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1 nci Teşrin ANADOLU c•zeteal idarehane&! 

Nafıa Vekili Ankaraya 
döndü 

7941 (ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

31 iNCi YIL 
No. 8668 

Neıredilmiyen yazılar seri •erllmezl------ ----------:----:--------------------------1 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Nafıa 
Vekili genel:'ll! Ali Fuad Cebesoy bu
gün Ankaraya hareket etmiştir. 

Giinll eçmiı nll•halar 25 1curu9ıur. Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

~mhur~et b~ramıbus~~~~~~~~~~~~ 

ne canlı şekilde kutlanacak 
Muhtelif vilayetlerden 2064 izci Ankarada yauı

lacak büyük geçid resmine iştirak edecek . 
1 

~nkaı:n, 6 (Tel~fonla) - Bu seneki Konya, Kayseri, Kütahya, Malatrn 
D h ft A • _ Cumhurıyet bayra~ının_ diğer. ~ene- Pertevniyal, Samsun, Sivas, Trabz~n'. 
l"')U 8 8 merJ lerd~~ ~aha c~nl~ bıor şekılde tesıd edil- Vefa Yozgat İçel Bnlı\ce•ir İs•n b l 

! m~sı ıeın şehrımızde büyük hazırlıklar .' . ' . . ' . - ' · ' n u • ·-
k d •• h• k • ynpılmaktadır. Bir çok devlet dairele- lzmır, !zmır ıkıncı, Kabat:ı~ erkek 

8 8 mu Jm 8 rinin harici elektrik tezyinatının t:ımir liseleri, Balıke~ir, Erzurum, 1.,t:ınbui, Şark cepheaindeki harekata aid en yeni resimler: Bir nehir ü:zerinde 
ıokak harbi 1 

•ı k !erine ba~lnnmıştır. Diğer vililvct ve Sivas öyr<>tmcn okulları ilP Bursa, Israr ar veri ece k:ısnbslard~ ~:ı b:ı~'l':ımın daha mükem tanbııl, İzmir, Kast:ımoni •. l{~nya, Si-
me! olmaqı ıçın hazırlıklar Ynpılmakta \'ns Sannt okulları ,-e İzmır iıc:ır.:;t li* * * '\ olduğu~n dair Ankaraya mnliımat gel- ~<'l<'rindcn ve ı;chrim!zdcki _Ii:~<' ve orta 

, . . l • m<>ktedır. okullıırdan kırk 1<ek1zer kışılik talebe 
Nazılığe karşı bır urıs- Maarif Yeklil<'ti bıı yıl cumhuriyet kafilcl~ri_işt!rıık ed~!'tir. 
• J k h · t ı . · ı · bayramında yapılacak geçit ti.irenine Bu 17.cıleorın daha zıyade Ank:ırovn Hava 
ıyan l cep esı eş~ı 1 iştirak edecek vilayet izcilerini teshil gelmemiş talebeler arasından secilni.e-

ıçın Va tikanla mühim etmiştir. sine _dikkn~ ?lu?acak~ır. Bu izci knfi- • 1 
Adana, Afyon, Antalya, Antakya, lclcrı 23 bırıncı t.eşrın 941 ı>erııcnbe fi Y e 

Moskovaya 
hücumla Taarruz 
d •• 

köprü kuruluyor. Bir köyde 

Şarkta dün de 
yeni muvaff akı-müzakereler cereyan Bursa, Denizli, DiyarbakıT, Edirne, günü. An~a~:ıda bulun~~ard~r. Geçit • 

Erzurum, Eskişehir, Chlatnsarny, G:ı- resmıne ıştıralf. e~~n hutiln ızcilerin zayıat ediyor ziant!'p, Haydnrp::ışa, Kast::ımomı Kars miktarı 206-i kışıdır. 
1 1 

uşmana ~Almanlar merkezde şi-
verdirildi mal ve cenuptan Mos- yetler kazanıldı 

kovaya hücum ediyorlar *** ·---11 Vnşi:ıgton, 6 (A.A.) - Sah günü 
beyaz sarayda kongre liderlerinin 
milhim içtimaı vardır. Ruzveltin bu
gün yarın sayfiyeden dönmesi bek -
lenmekted.ir. Bitaraflık kanununun 
tııdUi projesi tamamlanmışsa da, reis 
bu hususta kat'i kararını vermemiş
tir. Sah günU içtimada Ruzveltin kon. 
greden neler istlyebileceğj anlaşıla. 
caktır. :fl112veltln ;· mebusan ve ayan
dnn acele karar almak Uzerc muha
liflere tavi2atta bulunarak yalnız 
ticaret gemilerinin silah landırılması-

-, Askeri V az i_vet 1 
-. .-

Umu mi taarruz Mosko-
vaya müteveccihtir 

nı iStemesi muhtemeldir. Af ı L • d k k ,. 
Vaşington! ~ (A.A.) -. Beyaz !la- man arın enınera a arşı at' J 

raya ve hsrıcıye nezaretme menRup 

y_Uk~cl~ şahsiyetlerin tahmin. ettik!~- bı"r hareketten vaz geçtı"klerı" 
rıne gör-e Ruzvelt Moskova ılc Vatı-
kan arasında bir yakınlaşmanın vu- I I k d 
ku bulnblk~ck!ı;ıi.ve bu yakl11şm11nın an aşı ma ta ır 
Sovyet!er bırlıııı ıle papalık :ırasın -
da mümeRsil teatisi ile ncticeiencbi
leceğini ümid etmektedir. 

Ru;,yada din hürriyeti bulunduğu 
hakkında Ruzvelt tarafından yapılan 
bernn~t hil'ldlmet mahfillerinde 
muhtelif sekillerde teyid edi!mekt•
dir. Z::ınnedildiğine göre güdülen 
gaye, Almanyaya karşı din noktnsm
dnn bir çenbeı leme hareketi vücuda 
getirmektir. 

Nevyork, 6 (A.A)-Miron 'faylo
run reisicumhur Ruzvelte getirdiği 
mühim malumat Nevyorkta büyük bir 
merak uyandırmaktadır. Dün apartm,a 
nından çıkarlcen etrafını saran gıızete
cirler bi'I' şey sö.ı- lemesini rica etmiş -
!erdir. Miroıı Taylor şu cevabı vermiş
ti r : 

- Papanın sıhhati çok iyidir. 
Londra, 6 (A.A.) - Niyüz Kro

nikliıı Vnşington muhabiri, nazi!ij!e 
karş ı bi r hıristiyanlık cephesi teşkili 

-De•amı 4 nail ıı.ah<fede -

ııman . Amerikan 
aımnerı arasında 
çarpııma m1? 

Tanklar , asker ve ınal
zeme dolu kamyonlar 

ve piyade taburları 
imha edildi 

Mühim miktarda Al
man tayyaresi tahrip 

olundll 

Harkoj ıaarruzu şid
detlenmiş, fakat burada 
fAlmanlara iki cephe 

açılmıştır 

Halk ve ihtiyaç sahipleri adilane 
bir istifade görmelidir 

Baltıkta Sovyet ihraç 
teşebbüsü kanlı zayiatla 

püskürtüldü 

Hava harekatında 31 
tren tahrip ediidi 

Berlin, 6 (A.A.) - Alman tebliği: 
Doğudaki taarruzlar dan de yeni 

muvaffakıyetler ka zand~tır. L~
niııgradın batısında Kronştadda bU
tUn kalelerin bahriye ve sahil batar
.valarınm açtığı ateşin yardımiyle 
mühim Sovyet kuvv~tleri t&r11fından 
yapılan bir karaya çıkma teşcbbilsil 
müdafaaya hazırlanmış bulunan Al -
mn kıtalarının azimli bir hereketi lle 
tamamen püskUrtillmilştür. Ayni za
manda muhasarayı mPrkezden yar
mak irin yapıla,,_ şiddetli hücumlar
rla r. kamı•te uğratılmıştır. Dü~mnn 
ağır VE kanlı zayiat vermiştir. · 

Karııya çıkarılan Sovyet kıt:ıl:ırı 
d;ıj{•!ılrıı:ş veya esir edilmhtir. Ta -
m'.lmıylr ,·üklii müteaddıd var·urlar 
l.ııttı·~lnı;~•ır Yedisi fevkalade ağır 
olm".IK ~ız~re 22 düşman t!lnk ı t~hriıı 

- Devamı 4 üncü sahifede -
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iWUSAHAiJA incir satışları 
bu yıl çok iyi 

gitti 

l.$~hit :g Memleket Ha er r") ~ Al< tTiG ,, 
Hı meıklinlzden küçük g" stırllmığe razı oıunuZ,
ne de hakkınız oımıuan medhOsenauı kabul ediniz Mahsul geçen seneye nis

betle yüzde 100 fazla 
kıymetle satılmıştır 

Vergi tahsilatı çok güksek incir ve üzüm satışları J el Jar 
Geçen seneye nazaran Ticaret Vekaleti tevzi Muhtekir kimdir? 
41,5 ~_'milyondan °'fazla listesini gönderdi Urfa mebusu Sami Coşar soruyor: 

Muhtekir kimdir? 
Defterdarlık marifetiyle eylı11 sonu Ege böl?"esi re~ol.!esinden satılmı ·· Tam zamanında, tam yerinde sual! 

iıibariyle 4 ay zarfında muhtelif veır- olan beş hın ton uzum ve beş bin ton M ht k' k. d' ·· ı . ., H 1 ·ı d 1 t h 'l"t 5 "!)G 400 1· t .. d . l" t • T" u e ır ım ır oy e mı... e C' gı er en yapı an a sı a ,:ı. • ı- evzıme aıı· 1'1 e a er ıııcleVtek b' d" ·· r 
rayı bulmuştur. kvziine dair liste, Ticaret VekaJıotin- ırMu';;;nk~ ım. k' d 

Aydın, (Ilusmi) - Ege lıölge::ıı- Geçen yıl, ayni müddet zarfmdaki d l"k d I gelm' r c ır, çarşı eş ıyası ır. 

H 
' b k tr h il . b. enHaba a ladr_ara .. ış ır5. b' .. Muhtekir, tacir ve eınafm yüz a. 

ekim dilinde (.\legalomaine) dedi- •olur. ıı nen ere ·e ı ma sü ~rınden ıri tahsilat 4,337,134 lira olduğuna naz!ı- a er a ıgımıza gore, 111 tonu- rasıdır 
ğimiz (ne oldum) delileri her cemiyet.\ Hele cidden nüfuzlu bir mcvki-e yük- oı~.n ınc.ir. bu sen2 her bakımdan ı·an, tahsilatta bu Rene l,6!5!>S6G lira- zümün '-'iizde altmış beşi pi .. asnclakı' "'I h. 

1 
YAZAN : ,. 

Dr.Nigazi Kögmen 1 

1 1 t h 1 
• Jd 'h tçJl .. d · t be . Jı' '" n u tekir, Piyasanın düzenbaz 

te zannedildiğinden fazla tesadüf edi- selmi<>se artık ok ya'-'dan fırlamıs,tır. :nu< a sı ı gıl ürmüş Ye incır i15i ba- lık bir fazlalık vardır. ı raca ı ara yuz e o uz 'ı c t .., J ı 1 t 'k ' t'fl . ':! 1 e anm naskarasıdır. 

h 
\1 h 1 d • ~ ~ · ·b". ~t . "": '. 1 ·· d ·' t . " · ' 1 uhtekir, vicdan ve ahlak fıkara-lir. Onları tanımak güç değildir. Her Kalıp ve kıyafetiyle her yerel~ nazwrı ~ınc an sonuna kadar tallı gitmiıştir. Fı'at 111 ··ırakalJe ~a ıs oo""'ra ı &rıne a"rı mıı::tır ~, M 

sınıf alk arasında bulunduğu gibi her dikkati celbederler. Başlarını biraz • :. ,;u ogusta yüzde on kadarı nok ın on ıncırııı. c e yu~ ~}~e nı ıı;;i tarım udır. 
meslekte de rastlaııır. Bu <>kseriya bir daha yükseltmek için boyunlarını Jiizu- ı ~an olmakla beraber sahanm gittik- kon1isvonu satış kooperatıfler bırlıgıne, ,vlil:de o- Mulitek' k • 
irsi hamule me.<;e)e~idir ki hapsedile- mundan fazla uzatırlar. E~l kt•mlkleı-i Çt g-enio;lerneııi ve yeni fidanbrın ., tu_zu_da piya"adaki ihracatçılnra vf'ril-! u•ag" ıdır. ır, anun kaçagı, menfaat 
mez. Zemin ve zaman bulunca derhal !normal durumlarını deği~tirmi~tir. mahsul nrmeğe l.ıa':lama,;ı <1ebebile Vilayet fiyat mürakabe komiı:;y mı, mıştıı·: . .. . j ., Muhtekir 
kendini gösterir. Fakat ir::.iyete bağlı Göğüs haddinden fazla dıc;an<l:-ı; bel r~kol c bu :ene de geçen senenin ay- b.ugün vilayette :·al.~ .muavini Ekrem İnen· fıyatlarıncla yük dış lıekli'n _ d ' fare anbarı, hile kanta· 
olmadan (sonradan görmfüı:er) i de 1 çöküktür. Halk arasında (b:ı3toıı yut- nı (3ii,000 ton) tahmin edilını~ w Yalçıı;kayamn reı~lıgınde t?p'.amı.cak- mektedir. Üziim fiyatları iyidir. Umu-\ ır. • .. .. .. .. 
bLıraya ithal edebiliriz. Alevlenmek! muş) gibi sözü bunların va~ıflarını an aynı miktar tahakkuk etmi~iir. tır. ~ılh~ssa gıd.'.ı madclelerııı.ın fır:::r- miyet itiba~·iyle :mtışlar müsa:ttir. Be-; ı Muhtc~':· .Yu.~e guler, goz suzer, 
icin bu kötü ve iğrenç huy hazan tal Iatır. Böyleleri medhüseııadan pek hoş- ..\Iah:ülün idrakine ba,;landığı bir !arı uzermde muzakereler<le oulL~mı - bin ton incirin satısı hakkında henü;. I usan d tı~ nı yuzer. 
mektep sıralarında bile kendini gös-lıanırlar. Haklı olsun olmasırı t Yanla- ır:::da :ıiddetli bir yağmur ::a~~ması lacak, kara_rlar alın.~ıcaktı ·. ,\ynı zr.-, kat'ı sartlarııı t.e~bit edilmediği an __ Muhtekır, on on çalar, ton ton ya· 

suzdur. Bu karakterde olan!arda dai- Hürmette kusur mu ettin! \'eyahut Hin iııciı·cileri endiseye dü~Unni.i!;lii. si ve y.almz belediye tarafıııd:::n fiyat' 1.(, .. .. . . "l • . l . ı Muht~kir, hürmetle eğilir, sızlan • 
terir: Hepimiz biliriz ve ·'?ahit olmu- 'ı rına girilince el pençe divan durulur. ve bu ,l'ağmunın devam etme ,ı bü- manda komısyona mu ela hale erlılmemc- \ Jasılmıstır 1 .ar. 

ma bir büyüklük iddiası va.rdır. Ufa- kasta müstenit olmasa bile y -rle-ı··~ .ka- Fakat mahsulün. devam~ nıüdde- tayin edilme;;i lazım gelen !'HL\ nı:ulcle.1 OY enstıtu el 1 ta ebesı- 1• •na ını fukaradan ziyade bilir. 
:ı~ tahsill.~riyle kendiJeri~i büyüklü-il panıp selam mı ~·ermed~n ? .. \:ay hali- r.iıırc baska yağmur yağnıa mı~ . \'» leri hakkında cl:ı mfü:ıkeya<l" h:ılııı' l .1 - nin f aali:yeti ~?t .. kir, tükür n yüzüne v r· 
gun en yüksek mertebesıne yükselt- ne! .. Artık büyiık oldugunu ı~pat et- ılk yağmtır, iyi ineir! vüzde on eksılt- lacaktır. c: imaz ozune. miıılerdir. Her nasıl:ıa öğrendiği bir, mek zaman~ gelmiştir. Bütün r:iifuz ınekten hurclavı da. ; kadar çoi(a:t- Tirede hayvan hırsızlıg>·ı ı Kızılç_ulln _kör enstiWsü t~lebeleri, - Muht kir, hır~~zın_ .. gözü peki, 
tek karışık me5eleyi ta.le be ark.adaşla-ı' Ye s~lahiye. tiyl~ si~iı.ı peşini~d~diı-. . maktan' ba::ka· zarar vermemi~.tır.. • ._ , ~ muhtelit şekıtıerde faalıyet gostermek ,.:ıınanın kuduz kopegıdır. 
r~ıııı_ı huzurunda hocaya açmakla. vah- Şuphe yok k~-~utün bu _gı~.ıler derın Her .~ene bu ~ütunlarda bc>lırttı- Tireden aldığımız bir m~ktupta, tem tedirıer. t;nstitü son sınıf taıeoeıeri, 1 

Hüla a muhtekir, şeytanın ard ha-
..,;. hır zeyk duyar. Hoc~sının bu_ k_aırı-, lıir. rı_ıh .~astalıgıyle m:ılulcltırler. Re· giıniz g-ıbi. da ha ıncır ag"rrı~t:ı görHI- muz a.yı içi nele kazanın Kazan tep•~ mev •''•nKaranın Hasanoglan ve Sıva.;ın \'.ıı cağı. Al! hın belasıdır. 
"'k m"'c""l k" d h tt ğ ... ~ ı te ezler kiinde ('alınan yedi bas. hayrnnın Ti-:·e clız.eli enstitü binaları inşaatında cal·, _ ı Sökün d·Iini, kesin elini, kırın be ~ -..7'< e .. rşısın a ız ar e ı ı ..<'- a ı yı gorrn · m ' <len müstah,;ıli hir endi~,~ alıı·. -r~ddu'"-' 1 • onu .. ı · · ·~ b' ı II lb ı · hakı'k"ı bu"y·u"J J"k k d' · · ' • jandarma kumandam Hulki Er.:ınn t:ı- şacaklardır. Btı in~aat için ora~·,.; ha-tii:ıi .. 
. ". ~r _ n goz erını :ıı:~!'.~ ır 

1 
a ~ a n .: u · ~n ımızı (Acaba piyasa ne olacak, lznıi;: ~·e- J" ıh~ırasla parh:tır. Artık 

0 
hır ogunm~. tanım:ı~l~ başlar. Ne • haldeyız \'e ne mi~ çar~ı~ı bu :;ene mah,;uliine ııım- rafından bulunduğu ve failleı inin ya- reKet etmışlerdir. ı Bu, i ~:.e, böyle me?tdebur bir nes· 

mıftahı daha bulrnu~tur. Hocasının bı- ulmak ıstıycıruz. Evvela hatırlam:lk 1:1- rlHleıı 
11

;. sürprizler hazırlayor.) De- kal:ınıiığı bildirilmekte ve kencı;~i. hıt 'Enstitünün sekizinci sınıf kız ve ·~ <lir. 
le tereddüd ettiği bir mesele kar-ı1,,ın zımdır ki en büyük alimlerin bile bil· , 

1
. ·d· F.'ll k'k .. t· 1 .1. 1 ında muvaff:ıkıyetinden dolayı tc>h:'ik edil- erkek talebesi, Cumaovası nahiyesiı el • 

Çimdik 

d d l ' k 'd'lik ·· · • ·kı · bT · • ·11 ' 1 1
• 

1 rn 1 a muı:ı '1 ısı ın ıı mektedır · 1 .. 1 · k operat t r t 1 :ı. o :"'l ~ a ayı ı · go.sterır. O me- el~ en ; ınmesı laz~m gelen ummıının \'Cık hak ! ı lduğunu \'ahavi daim:ı 1 • ,.~ cıv~r rny erme ·o , ı çı ı1<. et- -c.-ıo----
"t'lc:p halletmek ne olacakmı'5. 1 Lır damlasıdır. Ve bız ne kadar çok bil- ı'' 1 t ·t~· . B' . d . . l·t kıklerme çıkmışı:vrclır. Gumarte,~ı ak- t ama zan Fıkraları 

Hele üniver:!ite hayatı büsbütün !!ek bile, bilmediklerimizi ayaklarımı- "\, ekmtı~bıı. .,.. . . "ot•ılı·ı lı ır vagon a y .. uıgın Çl '- ı amı köylüy<ı bır müsamere ve konser ---.-.·--------
.. 't b' · haz 1 O k lb l · ı l "a a u :>.ne ınr .ı mıh' " D" b h k K · · t be k h" "k b' · · l"k t 1 :us~ ır z~~n l ı~ nr. tan~ ~- ~ın ~ ~at~ ınc~ b:_şıı:ıız.tg?~.;re { e- ve bılhn·~a ko:ıpeı·ııtif ortalcları ınnL Af un/a ! a. ·arşı 1 a~aklı);u yolıyle ~ereni a~e . 's;Q. uyu u a ,ı a op-. J:Jektaşıge ceza 

ö, r, yu~c;ı ~ P f~% um~· nr ... e~: g7rh at u as ~.l!~.ümı sızf~c{emr i.mnı hic =-ıkıntısız, g-ecen .;;encılcn N Y?ı~·daıı zmır~fge me ·~eko an trene a~~ş ~rt ~· k' - ·t enler de .. I" R .... 

1 
gun~ı;111 _. •• d er e

1 
en ça

1 
masıkııı !- 1

1
11 . a~ı: ıyhanı1-1z. ıha ·1ıs ~uya a nye - ;•:;afrı vııkarı ıki miji f iana \'e .ko- ;, a_,z1ı ı enb. rnanı atdura yı.i lü olarak 1 rt~bns .ı Cu e ı egı m nah·y .oı~ ı;u,n. 1- t"·ı· . :ımaz~m gu111ı Akşehirde g-a-

ır, ,..,.,, ı ırn en an ar, ne r o umn- erımızın er moc a es.nde ona uy-
1
• rı 

1
• . t 

1 
•
1 

• uag anan ır vagon an Kızılçullu is - c e en umaovası ' 1 esının bo - re ıntırar bır beJ(U\şi babası oruı: 
mı~tu· ! Hendeseler, <X:birJer, hap·ana t, gun bir karakter takınmak, mü,,takbel '~ l 1 '. ~ :-a . 1n.ıı~h:ıı.t11 ıı.:. . . ... J ·ı•t- tmıyonu yakınında yangın çıkmıştır. ·uk koyünde der tatbıkah ~·apmı~ - s.ı·ken ;pıkaıanmış ·e 'l'ımorlenk .iıı 

b t t 
·1· 1 . h ' t' d .. k ı· . . . . k .~ 1 ııcıı mı ,,ta '" <'• ınııı ~uz e '. İ . 'tf . . . 1 ı d k' l··· ·le•" rrez . ı 1 ı . ıw na _ı ı_m erı e~ omm ,rn .a:sın a yu ·se ı. m~_ız ıçın pe .luzum uclur. F:~-, . " 'ı s' t. ko .r lifi ·inclc Ql"- .. zı_:ıı•r .~ ~ıyc:ı yetı~ere' :;angını ıı ve ~ı''.ar a ı ~oJ .ı. '."·. mış en ı r. ııuzuruna çıkarıımış; Tımurlenk fc. 

):rıe*mı~ı~·· E~e~ıyatın ~al~ıka::;ı~ıa kat bu, lıııyükleri istıhfaf dmek, ku- 11.:;-
1 

1• e .. ! · 3 1 ~ i op,c a s el" en -;lik- >:ondurmuştur. Bu sebept€n tren dört En.tı_tu talebesıyle bııı.!ıh~e yapııan ııa haıd c .llıddetli imiş .. .Biraz bağı
~·uks.elmıştır. Jlamıdler, Tevlık F.ik- etikleri hakir görmek demek <!eğildiı. t •.• l. 1

1
' ~ Kkoopcıat 1f1 f{.et:;eıı ·1 eı -l 1 • ·e saat kadar Kızılçullu civ:ırınd.ı kalmrn bu tetkıkler esnasında koyluLı·ıe ha - ıııı çagırdıktan sonra 1 ·a:reddın ho-

l h 1 d 
., - f · . c c ., ·uru-;: n l wı ma HU e nı ~ - . · b'h b 1 t . '·' - · ı ret er ep onun l •>stu ur. 1.,;og-rıı .nı . 'e ycr!<.:re suründüreoek kadar ıfrat - · k · ı"'ı f . ' . . t . ve tahkıkat ) apılmıştır. Yanrrınm :::e- ı alıeı·de ulunu muş ur. ı<,gıtmeıı - caya ctoıımus : 

• f' .k h be. d d ( .. ı · te ·l.· ·ı.. . , ... 18-'.W "Ul'll" 1 • ınt \ CJllll!' IJ, b b" h .. k ,. "' 1 .. k ..... B t • • nw,a ızı ep onun ~~ rıı~ e .11": '-'.u- ıır .. va:ıu, ne de hızı gu uııç n·eyk:e ,; _. . . ~ı" . :: ld kt " ., el ele e t enuz ·atı surette anla~ıl.mıa - ~r, .ıa~·ın. on ıı -ncı gun.u orııova _ıe):- 1 - Hoca efendı, bu zındık herifm 
ttln bunlarla beraber ı İl' şımdı oc ıh- du~urecek kadar (ne oldum) deliJi,Vı ! ı ııı~ n 1 • ' ıııp .,atı ~ an _om 1 

•. mıştır. tıncıhk ıstasyonı.ına gıderek z Ytıncı-; ez"ıtsmı . iz verinız. Fakat eczanın 
tı;-;ns için bir ııube ~çıni::i, uııiYer:.it .>e I-Ier iki:,i de muvaffakıyetlerim;zi Vi! Nlıle~··k kfü• ela m~ıst.~ıhsılın olcluı;u- \. b l • ·1 k lik tetkikler .vapac.1klarclır. jga_1·ct aO-ır olmasını k"terim Eğer ·ık-
girmiştir. Onu ~~r g_örmcg\! Kimin h.ak- . ·uk;elnw aşkımızı köstekler. l ırn. ıı'.'.~.~· bt\.~ene~.1 fıat ge,.cn ::eM- f 111 a a J 1 bez Emnıyet n1üdürü geldi ' , zuhu~ ederse sizi cezal~ndırırı~. 
"-~ ,·armış! .. lırılı uıak.lı ııer ... rr.~~11.,te' • e ol~um demeyiniz, ça!ı;.tım, bu ,ıcn, J ıı~~<l.e : .uz f:ızlad~r.. .. . 1 • Tiftik ve bez mevzuu üzeriııd, dıin . . .. .. . l • ·asrecldin hocn ihtiyar hektaı:i. 
~z ondadıı:- ~ak~t yıne _gozunıu~d,-ıı hale geldım, daha çok çalışıp daha yük·! .,ı h.oQp,. ı at.ıı ~lırnı<.la k:-ı.:.ın / 1111

· i~:1_ ;a~e müdül'iüğünde istişari bir tPplaııtı . Şehrımız emıııyet ~uclurlugunc t: '. P öyle bii:- clıkkatle bakmı ; 
k.ı~n,ııyor kı _YU.Zs~zlukl~n d7 c.-ıh.ıllı~•- .,ekkre ula aeağım, demek Ji.zım gelir. ı ~:· 1 ~: mı~_lı d,l ) ıııc. koopc. at:.~ 1 ~~ ~i ·ir\ yapılmıştır. Bilhassa ambal&jlık hc1. Y~ 11 ~~ı_1rı:ıı ·. oı~_n e~nıye.t _tımum mu · i - Ulu hakanım. Allah bunun za
<'.rı .ıcadar buyuktur. Ekscrıya çırkın 1 Hakiki tenızu, ilmin ve .l.ıinııe:tice .se-\ "~~ '1 r:ııı<~a~alesı 'e. nazım .1 'ılu.ın · fiyatları üzerinde konuşulmuştur. duırlugu uçtıncu daıre reısı .Mnhat U.r- .en ceza;.;ım vermi~. Bu herıfin bir 
ı.aziyetJere du;itük1eri halde sanKi hıç 1 rcf ve ikbalin temelidir. Bumhm mab-ı ~.ıııesı yıızuncJ.en_ kıl~.da )Jn·!. ~ı~a~, et ı .Mev,;im münasebetiyle pamuk 1,r,,;- gııç Ankar.a<lan ge1mıstir. lgtnnbul PO- .ıyağı çukura lıatmış. Bu yaRtan ı;on-
ır ~~ olmamı, gıbı hareket t'dHlcr. rum olan (ne oldum) delikri kendi 1 1-ı kunı~tıın nşagı du~memı>::Lı. lie~ ~eleri için mühim mikt.ı rch :.ml1:ıl:ıjlık ııs z:ıektebı nrndurıtıg~ıı~ ~.>'ın ~ltım111 I, :ı huna ne ceza verilir ·i. 
ı ukrugü yagmur sanıriar. kaıraıılık hilviyetleri içinde mahsm Jca- ÇPn sene hurdayı ınhı:-ın3·lnr ıdare 1 beze ihtiyaç vardır. l7:mır ~mnıyet mmlunı ~aıt O:ı:gur, ~·e-ı - Hiç olmazsa beş on "Ün aç bı-

t..:zun boyıu t..-ı.:;vıre ne !üz.um -.:ı..:- lırJ:ı.r. Hele umumi takdirler .. nazh:u· Lı.:J kuruş arasında altlıgı lı~ılde bu . . • " ııı Yazıf<'sıne başıamak uzere cumartP- r:...lalım. 
chr ! l!:trafımıza bakalım: olmuş l'll'ref payekrine n.."la ::- mcs••lc-ı~t·ne 8-!> kuru~a saııı:ı :ılm:ıl:tadır. l\-1anısadan bır şıka yet i ~iin~i ı;;ehri_mızcı_cn . ay~~lacak>ı~·· .. l _ Olmaz ulu hakanım. Bu ceza-

h.aç tanesi göziımüze çarpar. ,::;e il mezler. Koopcratıflc . ın m11,..lahs•lın malı- :\foni.~a, (Ilu"'u'J.İ) - Hal)er alc\ı;i'ı- \ lzmır ~~myet amır!.ıgı.netayın <'<!ı- ııın d:ı tatbikine Şl'r 'an l'e ·az •·ok -
\'e perişan bir halde varııkıı bir ~:d,ı- Sayın okuyucularım: H.:r salında, lll :=;atmak kayg-u:mndnn ~\ı:-t::r~usı: mızu göre, burada e\· başwıı iki litre. ~n, .ern.ııı~ e.t umum ~u~~r!ug!ı enmı - tur. • 
mııı yanına yanaşıp ~nel.erce Jıizm t san'atta, ilimde, idarede ve her şeyde ıım ortakla~?~. 1;;-tıhsal .ettık.erı ınc•l'I gaz \'eriıdıği halde köy e\'ıerind dagı- \et amırkr~n~en Azız Tuzun <le Anka. I ~'eden~ 
cttıkten sonra yine kendisini meydana mümtaz bir mevkie yük.<;('lmek istiyor- cl cpolııra gotul'l!P ıeslıın etmekten tılan mıktar bir litredir. Halbuki şe- 1 ıadan ge~mı~tı~·· • . . _. · . 1 - Eğer açlığa tahammülü ol Ha idi 
ç1karan adamın parasıyıe mü:;ıaı.ıı lJır ;-;anız daima kendinizi nok.:ıan görünüz. b:-~ka bır 1i bınıkmamasınd:•n zıya- hıırıerde elektı ik vardır, köylü ise bun- . Dcnızlı .e~nıyet_ uıuırlıgıne tayııı <!-

1 
J,u herif oruç tutardı. 

.• güç sahibi olup da velinimetini taııı- Ve işiniz icabı neye çalııımak ve n{'yi de n:u~tah,,iJc yaptığı dahr. büyük dan mahrumdur. Yine şehırıerclc kah- c~ılen şchr:~ız adi~ ~.ısım . r~i,;i Sırrı 1 Sam i. 
mıyanlar .az mıaır~ öğırenmek lazımsa onları arayınız. Da- lı!l' faıde vardır. vehanelere .kahve tevzii yapıldığı :halde Erkan pc.ı~enbe gunu Denızlıye hare- 0110 __ _ 

h:e.'>taneden çıkıp kabu:d~ :rmı )p - hn çok çalışınız, daha çok öğreniniz, :.\lü.'talısil borçtan kurtu imuşilıı'. köy kahvehaneleri bundan istifade et-'I ket edecektır. \ ll. <l . • l 
.t::nmiyenlerın hı.kayelerini neı· gün fakat zinhar lıildiklerinizlf' hastalık i\füslah~I. istihsal için w~~!Jmtı olan tırilmemiştir. Vilayetin buna bir çare Altay ocag>·ı (Ong-resi i ( ıye e tayın er 
u.:nliyoru.z. Ana ve babalannı taııımı-

1 
derece:-ıiııde öğünmeyiniz. Hak1 ı oldu- P!lrayı zam:rnında muntazaman kre. bulması rica edilmektedir. j C H 1, A - . . Üd s.·.:ınıar, hatta kravat. ıa. r.ınm ve ondüH!- ğunuz kadar yerinde öğüniinüz. Kendi di koopera. tıflel'inden . :ılmaktadır_ . 1 . . . !tay ocagı koilgresı top- eıııııı ceza hakımliJ(iırn ~iirt ha-

l h be Ir t b b 1 k f Hırs ı k 1 d J · ı h t• · ı·- · h • l;iıııi Lütfü, 'J'ire ceza hakımlıg'ınL 
.ı s~ç arının ey tı ıçınde sebel:n ha-, nize hakkınız oJduğtı kadar kıymet ve- at a Vergı oı·cunu 1 e operatı JZ a r ya a an ı anmış, lC are ey<: ı reıs ıgınc UflUSl • 
yau balarını hızmeıçı ın'.lvk :ıne llÜ- rlniz .• •1.: mevkiinizden küçük gösteril- ödemektedir. r . . muhasebe tahsil şeflt>rinden Ahmet ' evşehır · ulh hakinıı Kemal, Nığd<> 
f.urı:n!er .uz mı görülmiıştür7 ı mcğe razı olunuz ne de hakkınız oJrııı· İncircı malı te lim ettikçe ılıtiya- ~ırkagaç., (Hu,;u;, ı ) - .\.ıtı ,,ydıı· Acar, veznedarlığa ... ami, Kutipli ;,, :ız.:ılığına .:. 'evşehır miiddeiumıımi 

Ayıbdır demeyiniz, sıze d~ cc; al:>ı yan medhüsenay~ kabul ediniz. Birin- cı olan parayı alır. , Iah.>ulü bitince Bergama, >:>oma, AKhısar Ye Kazıımız Kazim Darendeli, muhr: ·ipli· e Abd 't nrna,:ıııı Zühtli, Ordu müddeiumumi 
haz ·ciır: O okumu , büylimu ,Jılr. l ıım dsi sizi tahkire, ikincisi (ıw oldum) d~ lıe;;ap görür, lı:ırem üzeri!ıdeıı ka- ara~ınaa hayvan çaımak, ev ııoygun- 1

' h 'l ırlıan \ e ıduro mcmurl~guııa ~li r•rna\'ın ligine Sandıklı ınüddeıumu
\~ irtan sahibi olmuştur. Utu1. ;ı.enc 1 iiliğine süriikk;r. İkisinden de s~~kıın- ian parasını alır. İı.cir ı;ıı ar.unda cuı~gu vaırnıarı esrarengı~ b;•r şeKııuc Güllüata ,:eçilmişlerdir. Yeni id~ı r€ nıhıi Kemal, Adıyaman, müddeit~mtı 
e\-.-t>Jki akidelere eıbett.e in tıbaK' (de- 1 nız. Ye her lahza dü. ününüz ki !Jilnıc· dıı elde edilen kardan h~sse~ın i ce- aernm eı.lıyorctu. tiu ışe ı.ızım ge;en heyetine muvaffakıyetler dil" ·~ mi muavıırnğıııe hakim namzedi 

O 
.
1
. - . ,,, t · chemmıyeu veren pnctarma komurn- . • }'" l,üti'ü, Gördes müddeıtıtmımi mua-

tn<Z. yenı ıgın «Şıkıdır, .• :nniıı ctüs- diğiniz daha pek çok Ş!'yfor vardır, ve kPr. nırnı1. J< .. ıwer .ı:ıa.\·ar, nıha,·et şeb~kc ef- l(oruma .. ıneclısı _ .. .. m:mıdır. !sizin lıilmcdiklcırinizi karşınızdakilerin Enelcc i~e, daha nı:ılısul başla- J _ ...... \ınliğıne Denizli tiza nrna> .ni Alı. 
Dü .;ünmüyor ki h<'r yenili. nwz· ;en bilmek ihtimali de az değildir. madan j·üksek .fa iz le para :bulur. Bin ra~ıını Ye yata1<1arıııı tesbıt ctmt:;:, çal_- Çiftçi mallarının korunma~• kamı - Tavas ılza muavinliğine hiikım n:ım-

m · h d' :'vl . - dııoarı hayrnnıar ve evıerden aıoıKlaıı nıına göre zirai asaviş i"lerivle me"gU' Zl'c!ı Tc •fik adliye vekülctince rn-
uı em ır .. • azının meısut ı:<tikbaı. nr. Niyazi f(Ôl"JlD.\" ;.;ahmet ve güçlükle elde ettiği mah- eşyala-:- ela meyclana. çılrnırıımıştır. olmak ı·ı·zeı·e İzmı·ı:." .. "t k • . 1 l~ı · d ı hazırlıyan bır hazine oldu<runu dü;ılln- !-. Ult'ı'nü muhtekı"·ı·n ı·ıı~. afına bır·akıı·. ' , ıçın eş.. ec ı en ~ ın e ı mişlerdir. ... • _ • ., .En zi,·ade tees;;unı mucıp oı:nı nok- koruma ınecıı·,. · 1 1 · t· · 

mek bıle işt€miyor. p ·1· k · 1 · ..\Iahsül sonu mutlaka borçlu çıkar. , • · , . k b .. ,. h . b . v· . . . ~ıne reıs o arc1 ~ par ı n-
l"akat daha neler neler görmeyiz? ası ·orunn1a lŞ eı·ı thtiyati bır tedbir olarak bağçesinı ta zabıta ııe al,ı atı ıı ~a ı la. 

11 ' 0.ı laye~ ıdare heyeti azasından avukat 
• ·asılsa devletmekanı'zm:•sıııcı·.• b,'r· .-,·ııı ş mukhtarının el aıtıdncl.an Jbu mct_ese_ ıeıekrıe Baha Yörük, ikincı· reı·s olar.·ık cl,·ı Ab-

.. • ,, 'er,;rimizde bulunan seferberlik u- tüccara ip_otek eder, iki s~nc sonra aı b ı nn · rına -d;ıJva. sahibi olmuı:.tur. Ku"ç·,1· i,· lıı'ı· n1r.- · ı · b ı · d · d · b aıat ı ut ubıız:ıkasıdeııı·ı:z ' a · o- dullah Kitap"ı intihap edilmiR.le-rdiı·. " 
1 

b'l .. , mum müt ur muavini Hüsameddin, düıı ağçe e ın en gı er. Aynı ağçede mu anını e rı e .. " 
rr.ur o ınası ı e bu iğrenç ihtira~:ın1 n lzmir pa if korunma teskilfl.tını teftiş- boğaz tokluğuna çalışır, dtdinır, sö.. Gaz .'flkıntısı: ~ 
meydana çıkmasına mani cıeğ;Jd ir . Da- le iştigal etmi tir. Dün ögleden sonra :ıer giderdı. Tapu ,ve icr:ı. arsivlerı Gaz sıkıntısı burada da göze çarp- Açık konuşn1a 
na ılk günden etrafında bir hoşnut:;m:- teşkilat mensupları Ki.ilti.irparkla muh, l.ıu muamelelerle dolu.dur. kt d Eld t l 23 k 
>ul\ h.·ı.~·1 olur. Kenc.ıı·nı· bu··,..u··ı. !.!o" r•lı·ı· " t'ı . l' ma. a ır. e mevcu gaz ar . uıı:uş ---- ,. 

.,. J "'.. • telif ta ım ve tecrübeler yapmış, vali Kooperatıfler. bu çok fo~i sahne- •· v ev ba.,ma 250 gram 1 k t ı .30 program, 7.:1:~ müzik: lı:ıfif 
ı'iı; amirine karşı m~cbıır oldu•.,tı sa."- d T k ı d "''l.nd':1 . t' ., M . d 2 b~ ara· ev- Bay Avni Meserretçiog"lu ·, (Jll) 7 4"" · " ,,, • Fua u -sa ın a bulunduğu halde ı;:- .l'ri tarihe karı~tırrnı~. Heııap . onu ıA ır anısa a t ek ınogram · . . " aJıln haberleri, 
g•vı bile e~irger. Ara :;ır~ şı'ka' ~·-ctç.' 

0
:. 

1
. be l'k ··d·· · · lı t h ·ı zı -e 1 m · -

111 
en_ .e. :\Iisafiriniz bulumrn na.Y ıf. iıL ın 8.00 mı··ızı"k·. Senfonı'k nıu"zı'k (Pi.), 

.. ... J • er r ı ·umum mu ur muavını, uta- r.ı~'ı; a sı e yeııi tarla, ha he elet sahi- tok .,.az bulundurru hald b J - • -ıı ıgu nuz Jaubalilıkleri de bu sınu'a bel · · 8 "'.. . 0 
• ' e uraya caJ.ı bugün saat dörtten sonra matbaamı- s 30 g fi · t' 

tıı l t l
'd" K . . . t linı ve tecrü erın neticeleıriııden mem hi c,lmak imkanım vermışt:r Du da ta- gaz gonderılmemesı sebebi l.ıir türlü z 1 .. t . t . . . ·· - · · evın, saa 

1
• 12.:30 program 

~ . a t; mc: ı .. ı:.. an un\~ _nıza'n bıb ~ı.ı ı ııun kalmıştır. lJU kay itleri le belli olm:ıktP.dır anla~ılmamaktadır. da ~e meııını emın e menızı nca e- 1~.:J!l ~ı!zik: Türkçe plaklar, 12A!ı 
ı:ıya ıann onunc geçemı~or. O talmıııi - ' erız. -aJ:ıns !ıaberleri, 13.00 milzik: Türk-
li•zım ol:ın z vk ne paha. ına olsa mut- Cu esnada Portekizlı bit· çavus j N . . çe p!Uklar programının ikinci kısmı 
Jmrn elde edilmelidir. Ashabı m~sal i- :··ııımak için ateşe yaklaştı; alayı~ıı~ I """'' !. APOL Ürdularının"' '" """""""""'' " "' ' """""t;.. katlerı yok.tu,_ Burası eskı~en beri 13.30-14.00 müzik: karmık prog~n~ 
hiıı İ:7i varmış? Bekliy dur;;un!.. o iJnerede olduğunu sordum. \'erclığı § MOSKOVA BOZGUNU ; had~hban1 e .ımıtşt. kBtEınlıt:r~.nhblırl kıs1mı- (Pi.), 18.00 program ve memleket 
gara:ıının halkalanan dumanları içiııj r. vap parlak olmadı; Alayının da- ~ ; ~ı .aı ~ a ~.1 ~ a 1 

1 İ:ı ~n ~} 
1
• ~ .. c ~ 0 

a_n- saat ayarı, 18.03 müzik: radyo salo•ı 
·anındak·n · . cak b:r 

1 
_ p::ıldığını, kendisinın küçük bir mUf-1-~ = ı .. ın. a ı~ım e _e .a er ~ ur~mege orkestrası (violonist Ner~p A~kın). 

, Y. . 1 e 0'.mıya. n ~•z~ılreze ile yedi sekiz yüz Rus e~irinin '1"'"' """"""'"" ' ""'"""'"' " "'""""""" 1 """""""""""""'"""'"""''"""".ıtı' zo:l.ıdık. Fakat agu. yara~ı~aıı d~_k- 19.00 müzik: fasıl hey'eti, 19.30 
dratında ııahat ı;errne.kk mesguldiiı. muhafazasına memur olduğunu, y; YAZAN: Napolyonun Perde ÇEViREN : Şakir Hazım toıları v.e eczacıları ı!e bıılıkte duş- ajans habeI'leri, 19.45 serbe.t 10 cin-
Bu hareketinde büyüklük zevkinin t t-' .recckleri olmıyan esirl'erin blrbırle- Ça vut u Burginyon Ergökmen nıanın lutu! ve a~ıfetme. bırak~ık.. kika, 19.55 müzik: saz eserleri \"<' 

min (dildiğini görür. Zira l>ekliyenl r~rını yediklerini söyledi. Ve ilave et- - 18 - Dorogbuı - Bıt - Bır kantıncı--. Qyun hav.al.arı, ~0.15 radyo gazct~.;, 
oııu bc>kliyor lar. İ sler yalnız onun hi 

1
.1 t•: cBiri öldüğü zaman, geride ka- gelt:ce~ daha çetin giiıılerdc kuilan kolay kolay aıılıyamaz . • 1 .. 1.. .~çl~~.. b • b. .• 2_ 0.46 muzık: · ırıema. orgu (Pi.), .. ' . ıı:ı I· ··ıu .. ·nak ıçıı ki l ! !\ ı b r.ı·ııı c oı·c uncu gunu ce n ır nı- 'll 00 ziraat takv·m· 21 10 .. "k· 

?ll('tiyle olacak. Bu az büyüklük mii '! .l!~ı taaı·k, o yud. par~ahyl ardak araların- ' ' . .. ı sa . ıyorc ll!ll· . . .. , . ~ a~ itkin l.ıir halde ıdi. Den!m- :·iivÜs ı·aparak akşama Lah::~ıa :{eh- Saint.,,:\ens ~eptetı (ı,PI ) . ?1 !f10t~zk"!o . 
• ld <ki' .• . . 

1 
.. sım e ıp yıyor ar ı.» .. Bugun, ardcı vazıfesıle lıırr,ok ku ıe bırlıkte, vazıfo ile buraya gelen • kt • D b , • • · • " · • - .. , ~ 

«. e o um» ılıgı ıle sislenen mant:- 1 Sözlerıııi isbat için ba b . . ~uk su~aylar geride kaldık. ~\!aksat,! aı;ker arkadaş, Flament'a acıdı ve :n ta. ıg-ımız • orog .. u~ Y~ vardıı<. nuşma (100 ene önce nıı..ıl ya ıyor· 
kı, h:.kiki vazife.~ini dü. ünme.-;inc n:aııi ~~upıldığı yeri gösterdi y:1~ul~nd~ oncle gıdenlerin yakıp bıraktıkları'. ç~ıntasında ihtiyat olarak taşıdığı t~ı~~~c·~~·:ı.-,·k:·\ıı~ıor~ııı·u.J.~~~~~aııc.:;~ 1 ads~~r cı_ı:~-) · 21 

·
45 

müzik: l<lföıik Türk mii 
~um uz yerd ... d "t d . a.teşle_ rın etrafında ısınmak için •Ye- ı biı· çift ayakkabıyı. v.er·çlı·. )3u, ba~.·ı· t. ' • · ' " ' ' ..... ·' .. g e. e- zıgı programı şef Mesud Cemil. r ' en yuz a ım o e e' ın- " 1 ., ··-.de bol ı~ıı·ıı "\'~ l"lstl· 1 •. . .• 22 '30 . ı ,,;anlar, kendi ölü! r ini yiyorlaı·dı cıkm~_ş .ef~adı toplayıp ileri sürmek- bir iyilik olmaktan çok fazla idi. Ar- ~ ~ '' · 

1
'" " • • .ıt ıgı .çı 1 

•• aJans haberleri, 22.45 müzik: 
Birkaç gün b 1 1 : tı. Yuruyuş esnasında muhtelif aJav ! kadasım "edek ,·ı"akkabılaı·ını ver- şehre bu arlı takmışlardı. dans müziği (P1.) 22.55-23.00 ya, 

Askerlik 
;)iJ 7 doğunılular 

sevkedilecek 
İzmir yer li aakerlik şubesinden: 
3:;7 doğumlu Ye bunlarla mn

:ımeleye tabi olanlar ve muvı:z
zaf hizmetlerini yapmamı.~ yok
lama ka<:rığı, bakayalar ve hava 
teodi ini bitiı-enler se\'k edı!cceJ,. 
l rdır. Uu erat 10-10-!Hl cuma 
güııii yer li askerlik şu besıııtle ha
:t.ır bıılunacakl:ırdır. 

Toplanma gününde ~ubcde bu
lunm::ı.ı.-anlar haklarında bakaya 
muamclesı taihik olunacaktır. 

. • - sonr a, e:ı eme erıne J ~ " , (Arkası var) rınk' . j · ıınkan kalmıyap. bu esir lerin serbest lara menımp, muh~f ız kıta atından j mekle Flament'm hayatını kurtar~ ı pı ogram ve rnpanış. 
bırakıldıkları ha berini aldık bır takım efradın hır ateş etrafında mış q,,uıunuyordu. ( L H A M R fi Pilavını y~meğe davet ede~ çavuş ısınrn.ak:a olduğunu gördük. 1 Sonradan zavallı Flament'ın bir 1 Yeni mevsim- eni f ilm 
.'evgılı kant.ıncısi ile bırlikte Vilna-- . Kolagası ba~a bu . efradı yola çı- orman kenarında bazı arkadaşlarile M. K. Sinemasında i:!:ım=E~::m:::ııuım:ımlİıİllİııla~wmİııİİıliÜlıİııİlml 
d,.!l esir düştü ve mal kaygu::;unun ce Karmak emrını verdı. Oraya gittim ' birlikte ateş yakmaga çalışırken ka-zasını bol bol çekti. ve bu grupun arasında meşhur Dra-' zaklar tarafından bastırılarak öldü- SENBStV iLK Tt'RKÇE SÖZLÜ ŞAHESER! 

İkiııciteşrinin birinci günü, bir ge gon süvarisi arkadaııım Flamen'ti ' rüldi.iğünü öğrendik. MUSiKiSiNi Besteliyen SAA~l<iTTİN KAYNAK 
re evvel olduğu gıbı yine bir orman h ... uı~um. B_:ni pişirme~e olduğu at. J At et.ini pişirmekte olan grupu ye- Okuyanlar: ::\lü. IR "·uREDDlN - MÜZEYYEN SEK AR 
kenarında geceledik. Birkaç günden e,ını yemege davet ettı. Ben de ona, 1 l'inclen kıpırdatmak imkanı olmadı- • • • • 
Leri, artık nizami bir şekilde at eti kafileye ilti~ak emrini vererek muk:ı- 1 f;nı 1.ıu arnda söylemem lazım. B c 1 EC 
ıle hesleniyorduk. Efradın Mosko- bc!~de buldum. Fakat vaziyeti fecıy-ı İşleri biter bitmez derha. yola ko-

dun. yüklendiği erzak umumiyetle ll ı. yu!malarını sıkı sıkı tenbih ederek 
tük ·ıımiş; açlık, bir müddettir ken- Flamentiıı kazaklarla çarpı~nıadr. oradan ayrıldım. 
dini kuvvetle hissettiren soğukla be r.t ı y~ra l anmış ve kaç gi.ıııdii..- atını 2 ikinciteşrin gunu Slavkovoya (B!N E!R GECE) :Masallarınm Son Gecesini Musavver Bu 
!'nher başlamıştı. yedegınde _çekerek yol almağa ça11- ·varmadan önce yolun solunda, tah- Muhteşem Film Sinema San'atınm Biır Harikasıdır. 

Benim henüz bir miktar pirincim ~ıyordu~ Dı~.l~rın ~stüne ~ada~ ~ük-, k!m ~dilm!.ş ~ibi görünen büyükçe -------· l."ardı . Ye bunu daha çok m"h' h r- . ~len agır SU'iarı çızmelerı le yuruyil- bır bına gordük. Burada b irçok as- SEANSLAR: HER GÜN 3 - 5 - 7 - 9 da Cumartesi Paz:ır 11 de başlıır. 
' ' u ıın ~ su d k ld -
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.. .. ... • ~. n ~e eme o ugunu , o çizmeleri l•er ve yaralı toplanmıştı. Hepsi de u 1L 
ıse ere ~ebe ol duk l arın ı gor d ugum gı,ymıyen demiyeyim, ama görıniy~n berbaj halde id i, kımıldanmağa ta-



Cazim beraet etti il :\llili korunma Jmmınuna aykırı h. -•-------.... -=~----- ıeket ı;uçunclan meşhut cürümler ka-
OZUM nununa görı> mahkemeye •evk edilen 

785 Üzüm tarım 
244 K. Taner 
l 42 incir şir. 
107 jiro ve şüre. 
67 N. üzümcü 
46 Y. Ç. b~nciyo 
37 :!\!. Beşikçi 
:ıı Albayrak 
21 Emin piyale 
14 :Mehmet Sart 
14 incir T. A. Şı 
8 Xa<;i cllıirl k 

1552 
69802 

713;,4 
'· q. 

7 40 50 
R 41 50 
9 43 50 
10 47 GO 

11 .;2 

iNCiR 

203 Ç. S. Sü. oviç 
154 Ç •• -. üzümcü 
110 Ç. S, Akım ar 
90 O. j. kohen 
76 Ç. )!. Beşikçi 
47 Ç. A. Şinasi 
:15 C. TI. j. Franko 
:ı2 Ç. A. Knrako 
24 Ç. Alb:ıyrak 
22 Ç. B. Mizrnhi -7!l:l yekun 

·1408!) c!UnkG nkun 

K. S. K. 5. manifaturacı Cazim Bezmenin asliy" 
40 1 O 51 birinci ceza mahkemesinde cereyan 
40. 50 eden muhakemesi neticesinde ihtikar 
40 46 suçu sabit olmamış ve beraatine karar 
45 45 veırilmiştir. 

-ıı 41 ;ıo Sıhhat müdürü 
!~ 50 ~~ 251 Viliıyel sıhhat ve içtimai mııav~ 
51 50 52 müdürü Dr. C<>vdet Saraçoğlu, 20 giin 
37 50 42 50 ızinl~ dün ht:ınbula gitmiştiır. 
43 25 44 25 -· --
40 50 40 50 Haliı Ze:rtnn:raimdan mamwl 

" Omer Muharrem 
Çan1aşır Sabunu 

TOPTAN KiLOSU 

45 Kuruştur _I 
ı~=== 

Hamdi Nüzhet Çan çar 
Sıhhat Eczahanesi 

K. s. K. $. T . 
ıı; 2:; rn ;.o faz" Pmiz Ucuz ilaç 
14 20 -
·7 50 2· i'" ' "'\ 
1,3 25 15 25 
l:J 24 
18 18 50 
14 25 14 2;; 
14 1·! 

2:1 r>O 2:1 r;o 
14 11 

MADEN 
Kömürleri 

l.1ı ucuz, en Len1;z Kuk, sömı· 
ko:c \ e fiair m:ıden kömıirleri en 
ehv~n s:wtl<irla kömürlrr •llZ, nnk
J,ye \'e hıımaliye de bize :ııt olmak 
lizere \·nz1hanenizin, evir;?.in tle
rosuna" kadar yerle~tiri!'•·. 

882 l y kOn \Iii ·acaat yeri: ::<' ,,·zi Pa~:ı 
ZAiffRE flul\:;ırı Xo. 7 Telr!'ı.n: :1;J0·1 

28 •on n•:ı,.., 38 ;;o 39 :ıt's deposu: Ke,t:ınc p:ızarı 
7G ('. RUsn !JS 50 ; Rarda.kcılnr c;nknk Xo. :1 

_.;1~1~n~._!p~a~m~k;-=::---:::--..'.!2:--=_::::::~~====:::::::::::::=~ 

k 
•• 

ş a 
a a:r ·uf 

1941 Ikranıiye 

Si 
esapları 

Planı 

Keşideleı: 4 Şubat, 2 Mc-y•s, 1 Ağustos, 3 Ikinci-
teşrın tarihleı indi.! yapıhr 

1941 İkramiyeleri 
l Adet 2000 Liralık - 2000.- Lira 
3 < 1000 c = 3000.- t: 
2 c 750 • - 1500.- c 
4 • 500 c == 2000.- c 
8 c 250 < = 2000.- c 

35 c 100 c = 3500.- c 
80 < llO t: = 4000.- t: 

c 21 c - 6000.- c 
~ 

_______ , 
Tlirkl:re it l!la.ıık.um.ıı. para 1•brmakla yal11ıs pııra loirlktlnnlt ,,. 

fals almıı c •n" aada ta; bıl ıla de:ae:ıJt. eı ...... ~ 
, ......... , .... •h• 

ilanları! 
lz~·İe;~~-~liği .. ıatın al;a ko:uiıyonundan:···· .. ••-.•···· ........... . 
1 - >el- · k;to ıııı:ı :ıı; (otı17. :ıl ı) kurus t:ılımuı edilen i %00 

(on iıç bı .. beş ~-ıizl lolo sığır ~ti kap:ılı z:ııf u.ulü ilP eksilt
meye konulmufitur. 

2 - Y..ı<sıl me 18. ııj !141 runıarte·ı ::un,ı saııt onda ı<ışlada ızınir 1 

ıevrız m anı rlıgi s:ıtın alma komi. •onunda yapılac-ah"t'r. 
:ı - Hep·inın ta>:mm ccl.len t~tnn 4860 (clvrt Jıin 'ekiz yüz alt. 

mış) liradır. 

4 - 'feminatı mu\·akkat:ı>ı ;;s.ı ( liç yüz altmış dört ) !ıra 50 
(ellı) kuruştur. 

:; - Şartnamesı her gün 'wmisyonda göriilelıiliı·. 
9 - J<;ksiltmcye i~tirak edecekler l<:ınuni ve8ikaları ve teminat, 

ıe.klıf mnktuplarır.ı lhaıe ":ı:ıtındıın en az bir saat e\'Vel ko-
·-~:':';'~m~'s,..yona vermış iıulunacaklardtr. 4-7-12-17 

A..\'/(ıil.'A 1ır:xtv::~,1~-AL: Ji.U.,111.11/ıı" : ----

ı - Motorı~ \·asıtalar ıç.n ydek parça · raptırılacaktır. Bu 1şi 
Yaıımaga •alıp olanlarıu 15.10.!141 gününe kadar Ankarada 

)f. ı.ı. Vekaleti Harbıye d ,ı re•i rıyaR-etıne müracaatları. 
4 7 10 13 

l:cnıir j 'ı·-· -'-'- -------evazım .•mır ıxı aatın AUD.a komiıyonundan: 1 ~ Beher kııosuna 113:< kuruş L•ıhmın edilen 50 bın kilo sadeyağı 
kapalı zarf usulü ıle cksıltıreye konulmuştur. 2 

- J,;ksıltme lti-10-941 ııerşrnb< günü saat on beşte ızmirde kış-
lada ızm,r le\·azın• aınıı-:·ğ-ı . auın alma komısyonunda yapı-

" lacaktır. 
" - Hepsının tahm•n edılen tutal'ı 81000 (seksen bir bin) !im 

4 tenııııatı muvakkatası u:>OO (beş lıiıı üç yüz) liradır. 
r, ..._ Şartn:ımesı .komısyoncia g:örülebılir. 
> - lı~kailtmeye. ıştırak edecekll'I' kanuni ve"ikaları ile teminat 

mPh"tuplarını ıha! 'a:ıtındaır en az bır saat ewel komisyona 
- 1 Verınış bulunacaklardır. 30 :; 7 11 

•ta h -
1 

11 lll. Topkapı maltepe AS. SA. AL. KO. dan: 

-

- 1'apalı.. zaff usuliyle 300 ton pata tez Hatın alınacaktır. Pala
te,!n l:ıeher kilosıvıun muhammen fialı 10 kuru~ olup tutarı 

2 :ıoooo liradır. ?.Iuvakkat teminatı 2250 liradır. 
- Iwsaf ve .. h_mı i şartlar topkapı maltepe •atın alma komisyo -

., nunda gorulebilir. 
" - İhalesi 17-10.941 cuma günü •aat 11 de komisyonda yapıla -

caktır. 

4 - 'l'aliplcrin belli günde muvakkat teminat nıakbuzlariyle tek-
lif mektuplarını saat 10 dn komisyona vermeleri. • 

27 2 7 12 

1
1
z'.:'._'ir levazını, ~liti. •abn alma komisyonundan : 

rıe~er. kı.osuna o, ' •ekız kuruş fiynt tahmın edilen lOOOôo 
(~·uz .ıın) kılo kt ş s ·ır etı kapalı zarf U8Ulü ile eksilt-

2 meye konmustur. 
- Ek ltiiıe 15-10-941_ çarşa ·b:ı günG saat on beşte kı~lada iz

" mır !cvazım am.rl gı satın ::ılma komisyonıında vapılacaktır. 
u - llepsının tahmin edi!erı tutarı (:J8000) otuz -•ekiz lıin li-

ı-adır. ıl. ~ 
~ - Tenıınntı muvakkatası (28ı30) ikı bin sekiz vüz elli Jıradır. 

- Ta!ıp olanlar kanuni veoikaları ile muvakkat teminat ve tek
..ıf mektuplarını ıhaledeıı en az bir saat evvel komi.'lyona ve-
r ceklcrdır. - 30 3 7 ıı 

' 

(ANADOLU} 

Ankara M. M. V. Harbiyf' dairf'ıi riyaaetinden: 
Miktarı 

c~~ add 

Kablo arka tezkeresi 
Kablo mahfazası 
Kablo askı tertibatı 
Kablo tezkere çevirecek 
kablo 

300 
2000 

28000 
600 

Kablo çevirecek kolu 3000 
İşletme çantası 1500 
Emniyet kemeri 600 

1 - Yukarıda :r~zıh yedi kalem malzeme satın alınacaktır. 
2 - Taliplerin malzeme hakkında malOmat a lmak ve numunele

rini görmek üzere 10/10/941 gününe kadar M. M. V. harbi· 
ye da:resi riyesetine müracaatları. 4-6-7-8-9 

Ezine aıkeri aalın alm• ko. reisliğinden: 
Cinsi Miktarı Muhammen bedeli muvakkat T. 

Kilo Lira Lira Kr~ 

----Kuru fasuly:ı 
Mercimek 
Bulgur 

120 ton 301100 2250 00 

Odun 
Nohut 
Pirinç 

1 -

30 tfl'll 7500 562 50 
20 ton 30000 2250 00 

750 ton 11250 843 75 
40 ton 6000 450 00 
75 ton 41200 3093 75 

Yukarıda cins ve mik"tarlariyle muhammen bedeli ve muvak
kat teminatı yazılı altı kalem yiyecek ve yakacak maddeleri
nin 20.10-941 ıxızartesi günü sant 16 da Ezinedeki askeri sa-
tın :ılma komi;;yonunda pazarlıkla ~atın alınacaktır_ 

2 - İsteklilerin mezkur gUn ve saatte teminatlariyle birlikte ko-
mi~yona müracaa emeleri. 7 11 14 18 

lznıir levazım amırliği aatın alına komisyonundan: . 
1 - Askerı hastahaııesini•ı hastekan subay ve erat koğuşlarına 70 

adet sobamn iç ve dış borıılariyle birlikte kurulması pazar • 
!ıkla yaptırılacaktır_ 

2 - Şartname,;i komisyonumuzda görülebilir. 
;\ - İhalesi 8-10-941 çarşamba günü saat 14 de kışlada izmir le. 

Yazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
·1 - Taliplerin ayni gün ·:e 8ııatte temiııafüıriyle birlikte komis

yona müracaatları. 
-M-a·n-is~a-a-sk;.:likd~i:::r:-e,::i:-sa•t'."'ı•n-a~lın_a_k•o·m~İ·ıy•o•n•u-;b"'.ll§~k"'a"'n7Iı:':ğ'."'ın'."'d";a•n-: -

1 - Manisa askeri hastahanesinin üc aylık ihtiyacı için askeri ev
safı haiz iki bin kilo ;;adeyağı ·açık eksiltmeye konulmuştur. 
i\!uhamnıen bede!i :ısoo lira oJuıı muvakkat teminatı 270 
liradır. 

,, 

" .. l!ıale"i 20 birinci k~rin 941 pazarteı;i günü ~aat 16 du ya

pılacağından i>tcklilerin şartnameyi görmek için kanunun ta
yin ettiği Yesaik ve ieminatlarivle birlikte mezkur günde :\Ia
nisa askerlik daire~iııdeki 8:ıü~ alma komisyonu başkanlığı. 

-::-:--ıı_a_m_ü_r_acaatlan. 7 9 1_2_-'1'-'8'------
Bodrum aatın alma komisyonu ba§kanlığından : 

1 - Tahminen beh-er kilosuna 30 kuruştan .kapalı zarf usuliyle 
120000 kilo sığır eti alınacaktır. 

2 - illııhammen bedeli :16000 lira muvakkat teminat 2700 liradır. 
~artııamesi komi~yıı:ıumuzdaıı öğrenilebileceği gibi Ankara 
levazım amirliğinrleıı VP İzmir kor satın alma komisyonıınd'!I 

görii le bilecektir_ 
:ı - İhale 24 birinci te~rin ~1.Jl cuma günü saat 15 de komisyoııu

n1uzun bulunduğu Bodrumlu Snlih Uslu hanında ,yapıl acaktır. 
4 - İ•teklileriıı mezkül' gü:ı ve .<ant 13 cleıı 1 4 de kadar teklif 

ınektuı>J.:.ırını, koıni~yonPmuza vermeleri jliın olunur. 
7 lQ 1 4 17 

~~~-..... ~------.... Söke aıkeri satın a lma k omi syonundan : 

1 -- l 7-a-!141 car:lıinde iha lc>i yapılacak olan (7 42500) kilo yulaf 
ny:ı arp:ı Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi ilan edilmesine rağ
men talip çıkınadığıııdan pazarlıkla müda;vea edilmek üzere 
17-10-'ı.Jl tarihine kııcl:ır bir ııy müddetle askıya alınmıştır. 

" - Taliph>riıı )<1~nb'.ıl :ıııkara izınir levazım amirlikleri satın aL 
ııı:ı Komi.<yo:11:ıl'iy le f!ükC' a•keri S'!lhn alma komisyonlarında 
ıııe,·cu,ı ~:ırtnameler dahilinde 17-10-941 ç:~amba günü saat 
ı 1 l'C h:ıclar Söke a,kui .;atın al'lla komisyoouııa müracaat et
meleri ilan olunur. ------&....-... ---- -.....-..----~~~~~ Çanakkale MST. MV. satın alına komiayonu .-eisli jiindeın: 

1 - MST. i\IV. birlikleri ih_tiyacı için 20 tooı sadeyağı kimyevi mu
ayene ile 15-10-9-11 çar~anıba günü sııat 11 de pazarlılka sa. 
tııı alıııacaknr. 

2 - Beher kilo~unun muhammen fiatı 17!) kuruş olup ilk teminatı 
2G85 liradır. 

3 - Ev,af ve şartnamesi lıcı g[in komiyomımuzda görülebilir, İs-
teklilerin müracaatları. 7 9 11 

~~~~-----.-.,..----:---:~-;---~-:--~---~~~ 
lzmir levazım amirliii aabn alına komiayonundanc 
Cinsi ;\iiktar; 

Koyun eli :Ho kilo 
Koyun ~ti 340 kilo 
Domatez >alçası 5000 kilo 

1 _ Yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem yiyecek madde-;i 
pazarlıkla satııı alınacaktır. 

2 - ]halesi 8-10-941 çar~amba günü saat 14 te kaşlada i ımir leva
zım amirliği satın alma komisyonunda ~apılacaktıı·. 

:ı - i"teklileri:ı belli gün \'C saatte teminatl-ariy'.le birlikie komis
yona miiracaatları. 

~~~-:-:'!"""::-:-""!"';'-;:~~-.-'.'".":-----------------~, 
Erzurum LV. SA. AL. RS. Hğinden : 

1 - Kilosu altmış dört kuruştan 21000 kilo sabun kap:ı.Jı zarf 
usuliyle münakasay:ı konulmuştur. 

2 _ Münakasa 20-10-941 pawrte$İ günü ııaat (11) de eı~unım 
satın alma komisyomınd:ı yapılacaktıı·. 

:1 - )luhammeıı bedeli 1:3440 on üç bin dön yliz kırk liralık te
minat 1008 liradır. 

.J - tstcklileriıı teklif mektuplarının ihale zamall'.ından bir saat 
eV\'el komi<yonda bulundurulmalıdır, 2 7 11 1•1 

lzınir Levazım Amirliii Satın A lma Komiıyonundan: 
C~~ Ad~ 

Marsilya biçimi kiremit 
)farsilya biçimi kapaklık k. 

Canı çivisi 
Cam mucuıııı 

.. 
80000 

!)000 
Kilo 

-----
20 

100, 
)Jetrc murabbaı 

)fııhtelif ebatta ~nm 60.~. :ıs 

---

1 - Yulmrıcla yazılı beş kalem nınlzeme pazarlıkla satıp alına· 
caktır. 

2 - !halesi 8/10/941 çar~ıınba gUni! s:ıat 11 dedir. 
3 - İsteklilerin b~lli gün ve saııtta izmir kı,Iada levazım : amirli· 

ği satın alma komisyonuna gelmelfri. 4-S-7 

Sahife (3) 

• 

''Zevcim G··zleri e 
İnanamıyor,, 

" 10 YAŞ DA A ENÇ Gö .. 
RÜNDÜGÜMÜ S .. YLiYOR .. 

Bayan ~AGNER, Montreuil, ISeine,) 
bu nu ve sebebini şöyle anlatıyor· 

BiYan Wağner'in "BıoeeJ., 1i 
<!'yeni clld un5urunu kullan. 

mazdan evvelki fotoğrafı 

Z-Cvcinı ·,.bu ti-!den . b_ır harıka~ 
dır., diyor. Ancak, ıkı ;:ıy kadar 

';v...·cl alnımda ve göz.leriuıle ağzı
'mın etrafında çizıg:iler ve buruşuk
h.rkl<:tran vardı. Hakikaten yaşlı gö
rünüyordum, Bugün ise, bütün çiz
gilerim silindi ve arkadaoşlnrun. bir 
genç kızm cikU il~ saf ve yumuşak 
olan cildime takdir naıarlarilc bakı
yorlar. Onlara, benim yaptıgun gibı, 
ı:ild unsuru olan "Biocel,, li Toka
lan kremini. 'kullanmalarını lav.siye 
l'llim, Evvela onlarm bil'Ç()ğu bana 
"guJmüşlerdi, Fakat datıa sonra biz
zat tecrübe~ ettiklerinde, gördükleri 
·şayanı hayretj semeresinden cid

,den b .. m kadar memnun kaldı-

l~ 
,~ 

·ı ) -., .. , 
( . 
~ 

Sayan Wağner'in birkaç hafta 
:ıarfıcıdaki şayan ı hayret jteQl· 

, fikliöi göıteren fotoğrafı 

iar Cild gıdası olan pembe renkteki 
Tbkalon kremini her akşam yat
maı.dan evvel kullanma. Terkibin
de Viyana Üniversitesi Profesörle
rınden biri tarafından keşif ve trp
kı riklimiırln t®it besleyici unsur
lar1n.1 benzeyen ve eenç hayvan
lar n cildinden istihraç edilen," 
r~nc:li~ın kıymetli cevtıeri ol•n: 
"Biocel .. vardır. Gündüzleri de be
yaz renkteki Tokalon kremini kul
lanınız Bu s3.yede cildiniz beyaz; 
yumuş;k, ve bütün siyah ndktalar .. 
dan ve açılmış mesarnattan kur-~ 
tutmuş bir hal kffbeder. Tokalon 
kremlerinde mlismir ve şayanı mem .. 1 
nunlyet neticeler teminaUıdır, *--A•ksi 
takdirde paranız iade olunur. ,... 

lstanbul belediyesinden: 
Kadıküyünde Söğütlü çc"m ele yeni açılacak olan yolun şosa ve kanal 

iıı~aatı k:ıpau zarf usuli.rle• eksiltmeye honulmuştuır. K€şif bedeli 2_42\M 
lira 84 kııı·us Ye ilk teminatı i822 lirn 11 kuruştur. )lukavele eksıltme 
Bayındırlık t~ıel'i genci husu,;i ,.e feıı•1i 'artnnmeleri proje ke~if hüla~a
slyle buna mhteferri diğer cnnk 121 ku.-uş mukabilinde Beledıye fen ış
Jeri mlicHlrlüğlindeıı rnr!leceklir. 

İhale 1-1110. 941 Salı günü 8:ıat 15 de Daimi enctımeııde yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz vey:ı mektupları ihale tarihinden sekiz gün 
evYCI Deledire Fen işleri miidlirliiğiiııe müracaatla alacaklı fenni ehliyet 
9-11 yılına aid Ticao·et odası vesilwları imzalı ııartııame ve kanunen ibrazı 
lazım gelen diğer vesaik ile 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hn
zırlıyaeaklan teklif mcktııplurıııı ihale giinü saat 14 de kadar Daimi encii-
mcne \'ermeleri Jazımclı r. 2!) :; 7 11 ( 8556/ 4028) 

Vilayet daimi encümeninden: 
1220 lira 38 kuruş kşif lıeclelli Bı ,gama merkez Gazipaşa okulu 

t-aır.iratı 15 gUıı müddetle a~ık ek,iltmcye konulmuştur. Ke~ii raporu 
ve şartname her gün maa,.if m.ıclürliığüncle görülebilir. İsteklilerin eh
liyet ve,ikalım ve 91 lira 50 kuruşluk teminat mektuplan ile ihale gü. 
nü olan !l lıiıinci teşrin 1941 perşembe günü saat 11 de encümene mü-
racaatları ıliın olunur. 3932 2..1 29 3 7 

lstanbul sıhhi müesseseler ar
tırma ve eksiltme komisyonu 

riyasetinden: . 
Leyll Tıb talebe ;·urdu talebeleri için 1000 takını elbL;e imali işi knpau 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. • 
1 - Eksiltme S 10/941 Çarşamba günii ~aat 15 de İstanbul ?agal• 

oğlu Sıhhat ve İçtimai muavenet müdürlüğü bina8ında kumlu komı•yon• 
da yapılacaktır. , 

2 - Muhammen fiyat beher takım elbise imaliyesi için lJOO kuruş ur, 
Muvakkat teminatı 1050 liradır. 

3 _ htekliler nümune Ye şartnamesini Yurd müdiirliiğüııcle gör<>' 

bilirler. . • . 90 ... ı kanu"• 
4 _ iet.?ldiler 1911 ;•ılı Tıca\·~t odası ,\·e•ikasıyle 2·1 sa; ı ı ' , 

ela yazılı ,.e,ikalnr ile bu işe yet~r murnkknt temimıt.makb~~ _veya ban~~ 
mektubu ile birlikle teklifi hm·i znrflarını ihale ~:ı:ıtındeıı "" saat ev:( 
makbuz nıuknbiliııde komisyona vermeleri \'C re.~mi bir nıües8e~eye .t~u~
den fazla elbiseyi iyi diktiğine dair bir ve8ikn~ibraz. e.r9ıe0m51e8~oıa)ı 

11 
• 

23 28 :ı 1 (-> ' 

lzmir Manifaturacılar Birliğinden 
9 10 l '"l 1 .. 1 1 1 ele ''eni ıııanifntJracılıır rar~ı~ın -

_ - ;ı--t per 'n1 Je gunu ı:\:ıa J 

-· k -· ı.· •• · . mum• hey'eti topl-ant"ı \'npılac~-da kam ·en.il uınasırul.a bır·ı~ımız il 1 • 

1 1 .•.. d 1 te"ıif'cri rir·ı olunur. ğından uır ıgımız c hay1. ı nz[l • rın ~ 

RUZNAME 
Birlik ana nizamnamesinin 
Birinci maddesinde t:ıclil[ıt 

• 

lzmir Gümrükleri Başmüdür
lüğünden: 
Kıymeti 

Lira 
kilo Te;ıhıt - 'o. 

300 Elektrik motörü 28-1 :w .. 
Yukarıda cins ve miktarı yıızıh eşya ile Jev-ıızım ve salış sern ı ılan 

tahtasında cinsleri yazılı 5~hipsiz eşy-alar 17-10-941 cuma gün il saat 
15 te açık nrttırmıı ile satılacağından talip olanların aym gün saat 12 
ye kadar başmildüriyet veznesine teminatlarını yatırmaları ~·atırmıyan. 
!arın milzayedere i§tirak ettiı:ilmeyeceği !IAn ol ruır. 4107 



Askeri Vaziyet 
- Butarafı 1 inci aah;fede -

gıinler<l duh:ı arih hı:ıb·rlt•r<ı intizar 
ı;cliJ cob,!;,', 

Türk • Bulgar müna. 
sebatı iUidir 

'(ANADOLU)' 

Finlandiyaya 
son ~htar 

"'c·plı<:ııin bu iki kı-mı h:ııicind ki ç·· ·ı· 8 • d Fındıklıd gu·· zel san'at-t :ıınızL un gu !eriş mahiyetinde tıl Ingilizlere güre Alman 1. azilerlc birJik olmakta orçı ın ın 
ııı:ı.sı çok mıılıtemelttir. lınanlar şi-

malde So t•t muJ,. bil hı rı ııılıırıııdıın. g nıilcri Bulgar ha ... r- de ·anı C"dersc Fin talep- mecıı·sı·ne mesaJ·ı . h il . k ı 
Ru .I.ır dn. rA'nııp da ('Sa lı lıir mııl;.ı - 1 or 

"lW•t lıntlı l,,~ig ediJırıj,, <ılLlu;tıırırJrın rağt ~·c1·iyor lcri nazat•a ahnmlVaCa ( .aı· ma a esı uru uy 
bnlıs tnıekt<'Uİl'ler. J!nlıt• Jl{IJ·l:ırıl(•Jlto:unun lX'İ"İ ('.ın- Loııılı•:ı, ö (A.A.) - 'l':ıynı:., g'.'IZ"- n 1 j de Hind kıtalaı-ı I-Ja 

Lcningradn gelin~. So\')<'tl ·r mrr- kof. \'arn:ııla bir ııuluk irat! ~,·lemi~ .. l<>~i Finlfııııli\anın vazivdim~ t:ıhsi..ı et-
k<>zde .~rnha,-arayı yarmııl;r !c:in h:ızı lııı nutkunda 'l'üı·kiyeılen, Honı':ınya - tiği bir makalede diyo~ ki: zardan Nile kadar saha-
teşebbuR~eırde bulunn:ıu.şl:ır, roıı:-!ıul- d. n ve Hu,;yadan hah.etmi~tir. cJ.]ji:er Hitlrr Sovretle;: birliıi;ini ha-
dan Lenıngradın g-<.•rısıııe :ısk0r ~ıkar- Ca11kof cenulıi Dobricaııın nlınırası ince i-ıtilfıya b:ı-1ladığı zaman Finle•· da lngilizlerlc berab~r 
m:ıı"hı tt·~eLbüs f>tıııi:;;lel'Jir. Almanlara ilr llıılgaı: - Rumı•ıı :u.ılaşmnzlığıııın 1ng-iltt•n•y mürııraalln bazı taleıılH l 
güıe Lut,. lJLiısleriıı lh'I' ikicıi dt• rnıı- ortr.daıı k .. lktırını, Tüı·k _ ı:ulgnı· ıııii- ilı>ri süNl·.nli, tıu .. ikilyd w talepleri düğüşece { 
vnffak olaın:ıını. lıı·. na. C"lıatının İ\'İ cıldıı~ııııu bilı.lirnıis · k:ılıul ,.,1iJ,•lıilir '" lıir lıanşm.ı Yapıla-

tlu Scı\') ·l lınri'keu(>ı inin lıir m. k- Rıı ,J::ırn t•diıı.c Jlul"aı· Jıiil üıııetıııiı; lıilirdi. F:ıkat. Fiııl •ı· fogitt .. r•ı ile müna "'nıl·ı G ( \ A ) _ Hiııdi~hıı - 1 ı~ 1 ı l -· • ,, •ıl . ' , . . • ' ~at ve gaye ~MrlllH :ı \C JJ mı a. ııpı 1 ı- Lu nıemlckde kaı ı d:ıinıa do.~t ı.raset elıatı k ·~mPgİ ~·e So\'.\etlerl~ harhe ~ir milli müdafaa ıneclbiııin içlinwl mü-
xıııı ~aı~ne·ti·ı~·~c{'k ~lıepler m<.\'cutl•ır. t:ıkip ·.\:t ı}igini, l.ııına nıııkaLil ıt.u;:la- m~· ·,i kalın! l'ılıncı• tc_lıli1'•·1~ ) o!, g_ır- n.:ıscbetiyle Hiııcli~tan valii umumisi 
Du u.aı ruzJ,ıı, _Lenmgradı ınııh~:, .r:ı rm .;ımıımı olmadıgıııı Vl' B:ılq-nırı..;t:ı - m~ ve Alnınnların lıır aletı, lıır HJ:l. J;,ir nutuk iradedC!rek demiştir ki: 

lstanbul, 6 (Telefonla) - Akademi olnn binalar tmnamen akademiye v~ri
müdürliiğü, Fındıklıda bir güzel sanııt Iecektir. 
!ar mahııllcsi kurulması hakkında ls- Milli Şefimiz, ı:ehrimizde bulunduk-
kııLul vali ve lıe!oclir-e riyıı:diııe mü-
racaatta buluıımu.Jul'. Bı>l<>diye bu mü !arı sırı:ılr.r<l.a nkademide y:ıptıklan 
rncnatı rok yr'l'iıı<l~' gi)rmiiş Ye drrhnl tetkiklerd<> bn proje ile aliıkadar ol -
kabul eLnıiştir. Aka<lemiııiıı y~ııınıl:ı mu~lar Vt' iyi bir te~f'b liİS oı:ırak gör
bııluıı:ııı •ı• Jılilli eınlrtk idarıdne :ıit miişll'rdit. 

c~_eıı k!ıvvcll'r~ıı b .:kıı j erit r'~. golu - nın dnhili i!ilcriııe kurı.-maga ic,-cb- 111 ol!mı<ıtnı·. _ Iliııdi.~tnn bugün bliyük bir ııe-
nılmcsnıe 1!1~nı olmrık mak a.lıylc y, - büs cvlediğiııi lıildil'mi tir. Hıılt•n l-'inlfüıcli,\·rı1ıııı ic;;iıııle Lulun- fer ve lıüviik lıiı· strat .. jik harekf'l- yaş haddı·ne bakılmıyacak 
1ıılm1q obbılır. . ı Di~·cr taraftan Ru!<:. a da, Bulgar bi dıı~ıı ve dı•vk•t adamlarının lrnı:;rnıııak !er iı,;in nıÜlıirn bit- us tP.?kil etnıektP-

. Hundan d.a ~~n· nl'ı .. ılın kt.ıdıı·Akı. ı. t~r~f.lıı!:ı.ııd:m Alrn:ı~l:ırın istifmk• l - ı~ıı~ 'ıe~ hud_ıı _gayrctloı· sa!:f ~yk•nı ·!~- c.liı'. Lonllı-ad.ı ve. orta · arJ.t:ı !jÖr[iş- Ankara, (j (TclJfonla) - :\la:ıl'if büyük veya kilçük oh,n diğer t:debe-

Mekteplere ahnacak talebede 

ııı.ınlar ~-enı~, l .. ı_I~ .k.ı~~ı u~ı+u~11 t.ı~ı tıgmı lı_ıldırnw~tt'<lıı:. Londnı ra.d~o- rını_ıı sc·behı ı;;u• lııı<l.~ıı·. I: ınl.ıııdıyay~ meleı ~ :ıp:ın ve !rantla Rtı' ıniille. Vekalı>li talebe ka_}d ve k:ılml tali_ nin de arzu edilen şartları haiz olan
ruzdan •_:ız ~c~mı ı~rdıı. IL..t.ı bıır.ı- sunun bır lıalıı:~·rne guı·e, .Almaıılaı l\.a. veni ıı i'on noı:ı \'t' h<leııııı l•n nu tı;;- fikledmizll! gorüsen gtıll<'rtıl \'.,~veli matııaınf". inin icsbıt ettiği Jti<ıcla bu- !arın Ji~ ve orta okullara alınmala
dnn ku\' et ta ~11:· Ut e~e~·dl:: bu ı:ıt:ıı.''." ~atleniuleld gemilerine Bulgal' b:ı~T~- t:ıki lıeyanalı .. ıı:ıtırlardatl~~- ~:u. ll~~a karşıl~ımakla rne~ıicluz. Bıışkum~n - lunan ta1ebe alındıktan sonra sınıi- rını uygun görmii~ VI' bunn alakade.r 
rı umumi t::ı:ırıımı ı;:tırnk cttırnıı;ı- l{I çel,ml•ktc ve Bulgarlar tl:ı burı:ı ı•oz \'~. bey:rn_al g°.ster,ınektedıı kı, '.'ıgı~ız damn ta>;ı<lfaı mesu'liye~. ı·endı. ;11:. !arda yer kaldığı takdirde, bir yaş lara bildirmiıi.ir, 
Jerdir. yummaktnrlırlaı-. , hAuk!~nıf·tı bugunku ge\ safhada :e h.ıt- den evwl ayni vazifeyi ifa eden ku- -

00 (Radyo ya.ı tr .. i) ( J,ııclyrı {1(1 cf si) ta l• ınlf'rlP ı!orm::ıl munnsdıat _ı~ıı>'u,ı. - mnnd:ınl:ııııı mcsııli,yr1ll'rindnn çok G•• • ı• k ' J ı v 
000 mn:~ına t:ı.ı~tiarttı:·· Bu aÇl~ {t'klıf: ,, I~ agır<lıl'. umuş ıra a pazan arı a2ır 

Afganistan anlaşma· v I l'l ,rlc 
0

. - .• • lerın "~.h 0;~ıın:ı yıtmeldC"dıt" .. f..U~kıı Hindis1a 1, Anıslur:ılya ilr cPnuıı 
• • ı a lU( l c ~ oru. en ~ lıu ~k!~ı.' I· ııılı·l'l .ı\lm:ınt.ı_r.fl ıll,'!ur:ıc 1 Afı ika. ı :ıra ıııdaki ım.t.nıleketlt'rin al t ld 1 

yolunu ferczh edecek nzı? ·-· '(' ·J·}cr !ha :d'} ," J· i::ı bırlwınıl·ıı kurtarnıak wın_l•ml:ı;ı - bliı•ük i.ı,;p icşkilfıt.ımn merkezidiı'. cez ara çaru iri 1 ar 
- Baı tarafı birünci sahifede - ... c '" '- 'pse l ece~ · di):ıya .son ~::ıı~ı vcrnıekt ·cl:r. !'·!'<:ı· Hi;ıdbt:ın' lııı lı:ırbc çok :ıskeı· gi:iıı- J (Telt"oı1la) R. . ·· • · · · 

hunlara r:ıfrıııen Finlt'ındiya Dazılerıe . . . ; . V b 'k , . ·u·ı.. d Lan.?u'.· G . - 1 
• - .ızcdc uç ~ene hapse >e ilç bın lır{l Pll!"a C<'· 

giltere ve Ru~ra ile e:1 samimı mii - Londr:ı. 6 ( A .A.J Prağ rntlyo- lıirlik har<:k<'t Nler \'e \anlıma devam dcı mısı~·ı.. e u mı taı gı ı.,çe e sahte gumil~ ııı:aiar ba~a~ların mu - zasınıı, Bayram altı sene haps~ ile 
n:ı. clıntın devamın:ı taraftardır. ,;ıınun lıildircliiiııe J'lir<', Bohemyı! Ye c\'ler:;e,<uc~okr:ıl cephede makul Fin art~c:, ,'tıı u .. ·I .

11
• ..ıl f lıakemPleri ,~etıcele~n~ı~tır. Kalpa _bin l_ira para ceza ına mah'küm edil· 

Almanların Afg:ındsrı ihracı tnk- :.\for:ıvyü<lnld ha\'ı·nüırııı bir kaı-arna : . .· . . . . . . .·ımesi ir _ Ge.n:ral v.r.ı: c , mı. ı mu n an zanlardnn Kazım on ıkı sene hapse ve mMır. 
diriııde karşıla ıl. c:ık güçlükler i - nıe ıl<' kapnlılma:ı emrolunmu,tuı·. t·;kpleı:.ı;ınh b;le &:<'.1 C~~l~şlırı n meclısının gızlı celsesmden eYVd altı lıin lira pnra e•za ıııa, Şahım 
('İn müzakcı·el<>I' şimdiden ba~lamış- H:wnı l~rı~ı bozguncu propagıındnsı ,ınsız Jır a"' gıH'Ce' ır.)} Cörçilin ;ın me..,mjını oktımuşlur. ------.co------
tır. Afgnnist:ın, menıkkı:tten çıkar - meı·k<'zı oklu ·u ta. rilı <'dilmiştil'. ---0oo . · <ı: Ifarbin ilk se.ıeı;inde Hind ordu-

1 
H 

cıığı teknik eksperler hakkında ingi- ÇeklPr'n el<>, ynlrn<lilede görüşmrme- yeni Avustralya kabınesi su iı~İıı mühim techizatın hepsini te- Cema üs nü Tahran elçili ft.ine 
Ii.z ,.e Sovyet lılik(imetlerindcn trmi- leri ihtrır edilıııişıir. Yahudilere dost- l } l min etmek imkansızdı. İkinci sene- C.. 
n~t • lmı~iır. Ticaret, sigorta, bankn !~ık lfostcr<'rılcr veyn gilrüşPnl r ilı- {Uru ( U rle bunı:n biı· kısmı elde edilrni;iir. ta • d•f k 
i !erinde cekill'C~<'k Alııımı kredisıııi tı~"ılı kpi· ceza-ıına tahi ltıtulncıık- Kamber::ı, 6 (A.A.) _ Anıstıayla HarlJi~ üçüncü senesinde .ise büyii- yın e f ece 
kı:r ıln·. cak istikraz teklifı de ilet·i lardn·. kabinesi i~"i pı:ırti~i reiı;i Con Köı·ton ven Ilmd ordu 51una çok mıktardıı le- A k 6 (Telefonla) _ S .ı H·· ·· ·· t ~· dil - · h b 

· p • ' ·" . "tt · ··ıa·· ü ·· n ara, • unuj u!lnunıın aJın e ecegı a er \'e• suıülmQ tur. rag, G (A.A.) - D .• •. E. t:w:ıfındaıı kurulmuştur. Iüı_?ıı~e~e 19 v.azıın. :1;~ 1 ııs v': 0 .ur. cu en son Davasın ölümii ile açılan Tahran el. rilme'ktedir. 
Halen Ilındi tanla miiznkerelcrde <;ek milli birlik reiı;i Koçek, Ilo - aza vardır ki, bunlardan üçu eskı ka- o:ıı::tc-.rn sııa~l'.lr akacaktıt. .. ili'ine eski \'arşova elçisi Cemal 

lıuluıınn Afganistan, menılck0tten ~?mya Ye J oravya halkına lıilnbım bine<lendir. Hınd evladları, bu harpte E'TI yuk- ç g 
Almanlar hnreket edince clnlın ıkı oır nutuk iradederek t>zcümle demi9_ Uzak sark harp kabinesi miimessili Qr.k ht.irmet .":.. Şf!refe lilyik oldukla-
mün113ebetler tesis eyliyebileeektiı. 1tir ki: Daf Kupcr de bir son te;ırind0 Avu3t. rıııı_ gustermı~m·. . , . 

Afgtıni,ıtan, lı-aıı<lım gelen mü ite- - Loııdrndaki miilterilel'in mmrn- rnlvarı zi\'at'<'tc davet. edilmistir. Sırana vk, Sudnn, Erılre, Haor.~·s-
ciler me.elesini de halletmek mectıu-j:ı~ h_ltabeleriııe kulak :.ısmaınaııız Siı;gap~ır, 6 (A.A.) _ Avu~trnl.r:ı i:ı~ı v~ lrancl_a Hind :ılayları ehem
riyetindedir. lngilizler ve Ru I:ır,, ı<;•n ıh tarda bulunmu<:tum. Bunun müme~sili olarak Lontkavn gitmekte mıyctl!, rnckın ı ol oynamı.~lardır. 
bunlardan bir kı:;mınııı i ~li.ırı.ni i.-,·doi{ruluğu bir hafta M:ıra meydana bulun:ın Sir Peric gnzetici!f'l'e bey~- '1~2 d<' ~~ind askerleri Hazar deni
temektedirler. Sanıldıj(ına göre bu rıkmıstır. Bunlnnıı hitabelel'ini, ha- nntt.a bulunarak muhtemel olm·:ık Lon- .. ,,11le11 Nıle kadnr uzanan cephe bo
işler kolaylaşmıştır. Çllnkii miilteci- vatları paha ına dinliyen bazı kinı~e- drada fazla kalamırncnğmı, Daf Ku- vunca lngiliz arkadaşlarivle birlik
lerden bazılarıınn pn5aportu munta- ler olnıu~tur. l\Ioskova ve Londra , pcrle ve mesul ııubaylıı.rla uznk ımrka +e dü;;"!'1ana .karşı ko_ya~ak har~i~ı 
zam değildir. C:ek m!lletinin hayatiyle oyıııyor. ait meseleler hakkında göı·Uştiiğünii, -~rka sıravetıne \"e Hındıslan •·ndısı-

lne:iliz-Amerikan Yugoslavyada 
iş birli~i · yeni suikasdlar 

Uzak Şarkta askeri an
laşma yapıldı 

iki Alman zabiti öldü

rüldü, bombalar · atıldı 
A klıselinıinize hit>!ıp ediyorum. llu tam maliimat edindiğini, bu görüşm~-ı n :ıı nı:ızi fr;tilü~ı afe!inden koruıım~-

ALMA NLARA GORE mülteciler bir cok milletlerin intiha- !erin Londra milzakH-eleri bakımın - ··ıııa yardım edccektır. 
rıııa sebep olmul<il:ırdır. ?.Jillcti ve clnn çok i tiftıdeli olacağını süyl<'mi<.ı _ Bu döğüsnıc, Hintfü'l:anın ve <llin- Mrınillii, 6 (A.A.) - Resmi bir söz- :Moskova, 6 (A.A.) - Yugoslav-

- Baı tarafı 1 inci aabifede - onu;ı . andetl için calusan devit t rei- tir. t\•n davasının .selametine ynrıyacak - cii t.'lrafıncla~ yapılım bt'ıy:ınata görf>, yadan gelen haberlere göre, Yugos-
. · · it Rii.vük Rrilnnynnın uz41<: şark kuvvet- lav çeteleri Paüıveç aehrine hilcıım d · ! sımızın etrafında toı.ılanınız. Sir Periı:, .Mıılczyadı.ıki Avu-.lrab u. 11 .~ 

1 
"J 

e, ii:ııış ır. kun·etleriııi de tefti,s ctmi..tir. I:ıııil-1 ıı: !eri bu')kumanclanı general Sir Rober etmiş.erdir. Zağrcptc Almnn dolu 
Sm·~ tayyu.ı·elerimiz 5-G ilktc~rin ono Jlruk vP Anıerjka förleşik devletlerinin bir oto1Jii!'.e iki bomba atılmı~ hir 

ı;-ecesi Azak deııi7.inde bit- linıaııı. 11Iansta mtıl1arebe Jayıı da uğrı.rnrak Anierika~, ıioı(ru Roterdaın bom baı·dıma- Fil ipindeki kuvvntlcrinin b:ış kumı:ın- cok aç;ker ve iki erb:ış yaralanmıştır. 
•ıobko b t d "h' • il . _rnlumı devam edecektir. 1 

1 · " vanm a ısm :.ı mu ım Y
0

• • nında 1] 8 kisi ölmüs danı geneı·aı Mnk Artur, Uç giln süren ::gal rnmandanı suikasdcılarm bu· 
birleşme noktalarını ve Leni::?grad- Derlin,' 6 (A.A.) - D. N. E. J --<tO<>-I bJ' • '.> '.> koııferam;larının pazar günü yapılan lunmasma yardım edeceklere o::ı bin 
c1ıı askeri te;;isatı mlie. ir bir "ıırorto Uzun menzilli Alma>ı toplan, 5-G ta yan te ığı Berlin, 6 (A.A.) - Cumart<!si ge- son toplantı>ıında irıesclelerin bütün mark mükafat \•adetmi~tir. 
b•ıwba.lıınıı.,larclır. , . te ·;·~ııiev.-el g~ce:-i _}lanş.da seyre<lcm Roma, 6 (A.A.) _ Bugünkii italyaıı cesi Roter?aına .taanuz ede;ı, i~giliz j safhalarını tetki~. C"tmişler?ir: A!~k,ı· .~elıirıl~ . .-.ık~am sa.at .9 dan sonra 

Ilerlın, G (A.A.) - A.kcrı bır ııgılız ~:-mı!Prıne şıddellı aimı uçnırn- t hli'" d · 1aTz ta ·va.r~lerin'ı Ka _ tayyarelerınden atılan bomb,tlarl.ı ııs 1 1ı memtwların mu~terek bır ıngılıt.: - munakula~ın menedılmı~ olmasına 
kayn. ktnn bilclirjldiğine g1ire, Bolşc- ' ' ' e gın e 11 

"'
1 1 'L 1 1 ı · · "! .. ı no k' · - 300 J · · ı k • h k i. h kk d .. a - e k kt 2 Al b öl ır. tavnaya bomba attıkları, ı! yaralı ve c_ışı 0 muş, " ·ışı agı~', ~ış~. !11·, Ameri an asken are ·e ı . a . ~n. :ı · .. s-::ı n .. ~~. a · a man su ayı -vikleı· dün şark C{'phe~iııin ş:ın:ıl --~--- h~fif hasar bulundu•'u, 2 in,,.iliz tayvıı. !ıf yaralanmıştır .. _ Şehıre 50 mi ılak, 1 k~t"i bir anl.ı.ı~maıl_!n ınevc~.ı~ıyctını ı.1.1- durulmuştur. 

bölge•iı;dc Alman mevzilC'rinı> k:ıl'~ı nA k "' ,., ., ··OO ı:ı b b · t lmıst r B mha - ı · ·· h l ı 
ınos ouaya taarruz resinin clti:şül'üldüğli, Bingazi ve Eıırkai" y, nırıı:ı om .. ası 11 1 .. ' 1 · J .. kar etme erme rngme.ı_ı mu"a ec~ eıın -----nıuvaffakıyet:ılzlikle biten biı· çok . • . şehirlerine de hücuınl~w yapıldığı, 

71 
Iıırın h:ıısı .. de .. kılıcc, tlı:ırulac'"ze ve mu- zannettiklerine gö:e. Sıngapur~ hır ta- Bir Japon hey' eti Ame-

hücumıa·r yapmışlardır. Bütün hu -B~, tal'afı ı ıncı sahıfede _ . yr.ıralı bulunduğu, Cehelde italyanlarla zey~ duşmu~iur. arruz vu_k:ıu .tak<lırıııde Af!'l?rı~calıl~ı;-
hücumlar püskürtülmüştür. Hol~e - . L~;ıdıa, 6 _(A.A.) - C;elen ha!Jerle- meskun köylere mitralyötı ai.eşi açıl _ . ~ondr:ı:~? (A.A.) - Hava nez::ıre- dan ne gıbı bır yardım bek_lıJ'.ebıl.ec~gı- rikaya gidiyor 
v;kler insanca a~ır kayıplı' ra uı(ra- ıe SFur~_JA'nrrıl{r~dd:ın Krınm .rnduı· dığı kara mUdaf:ıasının 2 layvıtı·e dü- ı tının ~"~lıgı: . .. . ni general Robu Bruka bıldırmıstır. 
mı!}larıJır. Dnnlnr<l:ın maada içlerin- 2 lıın kılometTC'lık c<>ııhede lıiiyük A!-1 sürdüğü Trablu!I üzerinde de .bir tay-1 İngılız tayyarelerı <lun W'C'? ;şga~ ·i\Ieksiko, 6 (A.A.) - Vagoşuhinin 
de r-lli iki tonluk t:mkJnı· buluan.1 nı:ın t_aaıyıızıı hiitliıı !'1iddt•ti.\·le ıfovam \~·::ıı·t' ılt"ı:tu .. ,<'n. Soı1ı{~ ceııhe:-ıinclo biı' altıııdaki Ji'ransada askeri hedpflcn • • reisliği altında bulunan japon yilksek 
lıiı· ı:ok tıuık da krıybetnıi lerılir. ı tınr-ktedır ıı ı f k ı · · 0 b b ı ı .ı Almany"daJ K t k menıuıformdan milrekkep altı kişilik • , . ar ;o 11 :ır~ı Yıli'.1 ~\il C~-: <;ok e;;ir VC siJ.iJı alını!ığı, 'Tobruk ve Ol'l a Unll~ Ul'uıı:. . . , . , c: u {l OS erl •a b' h t v 

Bcrlin. 6 (A.A.J - lsııaır\·ol !ı:ı - ııup tn.uıruzu daha çok sıdılt>tlulıı· Şı-ı' , 1 , h t.. ı·ıd··· b'J<l' .1 Bu sabah Belı,;ık:ı sahıllNı a~ıl.! .. rııı ır eye vaşingtona gitmek üzere bu-
.. ı ku\·\·etJe.-·n l t 'iti ı·· . . . ·. . . . _, arsama,ı·u a ıucıım t'< ı ıgı ı ırı - . . . h. 1 l 1 l } c·ava gelmı·ştı'r Bazı "" . la a. ö bu , ~ .ı e meıı~up :;yynre· ı.: - m.ı ,, < u~nınn \ aldaıyı yarınııv.a çalı~-· kte r da 4 Alınan naklıye gen;ı~ınc. ucum <Onso OS u { arı ., · · .,..yıa. r g re 
!;PlckUl!cri ilk defo ol:ırak <logıı cep- mtıktııdır. 1 m~r b;,ı.;· .. Akd . 

1 
. . •t 

1 
rdilmis, lmıılard:ııı ikı ·ıne ı,;abct!er heyetin Vaşingtonda yapılmakta olan 

lıı indeki ç:ıqıı;ııııal:ırıı iştil'ak c1-ın.~- Kır_ın:ı hülge~imle Almaıı:a1· Bu - . e .ıge_g.oıb·~·. . ·eı~ıztc·e· '!.ıı. ı .. a :ı.l·.~~ ka~·dedilnıiştir. . kapatılacak japon - Am~rikan görü~melerine işt:-
ier \"e ilk zafeı·le 'ni kazanmışlardır. ıliv:ıııırıııı mu! ı ·ı ·ı k ı harp g mısı ır ıngı ız ,ı_v;ı.aıe::ıı c 11 L d G (AA) Hava neznıet· rak etmesi muht.emeldir. Vagoşuhinin n t l 1 1 l n;ı'nıuJ .. rclıı· ~'.1 ıı 1 t,mırrtı7.Ul le"' ·,ırşıt-1 Rürmiis. bir italyan tayyar::!Sİ de 1200 . oienblrı:g.I· . . . - ' ·- Berrlin, 6 (A.A.) - Alman hükılm•:- B 0 l 'k d 1 ti d" d k' . b" 
)ti r 'Ynre er 3 ilkteşri:ırle yol nrc a ..... "" . ..,ıma <en y:ıpı arı .~on·e t 1 k ·ıı· t. 1 ., .. h· . . • nın ,,. . ı· . .. ~ . Al . . ır esı eve e r nez ın e ·ı Japon u-

Sovret kollnrınrı ve kı !llarıwı lıü- hih'umları Almanları ıızuıı ,,0 ı cen;ıh-1 _011 u . ~r pe ıo gemr;;mı .L ,\la ug- Bu r;ece ingili<'ren!n doğa ve cenup '; ~o~terıka hııkuz:ıetınden , n_;a!1~.a: yiik elcisine yeni talimat götürmekte 
nnı elmi. ler, ınotvrlii nakil \':ıı- ıtala- J.11"1111 t hılirl Ye ınu\ a. nl:ıl ırını :>-;)rbe::;t I 1 almıştıı · doğusu kıyılwmıtl:ı. duşmaııın hava fa- <'.akı k?nsolosluklarını en geı;. 1? ıkı~ olduğu da sanılmaktadır . 

.. ı t: hrip eylemi !er, ılıl. mmı, k:ın!ı bırakmak j •in iki ceplıP iiwriııcle hat·- - .., :ır • aliyeti az olmuştur. Bomba :ıhldıı!,ı lıil- cı. te.~rıne kndnr kapatmasını rıca e - Tokyo, 6 (A.A.) - D. N. B. 
zaJ!at vcrdirnıişludir. be meclııır cl!iı{iııdt·n tehlikdi bir ı1u.IBalık yagından makıne dil'i.lınem;ktedir. Cuma gecr;,;i inı.dlt.e- · mıştır. A~ahi Şimbunun Vaşingiondan öğ· 

Bedin, G (A.A.) - Şark ceplıdin_ rııırıda 1ıııluıımaktndır. " l 1 r reııııı do).(tı kıyısı açıklarında bir Al- rendiğiııe göre, japon hariciye müste· 
tlc hı.den raııılmakt. ol:ııı büvük ta- Lorı<)ra, (j (A.A.) - Rt:-vndaki ha- yagı çı {arı 1) or man Lomlı::ı tayyare,,;inin tahrip edil- Al R d tl v şarı İnişi ile elcilik memurlarından Ve-
~ll'l UZ cerçivesi d hilln<ll• Alı~an lı~- r~kiittıı;1 lıah~c<len lll'Yli Telgraf ga - ,J:qıon Domei nj:ııı;;ı, p trol bula - eliği şlmdi lc:::bit r:dilnıişiir. man- Umen OS ugu şiyyuıı ha~iciye nazırı Kordel Hullil 
va kuvvcile ·i bil!ı ssa , o\"YPllerin ıete.~i ılıyor kı: . . mır:ııı memloketler için büyük <'hem- k 1ı.m"ı ziyaret ederek iki aydır devam eden 
arka ııı<ltıki '.~şe k~_llnrıııa \'C demİı'- .. oı·ıa !lın·1.1:ıkı değısiUiklcr, Ru,,y-n- miyeti olan bir haber vermektedir. Kahire tekrar bombar- ÇO san müzakerelerin müsait bir şekilde ne-
) olu şeLeJ.:e,,ıııe hueunıJar yapmı~ - rn yardıınınıızı va ıt,ı,;ız ol:ıra), yap- Buna nazaran bir japon mür,.;sesesi Biikreş, G (A.A.) _ Almanyanın ticelendirilmesini rica etmişlerdir. Ay-
lardır. 30. tren. :ra. k~snın. ;·ey~ı tama- mak için lı::ızırlıklara dalı ildir. Suri~ e- hükumetin de yardımı ile balina ve dıman edildi Bükreş sefiri Fon Klifer, Bolşevik - ni g~n ~apon elcis_i ~mira! Namura da 
nıcn tahrıp edılmışlır. Dıgnr bir mii- de bir ba~kumıındanlık ihda«ı zanıri- köpek balıklarından çıkan yaı{ı, m:ı- Jikle milc-adelede gösterdiği cesaret- Hullu zıyar~t etmıstır. 
~i-~nmat treni ~e:ha.~·~. 1~.lmt~~tur. ~O. dir. 1rnnda w lrııkta tedbirler znma- kine yağı haline koyabilmektedir. ~a~i~·e, ~ ~.t.·_A.) - Dahiliye ne- ten dolayı Rumenlere teşekkür ~~ -
•.ıuşman tayyaıe::;ı cluşur~lmus ve aı!.ı nında alınını. tır. Tavyar~ motörlerinde ele kullanılma- zar~_tmın teblı.,ı.. .. . .. miş; Romanyanın Almanyaya mu - Italyan tebaası dönü or 
tayy~re de :rerd.e :ah~·ıp ediimi.~n:. Tellbir;erimiz şimalde olsun, doğuda sı bakımından bu y:ığ' sanayi ve mil- Suvey_ş ve Kahıre 1.01.~elcrıııe du~- him iktrnadt y~rdımlarını işaret e_de- • Y _ 
nemıryolları, ra.da!a ) apıl:ın tam ı. olsun lliişınııııı durdurmak ·:' Yıırma. li müdafaada fevkalade ehemmiyeti man erkenden '!lkınl:ıı l apmıştır. ~ır rek, Tuıı:ı yolı.rle Almanyay:ı mıl - Sofy a, 6 (A.A.) - İtalyanın sa 
::ı:ıbetlerle 'ke:;ilmişLır. .. . , iı;iıı }ıa;ı:ı,rJ:ırnın pl:iıılnnmıza dr,hildiı·. haizdir. (Radrn gnz~tesi) ~aç lıoınlı,a atılın~~tır. _lnsa:ıca z:ı.rıat yonlarc:ı ton petrol na'kledildiğ-ini bık Tahran elcisi Pn~ci ile beraber 

Alınan h·ıberlere gur~. 4 ılk,eşrin YapılııC[tk iJ<>r dr: fıııcla faraziye 000 - .> oktuı·. K:.ına! _lıolge.ınde lı~fu .hu- bildirmistir. !randan nıcmlcketlerme dönmekte 
g-iinü Sovyeller 83 tarrare kaybetrni~- yürütnıck cıo-:Tu <l<>ı{ildir. HindiRLın- 1- l b "ar. var~lır .. ~ılayctlerde telılıki' ı~a- ol::ın ltalyanlar diln Sivilingrada gel-
ler<liı·. claki kıialarmıız Knfk:.ı. yıııla l'u. !arın , ngİ terede On O Sa tIŞI retı. ve~·ılmı,.;ılır. mişlerdir. 

---6 ol ccıınlıiyle h nıa:::a g,•Jmi:;t:r. ıaıııuıı ok üksek ' ~ahıre, Ü (A.A.) - Ol'ta ş. ı·l~ teb. Alman tebliği ·--------------
Bu hafta Amerikada IllÜ- arka~ııılia Hintli wnrn ;;ana;-i kuı!J'ı>ti ç Y . lıl{ı '. , - · Rerliıı. 6 (A.A.) - ReRmi tebliğ: A N A D Q L U 

• • ,.e nıuazzam orclu:,u vardır. Hinci or- Loııdra, 6 (A.A.) - lngiliz mali- LlLyada: Kayda deger bır şey yok Sa.Yas tayyarelerimiz giiııdii;ı: Bres-
hın kararlar verılecek du.:u, lıiır milyon Illl!VCudiyL yakınd,ı ye nazı:ı, harp la:;arruf bonoları ııa- tur. tin 400 kilometre batısıııda 2500 ton-

- B-.taraf• 1 inci ..,J.ifede - ınakincleşmi olacaktır. \' lııınlarrn tış j:ekununun bir milyar sterlinge S k !tık bir İngiliz vapu,ru batırmış ve Sa-
. k hepsi bugün yekdiğeriyle temas halin- bailıt ?lduğunu söyleıniş'Hr. Bu 1ıu- OVyet adİn}arI Sana- \'Unl,·ıı1d ,'l'ialarııı<l:ı nıu·'hı'rn ask"rı· le-ı<;in Vaşington. Vntikan, }fo:, OVf• '" ı b t 1 k ı · d ı ·ı· k ' '' 

....... ,, ....•. 
Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR RÜŞTO ÖKTEr.I 
Londıra arasında mühim ıziiriişnıel r le ulun:ın bir c~phedediı'.• sus Na .<hı :ra fmesnJkın a c cnı ıyor ·i: 'd } t . 1 sisatı bombardıman etmişlerdir. 

_ ~1 ı aı za ere -adar sebat husu- yı e ça IŞ il ı ıyor Du"n crece 1· 1ıgilterenin cenup lı· ... t1 _ yapılmakta olduğııııu,. on günlerde ıııı- G sunda memlC"lrnite güriilen karaı·ın .. " UrAumt Neşriyat Müdlh11 
p:ılığın raporlarının bugünkü i.ıağı kuv ünün meselesi bundan daha iyi bir iHbatı ol:ımaz.~ Moskova, 6 (A.A.) - Tas: Oıı sında bazı limanlara karşı hava hü- HAMDI NÜZHET ÇANÇAR 

. . --.. -
vetlendirdii\oini hilılirmekt<'dlr. binlerce Sovyet kadıııı, Rilah altıııa cumları yapılmıştır. ,., B fb ooo 

000 - at tara ı irinci sahifede - alınan erkeklerin yerlerinde iş gör. Şimali Afrikada Alman ştukr.]arı 
Bıçakla yaralamıt • 1 ela l~kibi lazımdır. Bundan ao!'r~ da A vaın kamarası gizli mektedir. ;) ilk t<>şrin g ccsi 'fobruk :;t~hiır ve li-

Çonıkkapıdıı Ali cadde,;indc O,;- tevzıatta her vatıındaıı, her ılıtıy11ç } 1 nımıına bomba atmı~Iardır. Süveyş Ii-
m::ın oğlu Ali, bir dava mesele i;:-ıdeıı sahibini iatifadelendirmek çareleri - . CC Se a \:tedecek )"aralıların nlÜbadelesİ n\1.nına karşı da bir hava akını yapıl-
ııraları açık bulunan Etem oğlu Ha- nin el~e tutulması ci~.eti~e. gidilmek Londra, 6 (A.A.) - Tayıni"in mıştır. 

- .. -
Abo e • Yılhiı 1400 l(r. 

0 • 6 A11aiı 800 
Yabancı memleketlere 27 Ura 

-::-~anı bıçakla belinden yaı-ıılamı~ ve gerektır. 'f':le kad~r. hu~nunıyetle ha- parlamento muhabiri, işçiler me~eie- Londra, 6 (A.A.) - Alm:ın esir- Düşman Alman topraklarınn karş1 • 
tutulmuştur. reket edilır:ae edılıın, ışi sağlam ~inin avam k-:ımar:ı. ının gizli celı;!:'- !erini taşıyaa iki İngiliz ha~tahanr ne gece wı ne de giindiiz akınlar yap- ldarehaneı ikinci Be,.ler Sokak 
r ' bağlamayınca vatanda,lara uzatı - sinde cereyanının muhtemel olduğu- genıi~i, 7 ilkteşirn 5,20 de limanlar- man1ıştır. 

• lan hak ve nimetin adilane bir şe. ııu vıızmnk adıı·. ılnn h~ırekdlc 10,:10 ela Dinyep a- --------
~{uhasebecı ara ·anlara kilde tevziine muvaffakıyet hasıl ola- IA t·· b ld 'k' l t 1·. cıklarıuda. bnlııııacnktır .... ı:ıt 20 ye 

l k " • . maz. Bir taraf kahve içer, diğeri yü- S an il a l l IUU 1 C ~Ir kadar Berlind<>n bir itiraz haberi 
Uzun .sebne .e1 ~~ _ban a "et ınilşba::ıl~ zünü görınez, bit tarafta iki kilo dalı aka}andı verilmezse vııpıırlar dnhal yola çı-

Tank inıalfıtında yeni 

rekor mııha.se ecı ıgı yapmı}l ecr e ı t 1 •1. d'ğ . d b" k'l 1 a Y kac:ıkur b · ha eb · · ':lrllnıakludır pe ro verı ır, ı erın e ır ı o o ur, , . 
ır mu s e~ı ış • •.• j 1 filan kazada un, buğday ihtiyacı te. lslaııbul, 6 (A.A.) - K:ırakö.rde· Londra, 6 (A.A.) - Kale radyosu- Londrıı, 6 (A.A.) - Bn haftaki 

!rz~ ~de~Jermh H. ~· rıımut' e •

1 

min edilmiştir, filan kazada edilme- Yüce kundura mağaza~ı müstahdem - nun neşl'eltiği bir beyannameye gö- tnıık imalıliının yeni bir rekor teşkil 
na 1 ° u 1 ar.e anewıne mıra - mittir. İtte bu eibi ahvale aala mey- ]erinden Mihaille seyynr ~aycı Boho- re y:ırın sabah İngiliz yaralılarını edeceği bildirilmelrtedir. Tank, yine 

caat arı. T 1 4rn6 27 r.: 8 dan verilmemelidir. · raçi ihtikar suçundan adliyece tevkif taşıyan iki Alman hastahane gemiı;i tank, her zaman tank, İngilizler için 
e · -

0 
• ** edilmi~lerdir. Niyo Hafenden nyrılıı.cal\tır. kat'i bir p@rola olmu~tur. 
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