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Nüshası her gerde 5 kuruştur 
SAL/ TELGRAF~ ANADOLU - IZMlR 

TELEFON: 2776 
28 ADRES: ikinci Beyler sokağında 

1 nci Teşrin ANADOLU gazetesi idarehanesi 
1941 (ANADOLU) MATBAASINDA 

BASILMIŞTlR 

Beş yıllık sulama projesi 

31 iN 1 Ylı. Neşredilmiyen yazılar geri verilmnı---------·----------.:---------------------------1 

Günü geçmi~ nüshalar 2S kuruştur. Her gün sabahlan (İzmir de çıkar siyasi gazetedir. 

Ankara, 27 (Hususi muhabirimizden) - Naf':\ 
Vekilletince hazırlanan yeni beş yıl!ık sulama 
proje;inin t:ıtbıkıne geçilmiştir. Proje sayesınde 
lıiı· çok ovaiarımız sulanarak, ıstihsa111t artacak, 
e ektrık snntrııll~rı tesı;ı olun::ıraktır. 

No. 868S 

r Bayram Bugün Başlıyor 
Başvekiliır1iz bugün bir nutukla 
cumhuriyet bayramını açacaktır 

Cumhuriyetin 18 inci yıldönümü, bugün saat saat 10,30 da Cumhuriyet meydanında tören ya-

l 2,50 de Sayın Başvekilimiz Dr. Refik Saydamın pılacaktır. 
Ankara radyosunda irad edec.,ği bir nutukla açı- Atatürk heykeline merasimle çelenk konacak, 

vali Fuad Tuksal, meydandaki teşekküller ve bir
lacaktır. liklerle halkın bayramını kutlayacaktır. lıtiklil 

Bayram münasebetiyle tehrimiz bugün baştan marşından sonra Parti viliyet idare hey'eti namına 
bata sihlenmiıtir. Resmj daire ve müesseselere, bir nutuk iradedilecektir. Sonra büyük bir geçid 
herkes mağaza ve evlerine bayraklar çekmişler- resmi yapılacaktır. • 
dir. Gece, parlak ve fazla tenvirat için her tarafta Gece ~ehrimizde fener alayları yapılacak ve fu-
hazırlıklar yapılmıştır. Daireler de bugün saat 13 ar gazinosunda cumhuriyet balosu verilecektir. Bu 
de kapanacaktır. Hazırlanmış olan program" gö- balo için vilayetçe davetiyeler tevzi olunmuştur. 
re y"rın i:gleden evvel vilayetle kabul merasimi ve Program, cok zengindir. 

ı • .;;.;..;.;.~--------------.;..;.~.;;,;;,;,;;.;.;;,;,;;;,;;;;;,;;,;..;.;;...;,_;,.;.;;::.;.;;;;;.;:;...;.;.-. ... .-. ................ ______ __ 

Japon Başvekili 
Tojônun 
beyanatı 

l\lillet; hükumete ve 
kendisine inanmalıdır 

Amerika harbe girerse 
Meksika hükumeti 

ne yapacak? 
Tokyo, 27 (A.A.) - Ozakoda bıı

lunan baş\·ekil general Tojo, ~·üksek 
memurlara hükumetin vazifegi hak
kında şu ~yamıtta bulunmuştur: 

'1 

- Dünya durumu o kadar değişik
likler arzediyor ki, yarının neler göste 
rt-ceğini kim:ıe tahmin ve tayin ede -
mez. Millet birlik olur~a o vakit hü -
kCımctin vazifesi kolaylaşır YP. o znm::ın 
harp etmek te, vaziyeti idnre <'Ylem<'k 
te ba"it birer istir. 

!.ı?ıiliz _ordusunda çalışan Kanadalı tayyarecilerden bir grup 
• 
lngiltere Kral 
ve Kraliçesi Ba~vekil, gıızetecile•r~ fil iya tı bek

lem<>k dahn muvafık olacağını söyliye
Nk beyanat V('rmemiş, yalnız sunl::ırı 
not ettirmiştir: 

_ llfillet, hükunwte \'~ kendisin,; Dominyonlardan gelen 
_ Derar S iiııcii Sahıfede - ·1 • k l d l 

Ruzvelt 
Potomak yatında At

ley'yi kabul etti 

tayyarecı erı arşı a ı ar 
Londra, 27 (A.A.) - lngillere 

krııl Ye kralıçesi, Domınyonlardaki 
talim merkezlerinden İngıltereye gc 
ien tayyarecileriıı toplanmakta ol • 
ciukları İngiliz hava kuvvetler• kam 
pmı ziyaret etmişlerdır. Avustral -
ya, Kanada, Yeni Zelanda, Cenubi 
Rodezya ve Afrikadan gelmı~ olan 
bu genç tayyareciler, kral ve kra -
ııçeyı bilyük bir heyecanla karşıla -
mışlardır. Amerikalı pilotlar meşhur 
Kapital filosuna mensupturlar ve 
Kanada filosu mensubu olarak 1n -
gıltereye gelmişlerdir. Amerikalılar 
da mütehassıs ve fencidirler. Evvel
ce lngiltereden Kanadafa gitmiş o
lan bir çok İngiliz gençleri de bun
!arın arasındadır. 

Yeni hayata alışınca bunlar filo -
~ara dağılacak, sonra yerlerine ye -

- Dlıvamı 4 ncü Sahifec!e -

r. ' Ingiliz gazetesine göre 

Bitler Asyaya 
da yayılmak 

istiyor 
Fakat karşısında beş 

müttefik var 
Londra, 27 (A.A.) - Nıyüz Kro 

nikl gazetesi başyazısında diyor ki: 
Hemen bütün Avrupa kıtasına 

hiikım olan Hitler, şimdı Asya kıta
~ına da hakim olmak istivor. Fakat 
buna şimdi miinı vardır. Iİitlerin hır 
sı, japon müttefikine süratle ulaş -
maktıı-. Fakat Amerika, lngiltere, 
Çin, Hollanda Hindistanı cephesin -
den şimdiye kadar çok bahsedildi. 
Hıtler, Japonyayı müşterek müca -
dcleye sürüklerse ister istemez bu 4 
ıııiittefikle karşılaşacaktır. Fakat 

- Devamı 2 nci Sahifede -

Dr. Behçet Uz lzmir
den ayrılıyor 

Dün akşan1 Fuar gazinosunda verilen veda zi
yafetinde çok samimi nutuklar söylendi 

lnıriltere baıvekil m~avini Denizli mebusluğuna seçilen be -
Atly ve zevcesı Jediye reisi Dr. Behçet Uz perşem -

Nevyork, 27 (A.A.) - .&;ynelnıi- be günü sabahı Aııkaraya hareket 
ı.,1 ışçı konferansı burada toplanmış edecek ve l\1illrt vekilliği vazifesine 
tır. 34 menılek<>t delegasyonu hazır L~şlı?'ac:ıktır. Bu •ebeple . belediye 
bulunmuştur. Bunların :ırnsınd:ı 51 aılesı dun akşam fuar gaz1nosıında 
ıınzır da vardır. • Dr. Behçet Uz şerefine bir veda zi-

Sovyetlere göre 
Alnıan zayiatı 

çok ağırdır 
Moskova önündeki mu

kavemet kırılamaz 

Sovyet deniz filosu 

Jaoonya, Al
manya ve ltalya 

konferansı 

Bir tefsirciye göre Tok
yoda toplanacak 

Moskova, 27 (A.A.) - Bugün öğ. * * * * 
le üzeri neşredilen Sovyet tebliği: Tokyo, 27 (A.A.) - Maruf tef,;i -

26-27 ilkteşrin gecesi Harkof, Ta- rat~ı Şmit, Ho~i Şimbun gazetesinde 
g:nırog, Mojaisk l\faloyM"Osleve.<k 'japonyada Almanya ve italya ile lıir 
istikametlerinde muharebeleı• devam konferan~ akdi mevzuu bııhis olduğu-
etmiştir. nu yazmıştır. 

l\foskova, 27 (A.A.) - Dün gece Yapılacak müzakereler, Ameırika ve 
neşredilen Sovyet tebliği: japonya arasında yapılan müzııke~eıor 

26 ilkteşrinde Sovyet kıtal:ırı, bü- den daha mühimdir. 
tiin cephe boyunca ~arpışmalara de- Japony::ı, Sovyetler kat'i surette e-
vam etmişlerdir. zilmeden mi, yoksa muha"1ımat.-ı niha-

1\luhgrebeler llfojaisk, l\falevaras- yet verildikten sonra mı hareket ed•
l::ıvesk, Tagonrog ve Harkor' ioli- ceğini bu müznkerelerde kararlaştwa-
kametlcrinde ~lhas<:ı. şiddetli ol ,. -Devamı 3 ncü aahifed-

• 

• 

Almanlara göre 
Moskovanın iş
gali hazırlıkları 

tamamdır 

Doneçde Italyanlar da 
harbe girdi 

Berlin, 27 (A.A.) - Buraya ge -
len son haberler, Moskovanın işgali 
i~ın son hazırlıkların yapıldığını bil
dirmektedir. Hazırlıklar, usul daı -
re<ınde ~·apılmaktadır. Anlaşılıyo~ 
kı, 1\10,kovada her ev, Sovyet asker
ler• tarafından bir kale halinde mii
daiaa edılecektir. Moskova .müdafi
lerıne şu emir verilmiştir: 

Ortadan kaldırılabilecek ııer şey 
- Devamı 2 nci Sahifede -

mu:jltll'. -----------------·------------
Cephenin bir çok noktasında AL 1 1 

mnnlar, hatlarımıza karşı hücumlar- 1 
da bulunmuşlardır. Bütün hücumlar, A k ı-" 1 J"QZl•yef 

- Devamı 4 üncü aahifede - S er Y ~ 
,~ 

1 1 
Mançurya hudu- K k . t•k t• d k• 

dunda bir urs ıs ı ame ın e ı 

müsademe kuvvetler tehlikede 
Japonlar, Rus kuvvet

lerine saldırdılar 

Uzak Şarktaki Sovyet 
ordusu garba nakle

diliyor 
Tokyo, 27 (A.A.) - Domei a. 

jansının Harbinden öğrendiğine gö 
re, Uzak ıarktaki Sovyet ordusu
nun yarısından fazlası garp cephe
sine gönderilmiı bulunmaktadfr. 

Moskova, 27 (A.A.) - Tas ajan
sı bildiriyor: 

23 ilkteırinde japon ve Sovyet 
kuvvetleri arasında Mançuko hu -
dudunda Bolıar mmtakasında bir 
müsademe olmuıtur. 20 kadar ja-

on aokeri, geçen salı günü hududu 
geçerek Raskil köyü civarında dev-
iye Rus kuvvetlerine hücum etıniı

tir. Her iki taraftan da yaralılar 
vardır. japonlar bir miktar mühim • 
mat bırakarak yaralılarını almıı ve 
hududun ötesine çekilmişlerdir. Hü
cum, Bolşar ve Kertola boğazında 
olmuıtur. 

Vaıington, 27 (A.A.) - Ameri
ka hariciye nezareti aözcüaüt uzak 
fark hava kuvvetleri kumandanlı
ğına tayin edilen general Berevil
tonun sekiz &'Ün sonra hareket ede

-Devamı 3 üncü sahifede-

1 SAR E.T 1.E.R 

Moskova üzerindeki tazyik 
pek çok şiddetlendi 

Sovyet kuvvetleri cephe volunda 
Alnınnl:ıra göre, lllogkorn üzerintlr !erinin hiç bir yerde muvaffakıyet te 

ki b:ıskı, eskisine nazaran daha cok ınin edemediğini Ye pü~kürtüldüğünil 
şıddetlenmiş ve bu sebep!~ seyyal mü- bildiriyor!n.-. . .. 
him kuvvetler, geniş bir ~ahad:ı ya~·ıl- Bu iddiaları~ hangısını~ _daha doğ-
mıştır. ru olduğu katı surette bılınmemekle 

Sov~·etl<>re göre, ~·eni Almaıı hamle- -Devamı 3 üncü sahifede-

Anadolu Kupası Vaşiııgton, 27 (A.A.) _ Ruz,·elt, y:ıfeti vermiştir. Ziyafette vali Fu
~nat l~şte Nevyorkta mühim bir nıı- ad Tuksal, ~or kom~tanı tümgeneral 
hık söylıyecek ve bu nutuk, radyo _ Hakkı Akog_uz~ Tug general İsmail y --- d k 1 
lıı_rla bütün ~ünyaya neşredilecektir. Hakkı, .~ehrı~ızde .bulunan mebus..j arın i\faç büyük ' aJaka uyan ıraca tır. zmirli 
1,, dal_<1ka surec_ek bu nutukta, Ruz- lar, denız,_ ~ava ve ıandarma komu ·ı Yarın, en büyük bayramdır. mu·· tel7 at.tlerJe Jngiliz takımı da oynıyacaktır 
\'elt bir çok meselelere temas ede - tanlıırı, vılayet ve beledıye meclıs- Bütün yurddatlar, bu bayrama " 
tektir. ~ !eri azası, parti erkanı, bankalar 

1
. hazırlanmalıdırlar. F&lrat bilhassa {'umiıuriyet bavramı münasebetiyle tır. Takımlarımız bu müsabakalara en 

Vaşington, 27 (A.A.) - Beynelmi- müdürleri, milll müesııeseleı• şefleri, ve bilhaua, çocuklar: dütünmek ge- Altay, Ateş, Göztepe W! K.S.K. kulüp- k:ıvvetli k.adrolarını muhafaza ect.eorek 
lel iş biirosu konferansına iştirak el-1 belediye müdür ve memurları ile ga-· rektir. Onlar, cumhuriyet bahçesinin ]Ari ar::ı,ında gazetemiz bırafından ter gırecekloerıne nazarım yarın ve obür· 
lll\'k ilwre halen AmArika Birle•ik dev zeleciler bulunmuşlardır. ilk çiçekleridir. Yarın onları terte. tiıı edilen kupu maçlarına, yarın öğle- gün seyirciler için güze! ve heyecanlı 
letıerindc bulunan· ingiltere başvekil 1 Çok samimi bir hava içinde geçen miz giyindiriniz. Gezdiriniz. Kendi_ den sonra Alsmıcıık suhasıııdn başla - bir spor gUnU yaşamak fırsatını bah-
nıuavinl binbası Alle\· dün Potomıık ziyafeiin sonuna doğru belediye reis ferine, cumhuriy<ltin eserlerinden nacaktır. ~lmiş olacaklardır. 
Yatında reMcu'mhur Ruzvelt tarafın- muavini Suad Yurdkoru belediye ai- Dr. Behç,.t Uz, fuarın açılışında bahsediniz, eski zamanla mukayese- Anadolu kupası maçlarını idare ed~ Dünkü toplantıda kupa maçlarının 
dan kabul edilmiş ve yemeğe alıkonul- lesi "dınn bir nutuk ve zi?'afette bu- nutu~ söy!er.ken_ . _ ler yapınız. cek dört ku~übün komitesi, diln ö/;,le- saat ve hakemleri şöyle tesbit edilmiş· 
~uştu ... Yemekte Lord Halifaks ile re- lun~:ı zevata _te~ek~ür ettıkten sonra tor olarak, fıkıJ. ıçtımaı. ve .sıra.;ı Çünkü nesiller değitmektedir. d~n sonr~ bır topla~tı ya_ıımıştır. Çe- tir. 
fıkası da hazır bulunmuştur. Atley ezcumle demıştır ,kı: . . .•. h~yatında da bır g~zetecı, ha}ır_c~- Cumhuriyet onlara kalacaktır. Cum- kılen kura. netıcesını:. gore _Altay - Saat 13 de Ateş - Karşıyaka iıakem 
konferaıı.qın açılmasında hazır bulun- Dr. Behçet Uzu beledıy~ reıslıgı; ~ıyetlerınde ~aa_I btr uzuv, pi\rtı ı- huriyeti onlar bealiyecek, onlar bek-ı Karşıyaka ıle Ateş..Goztepe ıle kar- Ferid Simsaroğlu, ynn haketnl~: Mu· 
trıak üzere bu abah tayyare ile Nev· ne gelmeden evvel bu şehrın sıhhı çınde kıymetlı bır eleman olarak ta- llyecektir. şılaşacaklardır. zaffer •Atıf. 
r0r'ka ı!decektlr. hay_atında genç ve kı>·metlj bir dok. (Onana llçüncıU .. bifed•! ** Maçlara tam saat 14 de ba~lanacak· - O.Tamı J liacl ....., .. -



r SAHİFE '(2) .. --,---·-..... - '(ANADOLU) - - 28 Bir incite,rin 1941 SALI 

MUSAHABE I 

DiYOR Kİ 1 
KUM ARB AZ l,_F I_K_R_A _j 

Avrupa buhranı
nın iki cephesi 

(Şehit' ve Memleket Haberleri) 

Zeytinyağı ihracatı 
Halk bir kitab a iki d efa 

YAZAN: Dr. Niyazi Kögmen para veremez 
BİR TABLO : desine esir olmalıdır. Kumarbaz bu 

· Tavanları basık, havası kesif sıgara cemiyet iradesini öldürdn insandır. 
dumanlariyle zehirlenmiş loş ve Kumarbaz, medeni cemiyetin en lü. 
ziyasız bir oda. Ortada üstü zumlu unsuru olan yaratmak aşkını 
yırtık gazete kağıdlariyle Örtü· baltalıyan, güzel ve yaratıcı ihtiras· 
lü küçük bir masa ve etrafında çürük ları öldüren insandır. Bu haliyle o, 
çarık bir kaç iskemle üzerinde otur- cemiyetin iğrenç bir posasıdır. 

il -- Politik ve hukııki 
ahlak zayıf lığı 

BAHRİ SAVCI 

. Muvakkat tedbir kaldırıldı 
Haber aldığımıza göre, Zeytinyağı olmak şartiyle) 90 kuruş üzeırinden tes 

ihı·acında lisans vocilmesinin talikine bit edilmiştir. Evvelce 12 kuruş olan 
dair olan muvakkat tedbir kaldırılmıs fon da 8 kuruşa indirilmiştir. 

Orta mektebin birinci sınıf tabiat 
bilgisi kitabı, mekteplerin ilk açıldığı 
zamanlaırda Maarif Vekaletinin kitap 
ı;atış evinde satılıyordu ve hepimiz de 
oradan bu kitapları aldık. Kitap 939 
yılının baskısı idi. 

muf; saçları darmadağınık, gözleri Kumarbaz zevk ararken İptila de· 
kanlı, yanakları gergin; her an fır· diğimiz uçsuz, bucaksız bir cehen -
sat bekliyen vahşi hayvanlar gibi nemin içine dalmıştır. Vahşi zevkle- Birinci yazıda Avrupa buhranının 
bir kaç adam. Kirden örtülmüş oyun rini tatmin etmek için her çareye baş birinci cephesini inceledik. Burada 
kiğıdları sinirli parmaklar arasında vuran insandır. Şerefini satan, na - gördük ki, Versaydan sonra, bir çok 
durmadan hırpalanıyor. lradP, te- musunu satan kumarbazlara az mı yüksek demokratik prensipler; hayat 
fekkür, vakit, hülasa insanlığın bü· rastlanmıştır. Kumarbaz dört başlı sahasında tatbik edilmeğe ve yeni in. 
tün mümtaz vasıfları vahşi bir zevk bir ejder dediğimiz iptilanın içinde sanlığın ihtiyaçlarını temin etmeğe, 
uğruna seferber edilmiş! .. Şeref, na- bunalmış kalmıştır. İstikbalini teminat altına almağa 

tır. Bu sebeple zeytinyağı ihracına tek~ Memlekette eııa.'lı'?ı: _cari bulunan fi. 
rar başla nacaklı r. A Yni zamanda ze:r- at!ere göre müsta'hsılı de ol?ukça tat-

Bilahare bir emir gelmiş, kitapların 
değiştirildiği bildirilmiş.. Yeni kitap 
941 baskısı .. 

. ~ •. · . . mm edecek olan bu karar, pıyasada a-
tı~yaı.nnın. a!>garı ıhraç fı:ratı fob ız- lakadarlar ara~ınd:ı memnuniyetle kaır 
mıt· (5 asıd e:;:ıs üzerinden ve kap~ız ııılanmıştır. · 

- ------000 

İhtikar Feci kaza 

Mademki bu kitap değiştirilecekti; 
niçin 939 baskısı kitapların satışına 
müsaade edildi?. Fakir halk, esasen 
kitap pahalılığından müşfoki iken bir 
kitaba iki defa ayni parayı verebilir 

. ? 
mı .. 

mus ve izzetinefsin hiç sayıldığı bu iptila!. .. Bu kelime üzerinde cid. sevkedilmiştir. Halbuki öbür yanda, _ ..., • 
dekor içinde sahneye hakim olan hi- den durulmak lazım gelir. İptila ile hayatın sırlı ve yüksek tazyikli at~ I\1ullte}ı"f ha" dı"seleı· A ] } } l l:D fiY lekarlık, şeref ve namussuzluk ile beraber bütün neticelerini de hatır- mosferi içinde kaynıya kaynıya geli- ~ (. - Kaı·aBbtıİı·rtın ÇkOazCal:ın(daÖE(g!liıe.nhoca LA _ l • 
ka,jşıdakinin cr,plerini boşaltmak lamak lazımdır. İptila diyoruz!.. şen siyasi realiteler hamba,ka bir }İyeye aksetti ,, - 1 • 
düşüncesidir. Bazen kolların hırçın Bunun hayattan da kıymetli olduğu- istikamettedir ve başı boştur, tanzim - - köyünde Osman oğlu 14 ya!lında !s -
hareketleri arasında ölçüsüz sözler nu düşünmeliyiz. Ne iptilalar biliriz ameliyesinden mahrumdur. Çünkü Ödemişte Akıncılar mahalleginde mail Araç ve Mahmud oğlu 13 ya_ ., BUGONKO PR~M 
birbirini takip eder: ki cvaz geç» dediğimiz zaman ölüm onu tanzim edecek olgun zihniyette kunduracı Hüseyin oğlu Abdülkerim ,;ında Yusuf Okutan, köy civarında ~,.,O _program, 7,~3 hafıf_program, 

- Al bakalım, bunu da kapatabi. göze alınmıştır. ve tekemmül etmiş bir seviyede ~ü- Ak~oy, yedi lira kıymetindeki bir tabanca atarlarken İsmail Araç vu- 7,4<> AJans haberlerı~ 8 haf_ıf progra-
lir misin? Hiç unutmam: Bir sene evvel 40-45 esııeseler v,. adamlar mevcud degl- ç_ift iskarpini 850 kuruşa g·::ıttığı, yine tularak ölmüştür. Tabanca, Yusuf n;ıın devamı, 8,15 .evın saatı, 8,30 ha-

- Dikkat eı ! Bir daha kabul et- ya§larında biraz da mütereddid ve dir. Şimdi bu izaha bir de, politik ve Üdemişte Yayla caddesinde kömür- Okutanın babasına aid imiş, her iki fıf programın son kısmı, 12,30 I?r~g-
mem . ürkek bir halde muayenehaneme bir hukuki ahlak sahasındaki :zayıflığı cü İsmail oğlu Hakkı izci mangal çocuk Kızılçu!lud~n köylerine yeni ır:ım, 12,33 1halk şarkıları,_ 12,45 ıstı~-

Gözler daha çok fırlamış; yüzler hasta geldi. Hikayesini anlattı. Ya: eklersek tablomuz tamam olur ve kömürünü yüksek fiata sattığı, yeni gitmi;ler Ye tabanca atmak SC\'dası- lal marşı, 12,50 Başvclcıl D.r. Refı~ 
daha çok vahşileşmiştir. İrade, man- pılan muayenesinde sadır hunnakı Polonyada başlıyan kan düğününü.o ~ün mahallesinde kömürcü Türk- na dÜşmüşlerdir. Evvelfi kim ata- Saydamın bayramı açan hıtabelerı! 
tık sislenmiş, bütün hareketler sinir- teşhisi kondu. Bu hastalıkta sıgara • topyekun mahiyetine kavrayıcı bır olmez de bir"kilo kömürü 7,5 kuruş cak diye münakaşaya tutuşmuşlar 13,10 .. Ankara Ulusm _meydanın~akı 
lerin coşkun dalgalarına tabi olmuş- dan menetmek mutatdır. Diğer ted- nazarla bakabiliriz. yerine 12,5 kuruşa sattığı ve ihtikar ve her ikbi tabancayı çekiştirirken teza'hura~ın naklen neşrı, 14,10 AJano. 
tur: birlerle beraber sıgaradan vazgeç - Filhakika, birinci dünya harbinin y~ptıkları için adliyeye verilmL~ler. ,silfih pathımış, hmail Araç göğsün- haberlerı, 12,25 rad~o salon orkestra-

- E!. .. Sen d.- çok oluyoraun!.. meai de tavsiye edilince: sonunda çıkan siyasi realiteleri tan. dır. . den varalanarak ölmüştür. Hadise ~ı'. 17,30 Anadolu AJ~~sının gazeteler 
Bir anda kağıdlar havada uçma· - Ah! Doktor. Korktuğum başı_ zim edecek müesseseler ve adamlar Bergümada Kurtuluş mahalle. in- tahkikatına müddeiumumilikçe de_ ıçın yazdırma servısı, 18 progra.m, 

ğa, yumruklar hareketi" gelmeğe ma geldi. iki seneden berj hasta ol- bir türlü tam yüksekliği ve güzelliği de oturan tahmi,:.çi Nuri oğlu l\Iusta- vam olunmaktadır. 18,0~3 f~sıl ·azı, 18,30 konuş~~ adlı~·"? 
başlar. Sahne tamamlanır. Netice duğum halde aıgaradan menedilece- ile mevcud olamadı. Bundan başka, fa \'ardar, dükkanındaki kah\'eyi 000 vekaletı adına Dr. Burhan Ko~ı, !8,50 
malumdur. Ya hapishanenin yükü ar- ğim korkusiyle gelmemiştim. Hasta- bu siyasi realitelere istikamet ver - satısa arzetmiyerek milli korunma F . b l . radyo caz orkestrası, 19,30 AJans ba-
tar veyahud aile faciasiyle sona lığımın tehlikeli olduğunu anlıyO'- mek, onları demokratik telakkilerin kaııtıııuna aykırı hareket ettiği gö - evzıpaşa ti v .l rı yarın b:rıeri, seııbest 10 dakika, 1_9,55 üver· 
erer. rum. Fakat ne yapayım sıgarayı bı- şiir ve ahenk tüten hal suretleri ile rülmiiş hakkında kanuni bkihata açılacaktır turler, 20,15 rady? gazetesı~ 2.0,45 o-

Tabloyu değiştirelim: rakamam. Ölüme de razıyım. tanzim etmek mevkiine gelen adam- haslaıımıstır. yun havaları, 21 zvraat takvımı, 21,10 
Basık ve ziyasız bir oda yerine mü- Dedi ve canh cenaze gibi muaye- !arda bir politik ve hukuki ahlak · 1,00 Fevzi paşa bulvarı tamamen açılmış düğün türküleri, 21,100 konuşma, (100 

kellef bir salon düşününü:z; tavan. nehanemden ayrılırken, zayıflığı vardı. J( k ve parke inşaatı da hayli ilerlemiştir. sene önce nasıl yaşıyorduk), 21,45 klft-
dan sarkan muhteşem avize; ceviz. - Beni bu menhus iptilaya düşü- Politika; hadiseleri karşılıklı men- arşıya a nahiye 111Ü- Belediye ıreisi Dr. Behçet Uz: dün bu sik Türk muzrği programı (koro), 22, 
den, büyük bir ihtimamla hazırlan· renlerin gözleri kör olaun, diye ili. faat kombinezonları çerçivesi içinde Jürü )'aralan<lı inşaat için ala~adarlara dır.e~tifler 30 Ajans haberl-:>ri, 22,45 cazb:ı.nd mu 
m!f cilalı masayı nurdan bir ayna ve etti. Rakıya müptela olanlar da halletme san'atıdır. Hukuk ise bu \'ermiııtir. Fevzıpaşa bulvarı mşaatı •V• r:r: • . • k· 

.. ··1 .. , . k 1 kl b' . t K k h. d O .. ti ·ı ı· ek ve açılma mera ·ı·n1· zıgı. 22,oo Jarınkı program \e apa -gibi parlatmış olaun. Oyun başına az mı goru muıtür. Rakı bulamayın- san atın ıcraıını, arşı ı ı ır rıaye ar:<ıya ·a na ıye mü ürü rhan, ımra e ı er ıyec ' < ~ ı 
oturanlar arasında bileklerinden ca ispirto içenler hep ırözlerimi:zin şuuru içinde tatbik etmek ve menfa- enelki gece İkiçeşmelikte bir sokak yarın saat 16 da yapılacaktır. Törenrle nış.. . 
omuzlarına kadar altın bileziklerle, önündedir. İptila şuur ve mantıkı yo- atleri, tabi oldukları nizam sahasının içinde bıçakla iki bacağından yaralan- belediye reisi Dr. Behçet. Uz taq·afın- ı·---------------ı 
kıymetli incisi, cazip tuvaletiyle Ba- ketmiştir. Kumar dediğimiz iptila dışında değil, içinde, ölçü ile ve yine mış vaziyette bulunmuş ve memlP.ket dan bir nutuk o;öylıenecektır. Bo ftllls a 
yanlar ve her lahza para ile dolu işte böyle bir cehennemdir. ' karşılıklı olarak tahakkuk ettirme hastahanesine kalclın·ıl:ırak tPrlavi allı. Dr. Behcet Uz, 30 te riniı:;ani per~en . U 
cüzdanları, vP salon elbiseleriyle Sayın okuyucum; araaıra oyna- zihniyetidir. İşte harp sonrası mües- ııa alınmıstır. be günü trenle Ankaraya hareket ede. 
erkekler bulunsun; fakat bütün bu maktan ve bir küçük kadeh içmek_ seselerinde ve adamlarında bu çerçi- Vak'an{ıı :ıebrbi tahki'k edilmek!·' ve cek ve :Mecliı:;in ilk içtim:ııncla bultına- ÜZÜM 

ihtitam ve bütün bu debdebe ku· ten ne olur demiyeceksin ! Bu ( ne veler içerisinde bu :zihniyetle hareket faili aranmaktadır. rak and içecektir. 
marbaz dediğimiz cemiyet dütmanı- olur) senin dünyadaki mezarındır. etmek ahlakı geri idi. ooo 'E • t Ü M ·· d ·· .. 244 M. H. Nazlı 
nın kirli ruhunu örtemez. o, basık ta- Hep itiyatlar, bütün İptilalar bu (ne Milletlerin kendilerine vazedilen I" t" p t' v mnı)re • u uru 224 İncı'r T. Ş. \.aran ına ar · ı ocagı vanl~ odada, muhteşem salonda da olur) ile başlar. Bugün az, yarın çok prensipler ile siyasi realitelerin ara- Şehrimizde bulunan v~ zabıta teş- 164 j. C. Mah. 
sosyolojinin anladığı manada medeni oluverir. Ve bir gün başını kaldıra_ sındaki uçurumdan ve devlet adam. ( umhuri~·et Halk Partisi birinci kilatını teftiş eden emnıyet umum 145 S. Ergin 
hayvanlıktan ayrılmış, vah,ile,miş _ maz bir hale gelebileceğini asla ha- larındaki bu politika ve hukuk ah- Karantina ocağının senelik kongresi müdürü Osman Sabri Adal Karaku- 66 :\1. İaylsaıt· 
tir. Şüphesiz bu vasfı ile kumarbaz tırdan çıkarma. ili< zamanlar zevk lakı zayıflığından pek fazla ıztırap C\'\'elki gece y-apılmı~tu-. yu yoliyle Ankaraya gitmi tir. 45 j. Kohen 
ileri ve inkılapçı cemiyetin en büyük için karııtığın oyuna esir olabilece. duydukları bir anda ortaya dikta - lııtihapta eski idare hey' etini tP.Ş· 1 1 44 Avni M. 
dütmanıdır. Ve her tarafta hakir gö- ğini düşün. Kumar eiilence ararken toryal telakkiye sahip devlet adam· kil l•clen avukat :.vrahmucl C'elalcd - 24 A'kseki B. 
rülmeğe hak kazanmıştır. Mazeret ipt~liya dütmekti~-.. Böyle eğlenceleri! ları ç_ıktı. Sosyal ~artl!'..".1n diktator. eli.\ İber ve Faclıı ennctoğlu ve Ka- ı K H b ı ı 19 Mehmet K. 
olarak eben kazandım, istediğim gi- daıma red etmelısın. Hatta seyirci . yal bır kıvama elverdıgı memleket· , zım. A.kkaplan ve Resad yin_e idare _ l~,a ~- er er 14 A. Etem 
bi sarfederim, para benimdin diye- olmaktan dahi ürkmeli ve vebadan lerde bu devlet adamları iş batına hey etınde kalmışlar, yedeklıkl ere de - ·-~~-·ı 9 Edvin K. 
mez. Para cemiyetin malıdır. Cemi· korkar gibi kaçmalıdır. Çünkü heye. k~t'i .. olarak geçtiler. İşte o zaman 1 İbrahim ~-la~il, Şeı:afeddin, ~üleJ-'.- Fuar, KülLürpark ve turizim b~- 7 M. Portakal 
yet olmasa idi para olur muydu? Pa. c~.n .. sari.di~. Bir gün sen de akıntıya curcune, dah8: büyük ölçüle~~e ve 1 maı~ ve Ruşdu, nahıye dele~elıklerı- rosu şefliğine yük~ek mimar Haiıdl __ _ 
rayı para yapan cemiyettir. Şahsi du,uverının. daha etraflı bır tarzda kendını mey- ne ı;e avukat Mahmud Celaleddin Pamir inha edilmiştir. 1 1005 
servetimizi de bu istikamette kul_ Paslanmış ruhlarımızı kamçıla- dana vurdu. İber Ye Fadıl Cennetoğlu ve nahiye * Filistinde TeH\.vivde bulunan 103701 

K. S. 
44 50 
46 
53 50 
49 
58 50 
47 50 
52 
52 
60 
50 
50 
55 50 

K.S. 
54 50 
48 75 
55 
53 50 
59 
49 
52 50 
52 
60 
50 
50 
55 50 

. ~) . lanmağa mecburuz. Para bir sebep mak ve neşelerim~zi tazelemek için . Dem~krat~~ !ela~~ilerin en hafi- yedek a:.rnlıklarına da Reşad ve İb- mühim bir firma tzmirde kahve, ---
olamaz, para cemiyetin bir netice- kumar mutlaka bır vasıta değildir. fınde bıle muthış musamahaaızlıklar rahim Alagil seçilmi~tir. çay ve kakao idh,aliiti~·le meşgul fir- 104706 

··- ......... . 

s~dir. ileri cemiyetlerin vasfı; evve· ı ~a~~t diğer vasıtaları bulmak için gösteren bu yeni devlet adamları, mal arla iş yapmak istediğini ticaret 
la para bulmak değildir. Para mad- ıptıladan kurtulmuş olmak lazımdır. uçurum~arı daha fazla genişlettiler ~1es, tıd bir İzdivaç oda ına bildirmiştir. 
deden çıkacak, o madde, İnsan ira- Doktor Ni azi KÖYMEN ve bu zaf~ ~endi dav~larının yolunda İstanbul Akşam gazetesi muhar- * l\1ıntaka iktıs-ad müdürü Kemal 

Y bol, bol ıatısmar ettıler. Ne oldu? Tilkiciog- lu dün şehrimizdeki fahri• 
K l ki 'k· h k l rirlerinden arkadacımız B. Cema . 1 . r ı . ar§ı ı ı ı ı cep e uru du. Bir ta. >' kal ardan bazılarını teftiş etmiştir. ALMANLARA GORE 

No. 
7 
8 
!l 

10 
11 

48 
50 
52 
55 
60 ngı lZ gazete erıne göre rafta demokratik prensiplerden ha- leddin Bildik ile Akhisar hususi * lzmit' kadastro müdürlü~ü ta -

-Bae tarafı 1 inci sahifede - Baş ta~afı ı. inci sayfada _ reket ederek onun politik ve hukuk idare tahakkuk memuru B. Abdul- pu azası Na~uhi Seren Muğla tapu İNCİR 
ı ıcJ 1 R_uo:y_a gıbı mühım bıı· ktt"\·nt <le ahlakını.tanımakla beraber, bir türlü lah Yavuz kızı Bayan Nemlı'hanın sicil muhafızlıg-ına, İzmı·r kad-astro 
nıı ıı·ı ue:ık ve :jl'lıır tr,nı,lmı ! ı· t:ıh- • " b k d 
l''Jl edılecektır. ~ı-~ıdı bu cepheye katılmıştır. Trh - onu tat ı e emeyen adamlar ve mü- düğünleri evvelki gün Akhİ5arda müdürlüğü memm·larından Hüseyin 760 Süleyma. 

clı. altında bulunan bütt·ı·n btı cephe, esseıeler, diğer taraftan demokrasi· i Avni Tümen İzmir kada,-tro müdür- 578 M. Beşı'kçı· 
Berlııı, 27 (A.A.) - Almaıı tc'-. k · t k b' · · · · b'l stanbuldan da aelen bir çok davet. '' !ıgı: u nı.! ~ıvcmet cephesıdir. Gc)ıi-; ve nın e ır çızgısını ı e kabul etmi· • lüği.t tapu azalığına tayin olunmuş, 321 Kamil Nişli 

mGhım stratejik ez ı ci bır kun-.>tı yen ve binaenaleyh o zihniyetin bü· liler hu;ı:urunda icra edilmi~tiı·. Ev- İzmir kadastro müdürlüg-ü katiple- 277 Öztürk 
Uoğud fena hava.ı·.ı rat•tı'.etı t·· - d ~ t·· • · l · · d b' 1·1 ı· b 1 h k • 1 d' 

y \'ar ır. un manevı netıce erını e ır siyaset ı er atan u a are et etmış er ır. rinden Fuad Baysal ve Manavgad 239 H. Sivel 
• ıruz harcketlerı ~·eııı tcrnkkilcr A ·k h ı·· ı k t d ı " _merı ·a :ıkıki tedbırıeı·ıni al • usu u 0 ara anımıyan a am ar ve Saadetler temenni ederiz. memuru Mehmed İlhami Özen be· 194 II. Avni 
1 :.ydetmi ır. !Joııeç h:ıvza~ın<la b ı .. 1 B · maga a~ aclığı zaman konrclıııa,; _ muesaese er.. unun netıcesi ne ohır? cayiş edilmişlerdir. 193 j, taranto 

u. maııııı _ılerlı:memızı _nını"latı_u:ık b ı ı Bır' a b d h il d'I · k h } } ,, Y11l a,; amı. (emektir. m sa aşın a a e ı mesı ço Yuınurta (Ja a ı aştı * İzmir Olti ilk okulu öğl'etme:ıi 191 Alazraki 
ı<' ııı j aptıgı mukahıl htıc ınıl.·ıı·. H.·d- k l 1 b' ı d b'' .. d'' • - B" k 0 ay 0 an ır tneıe e en utun un. Nedime Yazıcı Vali Kazım paşa O· 190 i·· Franko 
,,•ur: kıtal an ·'a.ve. ııde a,1,·;111 k.·ılmı~- ır te zı·p k k b' 1 k Şehı ·m'zde tanes· u"ç ktıı· t ıır. • · yayı avrayaca ır a ev çı aran ·ı 1 • ' ı · uş an !'H· kulu öğretmenliğine tayin edilmiştir. 189 zzet Feıı. 

- Bedin, 27 ( A.A,) ~ D. X. n. A1'a11- harp!... tılan ~·umurta, birden bire dörl ku • Seferı.'hisar belediye ebesi Zii!fiye 177 Nuri Çolak 
I>ü..ını:ııı. :ıgır kanıılarl" ırurı ,·ılıl· b'ld' · ---000 ruş·ı cıkarılmıştır Hı'ç b' b " " .. ~ .~ı ı ıırıyor: ' · · ır se ep ça·kat Edirne belediyesi merkez ebe_ 93 M. Zencirci 

rııış riizlerce e.;ır ıııüttnf•l..lerınıı;.:ın · T k ı vokken veva bavram nıu·· b · ı .. ı~·amın o yo e çisi, Siyamın Hin- Yangın l . " .. " . nase etıy e liğine, Kuşada ı kaz-a~ının Davudlar 168 N. Börekçi 
··line gcçmıştır. .Jıçını hududuna ıı~k "d ~ zmıre az getırıldi dıye y11n1uı·ta fı·· 1 3 B " ' ., er yıg ığı habel'İ- nahi•·esi ebesi Nuriye Yı maz, Kı - 7 enya. 

Alman ,,.avıı · tııyy:ırd 'rı, clt'ı· ıı Jııı· · ı ı a •• T k d U" 1 •ı t 11 d '1 ,• l' ı ı-""4 " atini vükseltmek fır att · t'f d " Ö k nı ya anamı,, •e o yo a imzalanan uı ;-;, a e ıı er.sın ıtc oı un- ' · • · ~ an ısı a e zılbahc.e nahiyesi ebeliğine, Balıke _ 57 ztür 
ılti~.·nıan gemi k:ıfıle ine hüclıın 1•.t • h d T J d h''k' · k kt z k' • ·t " 1 " k tl etmek demektir kı· bt d t 1\1 mua e eye uy an u umetinin ria- cu ~o a a ~e ı~ e aı ·• sayı ı ., a ı • ı a ı,;tıç ur. sir köy ebe mektebi mezunlarından 34 Mena~ . 
mı !erdir. 8000 tonluk hır tıcaret ge .ret edeceğini .~öylemi:tir, ahşap evin ikinci katınrlan çıkan yan· Fiat kontrol memurları bu mevzu Müşerref Erdik Davudlar nahiyesi 32 M. Aafa. 
mı ı l.ıatınlnııstır. Dığer :ı lıih·ük ti-1---------------- gın, rüzgarın tesiıriyle derhal genişle· üzerinde tetkikat-a başla~ışlardır. ı 1 32 H Le · 
ı·aı'et gemısine 0 kııdar cıdcli .,ı~abet- teı;rınde tankların yardınııle i\1o,; ~ m"lkte iken yeti en itfaiye tarafından ---oooı--- ~elediye ebe'liğine tayin ° unmuş ar- 31 M'. lz::irli. 
!er vaki olmu:jtur kı, bu genıılere d 1 kova batısındaki Sovyet mevzilerini HÖn<lüriilmiiştür. Sebep, mangaldan M ır. · .. d .. )' ... öO A K 
kaybol mu';\ nazarı le hakılabilır. ~·armag-a ve zapta muvaffak olmus- sıçrıy:ın kıvılcımclır. Diııa, ııigortasız· aaşlar verilivor * Sehl'imiz veterıneı~ mu ~ı~-uh· gu 25 s. G a. l 

lııgılterenın dog~ u ve cı>nıııı batı.ı . d .J \'azifesini ifa eden mer ez m\ "'° as; . ome 
- tur. Yag-mur ve düşmanın şiddetli ır. )faliye Vekaletı'ule zı·raat banka.~ı ·· · · N ım Uygur b'rı·nci 24 Şerif R ııııtaka ında bulunan limanlara ela J ., sıs muşavU"ı az • 

1 
• ateşine rağmen Alman piyade as - aıa~ında yapılan bir anlaşma üzeri- umumi müfettişlik veteriner müşa- 20 M. tal'ant<>. 

hava hücumları yapı!mı~tır. keı·leri, Sovyet kuvvetlerıııe 800 met ne dün Vekaletten defterdarlığa virliğine ve Trabzun veterjner müdü 15 E. Roditi 
25-26 ilk te. ı·ın gece;;i tayyarele- ı·e kadar yakla:ımış ve bataklık ara- POLiSLERE ELBiSE emir gelmiş, cumhw·iyet bayramı rü Mümtaz Ülgen İzmir veteriner ---

nınız, ::imali Afrika sahili açıkla - :-.ide tankların gelmesini beklemiş münasebetiyle bütiin memurlara dün müdürlüğüne tayin edilmişlerdir. 3967 
ı ır da büyük bır lngıliz haı P gemı • !erdir. Polis memurları için yaptırılacak ikinci teşrin maaşları tevzi olunmuş. * İzmiı• polis memurlarından En- 62119 
~ıııe bombalar babet ettirerek ge • Gece bütün hazırlık tamamlan - 62 kat ııivil elbise ve p'ardesö için tur. ver Erol emniyet umum miidürlüğü ---

K.S. 
13 25 
13 50 
20 
19 
18 50 
14 
17 75 
14 

• 14 

.. 

14 25 
18 50 
20 
19 
20 
17 

• 23 50 
24 50 
18 
25 
14 
19 50 
14 50 
18 
15 50 

__.. . .,- ~ -
• l)l ı,.ı batıı·mışlardıı· "ıkt h a_çılan m. ünakasa du··n netı'celeıımı·ş · ..... t · d 666086 

J • " an sonra sabaha karşı ücum .naaş evzıatın an dün istifade kadrosuna, Bursa eski poliı:1 memur. 
Dün gece düşman tayyarelerı, Al~ ba. lamış, düşmanın bütün ınukave - tır. -~lbıse. 25 lira 40 kuruştan, par· edemiyen daireler memurları da bu- !arından M. Niyazi Özand İzmir em. 

ınanyanın ~imal batıııında mütea<l - metı akim kalmıştır. Kaçan düşma- desu 17 !ıra 40 kuruştan Muııa Ka- gün öğleye kadar maaslarını almıs niyet müdürlüğü kadrosuna tayin 
ZAHİRE 

K.S. 
cltt yerlere bomba atmış•ardır. Bıl - nın takibı esnasında bır çok tank zım Sürene ihale edilmiştir. olacaklardıı·. edilmişlerdir. 60 ton susam 44 50 

J~r ara~ında ölü ve varalı vardır. 9 Dogu cephesinin batı kesiminde ~ • . 
!n~ilız bomba tavv:ır.esi rlii~iiriilmü«- çok şıdde.th mukavemete rağmen ELHAMRA SiNEMASI 

~· . 
' · 1 . . 
K.S. 
2() 50 
17 50 
20 
22 
19 50 
16 50 
25 
22 
23 
23 50 
21 
22 
19 
23 25 
25 
23 50 
24 50 
18 
25 
14 
25 
14 50 
18 
15 50 

K.S. 
46 50 

nm·~a Hamburg ve Br'.!m.:!ııcle ~ivıl - elımiz_e geçmiş ve tahrip edilmiştir. AnadoloL<ııol·ııpası 1 
ttir. · · laıvv_etlerı~ız iki köprüyü ele ge • - Bat tarafı bminci ıabifede ·-

BAT AKLIK ARAZİDE HARP çırmışlerdır. Rusların köprüleri yak Saai 15 te Göztepe-Altay hakem E- ı B.. ") 
Berlin, 27 (A.A.) - D. ·.n. ajansı malarına ve tahrip etmelerine rağ - sat Merter, y~n hakemleri Faruk, Mus uyu • (:ünıhurivet Ravramı n1ünasebetiyle sayın İzınirl i müşterilerine 

. Yarından it ibaren · hı !dıriyor: men Alman ~skerleri }<öprülerden tafa. Bayra. 
Bır Alman J)ı.ı·acl" ala"!, 2" ilk gec.erek bır koprü ba"t tııtmuaJaı·dır. 2/11/'" 1 .. ·· ı • · _ " J v .., ., .,,ı 71a::ar vıınıı 1101n.t1ıcrı1: lıg • 

ma::~\3 ele Göztepe _ DemirııJ)OO' ha- Bütün dün raca alkıslanan ve sevilen iki meşhur ve seviınli kah kah a kralı 
• • Tayyare Sinemasında T. 3646 
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Dr. Behçet Uz lzmirden ayrılıyor As~e!!. 1!.~ret 
Japonya başvekili To

jonun beyanatı 
- Ba,tarafı 1 inci sahifede --B,.. tarafı t inci sahifede - •lnn şahsen ayrılıyor. Bence bu ay • !etimizi bu badireden uzakta tutan beraber Sovyetlerin Moskova önünde 

rılık, büyük ve çok hayırlı ve faydalı aziz ve sevgiH Şefimizin on ~neden - ehemmiyetli surette mukavemet gös- inanmıılıdır. Nereye kadar sürüklene-
nı~:k:t hiç •üphesiz Dr. Uz, İzmir- bir birleşll]enin mesut bir manzara- beri bir belediye reisini yetiştirmek terdikleri anlıışı~makt.a~ır. . . ceğini ben, millete bildireceğim. Birbi 

• sıihr. İzmirlilerin sinesinden mı ile • için lütfettiği mütemadi teşvik ve yar- 15 gündenberı Kalının şehrının Al- . b •
1 

b. .
11 

..... b'T' zorlukla~::ı 
den bütün memlekete ve hatta mem- dımlardır. manların eıı·nde bulundug·u bilindig"i rıne ag ı .ır. mı "''· u u.n .. •.· 1 k 1 t . · İ · tinin bag"rına atılıyor, İzmir i n için - k k b ı b t h • 
e et dışına yayı an şöhre mı, zmır k Ne bahtı"'ar ı·nsanlarız ki, İn- halde du··n alınan b>r haberden K~linin .arşı o~·a ı ır, unu arı gos.eı·mış-b t 'kt den Türk vatanının göğ,üne yii se - J 

elediyesinin başına geç 
1 

en son- liyor. önü gibi bir Şefin emrinde bir nefer sokaklarında muharebelerin devam et- tır. . 
ı•a yapmıştır. Haydar Rüstü Öktem, nutkuna de gibi vazife alıyoruz, nöbet alıyoruz, tiği öğrenilmiştir. Tokyo, 27 (A.A.) - Başvekıl gene-

Memleket ve millet hizmetinde · B no··bet deg"i•tiriyoruz, onun etrafında Btı sebeple Moskovanın, Kalinin ral Toı·o, iki gün Ozakoda kaldıktrın f 1 1 · • t k vamla İzmirin her tarafınd:ı eh - ~ 
vazi e a an -ar için ıyı anınma • d • pervaneler gri dolaşıuoruz. Asil mille- 1·stı·kamctinden tehlikede olmadıg· ı an- sonra bugün TolG.·ova dönmüştür. t k k ·ı k b. cet Uz'un eserleri bulun ugunu, •u J J 

a dir edilme ve sevı me ır ga - tı·mı··.ı· vükseltmek için ~alışıyoruz. (Al. laşılmıstır. Moskova batıdan miihim Japonyada parlô.ıncrıto ı·e lıiikıimcl D U b t bunları daima görerek kendisini ha- '· J ~ • 

Ye ise, r. z u gayeye amamen kışl"~.) bı·r baskı altında olmakla beraber da- Tokyo, 27 (A.A.) - Asahi Şimbun · · t• V · b. 1ı· h Ik · tırlıyacag· ımızı, belediye reisi olarak w• 
erışmış ır. e yıne ır şe ır a ı 1

- 1 Çok bü.vük ve kadirşinas bir mille - ha uzun müddet mulrnvemet edecek bir gazetesi, parlamentonun hükumete ka-. k d · · ··ı ··d h. t ı'imrünün on senesini znıir şehrine çın, en isıne genış o çu e ızme tin çocuklarıyız. Asil milletimizin hiz- vaz·ı"ettedir. ti surette müzaharet ettiğini pzı.rnr ed ·d d la k k "eren Dr. Beh~et Uz'un, mebus ola-
1 

, 
en ı are -a am rına avuşma • ~ metine daha pek çok koşacak ar olacak- ve diyor ki: bır. h · t · tzm' lil D ~.ak hayatının bakiyesini de bütün PH 1 d ·1ı tt ·· maz anye ıse, ır er, r. tır. Yaşasın cumhuriyet. CENUP CE ES t.•DE: Parli\mento. or u Ye mı .e en mu -

Behçet Uz'u belediye reisliğine ge - milletin, yurdun ıkbaline. saadet ve Yüksek huzurunuzda bütlin İzmirli- Cenupta Alman harekatı devam et- rekkep bir bolk teşkil etmektedir. ja-t . · ı kt h refahına hasredeceg"ini ve İzmirin, f . . . ırmış o ma an er zaman gurur !eri Relamlar, kadehimi şere !erine mektedir. Bir haftadanberi Rostof üze pon imparatorluğunun si.nl"elıni, ik18ı du ki d kendisinden daha şamil yardım, ir- - . d . 
yaca ar ır. kaldırır ve veda edeırim. ırine yapılan ileri harekatına ragmen birden tayın e ecektır. 
Suad Yurdkoru, Dr. Uz'un saçla - sat ve alakalar göreceğini söylemiş şehir el'an Almanlar tarafından işgal Başvekil Konoye bundan bahsederek 

rını aklaştıran mesaisinden ve eser- ve nutkunu şöyle bitirmiştir: d edilememiştir. Sovyetlerin, bu strate - Amerika ile anlaşmak istemişse de 
!erinden bahsetmiyeeeğini, bu eser- -- Aziz doktor! Şehrimiz in mü - Amerika a jik mühim şehri müdafaa için her fe- Amerikanın iki yüzlü siyasPti. b1111n 
lerin İzmiri süslemekte olduğunu ve mes3ili olarak muvaffak oldun. Mil- dakiirhğı kabul ettikleri ve mukave- mani olmuştu•·. 
bunlar h-akkında bir çok şeyler ya- letimizin vekili olarak ıla muvaffak Efkarı umumiye ve mete devam eyledikleri anlaşılmakta- Gazete, jnpon hükumetinin hnr s.)'<' 
zılıp .söylendiğini bildirmiş, bu çok o:acaksın. Güle güle azız Behçet l;z ! hı" taraflık dır. rağmen azmine bilhassa isaret Ptmek-
kıymetli iş ve idare adamının İzmir VALi Ni N SÖZLERİ: Harkof ve şimalinde Bielgorot mın- tedir. 

~1ançurya hududunda 

bir müsademe 
-Bat tarafı 1 inci sahifede -

ceğini, Filipin hava müdafaa11 teş
kilatının büyük mikyasta büyütül
müş olduğunu, Filipine cPphane sev. 
kiyatının pek çok arttığını ıöylemİf
tir. 

* Radyo gazetesinden: 
Japonyanın uzak şarkta bir harbe 

girmek niyetinde olmadığı anlatılı
yor. Mançurya hududunda bir müaa
demeden maksad uzak şarktaki Rus 
aıkerlerinin, garba nakline mani ol. 
maktır. japonya, şimdiye kadar 
Amerika, lngiltere ve Ruıyanın 
uzak şarkta mühim kuvvetlerini 
tutmuıtur. Şimdi Ruslar, garba mü 
him kuvvetler nakline kalkışınca ja
ponlar her halde buna mani olmak 
maksadiyle olacak Mançurya - Sov. 
yet hududunda bir müsademeye kal

belediye makinesini faal bir Vali Fuat Tuhal, Dr. Behçet Uz- Vaşington, 27 (A .. A.) - Gallob ens takasındaki kuvvetlerin doğuya doğını Mühim biı· beıfC!ıwt: . 
hale getiren kudretinden \'e te>irle. un Bii.)'ük Millet Meclisinde kendi- titüsü!JÜn son, anketın~. g~len ~evs~lar çekildiği anlaşılmakta ise de daha ~i- Vaşington, 27 (A.A.) - .G~zetec.- --------~------
rioden bahsedeceğini söyllyerek sme tevcih edilen vazifeyi almak ii- Amerıka e~karın~a .muhı~ bır degı - maide Kursk bölgesindeki kuvvetlerm !er, yarım saate kada•· çok muhım le>
Dr. Behçet Uz'un her şeyden evvel, zere ayrılacağı şu sırada yapılan sa- şikliği tesbıt .etm~ştır:. Nısan a;·ıı_ıda muharebelere devam ettikleri gelen miye edilen bir beyanatı dinlem~k icin 

kışmışlardır. 

beled;yc ailesi içinde ideal bir baba mimi toplantıda gösteril~n tahassü - efkarı u~umı~:enın. yuzde .ott~zu. bıta- haberlerden öğrenilmiştir. beyaz saraya davet edilmişlerdir. 
olduğunu, öyle bir baba ki, aile ef- eata, Dr. Behçet Uz'un ynkın bir me- raflık le~nde ı~en ılk teşrın. •Plı.da~ın Sovyetlerin Kursk bölgesinde r:ıuka Meksika haı·bc mi girecek' . . 
radına karşı oaçıkça izhar etmediği sa• arkadaşı sıfatile kendi hıssiya - da bu. mıktar ~ uzcle kırka. şımdı )'uz- vemete devam etmeleri tehlikelidıır. Meksiko, 27 (A.A.) - Hnrıcıyp ıw· 
içten ve derin bir şefkat memlil ola- tın, ifade etmek i<tediğıni ;;öyliye - de ellıye çıkmıştır. Kiyefte ol~uğu gibi Ku~skta işgal al- zırı, .Amerika B.irleşi~ ~evla!!e_ri hnr-
rak yuva içinde, mütekabjl sevgi ve rek, bundan bır se_rı~ evvel tzmire tındaki ıırazıye nazaran bır çıkıntı teş- be gırc•·se Meksıka hukumet.nın nlıı -
saygıyı, disiplini temin eden bir oto- tayın edildiğı zaman, Behçet T:z'la Alman - Fin ticaı-et · kil ettiğinden buradaki kuvvetlerin na- cağı vazi.reti anlatmış ve ılt'mi~tir ki: 
l'ite kurmuş bulunduğunu, asaleti , m~'ai arkadaşlığı yap:ıcağından fa- zik bir durumcla olduğunu kabul etmek - Hükumet Panamad'l imzalanıııı 
merdliği, namus, iş ve cemiyet ha - hir duyduğunu ıfade etmis ve de - anlaşması lazımdır. anl::ışmı~~a u_r~un bir yol takiıı cdec"'k 
Yatındaki muvaffakıyetlerinden do- mistıı· ki: Berlın, 27 (A.A.) _ D. ~. B. KIRIMDA: . . . lir. A;r!zı had!seler~ '."'!~·dan vcrılnıc-
ıayı aile efradının kendisine karşı ..:.._ Belediye kanunu, vazıı kaııu - ajnnsı bıldiriyor: Kırı:n ~ephesındekı vaz'.ye.t hakkın- mek ıçın te.d?ırler ıttı_!ıaz1 _ olunnc.:ı.kt~~._ 
llurmetıe memzuç hayranlık hisset - nuıı arzusuna uygun olarak tatb~k 23 ilk teşrinde Alman ve Fın mem da yenı bır haber gelmemıştır. Yalnız Ayan meclısı ı:n~usluga .~ar•ı bıı k,ı
tiklerini söyliyerek Dr. Uz'un iktidn. edenlerin başında Dr. BehçN Uzu leketıerı arasında bir ticaret mua _ Almanlar, S~vyet mukavem~t hatt~nı nun kabul etmıştır. J?a'hı!•Y0 nazırı ela 
ı·ından bahsetmiş, mali ve idari ba- zörüyoruz. hedesile tediye anlaşması imza e lıl ya .. arak 5 kılometre k.adar ılerlemış- nazi propaganda faa]ıretı hakkında sı
kımdan 1930 yılında çok perişan va- Valı, Beh~et Uz'un gö?. önünde. o- mistir. Aıılasma 1942 ,onuna k le· ııer~ de Sovy~lere gore bunlar pus- k~ kayıtla,· bulundug.unu, ~c.mlekct~c-
ziyette buldugu belediyeyi, sırf ken- lan kıvmetlı eserlerinden sitayışle ·t b . ola~aktır at .tr kürtülmüşlerdır. kı yabancıların mezıyetlı·rının yenı -
ılı kabiliyeti ile örnek ve mükemmel bahsetmiş ve bunların Türk'.yede mu e eı ' ' · ALMAN TANKLARININ KAYBT den tetkik edileceğini Ye mihve-ı· ıre-
l>ır belediye haline getirdiğini, müo- <'t1mhuriyet ıdaresinde ccnebılerın F , S 

1
. . Cephelerdeki hava harekatı, bütiın milerinin mü<adere olunacağını sö,·le. 

bet iş ve eser vücuda getırmek için hile görüp takdir ettikler• aRarın ransız l oma ısınde cephe boyunca devam etmektedir. Sov' miştir. . • . 
Dr, Uz'da az-ami yapıcılık kudreti brlediyecilik ve imar '.l_akımınd~n Londra, 27 (A.A.) _ Sa!ahivettar yetlere göre tayyareler, Alma~ların Amcnkn 1111111~111 cı.~un: . 
bulunduğunu, onun maniler ve zor- lıa~ta geldiklerıni söylem•~ ve dem•~- Londra . mahfilleori, İngiliz ve· Hür 737 tank ve 230 kamyonunu tah«•P et- Ra_dyo ş;a1.<>~esıne g~re, A:mnıka u-
luklar karşısında hiç bir vakit yılma- t r ki: Fransız kuvvetlerinin Fransız Soma- mişlerdir. mumı .efkar!, ıapon~-a ıle !"uzaker~l<:r-
dığını, kıvrak bir zeka esen olan GÖNÜLLERiMiZ ONUNLA BE - !isine girdikleri habeı"ni t k . t k den b~r nelıc~ çıkmıyacaıpna ~anıdır. 
kombınezonculuğu ve enerjisi ile Iz_ RABERDIR : . · 1 • • 

1 
.e zı~ ~ me Siyasi kısım: . .. . Ameırıkanın fılen harbe gırm~sı ,.e hı-

ııı. irlilere pek çok kazançlar temi_n et T .. k ıh rakı kteamvela ~ınmaa· d!ı ktabıl,ele.rın,beVb~şı. mV~- Mo"kov" düşec.ek mı, .. duşm .. ıyecek. taraflık kanununun ilgası istenme:<k-t _Behçet Uz ur ıyenın m . , ıı ıs, .. n eme erı se ını 
1
• o ö 

1
. 

•ğini bil<tirmiş ve .<Özlerini sö,·le bi- "· laıı Ankara."a gidivor. Gönüllerı - ş· h"k·met· · s ı· b. t ' m·? Galip bir ihtımale gore duşecek- cır. 
t . t• , , .. .. , ı u u ının oma ıye ır aarruz ı k d d T k . 

27 
(A A ) H "k • , _.. mnış ır: miz onunla berabe.rdiı.. şekJ.inde bildirdiklerini ileri "ürnv>k _ tir." Fakat Rusyada harp, ışın a e- ... 0 ) o, 

1
• t · -

1 
u kunıe, soz-

.. Izmıre bir hemşerinin yapabilece- Bu samimi hitabeler ve coşkun tedirler. vam edecektir. . .. . •. cus~, par amen oı:un ge eee ayın.~" 
g, hizmetlerin en çoğunu yapan Dr. tezahürlerden haklı olarak heyecan t te ıs haftalık harbın gosterdıgı beşınde toplanacagını ,.e o vakıt hu -
Uz, arkasında bu şehre yapılacak 1 dayan aziz belediye reı;ıımız, çok J a ponya, Alma nya ve t·~e budur. . kilmctle parlamento arasında tam bi,. 
d~ha bir çok işler bırakarak, gidiyor. mütevazi ve çok m;,ıhvi_\·etkiiı· olan J l l f ne~ ayları içinde Rusyada harekftl fikir birliği görüleceğini, jap•m,,·aııın 
Şımdi, yine lzmir halkının arzusıyle bir nutuk iradiyle !zmirlilerc veda ta ya \:On eransı nası!ş i~kişaf edecektir? Söylen~nlere mar;ı.z ~al.~ığı v.az~yetin müzakere ~dı-
oayragı ondan alacak, arkadaş, onun etmistir. _ Bat tarafı ı. inci sayfa da _ bakılacak olursa kışın da ha~ekal ~·az ı,,cegını s?ylemıştır. . . 
a~tığı yolda ıayni ıma~ v~ heyecan.la B~lediye Reisimizin vedm: caklır. daki tarzda cereyan edeceklır. Ba~:~kıl, yarın To~yodakı .. kordıp~ 
Yurtiyecek v~ bız hepımız DP. Uz~ Behçet Uz, nutkunda, tertip edi!en lııgiliz gazetelerinin neşriyatı: Gelen haberlere göre A.lmanya, ~~ıs lomatıgı kabul edecektır. lngılız Piç sı 
Dagla?ış :-re ınanışımızla yenı be!ed1- ziyafet sofrasının kendisi için husu- Londra, 27 ( A.A.) - Devli Ek' - rnda işgal ettiği yerleri ışleftml e~- ıçın gedçl~n adyınk .altısın,daı :\1eırt<>r ,k.~f~faı r!Pı.n 
~e reısının etrafında topJanacagız ğ "" 1 · f b" • te · lb . K k· · ·b 't db' .1 almaktadır. Harko a LR'"r:ı - n arına -ı ıngı ız~rın tPv ·ı ı l~t( ı-

' • : siyeti olclu unu ,,.,y ~mıs ,.e .. s? ra . "'. prPs gaze "'• a a) no sun son e- e " .. eı: koravna Almanl arın .eline se.<ini ciddi telakki ettiğini nn!ntnı:ık 
Dr. Behçe.t Uz un şahsında lzmır sına memleketin bütün guzıdcle~ın· yanatı hakk ında şu sat ı rları yazıyor: ber butun U , • H k ftı ·ısgal el ii7.<>r" .\·arın has\·ekilden hiı· m"}Ck· t 

Çok kıymetlı b r evl d nda l · · k d I h t B. ı ·k A ·k b h · · t• · Almanlar ar 0 " ' • · " •1 " . ı a_ ı ·. n ayrı ı_- top1adıkları içın a r a a:$_,aırı nn, ı_a- ıreşı merı a a rı:ve nazı•rı, geçmı~ ıı.. _ • . 
1 

b"ldirdikleri iRtemiştir. 

~,A - .. - --~ ... -~e.!jhur bir cild mütehassısı-:' 
nın şayanı•·hay"tet"t. keşrt•oıan "ve ..... . . 
'•BİOCEL•. tabir edilen kıymetli ve 
gençleştırlcl J"clld unsuru· ·şimdi· 
(pembe "renkteki! Tokalan 'kremi-" 
'nın-terklb!nde bulunuyor.~ Onu• 
• •• , 1 

her akşam yatmru<d• n evvel sü-
riınilz •ve her• sabah• daha genç" 

· uyanınız.~ Gündüzleri de beyaz 
, renkte (yağsızı Tokalan kremini 
kullanınız. Cildi beyazlatır, taze
leşllrlr ve kadife gibi yumuşatır 

l Orsa memleket, tecrilbelı, olgun, ı~ beleriııde kendisine teveccuh ve takrlır- japonya, yayılma siyasetine cle\"ını el- tiklerini bır h~fta bev~ be'.· tcvit el- ,••••••••••••••••••••••••••ı••• 
Yapma kabiliyetleri denenmiş, ate - !erde bulundukları için Ekrem Oran.ı, liği takdirde bir çarpışmanın rnkınıl- halde Rus!ar el an k u 

1 
a 1 ~i Ruslar ' 

Şın, enerjik bir parlamento uzvu ka- Havdar Rüşdü Ökteme, vali Fuad T•ık maz bir hal alacağını ~öylemistiı-. Al- memişlerdır. Deme 0 ı~y?r ' r~ek Mu••zı•kıı• N • L k 
•anıyor. Bu itibarla, demokırasinin sala le~ekkürlerini bildirmiş .ve_çocuk- b.ayı~ ~u su;e.tle V~ş~n.gton re~,'.ni !"nh. 'i"h!rk.,inin işgal haberını geç ve arın 0 an tası 
bir mektebi olan belediye meclisin - 1 ık hayatından bahisle demıştır kı: fıllerının duşuncesını ıfade <'.' ."'mış ol- ledırler. ı1 k' Al .

1 
, 

den ve belediye idaresi başındaki 1 
_ Vaktiyle bize yabancı gelen iz- duğuna şüphe yo'ktur. Done~ mıntakasın a 1 man 1 e;. 

Parlak, muvaffııkıyetli mesaisiyle . · k·'skün gibi duran dar sokakları Niyüz Kronik! de, japon)'a ve Anıe- harekelı muvaffak olursa, Kafkas~::ı 
bihakkin yeti.şen Dr. Behçet Uz'un, mı~~ k:svetli muhitini gördiiğüm za - rika arasında anlaşma ümidinin 01·ta- yolu da Almanl~ra açılmış olacaktır: 
demokratık an'anelere tevfikan teş- nı ukluk hi•sim~ derdim ki: <Bu dan kalkmış veya kalkmak iizer~ bulun Rusların bu vazıyet karşısın?a1 .kuz1 a~ · , man çoc .. • . b. · in • b be ti d A. •• ktan mühim kuv\•eller •getırı ı erı ru ve siyası faaliyetlerin daha .şu • ı · . ke•ke yansa da yenıden ızım muş o ugunu, u yana a a • nıeı ı ~ar 
tııullii sapa~ına geçişi bizi sevindiri. lzm•.ı .. kursak> .. kınirden tıbbiyeye kanın vaziyeti karşılamağa karar \'er- nnlasılıyc ... 
"o zmııı d..... · b 1 ~ • 1 ld -• r. ·trm Mektebi bitirerek dön ugum mış u un11ugu an a~ı ıgını yazıyor. 

Bütü b 1 d' ·ı · h. h ı gı 1 
• • b" h ld buldum ·••••••••••u••••••••••••••·••••·••••••••• .. •••••••••••••••• •••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••· n e e ıye aı esı ve şe ır a - zaman sehrı yanmış ıı a e · , • • : 

lıının kendi>in.e derin_ şükran ve mu- İzmir y~lnız yanmış değildi. Yanık•ı.k- j 1 . L m Amı·rı·... . il" ı ; 
habbet h ıslerıyle baglı bulunduğu !ar içinde bir çok şeyk .. de kaybetmış- ~ zmır evazı ıgı an arı: 
~evgi!i doktorun daimi muvaffakı · : : 
y ti ' - tı. • ............................................................................................................... ~ 
rııe " .;ıh~a~ ve sa:ıdeti en samimi te. Türkler bu yanık !zmiri asırlarca ya- iıtanbul Harbiye yedek sub .. y okulu~da Sa, Al. Ko. Reiılijinden : 
e~n ımızdır: Yolu açık olsun. ;amazlan diyorlardı. Bunun etrafın- ı - 8.10-!l41 günü ihale•i ila;ı edılen 600 ton yeşil mercimeğe 

V.ııkat Ekrem Oranın nutku: d k daşlarla derdlesivor ve haki- talip •ıkmadıg-ıııdaıı :ıyni miktar mercimek tekrar kapalı Muteakibe art· ·· .. a aır a · ' ' , • , ı· n P ı namına soz "oy- k te bu isin müşkül olduğunu görii - zarf usulu ile münaka,;.ıya konmuştur. 
hf~n avukat Ekrem Oran veciz bir y~rd~k. F~kat gönlümüzden ~u hara- 2 - Beher kilosunun muhammen .bedeli 24 .. ~~ıru~t~r. 
lıil be~e bulunmuştur. E~rem Ora.n, belerin bir an önce kalkıp temızlenml.!- 3 - Evsaf ve hususi ~arrtlar komısyonda gorulebılır. 
ti .?as":ı şu noktayı tebarüz ettırmış- sini istiyorduk. Tesadüf, şan• \'e Part~ 4 - İhalesi 4-11-941 salı gün(i. saat on birde yapılacaktır. 

ı · .. .. .. . . . arkadaşlarımın görüşleri, o zamankı Muvakkat teminatı 8460 Iıradır, 
k -B~yuk Turk mılletının, şaşmaz, şehir meclisinin itimadı, bu aciz arka- 5 Taliplerin kanunen zarf içine koymak mecburiyetinde bu-
b~Vvetlı vası~lannın başlıca.Iarından daşınızı vazife başına sevk elti. lunduklıırı vesikalar ihak saatından ·bir saat evvel zarflarını 
let-' de v~f~ka_r .o~asıdır. Turk mı! - •Benden evvel gelen arkadaşlar da Harbiyede yedek subay okulunda ::ıskeri satın alma komis-

1 kendısını ıyı ıdare edenlere kar- k sa· saırfetmi•lerdi Fakat yü - yonunıı getirmeleri 13-18-23-?S 
~k1 • daima vefakar kalmış ve her va- ek·~. m~. 1' - ' ali buhra~ diğer bazı . . -
ıt için onları baş taci etmiştir un agır •1gı, .md . t .1 ' • 1 •· • l ıtanbul Harbiye yedek ıubıı.y okulunda Sa. Al. Ko. Reuliğinden : 
Behçet Uz muhakkaktır ki ~uvaf- sebepler, zmı~ e ıs ~t"1 ~z·~:1~·~ %~~ 1 - Kapalı zarf u•ulti ile 8-10-941 günü ihalesi ilan olunan 1000 

fak olmuş bir belediye reisidir. Dur. pılmasına ~.anı 0~~~ş u. 
1 

• 
1 

ton kuru fasulyaya t3lip çıkmadıj-ın~an ayni miktar kuru fa-
llıadan didinerek on seneden fazla sıkıntılar ıçınde 1 1 

• sulya kapalı zarf usulii ile tekrar mıin'<lkasaya konmuştur. 
bu memlekete hasrı nefs eden, mem- Ancak bu müşkülatı i~tiha~. etme- 2 - Beher kilosunu!! muhammen. bedeli 2?. kur~~ur. 
le keti kudret ve kuvvetiyle yürüt_ miz lazımdı. Kendi keııdıme soz ver- 3 - Evsaf ve hususı şnrtlaı komısyonda gorülebıhr. 
llıek, terakki ettirmek, büyük dava- mi•tim. cSıhhatime de. ~del olsa .. mu: 4 - İhalesi l-11 -!l4~ salı günü saat l~ de harbiye yedek subay 1 ~:ıı;ı halletmek uğrunda giriştiği vaffak olacağım.> demıştıı_n. B~gunk~ okulunda aske~ı satın alm~ komısyonunda yapılacaktır. 
~Utun mücadelelerde muvaffakıye- su samimi tezah ürler gosterıyor kı, 6 - :Muvakkat temınatı 13750 lıradır. 
tı dolayısiyl e kend isine, memleketin ;zmim boşa çıkmamıştır .. ~il~akika 6 - Taliplerin i~ale saatıııdau bir saat evvel zarflarını komi~yo-
~kseriyetini teşkil eden partimiz na- gayeye u l aşmak için ço~ dıd!.nd.ık, ~a: na vermelerı.. 13-18-23-28 
vJ"a şükranları~ız.ı arzetmekle bü- hştık, biır çok kimse~e~nı gonulle~·T~ lzmir levazım amirliii satın alma komiayonundanı 
Y k bır zevk ve ıftıhar duymakta - kırdık. Fakat bunu gonul kırma~ ıç. 1 - Kapalı zarf usulile münakasaya konulan 31 500 • ı b ı 

• ııı. yapmadık . Şehrin, ve hemşehrılerııı satın alınacaktır . Ki o u gur 
~ı Ekr em ~:ıran; B~h~et .Uz'un ayrı~ı- ihtiyaçların.ı yerler!n.e !l"etirm~k, ka~uı~ 2 _ !\fohammr. bedeİi 6500 altı bin beş yiiz lıradır. · 
ae dol~yısı.yle İzmırlılerın duydugu !arı ve ~hır meclı_sınııı aldıgı .. kaı~~ 3 - 'l\fovakkat teminatı 472.60 dört y(iz yetmi ·k· 1' 11' k _ 
Ş' 'Yı ifadeden sonr a, Behçet Uz'un !arı tatbık etm•k lazımdı . Bugun şu : ruştur. ş 1 1 .ıra e ı u 
~llıdi büyük enerjisini memleket~ü - .. anla görilyorum ki vaktiyle kalplerı 4 - İhalesi 5, ll / !l4l .. a .. ,amba günü saat 16 da kışlada 1zmır 
b uı olarak sarfedeceğini söyliyerek kırılmış olanlar, belediye reislerinin • 
.. undan İ zm irlileri!! de zevk duydu- am"2e ihti?.'"açları v.~ ~endileri için ~ıı- levaz ım amirliği sahıı alma komisyonunda yapılacaktır. 
~unu beyan etmış ve aziz doktora Jıştıgını gore:ek ı>:?nul kırgınlı.kla:ı!Iı 5 - lsteklilerın belli gün ve saatte ihale saatinden en az bir sa-
"' UVaffakıyetler temen nisinde bulun- bnrtaraf etmışlerd!K. Bu, benım wın at evvel teklif \'e lminat mktuplarını vermelerı. 
""Uşt d tt• 6 - Şartnamesı hrgün komisyonda görüİebilir. 21-24-28-2 li ur. ayn bir saa e ır. 
Ilı AYDAR R0ŞT0 ÖKTEM'IN Arkadaşlarım; 
lıl'ku : Bir arkadaşın vasıta olarak çnhs-

nı Sonra gazetemızın sahıp ve baır ması Ye memleket işlerinde muvaffa- alıııacaktır. 
h .Uha .. rrirı Tunceli mebusu Haydar kıyetı· yalnız kendisinin iktidariyle ka- .". 
"U•t Ö 1 ' Kılosu 75 kuruR cızeı"ııc'en muhammen bedelli 1500 lira }( ' u ktem, samimi tezah ürl erle bil olamaz. Ben de zmir için olan ça- -
İ•~rşılanan ve alkışlanan bir nutuk lışmalarımda yalnız değildim. Bugün olup muvakkat t Pnı:naf ı 112 !ıra 50 kuruştur . 
ı;"d etm ış, İzmir gazeteleri adına elde edilen neticenin meydana gelme- 3 J<Jksiltme ,.e ihalesı 14.J 1.941 cuma günü saat 14 te !ıın:r 
onuştuğunu bildirerek demiştir kı : sinde hükumetimizin, vilayetimizin, levazım amırliğı ,alııı almr. komısyonuncla ynpılacaktıı·. 

n - Duru , temiz, gümrah, kıyıları- belediye meclisi erkanı ve memurlar ı - 4 __ Şartnamesi !!er gün ]onıisyonda göriilebilr. 
va Ve geçtiği yerlere feyiz ve neşe nın, yalnız ideal için uğraşan bu ark:ı --.--.;..----~~;...--""'!-""'!~-.----------
llıeren güze l bi r ırmak, gönüllere kıs- daşlcıırın hisseleri vardır. lzmir levazım amirliği satın alma komiayonundanı 
b ht, ferahlık ve engin bir saadet En bü11iik müzalıirimiz: Ciheti aRkeriyede çalı~mak u.teı·, 35-40 !ıra iicretlc bir ruyuıu•ıı u~-
,. a 1eden bir umrana kavuşuyor: Fakat bize işi.erimizde en büyük mii- tasına ihtıyaç '.'aıdır. 
~· İzmir şehrinde belediye reis:i- zah irimiz, dünyanın kan ve ateş içi~- Talip o l anların ehJıyet ve hüsnü hal kağıtlarile bi r likte İzmird~ 
~t',Yapan Behçet Uz, Türkiye Büyük de bunald ığı, şu sırada da uzak ve kı- • . .. t k · Ü tl r 
' •ilet teclialne aza ola rak aramız. rıısetli görüşü ile vatannnızı ve mil- kışlad a levazım .. mırııgı sa ın ıııma omısyonuna m r acan a ı. 

(Radyo Ga.:el r.•i) 

lamir leyazım amirliii satm alma komiayonwıdaıu 
ı - Açık eksıltme nıretile 2000 kılo kesilmiş koyLın el• •atın 

ATATÜRK caılde,inrl'C 11'.! numarana li'<.'s•iis eden SARIN lokantıısı 
bayra~ın birinci giinündeıı itibaı"En umuma açılacaktır. Her gün öğle ye
nıekle .. ınde saat on ikiden lıir buruıin bdar kli'tsik nıuzik \'e akşamları 
saat ALTIDAX itibaren memleketin en mütena saz heyeti ,.e okuyucuin
rını dinlemek zevkini ancak NA.TllX LOKA~TA \'e GAZiNOSU 'U tfi'ş
rif etmekle elde edebilirsiniz. 

İzmir Pamuk Mensucatı Turk 
Anonim şirketinden: 

lznıır Pamuk Me;rnı >.' t•lı Tiirk Anrın•nı Şırkclııını ~!erk z .vazıha ııe. 
0 Halkapınardaki fabrıka'lnılmı J,mırcle Bırııır< Korcloncl:. J ·; ı ııu• ·' 
maı alı binaya naklcdı!rn •stir. 

:\Jerkezden nıü...;aadc ;ıi~:ıdnn lııt_· bır kım.--e fabı·ıkaya gi'"t'nl•\'f''.'l'" i 
s.{ındf'n şirkete aıt bütün ı~·!rı· ıçiıı yukarıda yazılı adre~~ n1ür;ıra:ıt 
ttmek lazımdır. :!8-2!l-:lO 1502 

İzmir Defterdarlıeından: 
~luhıınmeıı fl. 

!121 

'>< ., _,,,, 

92,5 

!127 

Kôpriı nıahalie<ı Tlıı"k «:"' Letafü •ckal. 816 ad::. 
1 ıııır,el 191,:)0 mm. l•rlfi ı ıımaralı ar,a 
Röpr(I mahalles> l.<'1 l<>l Rnkak R~O ada 1 l par,"1 
342,25 mm. bıhi nJmaralı ar r.;: 
Köpl'li mahallesı Ld:. rc; "okak 816 ada. 2 paı"•'l 
33a 25 mm. Üi it illin- aralı C·l'sa . ' 
!(öprü mahallesi Letafet •okıık Rl6 adn, :ı par~el '.ı:ıo 
l\Im. bılı1 ııumaraıı aı-,~ 
Köprü rııahalle>ı Enı ı.Lc·\· Lı·lafet s.tıkak 816 ada, . ı 
par~el 269 M2. bi la numaralı ,,,.,a 
Köprii nıahallefl• TiirkoP;lıı ,<nkak Rl 8 ad:ı, :ı par«' •. 

"172 ıi12. 17, l e>kı 1'lımaıal. aı«a 
Koprii malıailc>• ;\IMı·lı cııddPs• ıl25 :ıcla, 1 par P 
:l25 :if;!. !>ila ıı ım:u-alı ;,r,a 

Köprlı nıah~til e.""ı :\lısır]1 ('Hlldt•.-.:ı ~:!:; acli1, n par.,~ 
;;40 l\I?. l 0 ılıt numaralı .ır':ı 
Köprü nlahallc:--ı T~ın.nbty ~uk:ıl\ ~2;J :ıda. 2 }lnr,,· 
lfi0.75 ~ı12. bıl·~ ıııın~aı-alı c r~a 
Kiiprü mahallesi !)ch•t x,,,.,m •ak~k 17:10 arla. 8 ıı·ıı·-
s~I 28~ . 50 !.12. bıftı. r111:n:ıı·: 1 ar;-;a 

9:12 Köprü malıa!le,i ~;c-lııl :\azım sokak l 7'l0 :ııl:ı, 7 p.tı·· 
sel 278.50 '.\12. !ıilit ıııımn•alı '11''11 

n·1~; Kar~ıyaka Bostanlı 0-.:ınaııznd~ çıkmazı 1781 İtı('İ !-;O• 

knk ı:ı:ı ı aıhı. J2 r.:ır<•I, llO M2. 21 tajlı hant• 
JCAR: 

IHa T<. 

1 00,fHI 

ıs:,oıı 

1:311 ,. 10 

ıso.on 

1 ~HL -

120.tlO 

fi.1.00 

1 :L"'>.t'O 

ı ıııı.oo 

7 }.'tO 

ı<ı ı. ili) 

:Li0.00 

$l Tepecik D:ıhçc M>l·:af:ıı;c·'ı ı R la.i numaralı dükkıiıı '.HJ.ılO 

Yukarıda yazılı c•n1valın J.ıf~ın j'ara ile n1üıkiyctlerıne \ "l! L•t' par~·a 
g;;~rı menkulliıı de l.ıır sııwl•k .c:.mıa lıidayeteıı tal•p zuhJr etmcılı
ğınden 21.10.~14 l larıhinden ı ııaı ı·P ıo gün ıııüdde\le t~nıdırlt• lııra
kılmıştır. İhaleleri :ll.10.H4 l l::nh•nde saat 14 lcdır Tıılirlerııı yc,-
mi mezkilrdıı :mm Enıli'tk .\Iüılüriüğüııdc müteşekkıl •atış komısyrı-
nuna müracnat!arı ilan cluııur. !~1'1 

' 



SAHiFE. (4) 

Orta şarkt~ 
Bir 

GI. Döeol, Fran
sızlara hitap etti 

(ANADOLU)" 2 

Rudolf Hess Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 
Bazan kuvvetli buh-

o İngiliz hücumu 
bekleni ·or . Bütiin Fransızlar emir ı-3nJar gec;irivor 

Polonyalıların fecla- almıştır Hitlerin adı geçer 
Amerikada. ge
mi amelesinin r ---ismet lnönü ........_ ............ 

• 
grevı 

karlıği ve yağmur I I - I geçmez hemen .. 
gibi akan tayyare Ş L HUKÜMET • ALMANYA c.ıa~ko,·, 27 (A.A.) - nelecliye 

Kahire, 27 (A.A.) _ Röyteı· a.inn NEZDiNDE BiR TEŞEB· rei~i IJollan ~imda Glas ·ovd:ı otu -
• 1 Tobruktan bıldırıvoı·: eu· STE BULUNDU nın Hcss ha~k!ncl:ı matlıuatıı sll b,,_ Ruz\'elt J.\merikanın nlÜ-

I )' 1 ı· } ı · :.ıııa1ı Vf'rmıstır: ' ' .ır ngı ız ı( cumundan korkan 
dii .. maıı, yeni mevziler ve mayin tar - Pek sakin lııt· hapt slirmekte daf aası nan1ına talepte 
laları vücuda getirmek içın çalış . Londta, 27_ (A.A.) -.. R,ıdy~ıfo o][>n Hcss. çok rahat bir sayfiye 
m.ıktaclıı·. Lıbyacla yapıl:ııı keşif ha Fraıı~ızla_ra hıt:.ıp ed~_n IIur Fraıı,.,ız- evindf' oturmaktadır. Ilıı e\'İP nere- bulundu 
rcketleri, ltal~·anlarnı Bıııgnziyu doğ, !ar lıderı general Dogol, Fr:ınsada llP olduğunu söyliycmem. P<•k tabii Ncvyork, 27 (A.A.) _ Cı.OOO işçı 
ı ıı, evvelce olduğu gılıı salııldl' sıkı r-"hinclerin toplu vmdyette iclamların- Pl:a-:ık nezaret altında bulıınmakla ,,.emı tezgahlarındaki işlerıni, i'\en -
surette tutunduklarını, iı'. kı.~•nıda da elan hah~ede~·ek bu harekete rnııkabc- lıerabrr h:ıkkında çok iy• muamele <lıkanın emrile terketmislcrdir. Se . 
zırhlı kun·etlerııı faali\·<>tte> bıılıın . le olmak ÜZf'l'" lıiitün Fransa.da bnlıı- etlıldiğinı temin ı><lebilirım. ~inha - bep, istedikleri yiizde lıe:ı zammın 
makta olcluldarını nwnl:ııı,ı <·ıkar . ıınn Fran.~ızlarııı :n t<!şrini(!\ ve! eu- faza~ıııa :1 kısı memur edilmi. tir. y:qlllmam:ı · ıclır. 
""'·.,tı ı·. · · m·,ı "t·ı·nt·ı· bt .. t ."t'ı'k lıı·ı· h,•ıreket .va ııaı·ak Th•ss, bazaıı kıın•ptJi lı!ıhıaııl:ır ge- 1 · "' .., • Ne\'yorka tamıı· için gcll'JJ ngı!i:>. 

l<·tl.",ntııl,nı·ııı ".ı··,ıct·• crı•', "I !!t·ı·~ . .-.1 'ıs .. ·gal ordusu kumanılaııh;-rını_ ><aı:ll'ta- ~·ı·ıyoı-, Hıtlerin adı R<'•·eı· g-cl:ınez • " ' , ,., ~ .. r., " . " tıcaret gemıJerıniıı tamırı htı "U ·un • 
f d 1 1 1 • h k • lı ılt!lllltı«tı \'C'l'ci' lıı•m 0 ıı .··ı•(,:'ım \','l".l. \'(•tı ,0 '1,•ıı·ıık Hıtlf>r :ıyyarc me~· aıı arı \'c . ::ua rııı var- cagıııı Ve er esııı, 1 "' .: ' ·' '· " da Amerıka tıcarl't ıı'!ırnr<>tilP. bir 
dır. Rizimkilerı> kıva>ı ed )p~·ck hı~ durmak için emir aldığını. lı~ylcc. u~ıııu ile pJiııt kalclııwor. ,\lııt:ul ii - anlaşma yapılmı~tı. 
ı.•r mevzilerı yoktur'. Bıı . cheplt> diiŞ lıütlin Fransızla~·ın yolcla. fabrıkada, '!ere aksam ~aat 10 ela \':ti:ığııı:ı gir- Beyaz ırnraydan bildirildiğınc gö
manın, Grneral Vcy\'eliıı yaııtığ-ı çc ;vd". :·e nerede bu~~ıı.~ur,;;ı. lıulu1'.ı. '.1 ~ n1t•kieclı;·. İstpdiği gazel(·~ 1 okumak ı ı• Ru.zvelt, yeni çelik fabrikası ma-
\. ·ı ı·me haı·eketı.nden c'~th.·ı ıreııı" lJıı· ıl'llerını bırakarak butun gun du m"k ve i~tediği radyoyu dinlemekte srr- 1 ı. • k lı 1 d ıli•nlerinde derhal faali\'ete baş an -
t't>ı>hc lizcl'llıdıı çevrılme.-ı ;limkiiıı- ~ııretiyle <l~i;ınınn:ı mu :ı e e e ece- lw 1 Lırakılnıı,;tır. masını sendika reisi LevıstPn i:te . 
clıir. ğini bildirmı>;tır. AA) H . . 000 }' ııııı,:tiı·. Ruzvell, memlekctın milli 

Cerabııb ve ıva viLhalanııııı in Santi.rngo: 27 _( · .' · -:- arıc·y'.! T ngilizlerc göı;e uKa 1- c·mniveti ve ,\•ük,;ek müdafmı. ı adına 
1 1 1 . l . n-ızırı ncrlındekı elçısını Fran~acla- J 

7 ız er e ıne gt.>çme,;ı, mı ıvcr ıçın '. ·. 1 • 1 . 1 lurmağ·ı m . t • • l Jın talf'pte bulunmuştur. 
llÜ\'Ük bir kavıptır. Cenuptn ba~b kı J( ıım ~~ .. ( Ul( . ' ' enım - nın» cıvarınc a Ruzvelt, Sendika reiı;i Lc\·i,.,~ gön • · · . ' mi~lir Şılı, Amcrıkadıı lıu t:ıı·zda h:.-
vahalnrın ve ehemmı~:ctıı nokt:ıla - . •k ·1. • 1 n ilk cuınhuriretiir. d<'rdiği mektubunda czclimle :şiiyle 
rın cin elde bııluııma~ıle udnn ,.e ı< ~ et. 27 ( A. \) • 01 ... , • 

1 
demektNlir: 

Frnnsız Afrıka~ı \'Oju kuv;·etlerımı- Lo.ndı~. .. ·' .. - ). eı \('l ~.ı- Yaralı bır A man .Milli hayatımızın bıı lrnhran:ı a -

--- · ---000 

Afgan Kralı ve Çin cumhurreisi 
arasında telgraflar teati edildi 

Ankara, 27 (A.A.) - Afganiı- Ankara, 27 ( A.A.) - Çin milli 
tan kralının doğumu yıldönümü bayramı münasebetiyle Cumhurr i
münasebetiyle Cumhuı-reiaimiz is - ıi İsmet lnönü ile Çin cumhurreisi 
met lnönü ile Afgan kralı majeste Möıyö Lin&en arasında tebrik v~ 
Muhammed Zahir araaında tebrik te§ekkür telgrafları teati edilmiş
ve te§ekkür telgraftan teati edil- tir. 
m~tir. 

--------------------------------------~-------------------lzmir limanının inşası 
lüzumludur 

Münakalat Vekili Akdeniz liman
larının teşkilatlandırıldığını 

ıbildirdi 1 t · zet<-,;ı, kutlc h.alınd" ıdaıııl:ır :1elı(•bır-
7.c HÇı' il'. l' l · k ı · lı' k · mnda, milli reliğin istıh;;;ıli ıçin kö-

YAGMUR GİBİ TAYYARE AKI· le '. r:ııısac a:, .ı ınc ~ ıımumı .!.1: :ırum ı · b ı d " !stanbul, 27 (Husıı;;i nrnhabit·i - dı> uzun rni.iddettenberi çalışılıyor • 
YOR . \'C ı:ıyan bekk·mek lazım gelclıgını yaz- genera 1 u un u ınür imali durmadan devam etmeli- mizden telefon!!) - )Ii.inakal4t Ve 

· makt:.ıdır. dir. Bu benim ve sizin lıiinıyetimiz İ .ı du. Bu hat Cumhuriyet bay;·amın • 
Londl·a ?- (A A ) uııde\· · · t A ·k ı · · kili Cevdet Kerim nceı:.ayı, dün E;;- 1 ·t·b · ı t · ı kt , . • w' . · · .,_- . · Su ika d ıaillııri /whcı mi reı iliym? ırın e~ıı.1:1 ır. merı a arnl' e-;ının b can ı ı aren ış e mıye açı aca ır. 

f:~ymıs gazete;.;ı, Amerı.,,anın~ R~ı,. - Pari.~. 27 (A.A.) _ .Merkezi Paris- G l ., d.. . ı;ürri,,·eti için bu böyledi~-. kisehirden gelmiş ve ugi.in Anka - İzmir limanının in~ası lüzumludur, 
,"aya yardımı: de\.·am., ıc~tıgııı•. v~ te bulunan «Ah"ıt" A.ı·.nnsının bildirdi- ayret ere ragmen • UŞ Sizden memleketin yardımın:ı ra;·a hareket etmiştir. Vekii hare -
h rp malzeme .. 1 e"ke\ ~aı<rını , a _ ,, " b l 1 . d. B' 1 ı.< etinden ev\·el gazet_ecılere. beya _ faknt inşaata derhal b:ı~lanarak de-
• .• • ' • • :s .·,. • ·"" ,.. • ' g-ine u-örP., Bazı Fransızlar Nant ve man bı"r metre ı e ;o~mamzı rıca e ıvorum. n· an a!l- t k -' k "' ' · n,"tt" bulunarak demı~ ır ı: ti, ildir. 
Zl_\ or \; c u•). 0• r .. · .· - ,· . ~ Bordo ııika ıllaı·ı faillerinin bulunma- • • • mu yapılıncıya kadar iş~ devam o • n ... 

O .. k I l" 'mf'ı ıl a.. l l d _ Antalva ve Alanya liman te • Pityon - Sivilingrad hattını işlet-~., ı ~n ~~l a _gonc eı 1 ~n -~ · .·, :,.ı' .;_ ~ına yıırdım edebilecek mahiyette m:ı- z er ıyeme ı Junmasını isterim. -
ta.1) aı eleı ı o~ kadar çol,tuı k , ~ g lumat vermi.Jerdir. Bu Fran1:1ızlar. her • _ , . si:ıleri, bugün için ihti):ac;ları kar~ı- nwk için Devlet demiryolları, .5u an 
mur gıbı .. yagmaktadır. Ş·m~lı .?rLı tiirlit maddi mükafattan \'az geçmis- Londr~.' 2·ı (A.A.) _ }losl~o\ ~ ıad. Jıyamıyacak vaziyettedırle:-. Akde • ~~ bütü~ hattı ve istasyonları tese!~ 
fta kt d a k ı ... ,, ·a u ·ttııı s s t t · ecılerı Ka Japonyada D8 n·ızdeki Jırnnnlarımızın son zaman • hım etmış bulunuyorlar. Bu hattakı ~ .. ~ .. a uşm n_a :n~ş ''"'' ~ · !erdir. Bu vazi~ette Fran:rnclaki isg.'.!I J:o._una .. gor~, ovyc ayy.ır u·:m '· • · 
lugu temın edılmıştır.» kıtaları kumandanı general Fon Stu- Jı!u~ bolgesınde 26 ıncı Alman t e - Jaı·da ehemmiyeti çok artmıştır. Bu ı köpıiilerin inşası da ı;ubata kadar 

POLONYALILARIN FEDAKAR- nagel, bu Fran~ızlaırın hfılen Almanya- nın~n ~~mandam gen_eral. Affe,~~aaı·de .: SJ•f korunma mühim limanları icap eden .şekilde! bitirilmiş olacak ve o tal'ihten itiba-
LlCI : • . da e~ir bulunan akrabalarının derhal h€1l·ın ıçınde bulundugu hır t:ı. ~, ~ '. teşkilatınndırıyorıı~. .. . ı ren A,vrupa. ile karı: münakalatımı-

Ne".1york, 27. (A.A.) - • evyoık Fran~aya dönmelerine müsaade edil- bulmuşla~?ır ... Y~ralı olan genemi bn Tecrübelerde 9 kişi öldü Aziziye tünellerı ve hattı uzerın - zı tesıs etmış olacagız:~ 
Taymıs gaze~esı, (Polony~ muhnrc- mesine karar vermi~tiı·. nz l'IOnra ol~uştur. . . --=ooo 
bede) _b~şlıgı altında bıı:· _maka!e Vişi, 27 (A.A.) - Harbiy.e nazırı Rostof cıvarlarında şıd_detlı .. rnu?·1- 52 kişi yaralandı A k d 8 
ııec;retmıştır. 1\Iakale:te •. d.enıhyor k~: !\'encral Hutzinger !;eyahatine devam rebek~ cereyan ct~e~tedır. Duııı;ıan, Tok,·o, 27 (A.A.) - İki hafta - D ara a ayram ura gramı 

·tkı .sene evvel magluotyctınu raıs- eder.ek Kazaplankadan Marataşa sor: gunle~·de yaptı~ı ı.nat~ı gayre.-ıe:e J 

men şimdı Polonyalılar her cepheci!) ıreçmis ve Fransız kıtalarının geçit res ragmı;n hır ~etre bıle ılerlıyememıştır: danberi devam eden hava taarruz - çok zengı•ndı•r 
bulunuyorlar. Muhtelif cephelerde - minde hazır bulunmu 8tur. 23 ılk ~eşm~de Alm~n~ar. c~b r.emzı larına _k_a:,şı ~Udafaa ~e~r~beleriıı -
ki Polon va ordusu yakında pek ~ok Tanca 27 (AA) _ Framm bntı altında zıkredılen şehır ıstıkarnetı~de- de 9 kışı olmuş, 52 kışı J aı alanrn_ış - __ 
kalabalık olacaktır Bu !IUretle 1939 Af 'k '• •. ı'·. n r 1 Bois ~~n ki ehemmiyetli biır yolu kesmek ıçin tır. Ölenler arasında Vıs AmırallA k _J b l b .. t.. . ., ı·k mına 
da Almanlara karş.ı sef~rber edılen rJ ·3sı umu~::~ {:'~t~!neDı~kara dön teşebbüste bulunmuşlarsa da Sovyet Tomivake de bulunmaktadır. Ta - n araua U Unan U Un lZClıe1', genç ı na 

yapLıgı umumı ""~'L "' ' k t ı ?3 ·ık t · ı ··~· u~"rı ba!'! ı· J ı d V ' Amırnl evine Ş Jı h • b k h.. f Polonyn ordmmnun yarıı;ı vazife a - mül'llilr. . .,_~ aı·~ ~ _ ı . ~~-l'Jn.( e og.e ""' . ..- 1!11 er esnas n a I:; . ' Milli e e ve Cum urıyete a~lılı teza ura ı 
'ecaktır • v· · 27 (AA) _Nan i v·tli~ı ·uü- lı~ .m \e eı teı<.ı gun ,\kşama kadııı de- 1 duşen yangın bomba~n esnasında 
• Lond~a, 27 (A.A.) - T:ıymis ga tiin ·~~murlıu:ı komünist ve 'nögoli t v1~~. eden bir muharebede .d~şmanın kalp durmn,:ından ölmü~tlır. yapacak, Ebedi Şef Atatiirkün kabirlerine 
utesi, Tobruk muhnbırındcn aldığı olmadıklarını bildirmeğe dnvet etmi:ı bütu!.1 taarruzl~rın~ ~nrde~ıştır. . . , 000 kl d 
bir mektuba atfen Polonyalılaıın tir. Si.rnsl akicleleıre sahip olanlar da Duşman gayretını gevsetmemıştı~: Habecı•standa çelenk koyaca ar ır 
Tobrukta dil mana kar..;ı şiddetle vazifelerinden cıkarılacaktır. ~OO~ den fazla Alman ~ubar ve ailk~rı ~ Ankara 27 (Husnsi muhabirrimiı- pacağı progırama. tevfikan, !iehrin mııh 
m:ıharebe ettiklerini \•e Polo:ıyalıl:ı- . :r- olmüs veya yaralanmış~ır.. Mukavemet eden son den telefo~la) - Cumhuriyetin on SC· t~!i~. yerlerinde hal~ ~ürsülerinde salı 
rın ce areti, bir darbı meı;eı haline T E E GORE Mal~yaroslavesk kesımınde Alr~an- . . . .. .. . .. . . gunu ~;aat 14 den ıtıbaren nutuklar 
geldiğini yazmaktadır. SOVYE l R larııı hır yolda b~ıl.unan Sovyet muda- it I k tl · kızıncı yıldonumü muna.Reb~tıyle Ba!i; . öyl~necektir. 29 ilk teşrin çıırşanbıı 

---x - B&J tarafı birinci ıahifede - f~.~sın~. yarmak ıçın yaptıkları teş.eb- ~ yan UVVe .:rı vekil Dr. Refik Saydam, yarm san giinü Hipodromda gt'çit re$mi ya1nla· 
İtal an tebli<Vi • düşmana ağır kayıplar \'eridirilerek bus akım kalmıştır. N~ero?•· 27 (A.A) -. Teblıg: . - 13 de istiklill _mar:-ını . mi.iteakıp ~ısa raktır: . . . .. . .. .. 

Y 0 . ııiiskürtiilmü~tür. Giinlerce süren °00 
• • ~abeşıs~aıulıı Goııdaı ~ıntakasın bfr nutuk ı:ıöylıy<>et>k ve bayramı .ıça- Geç~d ıe.~ınıııı muteukıp gunduı 

R.~1?1n, 27 7 (A.A .) - ltalyan ı·<'" 1111 ve 50,000 Al~aııın ölümüne w pir:ı- Trablus ve Bıngazı ılak'.. sop ıt~~~·~n ~~1 ~''.ct~fıı·ıne karşı raktır. .. .. merasınıi bitmi~ olul!ak gı>ce fener ~ı-
teblıgı: • ıle a;ıkcri dolu kamvonlar da dahil · ~aa~ı.uzı de\ı ıye f,ı<1lı~etıııd~. buluna;ı 11,45 el<' Ankaraıla bııluııau lı.utun !ayları tertip olunacaktır. 

Şimali Afrikada iııgiliz molöı-llı vıı- bulunmak iizere say;lamn·acak cleı·e- bombalandı ın~ılız kolları'ıı:ı, ltalyanlar 0 !1 mr·v~ı~ izciler, gençlik namına Milli Seı.~ ve Çıırçamba giinii 12 de lsuısyon 
ıııt:ıları Tobrukta topçumuz tarafın - cede çok düsman malzeme~inin tııh- Kah ·ı·e 27 (A A ) - H . tcı )' - lerınden a~eş. ~çmışlar~lır .. llıç _zayıat cumhuriyet(! ebedi: lı.-ığlılık t zah_nratı tepesinden 21 atım iop alılacaktll'. 
dan bombardıman edilerek piiskiirtiil- rilıiııe sebep, olan ı;iddetli muharebe ,.. . • ı • . . a\Ja .J ı vermeden ıng!lızler çe~ılmıtj~-~rclır. il~- yapacaklardır. Ayni .saatte gençlık mı Cumhuriyetin 18 inci yılım idrak 
mii, tiiıı:. Al!11an b?mba ta~·y~rele~·i, Lib !erden ,;onra Sovy~t kıhları, Stali. gı ingiliz ağır bombardıman tayyare- beş kuvve_t~er~ de faalıyet gosterme e rnına biıı.· heyet Etnogr~_fya_ miizesin.:! ettiğimiz s!latta bu topların a~ıld~ğı 
.va sahıllerınde duşman bırlıklerıne ta- ııonı tahliye etmişlerdir. 1 . .. .. . T 11 . . devam edı) or.a-!'.. . . giderek Ebedi Şef Ataturkün muvak- sırada her yurdda~. Cumhurıyetın 
nrruz ederek bir kruvazörü batırmı - (·umarte~i günü 27 Alman tana- \;:ıB~~ı;;:~i ~~~~nf.~~~~.ı; hiic~~ ~~~~:k . İtalyanların. elın?'.! ıbul~_n~.n tatı'.ıc~:- kai kabirlerine bir çelenk koyacaklar- banisi Ebedı Şef Atnti.irkün ve onun 
tır. Bingazi, 'rı:ıı'lılu,; Ye Nikirato lıom- resi dli:~üıulnıustur. . . ~enderekiere t:ım. j;;:ıbetler temin ey- kı .. H~be~. kabılt;/:.~~1~ eı~ u_ç_~!1. ıı~/.<'ıs- dır. 12,45 de gençle_r z~fer fıbidesi et- emri:lde cumhuriyet ve istiklal iç~n 
halanmı:;,;tır. Bır mahalle<le halk :H"a- Ilizim kanplarımıı 17 t·ı\Tıreclir ı · ı d' B' ""kt'' 1 t · leıı, ıngılızlere 1 1 'k1 .etmlı~I n_. ıger. rnfımh ihtiram vazıyetı alacak ve An- çalışarak aramızdan elıediyete ilıtı • 
sında ölü ve .rar:ılı vardır. Riı· clii - Lo;ıdra, 27 (A.A ). _ 1\fosk:ıvnnıı~ ken1

1

1
1

>i eı1 · ır. h·ııl· 1 ~·ot.ı.~."1 °~'.1 . Jac~ıryabs! !eri de ilti.~ak ~tı~·u·1 . 11~ :c 1 erıne dair kara ı~adyosu va,;ıta~iyle neşrediİecek knl etmiş olanlarm aziz ve kahra, 
, b b ta"., . 1 .. ,. .. 1 .. t". · · u anı maz ,ı e ge ıı ı mı~ ır. enu ı haberler gondeı mı:- eıc 11. . t'kl"I ma~·sını h be 1.. .• 1. h t 1 k · · 1 1 m,ın o~ :ı ' .•. >aı·esı c u~u.ı:u '.11uş u_ı. cenup lıatı~ın<la Xara nehri lıoyun- Afrika tayyareleri Bingazi Jinıaıııııcla i S ı riinlerde italvan kuvveti <> . t . olan ıs ı .:'. ' .. ep raucr ,;oy ı man a ıı a arın! aıım~. ı~ın. JU un. 
Habeşı"t~~nda Gon~~nr ke,,ımınd'! }.ı- ca mırhartl)c)er devam etmektedir. van rınlar ıkarmı,;lardır. Akd<>niz ti· . 01 .g litemııdi~·eı ... -. . · ~ 1 • ~~ yeceklerdıı ·. . . . . • dukları yerde lnr> dakıka ~htıra~ te-

tala.rım~z d~ısm.an:t hu:ıım ederek ag:r Rus kumıındanlığı tarafından neşre- ~eri~de ita~nuı tar.rnrekıı·i ıle rnııılan ı }aı~leı'.e ı1; ift m ... ~ .. za~ '.atı -·~~~ A<:~~ nııtku bıtıııce ızcıler, zafer a- vakkufu ~·apacaklardu·. Bır dakık~. 
zııyıat -çerdırmıştw. Duşman, 'karmaga dilen giinliik emirde ·ı;;kerlerden lıir bir muhare.becle bi~· ihlynn ı·ı'Haresi · iıl~:ı.k~t~ .: Ç t· .. 010~!u f 1)~t ~a~l'cf- bid0sıne çelenk ko.nıcaklar, ımtuklar nııı hitamında fabrikalar, lokornotıf-
m!'<.'btır olnıuştuı-. :ulıın bile r:cııt etmem~İeri istenmektejcıü ·Uriilmii ·llir • ·' '· ·' · 1

1 
.. )?,u··1ımat.}ı· ' 1t'u~·ı· ,t.Dnresı a ev.er ıçın e söyliyecekler ve bundan sonra zafer ler ve otomobiller düdüklerini, kor· 

• 'i 'i · c usuı s · ·u'cle~i etrıfın l t h" t \ k 1 ··tr· k lı ·ı · c 

l "it K I el!~· (S) -~·eınzlı.i.rlı'. ,radyo ile bildiri) - 000 Gorambıi bölge~inclcki diisman ca- ı~ ı .. c· kaı·~ı 
1 

< :ı ez
1
.n .~.rı~ ::.a~_ı adcnk. n1 .a1ı1rını ok 1u~e1ı·e u :ırı ıı a:ıı g • 

ngı Cre ra ve dıgiııe gore ıldırılen sehfr iiııiinde dırhl'l \'e ;;' l . ' W~ lZ 1 ' 1 e erı Ol'l U!'vllllll unun e ı anı ıyaca aıc il'. 
'K ~iddetli muharebeler ol~ırıl'tadır Al- lngilterede Hollanda mitı'.ak·z t ıp~r ~T t bfmhalanm~\~e heykele v~ emniyet abidesine merasim- Gece bermutat f ııer alayları ter • 

raliçesİ mn::ıların biı· gedik 11çm:ık 'i~in dur. } • ta.,~· Z .. a .e~ıııe ~~ u ~uştu~:- ~1 ~ın le çelenk koyacaklaırdır. Şe'hrin muh- tip edilecektir. ao Per~embe günü 
madan tnanuzlar yaptıklaı 1 görül- n1ahkeme erı ı'· ~).re eı s,ılımıın u,;Jerıne donmuş er l<!lif yerl<>rine konacak hoparlörlerle yine halk kiirsül rinde nutuklar söy , 

- Ba§ tarafı 1· inc:i ıayfada - mliştiir. Ilir Alman hburu, son a~ke- Londra, 27 (A.A.) _ Öğrenilclı- 1 ıı. h'.ılka. Anka~·a radyo,;u~un neşriyatı l~necek, stadyumda ~üsabakalar ter 
nileri gelecek ve miicad'.'leyP daima rine kadar imha edilmiştir. ğine göre yakında Britanya arazisın- 000 d!ı~leiıl -::ktır. Cumhurıyet IIal.k _P:ır- tıp olunacak \'!' şehır sabaha kadar 
taze enerjiler atılacaktır. Lonclrn. ~7. (~.A) - Röyter a. de Hollanda mahkemel<'rı faaliyet • fstanbu)da tısı Ankara \'ilayeti idare heyetının ya aydınlatılacaktır. 

ALMANYA YA TAARRUZ: jan~ının Kuıbı~t'ltekı hu~usi muhabı- k lnılıınacaklarclır. - 000 

Londra, 27 (A.A._? - L~ndradn ri bildiriyor: Balık bolluö-u var y . t ard m Rusyaya ardım öğrenildiğine göre du.n gece nrıtan. Almanların i>fosk?vaya kar. ı yap- dırlar. r. . . . unanıs ana u 1 y 
y_a bomba tayyarelcrı,. Almanyanııı tıklım muharebe, llll' kaç ke~iı:ı~ıe Kuilıişef, 27 (A.A.) _ Un:ıyled ı~t:ınhul, 27 (Ht~~u~ı .m~~habırımız-
şımal batısında heclel leı e ta::ıı·ruz günlerce yavaşhclıktaıı ~onra ıkı ıs- Pre:ı Ajansı bildirivor: d<>n telefo~la) .- Bı~ k,ıç g~ın evvel bu 
eimislerdir. likamctte yenidC'~ı ba~lamı~~ır. Kızılordunun gıı~etu::ıi olan K!'asna- rac!a 80 hın çıft torık balıg~nın. tu.tt~I- Kurtulus vapuru yine . Iranda yeni demiryol-

Londra, 27 (A.A.) - .ıı.ava ,.e Faaliyetin tekrar başladıgı nokta- ya Zvesta Uoneç havzasında durumun ~ugun~, bunun ~ııcak 2~ lıı_n ç!ft!n~n • 1 1 
dahili emniyet nezareiler•nın teb - lıır, Almanların ~foskovaya en ya - ~ndiseli olduğunu itiraf etmektedir. sahlclıgını ve gC'rı kalan t>O lıın çıftı~ın Pireye hareket etti arı yapı ıyor 
ligi: . kın oldukları Mojaisk, ::.\faloyaro,,Ja- :\Ioskova cephesi nele Almanlar, mu ha- d~ ~u~~:ı:;ı~. y~zi~nd~n,. l<!krm· ~enız.e Londra, 27 (A.A.) - Ru. yaya traıı 

Ilir miktar dü,man tayya're~ı, bü- ve~kin ke;<imlericlir. Cepheden gelen ralıeye yeni takviy~ kuvvetleri göıı . clokuldul?umı. bılclıı:mı13tım: Bugun yı- İstanbul, 27 (Hup:ıusi muhabirimiz üzerinden malzeme sevkine devam 0 -

yiik Britanyanın içerilel'indl' \'t! C<'- h~berl:frc göre bazı kesimlerde taz. cleriyorlm-. Mo.iai ·k ile l\laloyarosla • ne O bın çıft torı~ bal~gı ~ut;ılmuıı- elen telefonla) - Yunanistandan rlö - lunmaktadır. Tebrize kolayca sevkiy~t 
nup batıı;ı üzerinde uçmus_tur. Hır yık azalmı>i. a da Ruslar, uy~nık dav v~sk lJölgelerinde tazyiklerine clernm e-ı ~ur. ~u balık_larıı~ .w l:J:.n cıftı balık nen Kurtulu;; \ apuru, mühim miktar- için yeni d~miryolları in sa .edildiği gı· 
kaç yere atılan bomba, hafıf ha ar :•lnmakta devam etmektedırler. Bu dıyorlar. ıhrac,ttçıl~rı ıle ~.ılamuracılara satıl- da gıda maddesi ile giyecek eşya yük- bi, eski demiryolu da ıslah olunmakt:.ı· 
;;·apmıştır. haberlerden a:ılaşıldığm:ı göre Sov- Diğer bölgnl<'l·de Alnımı hamleleri m~~tır. Bınl_,,rcesı de. hayır ve .. efkat liyı:ırek buglin saat on yedide tekrar dır. Bir çok malzeme 'kamyonlarlıı. 

• Y~t müdafaa hatlarında meYcud ola- durdurulmu:;;tur. Alman kuwetleri ~uesseselerıyle a,;kerı mekteple~:e da- Yunanistaıın hareket etmhıtir. nakledilmektedir. Yakında günde 3000 
HAMBURG BOMBAJ f ND_~. ar bılecek her hangi biı· zayıf noktaya «8 > remzi ile zikredilen ve l\10:-ıkovaya gıt~l~ışhır. 500 ton b~lık ta bl;!guıı be- Yunani1:1tana gönderilel·~k bu v~r- ton malz me nakletm~k mümkün ol:.ı-
Londra, 27 (A.A.) - ngılız II •la.ha sidd~tli taarruzlarda bulun - giden başlıca vollaı·dan lıiri olan sehiı· ledı~e tarafından fakırlere dııgıtılncak dım eşyalarının bir an evvel yetişti- caktır. 

rı_kan. tayyarelerı, ge~e Ilol:ında sa- •nak için Almanlnr, sadece müMıid btikametinı!e .yeni biır hamJe,·c basla- lır. r'lme;;i maksndile Yunan silcpleriıı- J'ma}..'\ t rakamlat•ının 
hıllerı açıklıı~:ında hımaye ~~ltında ı1ir hareket nokta,;ı aramaktadırlaı·. mışlardır. Sovyet hiikümet nıerkciini den ikisinin bu sefcrleı·e iŞtirak et • ö • 
'cyrede;ı 2 du_~man g~mı,;ılll• 1 abet- Cuma -aL•thı Almanlar, jki çev - miiclnfaa !'den Kızılorclu, el' an )foja- 1 ngiliz - Rus işçi birliği me:;i dl) diişünülmektedir. neşr. a k 
!er temın etnı_ı ler, dıgeı- hır \•apura "ede bir sıra !)i<ldetli hiicııma ba:;;la- isk ve l\faloyaroslavesk k%imlerinch! } • ooo ı y Sa 
da ntes vermı lerdır. mı~lanl.ır. Rıı. kılaları, siddetli tank tutunmaktadır. Ruslar, Ilarkofun su- {Ongresı • Vaşington, 27 (A.A.) - Eksçe:··ç 

Dün öğleden sonra avcılar him:ı- taarruzlarına mukavem.et etmiş!er _ kutunu h~niiz tevit tmemiskı·se de Londrn. 27 (A.A.) - Londradaki Rehinelerin idamı Telgrafın yazdığına güre Ruzvcltr 
yesinde yine Holnnda açıklarında dil~- •lir. Fakat (K) remziyle anılan .şehir bu ehemmivetli ~anavi bolge~·inde du- i,çi birliğinin umumi merkezine göre, Londra, 27 (A.A.) _ Britanya ba- tayyare imalatı hakkındaki raktıJl1' 
man gemilerine taan·uz edrlmılitir. nevresLıde Alm".'lnlar kısmen Ruıı kı- rumun yahlm oldugt;nu zikrediyorlar. yeni teşkil -?dilmiş olan İngiliz - Rus sını, rehinelerin idamı hakkında neş- lnrı artık neştettirmiyecektir. Se .' 
Hamburgta doklar ve diğer hedef - ·aıarı arasıne girmeğe muvaffak ol- Ufak fıazı il<'rleııüılcr: · işçi birliği kongresine iştirak eden in- riyat yapmaktadırlar. Deyli Telgraf bep; mihverin bu rakamlardan i5tl' 
ler şiddeti~ bom~alaıımı:ıtır. Cenubi mu Ki ardır. 1\laamafih Almanlar, mü- Londra, 27 (A . .A.) _Almanlar i\Ios g~li_z n~urahhaslaırı, Rusyaclaki i~lerini diyor ki: fade etmemesidir. Gazeteler, taıı1' 
Norveçte b r gemı ynkılmı tır. ·lafaa hattıııı yaramaını:ı ve Rushr kova batısında ve cenup batısında bel- bıtırmışlerdır. Bu murahhaslar muh- Aırtrk tereddüde mahal yoktur. !Ik ve diğer siluhlarin miktarı hakkınd~: 

Brest, Şerburg ve Diyeb mınlaka- veni mevzilel' ü,;gal etmişleıtlir. ki ufak bazı ilel'ieyi,:ıl~ı· kaydetmişler- t<>rnel olarak yakında Londraya dö- cezayı göreceklerin büti.in Hitlerciler ki malfimatm da neşredılmiyeceğıııı 
i~r.ına hücum o_luıımu~tur. A:·cı İn - Ayni çevrede 12 glin çevrilmiş ka- dir. Fakat•KaJinin etrafındıın vaziyet- neceklerdi_r'. Kongre,_ müşterek ga- olduğu fal>iidir. Fakat Hitlerin hare- yazmaktadırlar. 
gılız t.ayy~reler~, Fran~aııııı şımal V" lan Sovyet lıirlikleri, perşembe ve te hiç bir değişiklik yoktur. Sovyetle- yelerle ılgılı 6 maddelık il' program. katına müzaharet eden Almanlar da Uzak Şark lngiliz ordu-
batı şımalındekı meydanları bomba- "'Uma günleri yaptıkl:ırı muharebe- rin bu şehir etrafında tutunmaları dik hazırlamıştır. hisselerini alac:.ıklarclır. 
lamışlardır. 2 İngiliz avcısı i.i;;lerine lerJe kurtulmağa mu,·affak olmuş- kate değer. Cephenin cenup kısmında- ooo Taymis gazet<!si, bu katliamların ları başkumandanı 
dönmemiştir. _ . . Iı:rdır. Bu kıt. lar, bütün malzemele- ki vazi.r~t hakkında yeni bir haber Ankara tenis turnovası Hitlerle masum milletler arasındaki Singapur, 27 (A.A.) - Sidner~e 

:\1alta, 27 (A.A.) - ~i) lık te~rın "ıyle lıeraberı ve muntazam ı_ıekilcle yoktur. Rostof civarında muharebeler uçurumu sarih sureti<! gösterdiğini, Avustralya kabinesi jçtimalarına ıŞ' 
de .laltaya yaklaşmıya teşebbüs düşman kıtaları arasından geçmiş - devam ediyor. Hava çok fenalaşmış- Ankara, 27 7(Hususi muhabiri- Avrupa milleileriııin zamanı gelince tirak eden ingiltercnin uzak şark kur· 
eden bir 1talran tayyaresı düşül'ill • !erdir. Bu birlikler yeniden asıl Sov- tır. Bilhassa Moskova civarında hava, mizden) - Ankara sonbahar t.enis tur isyan ederek hesap soracaklarını ya- j vetleri başkumandanı hava mareşalt 
mUgtilr. yet kıtalariyle temasta bulunmakta- fevkalade şiddetlidir. navası buııün sona ermi§tir. 1 zıyor. Bruk &pbem Singapura dönmU~tür• 


