇC•\'irı,ıh' ıılaıılnıının Lıtlıiklııe l>'lil İki evini l)arÜŞ~c faka 
t<> l.ıır·i k. dur rrnııııııı,tır. Ayııı nıud- l::ızanıırıuıı .. tı·ı• iı·adt!ııiııi ı• di.ı~iıııcesi- hllpl'riıı btirah: dmı; ini gizlfnı 111e· i-I 

Zelzele mıntakasında 
imar faaliyeti haşladı 

det zarrıncıa ist' 11u~num gemilerine. ni izhar etnı ı, rır.:ıtıııa ırııııiı. oı •l'!ık- ıw tıa:rr(lt t1i.1oı·uz. . ve Kızılava verdi 
bundan e ve iki üt• :ı ·Iık za ·iall:ırııın lır. . !laf Kup •riıı söylcdiklt·ri \'(' y.ıptık- ~ o• } } k d b• 
nı.~bctıe bir buçuk mi li fozl.ı k:.ı~ ıp Ycııi lr::ın .• ılııııııı l.ıu lıcy::ın::ıtı L11ıı- lal'l uizi ÇO ulakatlar elm€kte \\' lınt"I t~t:ıııbtıl, :30 (Tt>lefoııln) - Ebe- Bu00tun ze ze e mınta asın a ır 

·ı f • ı kt ı dı . efinıız Alatiırkiin hem~il'esi kaydettin miı;ı ır. ı ı•aıla ıııMıınuııiı ı·tl.• k:.ır.~ılaıırııı::;tıı-. ta !.izde eııılı~t' U) :ım ıı nıa · at il'. ~ 
Dl·rııü:tir 'ıı ritıd dt· •lıt•ııınıiyctle k:ıyd•diıi. 01· /l.IJ.' l{t1PE'l: lllSJJIS'l'ı\. Tl>tl Hayan i.\faklıul»ııiıı, K::ıdıköyüııdt'- k • b• J • d•ı kt• 
ı . . l ı..ı· .,0 ( \ \) 1 l' J l:i e\'iııi lHtı•üs~afakaya \'e Samsun- ÇO yenı Jlla ar ınşa e ) ece Jr ngilt~rede er'Lak vıuiyeh: kı, nııı illan ,;ıml...:ki lıLI cl<>g-i ,;i ıl . Siııg. pıır, " ı .. . J.ı tqıı.w, · 
İngiliz lıa,v<.'kili, rngiltPrE-ıll' gıtl. ııııitt.dil terin •. dıııli kırekdi ndil'<.'· lliııd •alii ıııııunıi.·irlt· gönı>ıJlH'k iizc- daki c\'İni de Kızılaya telıt•rrü elti- Aıık,·ıı·,n, .·ıo ('l'ı>lafoııl.·t) _ Nafı:ı 

ğiııi gt'çeıılerdf' lııldirınisliın. Bu " ~ · 
madclclcri stukl: rına tema,; ile de· ,inde eski Snhın ,,t:fn ctııı 3İ uzcrilll' ı·~ lliııdi. laıı:ı gitıniştiı'. l>iiııti. te Hir- 1 ı·ı Hek,·~!utı·, ., .. 1:1.ı·le mınh•ka~. ınd:' '.·:ı. _ · t · ı k · güıı, Noter ikte taıızinı ~'l ı en Ya:<i- • • ~ '" • ,, .•.• 
nıi,tiı· kı: h::ı~ııı ı.ılnıuııtııı-. nıaıı)ıı \t' .\ı tı" ml~u.\·a da gH <'<'e ·tıı'. 1. . JJılacaı1.· 1·m,•ıı· ve iırn.·a fa~Jı"·el.ı' elı"'-

idareilr ve 13;) bi:ı lirn d. belediye
lere ')'ardım için 11yrılmı;?tır. Yupıla
cak cılan im binalardan bir kısmının 1 • ı ı · yetıı:ımt', alfık:ıdaı lar::ı lıih ırılnıi:ı· " J .. 

- Erza ihlirntlnrımız ıır : ne -· -- Dal' KıqJcı· ~ı.ııg Ja}!t gıtııH' ıııye- tir. . fıııdaki hıı:zırlıklaıını bitirmek üze-
evvelki:w ııazaı :.ın fazla, 18 a.\' CV\'cl Anı~rikan - Japon nıüza- tinde <lt!ğildir. Es:ı:ıeıı buylc lıir :eya- redir. llej'eti Vekile kar:ıriyle sarf ihale,;i yapılmış, bir kısmının da ve 
kine nazaran 1 C çok daha fıoldur. 1 ı . 1 <l Jı.ıt la,;arianıııanıı.tJı'. eı·taraflık kanu• o]L\n,•ıcak be" milyon liradan 2 mı')- bu ar:ı.da 19 Cezaevinin inşa~ına b:ı~-
t } 1 1 ·ıh - :-cı·c eı·ı ''l \:nıaz a ı· 1 ı "' a.-e nazırı ı:.ı Kın ·e ıı a~,,a agıı· ~ " np·iliz ve A l ıan yara l Vtın 82 bin liranın ilk µliında sarfı Ianmı!;Jtır. Diğer tnraft-an Erzurumw 
i !erde çalı~anhnn gıda t n:,atıııda (A.A J _ l'ııa. t •<l '"" w · · h ı ııış oh·ı pro· J · t t da Doğıı yapı koopnr.tifi adiyle bir 
hei· bakımılaıı ıtaıı. i ·i, e doirru tn- f>r~~:~si.ıgtıın. :rn ]arının nıiibadelesi DU tadil edilecek ~/:in/~~'i~~mıl;?tır'.' 1 ~ erın a - teşekkül fıı:ıliyete geçmistir. tik i.ş 
dilii.t yııpalıHt!cek vaziyettedir. İ~i maluırı<ıt al.ııı n .ıhlillel'l' giire. Uern, :rn lA.A.) _ Jnu-ılız •;e A:- • • B.u P.ar.a ile .zelzele mınt.ak~~ına olarak 15.0 ev ?~ptırılac •. ~klır. Bu Lı-

Çöıçil, ııılıt~r.J..ıben gemi in aatın- ı ı · ı · ,.. J' ] \ l l d ı l ti ·1 e 19 ı:. I t proJ ·ler tetk k dil k Aıneı'ik::ııı - iaııoıı nıtıza ·ere Pl'ı •ır maıı aı{ıı· yaralıl:ıııııııı mı.ib:ı<.lelt•~.i \..00 (S, l ınerı (anın ıar- a ul vı ~y.e eı~. . cezae\:ı, ı:.ızn- na a.rn ::ıı. ... ı. •· •, •• 1
• ~ me -

cıan lıah etmı~. ing-iltereı.le ın.,::ın:mı ~ıknıa;rn gi: ıiıd1. üzer ·dir. jnpo ı.\ a iı;iıı U:ıJdpJ..i Alınan ıııakaınlarıııı:ı • • • • v. rumda lHr beledı} e ~ına~ı~ bır hasta· tedıı. Onumuzde~.ı a:ı lar .ıçınde her 
çok: arttıgoını, Amerika ile lmlil,ıe ·-;tiklıaldeki hıırek.tleri lıakkınılıı tı emrinp biı· .ıhlıi:e tı·eııi n~ıilnıi~tiı-. be gırnıesı hızını c.legıJ n~, bir tephi:hane, bıı·vd~yetYe .. h~- t~rlU hazırlıklar_ıkmal edıler<'k faa-
!).1~ ihtiy'.ıçlarıııın ıı'ıuv:ıf.fal,ı)elle tı• miıı::ıt \' ıınek i ememPkte ve:.a ı,rıı Uu rııulı:ıd;,leıle tl 50 .ıvır ingiliz y::ı- l ·k• , )' d <l. kumet koııaJlı, .. 12 ad~t ~aza huku- lıy~te g:çılecektır: B~ u~ın <ıonuna 
nıiıı edilecı~{riııi '·e Ltıllllll harp ~oıııı- <Jinı' lıuıı:.ı mııktNIİr g-iirc•nıf!ııekrn - ralı 1 .• ,ı. • ı·ı ·coJ·t'ı· I'uıı!ar hiı· )US • .ısının e ın e ır, met kon-ığı, muteaddıd ılk okullar- dogl'U Nafıa Vekaletı mutehas:ıı~la-
ııa im dar hü.\ ı devanı edece)!iııi . öy- :<e\ 11. ~l ı ~ c ' 

1 • " L' 1 · d .. k. b' h t E · ·lir. Ann'ı :nan diıılonı.ıtlaı·ı d.ı tiıııit- .lan~ lim:.ıııııı:.ı ııakfoılikceklerd:~-. dı'yoı1 la hasara uğ'rıjtın ına arın tnmirı rın ıı:n muı·e_·kep ır ~ye, . rzı~ca 
lemi tir. Almunlımn i. tiklıalde ılahu 1,, 11. 11 •1 k·•.' lH'lrnı .. lt·nlir. .'ıııcı·ı·k'ı 1 11 ı kt na gıderek :r apıl:ıcak bınahıın ~er fazla denizaltı kull:.ı.ımnsı ilıtinı:.ı!i. 0 "' flahis nı~·vi'.t.d olan· i \'İçı:e -ıı' ıi~ •' , ,· yapı aca · ır . . , w . . . .A • • • ' • ' • • -

ııin daima göz önünde tutularaJ, bir •ıokıai ııazarı.ı:ı vorf', .iııµonlar nıu- trenı :rno ki~i ıınkledeccktır. Buıılaı . Va~ın.?'ton, 30 (A.A.) - ~nzvel. .Bundan başka l3i> b0ın lııa h~ısu ... ı lerını tesbıt edecek~1ır. • 

lithza bile g2v,eklik gö,,teıilmeııı~;ı'. tı:ı" tnıtı tli.ızeltmek i. tr~ orlar "l uzak ingilterı>de.ı agır Alnıaıı ~·arnlııanııı tıı~ bug~~n h ~ardpar~LRnk{'~~ıng~ona ıstanbul Mersın ve lskenderun gümruklerinde"ı 
lilzumunu i. aret eden ()ürcıl. •tizleri- 1 guu:ı , nıeıikaıı ıneııatiiııe ı!ol un ırntir•.•cek olan bir ingili'I. 1ıa~tııh~ne donec.el{ı a >er Yerı me . e ır. uz- ' 1 

ıı\ ncakları Jı ık kını a ıemiıı. t \"er- veınisiıH' hi .ceklt!rdir. vel~ l?ıtra~l~k kanununun tıcııret. ge~ı~ 

11 
k 

ni Ru::;yaya intll ttl dtirel'Pk llemiı;- ınel:dirlt l'. • lennın • ıla.hlarıdııılmasına şımdıkı ma ara icabında eı onacak 
tir ·i: , Itız·1kıer lrrin l)iı· i ılı ~i u7.:ık Ak<lenızde harp halde mfümit olmadığından bu gemi 

~ngiltere yalnız degildir «aı·ktakj g"'rgmlıği daı~ıtnıış oılmn - • • . !eri ,iJahla:ıdmıbilnıek için kabul e-
- Hır yıl evvel tek lıaşıınız:ı ka!Jı- . - Baa taraf.' l .'".c' saluf,.tf• . clı'lecek en ı'"ı' hattı haı·ck"t h.nkk•.n-qılır. Trııınıuz oıiu,,ınd:ı bu "f·r,"l'l- t ı k J f [ ı. l 1 ' "' ·' :fımıı-:ı s·ıııabılirtlik Bugün i e gcn•k 1 "' ıy e 1.ıatını:-ı, ı ı ıa 1 ,,Tu\·azor e ,ır d H ıı ·ı · b' .. · el b ı 

;::ırka v; gert>k g:ı;·ba b~kar~k :ıı1.:k 1i' o d rı•c artmı tı ki, harp muh<ık nfı lıiıı tuııh;k isabet nlmıı-;, ikinci üıw a u ~ı ır f~rufm~ f b~1 ıı::ıe 
~·alııız olmadığımızı gö~llvoruz Bir 1<ak göı tıluyorJu. anuzd.ı l.ıu un lıin toııluk ·kl'll ':ızıh· Ut? m~rnı,~ır. ngr~ 1k er erıd c e ki d' · 
tarnfı'an Ruslcırırı · n}•lnm • ınütİııfna lıatnıı.'tll'. ildııci lıücumda bir zırlı!ıııın se peyıt:::ıntn ~Ou.z(aA·pAre) c ecel\f. etbr ıart. 

·- •.. k \ l 1 "ht.l"I 1 · lıct 1 d•liln', or..;mu," · · - • a u, hattı, dı~•'r tnr~t't~n • '!ıeı·ı ·-ının 1 \'l"Upa<. a l 1 a ?~.rv.aııe ~~~~ım:ı. .. ısıt '~Y .ll .. ~ı~. konferarnıında Ameıika bahriye naw 
muazzam g:ı\·ı·etı bızt> sevme:, ce a- l I . ıkı kruvnzoı de ı,,:ıbet almı~tıı. Ünm- Alb K k A r'ka h 
ret ve ı.imıt vcrmekt~dir A vrup.Lda a U t11Ct Crl cıi hı.icumcla bir kac kruv::ızur tC'rµi!len. bzırı . . agy· :o ·s, v. me lıa· nı~r l~'l.r-

k ki 
· Hi'tl · · t• lt 1 1 · .. b - "kii mıı e gırıp ıı· ıvecegıne c ır s u , n 

ise ·ayna~ma, a) a ·anma, er.:ı - R"'t .. ,.,.f, 1 inci anh:ı .. -1. mı~ ır. a y·aıı 3r:ı g-ore ~~ suı~ . - bir su".lle şu c~vabı vermiştir: 
idam müfrez !erinin fa".lliyetiıı<l,eıı ,\'eılinci Brati Jarn kulorılu;;u kumanda- h:re.lıc~le 2 ~g:': ~ı·uvazo!', l;ı,ı· hat.ıf - Bu bizim elimizde değildir. 
korkmadan d~v~m .etm.~ktedir. ı; - nı general \'olti de vıwdır. kı u~a~or .m.u~ak~a~ batı~?ıl;?,.,bı.ı mı;\~·~. Başka bir kirrıgenin elindedir. 
zak şarkta Çınl~.Ierııı ~-u·k~n~e'.: sa- Bu iki g ·ııcral cunıaı'tesi günü ie\kif r~~c ge~ı.~ı \e tıı.ı.ı,. ~R) ın :dılem ~0 • Bermuda adalarrndaki yeni deniz 
hır ve cesaret go3terdıgını gomyo -, olunnıu hr e\'velki gün muhak-"me bıı r:ıuh.ue.be g~mı,,;ı ıle 6 ha:p ıremu ii. sünü teftis etmekkn dönm~kte o· 
ruz , hk: ' .1 . 1 1.. lı w ve hır torpıdo cıddı hasa.ı:a ugratı!mıs, 1 p' tt k' d . t 

. M k k f e ma ·u!l1. ed~ mı;! ~r, <un a ah da kafiLden Lir gemi Sicllva acıklaı·ı:uln an nazır, orcsm~ .a ·ı enız ez. -
0 • ova on eransı kur una dızılmıslerdır . . . . · · . • r~hlarını da gezmıştır 

Mo,kova koııfeı·aıınıııa ı' t'ı·al· e- G . · .. . 23 bın tonluk ıkı gf:mı de Ct>zavı~· ,;a- . · . ~ ~ ~ 1 • 1. TEnerallerın u"ları U7Rı lerınde ka- . . Vaşıht'f:on 30 (AA.) - Ameı'ıkn 

Ankara, 30 (Telefonla) - lstan- 1 mühlet verecektir. Bu gümrüklerde 
bul, Mersin ve ~skeı:derun gümrükle 1 bulunan m;ıllar, al8~n~arlar tara
rinde bPkliyen ıthalat. eşyasının giim lfından c:ekılmez,;e hukumet tarafın
rüklerden çekilmc•i ıçin, hükfimet dan bunlara el ko:ıacak'tır. 

İnhisarlar şarap fiatını yükseltti 
Ankara, 30 (Telefonla) - İnhi-,yatlarına zam yapmıştır. Bu zammn 

.;;arlar umum müd~rlüğü, misket ve ~ebep, bu seneki yaş üzümlerin p:ı.. 
fıçı şarabı hariç dığcr şarapların fi- halı olma<udır. . 

İstanbulun kur.tuluş bayramı 
İstanbul, 30 (Telefonla) - 6 bi- J merasimle kutlulanacaktır. Hmıus1 

rinci teşı·in, tstanbulun kurtuluş bay bir komisyon tarafından bugünün 
ramıdır. Bu biiyük gün, fevkalade bir programı hazırlanma1itadır. 

--------·------den l·ngı·ıı·z ;·e Ameı·ı'kaıı deJ ... ,.,eJeı·i .': • hıllerındc 1Jalınlnıı 'hr. . . ' • · · . w. ''." • nunsuz olarıık ~ılah bulundurmaktır. .. .. . . .. . , ''ıırıcıye nazırı Kordel Hull, gazete· · } d • k k t B J } d " d d Ru~yaya her '&Y verebılecegımız mal .. Almanların (' ı·vııdaki kukla hiikiıme- l ~utun ~unlar !t~l~ a!ı. ı<ldıalaı.~ı~.r. cilere lı\!vanatta bulunaıı·ak bitaraflık [ta ya a yıyece Si in ISJ U gar a r o gu a Öil e r 
Zeme hakkında t LJrn ııı"ıl·ıın·ıta ~a • t' . 'Jk b .. . . ngılız amırallık daırc,,ının telılıgıne ' ·ı d . d t d'l' f azla ola cak bı·r mı"l1et • • t . . " " • " . ının ı · a. \'Ckılı gı'n€11·al F.l\'a,; dn .. . . .. . , , . " . . ·an ununun ı gasın an zıya e s ı ı. ımış 
~ıptırle.r. Ru~l~rıı.ı m~harel.ıc kalı:- tevkif eclilmi ve Beı·liııe gönd~rilmi,;- g.01.e ~ı~ \apuı ~:ıtmı:;; ve N:ı. 0'~.~-nıı- rıe taraftar olduğunu söylemiştir. . . . 
Iıyeıieı:ıı~ı:ı bı~ıncı .sınıt _?!arak k«h- tir. Oracl:ı. muhakeme edi;ecektir. Gc-'sı) aıal~'.1111.ıı:;lıı. ( Ra.dyo gn _ete.~ı:ı.ılcı• ! Vaşlngwn, 30 (A.A.) - Ayan ha- Milano, 30 (~.A.) - T~rıno Si:am R.us. - Bulgar mü~aıı~batındakı 
bılmesı ıçııı cı<ldı fedakarlıklar yap- neral Elya:-;ın Londracla Rene,; hıikü- ~oıı~Iı.a, .30 g~.ad)o) Amııallık .. ;ciye enctimeni reisi demokrat Mak pa gazetesi, yıye~ek tnhdıdntı hak- gergınlık devam etmekıedır. Narod-
mamız lı1zımdır. Amerika da ya :e- metiyle temaslarda bulunclug· u hakkın- <laıresınıı.ı td.ılıg!: . •. (anelli bitaraflık kanunun kaldırıl- kındaki bir makalesinde hükfimetin na Borova ismindeki Bulgar gazete-
n· b'. e dü t · k ı R •e ·a . Akdeııızde sefer eden bır kaul•>yc ' 'dd tı· t db' ı ı · t · · b' k 1 · d B 1 · t ı ıı n .. ::ı rı uru ı~ıa.ı '. ) me\ - daki Alm:ın iddiaları, Londraclaki Çek . . . . .. ., . . . . • . ma!'>ı lfızım geldiğini beyan ederek daha şı . e ı e ıı: er a ~ası ıs ~n- sıı:ıın ır m a -a esın e, u ga.rıs an~n 
cut ~anay:~n uygun hır şekılue c:al·.,- hükumeti taı·afından kal'i olarak ya- taaıı ~ız. ~d~m du,~'.rn ı., tıı. ~ aı ~ 1.R) - demiştir ki: mek~e. fıyntların miitemadıyen yuk- mı~letler arası müna~ebetlerı tetkık 
tırılması la;,:ımdır. 'fank lıaftn::11nda- lıınlunmııktudır • hetnıı t 11 • Bun!a~<l·1 ! 1 G 1 don, nmn _ i , aflık mı merikan g - imesin . meydan bırnkılmamıısı te- edılmekte ve Bulgarıstanm daima 
k . 'mala't uust·a• ·a ı·ı.p·Jacak ''"!'dl L d (. ' .. , :n·ıı J.:ııne erı. I ::il cloıııtnırıı top!ıırı ·ı . . h ',) b'J . . . 1 kt d d" ... t 1 l' k t tı·-· b .. ı ı ı ... n : J •" ... ' "" - on ra, :ıo A.A.) - .ılım: ı an/as- .•.. f d r· .. " 1 .. t", K f'I _ mı erınııı er yere gıue ı mesını mennı o unma. ~ ıı·. . • • . uıus ıa e e e ıgı,_ u ruzc en zor 
mm kuçuk l.ıır kısmıdır. Buııdaıı son- ma ının iiçiiııcii ·ılıHiııümii miina~elıe- t, .a ııı. ' 11 ~ u._uıu ıııu~ uı. '1 1 e cu mümkün J..ılacak '?ekilde değüıtiril- Faşist partisının eskı umumı katı- luklara maruz kaldıgı söylenmekte 
ra kar~ılaşacağ'ıınız engel, n?.klir11t tivle ırariciv ııa~ırı Antoni Ede~ ,,e.k- marte~ı 1• guııu .t~a!Tuz~t .uğ~·aını:-ı, melidir. Amerikan gemilerinin harp bi Faı·inaçı da bu hususta yazdığı bir \·e bunu Rusların her devletten daha 
""tel' k' · ıfi J..t , , · · . .. . . ' Nt'lson tarµ gcını~ınııı :;uralı bır toı·- . . v 1 1 k 1 d b k' ı · b' ' k · · b'Jd·- · ·- ' ı.u d k ... ,.., , " .e!'l o aca ıı. .ne su me:-:qı goııclermıstır: .

1 
. . 

1 
. sularına gırınesı ya~agı da ka dırı - ma a e e azı ·ımse erın para ırı ıyı ı ıgı ı~arC'~ o n u .,an sonra 

l ı· d . . pı ı>ıalıelıvle aza mıs~a da gemıde za- . . . . a·-. . h " f' t •''k .. ·J d 'l kt d' • ngı ız or u u dlıll<'r Çl'kvanııı ·ırlıııı ıııukavı!me- . 
1 

· · . 
1 

rr.·:ılıdır. Anıerıkan gemılerı nereye tır ıgını Ye <'r Şejın ıya ının )'U - ŞOJ' e enı me e ır · 
Ordlımu .,uıı Alnı· ıı \'e\·a .H.tı. t· ... r· k' ·ı 1 ı' k .. ' . . nat u ımımı:;; ve g-eıııı vo una ılevnm '. t "' L'I )'·'.' 1 . b b'. t ild'~,ı·n· ka'-· *SOv\·etler·n R"ndıkl:ırı g'b' Bııl - ,, a . ıııı or ı ·ı.ııuıı :ıra orııı::ı · ıt•ın .~ımdı · . . , ·-· . : . ı~ er'e ura va gıue ı mc ıuu·. se mesıne se e ı)e v.er: ıg ı • J- ~ • ı ·" l ı -

ordulaıııın ııi:.betle kuçük olcluguııu c;e>tııpoıııııı zalim elemanı H€Hli·:ch'i elıı;ı:;tır. ~~~.lıı:ttıgı.mız .ı Jeııız· ana- Almaııva.ııııı Amerikava taarı·ıız dcylemı-kt.e ve şöyle demekt.edir: gaı· milleti rüşdüne erişmemiş bir 
.~ôyliycbi_lil'ıı~ı. Bu Ol'du'..Alnııı!~ .oı.,.itı g-iimlernıifltir. Fakat .\Iiiııih anla~nı. ~ı- res:nl~eıı ıkı.ınııı murettebatı kurtaırıl- ~deceğ< ı[ söyliyen Mak 'Kanelli söz- - Bu gibiler bina "" mücevher millet değildir .. Bundan böyle doğu 
lar!ı.ıı:ı şımdı~·c kıı~, r gu~tcrd:gı nıiı- nııı ilçtiııeü .nlclönümünden ~onr::ı ııu- nıı::ılıı... . , " • .. . . .; lei.'ini ~u suretle bitirmişt.il': ıılmakta birbirleriyl~ yarış ederek Avr~p~~ını tanzı~ edecek, bu kısı.m 
valf ~~ıye~Ierı herıuz gu,,tcrenı ı.:n~ış gün ('..,k milleti ela ha km'\'t'tli \'~ sıığ- b p, "'~1 ~~a ~~ nız'.k. cı~,,nı:ı 1~ km vetl~ı: _ 1ııgikereye verilen malzeme. fiyntlaırm yükselmesıne se.heb. olu- ela hır on.d~r ol~~ıleci!k bir devletl!r. 
ol'3bılır. r akat Lu orJu. uugun 2 mı!- lamdır. u 1·;1 u.,u .ılıe~ \Jeı.ılmış~. d~ ,d,u~- .muv::ıffakıYet temin edeceği yı:rlere yorlar. Tarlaların ve evlerın fıyatla- Ve kendı ıne boy le muamele yapıl-
yon milli mücahidin yardımiyle ada- •k milleti Fon ~ornvhtın ··inc;i ı~an. n ten:ın tesı~ edılememı~tır: 1 or- kadar götÜrUlmelidir. Bu vapılmaz- rı tahmin edilemiyecek kadar yük malıdır.> 
\·a taarrıız .ı c k v t t " . . k • · Ü pıl ısaQ.etı\'le lıasarn ugrıı·aıı lıır va- · 1 · t' Alt b ' 120 ı· Anlaşılı''Or k' R ı B ı . : • · · eue e. . e u un.~p cı;n- f::ıalıyrtı ı!•ı\ı·ında ııasıl hareket etme- . . · - . . . · . ,a, yap1!11cak yardımın da manası se mısır. ını:ı ır g~~mı ıre- . .J • ı, us arın, u ga-
hılecek her haııgı b11· kuyvetı deıııze sini bilmi ·e Heı·ılı irh'in ·ıleııi zulınii puı du. yedege alınnıa~ı J.\'UÇ oldııgıın- 1.::almaz. ti bulmuştur. Eger fakır sınıf açlığa rıstanın kendı yardımlariyle istiklill-
dökebılecek kudrettE:uir. karı::ı,ıındt~ d, n:·ıl h· ·k \ ! , .. .,.. · d,uı ıııurcltdıalı ~urt:•ırıldıklaıı :-;oııra F'I· ı1 Jfi . ao (AA) _ lnfiı·aJ- mahkum edilmek istenmiyorsa bu !erini kazanmış olduklarını ikide bir 

R b b 1 kl . . a a ,trc e Cl Cı gı~ı ıloııaıınıamız taralıııılan l.ıatuılnııştır. : a e ~ .ı, : . . ·-· .. h 1 b' ·ı . . ·1 r r ôylemel . B 1 1 f 1 . 't 
ln.,.ilteomab omk~\.anKa_c;,al .. ır. ı ·,_ ~lııl cekttır. ·ıA\'ruı:ada ~arsı!n~ı\:nıı ııııl- Loııunı :~o l .A.J - llalrnıı h'.tlkı- cı lıderlerueıı l~eqJ1~ soylledt.ıkgı bıı a e ır ııı ıa)t:t verı me ıtır. ~i~tir erı u g(aRr darı az act:ı. .ı)ncı -

" ıe a,ve ı ı, "ıue) ı ı u-: {·tlH ııgı t r<·nııı mııttefıkıdır Cek- . ' . · nutukta Ruzvdtııı dış po ı t asına ., · a yo gaze eaı 
ıııan bomba! b" J R cı 1 om 1 1 . . · '_ na vcı·ılcıı ekıııck mıktarıııııı azaltılma- . · R ır A R d t · .. lt l d J • • nısn, iZ e .omı;:ı; . j er, :ıkıl lll'UllUZ. Sızın .nı ılıııırnl'agt- 1. 1 .. lt· 1 . ·k }>.. j - <;ırlrlPtl2 lıucuırı eylemı:ı. uzve. 1 - a yo gaıe esıne gore, aya a sv ıçrenın protestosu 
b:ınlımnıı edccegız lı;:ıkkıııtl~ıkı tPb· ııızı bil\ oruz. · .1• ıa~ ıw a )"fi. meı ez vı ıne ngı merikavı harbe sürukleınekle :tham yiyecek maddelerine Yeniden bazı ·- -
liğe i r«t ctmıs \ <' d mi tir kı · ı ı" "O ( ,\ \ ) c ı ı ı lıt: ham J..u\ <ıtlt· ı 1 larnfıııdıııı ~·apılaıı · · · tahdidi er konmuş, iptldai maddeler Bern 30 (AA ) D N Il 

K. ·1 ·. ,. · · · ı ı.' ı _ .ıın< ı:ı, " · " · - · c 'J aı aıı ·~- akııılarılaıı <>Ullra ıııaııe\İ\lttı vu!delt- etmıK ve· · . • · · k 1 . ' . '. · - • . •• • . 
a ııı e eychııııın ıcı ı.lmua ıı.n J'nyn. td ,11 hıtlx•l'll.'ı' Loııdruda ll'l'lll k . . . d • ,, . .

1
• • .ı · ., L _ Rm:velt, hrırlıııı ılanı ıı;ın on- üzerinde Lazı tedbirler alınmıştır. svıçre harıcıye ııezaretının teblı-

nı:.ınıı~tır. \ tdnı:t ch·ıırdaki kumnlar infial vı• te, ·.:(il· 'u.1 ·ındırnı::ık"ıdır me ıçııı y(!nıı ~ uır 1 aç mıuı~· · on- 11-revi taz\'ik edivoı-. Bger harue ka- 000 ği: 
1 ·uıııl.ıalanmı tır v, lııı·' "llllll ıla hı- K ti' ı ı: ı · · · ' t k' ' " : dra<lu lıcrkcs lıuııu gult!rek soı ııvur. · ·ı·' li 'ı· a I· "'ktı- 1 T k 'b 50 · ·ı· t · · u · 'i . ı..ı , . ., . a ıaııı arııı ıır ıırıııı a ıp ı-tm ~ı. İt .. J .. 1 • . •d'kl " "J 1,u· 1 ,1 ;. 1 :ar verı ırse u en u ac.. ·.. Be }" } · • <Te i y o a rı en ıngı ız ayyaresı ıs-
tırlat . ını ki, harlıiıı cereyanı ll"\1) iıl. nılar kur una dizmeler mıincvveı-- t '":\~il~ aı1' ~.~1 ı eı~ :;ı ~" '/ ~11 Jc·}\11 llemliitir. r ın e Çl ffi lZ o r viçrenin bit~railığını ihlal ettiğinden 
ettiı iı \ e Loııılıardııııauıııda la) da lcrin ortııdan· kaylıolusl:ırı 'h:ıltlcti 'ırt- A.esı,rııı; lıaı,ı. ctlııı<' .

1
. ııın ~:~( 1

1Y fe 1, ~ ::ı l\I euçi~. ao ( A.A.) - Zirnat nazı_ is tan bu' 30 (T lefonla) - Berlin Londradaki isviçr e sefiri ingiliz hü -
· · k 1ı· d 1 b 't" ·n I · • kı enıtl e ulf ııgı ız genıı ,ıı ı c. ıne V'k d b I . · ' '• ' _ . . gonır,..e . 17. e :oıııa:ı LI !Jll • - nıa üaı!ır. .. 

1 1 .•. } . . 1 kk 1 ·unil- n ı ar . urıt1 a cenup zıraatçıla- büvtik elçimiz IIU::ırev qerede, cumar- kumetı nezdındc protestoya memur 
,..ıtalarııııı:lla ve cıı şidı..letli ııeh:ild.e l gnl nltP1 Jııki tı67 jı•ı·ıleıı ic1anı ha- t '\µı ~1:1. ~·~~·1

1• ıu.~~'. 1

1~~
1

11
1 ~:-ı ·~:~~a{;,nd ·a nna hitabcıı bir ııutuk irad ederek fesi giınü Berlinden 1stanbula haı·eketfedilmiştir. · 

l'.u~ıL~rdıınaııda teredtlud gl1slenııı- ~e'.'l<'ri al!rıı!ıakhıdır. ı~er~l·s, Almaıı- nl:a~bu~tı ulıı~11i~ filo~u:ı~~ı lı;iyu·~ lılr ezcümle ~leıııbiiı' J..i: etmiştir. Elçi, bug~n~.n·de. ş~hrimize .Jstanbulda kahve satışları 
. eceınz. . . . . I.ıı ı.n !ıu \azı~<'t · ııı• vakıt nıh::ıyet \'eı·e- kı:-;ııııııııı lıatırılnıış uldugunu lıihlireıı lngılterefe Aınerıkan erza ı gelecektir. ~oma buyuk elçımız de An-

fran w Ru• w iugılıL ıttıfakı cegıııı . u11ııaktııdır. Yııg-oslın-yııııın Lu ltul ·an telıliHİııi alayla ııeşıetmİ>,tlı· Vt!l'mekte devanı eılecegiz. Şimdiye karaya gitmıstır. 
lraııJaıı lıı.dı.eueıı <.;ürcil, lı•ıı·ad:ı lıazı .}t.•rlflriııde ~ln;nnlar halka k:t•·şı ltalrnı;laı· .Hat;,baıı muharcl.ıcsiııde kad~r iııgilter.} e y.ırım ınilyal' cİo- -000---

iııgilizlerin z~, ! }~"t rdı ı.eri h:ı.k • Ştulrn ta yar 1 n bılf' kııllıınmnktadır- de bgiliz filo. unu t.ı::ıtırnıışl, rclı. ~a- J;ırlık ~rza~ gbnderılik. Önümüzdek: SON DAK/KA: 
kıııdakı teııkıtleıı ıeddctnıı.ı ve ~un- Jııı-. • J'h' ti' k· ki d k 1 ıl'ltl'-· ~eııe bu· nıılvar dolarlık göndert:ce-
Jurı sô.l"lt:ınis ir: Es{Pr v:ıziyet bu iilçiicl~ de\'anı eder- a. ıyı>b ı kaı.~;1ıa _,ar ~ 

1 
a}:le ı ıgıne ):{iz. Hıtler ınaLJ.Jup edilince 1 A.nıeri-

d d h · · · · . ıroı·e u u ı e uc gıı ecegı \ eı·c 'ur- ,... • • - Hun an a a ıı ı yapılnw: lıı;- se Avrupanın lıır eok ~ehıdı•ı·incl·' ha- · t V h 1 . . .. ·.. .. 1 k. ka kcııdi;;iııe dilsen insani vazifeRiııi 
· .. ·. H' • tı· · ·• · · : • 1 k ı ·ı·. · - mı. ır. e nnıu esınııı onumuzc e ·ı ' ·• , · 
ıı; goremı}onını. ıc 11 z.ıyıar:ı mny kıkı harp er çı a ıı ır. .. 1 .. 1 . b' . 1 . . , . T yapmalıdır. ı\Iadeınki i~lerin düzc:-
d-ın vermeden, ) ıldırım . iiratiyle K l İZL/X(;'/ı.\' ANL1~ı1I,\S! a) < f mı·~ ıbı~ı1ı. .ır ıo O.} nı~ acagııı.ı ı ı- me~i i;;tenivor her Revi v:ı.pacağız. 

Rusyaya b o l malzenıe 
gönder i ln1ezse 

Tahrandaki fe ad unsurlarını kö - lngi!izlerce verilf'n hnberlt·rc ~i'~·c, ıııa~I •c ı.c .~ 1ır.lı 1 
. t' 1 .. n;zd<'n hu 'redakadıhı' 25 ~cıen~dc bir 

k .. d .. .. .. · ttıh: İn kıl· ı , k 1 ı · h . k l . 1 l> uanıatı ı ıt ırıJ e n2zare ı ıcnuı · . 
uıı c::ı uµuruµ a . · ıq ~ .ın- • orve<: V<' -ya< a ıır :ııc e \:trc ıı-. bir t ·lıl', , . l , ·,t·. 1... 0 , • i ı<\te111ek fazla olur. Yalnız h-arbı ele. S k 

ma.ıı:a haL:ll' lıir lıukuıııılar tahta cı.·- R'I !' "Iır-.· I[. araıı Xııl\'eçteki i:· . c ıg ııc ıe ıııc.ıııı ... il. ' 11 g~.nım - -·ı , Ih rl· k ... J ovyetlerin mütare e 
1 

.., · 1 < 11 ı ıı;ıııt> 1 tZ · zııı lı·ıtnıası tee~sur ll\ andırrıııs"'L eh ısı · · u u '1 az,ına ıın. 
tı. Yakında, ııgilteı·e, n.us ·a \'e Jrıııı gal kumandanı ilt• Kııizliııg ara ıncl::ı mU t'l lı t. ·k ... · 1 ''''. 1• 7.ira::ıt n·ızırı ııutkunu su <:uret!e d •h 

d kt J ·ı ·ek l.ıil' itti\. k b' ı . ı t ı c a ınııı ·uı Lan nıa>ıı sevını; e . . . . , . . üşüumeleri ı timali 
-ara~ı.ıı u ~ e ı ec J • .. :t ı ıı· an a,nın ı1117.11 aıııııış :!r· k.ırsılaıınıı>ılır. lıı rili;. f.ıalırive•iııin bıtırmıstır: . 

s erbest 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Bugün
den itibaren 1 tanbuld:ı. kahve satışları 
serbest bırakılacak ve tahmislere 
şehir ihtiyacı için ayda 1200 çuval kah
·ve verilecektir. 

Necip Alinin cenazesi 

1ı;t:ı.nbul, 30 (Telefonla) - Denizli 
meb'usu N~ip Ali Küçiıkanın cenazesi 
bugün Bü) ilk adadan motörle Haydar
m~ya çıkarılmış ve oradan hususi 
vng-oııla Ankaraya götürlllmüştür. meclıse takdım edece~ınıı unııt e,\ le. Almanlar IJ!l :ınla~ma ıl<' nıuhrı•·t>bf.! Akıl 111·z \ 1 kg 11 kt ·. 1 • - lJrıni;dcrı 1ııazi tPlıdidındrn •• .. [•• 

kt . 1 ·ıı . . 1 . t lb'. • . l) unıı ·u anııııı. a ue\':ım , , . . . mevcut goru uyor 
me. e\ım. raıı mı etı. ,ı maıı .ec ıı sonunda .Non·,..~tı•n mTılııııra \'P nı'm- -"tıne i it 1 , L 11 ., .. · · · 1 .. kı nıen kurtardık F·ıkat biz vazııe- A N A o Q L u 
1 · · Id J kabul ctnıist!r l k t• K · ı· ı k .. ·· · ... " ' ".\ :ııı e 1 1"":., 1 ıçııı ııe 1 u~u- · · · ' · J · ı \T • to 30 (AA) C t 1 ' ı:-ı ın me.,ı u o . ugu~ıı. , ... , e e. ı ;ıız ıng(• ııı:a ·mıya ,..uz \crmı,- ııüld[ı~üııiı wk :ı ·ık ol:>~·:ık o. l'ernıek- mızı daha tanıamlıımadık. )eııııı; er . a~m.ı< n. , .. · · :-- ıllZt' e er: 
İr:ı.n, lıu .h~rlıın ı:ı-ıu:Haklı~I h lı ~Kel,- ı:rllır._ ~u ~art;la kı, Norw.'·t: Alman- t€dir. 1 g ~ ~mamrıı . erbe:-ıt olacaktır. l\l~i~p:-;~ıller mcclısı harbı) e :~cıimenı , .......... . 
lerınde lıızımle bırle·mı ·tır. ranclıı .} aya iı Ier vcnlec•!k \'C .luızlıııg mem- Huma ·rn (AA ) 'r . . 1 t . it· l . l J ·k l' reısı Mıst.er Androvun verdıgi rapo· &bibi v Ba muha 'rf 
İngiliz hariciyesinin muvaffak ul - lekette tutuıı·tbilecek bir J·uvv tte ola- 1· '. · · . . -:. oı pı ::ı.,ı} an d V el<. a (Ql ll ve Cll( ışe ra ehemmıvetle i aret ı>fmektedir Bu e 1 rrı 

.. . , d • k '. . .1. ' t:ı\·yaı·e t'ı·ımızııı yaplıgı hücumlar ne- "' · . . . '. 1 O O ,., 
dugıınu sovlememız la~ı~n ıı. ca:. R11 ha.ben Bcrlı~ teyııl etmenıckl<) ti~e:ıinde yaralaııdıgı i:ıÜdirilen İn i- basladı raporda Amerika devletlerınm _tngı l tc- ~AYDA R R Ş T u K TEM 

3 hedeften bırı lıernbPr, (,ı?ky~da Lıır kıpmlanır::ı ol- Iiz zırhlısının "'H>OO t nl k N 1. ıı; 1_ '> rre ve Rusyayn vermekte oldugu milli --: :--
Ciirçil. nutkunu bitirırken Alnıan cluğu anla ılnıııktadır. PrHğcla halkı:ı 1', anJacıJm;'\ 

1
• 

0 
u " e ~on ° Lonclrıı, :10 (A.A.) - ingiliz Lay. müdafaa imalatının yüzde elli nisbeti Umumt Ne•riyat undtır11 

orrluhrınııı y nilmez va fınııı hava gcc · 'n el •n ı ı k ı c ugu ' '" •) 
1 

• .''nl'Plcrinin p,azı•r "'ece i 6 bu""u"k ııe- b 1 kta ve bu ·maı·t t ~ 14 

k 
'ı . de ·ı , ld~ .. b . n ,..,d'lm-:-t·· .oıra /cı~a/rıçı ·nıası_ras::ıc Loııdrn, 30 (A.A.) - B:ılıri\'t' ne-' , "' J • nz uunmal k tl ı ·ııı.m.~mta~lı- HAMDİ NOZHET ÇANÇAR 

uvveı erın en ı erı ge ı~~ını c~ a .... ı ı ıı. ( toı ııo 11ııu/ı'R11.rı111) t' . tc.tıı·~ ı'ııe . , ..• 1· h lıire kar~ı yaptığı bomlııırdıman ta- nm bu meme e ere V<'rı mesı ıs enı -
t . Al . ·ık J . Zfıl't' ıııııı " ıg gure uıı·ıc al'e· 1 1 . 1 . P .mts ve nıaııyanııı daıma ı ıa- o kt , .t .1 b• t· ı Jl' ·.ı ,, 17 k' . ..1 .. . arrıız arı itulyan ııi mmet;iııce res- mektecllı-. 
k t d 1 11 . t o or aranıuor K ınua a .u 1.} ıue u·• ısı o nıuil- B G 1 . t h . . .. b d ~· ı <' e P geçen e\' d o c uguıı•J ı~are 

1
.. • m ı lıildirilmi~tir. u lıabn, mem- azete t>rın :ı ınının\! gvrf' u egı-

eylemis ve <lt>mı tır ki: ııı · lt>kl'liıı her tarnı'ındu cmcli~e uyanw şikliğin, Amerika ve İngiltere Rw~ya-ı 
- btiklı1!lİn pal'lak veya peııı~~e Kızılcnbölük nahiyesi kiiçiik san- Muhası·p ara dırmışlır. Bilhns::a ~lilano, Cenova, ya hnkikaf.t>Jl mühim yardım yapmaz-

olacağma <lail' teminat verenıı.:nı. u- at koop<:_ratifi ortakları için dahiliye nıgor Torino, Palernıo gibi büyük ı;ehirie- Iarı>a, Rusların Almanya ile bir mtitaJ 

-::-

Abone • Yılhiı 1400 IW. 
• 8 AJ'hiı 800 

Yabancı memleketlere 27 lira .. - .. -ııüm\izdeh:i ilkbnlıarda ş;ddetli nıtı- ıhtı' ,·ıs ve~iknsı ol-an Lı·.. dokto1.,1 1 
K 1 L"l"J h' rin zengin lı:ılkı daha büyük t:ıarrnz rekeyi dü~Uıınıek mecburiyetinde k:ı.-1 • · ızı ca o u,: na ıyesi k'içük saıı-

lıarebelere i}ahit olrıcağıı. Hatta . iın . 1 k 0 ı· .. , !arın lıa~lıyacag~ı:n tahmin ederde lacakları ihtimalinin mevcud bulun- ldarehaneı ikan· cı' Be•ler SoL-k 
~.ımdi i ·,]!) ıra ucret verilecektir. 1 ·1 ko p Uf' · · t'ca t ı· · d ' -cliyı> kadar olanlardan dııha ~iddetli lL 0 cra 1 ı<;ın 1 ·re ısc:ıın en Holonyaya geçme~e ba~lamışl:ırdır. masından ileri gelmekt.ed!r. Bunun 

muharel.ıelerc intizar edclıiliri?.. A.•·. Koopr>rniif ortaklarından hariç 0 - 1 mezun v ya .zir:ıat, iş ve diğı;r ban- Londra, 30 (A.A) - Taymisin için elde mevcud bütün malzeme hemen 
ııi .zamand-:ı istilı; tehlikesi de uı mü- lanlnrd:ın alrıcağı vizita lıedell ken. 1 k:ı.larda bilfiil muhasebecilik etmi~ diplomatik muharriri yaı:ıyor: Rusyaya gönderilmelidir. GÜNDELiK TAKViM 

1360 Ramazan 9 rlebbir şekliyle tel:rar zuhuı· edecek- disine ait olmak iizere tniiplerin / kooperatif muhasebe.>indiin anlar Miroıı Ta~· lo!' bize Vatikamıı ne Diğer taraftan bitaraflık kanunu-
tir. fotogı'aflı kı a bir tercümei hal ile I ıimdilik 100 lira maaşla biı' mu ha_ düşündüğünü, italy n efkarı nmumi- nun tadili güçlüklerle karşılaşmıya-j EVKAT 

Almıııılarııı Jı .. ıııd yolıı tutac::ı ;ı y~sindeki ar an aleyhtarlığı bildirdi. cnktır. Eımsen htikiimet kanunun he-
helli clei!ildir. $arkta tedııiui vnz;vet mildiiriyetimi7.e mektupla mürac.ıatı. ı sip lazımdır. Tnliplerin fotografh Hitler, Rusyaya karşı hnrp nçrığı za yeti umumiyesinin kaldırılmasını iste-il S. D. s: D. 
nı.i muhafaza edect>k, yok11a i!E:rle - 29 1 3 5 

j kısa bir terciimeihal ile mürlilriyeti- man katoliklPriıı yardımını :lüşü:ı-ımiyecek, ancak ticaret vapurlarının Sabah: 6,07 Akşam 18,03 
nı.el((' devam c-ır )erine mi bı:ı vura- Brit::ıııyayı istilaya mı teşelıbiis ede-

1 

mize mektupla müracaatı. miiştür. ln~ilterenin bu husu~taki 

1 

silıllılandırılmasını ve belki de muharip Ôjle ·12 14 yatlı 19,35 
·rak. hoaııya üzerinden :vürüver9k cek '! •• Ilitler, Uç muazzam macera· 29 ı 3 düşiinceleri de • !iron Tay lora bildi- devletlet' limanlarına kadar gitmesini iki d" ·15•37 laıak 4 3,,. 

rika ·a mı geı;ecek, yoksa bu seno dan biı'ine atılac-aktır. rilmiştir. 4lep ile iktifa eyliyecektir. '••n-ılllİı;lliııi, __ .. _ _..._.._ ..... 1.,." 


