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Nüshası her yerde 5 kuruştur 
Pazartesi TELGRAF, ANADOLU - lZMii 

TELEFON ı 2778 
20 ADRES• lkincJ Beyler •atında 

1 nci Teşrin ANADOLU saseteıl fdarehane.ı 
1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

Pancar istihsalatı 

31 iNCi YIL Neıredilınl:ren yas.tar seri nrilmesI------------::---:--:-:--":a--:-~---------------------
No. 8680 c11nu s nliahalar 2s kuruımr. Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Adapazarı, 19 (Hususi muhabirimizden) -
Bu yıl Adapazarı mıntakasında pancar boldur. 
İstihsalat 75 bin tona baliğ olmuştur. Çiftçiler 
bir milyon liradan fazla para kazanacaklardır 

Sovyetlere göre 
Şark cephesinden iki sahne r--------------..... 

Leningrad nıü-
dafilerine bir 

hitap 

Almanlar~ göre 
Cenuota Kaga
rof şehri alındı 

r ' Nevyork Taynıisin 
mühinı bir yazısı 

Devrimizin ha
kiki meydan 
muharebesi 

Pasifikte değil, Atlan
tipin doğu münteha

sında olacak 

PASiFiKTE MOVAZENE DÖRT 
MOTTEFIKILE AMF.RIKA 

LEHiNEDiR • .Nevyork, 19 (A.A.) - Nevyork 
Taymis gazeteıi yazıyor: 

Mecbur edilmedikçe japonya ile 
dövüımek Jıtemiyoruz . .Emniyeti.mi-

Merkezde şid
detti muharebe

ler oluyor . << Sovyet baş şehrini 
terketıniyeceğizl>> 

s• a· k h ze kartı baılıca tehdidi letkil eden 
'> lffi 1 iŞ arbine japoııya değil, Hitlerdir. Devrimi • 

~lühim miktarda gani
met elde edildi 

hazırlık yapılıyor zin hakiki meydan muharebeıi Pa-
Rerlin, 19 (A.A.) _Alman Ba•kıı- sifikte olnnyacaktır. Bu meydan 

Almanlar 1914 te daha mandanlığınııı tJ.>blij;:i: · muharebesi, Atlantiğin doğu mün-
)Io~kova. 19 (A.A.) - Dlin ge • Azak de.n~zi ile Doııeç ara•ında dü~- tehalarında olacaktır. Bununla be-

ce )·arı'ı ne~rcdilen Sovyet tebliği: çok yer işgal etmişlerdi manın ~akıbı muvaffakıyetle devam et- raber japon harbiye nezareti, tim-
18 ilk te~rın günü kıtalarımız bii- Jfoskova, 19 (A.A.) _ )Io;;kovn mektedır:idHf!icu'.'.1~.kı·ıtaları te~killeri, diki Rusya durumunu Sibiryaya 

tün cephe boyunca diismanla :mu • d 1.. k L - 1 h 1 ev ev mı a ııa •-uı en Kagarof s.eh~·ı- . h k · · ra yosu, c un a. ·şam. enıngrac _ a - nı· •lmı•lar·~ır. • ka. r.tı bır are et ıçm fıraat addede· 
dane çarpışmışlnrdır. Muharebeler k h t b b b - t " ., " 
bilha•gn cephenin merkez bölge•in- ·ınn 1 a en ır e~ nnn.~me ne:;re • FP.vkaliid;> tebliğle bildirildi"· ·b · bılır. 
de şiddetli o\mu• ve b .. u bölgede Sov ~'"~'r. Beyannamede ş o.de denılı • Viynzma - Bl'iyansk meydan m~~h;ı ı Japon harbiye nezaretine anlat. 

., ) or · be~i bitmiotir re- k kt• k' b·' 1 b. h k yet kıtaları bir çok düşman hücu • Baş So\-yet şehri, büyük merkczı- ·, ,·. :' ·. • .. . 1 ma gere ır. ı oy e ır are et 
munu geri pü~kiirtmüşlerdır. miz bundan sonra da .a.rnı şekilde 

1 
Et'" kmık~katı·ı 6i>7948 e. ıg!ınam edi- derhal Amerıka tarafından muka-

17 ilk teşrin gilnü 52 Alman tay- k ı kt D" · kt' en an mı .ırı 1241 \'e her cinst->n 
b · ~. aca ır. ıı ~m ~n geç~~ ı y ece ı r. top R..~yı"' G296 "n . iih'l ·. t. · - !ıım!!i!!o!iiı"•ı1ı·~'"p!ı' ıİ4!1!"iiidiiiiiıı. iii .. iiihiiiiiiı'"ii"iii"iiııiimm! 

ynrcsi d!işürillmilştllr. Bizim kayı ı- Du~manımız, yenı ve mııhım kuvvet • l ·ıt . . • 0 · mış ı~: 
rnız 17 tayyarcdir.. . . . !er göndermekte İ>e de biz baş şelı- 1 ~ıgı eı e~e karş~ savaşta, dun g~ce Yenırmebusıarımız 

Brıya'?s~ . bölge~ının ~ır. yerınde rimizi müdafaa edeceğiz ı·e vermi _ 1 n~~ooı-;; T~mıp do~usundn bazı ııehı-r- .a 
askerlerımızı çevırmek ıstıyen Al - yeceğiz. eı om a anm~ş~ıı. -------
manlar~ Sovyet kumanda;ının ma~i-ı Leniııgrad yoldaşları! tı Alman arnzısıııe :ıkın yapılmnmış-
rane lıır manevrasıle agır zayıat Bütün lllo•kova gösterdi!rinız can rB r 
verdirilerek tardolunmuşlardır. siparnııe g:;yrett~n mütesekkıı·d,ır b·ı 1.~~ ~ 11 • l9 (A.A.) - D. N. B. ajansı 

18 ilk tesrin günü Moskova civar- •. • . ' · ı c ırı~ or: 
larınd.-, 16 °Alm11n t:ıyyarui dli ilrül - Devamı 4 uncU aahifede - - Devamı 4 n~\i. Sah.iEe4e -

Dün muhtelif verler<le 
seçim yapıldı~ 

malzeme brrakmı.~Iardır. y ~ 

rnü~tür. Almanlar, harp mPydanııı - 1 
~~~c~ ıı·::ı~;:nı;~~!:\.;ı~i:~r ta~f; ~~~ Askerı"' ''azı.yet 1 

lllcgkova, 19 (A.A.) - Bugün ög 
le (izpri neşredılen Sovyet tebliğı: •=-iı~---------------.;;.----,-

18-19 ilk teşrin gecesi kıtıılarımız 
bütün cephe boyunca çarpışmışlar • M k ı d 
dır. lllııharebcler_bilhassa merkoo os ova varoş arın a 
ceplıe81ndc şıddetlı olmuştur. Sov • 

Yet tayyareleri fena hava şar!larınıı •• hk h ld 
rağmen şccnatt:ı ça.rpışmakta ve ha musta em at yapı 1 
va kuvvellerımız düşman kıtal.arına 
ağır darbeler indirme tedir. Yağ -
rnur ve si>e rağmen pilotlarımız baş 
·kumandanlığın kcndılerine verdiği 
vazifeleri yapmaktadırlar. Son yir -

- O.vamı 4 neli Sahifede -

---000---
Yüzlerce kişi 
kurşuna dizildi 

--------- • 

Sibirya ve Mogolistan orduları. 
Moskova civarına yetiştiler 

Manisa mebusluğuna ıeçilen 
Korgeneral Ali Rıza Artunkal 

.. 

Amerikadaki 
harp malzemesi 

stokları 

ln1zalanan kanunla n1ü
-sa<lere edilecektir 

Hollanda Hindistanı, 
Amerikadan harp mal

zemesi istedi 

B. Ruzvelt 

Ne\•york, l!l (A.A.) - Aso~yPLid 
Prrsin wrcliğ'i .bir habere göre Ruz
\'l·ltiıı harp rrıalzem~si · 8!0klari;-le 
makinelerin \'e milli müdafaaya ya. 
rı.van tli!{H malzemenin müsııderr~i 
içi:ı bit lrnnun imzaladığı bernz s:ı-
rayd:ın tebliğ edilmistir. · nıı ilga edildiğı takdirde Amerika -

Ne\·;·nrk, 19 (A.A.) _ Hollanda- ııın, AHupaya kuvvei ~eferıye gön· 
nın Vusington elçisi Amerik:ıdun dereceği haberini redd~tnti~ 'i"e A
Hollanci:ı Hindistan;ıı::ı h'.lrp malze- merıkanın, hakimiyet isterst> deniz 
me>i gönderilmesini istemiştir. Hol- ve h::ı".alarda derhal harbe başla -
landa .,ı~isi, hür kuvvetlerin teşkil mnsı. lazım.geldiğini söylemiştır. 
etliği zincirde müstcmlekeleri:ı bi- Dıger lıır senatör de, bitaraflık 
ı·~r halka olduğunu sövlemiştir. kanununun ılgıı.sının kongreye tek -

Bir infilak: · lifini ıstemiştir. Atlnntikte Horley 
Kaliforniya, 19 (A.A.) - Bir destroyerinin bir mihver d~nizaltısı 

mağnezyum fabrikasında infillık ol- tnrafındnn torpillenmesi, infiratçı 
muştur. Elde bulunan bütün seyyar mebusların durumunda bir değişik
hn•tnhaneler, felaket yerine gönde. Jik husule getırmiştir. 
rilmiştir. Dığer taraftan Alman hükOmeti, 

SENATÖRLER NE DİYORLAR: bu haberin Amerika hükOmeti ta -
Vaşiııgbıı, 19 (A.A.) - Senatör rafından uydurulduğunu bildirmek

,Jorj; beynnatında bitnraflık kanu - tedır. 

IGünlYın Me~eıesı 1 
lzıµir hapishanesi 

' 
Artık tekrarından usanılan 
bir mevzu haline 2elmiştir 

Şehrin >taıh orta yerinde, hem d.. ..,kmıyacakmıt aibi hareketten, ri
açllm••• , tenıizlenrneaİ icabeden b.ir netten, :Jcaklıktan, müıterek ve hat· 
noktada, kurulduiu tarihten beri la ferdi mesaiden mahrumdur. Ne 
göze batan lzmir hapiıhanesi, yine yapılırsa yapılsın, bu çatı, artık Tür· 
ele alındı. Temenni edelim ki, bu kiye cuınhuriyetinde bir hapiahane 
artık ıonuncuıu olıun.. · olaınaz. 

Hapishaneyi gezmiı veya her han. Şimdiye kadar bu mevzua çok te-
gi bir alın yazısı ile oraya düımüı -Devamı 2 inci sahifede -
?la~lar ~.ilirler ki, burası bugünkü oıo---
ılerı tecrube ve 1terbiye müesaeaeleri- Af • 
ne ve cumhuriyet hükumetinin adli- ganıstan 
Y? sahasında tatbik ettiği aiıtemlere 
hıç de uymıyan, eski ve iptidai bir 
ç?'~ıdır. Kurulduğu yer, evveli. ıehir- Alman ve 
cılık bakımından tenkide ıayandır. 
Saniyen mimari tarzı da buaünkü asını 

ltalyan teba
çıkaracak 

mo~ern hapishanelerle en küçük bir 
se~ılde ali.kalı değildir, Oraya gir • 
m1i' ve burada ömrünün bir kısmını 
geçirmeii'e mahkum bedbaht, aanki 
artık bi!:__~aha , hayata ve c mi yete 

Londra, 19 (A.A.) - Kabilden 
bildirıliyor: 

Afganıstandaki Alman ve İtalyan 
tebaası, memleketten çıkarılacaklar 

- Devamı 4 ncü Sahifede -

• 



==------ - -- - ~ 

• 

SAHİFE (2) 

Musahabe 

(ANADOLU) 20 Biriıicit~şrİ.n 1941 Pazarleııı 

Ramazan Fıkraları 

Teravi ••• 
YAZAN: 1. iLHAN BAŞÇI N eş' eli olunuz! 

Her sahalı İşe başlarken (Of. yine mi bıı i5?) Doktor UZ'un peşi sıra K s K G 
l 

· .. "· h t d ·ı · b·ı· · · ORHAN RAHMİ GÖKÇE 0•• zte On iki saat boş kalmış mideler 
( ersenız, O gunu aya lillZ an Si OllŞ saya 1 ll"SlillZ e e e • . pe bütün hırsla iftar sofrasına anaşt; Neşe!.. Bu se.,im- y AZAN· zene sokar. Neşeli Doktor Behçet Uz, şerefli bir şe- mı, düşman ordusuyla karşılaşmış 
li kelimeyi telaffuz r . ' olanlarda bağır - hir riyasetinden şerefli bir millet va- k cengaverler gibi olanca şiddeti ile !dine~ de~hal etr~- ı Dr. Niyazi Köymenl sak bozukluklar.ına, 7 ifesine ğıdiyor. İzmir namına vuku upa maçı hücum ederler. Kaşık, çatal, bıçak 
f•m•da b,.. t<nlok he ı e mu•nn•d bulan bu derin kay•bm acmno, vic- bütün bu e•lôha fevkalôd., maha.eı: 
halka.,non çe><ildigini gorur gibi kabn hemen h;ç veya pek az mt- ••m, akh, idnki ve bu şehi<e mu. lo kullamhr. Bir ta~k budu, b;. hin· 
oluyoruz. Tabiat sanki daha güzel - Ianmal<tadır. Daimi peklik çekenler lıabbeti olan her şehirlinin, her Tür- Go••ztepe~ takımı 1 di bacağı öyle güzel teşrih edilir ki .. leşmişt«. K•da. yeşermiş, gönüller için ne•e gü.el bir •~•'"· Bu tav· kün hi•retmem.,ine imkôn ıa•a~ur • 3 ..: golle Çorbadan pilava kadar söz yok , ı•nlenmiotir. He. mtladoğomozda ,;ye ga<ip olmakla benber okuyucu· edilemez. Bunun mukabil te•elli•i de nefe• yok, bir faaliyettir gider. El-ne~eden birer nebze hisseder gibi_ l.ırım arasında tecrübe edecekler doktor U7,'u, şehir çerçevesinden K S K tak •1d• lcr havluya silinirken mideler kuv-
yi,. N.ş.li olunca hayat• dah• çok olu"• iyi netice •lac•kla""' şimdi. ~mleket çe<Çeve•ine yayUm" bir • • • lMlD& yenı l v'.tle üflenmiş bir balon gibi şi,kin· 
cved2', dostlarımızı daha tallı daha ~en temin edebilirim. yurd hizmeti içinde görmektir. K 8. K. ile Göztepe arasınrla tı>rti:ı diirt chhi··ı ._011 ı .. t ~olrh 1 

]·· 
1 ki dır. Bu kadar eşyanın eritilmesi an-

k h l E f 

-' h · · · k D kt U i · b l d" · edilen l,·tı1ı·t · · ı·· Al ] ' ' '' · ' · ' ' "ızanc 
1 

arı k t · cana ya m u um. tra •mozna er ç~uk terbiye•i dedoğ=oz ~a - o or z, zm" e e ,ye•me, .,. • .m"C' <un <0n<0 < 'Ono- bir korn.,rdcn tnpn en iri n. 1 . <' ,,.., namazmm mU..1~1 tt· 
>•Y bi>0 gül'< gibidir. Her t><af ta man fani, bir •Ürü iyi itiyadla" ç~ Mr .e belediy .. inin karma ka,.ş>k; • '"ı~" :" ccyn·ri huw nuuho yup•loh. olan H akk nnn lor,' b;, ;01,.;;~~;·~;; ki.tlariyle kabildi,. Ali bir tedbi,_ • 
• ,,.m.,.in aki.le•ini görüyoruz. N• ouğun taze dimağına aşolamak ve içind•n ç>k•lmaz me,.lelerin; b~cu "'. <k> Momm kadrofarmu ald•.<· bbvil ettne.- ,., "" '""lk ,1,,:,., 1 . 1 Li.kin, Süleyman baba gibi dört 
oldu? Muhi< mi d•ğiıti? Hay" şu ha mU•takbel hayahnda çocuğa hey' eti gortlak "viye•ine "'lam•ş ve itiban- 1 ,., hn·. k.oç yeni ,,.,,,,,.,,.,, dencmok be'"bedikle n<'UodrmlL · gündür yemek yüzü görmiyenle< bu 
kikat bir defa daha bütUn haşmetiy- umumiy.,iyle bir karakter yaratmak n• kaybetml, bir maliyenin ağ" v• nmk$ultyle y·,.pl<klun bn muç, bilh .,. i<;,,..; ''"°T''' M ~e. de<l·~' acaba?! 
I• gözl•<imizin önünole canlanm•Ş. ,. • .,na dayan"- Ekmiya ihmal •dil- •özü korkutan bir y•ğm enkaz v• .,. ;klnoi ;,.,.,·eo!e olduk<" bowo.m Oynnun b" k"mnulu Gü,leı><IHe.- Boz= Sul~yma? __ baba, ,.bir şehir 
"" Tabiat bi• aynad•~ ki in•~ ora- <i halde şüph• yok ki bu fa,.J da harabin;n, belediyecilik ve mod•ni- .,,.,,,,,,,.ı,. obhu unlay"lt ,., daha e>·i bh· onmla rlola,mq, bolm•d•~• •.•~ memleket• 
da kendisini bulur. mağmum ve ke - ~n ehemmiyetli iş çocukta ne§e iti - yet namına derin bir sefaletin en ha- .. Kuy:ı mac;ıııclaıı €\'\·el iki kulüb jn nı·ıç·ı girdi!Pr \'C Yirmi dakika > parasız, pulsuz duşmuş. Ne sadaka 

d ı . b
0 

•• • • h ·1·kt
0 

H d d · kt. ç·· k" · l ·· d· -· b' ıkınc·ı takıınlan htıs·Lıs."ı· !)ı'ı· nıt·ı·-.··a'ı',"t',·a ' ' • · ' ' "urı>n k b

0 

Ah' if · ., • " yuz •Ç•n erşey ., o or. " ya m• mey a~ get•rm• "· un u '>n manzara ar gMter '" " zaman ' , bh· bf,k;m;yd t<>•i; elUltt. Fakat im •~<ece " •• <, ne tara çai•ıaeok 
taraf karanlıktır. Mütebessim bir i!·i huylarımızın en iyisi neşeli olmak- ela gelmişti. Onu, kl;niğinden mesle- y:ıııt.ıl:ır. Fl:rinci <lcvreyi 1 - 1 bet.t- meyanda kazanclı~l:~~ı iki kornerd~n hır ~hba~. tanımı~or. . 
ço hro, tabiattan da kendbine J;.yik '"· Bu iti yad muvaffak,yetlerimizo ğinin k•ymetli bir uz~ vo kazanco bu- •~•·it k lo b; lio~n 1'tlamlu.- ik ;nd dev• 

0

- ,., bh· fo;kiklcn "''' ado edemea;kJ.,·; . K= b_•'?"•. belko bu açhk .badette· 
b;r mukabele görür. Mmle bund•n dddi '"""' mü•"'' olu" H•pi. güokiind•n çok fazla bir bekim ola- de ,,,ı;ı,;y·eli lemin etmek için çnk •. ;. gfö; Halid ;k; defa knhi ile kar.<• kac- ki ter•h"'"'? c~zo"d''-· Bie namaz 
ibmttie. ,,,;, biliriz güler yüzlü çoeuklar çir. ,.k .eylerimizle yakalayop iş ba•m• h,toı,.,r. ·\•ticede Göztepc lnlumma fln. ''" kakhğ• hnhlc wnu Kne,u·ah 'n- k•l•a Allah •ndmde makbul ve bir Şu kısa taslak bize şunu• .:ınl:ıtır: k;n de olsalar sevimlidirler. İş saha- '{etirdiğimiz ilk zamanlarda kendisi- z1·.(ar:ııı d:ıha nıü'!ıısir bir oyıııı o~·ıııyn;ı le~hıiııiıı kafnsı üzrriııd?n a;1

;.1; 1,tl· ','tı- lakrr_ıa ekkmeğe vesile olur ümidiyle 
Neşenizi sıkı bir titizlikle tutunuz; ::mda neşe verimi arttırır. Hı-r sa - n<o çoğumuz acımıştık. Çünkü İzmir att~:;:,!rn1 1~1ar maçı; 2 - :ı k:ıznnrlıl,tı·. retivle avuta ·ıttı. ' ' ' " camıye oşmuş. 
<nuhafaza ediniz. Yoku küçük bir hah ~ini= başlark•n (of, yine mi b•l•diye•i, ortada çözülm"i imkan• '""'mu ka,-,.ın,m"""· hh·;nei ; • : '. ]" S K Cami tamamen dolu K.,a o" • 
ihmaliniz sizi tamiri mü,.kül vaziyet- bu i .. ) dediniz mi o günü hayatınız- olmı-ıı muazzam bir düg" ürn, her takımlar nıacı takip etti. .. ~unclctn "~nı~. "· · · takımı ener- kara bakma · '

8 

gu!fa, " " ,...,. n ·, · . · ı ·.. . .ıı ıle mııkabıl hucıınıa geçti Ye 21 inci el • m~~· s?n cemaat yerın. 
be ~kabiHr. Fakot bu yumm mak dan ,iJmiş •ay•hr.,noz. t.. bar hangi bir taraftan yakalamp kaldor•l- "' "'" '"' "· 1 n l !" t r - • merme<•n umone çoplak ki 
<ado; qelip geçid, zor""i neşeden l•rken bu & .. mele o günün neş.,ini m.,, in•am Y'ldoracak kadar ko,. ,.1lk dnk;k,..1,~ı·dn. lop k'. • n,;iddel O<· ;.::.~~~· ı'.n!n~ori~ m '"'""'dnn fönoi !'~' ~oym~•· imama uymuş . .'~ •• :; 
h,b .. ı-k d•ğildir. [..,en b., gaye· öldürmei• kafi ,elir. kunç bir heyulô idi. '" ".dnlö>hl.t.•~ 'oou·n Kn>·ş,,·nl·altJ.,·. .,7 ·ne· dnl<ik.,ln gono K "' . k . omam hotomle koldmyonnuş!., Sa. 
n.ize de aykm düşer. Ben bu yazom- Ne,.; hayahmmn ivicaçlaro iç;u. Bütün bir ümid•izliğin muhite ağor '"'"Jll.,·o «•yo'>nd' C:ö,tope knl.,bi ~ '. . ' ' .·· ·· lJ . ı·t '• '"~' a "" atlerce •Üren bu ibad•tte dev d'. 
da -.r zaman ve her yerde ,.,blaro - de hakikaton ilminde du<ulmağa bk ,.klet gibi çöktüğü işte bu za- ·;'.1\'.'i'."'.'1Y• .b,,lud•lm:. l'nknt l:l üocü ~'.dn~:i;',~"~,.;ğ:~".ı:n ·•;,.:~~· b\ '. "'';' l•bil"!~k i.çin zavalh Süleymi': b.'mızı taze tutan gözlerimizi daima değer. Hayvanlarda bile neşelendi - mandan sonra doktor Uz'u, o müte- ~kıt~~~~::~.rcllı~ı~bı~.!·tıı·ft,~1zc.~.~·eıncl~nlı'~czl.aı.lneıc~.ıkGl:ı'.zı.·_ı t:} 1ı,·in.cü ve o;·uının ,-on goliinli ıc;c ~.~~,;~ blea.· mmç~_tgeuml,adyiı.Yrmen1.nacyı· arkekda· et1ğizşt0irrmbeukl --

ı._ığı ile parlatan itiyat haline gelmiş l'ici şeylere karşı bir sevki tabii var- vazi ve değerli çocuk hekimini yara·. - " " c , ., ""eden bah,.lmek i•tiyo•um. Meş· dor. loviçrede güzel kaval çalan ve "" yorhp başanco, enerjik, a.:m • '"" lchhk~n ntlal ltkhm ,.,,.., nc•mnl ! '" · ----' - muş. imam fatih ay• &·ti · d lı!'dİyi okuyanlar muvakkateıı neşe - sesi güzel olan çobanlara daha faz- kar şahsiyeti ile bu mücadeleye atıl- p:t:<larla i!erlcmcğc ve onınu acınl\ .. t GöztcpeEJer: Oe'i dakika icinrle vi- (Veladdalin) in (da) 

1 

rmd.~şse ı·ef .. .. ın ff k ı ı l' l . . < ı·kı . b ·ı . nn . . . sını ort e 
1 

l•nir, gül•der. Kom;k Şule karşo· ia ayhk veriUrmiş. Zira çobanm gü· m" go<uyom '"" • 
0 

< n. '" rnt dm•otin "1 ;.,. <' .,., " '" go' a"""' çık.rmnk m>ktaro uzahnca ded d 
· mda kahkahalarom"' tutama yoz. "' ,.,; v, kavahn oynak nağmeleri içtimai bir .mahlUktan aranan •• d d•kik"ma kndar K. S. K. mÜofafac>- mak,,,l;y·le fa~ln çnh'?''Yfi ba,lnd•laı·. m~. e ayanam• 
K•derli gönUllm goçid de oba hoş· ammda othyan koyun ve ineklerin bilyUk k,ymetleri ve bir oehir rei•;n. ""' ,,.,..m,,·a '" OY''""" mü;,ovnhm Fnknl ,..,., mmlaf"' 'rntem;,.ı, mnka- - Çek bakalım demiş be "b 
luk getirm•k şüph"iz müellif için •ütleri daha bol ve daha y•ğh olu• - den beklonen bütün hizmetle;i .. b. bnwn)·n murnffok ola m"'h · fü• n ,.,.,,,, •~I• •den K"'·"rnkn halin" m ,. ao·m '·'·" "k adam, benim ~. çeki-'·• • b1 ~
bir muvaffak•yettir. Fakat p•ikolo • muş. Y=lmaz ve ~borh diye va,.f· <in h" tarafma kökü derinı;g: dal- K''.':··•_.rnknhhn· dn hü"~mlnrnun '°nıe- mn<·nffak nlam"hlar. ·•un ya! • ., ~ •gomo 'm,. Jık bakımından okuyan üzerinde landırdığımız develerin uzun yolcu- mış birer fidan gibi diken doktor Uz ıe,.,ı~ı gorcnı:dıler. ~ıhayet :ın tııh~U Oyunun son cl:ıkık:ıht~·ı Giizlcp.?li!e
; pacağı tesirin sahası pek m«hdud- luklara mukavemet etmelerinin bir :.anki şehir için bir saadet gibi hatır~ clak'.l~ada Em. 

11 _ııah,,;i ?ir. ga,netlc l:ıi~· rin _:-ıaefcttiklcri 7 :-ıcnıcre:;iz gayr~tı.• 
c!ur. Aıııl neşe itiyadı küçük yaşlar. ebebi vücudlarındaki ıu ihtiyatları lanmak üzere bu gayretleri yapmış- f~ı ~:ıt !nıl~u \ <' ısabctlı ~ır ~utla topu, geçtı Ye oyun da .Kaı·~ıy:ıkalıların :~ _ ı 
da elde edilir. Çünkü hayat dediği- ise diğer mühim bir sebebi de boyun- tır. Onu asla ve asla unutamıyaca _ K. ' · l\.. aglarıııa taktı. l"an!ıyakalıhr; galihi,\'Ctiyle ıwtıcC'leııdı. 
rr.iz mücadele sahnesinde bin bir me- larındaki çanların muttarid çıkar- ğız. ------=000------'~ele. ile ka.rşı. ~arşıya bulunan idrak dıkl~rı ahenkli melodidir. Ortalığı . Geldi; yıllarca sene çalıştı v tii - Bo·· lge Greko RoıJJıen 
v .. ırademız ıtıyadlarımızın pcrçim - te~ızlerken türkü söylemeği itiyad d.ıyor. Doktor Uz, bu sandalyeye geL 

Günün ıneselesı 
e... tarafı birinci sahifede -

mas edildi. Beııtepeler mevkiinde 
umumi harp eanasmda İn'laıına ba~· 
l~nmış ve yarı kalntl§ bir bin"\ üze
rındc duı ııldu. Sö)lcndi, y.:ızıldı, be
yanat yllp~ldı, her şey, her şey oidu. 
F~k~t ııe.h~e çıkmadı. Cumhuriyet 
h~kumc ' ının, bütün Türkiyed<? ha
pıshanel~rd.e yaptığ.ı ıslahat meydan
dadır. ~lapıshane, deri manaıiyle 
artık bır ıdah ve terbiye yurdu hali
ne gelrni'itir. Oraya düşen bedbahtı 
şahksı ve cemiyet hesabına çalıştır: 

lenmesinde zaruri olan alaka ve e - .ıalıne getiren bir ev kadınının yor- diği vakit çok gençti. Şimdi saçla -
r>t:rjiyi gösteremez. Bunun için na. gı.;nluktan şikayet ettii'i hemen vaki rmda ak doludur. Gövdesi eski sağ -
mütenahi misaller gösterilebilir: Ni- değil gibidir. l:ımlığından uzaktır. Çünkü kıs va - •• b • • • ı •ki • «~kim mektep hayatında kötü itiyad Muhterem okuyucum: Ne§~; ha- kitleri sabahın saat altısında uykusu- gureş ırıncı l erı 
lara alıtmamış olanlar hayata atıl- yatımızın güneşi ve ruhlarımızın en r.u Vt" sıcak yatağını bırakarak şeli
<İıktan sonra arzularına rağmen bu. esaslı ve lüzumlu bir gıdasıdır. Bu riıı en uzak noktalarına ko~muştur. 
.1a muvaffak olamamışlardır. Muh- güneş söner ve ruhlarımız bu lüzum- Çünkü mesuliyetini ve var.ifesini bi. 
terem bir hocam, sıgaranın halkala- ı~~ gıdadan mahrum kalına hayat len bir yüksek vatandaş gibi ı-:cce 

·n dumanlarına gıpta ederel< sıga- :ı dden sürüklenmesi güç manasız bir yarılarına ka<!ar çalıımı;ıtır. Çalı -

,.nya heveslenmiş olmasına rağmen külfet haline rirer. İnsanları zaman- mak ! ·· Alt d 
•k• •d• ma ve a,.:ılarındak· .. b .. d ve ay a 1 ıncı ır ~e .~t~ekı, m&hkümıu::'~7hl.S:t e~: 

1

r:: 
. • ı ı tıyaç arım kurtarmak bakımın'-

Sayı it ibarile Demirspor birinci 

hı, nefretini davetten başka bir işe nz ihtiyarlatan, ve binnetice göçtü· Ben, şu kanaatteyim ki, herkes ça
yaramamıştır. İyi veya kötü her iti- ı·en en mühim amil neıesizliktir. Ha. !ışır. Fakat çalışmak yalnız insanın 
yadımız başlarımızda kavak yı,olinin kikaten insan gibi çok ve iyi yaşa _ t:\bii bir isteği ve meşgalesi değil
c>~tiği gençlik yadarında yerleşir. ~ak istiyorsan her şeyden evvel çir· ı.lir. Ca!ı~mak, ayni zamand;ı bil' u 

lznı.•.r lıölges. Gre.ko Romı·n gii - Arğ:ıner (A.0.) güre~nıi~, Talat ,-n dan her ş~y yapılıyor .. 
~C:i musabakalan, dun Kar'iıyakacl:ı yı he:;abile kazannıı:;;tır. Daha geçenle!de. gazetelerde bu 
.ıınınastık salonunda yapılmıs, dere- 72 kilo yarım orta sıklet~e: hususta çıkan bır yığın h b h .. k. 
cel,e_r tcslııt edılmi~tir. 56 kiluclu :'11 u Abdullah Seyhan rakibı oim:ıclı metin giriştiği teşebb"st .er, l u-

Ktza alkole karşı da bu y.:ışlarda kın ihtiraslard!ln sıyrılarak neşeli ol- sul, bir bilgi, bir iştiyak ve yüksek 
irademizin hayırlı müdahalesi vaki mağa çalıımalısınl.. Sırf bir kurun- ;1111nada bir ihtiras mesel~t.;dir. 
olursa o bahtiyar vücud; bu meşum tudan ibaret olan ve hiç bir zaman Herkes r,alışıyor. F" kat ınuvaff ak 
zehirden bütün ömrünce masun kala- başına gelmiyecek olan felaket ihti- olan a.ı:d?ı. Herkesin •;.t l.~masında 
bilir. İstisnalar şüphe yok ki umumi malleriy~e kendini üzmekten sakın!. Lir hij:.ıı~;ııiyet, bir samııniyı.t VP idc
k:.- ideyi bozamaz. Terbıyeci Beceher diyor ki: Ba- c.I ~·aı·dır; fakJ.t ekseriya çal•r,ma 

Binaenaleyh arzu ettiğimiz ve cid- zı ad.amların hayatı; sokaktan geçen > ollarının pek beride kaldığı görül-
~~n. hayatta. b.üyük faydalar bekledi- ve etrafa neıe saçan orkestraya ben- ıııüştür. . .. p•mız neşe ıtıyadını da bu formüle z~r, bazılarının ki ise kalblere hü _ Doktor Uz, tşte, hızım anladığımız 
uydurmıya mecburuz. Bu bahiste an- zun dolduran bir cenaze marşını' r.ıanada. en ileri çalışmayı şahsiyetin
ne ve b:"baların büyük rolleri vardır. \andırır.» de temsıl ederek bunu madde -ve eser 
H.~·.~- bızde hali köhne saltanatın Hayat.ta neşenin ehemmiyetini an- Ic.rle, gelecek ~ehir reislerine adeta 
kotu ananeleri yaşadığı için daha latmak ıçın bundan güzel bir teşbih bıre.r ders ve bırer numune olsun di. 
h~saas bulunmak lazım geliyor. Bü-1 tasavı.:ur edemem. Etrafında şuh ve y~ lzmirin her tarafına dikmiştir. 
y~kler Y~nı~d~. konuşmaktan mene- , f';n bı hava yaratan ıtatlı nağmeli B.u ~ehir, Türk~y~de en bakımlı 
d~lerek. dız ustü oturmıya mecbur e- bır orkestra ile; uzayıp giden bi _ ~ehırdır; bunda ıttıfak vardır. Şeh
dıl~n bır terbiye sistemi bugünkü in-: n:'ze alayını bir an için düşün ~ ce rin medenileşmiş olan çehresinde, 
l:ılapçı ruhumuzun başlıca diişmanı- ,f: ı tarafın tercih edilmesi laz .. md':rn? dcıktor Uz'un aksini görmemek in-
c.lır. ı~unu da okuyucumun takd. · b safsızlık olur. Harabezar üstünde ı ırıne ıra- . , Şu fiziyol .. k h . . uyorum. asfalt caddelerı, bahçeli evleri, fua-
lırd tutulm0 J

1
' d akıka~. daıma ha-ı ___ ....,. __ rı, kültürparkı, çocuk hastahanesi , 

h 
ah . b~ 1 ır: Vucudumuzun Doktor Niyazi KÖYMEN gaı·aj santralı, bir yığın asarı ile 

er angı ır uzvund old • 'b. h b
0 

k il l d.k d' a UK"U gı ı mu teıem ır varlı yaratan insan, 
ya! 

1 

ere 1 Çe ~mai hücrelerinde doktor Uz'dur. Tepeciğe, Eşrefpa • 
~og~ ~·~ mtv~u~ aha değildir. Di - şaya rahat yollarda, Türkiyede eşi 
rn~g . dcret erı k~ .. ~d İtibariyle ana olmıyan otobüslerle gidebilen işçi ve 
rha mtın e eşbe. u efttiği gibi bütün esnaf, ta Kadifekalede bu şehri te-

aya ımızca ıze re akat d S · k• b ı h el b". .. • 
1 

e ~r. a • ! maşaya ım an u an er vatandaş , 
"ecel kuyfur

1
, genbı~. e~, ke.ınale erer. ı BUGONKO P ROGRAM doktor Uz'u sevgi ve §Ükranla ana -

• aş a a a arın uyumesı h ·· l · k p l · l b.. ·· k :ırtmasından ziyade mevc:u~cı;: .. erın 7.:30 Program, 7.33 .\Hizik: Hnf'f ~a tır. .a mıye er uy~yece • park-
lerin tekamülünden ileri gelir ucre·ıparçal:ır (pi.), 7.45 Ajans haberlt'r~ı· (ıJar hzetngınleşlecekk '!e yıne doktor 

· 8 00 ~r ·ı JI f"f 1 • z a ıra ge ece tır Hayatın bin bir türlü had' ı · · · ~ızı •: a 1 parça ar (pl.) M dd f 1 ci·· k
00 

olanlara 
içinde yuğrulmadan böyle 'laz~se ~~ı 18.15 Evın saati, 8.30/8.45 l\Iüzik: Ha~ b:r r:k eye alla uş un 
dimağda yerletecek bir itiyadın ır fif _PM"<;alar programının devamı (pi.), . y ıld:7u:er3e 4m: 'l 1. . • 
- d .. ne 12 30 Progranı 12· 33 'r·· i]·. K• k r - mı yon ıra getırı-
ı,a ar koklü olacag-ı her türlii ı"z h · ' ·· ·' uz.'• ,ırıı.;ı vor İdh ı·t d b' h. d b a - ııarkıla · 1" 1" A · h b ı · ·· a a ı urmuş ır şe ır e u 
tan müstağnidir Anlatmak isttdi · · ı '1 ' -·· <> Jans a er erı, l 3.00 kadar bi dol "d · ' · . . · gı - .\lüzjl{ · K 1 ,. •k l . . . . r gun varı at temın eden 
mız neıe ıtıyadı da bunlardan biridı·r 

1 
· • arışı c ;ı.tı 1 aı pı ogıamının hır •ahsiyete ka b'l • · · · "f 

C 

· r cvamı 13 30 14 00 , 1 .. ·k K ~ rşı ı e ıçımızın, ı a-
. ocuklarımıza yapılacak büyük f 1 ' • / • •• uzı ·: arı5ıl• clesi ne ol b·1· . b k ·· e- progıram ( ı ) 18 OO p 18 3 a ı ır, unu te rara )uzum 
ııdlık onların kahkahalarını sustur- ı 'r··. . P · • . • rogrnm, O yoktur. 

k H 
• ·• tl7.lk: Dans mtizig" · ( 1 ) 18 ''O '1 ·· ıı;a. tır. ususıyle neşe de ağlamak ;dk. , . ,. 

1 I~ · ' ·'' ·' ~- D B · tıbı saridir. Çocuğumuzun kahl;<aha-ı l!J İ~F:~ ıl sazı, l!J.30 AJans haberlerı, d r. ençet Uz, eserleri, enerjisi, 
ları kederli olduğumuz zamımlarda K~· l> :Serbest 10 dakika, 19.55 Müzik: urm~k ve kırılmak bilmez çalış
b~zim de işimize yarıyabilir.' Kaldı 121).~'l~ .:~~o.ı:ır~: 20.15 R_ady? b~~et.!s!, ka~lıgı, memleketi tam ~anasiyle kı çocuğun n · b. k d' h 1 · Iuzık · Dır Halk turku~u ogr.:ım- sevış v~ ~enimseyişi, yaptıgını kav. 
lıati için de P:ş~s;üz~Z.:f~du;~ S~ksısık f~{~~ -.H~ftanın ~?ı:küsü, 21.00 Ziraat ray;:.~İ!ntı~am per:?rliği ve metodla
zülen çocuklara d'kk . . ımı, · 1.10 ~fuzık: Buselik maka- rı! u asa er şeyı ıle İzmire yaptığı 
1 

. . ı at edınız; kan- mından ~arkılar 21 30 T .. 1. K' hızmetlerin manev· ··k·f t k :ırının ıyı dolaşma d .. l · ·ı ·ı . • · emsı . ım- . • ı mu a a mı en-kanlı canlıdır G .. -~~~ a.n ~uzb erı 1 gık aı te ı. 21.45 Müzik: Radyo Senfoni dı vıcdanında ilelebed hissetmekte 
kışları arlaktı ogus erı genış a - or es ır~. ı: 2~.30 Ajans haberleı·i, v~ ~unun şükranını da bizim gözle

b • P ki , r. Son~a alelumum ne- 22.4!'i Muzık: Dans müziği (pl ) 22 -- / rımızde bulmakta haklıdır 
ı;e agırsa arın vazıfelerini de dü. 23.00 Yarıııki program ve ka~~ıuş:J<J· . Acıdır; do.ktor Uz'u lzm·i; kaybet· 
B ELH tı,.fakat o, yıne ~u. topraktadır ve tz. 

l1 AMRA Matinelerden ınırle beraber butıin memlekete hiz-
o- .. . met edecektir. Bu hizmet belki <'na 
ö U ~ . DA İtibaren kendi ~alui zararıı-a mal olacaktır'. 
Mevsımın en en ~en ... Zarif •.• Yeniliklerle süslen"':. b" k f·ı . kFadkat ne yapalım; memleketini bu 

zatl el' Ay kor bırınci. R:ıh:wlt ın Canı ğıııdan birinci ilan edilmi. tır. yordu. Ayrıca mahkiı ul e~ an a~ı-
ıkıncı, Gl kıloda Şçfık Kaııclemır lıı- 7!l kilo orta stklette: , man alınması da her z1: ar ":n. rhn ~-
ı:ıncı, Rec_eıı __ Tatıu· ikıncı \'e C'unıur .\Iuhlıs Tayfur (Alt:ıy). Zı~ a Ei- lı bir istektir. Hükiımet~n ıçıd d_ .. -;:;1osoı1>. u1~ıın<·u olmu~lar~ır. lil\ kıl o - birler l K. S. K.), :J dakıl,•Wa ı u>ila ~ifn1?1Üştüı:. Umumi va;iy:ın~u ~ke~-
< a a at Organer b•rı?lcı, Lfıtfı .\·cnmistir. Izmır hapısha • • ki• • A . I' . 'd nesının, şe ını mahal 

tanıcı· ıkıncı \'C' Durak ('aka! ii - 87 kılo yarını ağır :;ık ette: mı, 1 
are sistemini ve kend~ · • d -ı,;üııcü, 72 kıloda Al.ıdullalı • edıan .:'.luharrcm Canda· (l>" · yarım asırd f l ı ıçın e l . 9 l. . . .:ı.)' Feı·ı - oldu- .. an az a süren şartlarım 

~ırı~cı,} (!loda Muhlis Ta)fm· lı•-ıdun Akünal (lJ.S.) u ek~orıyetle knk. dg~ gıbı muhafaza etmek, elbette 
ııııcı, .z ıya Elbırler ıkıııcı g-elmı;; - zaııdırmı'İtır. 1 ı ogru olamaz lerdır. 87 kiloda :.Iuharı·em Camİaş iKiNCi DEVRE· n Binaenaleyh; 

0

memlekette ele alı-
birinci, Feı·idun Akuıı:ıl ıkınc· \'!' • ~1 kıla:. · ~n cezaevleri arasına İzmir cezaevi-
Btıki :\lal Uçüııeü olmu:lardtı·. ..~cf.ık Kandem.ır (Altay), ı.{ec. ep nnuın de ıdhali artık bir zarurettir, bu-

Puvantajcla Demir<;poı· !l sayı ılc Lıtaı (Altay) 1 ıttıf:ıkla yenmıRtır. unutmamalıyız. 

** bırıııcı, Altay 8 :;ayı ile ıkıncı, Al - 66 kı!oda: · 
tın ordu yıne 8 :;ayı ıle i:çündi \'c Veli Elbtrler (E:. . K.), Lu~f· A- 000 
kar.'ıyaka 6 s<ıyı ıle dördlincü nl - tamer (A.0.) ya ~ cnılnıı:jtır. ---muştur. 66 kııocıa: Haıniyetli I~öylülerin1iz 

<.~üre>ılnin ~afhalarıııı yazı:. ol'ltz: Durak Çakal (V.'°.), Talat .~ı· _ K J · BİRİNCİ DEVRE: ., - em.a pa~anın Ören köyünden Ha-
;)6 kiloda: g<~n~r (A.O.) ~-a ı\akı !rnd:ı ycııd- ,;:~n ~lı Gebe. R25 lira, Armuthıd.ın 
:'II ff A k mıştır. I:_utfı. Okçulnrlıoi\'lu 50, Armutlu kö,·-
• uza er Y ·ar (K .. K.) ıle Ba- 87 kılocl,·ı ·. 1 l "00 0 -h tt ç (o " u_ P.r_~ " . reıı köyliileri 345, Ahmallı 

ae ın am .• ,.) güre. tıler, 2.:;f) Baki inal (1>.S.). ;\luh:tr•·enı Can- koylulerı 95. Yiğitl.er köyliileı·ı· 100 ı·ı-. 
dakıkııcla .\ltızaffer tıı1jla ~a%:,ııd:. H ı 61 kilo en hafif ,;ıklel: daı; (J>.S.) a 2 clakıkada \ eııilnı;,ti ı ra m·a ;urumuna tebe~·rüde h•ılun-

OÇONCO DEVREı , ' . nıu'ilımlıı·. 'rakdit" erleriz. • 

Rcc:4!p Tatar (Alta~·), \umıır 'o-
(K S I 

Cuımır Sosop (K.8.K.), Şeftk Kan 
ı;op .. {.) ı 6 dakikada ıu~la ı en ı · (Alt · · c cnııı· :ı~·) a 12,:ıo r\:ı kıkada \'C 

dı. n lmislir. ' 
66 kı lo hafif sık !elle: ~ v · 66 kıloda; 
clı Ellıirler (K.S.K.) ııc Durak Lütfü Atanı<'!' (A.0.), Dtırak Ça-

Çakal (D.S.) kanııl:ı~tı. P.u mi.La - kal (D.S.) tı 4 cJ,~kik.·ı(]·,ı 
baka çok he,·ecanlı devam "tnıi.··, ·,re " uı~l~t ka -' ~ zaıımı!ilır. 
neticede Durak Hl dakık,ıC:a t~ısla 87 kiloda: 
kazanmıştır. - . Ferıduıı Aküııal (D. '.), Bald ina l 

~~tfku··iloda: (D.S.) u 8 cl:ıktkacl:ı tuşla yrıııni~ . 
Atamer (A.0.) ,.,. Tnl<(t tır. , ____ .-m __ ........... ________ ...... ~ 

Müzikli Narin Lokantası ' 
ATATÜRK c:ıddcsiııde 112 ıııımaracla tec::ısü~ eclcn .\'.1RlV J k· t' , b·ıyr·unııı b' · · ·· .. l · · o ,111 ,t,ı • _ •. . ırıııcı guı.ıu.nc en il!ban!ll umuma açılacaktır. Ilcr giiıı öğ'lc vc-

meklc.rınde !'aat ıııı ıkır/''11 lıil' l111cı11/11 kadar klasik muzil· \'~ • k ı: . Kaat 4/ 1'/D ,, \' . ·ı . . . < • • \ " ,ı ~am cll I 
· ·. • ..... ıtı .ıa.rcıı memleketııı en mütena . az heyeti \'e okunıcnia-
~;nı clııılenıek :-ı.:ıvkını. :lll~a~ s,llt/N LOKA. TT .. i. \'C C:AZL TOSUNU tes-
1 ıf l'tnıekle elde ecl(•\ıılır:<ın'z. · 

00 0 

Hırsızlık 
Kal'aı~tinadıı 30·! üncü :ıoknkta otu

ran Halı! kızı Fatma, ayni sokakta ~2 
sayılı eYcle Hii~cyin kızı Hüsniveııin 
12 paırça c~ya~ını ç:ılmı~ ve tutuimu~
t ur. 

__ __,ooo---

'rakke ile dola~n1ış 
• Gazi.ler cad(~esinde Yahya oglu .ı.\li, 

b,ışıncla takke. •le dolaşırken srörülerek 
tutıılmu:ı. Adlıyeye nn·ilmiştir. 

000 

Bıçak ve esrar taşıy•1 nlar 
, Atatu.rk caclde,~iııde Selim oğlu ih
,..~ııda bır hıçak, Kiraz hanında Sabri 
?glu Kemal ve ~1.ehmedin ii1.errlerinıl-0 
:1 ?ram esrar bulunmuş, miisadere t'd11-
mış ve haklarında takihrtta baoJanmı~-
tıı-. ( 

E~~:~A~~ ~E~~!)° ~~~~üÖk !~~ ~~~~~A 1 
oynanmış TURKÇE Sözlü ve Musik ili · 

Seliheddini Eyubi ve Boz Aslan 
G 

.. ...,. ır aş ı mı olan a ar 3e,.en ve çalışmağıı. bu kadar 

· E LENCE KADINI' y~kışan .~? lay:i.. olan her :nııan, k~n· Dl dı benl•!:mder. çıkmış, ~nPınleketin 

TYRONE POWER malı cılınu~tur. 
u-- . .,. .. ilk- LIDNA DARNELL gibi herke~in 'tnkdiı· 

e ıgı uUY arti>tler tarafından yaratı!mıı:ıtır 
Kaı&ıerı.n;z •• tav• ,m .. anıar- Filmini Takdim Eder. 

l~ dolu olarak hep seninle beraber - ı Musiki Üstad Sadeddin Kaynal• dır doktor!.. · • ~ ~ Ayrıca: Renkli MIKI ve M EMLEKET Jurnali 

ORHAN RAHMi GÖKÇE ............ o•k•u•y•a•n• l•a•r•• .... .M•u···ı~1ı~·r~N~u~r;e{;ld;i;n-.-..;~;Iu;··z;.e~y~y~e~n~S~en~a~ı~-......... .I SEANSLA · R. 3. 5. 7. 9 da 1LK MATİNE UCUZ FİAT 
1 ... 
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20 Birincİlefrİn _194] Pazartesi 

,......,.--1 Deniz~i 

Atlantikte geçen. harbin 
ye~i safhası 

KIŞ 
Orta Finla ndiyada 

detle başladı 

şi<l-

Bern, 19 (A.A.) - İsviçre ajan~ıııa 
Hel•inkiden bildiriliyor: 

Oı·ta Finlandiyada Kış şimdiden 
başlamıştır. Derece, sıfıırın altında 
otuzıı diişmiiştür. 

(ANADOLU) 
-·~ 

SAHiFE (3) 

T. C. Ziraat Bankası Kemalpaşa Ajansından: 
No. 

117 
132 
2!l9 

Köyü 

c 
« 

Y. Kızılca 

Adı ve Soyadı 

Mehmet oğ. Berber 
Ha,anali 
Köse Ömerin Ayişe 
Mehmet oğ. Hakkı 
Kahya lbrahim kı
zı Emine H:ıkkı ve 
Hatice Kübra 

Cinsi 

Bağ 

c 
c 
< 

1Ievkii \!. )!urab'ıı 

Çeltikyeri 

Hideliler 
Armutlu yolu 
Ç:ıyıralas ı 

5511 

:l-147 
73'>2 

10,H,:J785 

Tapunun tarih i Tapunun No . . m 

Ni•an 
EylOJ 
:-lisan 

335 
341 
:ı:ı4 

c 
« 
c 

22 1 2:ı 

:1:1 
23 
78 

Izlandadan kalkacak Amerikan tayyareleri. 000 

Almanvava n1üthiş taarruzlar vapabilirler ~ntepte (gAüAre> şlerc h 

Ali Fehmi 15 Aırmutlu Tarla w 
bağ 
Bnğ 

Aclaiciı lgınlık 10,Ş.568;; 412 930 c 1 

3676 325 
• • - Gazınntep, 19 . . - um u-

199 
199 
ıs:ı 
183 
182 

Kemalpaşa 
Kemalpa~a 

Hasan oğ. Ahmet 
Hasan oğ. Ahmet 
Kuruculu Tevfik 
Kurur.µlu Tevfik 
İbrahim oğ. Ha
san Ali 

< 
c 
c 
c 

Nif altı 
Palamut 
Öte .rak:ı. 

11028 
2,H,7570 
1,H,4704 
l ,H, 19;17 

$uhat 
c < 

c 
c 

7!ll/ 732 
726 

315/ 316 
317/ !l18 

1L 

y A ZAN · '\ riyet bayramı münasebetiyle çocuk 
.. • eeirgeme kurumu tarafından 30 ve 

c 
c 
< 

c c c 
c c < c 

Hu"samettı•n Ulseı ı (Eski Ba hr ive nıüsteşarı ) 1 31 ilkteşrin ~ünle.rinde_ b~yi_ik pehlL 
• vnn ~üreşlerı tertıp edılmıştır. j .... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---- < c 

• 
c 

Boşnak 
Usta 

« .. Tarla 
Bağ 

Savanda 

• 
Kulnkdede 

5;;14 
2757 

Temmuz !l!l9 c 

< c < 
< 

12 
3 ( 4 Ru< harbinin kuvvetini kayhetmi~·c nıilerinin tflhı•ip tehdidi ile karşıla-

başlaması ili.! umumun dikkati gc•ne ııacııklır. Groenland adasının bir 
Jl<>k yakımla garhe, İngitlere ile Atlan- k?'mından başka diğer kısımları ta
lik ':ıha.,ına dönm(>ğe hazırlanıyor. ı.ıami.rle hava filolarının taarruzla
Şarktaki harekl'tleri belki garp takip ı ından masun hulunduğuna göre İn
edccektir. Belki Kafka<lara kadar uz:ı- giltercye en emin malzeme sevki yo
racak olan Alman kuvvetLeri ayni zn- · en az tehlike ile Groenland yolu 
manda CQflUP ve cenubu şarki ve g~·- olduğuna süphe kalmaz. Groenland 
biye doğru akmıya dah:ı kolay bula- ada~ında tcMs edilmiş olan hava is
caktır. Fakat kanaatimizce asıl kuv- t~syonları tarnssutl-annı hemen he -
vetJi ihtimal şudur: men Irlanda Hahillerine kadar tem. 

Harbin bundan •onraki ağırlık mer- · it edebilecek bir vaziyette olduğu 
kezi İngiltereyi Amerikanın ~·ardımın- gı bi bırnlarclaki hava kuvvetleri bu
dan mahrum etm<'k hednfi olacaktır. ·din için Alman huva kuvvetleı~nin 
Almanya bunu t<'min edebilir'e o zn- IJ': <kııılaıın:ı ela uğramaktan uzak
r!lan İngiltere ile yalnız kalaorak cihan tı.-. Izlanda üzerindeki tayyare ista,,_ 
harbinin iki ba pehli\•anı şeklinde r.a- vonlarında yerleşecek ola~ Ameı•ika 
feri göğü• göğü><> kazanmıyn uğrnı~ı- hava filolarmııı istila !imanların:ı 
caktır. ,.c hatti"ı Ren w (Rur) havuzların-a 

Amerikayı İngiltereye yardımchn kadar uzayan seyir daireleri nazarı 
menetmek için Almıınyanın elinde üç dikkate alınacak olttr•a Amerikanın 
muhtelif kunet vardır: Tayyare fi- hnrbe müdahale,; anında Almanya
lo!arı, denizaltı gemileri. .. Zammı Z'.I· ııın daha çok ve müthiş hava taaı· -
man denizlere :ıçılan korsan gemil~~·i. .. rnzlaı ıııa uğrama"mı beklemek icap 

T<tyrare filoları için bugün Alman- eder. H'emen bir misli kadaı· kuvvet 
Yanın.lngiltere ,.e Amerikaya en yakın İngiliz hava filolarma iltihak edecek 
üsleri, Norveç sahilindeki saha ile oiur<a, Jngiltereye harp ve gıda macl 
Pransanın işgal altında buiunan kısmı ele n• malzl'meleı·ini nakledecek ka
ve denizaltı g"mileri için de istilfL Ji- f ileler, hava taarruzlarına karşı 

' ınanlarıclır. Haritaya bakıldığı takdir- i~·ic~ emin bir hale gelir. 
de pek açık olarak göırüle~ği veçhilc Alman deniz:ıltıları bu sahada da
Alman tayyare istasyonlarından u~a- ima öldürücü bir kuvvet kar~ısında 
cak olan her Alman tayyare filosunun 0lacaktır. 
!<'hdiıl ve l:ırassud hududları Fransa Naklıye genıılerincjcn ibaret kafi-
•ahillcrinclen yüz millerce uzak bir 
mı:safenin (Diyametr) olarak çizilecek lelere kar~ı en mües,;ir ' aha tngil . 
bir daire sııhasından ibarettir. Bu ,,,_ ter0n ı n garbındaki mıntakadır. Bll
ha İngiltere. irfanda ve Izlandayı ta- rada Alman hava ve deniz kuvvet
mamiyle sarsmakta, Groenlarıd acJ:ı,ı- Icrı daıma 1.ıırlikte hareket ımkiin -
nın bir kısmıııa kadar varmaktadır. !arına malıktır. Fakat bıı saha 111 • 
Cenuptan Ceheliittarık boğazını kuşa- gılterenin garbinden (20) derece 
t.-wak Madira ve Asor adalarına kadar garbi tül dairesine kadar uzanan 
korkusunu uhştırmaktadır. büyük. bıı· mıntaka olmakla beraber 

Bu cihetle C'ebelüttank. 1ladira, bu~alarda lngiltere denız kuvvetle
Asor adalarından başhyarak lngil-

1 
rın ~n ve lngilız - Amerikan havu f i

t~ı'('nin tam g:ırbinde takriben 1000 !olarının kontrolü olduğuna göre bu 
ıni!e k:ıdar uzayan bir mesafe ile ş i- deni z parç ası üzerinde faaliyc~ın 
nıülde Izlanda tamamiyle her za - azami muvaffak iyet temin etmesi -
man hem ta~·yare ,.e hem de Alman nin güçlüğü ko l ay lı k l a anlnşılır. At 
denizaltı gemilerinin taarruzu altın- !antik denizinin tngilter~ ile Anıe -
dadır. Amerika sahillerinden bu ta - rıka arasınchıkı bütün salıa<ı lngı -
an·uz dairesine gelecek olan her ge- liz ve Amerika kuvvetlcr'n 'n daimi 
l'li ise yalnız dl'nizaltı ve koı»an ıre- kontrolü altındadır. Afrikanın g:ır -

Tire orta okulu binasının ikmali inşaatı 
yaptırılaktır 

• 
lzmir Nafia müdürlüğünden: 

Iir.: ı•rta ukıılııııuıı 14:l!l8 lira lJ kuruş bedeli ke~ ıfıi har :'" \"C dahili 
~:\·:t, nn~hp ve ~~nro fa,Yi ı~ s ve moz.1~· ik dö ~.eme ve r.1 1.i ':~ =·~rria~ı in~aatı 2') 
b'iin mudıletle kapalı eksiltnıe;·e konmuş olup e'< ıltnıc 1. 11 941 cumarte
si gilnil sant on birde izmir nafıa müdü·'rliiiriinde miite~ekkil komisyonda 
kapaıı ~arf uRulıle yapılacaktır. 

Bu ise ait ke~if ve silsilei fiyat ceılveli, metraj cetveli ~artı:ameler 
Proje ve' muk:wele projesi nafı:ı müdürlüğünde tetkik olunabilir. 

htekliierin 2·190 sanlı kanunun hükümlerine göre hazıorlı;~cııldnrı 
1080 liralık muvakkat .teminat ve ihale gününden 3 gün evvel nafıa mıı
dtirlüğünden alacakları ehliyet v<'sikası ve ticaret odası belgesini muhte
Vi kapalı teklif mektuplarını J 11 / 941 güniiııcle saat onda komisyon r.-ıi~· 
liğine makbuz mukabilincl<' veıx-ceklerclir, 

l'o.qlada rnki gecikmeler kabul edilmiyecektiı-, 10 20 421fl 

Bornova ziraat mektebi mü
dürlü2ünden: 
~lııh:ımmen berl<>li ilk teminatı C'iıı~i 

Lira Lira Kr. 
12 112 50 122 _ 125 takım elbise dikişi 

~Ie.ktebimiz tillebelen için kumaşı mekU>pten verilmek şartiyle malze
me i müteahhiıle aıt olmak üzern diktirilecek haı·ici Jilcivert e'lbis~ 6/ 10.: 
!111 taırihinden itiburen 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuş olup 21/ 10.' 
9H l:ialı günü ,;a~t 15 de )'!ektepte müteşekkil "atın alma komisyonunda 
eksiltmesi y:ıpılacagından talıplerin ilk teminatını İzmir Mektepler M:ı- • 
hasebeciliğinc 'aiırarak .makbuzunu komisyona getirmeleri. 
• Bn işe ait şartnameyi görmek istiyenler her gün Mektep müdürlü-
lliine mii rar,ııatları. 6 10 · 15 20 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünden= 
d Atölye i h tiyacı için dört metre bo~·unda 20 ili"ı ;ıo santim genişliğin

.P ve 5 santim knlınlığında 340 metre mikabı birinci mal beyaz fab
tıka kalası kapalı ::arf usulti ile sının alınacaktır. 
~!uhammen bedeli yirmi iki bi'I dört yüz kırk lira ve mu\'akkat te

ınınatı 168!! liradır. 
i halesi 31.10-941 tarihine ra.-<tlıyün cuma günü •ılat on beşte Gala

a ı·ı hümıııdaki umum müdüı'lilk biııa. ında toplanacak satın alma 
koıni'jJ'onuncla yap ı l:ıcaktır. Tl'klü mektupl arrnııı· bildirilen vakitten 
;ıı geç bir sant evveline kadar komi"yon rri.•liğiııe tevdi · olunması lii
zıındır. Şartname her gün sözü geçen komi~yonda göril lebilir. 

17-20-23-26 4356/9175 

o. o. Yolları umum müdürlüğünden: 
:\{uhammeıı bedeli 75 bin lı•-it olan 11 bin ad~di tulum 1500 adedi 

~f k.et ~e pantalondan i_ba_ret takım olmak üzere cemnıı 125?0 adet işçi 
d bt~esı. 4.11.941 salı gunu eaat on beste kap-aı! zarf usulü ı l e Anknra
a ı d are binn•ında .-;atın alınacaktır. 
Uu e gırmek istiyenlui:ı 5 bin liralık muvakkat teminat ile kaııu

~un ~ayin ettiği vesikaları ve tekiifler ini ayni gün saat on dörde kadar 
0ınısyon re isliğine vermeleri l azımdır. 

d Şartnamel er 200 kuruşa Ankara - Haydarpaşa ve İzmir vezneler1n-
e satılma ktıı d ır. 16- 18-20-27 4847 

bindeki deniz parçası ise lrn ık i dev 197 
Jetin hava kontrolünden hariçtir. 
Bu sebepledir ki, bu iki devlet mez « 
kOr mıntakayı dikkate değer bir du 221 
rumda bulundurmal arını kendileri 
ıçin bir mec~uriyet şe_klinde gör _ c 
mektedir. Anı hır vaz ı yet kar~ısın- 223 
da bu parçanın işgalini beklemek 
icap eder. 201 

Alman hn,·a filolarının daima ça 
Iısmnk ıztırarında kaldıkları seyir 
,.~ tehdit mıntakaları İngiliz ve ı\ _ 
merikaıı müşterek hava ve deniz 
kuvvetlerinin en ziyade faaliyet ıb
raz ettikleri saha dahilinde olduğu
na bakılır~a buralardaki Alman de-

27 

41 

46 

• 
65 

niz taarruzlarınııı muvaffakiyelle 
uzun zaman daha devam edeceğini 
diişünmek ve kabul etmek mümkün 
olamaz. Alman faaliyeti zaman za. c 
mnn hamleler şeklinde ihya edile • . 

c 
c 

• 
< 

< 

< 

< 

< 

c 
< 

c 
< 

)leh met 

c • 
Molla Mehmet kı
zı Aliye 

c c • 
Subucali İbrahim 
kızı Emine 
İsmail Hakkı Ata
göl 
Ethem eşi Muaz
zez Acar 
Numan karı~ı Ayi
şe Akyol 
Mustafa oğlu İl.ıra
him ve karısı Ha
tice Topal 

« c c c 
Hüseyin kızı Meh
riye Abacı oğlu 

c • • • • • 

• 
c 

• 
c 

< 

• 
« 

Bahçe 

Bahçe 
Bağ 

< 
• 

Kır çeşme 
Savanda 

Çeltik 
Öte yaka 

Çayırlar 

Y:ığlıcab:ı~ı 

Havut içi 

Sunıkpınaı: 

c 
Çayırlar 

• 

!ll!lO 
1370 

18!l8 
3447 

5511 

l,H,R:ıso 

2068 
J:l78, .30 

• 

T. ewı>I 321 

:\farl 
c 

926 
c 

• 
< 

c c c 
Ağustos 333 « 

16 I ] / 940 

ıa :ı /939 

7 ' :! 9!l!l 

]I; 6 fl37 

15 16/ 937 
15 9/ 937 

• 
< 

• 
c 

< 
< 

• 
• 

29 
23 

17 
17/ 18 

21 

77 

:; ı 

-i!l 
l!l 

20 
22 

bilir. Fakat devamlı ve zaferi temin : 
edecek mevki ve vaziyeti alamaz. 81 

• c: c c « 
• 
• 

919 
1148/ 75 
1118/ 7.) 

9190 

1519/ 937 
15/ 9/ 937 
15 ' 9/ 9:17 
9/ 11 935 

• 21 
15 • Kerim oğ. Sıriih F.lmnlık $'.lrlak su altı • 

Atlantık harbınin Almanyanın 
69 • 

Altundağ 
Ispartalı Abdullah 
Sükmen 

Bağ Çaırık dere !1190 21 / 12 '937 c zaferi ile neticeleıımekten cok 'uzak 
olduğunu haritaya bir göz· gezdır • 
mekle görmek mümkündür. Alman- 101 
yanın İngiltereye karşı koyduğu mu 

• Kerim oğlu Yakup Bağ.veri 
Uludağ 

Kapaklıpınar JJI.8~~0 19 2 937 • R9 

kabil ablokanın müessir olduğunu 
inkftr etmek ne kadar doğru cleğılsc 
bunun tam bir zaferi tem:n edece ~ 
ğ i nı düşünmek de o kad<U" yanlı .~ 
ol ur. 

Yukarıda adı ve sanı yazılı bOrçlularııı T. C. Ziraat Banktt~ı Kemnlpn sn ajansına olan borçlarıııdan dolayı 
hizıılarında yazılı gay•ri menkulleri a202 sııyılı kanun hükümleri dair~•inıle (45) giin müddetle açık artırmıy;ı 

Almanya, nncak İngilız adal::rına 
a•keri bir taarruz yapmakla ve bu 
adaları i~gal etmekle mabadı irin 
l azım olan adımları atını~ 1Jlabiİır. 
Bu harekeli başarmak mli!nküıı olu;ı 
olmadığını münakaşa etmey; bile 
fayda;;ız buluruz. 'Buna Alman ele _ 
nız kuvı::ellerı kumandanlığı her _ 
kesten z ı;-adf vakıftır kanaatinde • 

çıkarılmıştır. . . 
5/ 12/ 941 tarıhınde Cuma günü saat 11 de haslıyarak 12 de bitecektir. Satılan gayri menkulün bedeli borç

larını kapamazsa satış on beş gün sonıra 5 112/ 941 tarihine müsadif Cumartesi günii ayni saatlerde ihale<İ 
yapılacaktır. Borçlulara son olarak on beş günlük bir ihbarname tebliğ olunur .• Bu müddet zarfınd:ı dahi borç 
ödenmez ise kat'i ihale yapılmak üzere dosya icra hakimliğine tevdi olunur. lhal'.'yi yapıp yapmamakta Banka 
serbest olup ihale yapılmadığı takdkcle müşteri hiç bir lıak\idclia ed~mez sadece .rntırmıs olduğu depozitoyu 
g,eri alır. 

Satıştan mütevellit masraflar ve dellaliy 0 ve vergi \'e sair harçlar müş teriye ait olup <atış bedeli doğrudan 
doğruya müstakrizin borcuna mah~up olunur. 

Satılmakta olan bu gayri men kııller üzerinde diğer bir hıık ve alacak iddia edenlerin haklarına a;t vesika
laril'le birlikte yi•mi gün zarfında Bankamıza müracaat etmeleri aksi tokdirde hakları tapu siciliyle snhit 
olm~dıkça satış bedelinin paylaşmasın dan hariç bırakılır. 

rız, Hıısamettın ÜLSF.L 
E<ki bahriye müsteşar; 

Taliplerin )o yedi buçuk depozito akçesiyle birlikte mezkur gün w saat t:r> T. C'. Zirnat Bankası Kemalpa~n 
ajansında hazır bulunmalaırı ve daha fazla malumat i<ti~·enlerin sat•ş güııii ne karlar Bankamızda açık bulunan 
sartnameleri görmeleri ilan olunur. 

lzmir emniyet müdürlüeünden: 
İzm i r cınniyet n1iid ü.,·lüğünün ~inıdi lik iht jyacı ol an al tmış jk i adet 

'

sivi l palto ile altm ış ik takım "i~il elbise 27-X.941 paza rte.;i g ünü saat 
15 tc iha lesi ,1·apılnıak üzere ar;ık ek•iltmeye konu lmuştur. P altola
rı•ı behCI" <ıdedi ;·irnıi uı ş eihise!Hin beher tak ımı otuz beş lira tah
'min edilmis olup her ıkisiniıı ıııu,·akkal teminatı iki yüz yetmiş dokuz 
1 • 

liradır. ihale gününe kadar şartnameyi ve nümıı neleri görmek ve oku
mak üzeı-e taliplerin emniyet mürlil rliiğü he,ap büro~unu mürac:ıatla-
rı ilan olunur. R 13-17- -20 2401 

.. ...... .. o h ...... ............................ ' ................................ u ............. 11 .............. . 

i İzmir Levazım Amirliği İlanlarJ - . . ........................ , ............................................... "'''•······ ~ ···· : 
lıtanbul komutanlığ ı sa tını a lma komisyonu haıkan°İ;f·;~·d·~;·; .......... . 
1 - Beher kilosuna 55 kuru~. fiat konulan 40000 kılo koyun etı 

27.10.941 pazaıtesı gıınu 'vat 16 da kapalı zarf u•ulü ek
s ı ltme ile ıhle edılecektir. 

2 - Şartnamesi her gün komı,;yonda göı·ülebilır. 
3 - :lkhammen bedeli 22000 lira olup ilk ~minatı 1650 l ı r,İdır. 
4 - l;tekli lerin belit günde muayyen ~aatten bır saıı.t önceve ı,a_ 

ciar teklif mektuplarıııı kanuni vesikalarile birlikte r\ndık
!ıda 8atın alma komisronuna vermeleri. 

10 15 20 25 

hıanbul Harbiye Yedek ubayOkuhında SA. AL. Komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla 5!ı bın Jıralık gaz yağı alınacaktır. 

2 Ev•af ve lıusıı.i sanları konıısyonda görülebi1'r . 
3 - ihalesi ;: J 1 !)41 'ıınz:ııtesi günü Naat Hi de komı,;yoııda j'o.

pılacaktır. 

1 - Kat'i iemiııııtı l:'ıOO lırnrln-. 'l'alıplerin Harbıyede yedek su
bay okuluııdu >r· ı ııı ulma komısyonıına müracaatl:ın. 

lslanbul Harbiye yedek subay okulunda Sa. Al. Ko. Reiıliiinden : 
J - Pazarlıkla 20 tun ~ad~ ;·ağı mtinakasa~·a konmu~tuı-. 

Z - Ev"af ve hm,u;ıi şartl,arı komısyonda görülebılir. 

:ı - Beher kilosunun muhammen bedeli 175 kuruştur. ô ~er ton· 
luk tartılar h .ı incle dahi ihalesi yapılacağından tal•p olan
ların b'r \Lya b ' r kaç partiye )·apaca:<Jarı teklifleri kabııl 
olunur. 

.) ihalesi 4, ll ı !l4 1 •:ıl ı günü saal 10 da yapılacaktır . 1'a!ip
ler;n kat'i teminatlar ilc Har biyede yedek subay ~kulunda 
,atın rJma komisyonuna müracaatları. 

İstanbul Harbiye yed_ek, aubay o~~lunda Sa. Al. Ko. Reuliğinden: 
l - 14 10.1 941 r.ııııu ıhalesı ıh111 eclılen 520 ton sade ~ağına la-

lıp ~ıknıad!ğından tekrar pazarlıkla münakasaya koıımıı ·,[ur. 
2 - Beher kılosunun muhammen bedeli 170 kurushp· 
;ı - E\•saf \'e hususi şıu-t lar komisyonda görülür.' -· 
4 - İhalesi G/ .11 / 941 çarşamba günü saat 10 da yapı l ncakt1t". 
r, - 1'rılıplrr1 :1 tcmıııatlarile Harbiyede yedek subay flkııluncb 

askeri sat:n alma komisyonuna müracaatları. 

lzmir levazım amirliği satın alma komiayonundanı 
C in~i 111 i kt-arı 

8chriyr 
Pirin~' 
Sadeyağ ı 
:'rlakarııa 
Nolnıt 

" . r 

l Yukarıda yazılı beş kalem 
tın alınacaktır. 

4000 
10000 

!1000 
10000 
1 0000 

yiyecek 

Kilo 
Kilo 
Kilo 
kilo 
Kilo 
maddesi pazı:riıkla sa-

2 :--- ihalesi 20. 10 941 pazartesi günü saat 15 de yapııacaktır. 
3 - Talip ol an ların mezkur gün ve saatte teminatı arile b i rlı kte 

kışlada levazım amirliği satın alma komisyonuna müra -
caatlan, 

Söke aakeri satın alına komiayonundan : 
1 - 14-10-!141 giinü lıaJegi yapılacak olan 25 bin kilo kuru fasul 

ya.va t-nlip ç ı km;ıdıkındn:ı ih alesi on gün milddetle uzatılaral, 
l! ~ - l_0-94 _1 ~uma gününe talik edilmiştir. 

2 - Ta1'iplerın ızmir ve Sök e satın alma komisyonlarında mevcu t 
bulu~an evvelki şartnameler dalrilinde 21.10-941 günü Miat 
on bıre kadar Söke a~ keri salın -alnın komisyonuna miiraca-
atları ı 7-1 9-20-21 

lzmir defterdarll2'ından: 
Satı~ 

No. 

.\1ııhanınıe ı 
bedeiı 

Lıra 1'.:. ,. ~- fi ı... • 
huruç;ıy 2. cı Sepetçı sok:ığı ı:ıs1 Adn 18 par>el ·12 , 
50 metre :11.5 tajı arsa 
Kuı u1:ar 2. ci •okak Sepetçı Ro. 1 ::s2 Ada :ı par,-ci 
77, 2;; rnetıe )1. 6 8 tajlı arsa 
Köpriı ~.ı. Türkoğlu so. 8:10 Ada 17 par«'l 169 metr~ 

ı :\1, U4 eski numaralı arsa 
!>38 Köprü :\I. Türkoğlu so. 830 .Ada 18 ııaı»cl 195 metre 

11. 66 eskı numaralı arsa 

040 

042 

9·13 

!l46 

9,1 s 

fı. ı !J 

!ı50 

Q71 

Köprü M. Türkoğlu so. 816 Ada 13 par<el 408,50 
metre :\L bılii numaralı arsa 
Köprü ;\1. Türkoğlu so. 830 ada 22 paı»el 213,50 
metre .il. 74 tajlı arsa 
Köprü M. Letafet ve Türkoğlu so. SHO ada 12 parsel 

174,iiO metre murabbaı bıliı nunınralı :tı«a 

Kiipr(i :\1. Türkoğlu "°· 8~0 ada 2·1 pa"el 101 metre 
:II. 78 e•kı numaralı arsa 
Ilurnıını Çalgıcı so. 12, 50 metre l\J. l kapu ı taj ı 
hane 
Kaı'ant• ıoa Köprü )lı<ıı-lı l 7!l!l aıla '.! ııar<el 525. 2ö 

1nett·e :\1. numarasız aı-"'a 

Kaı·ant i ı ı '.• Köprü 826 ada 6 parse l 280, 50 nıetre )!. 

Karant . n~ Köprü )furad iye ve Dumlupınar Sl2 ada 
2 pan•PI 141,50 metre :\1. numarasız ars:ı 
K:ıra 11 . ııa Köprü Emin bey ve Dere so. 826 ada :; 
JHlrs:~ı !!.77 metre murabbaı nun1rı.ra~ız nrı-;a 

Kaı'anthın Köprü Kayateııe , 0 . 1785 ada 2 parse! 
l 6i> !11 ~ 1 re murabbaı nunıarasız nr~a 
Karaa l.na Köprü ]{aya lepe so. ı 78ii ada .ı par>0 1 

~:>O n1t~ t r~ mura.bbnı numarasız nr:--a 
2. c ı Karantina Bülbül so. 1742 ada 25 ırnr<el 10:; 

n1ct!·e 'l. 75 eskı numaralı ar::a • 
Ka!·antin:ı Alsancak ve lstıkbal şokak 1752 ada S 
parsel 273,50 metre mıırahl.ını 8 l ta.ilı arsa 
Giizl'lyalı Ha limağa çıkmazı Rr~adı~·e ' okak 894 adı , 
ada 6 ııaı·sel 286 metre mıırahlıaı 5 7 rski N'o. lı ar,:ı 
:\Iersi~li Banyo Şerl'f so. 1·17!> aıl:ı 1 parsP.l 125 :11.2 

8 l:ıjlı harap h:ını• 

ICAU : 

)) uo 

2') 00 

83 00 

97 i)(J 

200 00 

105 00 

on oo 

6~ Oı) 

J~O OIJ 

14; (l;) 

112 00 

ı.ı 1 :;o 

11 o (ı0 

2 J 00 

·11J 00 

20 Oıl 

S:! 20 

ı .ııı no 

2:!;; 00 

7 Jlırıııcı Kordon Ralıkhalll' allı 1:1 N'n. Iu dükk:"ın ı::~ '111 
10 Kızlımığ:ısı lı anıııda l rı , 25 nunıaı' alı depo 7~> 00 
Yul;a n da ya»lı emvalin P~'in ııarn ile mülk y~t.~rı ve ıkı parça 

gayrı nıııkuliin l.ıır senelık icarı 20 10 !l4 J taı.,Jı nelen itibaren 16 ıtiin 
nıiiddetl~ :ııüza~'ede;·e konulmuştur. , 

l hıılelerı 5/ 11 / 941 tarihıne müsad f çar~anıba günü saııt 1·1 tedır. 
Taliplerin 111 uhammen bedellerı ilzerinden yüzde yedi buçuk teminat • 
akçesi yatırarak yevmi mezktlrda Mili! EmlAk Müdürlüğünde milte. 
şekki ! satış k omisyonuna m!l r acnatl nrı IJAn oulnur. 20.4 4420 



iilFf: f4) 
• 1 ~cningra<l müdafilerine 

bir hitap 
- Bas tarafı birinci s hifede -

Bız de· S0vyPt hiikfıml't mrı·hz mi
zı tf>ı·kt·tmi.ı·c,· ·ii;iz. :ısl:ı 1:l'l·etnıı -

Mussolini Japonya harbe gireeek 
olursa 

Hırvatistan Faşistleri - Baştarafı 1 inci sahifede -

· .. Telgraf, · Telefon ve Ajans Haberleri 
,·nzıyuı· \'<' <liror ki: 

reisini k~hul etti P:ı ifl\;tc• llııllatıLh Hindi l:ının'.l 1 .·ıterenı·n ha- Ankara ve Istanbulda \'t'l't'ı{IZ. bir l!Hll"l'llZ \'t• l-firı<lİ4l:ln ."Ultıllllll J;t'- n 
· I ı 1' (\ \ ı ı Rrııııa, l!J (.ı\.i\.) - }fu~~olıııi, .onı r·a, .ı . . 1 .) - • 'J. -:nv-ı silıne:'İ ılı• lıizi t:ılınınrnlil dısııı:ı «ık:ı-
ı·aı.lyosunurı lıılılirdij'.riııc· l~İİI'('. So\' - Jlır\':ltisraııclaki f.lşİ,;( lıı•y'('li n•i,;i rıı·. kı•kAı ı·mtı·hanı 
yı•t kıtalan, mrrkl'Z çpplw:ııııc1ı• K:ı- ~eııpr:ıl C'tısl'~kiyi cliiıı .;alı:ıh kalıtı! ALJI.-L '/,Alt NE-: IJİFOR!.Al?! Lı·k maçları 
linın ke;;imınclc ,.,aj!; cn:ıhl. ıı hır etmsilİr. c;rnPral, :\Iussoliniy<' lıolsp- Ikrn, 1!) (A.A.) - No} e ;:l,urihnı· b 1 d 
karı.. tuarrnza ge~mı,lerrJ'r. Bt'Ş viklikle miiı:adele etmek ve ye:ıi ni. Ç:ıytuııg ga;ı; te~inin Derlin mnh:ıl.ıiri a41i: 8 l 
gündenberı (K) ;:ehrinde "" ctra _ zanrnı kunılm:ı~ı h:ıkkıııılak bir rapor lıilclirirnr. ~ _ --·-------
fında muharebeler olmaktaclıı· . .Al - vermi~tiı'. .JnpÔn J~abine:;iııde yapılan deği'5ık- h 
manlar, son 2 ..,.un iı;ind~ 8(11J kıı:i 000 

lik hakkında ncrlinclc itimacııı lıir ih- ıngiliz ordusunun Galatasaray ve F enerba çe ta-
kavbetmislerclir. Vi\':ızma kt>misiııiıı Denizli Halkevinde tiyat ~östPrilmektı•dir. k b 
rnl cerıahİnda ılii~m:ın lılilg-e~iıı - Alman lıa,.ını, Kono.\'<' hüküınetin!ıı Il1CCil1U avı l k 1 k• 1 • •ıd•ı 

Denizli, Hl (A.A.) - Denizli Il:ıl- • Jm arı ra lp erıne yeni J er de Ru,; mevzilerinde ılerlt•mi';!ll:'rılir. i"'Lif:ısı \'l' ·~t•ncr:ıl Tojuııun yeni bir ka-;(('\'inde cY konsen·eı:i.liıii \'<'- l:i<:Pk- • 
Vi\·:ızma keı>ımindc bir Ron·pt lıir - biıw kurmak tc:ıchbüsü haJı(•riııi mü- Ş d k J /ıOO 000 l !) ( • A ) · l d" \I ·· b k J k lA • . . ;ilik kurslarında yapıl:ııı c•scrlt>rdl'n . im iye auar st:ınbul, 1. _.,. : :-- . Rt.giin lik ycnmış er ır . • llStl n. ·a. ar, ı;:ıı . ali"" 
1 ğı 2 dii~man piyade talııırunu he - ni.irı·kkep \ıip ser•'İ a~ılmı><.·lır. tak·a \·i.iriiiıneksizin ııesrile ildi fa et- -- ' maçlarına dev:tm' cdılmıı:;tıı-. k:ılı ve he.yecnnlı gfçm ı13tır. 
zimete ug'-ratmrn .• 6 tank kar::;.·ı koy - "' mistir: · k • • • b l t •> ) ı ı (I • h b' · · ---oo · lŞlYl U muştur •Dcs.iktaş t:ıkımı ·• - :.. gole Calatasa- An rnra. 19 Iususı mu a ırımız-ma batflrrnsı ve 60 moto;ıiklct tııh- n~rlin sirn:-ıi mııhfillcri. general To.. t k ) 19 '[ ı ı ,..., ı · lZ"r l 1 h · d · .. . . . rayı, lstnnbulspor a ım 1 - O golle den - n ayıs stili ınc a """nç er-
rıp etmı~. :rn bi~ikletli rı ·J.:cr iildür - lıi ı O )fU ( cep CSIIl e jo siya;;etinin :l lü paktın ı·uhunıı tıy- .!,oı~(~ı.ı, Hl (A .. ~.) .-.- Haıb2·~ FenerbahçC' takımın~, Aıtıvtuı!; üıkımı birliği_ Kırıkkalegiicü .takımları rı~a-
mil~ n• 2 Alman barraı!ı .. ı" gN:ir - KahirC'. 19 (A.A.) _ Tci.ınıh. \'C hu. kırı olm:ık şii,\·l~ dnrsun bilakis lıu ru- ~rn.sll~.ırı L' onl. K~aft _b'.ı,_~ıı!tu.~1 .• o~ f) _ 2 goll1: ~üleym:ınıye t:ıkımıııı, Vefa sıııılıı.ki lik.n;a~ı.2- ı go. ile (:rt!~çl~ıbır-
mı.!jtır. ducl lıölgel 11'inde k ,;if koll:ırınıızı:ı ha cl:ıh.ı kıı\'\'eilc s:tc!ık k:ılaraıf.ındaıı lı.ver~k lııl?ıit~ı l'nıı:. h,ıkı . .ı ımt h.ıııı t:ıkınıı :~ _ ı goll(• Br.ykoz takımını liğinın g-:ılıhıyı•tıyle no:otıeelenmıs . 

• ·e\·.rnrk. ı !l ( A.A. ı - . ·rv.nıı·k ~iiıılıt· t•vleııll'nwktedir. Ve Uı.al~ doğu ".·ımılı ha!<ladıgıııı so> h~mı .. ·e ılemış -----· _
000 

ı-· -·· iiclrll'tli f.ıali.\'t-1 i olınıı,.tm. · t k" -
T:ıymı.· g-az!'lt•!!i yaziyor: ooo-- rlurnmıınun iııki~:ıfıııı :ıli'ıl\a i'ı• ll ıo tir kı; • 

HitlM·, :-;ıııliniıı .~alısıııd:ı ilh el !:ı etııwktNlirk•r. - Biiyiik lıir orclııy:ı ihtıy:ıç )Oh-
keıııli~ıle mııka\'t•.;p pclelııleePk sr•h- Askeri vaziyet Grevin önü alındı: tur. lıakıki zafer hav:ı ktıVY<·tll·rile Alman kauıpıarı 
:1 hır kudretle· k:ır"ıl:ı.:mı<ı h111t;ıı - \':ı~iııgto:ı, l!l (A.A.) - K:ılifor- kaz:ınılıı· cliYPlllPr(' inanmayınız. 
m:ıkt:ıdır. _ Baı tarafı 1 bıcl .. hife de - ııivada lıir tavv:ıre fal.ıı ik~ı,.;ıııdıı <.;ık. !Iiııdist:ıııcla ,;P .:\fısırda lrnlıın:ın mu ·İ ·ı k d .. k l ı· 

.\Iosko\'ad::ı Stal ııi dc·.-irebıl0c<'k Bu itibarla lo~ko\·:ı nıeyd:ııı mııha- m:ık iizcre oİ:~n g'l'e\'in iiıılim• g-ı>t:il- azzaııı orılul::ırımız, sark hattını hı- Il11 yona ·a ar yu ·s.e { J 

Amerika acele 
harekete geç-~ 

\'e iktidarı ele alabilecek hit· bir mu rebe,.;inin bir lrnc: giin ı.wcikrc!i!i t:ılı- ınbtir. t:ıhilir!Pı". Eğ-er So\'y;•tlcı· nztııı miicl 
h:ı:efet gTlljlll 111C\'Cllt olnıaıJlj!ı gı. - miıı eılilclıilir. İngilteren in tahrikatı mı var: det d:ıy:ı~ııı·.~a A lmaıılnnn miihim Avrupa ı·syanını hi~bir 
i>ı, 5 inı.;i kul da yoktur. H:ı.lkııı ii{- ('J.~.\'UJ>T.•\: Dedin, 1!) (A.A.) - japoıı kalıine kuvvPtlerınden 2-:~ mılyonıı Rus~ a - " • 

melidir 
falıne ' ımkün yoktur. Eg(•r . f Psko - Almaıılıvı-, cen11ıı cephl',;iııclr Kag:l- ııhrnnı habrr \'erilir verilmC'Z u1.ak da kalacaktır. Yalnız hit• ordu, RP) kuvvet durduramıyacak Vandet \'ı'Jkı· mu-hı·m bı·r 
, " bgal rrlilir ,-p~·a ılii,nı:ııı .\! rı~ko- rof ş~hrini alclıklarıııı lıilclirmi:ıler,;e ele ,:ırktaki tngiliz kuvvetlC'ri ba~ku - va! bir onlu. Alman orılu~ıına kar- ( \ A ) ~ f' 
vanın dogtbuna ıJeı·lC'r~e .:;tplııı hü- bu halıcı-, diğN k:ıyıı:ıklarrlaıı leC'yyüd ım.:ı.d~ıııı hava ınare~alı Hı uk PaJ? - ~ı hrınıbilır w g:ılıp gPh•hili!'. Do _ Londra, J 9 • · · - • a ı::ı na - nutuk söyledi 
kiınıPti, Kaz:ııı:ı, St:ıling-r:ııla v0y:ı etmemi~tir. Jıeııin A\'lı,,lral.nıy:ı gitıne,;i, Dcl'lrn- ı'ninv~n a~kerlcrinin mevcudu nr o- zırlığı, p!Vrlamento miis.~oıan b.ugiln 
Irkutska nnklederek memll•lrntı lf:ılwr te<>.r.\'iid ·tliği takdirde Ro,;- de tebarüz ettirilmektedir. Bu .,;ııı-ct- luı<ı olsun, lıııriltere onltı,;u onlarm söylC'diği bir nutukta şoyl~ demıştir: ~ ·evyork, 19 ( A.A.) - Vandel Vil
lam hfıkımıydle ı i.ı.reyr dcY:ı:n L' _ tof w lhmeı: hana ·ı, l1iiyiik lıiı· tC'hli- , le kabineye i~lhak ederek Anı~l.rnl- lws mislidir. • - A lman kayıpları en aşağı 4 ki hürriyet için mücadele komitesinin 
clecC'i('i ,,.,IJi ilklı:ıh:ınl:ı "Üııdı.:rilec:ek ke~·e rnanız. ıl meklir.. ( 'iiııkii Kag-:ı- Y<'.d:~ pmıik. ~:.ırnsı )::ı:atmak 1.~t<> - fng-iliz oı·,lu:'.unuıı meı:mıı k:ıyıhı milyoııluk bir yekun '.Utkmuştt•r. Ai- tertip ettiği Lir konferı:ms mü na<>t>be-

~ ~ ti Ro ·tol ' ı ı · · G k" t 1 1 ır ıı·ızıı ı d \ m"ıı ordıısıınun c>n iyı ·ı.~mına Ru,; t• ı ı od b" t k ·· ı · B' Jlritaııy, \'e .Amerikan m:ılzenı ·"' - ı·o :ı ~ .• ırı · ııH :ı •I ını•,;:ıtı.• O ·ı- mı;: ır. ıı~ı ız anı.:ıye · · . .' 100,000, nonıinı·onların mecmu ka- .. ıy e rmy :ı ır mı u ırny em ıs, ır-
n•n gelme 'i nc inlizııren kUY\·etkrıni lomctredeu ılıarctlir. .trnııı kamarasında açık olmıya:ı_.- o;- vıbı 2(},000, Avıı,.;tralvanın k:ıyıbı topraklan mezar olmuştur. llt•nun - le~ik Am".!rikanın sulh ümidinden vaz 
yeniden tc~kiliitl:ındıracakt•r. Ru;; kayıı.akları. <Hin Almanların ce- iNie ?eyaııalta bnluı;muş~ur. Çoıçıl i~.000, Yeni Zelandan;n 6,000, Ge- la beraber Almanların bugün iyi geçmesi Hizım geld iği :\Iihv~r devletle-
BİTARAF MÜŞAH ITLERlN MU· nnp cephe. ınde. il~ri .harek.ete t~kra,r ..... ~mc~·ı~~ııı h:~l~ınu !\'uy~ . .ıaJ?_on :eh- nul.ıi Afrik:ının 600, Jiınt ku\'Vetle- techiz edilmis 6 milyonluk bir or - rinin şimdiki hulde kazan<;lı bulundıık-

TALEALARI : başladıklarını bılclırmı~I rdıı·. Şu haı- lıke~ını.ı h:ıkıkı vazı:;etını go,.;leımC"- r . 
1 
kwıbı 7 OOO Afrika yerli kı- dl{ya malik oldukla~ını nazarı iti - ]arını söylemi~ ve demiştir ki ; 

1 ele Rostof sehri, i,;g:ıl 1.ehlikesint> nııı- ğe calı!?mrntır. Bcrnz saravda. uza'k- t'
1

1
111 

' ~oo ('ı .. r ' • • bare almaklığımız lıı.zımdıı·. Ame - - H arekete geçm~liyiz. Rji:er biz 
Bern, 19 (A.A.) - Almnıı :ırııı l b Jk' h;. k t ı Jk kt. 1. t · · k · ·ı i.iınid ıı arının ° u · ı·ika Biı·Ie,nik d<>vletleri yarc_Iım gö - h k t k k 1 -zafer idclıa eden halıederi, ne k:ı _ rıızc tııı: ,.e e :ı. ucum ·ı a arıııııı i · ı;ıı.r · a su _arın er.~ıne a acag 

000 
_ ~ nı-e ·c e geçm~ZS(' geç ·a acııgız . , 

kollan bıı şehır ciYarıııa vaı•mı,;lardır. olnnmaktadır. ren Ru~~·a,. a ve Büyük. Brılanyaya Tokyo, Roma ve Ber lin, diln'-"a".· ı fet-d:ır hevecanlı olur,;a ol~uıı lıilarııi - ' Od d J k J 
· Hava kuwetleriniıı kara onlu,.;una Eerlin, 19 (A.A.) - Yarı re:ımi esa a karşı harbi devam cttı rme . ve ayni h~tmek g~bi bir hayali~ kend iler ini 

l:ırı fazla in:ınclırmamakt:ırlll". ])ic geni~ yardıınları denım etınektf'Clir. hir kayııakı an bildiriliyor: znmanda Avrupanın zu lüm gören birbir in(' dayıyorlar. Gayeleri dilnya-
Be,ıt Vorld mecmua~ı dıyor kı: ItO .. 'TOP JŞGAI., EDiLiRSE: lngiliz si~üsetiıtin j::ıponyaclnki F b "l l • d 230 milyonluk bir halkını idare C't - yı harap ederek demokrasiyi mahvet-

- Kafi bir Almnıı zaf Prinıkn Bu .:ehrin ehemmiyeti biiyüktür. İ~- rnn hükumet değişikliğine kar~ı al- a rı {a ar Ve ıaşe e- mek bu milyonlara terettiip etmek- mekii r. Gemilerimizi silfıhlandırmalı-
bahsetmek henüz uzak ve mu haldır. g:ıl edilecek olu~·::ı K:ıfkasy:ı ve :\fo,:- dıgı ,·aziyeı. Beı !indeki si:·a.~i mah- poJarı vakıJnuştır tedir. yız, Çünk ü bun ların h::ıreketl<>ri arta-
13 eylülde talingradın zııptinclan kO\'a ar:ı!'ındaki clemiryolu mm·asalası fillerd:? alii.ka ile takip edilmcfrtedir. J Ru;;ya, mücadeleye devam ediyor. caktır. Z ah iri ve aldatıcı bitaraflık 
lı~hsettiler, halbuki ~1oı1k?~~· Le - ke:ilec~ktir. ı Hindiç:~ıinin muslihane bir tarzda :\fo,.;kov::ı, 1!) (A .A .) - Pr~l\'da İşga l edilmiş Avrupanın_ S•'!alet yı - kanunu artık ortadan kaldırılmalıdır. 
nın~rad ve .na.ı:kof ~ıbı m~. 1111 s:ı = R~ısla~ıll: Ocle;;adııki kun·etlerirıi j~ooııya larafınd~ıı işgali üzerine İıı- gazetesi, Ode;ıanın tahliyesi hakkın- ğınları arasıı:ıdan yenı .hır kuvvet Biz ne Be.rlinin fatih dikt~t-Oriyle-, 
na:•. merkezleıı henuz zap.crlılm~ c,<>ktıklerını evvelce yazmı~lık. Ocle,;a- gıllere, uzak dogud'.l bir karısıklık da şu m:dümatı veriyor: ç ıkmak üzeredir. B u, dınamik bir ne de japonya. ile sulh yapamayız. Bu 
mıstır ve Ru~ların ~Iındedır. füı!'. a- dan tahliye edilen kuvv~llerin c~nup- rıkarmak i"temiştiı· . Şimdi İııgilter~. Şehir, bozğuna uğratılmış değil. kuvvet haline gelebilecek olan bir korsanlık ortuklarını yalnız biz durdu
rın askeı· kuvvetl~ı·ı de pek ~oktur. laki Alman ve Rumen ordıılarıııı kıır- Avu:ıtralyayı ileri siiı·mrktedfr . .Avus- dir. Kuvvetlerimiz, topçu ve tayya- isyan cerey:ınıdı r. Ve dünya lizerind~ rabiliriz. 
Halbt~k~ Ruslar, şımdıye lrnclar _kl1\'• şılamak üzere Rostof havali;ıine, belki trnlya, bu sun'i buhranın merkezi re.lerimiz, Odesantn tahliyesinde o h iç b ir kuvvet bunu d_urduramıya -
vetlerı.~ın bu ~adar fazla. oldugunu de daha ileriye nakledildikleri tahmin vlac:ıktır. kadaı· iyi vazife görmüşlerdir ki hiç caktır. Bu cereyanın arazını şahsi sa- __ __,ooo~--

asla :;oylememııjler ve d:ııma ku.- - olunabilir. M:ıamafih Kırım va:·ım ooo bir kayıp vermeden tah liye .1.-,iııi ba- botaj h a r eketler inde görilyonız . Bu 
vellerini az göst~rmiye 5alı~.n; .. i:ır - adasının miid:ıfaası i<:in ora):a rrö- ALMANLARA GORE lla!'mışhırdır. Muhasaranın son ~ii - şahsi h a r eketler in arkas ından kitle 

Göklerde. 
Kahir e , 19 (A.A.) - C uma gece 

si N apoliye hücum eden İngil iz tay 
yar('J ı:ri , bu Ş('hirdeki s ilah, torpil, 
mermı ve tayyar e fabrikaiarile d e -
miryollarınn mühi m zaraı·ıar ika et 
ıniş ve yangınlar çıkarrruşlnrdır. 2 
saat süre n bu b:>mbardımanla Na -
p oli 14 üncü defa bombardımana uğ 
ratılm ıştır. 

dır. 1914 umumı h:ırbınılü Ka,p:er tiiri.ilmli::ı olmaları da miimki.indi.ir. nüııP kadar bu kuvvetler düşmanı h a linde hareketler gelecek ve isyan 
zamanında Alman kuv\'etlc>ı·i ııııc\.- Ru<la;·. :'\lo,;kova\'J vı:-rmivecek1eı·ini -Baı tarafı 1 inci sahifede - anudan!' pi.i><kürlmfü;1le.r<lir .. Şehri!' •. geıı iı;; l iyece kt ı r. 
kıne nazaran daha çok. nrazı ı ~al . öylii~·orlar. Almaıı.kU'\'veU~t·i. bu ~eh- ı\lmım ,.e Humen kıt n l urım .ı t a zyıkı ---:ıı:·---
etmi lerdı. O \"akit kra ·ıuuıııı ta - re pek c:ok yaklasmı~tır. Cepht>nin merkez lıiilgc. inde· ov · t- ; ' ice inde tahlive edildiil;i halı ri 
mamı, Hazer <leııızinc :k:ıdarl\i a - .:\Ioskornrıın akibetini ta.rin edecek !erin muhı}_ıil şiddetli liiicıımları mu- rnlandıt. , Fransa ve Almanya 
ha, petrol kuyuları ,.e K:ıradeııız :-:a muhıw"berıiıı yakında lıaşladığını ha- va~fakı,vetle püsktirti!lnıü!:'~iir. 16 tank Roma, 19 (A.A.) - Stampa ga- mu"zakerelerı" 
hılleı-i tamamen ı~gııl altına alınnıı ber alacağız, n ticeyi, zaman gö:tı:re- \'!:! •3 Sovyı:t tayynre~ı tahrıp ?lıınmuş- zetesinin Odesa muhabiri bildiriyor: 
tı. Almanlar 0 \'akit ol•lnğ'ıı • gılıi c·ktir. tm·. . . " Odesa, engin bir alev diy:ırı ha -
sımdi de üslerindl'll biıılnrı: kilo - 000 MOSI\Ol'A 1 A DO(.IU!: iindedir. Alevler, şehrin civarına ka-
i'.netı·e uzakta harhrtm,•k z.mıııcl!ı Roma, 19 (A.A.) - ~Ofı~ rlar dayanmıştır. Müthiş ateı:ı yüziiıı-
kalmı,;lardı. 8iındi de 1 ı~ harlıırıf Japony:.!da pa:İf ko- İtalyan harp muhabırlerı, Alman den dıvarların çöktüğü, binaların 

· başlıyacııklaı·dİı·. Ru laı· 13C, doğtlıık runına talı.mlerı· topçıı~arıııııı. Tul:~yı bomb:ırcl.ıman et- yıkıldığı duyulmaktadır. Vaziyet, 
!arı :ıııdan itibarl'n nlı mış oltltıklan melcmw dıkl,alı <:ckmekteclırler . Bu i.arif edilemiyecek <ler:ıcede müthiş-

. · 1 1 1 l _ Rastarafı 1 inci aab!fedf! _ ~urı•tlP ) [o~kov:ı hrılef tutulmu tur n· tir. , 
hir muhit Ve lllC'\Slm 1<: 1nl" ı:ıı· )('( ' _\losku\"::):a taanur. idıı bu lı:ırck"t bir Berlin, ı n (A.A.) _ D. N. B. a _ 
cı•klenlır. prıny:ıııın gr<·ı•ıı diiııya h:ırlıiııc girrcc- b ı t 

OREL MI NTAKASINDA: ı a. angıı; ıt'. • jansı O<lesadaki fabrikalarla iaşe 
ği ~ıraı a m:ırr~:ıı Xir.ıntt' iı:ilı ittihn:t. •. I:~reş:ıl Fon Rııck, B!·ı.nın. k r•p- depolarının :::; 0 vyet km•vptll•ri taı :ı -

\'ı~ı. l!I (A.A.) - ).Io . .;kıı\'U rad
yo. ıı, biitiin nırrkt•z <:c)lhl'sı bıı~·un
ca !'Ok ı;ıcldetli muharl'h<'ler r•ı l'L'\'an 
l'tlıgıııı ·lııldırnii:::tir. 

Pruvda gazetesi, nıulıar'!.> >nin (). 
rel bölge:;inde en ı!İcldetlı bır ~aflı:.ı
ya gir<liğ"iııi, hu ceplH•yr yen. takvi
·e kuvvetleri ilc\·k •ılıitlıf6ni yuzınak 
tadır. 

l'dilmi.,ti. ht·~ıııııı ort:ıd:u~ ~ııl~m~sıyle ser~est fııı<lan tanıumcıı yakılmı~ olduğunu 
S:ıııghay, l!J (A.A.) - Japon kabi- kalan kll\·vetl •ı·ıııı, ~ınıdı. lo;;ko\'a uze- bildirıııekl:.-dir. 

nı> hnhr:mınııı . üralle h:ılli ve mlifrit- riııe h:ın•hc•i<' ge~ir.·.•c •ktir. x.---

i~:~~~e~\\ ~I~ı~~:ıi~-~~f~~~ıtft~:~~;a~~~i1;;:~k~ ~;~i/1t,::ı1.A~~.\Zl~f~~~~:ordusu. J\1ünakalat Vekili 
biraz aznllmıstır. Dnnıınla bf'rabcr Lıaiı A\'l'upaıla askerleri kıştan koru- Af d 
bir ,;ok nıü~:ıhicller, 'I'ojo kabiı ':'iııi mak i<:in' l:izım olanı onl:ı :ı verebil~- yon a 
biı· inlik:ıl kahine-:i ol:ır:ık tcliikki ~eli- c~k \'aziyellPılir. Afrik:ıdaki Almaıı Eski;;Phir, 19 (A.A.) - l\Tiiııakalia 
\'O l'l:ıı·. :ı,.;kcri<'ri n:ısıl orn iklimin(' giirC' tı·c- Vrkili ('e\'clet KNim lncecl:ıyı, Eski-

----000 Çıııık·Kiııg ın:ılıfilleriııe göre j:ıpcın hlz edilnıi:ı,;e Sk:ıııdiııa\·ya. ve batı ~ehirılt'ki devlet cll·rnir\'Ollnrı t.c,.;i-:ntı-
T J "'f · · bııhr:ıııı, Rıı · - .iaııon miiıı:ı,;l•bell·!rin- A wuı)aıl:ıki Alman askerleri de kıs.·:ı ';ıı gc>zmi~ Ye Afyona g·P~mi'llir. C\'YOr {, a VJ111Sl l1 1 . 1 

., ~ ı en zıy:ı< A Amerikan, jaııoıı miin:ıse- dayanmak iı;in itap etlen her :)C.Vİ <ıl- ooo . 
bir yazısı hetleri.\•le ilg-iliıli~·. mısl:ırdır. Basarahyadan a)Tilan 

, 8:ınghay mııhfilleri, l z:ık :<:ırktııki 280 inci Rıı,; pi.rnılc ii.iıneniııd<'n esiı· 
- Bat tarafı 1 inci sahifede - ovy 't kıtalıırının Uzak '!arktan edilen ıoo :ısk<'·l'iıı g·iimlck,;iz, clon::ıuz Macarlar 
bele görecektir.Paaifilt te 4 mültefi· A.~·ru!!aya ı.ıakline ilılim:ıl vermiyorlar. Ye çorapsız oldııf{u giirülmi.iştür. Bu- .. . . . .. ., 
kimiz vardır. Müvazene lehimiz de- Çunku ~ıak'.I v:ı,;ıtalan P<'k.:ızılı.r .. Son- gün i;;ı>, en mühim istihsali'ıt nı~rkezl<:!- .Bu~-~e~ •. rn. ~,,\·~:> -.- ;-asıı~.ıb.ı,''.nın 
dir. Sıkı bir şekilde bu müttef ikle- r:ı da. Uırnk arkta l'hemmı\""llı ı·ıııon .· · k· ·b lın·. ol·ııı So\•,·etleı· kı~ııı mııllffık km >etl ı t.ır.ıfıııd,ııı zaptı 

~ ·• ·' ııııı ,11t> ış • • ., .. · M R h'"k' ti· 
rin yanı ba~ında bulunup müşterek kuvYetleri l.ıulıııımakt. dır. siddetiı~clen Almanlardan ziyade mii- uzerıne • atar_ ve umeıı u ume erı, 
bir müdafaa stra teji planını tatbik J A.PO.\' .lJ/J,LJ.JTl.\'DE:X FED:l - teessir olacakl:ırıl ı r. Basar'.tbyad.~ıkı yur~k~aşların mem le-

RUST,A!a.v Ml'K.,1Bİ/; T!LlR- ketlNıı1e clonmelerıııı k~ırarla:ıtı.rmı ~-
ederaek yeni j apon hükümet inin KARLIK /STK\'Df: RUZU: ]arılı r. llk .Macıtr k:ıfıll·sı, Rumen top-
her türlü tec avüzüne karşı müessi r Tokyo, l!) (A. A.) - :\[aliyp naz.ı~·ı Vişi, l!l (A.A.) _ Iliillin merkez raklanııcl:ııı ;\.f:.ı::ır hududuna gelmı:$-
bir mukavemet göstermek için H it- Ifojo, j:ıµoıı mili tini eıı kısa lıiJ' müıl- e"ııhe,..i boyunca ıııuhar~ı)l•ler pek çok tir. ~.od ......... 
)ere karş ı ola n esas cephemizden det içinde .i:ıııonyaııııı m:di.ı·p ekonomi- şiddetle devam tmekle<lir. 000 

kuvvet çekmemize lüzum kalmaya - s:ııi ıli.izt~tmt•k içirı !>iıtıi'.ı ~-.u:·:·;.:!'.ıi Alman or dusu, .J.l oskO\'a öniinıl, Aln1an ekonorı1i Nazırı 
• :ırfetmcg" davet etınış. clı mı.~tı~ .'~~ ·. Sm·yet sol cen:ıhıııı y:ı.rmıştır. So\'ycl 

- J:ıııoıılar, dıınımuıı cııldılıl(ını sağ ct•ııahı K:ıliniıı lıölgc,;inıle muk:ı- Ron1ada 
a~ılamalı ve !liil:~ii~lt1 ı· ııynı::ılıdır .. Ay- bil taarruzu ge<;mhıtir. Roma, 1!) (A.A.) _ Alman eko-
ııı lı:tyat :l'vıy 'ıııııı ınııhafaza cclılme- 1ıluhaı·ebrııin Orel lıölgesinde en şiıl- omi n·ızıı· D. F ı· ı. .. Ro . 
ı1· ı ki ·ı kt r l tı• "h - 1 y n • . l ı. un'• uugun ın.ı-
. ı , ~ cnı nıt: eı ır. .. . . . r ~ ı !laf. , sıııu gircligi :uıla~ı ıyor. . e- ''U gl•lmi~tir. 1tai,·aıı dıı< ti.carel na-

- Baştarafı 1 inci sahifede - 1 okrn 1!l (.A .\ .) - Dun ıı:ısıl .ko- ııı takVJ\'{' ku"'"•ll~rı· cluı·mn<l·ııı nu J ı: J ı·· ., . .. ·ı 
l t . · • . . ""' . • · • ·~ " " • z ı rı, nıa ıye Ye Pns< ustı·ı mumessı -mi ;;ekiz gün ıı;indc cephı}ııia ıa ı - ı unnın lalınılerı lıa~l:mıı;ıtıı·. Hu falım- c1:phcre gdınqki<Klir. . , ·ivlc gör··~ ·le ·el 

1 
ı ·aklıl' 

sında fnalıyette lıuluııa1ı IJ,rlikler l~ı: 25 ilkte~ı·iıı•} kadar deva'!1 edecek- _71 .R '.S '1'~11TAI'.ES1 D['.~I}- ı~:.: Fuıık 1h:~~·a~~a ~1 kJi.~:ı L;~1;~~:ıktı;·. 
ii6 dii. nıan ta\'\"arc;;i, 104 tıınk. 700 tıı •. Il_ıı falınıl ,,., t:ıın knr:ınmaya ve RULDll: ' . 

000 
· 

caktır. 

---<000>----

SOVY ETLERE GORE 

Visi, 19 (A.A.) - Fran:'k'l ve Al
manya arasıııd:ı müzakertlcre yt'nidı>n 
bn.şlaıımı~tıır. \' i:, idn. lıir Alman mü
me,;;;;ili daimi sıırett(' bulunacaktı r. 

C~ım~ gecrsi tayyar eler Sicılya • 
dak ı Sıragoza iiı:;süne hüc um etmis
l~r?ir. D üsman av tayyareleri nde~ 

• hırı çok ağır sureltp h asara uj!ratıl-
1 t alyan tebliği mı~tır. 

Şimali Afrika da \'ollarcla han•ket 
Rom~ı. rn (A.A. ) - l tulyan l'('~mi halindeki d üsm:ına ·ai{ı r zayiat ver -

tl'bliıi'i: diri lmış, na kil vr vesa it tahrip -edil-
Şimııli ,:·(• ~loı{~ıfAfrlik:.ı_ıh'..kıaır:ı .kıt:ı: miştir. Gazale tayyar e meydanında 

larımızııı ıl"rı mu r'.•w eı ı, ŞH c c•tl ı f:ıa- . ı bi t C R 4· '> ..... , •• 
]. l ···tnı•mı· ·l'•rclıı· ~erıe r ane . . M wı)y aresı 

ı \'(' rros "" ') ' ' t h · d ·) · t· A • 
. Di.i~man tayyareleri Kroton sehri- a rı p e ı m ı~ ı r. skerı barakala r 

ne h ücum etmi-ılerdir. Boınbala r;n bir tahrıp ol_unmuştur. . .. . 
kısmı denize, bir kısmı tar'lalara dii ş- Hab.eşıstanda AmbaıorJ ı.ra C1Yfl: • 
nıi.istür. • rındak ı k uvvetl er e taarı·uz edılmış-

].7 ·1kt · l ı b. d.. tıı·. ı · e~;rııı< e avcı arımız ır us- k" · · . 
mrın bombardınıan 1a\'\'an:·ııi düı:;i.ir- .. Şar ı Lıbyada ın ış meyd!ln larına 
miisleı·<lir . · • · hucu m ve Dernede yerde dağınık 

Ham kıırvdleı·imiz, d lin ).f:ılta ada- ~uran tayy a r elere taarruz '!dilm i ş -
~ı lizerindeki askeı-i h<'Clefleri homb:.ı- ı r . 
lamısl:ırdır. Bingazi limanı rl a bomb:ı.lanmış -

Ta':l·y~ırdeı;iıııizin hr ıı:ıi iislt'r ine tır. T ayyare lerim iz, salimen d ön • 
dönmüş!C'rdi r. müşlerd i r. 
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SON DAKiKA: 
INGILTERE ÜZERİNDE: 
Londra, 19 (A.A.) - Son 24 sa

at zarfında İngiltere üzerinde hiç 
b ir düşman hava faalıyetı olmamış· 
tır. Esir Fin askerlerinin 

verdikleri bir haber 
Berl iıı, 19 (A.A.) - lşgal altın

Moskova, 19 (A.A.) - Sovyet teb- daki sa lı illere :rnl.Jaşmıya teşebbüs 
liği: 

Fin - Alman orduları arasındaki eden bir kaç lngi!iz tayynresi ate -
gerginliğin arttığı haber alınmııtır. şimiz ka rşı sında kaçmıştır. Bahriye 
Esir edilen Fin askerleri, Almanla- topçusu 2 lngiliz •tayrar esi düşür • 
rın kendilerine çok fena muamele mil t·· e 

ANADOLU 
ş ur. 

e ttiklerini ve kendilerini daima ağırlı·---------------. 
zayiat verdirecek yerlere gönderdik-
lerini söylemişlerdir.' 

Uzak Şarkta vaziyet ,. ............ . 
çok gergin Sahibi v~ llqmuharrirl 

HAYDAR R0ŞT0 0K'l:Ell kamyÔn, 54 h;ıf'ıf tıııık, ı;; zırhlı o - lınkıkı IJ<lınlınl:ıı· atılnıa><ına kadar va- Deri in, 19 (.-\.A.) - 18 ilkte1riııdc M . d J 
tcııııobil, 6 :.m·hlı sığmak, 10 köprü, ra~~klır. Sovyetleriıı 71 layy:ıı·f',;i düşürülnıli'i- ersın C SU spor arı Vatington, 19 (A.A.) - Yeni ja-
40 top nıe\'7.ii tahrip elmisl r \'e 8 l okyo, 19 ( A.A.) - Tanınmış hu- tu11•• Dunlaı d:.ııı :; 1 i.i hava muharebe! _ w ~ b, k } . pon kabinesi tarafından neşredilt-n U 

-::-
kii ur pıyade taburu ıle ı o tanQ ıııo kukı.;ulard:ın :'\Iil:>o Rizava, d:ıhili~·e rindt>, 12 si kurşı koyııııı halary:ıl ırı musa a a aı l bt-yanname sebebiyle uı::aktark va- muml Nqriyat Mtıdarll 
to:-ikletli kol imha eylemişlerclir. ıı_azır. n:ıuaviııliğinı• t:ıyiıı c·dilmiştiı·. larafınd:ııı ,.c 5 i el(' ~erde bhriıı ılil- )f er;;iıı, rn {A.A.) - lHi ıı lıura- z}y_eti çok ciddi bir şekil ·~?2ıttır. HAMDI NOZHE'I: ÇANÇAA 

Af • t 1 I"endı;;ı. cn·clcc ıle lııı mcmurirdte miştir. da rleııiz harp okulu Ji~esi ve gedik- ~ordel Hul. v~ Sumner V~l.s, dun Va- -::-
ganı. an<. a bıılıııımıı~tıı. FlN TEBLICI: li erb:ı'i okulu talebe'\i :U"ı\.'llld:ı !<ll şıngtondakı J&pon elçısıyle uzun Ab Yıllıf 1400 Kr 
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ıiır . .Afg:tni:4:ın, hali hazıl." lıal'p C':'- rıye ııaııı:ı_ .:ımıral • ım:ıda, ga.zel·~ci- lebligri: · amafih yeni japon kabınesi azaaı 

k 1 1 rl b l l } k b . · k l d Yabancı memleketlere 27 lira rınsında ·om. u :ırıle dostane miiıw - ere ver ıgı eyana ta; ıa ırıye \'C Hava kuv\·ellerimiz, 18 ilkteqind~ cephe~i battı üzerinde başı boş uçan arasında a ınenın arar arın a 
seb:ıt ıdamc~i i~in eliııdt•n srelPn Ol'dunun ilerıcle dtıha ~ıkı bir i .bir- venirl<:!n ~[urmaıı~k demirvolunu Be\ az Lıir bıılon ele g~çiı·ilmiştir. Bir Sovyel müfrit istikamete doğru ııitmemeıi -::-
~·aıımı~tır. Yabancıların, bu hiikü - !iği y:ıp~_c:ıklarıııı .öylemiııtir . Cıeııize >;:ıhil K:ırokfa ·ile Oncga deniz tayyaresi de tahrip edilmiştir. için tedbirli hareket edecek zevat ldarehaııet hı:inciBe,.lerSokali 
nırtiıı bitar:ıflığını ıhla! ecleı:t•k t:ırz SAXSON: göliiııliıı ı:;iİnal kınsı üzerinde Koııfo- Bir tavvıı ı·emiz üssüne dönnwmiştir. da vardır. . . 
rla hareketine a»ln miis:ıncıc etm! - Tokyo, 19 (A.A.) - .J:ı;ıon mii~- pubrn me\·kii ::mı~ındu l>ir çok nokta\la MA.CARLAllA GÖRE: Uzak doğudaki gerginlikten dola- • . GONDELIK TAKViM 
yccektir. nu ebeple Almrı.n Vl' !tal- temlekelerlJe Japon :ıdalnrı ura. m- y.2nideıı boıııbal:ııırı11şlardıı·. Bir r;ok Bııclape:ıtP, 1!) (A.A. ) - Don!'Ç ş ·h- yı Paıifik limanlarında bulunan bii-
:•an tC'lıaalılar, Hindi tan, Irak ve claki posla müra.-elatı yarından ıti- noktalarda raylara, istasyonlara, depo- riniıı a~ağ-ı kavisinde sık ı ştır ımış bu- tün gemilere, en yakın dost memle- 1360 Ramazan 28 
Tilrkiye yolile nıemlekellPrıne gün - lı:ır ıı <ıaıı~i·re tabidir. lar:ı w bir trı •np isaheller kayde•lil- lunan ılfüım:ııı km'\'C" tleri, Don"çin öl" ket limanına ııameJeri bildirilmiştir. EVKAT, 
<lerilecektır. İJıgilterenin lın hıı~ııs - - --------- --- ---- mi~Lir. Av t:.ıyyareleı·inıiz Onega gölü- tarafına ~ic':ıt etmek için he-r rareye Filipin bayrağı taşıyan gemilere 
takı teklifini, Afganistan hlikumeti beyan edıldiğine göre İııgıltere ve nün şimal sahilinde b"ır dü~m:ın deniz ba:ı vuı·maktaılı r. de ayni emir verilmiştir. S. D. 8. 1). 
lfobu l etmi. tır. Sovyetler Ilırliği, Afgaıııstan üze - t:ı,vyare.~ini diişürmlişUiı-. Kareli ber- · ı\rnttefik kuvvetler in t:ızviki, ' biitii.1 Pasifik posta d~lz tayyaresinin ISabab : 6,23 Akpm 17,36 

1'erlin, 19 (A.A.) - Y. rı reıımt r inde tazyik yapıyoı-!ar. hu 1.<?şeb - zahında tayyareye karşı koyma batar- cephe boyunca artmaktadıı:. ~areketi de 24 saat ııeri bırakılmıt- Öile :12, 10 y abl 19,0~ 
pir kaynaktan bıldiriliyor: büsl eı· vnkti le 1ran iizrriııe yapılan yalarım ı z 2 düşman av tayyaresini ve .Macar kı ta l arı, plan mucibince bu llılrl.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllOllllllllll ı bdıuii ;15,15 f•aak 4 47 Dün Alman hariciye nezıu·etinıle tazy.JJslere benz;emektedirler. bil' keşif tayyaı·esini dü~UrmUştuı-. Fin haı·eketıer4 işt iı·ak ediyorlnr. ı;-..:;..~~~---::...iı...;:ıı1•1ii91 


