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31 iNCi YIL 
No. 8657 

Ruıyanın harp mıntakaaında 

,.. -
muhaceret - Şark cepheainde ileri 

ı r 

Sovyetlere göre 
Kızılordu mer
kezde 14 köy 
, istirdat etti 
Kiyefin etrafı Alman 

cesedlerile doludur 

Kiye/in v'.lroşlarında 
şiddetli muharebeler 

olmaktadır 1 

l\Ioskova, 21 (A.A.) - Sovyet is-1 
tihbarat büro•unun 20 eylill :ık~.1mı 
tebliği: 

20 Eylul günü kıtalanmız biitiın 
C<'phede ve bilhassa Kiyef civarında 
düşmana karşı şiddetle harp etmişler
dir. Tayyare kuvvetlerimiz düş!nmıın 
zırhlı, piyade ve topçu kıtlanna dar
~ler indirmiş, tayyare meydanıarın-
-D.,..amı 4 nıti aahifede -

Fransada Alman 
larla halk arasın 
da müsademeler 

Mareşal P eten, bu hare
ketlerin milleti felakete 

Stalinin ye-
• • 

nı emrı 

16-50 yaşında erkek ve 
' kadın herkes orduya 

alınacak 

Kiye/ önünde 170.•bin 
Alman ölmüş. Don 
havzası tehlikeli 

durumda 

- -- - . ·------- -

Sovyet . diplomatları Erzu
run1dan geçtiler 

94ev,2 cami, 1 mescit yan
dı. Zarar 1 milyon liradır 

ha tl ara &e\'kedilen bir top .. 

Yangın Patrikhaneden çıktı, sür'atle yayıldı, 6 sa
atte söndürülebildi. Bir müezzin yandı 

1 

Almanlara göre 
Alman kıtaları 
Azak denizine 

vardılar 

Mahsur ordulardan 150 
bin esir alındı 

Ankara , 21 (A.A.) - Bu sabah mıttır. Bu yangın, saniyede 22 met- İtfaiye ve polis yangına derhal ye-
4,50 de İatanbulda Fener pa trik- re aüratle eaen gündoğusu rüzga- titm iı ve icabeden söndürme ted
haneıinin büro ikametgaha mah- r iyle derha l bir a tlama yaparak birlerini almıftır. Sultan Selim ca-
suı ahfap kıamından elektrik kon- 150 - 160 metre Herdeki bir evi tu- mii iatikametine doğru genişleyen 
taiı neticeai ola rak bir yangın çık- tuıturmuf ve süra tle büyümüştür. - Oe•amı 4 ncU aahifede -

t 1 : t 1 . ; • ..:. ·- • .:.·-·-·..ii!·- --·~·-· .:· -· .,:. .. ~ . ..:._ .~.-. - ........ ~ . ..=..-·- ·-=·..:.·-·--·.:: . .;;.. ___ ._.;;.. __ . .::..-... 
r Yurdda-, 

Mahsul elblrliğile ekillp 
kaldırılacak 

Ticaret ve Ziraa t Ve-

f 

• 

Cenupta 151 tank, 602 kaletleri bir proje 
1 top iğtinam edilmiş hazırlıyorlar 

Berfin, 21 (A.A.) _ Alman tehi"- Ankara, 21 (Telefonla) - Tica-
ği: 1 

ret ve Ziraat Vekaletleri, yurdda 
1 Şark cephesinin cenup cenahında mahaulün ekim, haaad, nakil ve mü-
Alman kıtaları Azak denizine varmı• ' b h ı d • b" rğ· 
tır. ı· ı ayaaıı uauı arın a Jf ır ı ı yapa-

Klv•fin şarkında v b 1 rak bfr plan huırlamaktadu-lar. . - e cenu ı şar-
kisinde çevrilmiş olan düşmanın im _ Projeye ııöre yurdda mahıul el-
ha0ına deV>a~ olun'!1a~tadır. ! birliği ile ekilip, kaldırılacak, top-1 B ı· F kf t 

Gaı P.ten !<-ıyefe !fl~mış olan Alman lama iJinde it mükellefiyeti ihdas er ın, ran ur ' 
teşekkullerı şark ıııtıkametınd4' Din 1 kt K .. IU u h ! .. t 
ye peri geçerek şimalden taarruz ede~ 0 una~a ır. oy n n ma au u op- Emd b b 
kuvvetle~imizle birleşmişlerdir. Düş- rakofıı tarafından .tarlad~ satın. en am ar-
manın şıddetli yarma teşebbüsleri ınacak <'e naldedılecektır. Eskı d d•Jd' 
ak.m kalı_nıştır. medreaeler, m&bedler lilzum ı. ... 1 j ıman e 1 1 

1 Harp fı lo l arımız mayin barajlarını olunca depo olarak kullanılacaktır. I 
ı kuvve cl endirerek F inlandiya kör fezi - -
~~~- de rinliklerine kadar girmişler- Hür Fransızlar Dün gündüz de geniş 

Hava kuvvetlerimiz Kı rım ch·arın- k ti . hücumlar yapıldı 
da bir devriye gemisini, bir top çc - uvve en ıuor 
keri ve 10 bin lonluk 3 iaşe gemisini Londra, 21 (A.A.) - Hava ııez-a-
batırmışlard ı r. 1 destroyere bomba retinin tebliği: 
düşmüştii r B ·ıd b. ·ı İngiliz tayyareleri, gilndilz Hollnn-

Berlin, 21 (A.A.) - Alman fev- razavı e ır mı yon- da sahille ri açıklarında iki düşman 
kalade tebliği: luk bir ordu hazırlanıyor gem~ ka~ilesine hücum etmiş, dokuz 

Amerikan - Japon mü
zakereleri çıkn1azda 

Japonya, Çinde 
mühim bir böl

geyi istiyor 

Kiyefin ş-arkında devam etmekte Lo . g_em.ıye ısabetler kaydeylemiştir. Bi-
S - -kr ğ . · ·· J ·· or Stalin olan imha muharebesinde mareşal ~dra, 21 (A.A.) .-: Deylı Telgra- rıncı kafileye yapılan ilk hücumda 
uru ıyece ını soy uy Londra, 21 (A.A.) - Almanya- Fon Reicheau orduları ve genera l fın k Sın~apu~ muhabırıne göre, Uzak bir s-arnıç gemisi ateşe verilmiş, iki 

Siyam Başvekili, harp 
her an patlak verebilir 

diyor 
dan Rus cephesi hakkında gelen ha- Fon Klayst ile general Goderyanm şar takı Hur Fransız delegesi Şarl vapur hasara uğratılmıştır. 

Parüte 12 rehine kur- berı'er Poltavanın Almanlar elinde zırhlı orduları çevrilmiş bulıınnn düş- Baron J~ı beyanatta bulunmuştuır: Balon barajı himayesinde sevreden 
'-Devamı 3 üncü aahifede- -Devamı 3 üncü ıahifede- te-h a en Hür ~ransız kuvvetleri ikinci kafileye yapılan hücumdıı altı 

şuna dizildi 
_Yişi, 21 (Radyo) - Fran•ız devlet 

reı•i ~lareııal Peten, radyo ile Fram,ız 
llıilletine bir hitabede bulunarak, meş
gul arazide işgal kuvvetleırine karşı ya 
Jıılan taarruzlardan bahsetmiş, bu ha
reketleri caniyane ve ecnebi ajanları
nın teşviki diye tavsif etmiş, bu gibi 
hareketlerin millete felaket getirebil~
ceğini söylemiştir. 

Mareşal demiştir ki: 
- Fransa hükumeti bu taarıruzları 

katiyetJe takbih etmekte olup elindeki 
bütün \'Uıtalarla suçluları tevkif ettir 
llıeğe çalışacaktır. 

-! Askeri Vaziyet ,_ 

Alman - Rus harbi 
dördüncü ayında 

a ş. _attında 55 bın _askerle 3.0 haTp gemiye isabetler kaydolunmuştur. 
gemısıyle, Fransız tıcaret fılosunun Norveç sahı·ı· a ki d b" b l k ·· te b" · ı b" t . ı çı arın -a ır a ı -uç ırıy e ve ın ayyare ıle temsil çı gemisi bomb ı t 
edilmektedir. Brazavilde bir milyo~ Bir U"ankal a ~nm1ı.ş ır. bi Al 
k · Tk b" d h ı ~ e şıma ı gar man-ışı ı ır or u azır anmaktadır. - Devan:. 4 neli aahifede 

!Günün Me~~De~ü 1 

Stoklara Dikkat 
Nakil vasıtaları için kafi ben-

1 

1 

. Paris,21 (A.A.) - Bir Alman aske- t 1 t k rıtık oo· roımekle beraber rıne karşı 1s ey!Ulde yapılan suikasda Cenup a yaz ge a v 
nıh~abelei bilmsiil olarak bu sabah 12 • , d d• 

• Japon baıvekili P~ens Koııoye 

zın, mazot var mı? Nenork 21 (A.A.) - Nevyork 
Ş h Taymi~ ga~ete"inin, Ruzveltin y~zlık 

:.ı3~~ı~~ı~~~~e~i:i':~~~ist \·eya ko- Alman ilerlegışı evam e ıgor 
1 ~n,.t Propagandası yapmaktan suç- Alman _ Sovyet harbi b~gü~ üç ayı 

.. e i! namına sık sık üzerinde dü- bilmeleri için, muhtaç oldukları ben- ikametgahı bulunan Havdparktakı mu 
şunmege mecbur olduğumuz mevzular- zin mazot vesairenin mevcudiyet ve-
d b' · d k" l tal ' habiri bildiriyor: .. • an ırı e, na ı vası arının işliye- ya ade.ıni mevcudiyetidir: Belediyemi- İyi haber alan bir menbadan oı.rre -

r~l Ş'- Alnıan i~gal kumı.ndanı gene- doldurmuş dördüncü aya gırmıştır. 
Al , loknagen neşrettiği beyannamed~ Bu müddet zarfında dünyanın en bü 
teknı.'.n .. askerlerine karşı işlenen suçlar Yii iki ordusu çok kanlı muharebeler 
nıik{rur ettiği takdirde daha büyük ~ermişler; harp, bir çok. mıntakal~r
ğin. b~d~ rehinenin kuTşuııa dizilcce- ela Almanlaa· lehine iııkışaf eylemış-

ı ıldırmişli r. tir. Fakat bütün bu zaferle.r, Alm~n-
K Madrid, 21 (A.A.) - İspanyanın !ara yine kafi neticeyi temı_n ~debılc
l 

0

1rtera rııuyosuna göre, Pariste sivil- cek bir vaziyet ihdas etmemıştır. Sov-
ı eı e askerler aı·Mında ciddi hadise- • h ·· er \'uk ı 1 • , ret ordusu, kayıpları~a :agmen enuz 
söylemi~lir ;u muştuır. Spiker şunıau mevcuttur ve şiddetlı hır m1;1kavemet 

Kon ·· · ti gö•termektedir. Merkez ve şımal cep-.-. . ıuııı,; er Lir Alman ırnkeri h h 
nıufreze · ıne ateş acmış m"f d d helcırinde muharebeler, emen emen 
mukabele etmiştir. Beş Fra~ rez:

1 
e .. I! mevzileştirilmstr. Yalnız cenup mmta 

nıüteaddı"cl Aln sız 0 muş, kas·ıııda Alma~lar çok kuvvetli bir ham 
ıan Yaralanmısl D - 1 

ha "oııra 17 ki8i tevkif edilmişti~·B a le yapmağa muvaffak ol?.Ju~_ar ~ece-
ların evlerinde lıerannamele~ i.nf"rk nup Sovyel ol'dusu~u muşkul bır du
~addeleri, >ilah bulunmu~tur: Bu\;~- rumn dilşffrmüşlerdır. 
<dlıse t~eyyüt eder~e, ~alk ile işgaJ or- Buna rağmen So"'.yet -. Alman har-

usu arasında şımdıre kadar zuhur binin bu kış bütün şıddetıyle de"'.am ~
eden en vahim hadise olarak telakki e- cleceğincle şüphe yoktur. Ha~bılnh hkı
dılmek icap eder. dnyelindeııbeıri iki tarafın zayıa a -

Vi.si_. 21 (A.A.) - Fransız nazırbr kındaki iddiaları insan, tank', top, ta~
nıeclısı dün bir toplantı vaprırak bil- yare bakımından muazzam :1 ekünlaıa 
ııassa Alman iso:al kuvvetleri mensup- j baliğ olmaktadır. k k 
~rı.na karşı suikasdlardan doğan va?.i- .~u . hususla bir hüküm :·.erme ço 
~etı. tetkik etmiştir. Nazırlar mccli<i ~~ş.kıil olmakla berabe~, dunya~ı~ en 
tetkıkatı neticesinde bu cal'livane vaka I buyuk ve en kanlı harbınde her ıkı ~a
~~~d~n ;-ab:ınc! propao:anaa,:ının mesuİ rafın zayiatının da çok biıyük oldugu 

. ~KU netıcesıne vararak, bu kabil tdh muhakkaktır. , __ r:ala nlhav~t vermek üzere alınması Bugünkü Alman tebliğine göre, ce
i eken ledbıl'leri mütaleıı eylemiştir. nupta sııratle hareket eden Alman kı· 

• 

.. 

1 fAR E.Tl.tR 

Sebze fiatleri 

zin, otobüs mübayeasında mazotla mil- nildiğine gö•<', Am~ri~a.n. - japon mü
tehar rik arabalaırı tercih etmesindeki nasebetlPıinin tıınzımı ıçın bnşlanaıı 
isabet, zamanla bir kerre daha meyda- müzııke .. eler, bir aıılaşmıya varılmak 
na ç~kmıştı r: B1;1 suretle hem ekonomi- ihtimali ile devam <'eliyorsa da, esa~ 
ye rıayet e?ı~mış, hem de benzine nis- iliba;iyl<' bir çıkmaza girmiştir. Bunun 
betl_e te.darıkı ?ah~ kolayca bir madde .-;ebdıi, japonyıının Çinde mühim bir 
ıle ış. gormek ımkanı hasıl olmuştur. bölgenin i~gali hu<usıındıı ısrar göster 

Sebze fiatlerinin tetkiki lazım gel- ~orfez V3;purl~ınıı: bazıları için de mesidir. Hariciye nazırı Kordel Hull 
diği hakkındaki netriyatunız iizerine vazıyet aynı şekıldedır. Efes, Sur ve de japonyanııı uzak şarkta hususi !Jir 
fiat mürakabe komiayonu bugün fev- Bay~~kh vapurları mazotla isledikleri- me,·kie sahip olmaması liızım geldiği 
kalade bir toplantı yapacaktır. Bu ne gore, !z_mi;dPki nakil vasıtalarının noktai naza.·mda musirdir. 
arada bir haber var. mahrukat ıhtıyacı mütalea edilirken, Baııgok, 21 (A.A.) - Siyam başve-

Deniliyor ki: bunlar da ayni seri içinde mevki al- kili radyo ile milletine bir hitabede bu-
- Sebze fiat füteıi, haftalık ola- maktadırlar. lunarak demiştir ki: 

rak tanzim edilecektir. Şim_di meseleye gelelim: . . 1 - Vaziyet gittikçe gerginleşmekte-
Fikrimizce, haftalık değil, azami İzmırde otobüsler ve vapurlar ıçın dir. Sirnmı harbe sürükliyecek ihliliıf 

iki günlük fiat teabit etmek daha kafi miktarda mazot var mı, yok mu_?. her an· patlak verebil!ı::. Sizin vazifoni~ 
doğru olur. Şüphesiz ki, aebze fiati , . Belediye, şehir içinde hakikaten ıyı hükumetin siyasetine ve talimatına sı
ekmek fiati gibi uzun bir narh müd- hır otobüs şebekesi ku rmuştur. Tepe - kı surette riayet etmekti'!". Siz hiç kim
detine tabi tutulamaz. Çünkü aeb~e cik, Güze lyalı Eşrefpa_şa, Alsancak •enin tarafına iltizam etmeyiniz. Aksi 
ekmeğe benzemez ve her gün bir semetleri şebi~· merkezıne bu şebeke surette hareket ederseniz harpten kur
taha...,üle tabidir. ile bağlıdır ye !Jinlerce vatand?ş, bu va- lulamıyacak ve bundan da siz mesul 

Ankarada gündelik fiat liateai eıa- sıtalardan ıstıfade etmektedır. Dene- olacaksınız O zaman ben ve hüklım<'
aının kabulü de bundan ileri gelmek- bilir ki, şe~rin . bütün ha:1:al damarları tim, sizleri. em~iyrt altına alamıl'aca
tedir. İzmirde hiç olmazaa, iki gün- bu şe~ke ıle ışlemekt~dır. Bu kadar ğız. Mümkün olduğu kadar sıkı bir bi· 
'ük liate usulünün kabulü muvafık ehemmıyet kesbeden. b~r şebekede \"U taraflık muhafaza ediniz. 
olur. Haftada bir fiat teabiti bize pek k.~ bu!acak h_er hangı bvr a~sak!ık, bü-

. • . fazla geliyor. Bu zaman zarfında, t~~ bır şehırın hayatına muessır ola - R it H d k 
Şark cepheaınde aıper harbı yeni aebzeler çıkabilir ve eakilerin- bılır. Ve kolay!ık, u_cuzlu~ ve ~ür'at ba- uzve ay par ta 

taları Azak denizi sah illerine varnıış· de mevaim değitiklikleri naaire ola- k!mından temın edılen bır Y~ıı:ın fa.yda Nev,-ork, 21 (A.A.) - Ruzvelt • 
!ard ı r. Bu habere göre, Kırım da tec· bilir. Bu cihet gözden uaak tutulma- bır çırpıda ortadan kaybolabı lır .. Bına- hafta tatilini geçirmek üzere Hay d· 

- DeYamı 4 ııc:Q Mhifeıle - ınalıdU". ** - l>eYam.ı dördllııcU aahlfede - parka gelmi~tir. 
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11 inci Fuar dün Borsada satış BOBSTIL 

Bir Arap şeyhinin oğlu 
nasıl evlenirdi? 

• t• Ben, şimdiye kadar bu mevzuda 
kapandı vazıye 1 yazı yazmadım. tş tav adı, işittik

lerimizden başka bir çok gördükleri-
Hitler, şuna yakın bir şey söyle- miz de var, bu mevzula biz de biraz 

mişti: Umumiyet itibarile mah- meşguı 01a1ım: 

At/antikte Kontakt 
ORHAN RAHMİ GÖKÇE 

«Her nerede olursa olıun, lngilte- Fuarı hu sene 832,40!) l . . . l Her memlekette zaman zaman tu-
reye yapılacak yardıma karşı cephe sul fiat erı ıyı görü - haf ve garip bir çok yenilikler beli-

Du •. Ô-g••n sabahı verı•ıen zı•yafette alacak ve İngiltereye gidecek hamu- kişi ziyaret etnıiştir mektedir rır. Bunlar ilk zamanlarda tenkidi ve 
1:. leleri taşıyan gemileri batıracağız.» alayı mucip olur. Fakat gözler alış-

d d t d w b kt Bu tehdid, muhteşem Amerika On birincı İzmır Enternagyonal - . tıkça ve bu haller yerleştikçe tabıi ama 10 8ŞI. ıgı ayr_a 8 ne V_ ~'. mdeu.~d~ı;rtaç~~td~ v~l~ünpl~:~~~~i, ~;:_ Fuarı, evvelki gece saat 2,5 da ka- Geçen Agusto~ ~y.ında bellı ?aşlı görülür ve hatta taklid bile edilır, 
l\ l k k d h -ı " panmıştır. Kış saatinin tatbik günü- ihracat. mahs~ıı:rımı~ı~ borsadakı sa- umumilcşir ve göze batmazlar. Bu 
. I er hu. m bab.am Be.yrutta ıken tey- a dı . Benun arşım .. a •.. şey ı: .?g. u rikadaki harp aleyhdarları ile mu ha- tış vazıyetler~ şoyledır. haller bazen kontısulan dilde, bazen 

e d ıb h S B h t şt S fr t de ı ortü 1 nün Fuarın kapanma gününe tesadüf - d 1 .. -z za esı ra ım arım ey mer um o urmu u. o anın us un ü - lifleri Ruzvelte kar§ı mücade eye ÜZÜM: Agustos a).'l.n a ::ıuame e gi,.imlerde, bazen de içtimai terbi'i.·e-
da Trablusgarp mutasarrıfı idi. (1) !er ve havlular ipekliydi. Bunların sevket'ti.. etmiş olması, Fuarın bir sa~t fazla ı t T muz annda ıse !) nu , 

k f k acık bulundurulmasına imkan ver- 0 mamış ır. em · · - de dtğisiklikler gösterir. Dan-; iptilfı-
1902 :enesi eylülünde Trablusa git- Üzerleri de gül ve -aran il y:ıpra - Ruzveltin yaptığı ise malum: . mara üzerinden muamele olmm; ve 27 .0 '. ,-e bu· arada çarlı"a. ton ustıJrı, «Yenı· 

· b t · f" · 1 t B 1 ·1 ··rt"l ·· t·· A ava 1r ' t rı d mıstir. Fuarın son geceki ziyaretçi- t ı t ~ ., mıs, ~ ;a ıı:ı mısa ırı o muş um. _a- arı ı.: o.umuş u._ .. r ~ sı..ı::- ı - Amerikayı tehlikede görmekte e- kuruştan 10 çuval sa ı mış ıır. 1.u .. rkçe> di~·e Çag-ata\.·cadan daha C<'-
bam vılayetın kazalarını dolaşm:ıga lan surahıler çeşmıbulbu_l<len, şam - vam ettı·. Yardımını geni•letti. Rus- lerı. havanın biraz fazla serin btılun_ fNCIR M amele olmamıştır Tem , 

1 " - h l' f 1 1 t ': u ' · . - ki Ye uı·durma kelimelerle yaz p oku. rıkm:ştı. Bu mey~nda Trablııs Şama danlar g~müşten idi. _çkı ola:,ak. ay- yaya elini uzattı ve Ruzvelt, bütün ma. ına ragmen. ay 1 az a 0 rnuş ur. ~uz ayında 7,5 kuruştan 63 çurnl ın- ma ve· konuşmalar ve nihayet bob-
d'.1 ugrıyacaktı. Nitekim bir kaç gün ran ve lımonata v.erdıler: l\I~sk~rar bunlara ilaveten son verdiği beyanat Fuar bürosundan aldığımız malfı- cır ve 4,5 - 5,5 kuruııtan 121 ~uval hur- stil dediğimiz garip kıyafet bu cümle-
S-Onra da geldi. yoktu amma rakı ıçmek ısteyıp. ıste- ile mihvercilere en açık meydan oku- mata nazaran, Fuarın bu seneki ziya- da 6 kuruştan 121 cuval cskı ı:.ene hur d d. 

1 
B 1 d d k ld f 

O akşam misafirlerimiz olan Şeyh mediğimizi sormamazlık etmemışler- mayı yaptıktan sonra şimdi de Amc· •·etri savısı, son dokuz :1enedcn çok da~ı satışı olmı:ştur~ k~~ Y~;.~~·de ~ı; ;~m~~ın~~sve ~ditm~; 
Aliyyillömri efendi (merhum) Hıs- di. Yemek, bir çok ço .. rb~l.arla başla- rikan donannıaıı bu harbin en nazik daha fa

0

zla olarak 832,40!) dur. Diin PAMUK· Aguf'-tosta 50 - 52 kuruş- . . d k"'kl t· y . d'ld 
k t · . ·., . . bıı·sekıl e o e" ı. enı ı ene,· ve nımansur kazasına dahi gidecek olan dı. Sonra soframızın uzerı ·uzu ~. ıe_~ bir vazifeıini görmek emrini alınış gec<: Fuarı 3•1025 kişı ziyaret etnıi-$- tan 76 balya nıkaı ta pamuk satılmış - .
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babama yol üzerine tesadüf eden bir ri, hindi dolmaları, tavuklar . ,;utlu bulunuyor. ".ir. Geçen ;;eneki Fuar ziyaı·ctçıleri T la ·f'-e muam le olma- aı e ıç eııne nu uz e en ır ço ~ gu
köyde şimdi ismini hatırlıyamadığı:n tatlılar, baklavalar ve ~·ı>mışlerle Donanma bundan sonra İngiltereye yekunu n0029 kişi olduğuna göre, tır. emmuz ayım 1

' ze~ kelimeler kabul edildikten sonra 
hir -:ışiret şeyhinin misafiri olmasını dolduruldu. . . . giden ve 'oradan gelen geıni kafi- lıu sene arada 103380 ki~ilik biı· faz- mıPt;LAlfUT· :Muamele olmamıştır. ~alanl~r .~nutııldu. ~obstil ~e mah-
rica etti. Bu şeyhin bir tane oğlu var- Elleri yelpazelı bır hayh l)edevj lelerini himaye edecektir. !alık vardır. Temmuz ·ayında ise 600 - 690 kurustnn ctud bır zumrek~.t~ ınhı~r eit', ~ep 
dı ve. o_ evlenecekti. çocukl.~rı d~ etrafımızı s:ı_rı~_ıştı. Bu hareketin çok enerjik, tehlike- Fuar münasebetivle İzmire gelen- 0 k t ı 1 t tııı:nak 570 kuruş- bunlar hır va 1 er mo a 0 .'ln « 0 -

H!ikumete sadakat bu itaati mü - Ônümuzdekı meyda~~a h-avaı ıışek- leri ve hatta harbi göze almış bir dev- !!'r \•üz "eksen bind~n fazladıı. l\Iııa- ::11 2~~ ~e~t:t;:ıamut k~ba, 350 ku- ~?1" o.)~uııLou gidbi grleliBp ~e~i~i şcyk·Jer ~le; 
c~rı;ep ~'.e~ ~akb~J ola_;ı_ bu eyhP pede leri:. Ar'.;P f~ı~l~r~, sı~ah oyu~ları or- 'et kararma dayandığını anlamak mnfih bu rakam te!lbit edilebilcnlC'r- rustan 80 kental rufuz satılmıştır. gı mı· . 1: ra a day 

1
' e~ rov~z 

rımın du~ne g~~ecegı haber verildi. t:ı-l~g~.~eglendırı.}oı, bı;lere de .<'11!!>ıı· için pek fazla kafa yormağa lüzum dir. ZEYT/NYAGI: Ağustos ayında mu sımokın gıyınce mo a o up aammum 
Faka~. val.ı vekılı_n~en gelen bi!' tel- lı~ı ogr~nmemış oldugum~z. bıı- al»- yoktur. Amerika, Hitlerin ihtarına amele yoktur. Temmuz 1!>41 de 59,5 - ı~tnııyor mu? J aıdıonyad_a Pdrens ~o-
:rraf uzerme \-alın_ın Beyrutıı avdeti mın hay retlerle dolu zevkını tattıı ı - mukabil, ayağını Atlantikte ateş sa - Ticaret odasına ka Ytd 60 kuruştan 32 bin kilo zeytinyağı sır:ı nor kıy af~~ mo a>'ı. ıca etmıy or 
ıcabetmekle pederım Beynıta döndü vordu. hasına bir adım daha ileri uzatmıştır. mal 57 kuruştan 8 bin kilo sabunluk, mu? Soı: ddunkyalharbbınden ksonbr~ ~~k-
ve düğünde kendisini temsil i~ini b:ı- Saat on bir buçuk ol~u~tu. Y(·- Bir kaç Amerikan gemiıine vaki te- olunanlar 60 kuruştan 40 bin kilo sabunluk H. Ş. ruret

1 
ıkçıntl e. -a a~~ ır çoh Ik u_yh·~: 

na b~ra!ctı. n:ıe~le be!aber her şey bıttı. S"" .kc- cavüze rağmen bu mevzuda Ameri- 63 _ 65 kurustan 97 bin kilo Layant H. mem l' ·e erın munevver. a -ı ı ı-
lkı gün "-Onra yola çıktım. Ya.um- 'iı.ldı. Selamlaştık, od~la~·ımıza gır - kanın göz kıpmadan daha ileriye fır- Ağu~tos ayı zarfında şehrimiz ii- Ş t lmıstıi· yaç ve zaruretten yenı bır çok kıya-

da Beyrutlu da bir arkadaşım var_ dık. Be:ı hemen takvımı çıkarıp. bu laması bize yakında bazı fırtınaların en.re~ odasına 29 y~ni tacir k.ayded!l- · i\~c;to~ ;vında borsada 10,375 _ fetler ,·ücuda getir??,iyorl~r mı_'! '\1-
~ı. General Feridun. Beyruta gitmi:~- n.?tla.~ı ~aydettim: Sonr~ rnıımıan zuhur' etmeıi ihtimalini göstermek- mı tır. Bunların bır kısmı ıh raca." - 10 6~5 k ·u~tan 1108 çuval bakla, man kadınları ıkı, uç ef'.kı elbı~enın 
tı. Arabamızdan atlara, atlardan -ara- sondu~·~um: yatagıma gırdim. Fakat ~edir. cı.' bir kısmı, yo~gancı ve kah".e.cı • 10:25 _ 10~

1

25\uruRtan 4810 çuval bak sağ'.lam taraflarım birleştırerek tek 
b~ya atlıyara~ v~ bizi i,;_tikbalc gel- sen .mı!'~n gı.r~n? _ . . 1917 de de hava böyleydi ve Vil- bır kısmı da manıfaturacı, ~omı,,,ı o_n· I ( d !") 1l 5 kuruştan 13 çuval elbıse yapıyorlar, Fransızlar derı Ye 
mı~ olan şey hın suvarilerıvle berabeı· Yatagın ıçı o derece soguk kı bır son, buna yakın bir vaziyetin peşi cu,. ~l~teahhid, bask_ı~ı, e.~bı~.e. t~mız-,k~ım~~r~. 11i,5 kuıruştan 550 <:uval hu- kösele bulamadıklarından bizim ~u -
arad.'l sırada cirit oyunlai·ına 1<arışa- çok yılanlarla koyun koyuna geldim ııra kongreye çıkarak harp kararı~ı ı_eyıcıs'., bakkal, derıcı, komuıcıı, r.ıı- susi şartlı kumdarı, Hl ku~uı;ıtan ·10 !rnnya ve nalınları. sokaklarda gıyı. 
rak yolumuza devam ediyorduk. Her sandım. Hemen yorganı atıp yattık- iıtihsal etmiııti. Vilson, sadece Ame~ı- rnlcı "e hurdavatçıdır. çurnl fa~ulya ~atıin:ıı~tır:. ~ıyatlaı· _u- ynrlar ve bunları hızım baya~lıır m~-
~ey ve her .rer güzeldi. Köye vasıl tan !ırladım, ~um~ yaktım. .. . ka cumhurreisi idi. Ruzvelt ise bugun °00 mumiyet itibariyle ıyı gorulmektedır. da olarak kabul ederek t~klıd etmı-
olduğumuz zaman akşam ezanı oku- Bır de ne goreyım? Yastık yuzlerı nüfuz ve teıiri beynelmilel sahaya Beledive reısı Ç ... es, nıe,_ re ~ orlar mı? Harbı umumıden sonra 
nuyoı du. :\lüezzinler atlarır.ın üs- ve ya~ak ça.rşaflan k~ami.l~u sırma- intikal etmiıı bir ııahsiyettir. Bugünkü memleketimize hicret eden Rus ka-
tüııde ve ayakta olarak ezan 0kUy0r- l~rla ışl:nmış ve yatagın ıc;ıne karan- Amerika, dahili bazı ihtilaflarına rağ- gitti Uşakta oancar zürraına dınlarının başlarına ~mrdıkları men-
lardı. fıl v_e gul _y-aprakları oldurıılmuşttı. men, hadiselerde daha ağır rol oy- nıu·· şku"' ı,·"ıt gc·)· ste- diller bizde hılla revaçta değil mi? 

Bu""'d k "k" .. b. .. Bö,·l b t kt t k lb tt Beledice reisi D~·. Behçet Uz, bir - . b • ... a anca ı ·ı uc ev ve ır su- .. J .~ ır ya a_ a ya ma .. e e ~ nıyabilecek bir mevkidedir. Onun, , Daha yukarıda ı-ıöylediğımiz gı ı 
rli <:adır gördük. Evin. ikisi hıırenı , mumk~n o~madıgından_ kendı kendı- bir de, Ruzvelt gibi dinamik, müca- hafta istirahat etmek üzere rlün Çeş- rilnıektedir bu değişiklikleri züpbelik telakki 
b;r tanesi de selamlık dairesi imiş. me heı şeyı topladım hır kenara ko.1- deleci hürriyet ve Amerika menfa- meye gitmiştir. crlerek alaya almak doğru bıı· harı>-
T.~ı-~iat~~·le bizi doğruca selamlığa dum. Ça~tamdan çıkardığım havlu- atleri~e, müşterek Anglo-Sakson da- Esme (Husu::ıi) - Uııak şeker fab- ket değildir kanaatiı:ıdeyiz, ancak 
go,ilrduler. Odalarımızı gösterdiler. !arı ser?ım, artık t~yumuştum. vaııına şiddetle bağlı bir tahsiyetin ilkokullarda derslere rika~ını~ teşviki ile bu havalide pan- bunlardan yer almıyanlarda ı~rarpı 
Yemyeşil bir tepecik üstünde kuru - Ert~~ı sabah gelı~ ~-ama?Jdaf1: gt:- sevk ve idareıinde bulunduğunu da car zeriyatı sene geçtikçe ilerlemek- manası yoktur tabii. 
.an bu bina iki katlı idi. Bir de bil- lecektı: Yalnız J:>en ıstıkbalıne gıtm·- farzedini:.ı:, o takdirde yakın bir Al - bugün baslanıvor tedir. Fakat bu sene fabrika puncar Bob$til de bir mukallitlik olarak 
: uk balkonu vardı. İçi, yağlı boyalı yecektım. $eyhın çadırında oturup man - Amerikan ihtilafını ıezmekte • alısında zürraa bir çok mi.i. külat basladı, bazı gençler bunda biraz 
'e penceleri pancurluydu. Odaların sabah ~ahvealtısını onunla beı-alıeı· hiç müşkülat çekmezsiniz .. Bu ihtila- Lise ve orta okullarla Cumhuriyet göstermektedir. . . . . asm gittiler, yapmacıklar yaptııar. 
\ . i' sofanın havai mavi renkli tavanla- 'dec~ktım.. . .. . 

1 
fı, ancak ve ancak tek hareket dur- kız enstitüsünde talebe kaydına bugün Bir araba pancarı teslım ıçın ·(·kız, ~i.l'im tarzından b_ aşka_ bir de "ücud-

nnda yaldızla yıldızt.ar işlenmışti. MU:~a~dıt reç.el~ı, borekh, ıa~1lı>- durabilir ve 0 da Almanyanın, Ame- öğleye kadar rlevam edilecektir. on ııaat uz-ak yerlerden gelen hôylü !ıırınııı şı>killerinı değıştirdiler, orta-
t'erdeler ve döşemeler ipekli, bi.ife - v, alı, s~tl?, P7~ırlı, _YU?J~l t.~ı~.' b,.J - rikan hattı hareketi kartıııında ricat Şehrimiz ilk okullarında bugtınclen iki, i.i<;. gün, bazen de be~ giin h~kll'- lığa yeni bir dedikodu mevzuu va\·-
ırr ve dolaplar litkeden idi. .ı: tep~ı~ı g~tirdıklerı gıbı goturem~- etmesidir. Bu ihtimal ise, pek azdır. itiharen dersleıre başlanacaktır. mektedir. Bu hali gözöııüno:? alan dılar, muhitlerini bi~· müddet bu~u·n-

Biraz istirahatten sonra balkona lıler. Çilnku ben ve arkadaşım ço." Çünkü Almanyaya karşı başlıyan, jandarmako mutanhğı, kayma.kanılı- la oyaladılar. 
t~ktık. Şeyh. efendi çadırında ~m.iş. -acı km ıstık. Şeyh ~.em.~n h~men bır Amerikan hareketi, yalnız İngiltere Yakalanan ınuhtekirler ita müracaatla zürraın ıztırabınu ni- Dünyada her şe~·de olduğu gıbı 
;.~z1aketen hız .on~n yanına. _g:t~.ık. -Devamı 3 uncu ııahıfede-· ieğil, ayni zamanda Rus:ra cephe.sin- . _ haByeetıe'a·e1.~ie1n;.eesipn!ri:1.te~~)~~:;ııdan ha- in.ıınlar arasında da gençlik deıııleıı 
_.aı;ı ı ve nuran~ bır z-attı. Bızı guler den de vukua gelmektedır. Amerıka, Saraçlar çarşısında Emın oglu Ma J • • • geçici bir çağ vardır, bu çağda genç-

) tlzleS~a~ul etti: . . Çocuk esirgeme kurumu bu harbin safha ve tecellileri ile olan nifaturacı Mustafa, kaputbezinin met- zılan da hu~u~ı surette alakadar lığın teslim edılmeı-ıi icap eden bazı 
dırıma ızıelrdaun· hatsız ~tmemek !Clll ça- alakasını,. ~oskovadaki askeri ~onfe- resini 57 kuruşa satarak ihtikar yap- mak-amlara şıkayett.e bulunmuşla.ı ~ı~. lrnkları vardır, onların bu he •ef:.lerı-

g • dedı.... Çocuk bakıcı okulu ranılara ıttırak etmek kararı ıle de tığından tutulmuş, adliyeye verilmis- Bu ~artlar altında.gelkec1 ek yıl .. ı;ıf~iı- ııı hos görerek geçmek en doğnı bir 
Babamın gelemedıgıne çok müte - meydana koyduğuna göre Almanya- t" . nin pancar ekmesı be enemı>z. ı- h k. 1 k t d . ' 

f!>ı ir oldug~unu söyledikten 1 Çocuk Esirgeme Kurıımunııtı çocuk k k "dd" b. ' k ırt. .. .. dl . d Ah t ·1 M h sad Vekaletinin ehemmivetlP ııazan are -et o ur anaa ın eyız. ::;;u son · . onra k d b ya artı ço cı ı ır tavır ta ınmıt nonu ca c esın e me og u e - · . . . · se ı . ı görülebilen gençl"k hareketi 
fazla ihtiyar olduğu için "emekle - 'bakıcı o ulunda talebe kay ına a::ı- oldug"unu b·ır d f d h .. t . b - met, fıı·ınlaı·da ekmek ı'mal edı"len tı11- clıkkatını celbederız. ne eH e. . .. ı 

• J 1 t M: k '-· ·· t · 1 r e a a a gos ermı~ u memleketımızcle henuz çok noksandır 
rımızde beraber bulu nam• ·acağını an~ış ı7. e. te.,., u_cıre sız, ey ı ve lunmaktadır. !ardan biır çuvalını börekçi Hasan \'e . . ·· . , . , · · · · 
,._e ihtiyar çehresiyle bize iştahsızlık tahsıl müddetı 2 senedır. Dersler amı>- Evet bir tek yol - Almanyanın Mehmet oğlu Hü~evine ''Üksek ficath Manisa haberler•: . Kı~a dsuı ekn blu bdah,n meb\SU~ındbe btah-

. k · t d"" · · u:- . · l'ı "e nazaridı"r Mektebe gı'rebı"lmek ·' ' . . . · · , · , ' l\I· · ·n (Hususi) - Vıla,·et ı· an - s:e.er e, ır ar a en ya anı ne a ıar \Cııne ıs eme ıgını ave ettı. Kcn- .. • ' . · • Amerıka karşısında rıcatı yolu - Al- satarak ihtıkiır yaptığından vakalan- .tnıs.. · · . . . J • • • • •• •!" ki . k h• . 
di eliyle cezveden finc-anlara koydu- ~çın on ~e.k~ Y.a~ınd_an aşagı olmamak, man _ Amerikan harbini durdurabi-1 mıştır. · clarm-a ko~ııta~ .vekılı bın~a~ı !lıl~ı bıJ: tuı 11 çıçe e~ aç.ara a"alanır-
KU kakuleli kahvesini içtik. "li:ıi öp- ılk tahsılını bıtırmış olmak, sakat ol- lir Fakat şu ciheti de kaydedelim x bazı tahkıkat ıçın Alaşehır~ gıtmıs- laı, .daıgalanırlar, dunyanın.her me-
tlik. Yanından çıktık. mamak lazımdır. İsteklilerin mektep k" ··Al A erik d - d tir. ctcnı memıeketınde gençlık ımtıhan-

h d t · · .· h 1 k'~ d - 1
' manya ve m a ogru an Komı'syon lO()lanıyoı~ . . !«rdan çıkıp tatıl zamanına ulasınc.! * şe a e namesı, ıjı a agı ı, aşı \e doğruya ve karşılıklı olarak harbe ' Vılayel alay komutanı yarbay _ _ . ~ 

•. • Ieydaııa ~ralar. k~rul~ııştu_. sı~at ~apo_ru, .nüfus _çüzdanı, altı fo- girmiş olmasalar bile;Amerika bugün Vilayet fiyat mi.irakabe komisyonu, Hilmi Arbak ta senelik ve mutad .;c,~be:-;tııkıer~nden ıstıtade. ederek 
) il:Ierce fellah tepsıler ilzen~d.ekı togra~ :e bır dılekçe ıle Ankarad~ C~- kü açık yardımı ve bunu donanması bugün vali Fuad Tuksalın reisliğinde teftişlerde bulunmak üzere hir haf- gezer ve _ egıenırlerken bız . nede~ 
d:ıgcık~arı devirmekle mesgnl ıdıler. cuk Esıırgeme K,urumu genel ~eı.kezı- vasıtaaiyle himaye etmek kararı ile fevkalade bir toplantı yapacaktır. Seb- tadır Akhisar, Kırk-ağaç, Som:ı ha - g~nçlerımız~. ufak,1 .b.azı kaprıste.rını 
Bu dagcıklar ehramlara benzı.ren ne mektupla muracaat etmelerı lazım- İngiltere ve Rusyanın yanında Al - ze fiyatlarının tesbiti için yapılan tet- valisinde bulunmaktadır. 0 le. fazla gorelım · Bızlere. duşen 
Pi ;: .. kLıbbelerı·yı .. ler'ne vasla rlır. k h b . . . .. . d .... "l k k T h ı k t •• va;e;ıfe, kendılerıne ~erbestlık bahş ... e uzer ı J - manyaya arşı esasen ar e gırmııı kıkler uzerın e goıı:uşu ece· ve ·arar o um u evzu: d . . . dl d 
nan kuzulard-an müteşekkildi ve bu X demektir, alınacaktır. Tohumluk ihtiy:ıcmı temin ıçın e ecegımız evi~ arı~ı~3: . ev e _ve 
tepsilerin iç kıyı~arı bostanları sula- ~f ecavüz etmiş Meıelenin büıbütün patlak verme- kazalardan elverişli buğdaylar~n .ge- mektepte medenı ve mıHı ıyı .te:bı~e 
_>an .:m yolları gıbi açılarak yoğur . si ve daha ıümullü bir şekil Almanya- Yunan elçisi gittı' tiı'ilmesine başlanmıştır. Valımızin v~rerek .bu _hadler d~hııınd~ tabt~t·~ 
doldurulmuştu. İkiçeşmelik caddesinde Ahmet oğlu nın kararına veya Atlantikte vuku aldıkları tedbirler ile bu yıl, ekim nıhayet.sı~ lutuf. ve nımetl~rınden ıs.tı-

Pür neşe ve ı;afa tepsilerin t!trafı- ~1ustafa, sarho!} olarak Nihat ve karı- 1 bulacak kontakta bağlıdır. Şehrimizde bulunan Yunanistaııın zamanından evvel bütün muhtaç fadelerını temın etmektır. Terbı -
ııa üçüııen Aı aplar bu yemekleri ga- sı Neziheye tecavüzde bulunduğundan j Tarih, yürüyor.. Ankara büyük elçisi Rafaelis, Ankara-! zürraa tohumluk tevzi edilmiş ola - ye daıresinde varsın uzun cek?t gıy-
ııp bir tarzda yemekte idiler. yakalanmıştır. ORHAN RAHMi GÖKÇE ye gitmiştir. caktır. sınler, saçların.ı .uz~tsınlar,. nıh~~yet 

Plavı avuç içinde sıka sıka bir hep _b.!Jıılar geçıcı bırer kaprısten ıba-
ınermi şekline koyuyorlar, yoğura:-~ . ~8 ve 29 eylUI gü!1lerinı tamam.en 1 , """" NAPOL YON Ordularının"""""""'""'""'""""""'"'' ıçin karşılaşılacak güçl~kler, harca - rettir ve kanaatimizce asil ruhlu ve 
bandıktan sonra yutuveriyorlardı. ıhtıyat erzak tedarıkıne sarfettık. ı • nacak zamanın uzunlugundan hah- iyi terbiyeli maddei aııliyeden esaf'-lı 

ii_,.:ıf;ı~a~;:::iık~::i~:ı~a:~l~~! ~ı:!· ~~~~~~fkr!~~~:zit~cer:~i~?e~~e~~diy~~: ~ MOSKOV A BOZGUNU ~ ~~~İ~~~~~~~!~~a~n~~~:r!:e ~~~do~ hiç bir şey değişmez. A. E 
batırarak plavsız ve yoğurtmz '-"iyor- ıur.mak için - gecelerı karaı·gaha ~ " valı kadın demekten daha çok mar-
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,.,., k" d lA len ı"ki kadı ~ .ıı: !ardı ve her yudumdan sonra bir a>ııyor u . ız emem azım ge ncagı- G d t' • · t• 
besmele çekip yeniden İS!' başlıyeı·· 30 ey!U!de, konak yerinin karşı. YAZAN: Napolyonun Perde ÇEVİREN: Şakir Ha:.ı:ım ZI da alıyorduk. Zaten doğrusunu ar enpar l ıyı geç ı 
iardı. sında sokak içinde bizim ki.içlik kı- Çavutu Burginyon Ergökmen ister"eniz son balodan sonra bunları Verem mücadele cemiyetinin dün ge-

Bedevi şarkılannın ve nıoıvalla - ta bir teftiş verdı. Sokaktakı tefti!) 12 - biz de markiz diye çağırıyorduk· ve ce fuar gazinosunda verilen gardenpar 
rının en iyisini bu gece dinlemiıitik. bitince, albay müfettişe, oturduğu- iki! .. İnsan, dostlarına habeı· vermez- kırmağa kafi gelmişti. bizim markizler içkiye dayanm~kta tisi zengin, neşeli ve çok güzel geçmiş-
Köııkümüze döndüğümüz '.~ıım:ın muz yeri de göstermek hevesine ka-: ll"i? ·· Ortalıkta yüzüne bakılır tek 11kteşrinin ikil\ci günü, imparato- hepimizi geçerek, dikkatimizi ve söz tir. Davetliler sabaha kadar eğlenmiş, 

Lıizi doğruca beş altı mermer musluk- pıldı. En önde konağı iyi bilen kol· j kadın yokken bunları nereden na - ruıı Kremlin sarayını tahkim etmek aramızda hürmetimizi celbediyorla~·- dans etmişlerdir. Gardenparti münase
ltı bir yemek odasına götürdüler. ağası Roustan yürüyor; ve sır!!. sırn sıl avladınız? !:ı; Kendisine bildlğiniz emri verdiğini öğrendik. Kremlin sa- dı. betiyle Kültüırparktakir bütün eğlence 
~1L" sabunlariyle ellerimizi yıkattı - önüne gelen kapıyı açarak izahat hikayeyi başından sonuna kadar an- rayını saran duvarların kulelerine Bu şehirde geçirdiğimz günlerin vasıtaları da açık kalmıştır. 
lar. Balkondaki sofrada .verlı>rinıizi veriyordu. Aşağı yukarı her ı:ey gö-ı lattıktan .. s~nra . «ç.aı;ıaşırl:ırımızı yı- otuz kadar top ve obüs yerleştiril - geri kalanları, hemen hemen daima, 

rüldükten sonra müfettiş .:küçük kıyor, sokuklerımızı dıkiyorlar . .> mesi kararlaşmıştı. merasimle, geçitlerle geçti; ve bu bir 
(1) Bu İbrahim Sarim Bey, Sultan zabitler ne alemde?» diye bir· sual cevabı ile sözümü bitirdim .. Yiizbaşı Ayın üçünde muhafız kıtaatının merasim esnasında Mur:ı.tnın süvari 

Mecit ve Aziz devirleri ricalinden ortaya atınca bizim albay cmükem_ı bu cevabı aldtktan sonra «Bunları hepsinden birer kıt'a Kremlin sara- kıtalarının hiç beklemedikleri bir 
Sarı Şefik Beyin oğlu ve ~1ısırlı mer- mel!..> cevabını derhal kondurdu .. , bana gönderin; benim ne bir iki yının etrafında, sarayın müdafaasını sırada Rusların hücumuna uğrıya
hum prenses Nevcivan hanımefendi- ve o güne kadar bir dolap ve bır gilnlük çamaşır işim var; onları yap- güçleştirdiği için istihkam kıtalarının yarak ağır zayiat verdiği haberi im-
sinin kocaıı General Feridunun ha - dolap kapağı olarak yutturup dur- .-ınlan dedi.. Dediğini yaptık. F-a - yıkdığı duvarların enkazını kaldır- paratora geldiği güne kad·'.lr böyJece BUCONKO PROGRAM 
baııdır. duğumuz ve içine bizim çifte Rus kat kadınlar bütün zabitlerin çama - mak, !-ı'aray duvarlarını tamir etmek devam etti. İmparator bu haberi bir . 7.30 memleket saat ayarı, 7.33 ha

kumrularını gizlediğimiz odanın ka- ~ırları ile uğraşmış olcaklar ki, ka- m-:ıksadiyle hizmete çağırıldı. geçit resmi yapılırk€n -:ılmıştı. Geçiş fıf yarçalar (~l.), 7.45 ajans haber
pı;;ı önünde bulunan yüzbaşı üze- fese ancak bir hafta sonra döndüler. Ayın dördüncü günü bizim alay- biter bitmez orduya derhal hareke- le~ı, 8.00_ hafıf parçalar, 8.!30-8.45 
rinde anahtarını görünce, 'kendi Biri~citeşrinin ilk günü, Moskov-:ı- dan giden hizmet kıtasına ben ku - tc hazır olmak emri verildi. Bizim evın saatı. 12.~rn n:emleket s~at ayarı, 
kendine dolaba bir göz atmak ihti- dan bırkaç fersah mesafede bulu - manda ediyordum. Ertesi gün bir ıs- alay, bu emri ancak akş-am, g<>G va_ 12.33 .saz eserlerı,_ 12.45 aJ~ns hu -
yacını duydu .. Fakat dolap yerine bir nan ahşap fa~at çok büyü~ hh· şa - tihkiim albayı, duvarları yıkmak için 1<it öğrenmişti ve ertesi gün ha1·eket berlerı, 13.00 Karcıgar ve Hıc-az ma
oda ile karşılaşınca hayretten ha.rre- toda, bulun~~gu haber veı:ıl:n hay - patlatılan bir mayinin havaya fırlat- olunmagı istenmekte idi. kanılarından şarkılar, 13.30-14.00 
te düstü. Rus kadınlarını da görünce van yemlerını kaldırmak ıçın, alay- tığı bir tuğla parçası kafasına isa - Hareketten evvel, iki markizlt! iki karışık program <~!)!. .18.00 saat a
ağzı büsbütün açık kaldı .. Yüzba- daı: kuvvetli bir ı;t!i_frezeye .v·a~ife betle düşüp öldü. Ayni gün, bir killse- terzimize, beraber götürecek vazi - yarı, 18.03 dans mu_zıgı (Pi.). 18.30 
şının hiç ses çıkarmaksızın kapıyı \'~rı.lmi~tt. Orada bütün b.ulabıldıkle- niıı civarında, elleri ayakları hatta yette olmadığımız her türlü malze- fa.~ıl sazı, 19.30 a1.ans haberlerı. 
kapamakta olduğunu görünce ne ka- rı?.ıı~ bır araba yulaftan ıbaret oldı~. bütün hac-akları kurtlar yahut köpek- meyi, güzelce taksim ederek hediye 19.45 serbest 10 dakık-a, 19.55 kemıı!ı 
dar sevindiğimizi söylemeğe hacet ~o~ıu~~· etrafı??,ızd~ ~ara kol vazı- leı· tarafından yenmiş bir çok kadav- ettik. Bunlar, yüzlerce defa ayHkla- soloları - Env~r Kapel?Jan, . 20.~~
olmasa gerek!.. Amma, kapı ka!)anıp .esı goreı_ı Ru~ s~va.rıle~ıne raııtladık. ralar gördüm. Burada şunu söyleme- rımıza kapanarak, ayaklarımızı öpe- :,~dyo_gazetesı, 20.45 bır .. ha~ t.?rkusu 
kilitlenince ve anahtar yüzbaşının Bunlar. b~le .cıddı bır ~ücum. y-apm.ak !iyim ki Moskovada köpek bolluğu rek teşekkür ediyorlardı .. Hiçbir za- ogrenı~orum -hafta~ın turknsu : . A~·
cebine girince bizde şafak atıveıdi. ~esaretını gösteremedıler. Bızden da- hayret edilecek bir derecede idi. man pu kadar zengin olmayı ve bu pa bugda_y. 21.00 zıraat . takvımı, 

., 77' 
Acele Satılık 

Alman piyanosu 
Yolculuk dol-ayısiyle yeni bir 

halde fevkalade iyi sesli StoJ mar
kalı Alman piyanosu acele satı
lıktır. i\föracaat yeri 2 inci Kor
don caddesi Maliye şubesi kar
şısında (247) numaraya her gün 
öğleden evvel saat ond-an on ikiye 
kadar müracaat edilebilir. 

Müfettişi uğurlamak için sokfığa ıa çok kalabalık oldukları halde Vazife almadığımız günleri içmek kadar büyUk bir zenginliğe kavuş_ 21.10 g~çıt ?ro_gr8:mı (yenı sesler}· 
çıkıldığı zaman yüzbaşı uzakta.ı saldıramadılar .. Nişancıiarımız, bir ve eğlenmekle geçiriyorduk. Fransa- mayı d!işllnmemişler, haval ptmemis- f21.~0 kkımtgı aııe2s2ı, 3201.4.5 radhyob sen· 

ht t 1 •• • • 1 ti d d F _ . .. . • onı or es rası, . a1ans -a ~ren 19, 20, 21, 22, 23 ana arı göstererek yanıma yaklaş ı. rnç suvarıyı vurmuş ar ve a arın an an, raruayı bızden ayıran buyük !erdi. Zorsa, 22.45 cazband (Pi.), 22.55 • 
~~-------.;;;~~.;;;;...,ıı ,ç-antada keklik!.. Hem bir değil yuvarlananlar iftekilerin cesaretini mesafelerden ve bu mesafeleri aşmak ( Arkası var ) 23.00 kapam~. 
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(ANADOLU) Saliife (3) 

-----~~~----~~~~-~-~~~~~~-~~~~~----~--~~~~~~~~~.~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~.~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~.~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ ........••..... ~···············································~ 
-H-ı· _k_a_A_y_e____ Stalinin yenı emri ALMANLARA GORE ~:.İzmir Levazım Amirligv i İlanları~.-: 

- Bq tarafı 1 inci ııahifede - _ Bat tarafı ı inci sahifede -
bulunduğunu göstermektedir. Alm::ı-a :,,,, ............................................................ ~ ............................................. . 
]arın bütün gayretleri bu noktada man kuvvetlerinin mühim kısımlarını lzmir levazım amirliği aahn alma komıayonundan: -

Sarı ve Si• yah saçlar toplanmıştır. Bu suretle Don sanayi imha ederek şimdiye kadar 150 bin- 1 _ Anafarta ihtiyacı icin beher kilosuna talibi tarafından 41 ku-
mıntakasının maruz bulunduğu teh- den fazla esir ve 151 t-ank, 602 top ruş 9B santim fiat "verilen 60_ ton sığır eti M. M. \• ekaleti.ı:ıc~ 
did artmıştır. ve muazzam miktarda diğer harp pah11 lı görüldüğünden tekrar ihalesi 29·9-941 pazartesı gunu 

YAZAN LJ'k t M'"nir Almanlar 46 günlük muhıırebe - malzemesi almışlardır. saat 16 da kapalı zarfla satın alınacaktır. 
: nl me U !erden sonr~ Kiyefin banliyösüne Diğer kuvvetlerin imhasına devam 2 _ Muhammen bedeli 26988 lira olup ilk teminatı 2024 lira 10 

Nükhet yii2ünü yastığa gömmüş, si- ru usulca sokarak, vücud~nu ~n~iııe v11rmışlardır. Burada ciddi mııhare- edilmektedir. Yeniden mühim miktar kuruştur. 
Yah saçları darmadağıııık, hıçkııra hıç. doğru çekti. Bir_ kol~. üz_er_ıne ya ır ı .• beler olmaktadır. Ruslara nazaran, da harp esiri ve ganaim alınmaktn • 3 _ Evsaf ve şartıııımesi her gün Çanakkale Mst. Mv. satın alma 
kıra ağlıyordu. Nükhet şimdı busbütiln susmuş Almanlar Kiyefe yaptıkları hücum- dır. komisyonunda görillebilir. . 

Genç ve iri vücudu, bu hıçkırıklarla tu, denilebilir. 1 1 da 170 bin telefat vermişlerdir. 4 _ Taliplerin ihale saatinden bir saat evvel teklif mektuplarır-
topuklarına kadar sarsılıyordu dene· Fakat, çok yağan Y3 !P"t ur arı~ a. Şimdi bilinen şey, terketmek ica- Berlin, 21 (A.A.) - Volkiş~r Be· le birlikte komi•yoııa müracaatları. 12 17 22 27 
buı·r tında ,·orgun dUşcn tabıa ı;ı ıs_a ve bederse, Rusların Don endüstri ha-,. obahter gazetesi, Alman zaferlerinin I 

1
.- lm-k· . d 

K
0

ocası irfan başı ucunda, onu omuz hüzu··ııl.ü halı·n~ benzff munıs bır ez - zasındaki serveti ne dereceye kadar haricteki akislerini bahis mev7.Ull e • zmir levazım amir ıği satın a a omıayonun an: 
~ 1 - Kapalı zarf usuliyle 300 ton zeytinyağı alınacaktır. Beher l k t 1 · ı· · · dı tahribe muvaffak olabilecekleridir. derek di"Or ki: d l 90 k ı t t 270000 ı · Ya::~~an okşıyara . sus uırmıya ça ı.;ı· gınt;~~;a;nu.n "iyah saçlar~ın tel~ri Don havzasının sukutu ile uğrıyacak Alman' kıtalannm muvaffakıyet - ;~1;~~nun muhammen be e i ·uruş o up u arı ı-

N ' kh t" h çkı ki d rasında küçücük kulağını 0 şıyara : Iarı kayıp ne kadar ehemmiyetli olur- !erini, dost ve düşman memleketler 2 _ K~t'ı' temı·natı 14550 liradır. Evsaf ve hususi şeraitler topkapı 
li · e ın, ı rı ar arasın a şu 8 

· ""kh t N""khetçiğim diye tek- sa olsun, Ruslann on üç haftadır anlamı•lardır. Bu zaferler, İngiltere- " 
Sözleri işitiliyordu: - Nu e_. u tmnk ke;ıdimi al _ ' maltepesinde askeri >atın alma komisyonunda görülebilir. 

- Beni aldattın, beni aldatıyor - rarladı. Senı alda ' mukavemet eden ve henüz 3ağlam 'le ve Amerikada beslenen tatlı mev - 3 - Zeytinyağlar tenekeler veya bidonlar içinde alınacaktır. 
sun! datmak olur. d _ duran büyük ordularının ihtiyacını zii harp hülyalarına son vermişt;r. Bu 4 _ İhalesi 2_10_941 perşembe günü ~aat 11 de yapılacaktır. 

O kadar da güzel ve tatlı ag"lı,·or - Nükhet mıorıldan ı. k" · d" ? bol bol temin edecek stoklar "'' en- zafer 0 kadar geniştir ki, düşma:ıa 5 _ lsteklileı·in ihale saatinden bir saat evvel komisyona verme· ' ö ·I ·se o sarı saç ımın ı · düstri kaynakları mevcuddur ve bu tasanur edilemiyecek bir darbe in- · 
dböu k1 i, İrfankonud üzm~iğinek~minhoıs'.1 - ~~i~- ~labllir ... Senin.. vaziyet bu orduyu ihtiyaç olan mal- dirilmistir. İşte her yerde anlaşılan ]eri icap eden teklif mektuplar ve muvakkat teminatl~rı bır-

Y ece bıra ır ı hanı .. .Bel ı de aı<ı~ - .. kh t irfanın kollarından kendini zemeden mahrum etmiyecektir. budur. likte komisyona müracaatları. 12 17 22 27 
kati birdenbire söylemeyişinin sebebı Nu c ' S 1 · . 16 50 t "lte l:ı:mır· LeYazım Amirllöj Satın Alma K.omiayonundanı de bu idi. atarak: . ? ta ıııııı • yaş arasındaki G11zcte, ngı re ve Amer'kııda -

Fak t N""kh t .. T" d K cası - Ne dedın · erkek ve kadınları orduya almağa harp hakkındaki düşünceler üzerin- Cinsi Miktarı Beher kilosuna 
n k' a 1 u e uzu ub~ork u.t -~ • · - _ Senin ya sevgilim. Sen aslında karar vermesi, Sovyetlerin çok şid _ de durmakta ve yazrnına şöy!P de- Kilo Tahmin edilen fiat 
ın ıtap arı arasında ır ar ın eııu- · il kurlar parıl parıl sapsarı saç- detli olan mukavemetlerini arttıra _ vam etmeh-tcdir: Saman 360000 3,5 Kuruş 

rına mavi kurdele ile iliştirilmiş, bir bır " ın ' ı · h b 840000 1 25 K b lıırını kendi ısrarııı a sıya. a oyama- cak ve bu Rus mukavemetinin daha ,Biz, evvelil zafer için elzem olan Odun • uruş 
Ukle sarı saç bulmuştu. ? dııı mı'! Ben onları çok.~~vı):o~·dul!l. A•· da kuvvetlendiğini gösterecektir. ,ağlnm esasları hazırlamağı ve emin Sığır eli 150000 40 Kuruş 

Bu saç kimbilir hangi kadınındı· zunn dıı karşı gelemedıgı_;n __ ıçın bı.~ ~~- Jlfaamafih, Almanlar, Rıısyanııı olduktan sonra bunl11rı bildirmPği is- Soğan 24000 10 Kuruş 
Saman gibi donuk parıltılı ve ipek ka- :e en·cl 'en uyurken butuıı tabıılıgı tehlikeli karlarında muharebe \er - tiyoruz. Analist İngiliz generali. şim- Kuru ot 600000 3,6 Kuruş 
dar da yumuşak ve kınrcık lıir kadın 'le altın ı~ıltı"ını muha~aza e~en sa.?- mek mecburiyetinde kalacaklarını •li Sovyet dostlarından vaziyetlerini 1 Komisyonumuzda 23 Eylül 941 salı günü saat dokuzda ;aman, 
•açı idi bu.. arından bir bukle kesmış ve boyle sus düşünmekte ve hissettikleri endisevi ,orsun. Alman tebliğlerini ne kadar saat on bırde odun ve saat on beşte sığır eti, saat on yedide 

İrfan Nükhetin yastığa gömdüğü h·erek bir kitabın arasına <aklamıs • gizleyememektedirler. . . sabır•ızlıkla beklediklerini öğren· kuru soğan, S1lat on beşte kuru otun ihalesi yaı;ıılaca.k!ır. 
>Uzüne kadar eğilerek: • ıİıı. Seni aldatır mıyım? Diğer taraftan Alman zayiatı hak- •in. 2 İlk teminatları samanın 945, odunun 787,5, sıgır etının 4500: 

- Nükhetciğim, dedi. Seni na~ıl_ al- Nükhet tekrar k~asının kol~an arn kında kendilerince verilen rakamla- ,oğanın 18() ve kum otun 2475 liradır. Evsaf ve şartnameıerı 
datırım? Tanıştığımız günü duşun ... >ın::ı ~irdi Hıkınct Mımı,. r:ı gör~, bütün . kayıplar 400 binden ,.-------------.... Ankara izmir istanbul levazım amirlikleri satın alma ko-
Seni kazanmak için, ne diller dökme - barettır Bu mıktarın. evvel misyonl;rı ile komisyonumuzda her gün görülebilir. Bir $aat 

~:~~~~~~u1::a~~~o;~~~üf~~~~in~~ Evvvel zaman içinde.. ~=;~~~ 0%~~i:~!~:~~W~~slirJ:~;~ 1 Müzik yuvası 1 :ı _ ;~~·i~~leıin kan teminatları ile lıirlikte mezkur gün ve saat· 
llizleriyle bize cennet gibi_!\"?""t.ıııen __ )·ıız _ Baştarafı 2 ncı sahifede - değer bir hadisedir. Aradan bir ay l\fanrif Vekilletinin tasdiki ile !erde kon•;syoııumuza müracaatları. 10 ı.ı 18 22 
!!'Ünlerini dUşün ! Sözleştıgımız gun - ı e\· ,·emı·corclu ve benimle konuşuyo1·- o-erm"ş olması a - b" arılmıştır. Ortaokulların birinci, 
!erde kı"\ru··cı·ı·k bı"r rahatsızlıg· ın olacak.. , , , ' ı n ragmen, ır SP)I ol- ' (4) (5) . . 

' J. 11·. o zaman ben de arapça konuşu_· mamıs gı·bı· go"'sterı"lmektedı·r • ilokulların ve ıncı sınıfları ':/ahlıt Ufacık bı·,. kaprisin tutup gelmı- ' · k b ı d 
.· oı·dtım. Beyruttaki müfti. efondiııın Almanlaı,n ._,,y·are kavıplaı . talebesini · a u e er. Ayrıca her '"ecek". ·ın dı"ve ,.u··reg"ı"m tı"tı·erdi. Seni ö,· '"' , " ·ı z::ıvı- - d 1 d 1 1 ' ' , , ' '1 h t K t· efendıden der~ t · 97~ · ı ·f d d · kese hususı ers er e veri ir. za-ıe .·everdı"m .. Hele bı"r gu"ıı, bi•· ,·az gü- .ığlu ., e me es ı . a ı nıe o ı e ı a e e ilnıistir. k d 1 

' ' d B k ·r ·· d l d Al · hat almak ve ay o unmak için nü, ak."am karanlıg-ına kadar güle oy- ılı_ror um. . u esı muca e e e mıın !arın 1 k - d 
o b b Derken bir kıyam:ttır koptu .. Ge· <{iinde 011 tayyareden fazla kaybet- 3 üncü bey er so ·agın a 28 No. da 

nıya kaldığımız bir plajdan . aş a~a i.ı hanımın yaklaştıgını şeyhe habet mediklerini kabul eylemek hiraz müs okul idaresine müracaat olunma-
döndüğümüz sırada, benim bır .. cocıı~ ı eı·diler. Şeyh bu gelenlere torbalar- küldür. , lıdır. 3 D. 
gibi gözlerimin yaşardığını gorerek :" çil kuruş attı. Bunlar d11 açtıkları ~~~---::---------~~~~~~~~~~~~~~~~·ı 
•Ağlıyor musun? Niçin • diye sormus· . orlıalardan avuçladıkları paraları 1 • 1 h" 1 b •• d.. , .. 
tun. Ewt, bana Vt>rdiğin sonsuz zevk. etrafı saran çoluk çocuğa ;:erptiler. zmır n ısar ar aşmu ur U• 
saat için "evincimden ağladığım olmus b. k +f ·ı 
tu Nükhet .. Sonra beni öptün .. Ve e"\'· (apısan kapı,,.ana ır ıyam~ . ır gı - IYu .. nden·. 
lencliğimiz gündenb€ıri ne zama? öpsen ti. ~ 
o tadı duydum. Hiç bir vakıt barnı, Bir cemile olsun diye, şeyh efoncii
diinkü günümü aratmadııı. Saadetimiz e, • ben de gideyim gelini istikbal 
arttı, ekHilmedi. Renklendi. solmath. . deyim• dedım. Çok memnun oldıı. 
Kalbimiz hevecanla doldu, tasmadı. rıe .·endi kısrag" ın:ı binip gitmekl!gimi 
ruber vasad;kca çoğalan ıevkimizi hii- • 
tün ıe;zeİivle içimize sindirebilecek kıı- . ıca etti. ::;oı arka ayağı ve alnı be
dar kııvv~tinıiz artı)·ordıı . Buıriin de ; az, sımsiyah bir kısrak geldi. Ça -
b ~ırınııı kenarında oturan şeyhın hc-
ö):~~ıı :-<'ükhetin beyaz \"C yunırlak .nen e lini öpercesiııe yanma sokı.ılaıı 

omuzunu, hir f"Ü\·erciıı <ırtı gibi ok- ,ıı kısrağı şeyh okşadı, bffbllz ~e~er 
şuycırdu. ,erdı ve muııarek hayvanı aıı:ı e~

NUkhetin hıekırıkları sesrek1esml ... 1 iim .ettt. .): aın~z. Ot!.-.meıe~ı z 1Jınmen1ek 
ı· 1 ıgımı soyledı. (aksadını derhal an· 
ı. . d . . . . tadım ve ten1inat ver ım. ~ecercsı, 
Raşını bıraz .vana CJ\'ırdı. 1 . mazbut ve aşıretler arasııı-s. h b".kl"' b""kl"' ] '0~ u .•OPU ıya \'e u um u um sac: a- 1 . k hur olan bu kısrağırı ya ı-

rından bir k1'mı yanağının üzerind·:ı . tı.ı çdo 1. ~eşktu ,, nerken egııışı ıner 
ka k k" .. k b' . k "b' - ıız ı ı ~o . .oı ' ~·arıı-, ·u7u . ır çıçe. gı ı aıı1:111ııı k b ı verışi yürurken acıım atışı 
~cnarıııa, bır ya('ıt-ıık yumuş::ıklıııı:-· le lçı~~esi~ bir do~tıuğun ve arkadaşlıgı.ı 
okunuyor~Iu_. ... . .. - .. • outun manalarını ve asaıetıni itad~ 
İrfan elını. Nukhetın gııır<un ~ tlog-· rdıyordu. Ne kadar da güzeldi. 

l:lenden evvel gelini o karşıladı 
Çiftçi ve kozacıları dersem miibalega e.tmiş olm-am ~rn . 

- ' . .. .. ı. oaıar gorünur gorunmez kuıakl,ırını 
alakadar eden. bır karar clıkti. liıraz silkıııdı, koşalım demek 

Artana - TllrkıyedeK• ııutun tJor- •0S~~~:~~ik~:~~l~:ı~~ii ka~~ı~~~\~~~'. s:ııurın \'e o me--anda Adana tıor:;a-
~ ' ra bcrce köye getirdik. ının dan ıı ışJerıne ,·e bJJha-,~a pa. 
llluk muamc:atıııa cıaır oıup :!;;uı '"· 
l'Jlt taıımatnamenın 75 ıncı maudc:-.ı_ 
nın tanııı hakı<ında vukutıuıan mur:t
caat uzerıne ıcra v' ekıııerı hey'ct•ııce 
lllezkur madde a•agıdakı şek•lde ta
~ıJ olunmuş ve aİakadar mak:ımıara 
ebııg edıımıştır: 

1 •ı_ıer fabrıka kütlünün ıdlı;ıl edı
_"cegı kapı ıle pamuğun ı hraç edtldı_ 
ı:ı kapı ayrı olacak ve bu sureııe ıtl
lıal ve •hraç esna<ıııda bıbırıylı• ka
rışınaması tcmın olunacaktır. 

Kütlü ve koza fabrıkalarca tartıla
~tık teslım alınacak ve muad•l sıklet
e Pamuk ve çığıt ıade olunacaktır. 
Çıftçı ve kozacılar koza ve kütlüle

~ını çırçır fabrıkalarına teslim eder
ken tabrıkatörlerle bırlıkte çırçır ma-
ınuıarında yapacaklari denemeleri 

~~as ıttıhaz ederek alacakları pamuk 
\'e • v çıgıt nısbetlerıni tesbıt ed.?rler \"e 
• ahud koza ve kütlüden hasıl olacak 
P~muk Ye çığıdin randımanı tesbıt 
e. neden aynen kabul olunması hu
~~~Unda mutabık kalabilırler. İade 
kı~nacak !ıf pamuk ve çığidın aynı 
v:z~ veya kütlünün mahsulü olması 
ci;;

1 
l'rlümkün olmıyan hallerdi! ayn• 

e8ast~:. kıılıtcdekı maldan bu unması 

İki taraf 
nısbetleri ara,ında gerek randıman 
hasıl ol ' gerekse çırçırlanmad~n 
t,•slım acak Pamuk ve çiğidin aynen 
rnaııa ve tesellümü ve iade olunacak 
Vaki :ıın cıns ve kalıtelerı i.izerıııde 
Ianm acak anlaşmalar, malın çırçır
li P asına başlanmadan önce, mahal
ııav~ınuk bor.-ası veya Ticaret ve Sa
iki. n()dMınca ihzar ve tabett.rilecek 
hit usha bır mukavelename ile te•
tara~~ _bu mukavelename nüshaları, 
ıla '\ n veya mümes81llrrı tarafııı-

C ımza ve nezdlerınde ' ıı fzolunur. 
"" ırçırlam.ıya müteallik anlaşma 
~·ua.ı .:ve .. netıcclerı üzerinde koza '"'· 
h,bkutıu ~ahıbı ıle çıı·çıı· fabrikası sa. 
ı·rı1 ara.ındu tahaddüs edecek •htı. 

ak ' ar, taraflardan birinin v~'"l her 1 • • J 

,. ısının vukubulacak mü,-acaat üze
j'nc, rnahallı pamuk borsası ve\"a bu. 
Q~nınıyan yerlerde Ticaret ve Sanayi 

a ı tarafından halledilir.~ 

~Abanı ezanından evvel hatır Ye 
hayal;mden geçmiyen bir manzara 
Karsısında kaldım. . . .. 
Damadı getirdiler. Ellerımizi oplu 

·.-e Çadırın ortasında dW:du, Hemen 
etrafını kuşattılar. İpeklı peştema} · 
!arla dört tarafını sardılar,. ço_cug_u 
anadan doğma soydular. Bır gumuş 
tepsi üzerinde ligenli ibrikli U8turalı 
tuvalet takımı getirdiler. Ber_ber de 
b"r peştemala bürünmüş oldugu hal
d~ damadın yanın11 geldi. Ba~ırarak 
bir besmele çekti. Kaşları mustesna 
olmak üzere damadı başından tırna· 
~ıııa kadar traş etti. İpekli tüylü Jıav
ıularla ve şişe şişe kolony~l~rl~ gen
~i ovdular. Sonra damat gıyıııdı. 

Aksam yemeğini mutattan geç ye
dik. Yatsı namazını müteakip_ şeyh 
efe:ıdi oğlunu aldı. Harem daıresıne 
götürdü. Kızın babası da şeyhe refa
kat etmekte idi. Biz de Y.~tak oda_ları
mıza girdik. Dışarıda guz:l seşlı be
deviler yanık yanık mevlut okuyor -

:dı. . 
Ertesi sabah damadı harem daıre 

sinden geç çıkardılar. Babası ve 
kayın babasiyle beraber sofraya ge· 
tirdiler. 

Getirdiler diyorum. Çünkü _~. b~r 
alııvı vala ile haremden selamlıga 
~elinişti. Şeyh efendi kısroğınn bin -
mişti ve misafirleri et.rafı_!lı kuşacmı~
t Dama ta yani şey hın oglu da, omu
ı. da bir bayrak olarak babasıııı ta· 

zk~n d"yordu ve hemen hemen kıo, -•P e ı .. .. d 
kla atb1lsı beraber yuruyor u. 

ra Sofraya 'oturd~ğumuz ~am~~ şeyh 
efendi kısraktan ındı. Sofrnda.u mev-
k.. . ldı Damat babasından ve ka-
ıını a . • 11 . 

,.ın bab1lsından başlıyarak e erı -
. . .. t"' Sofrada oturanların arka-

mızı op u. . ... d.. he 
!arından adım adım yuru 11 _v~ . r.
hsi selilmladı. Bayrak da ehnde ıdı. 

Bayrak. .. 
Fak11t damadın elindeki bıı lıay-

11k evleri, çadırları, süvari mızr~~ 1 ıı:
rını silsliven bayraklardan degıldı. 
Onun omuzunda taşıdığı bayrak kan
lı ve canlı karısının •alemi beka • 
reh i idi. 

Semih Mümtaz S. 

Aydııı ve havalisiyle Ödemiş, Söke ve Selçuk idarelemizden bir sene 
içinde getirilecek tahminen 40 bin çuval hurda incir, anason vesair ipti· 
dai maddelerin Alsancak şimendifer istasyonunda vagonlardan tahliye 
ve anb_arlM·a yükleme işleri açık eksiltmeye konulmuştur. . 

Bu ışlerın beher tonunun muhammen ücreti 36 kuruş. muvakkat temı· 
natı lOB liradır. 
Şartnamesi levazım ~ubemizde görülebilir. isteklilerin 26-9-941 tarihl

ne miisadif cuma günü saat on beşte ba~ mtidürlüğümüzdeki komisyon~ 
müracaatları. 3881 ' 

Milli Müdafaa Vekaletinden: "' 
Konyada Kuleli, Akşehirde Maltepe ve Bursa

da askeri liselerinin her üç sınıfına talebe 
alınacaktır 

l - Kuleli, .Maltepe, Bursa askeri liselerinin heır 3 sınıfına 1, 1 kanun 
941 de başlıyacak olan yeni ders devresi için maarif liselerinden ve maarif 
orta mektebini ikmal ederek devlet olgunluk imtihanlarını muvaffakıyet
le \'ermiş olanlardan talebe alınacaktır. 

:! - Alınacakt alebenin Türk ırkından olması, sıhhi :ıııuayenede sağ
lam çıkması \"e istekli adedi ihtiyaçtan fozln olduğu takdiırde yapılacak 
seçme <ın:ıvıııda kazanması şarttır. 

:ı - Tah•ili terk edenler her ne sebeple olursa olsun yaşını büyütmüş 
veya küçültmüş olanlar, bulundukları okulların son sınavlarında ipka ve
ya bütünlemeye kalanlaıı·, yaşları, boyları ve ağırlıkarı askeri füeler tali
matındaki hadlere uygun olmıyanlar kabul olunmazlar. 

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

4 - Bu şartları taşıyan isteklilerin bulundukl~rı yerlerin askerlik 
şubelerinden diğer kaydi kabul şaortları ile müracaat yollarını öğrenme
leri ve buna göre de kaydi kabul kağıtlarını hazırhyarıık ı. 1.teşrin 941 
den itibaren askerlik şubeleri yoliyle bu kağıtları girmek istedikleri okul· 
lara gönda·meleri ve okulların bulundukları yerlerde oturan isteklilerin de 
yine 1. 1 teşrin 941 den itibaren en geç 10 ll teşrin 941 tarihine kadar 
doğrudan doğru~·a okul müdürlüklerine müracaatları ilan olunur. 

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

Kültür lisesi müdürlüğünden: 
I - Okula kayıtlı bilumum leyli ve nihari t>alebe tasdiknamelerini 

alacaklar ve bu tasdiknamelerini lzmir maarif müdürlüğüne tastik et
tireceklerdir. 

lI - Bu şekilde okulumuzdan ayrılmış talebe ile resmi ve 
lise ve orta mekteplerden tasdiknameli ve diplomalı ve yahut 

hususi 
belgeli t11lebenin kayt işlerine başlanmıştır. 

III - Önümüzdeki ders yılında intizam, inzibat ve ders bakımları 
emsaline faik bir şekil arzedecektir. 

Liseye her gün müracaat olunabilir. 
Liseye her gün müracaat olunabilir. 18-20-22--24-26 

Devlet Demir Yollarından: 
.Muhammen bedeli 55250 Elli beş bin iki yüz elli lira olan tulum elbise 

imaline eh-erişli 65.000 metre kumaş 2/10/941 Perşembe günü saat 16 
da kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4012.50 - d~t bin on iki lira elli kuruş • 
lirr.lık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifle· 
rini ayni gün saat 15 Şe kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa ve İzmit· veznelerin· 
de satılmaktadır. 17 19 22 24 (3832) 

DEVLET DEMIRYOLLARINDAN: 
~fohammen bedeli - 75000 - lira olan 11000 adedi tulum 1500 adedi 

caket ve pantalondan ibaret takım olmak ilzere cem'an 12500 adet İŞÇİ el· 
bise"i 2/ 10/ 941 perş,embe günü saat 15.45 de kapalı zarf usuliyle Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. Bu ışe girmek istiyenlet>in 5000 
liralık muvakkat teminatiyle kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklifle· 
rini ayni gün saat 14.45 şe kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 200 Y.uru~a Ankaıra Haydarpaşa ve İzmir veznelerinde s~· 
tılmaktadır. 17 19 22 24 (8881) 

lzmir defterdarhö:ından: 
' · p ~ 

.Muhammen B. 

Satış No. 
844 Birinci Karantina Azmi sokak 1763 ada !ll par:;elde 

44!!,50 i\12. bila numaralı arsa ... 
845 ikinci Karantina Azmi sokak 1763 adu 18 par$e]de 

389 M2. bila numaralı arsa .. 
846 Karantina isimsiz sokak 1771 ada 9 parselde 249.50 

847 

848 

849 

850 

851 

852 

853 

854 

855 

856 

857 

l 
868 

1859 

M2. eski 64 numaralı arsa ... 
Güzelyalı Reşadiye sokakta 902 adıı 2 parselde 156 
1112. billi. numaıralı arsa .. 
Üçüncü Karataş Mrnırlı caddesi 670 ada !l parselde 
!l75 M2. 156 1 taj numamlı arsa .. 
üçüncü Karataş Sabahat, Kemaleddin. Enveriye so
kaklarında 656 ada ı parselde 414 :112. 4, 6, 8, 10, 12 
kapı numaralı arsa .. 
Güzelyah Teceddüd ve Selamet sokak 907 ada 1 parselde 
177 :ı.12. 14 2 kapı numaralı arsa .. 
Üeüncü Karataş A•ansör ve Sabahat sokak 655 ada 4 
paorselde 997 i\12. 27 taj numaralı ar•a .. 
Gözlepe Turgut Reis 840 ada 7 parselde 38.75 1112. 
2/1 tııj numaralı arsa .. 
Salhane Halil Rifat -paşa caddesi 681 ada 5 parsel 35 
1'12. 314/ 1 taj numaralı arsa ... 
Güzelyalı Müstecabi 919 ada 14 parselde 224 M2. 40 1 
taj numaralı arsa ... 
Giizelyalı Reşadi)·e !l02 ada :ı 
numaralı arsa .. 
Güzelyalı Müstecabi 877 ada 
numaralı nırsa ... 
Güzelyalı Selamet 
numaralı arsa .. 

906 ada l 

152.50 :ı.12. biia 

13 parselde :ı:ıs M2. bil:i 

par$elde 167 :\12. 38 taj 

Karantina Türk oğlu 77:1 ada ;; parselde 593.50 :112. 
65167 kapı numaralı ar,a .. 
Karantina Letafet 773 ada 13 parsel 483.50 M2. bila 
numM-alı arsa ... 

860 Karantina Veysel 1745 ada 4 parsel 162. M2. 65 kapı 
numaralı ıırsa .. 

861 Karantina iskele caddesi 177 numaralı sokak 773 ada 18 
parszl 159 :\12. 50/1 taj numaralı arsa ... 

862 Karşıyaka alaybey 1675 Mitat paşa sokak 13 ada 10 
parsel 268.50 M2. 114 2 taj numaralı ar,,a .. 

!car No, 

Lr. Ko·. 
6B 

7!) 

63 

120 

14 l 

17 10 

187 

20 

78 40 

61 

338 

Si 

250 

230 

22 

70 

400 

7 Birinci h'.cnlon Balıkhane altında l!l mını::ıralı dükkan 135 
Yukarıda ,·::ızılı emvalin mülkiyetleri ve bir parça gayri menkulün bir 

senelik icarı peşin para ile 8·9·941 tarihinden itibaren 17 gün müddetlç 
müzayedeye konulmuştur. 

İhaleleri 25-9-9-H tarihine m~s.adif. perııenbe günü ~aat on beş~edir. 
Taliplerin muhammen bedellerı üzerınden yüzde vedi buçuk depozıto ak 
ç~si yatırarak ye\"mi mezkiırda milli emliık müdürlüğünde müteşekkil 
satış komi<yonuna müracaatları iliın olunur. ~ 22 367,; 

lzmir Defterdarh2"ından: 
:\1uhammen B. 

Satış No. Lira Kuruş 
810 Bornova Ergene mahalle. i üçüncü Yaka sokak 222 :\i2. 4.5 00 

2-4-6 taj numaralı ar3a 
60 00 81l Bornova küçük .:ami mahallesi Arslan Gaziler sokak 

9,50 M2. 51 laj numaralı diikkıiıı 
Yukarıda ynzılı emvalin mülki,·ellerine bidayeteıı talip zuhur etm ediğ:n 

den 19-9-9H tarihinden itibare~ on giin nıtiddetle müza)·edeye bırakıl 
mıştır. . . . _ . • • 

İhaleleri 29-9-941 tarihindedir. Taliplerın yevmı mezkuı·da mıllı emlak 
müdürlüğünde müteşekkil satış komi<yonuıı::ı müracaatlan ilan olunur. 

lstanbul hava mıntaka deoo 
amirlieinden : 
1 - 25 bin metre buranda bezi ~alın alıııacaktır. 
2 - Kati teminatı olan 4988 liranın Bakırköy mal müdürlüğüne ya

tırılarak makbuzu ile birlikte 29-9-941 pazartesi günü •aat on dörtte Ye
şilkö;• hava mıntaka depo amirliği Matın alma komis)·onunda bulunma -. 
!arı.. l 

3 - Evsaf almak istiyenler evsaf tutarı olan 1 lira 66 kuruş bakır
köy mal müdilr!Uğiine yatırılarak yeşilköy hava mıntaka depo amirliği 
satın alma komisyonuna mllıracaatlnrı. 8280/3907 



Sahife (4) 

Halkevi at etizm bay-' . . . 
ramı neş e ı geçtı 

Bayanlar arasında da koşular ya
pıldı, atletlere hediyeler verildi' 

Dün Alsancak sahasında, lLı_.,e\. Aliiedcliıı, üçiiııc:ü Kemal 
n ı n atletızm bayramı yapılmış tıı'. Yüksek atlamalarda: 

Jfü~ahakalarrlan eYVel, önde a;;ke- Birinci Siihn 1,65 metre, ıkinci AIU-
ri bando olduğu halde yarışlaı·r~ gı- ,,ddin, üçüncii Mu,.;tafa 
recek atletlPriıı işt.'.raki~: Ie bıı- resmi l Diskte: Dirinci İ-;krndcr 29.20 
geçıcl y:ıpılmıs, muteakıhen Lando metre, ikınci .'ihacl. 
btiklal mar~ını l:almış ve bav•·ak mC'- Bayanlar arasında: 
ra~imi yapılmıştır. 80 metre sürat ko:-ıu " u: Bayan Ay_ 

Bayrak mera,, ı miııden sonr:>, fzmir se 1·1 ~anive L i riııcı, Güzin ıkincı IIa
iıırinci F.rkek Jise:;i .vardırektörlenıı- İicle üçiin~li. 
den Saıd Odyakın, bir hıtabede bu. 400 metre sürat koşusu: Bırinci 
lunmu~: sporun milli bır vazife oldu- gelen Raif çok güzel ko~tu . Ve me . .;a. 
i{unıı tebarüz ettirclıkten sonra ı:reııç. feyi 5.ı saıııye gilıı giizcl bir ı·e koı·ia 
ll'rin ;ııhhi durumları noktaı nazarın- b;tirdi. lkiııeı iskender iiçiinc [i 1h an. 
dan iPmin ettiğı faydaları anlatnıı::! Bayanlar anısında yapılan 4X50 
\" ı:• miisabakalıırı açmıştır. na~Tak yarışını. Ayşe, Halide, Giiz :n 

Alman teknik neticeler . unlardır: .._'likran, takımı 1.55 dt> bit irerek b i
Uzun atlama: Birincı; 1Iı"aıı Bö- rinci v.elnıiştır. 

c:ekleı · 5.66 metre atladı. tkineı İh- 800 metre yarı sürat koşusu: He. 
san Altınbaş, üçüncü HulU. ı. ytcaıılı geçmiştır. ı 'etıcedp Alı 2,05 

Küçükler araqıncla 50 metre "ürat dakikada bitirerrk birinci g c !nıiştiı-. 
koşusu: lk i ncı Hakkı. ücüncii Erol 

Bu koşuda 7 çocuk iştirak etın ş - • ırıkla irtıfa ~tlamaları~da _ ·uri 
tir. Neticede Altmer koşuyu 6,3 "a- i.iç metre atlıyarak birinci gelmı~tır. 
n iyetle lıitıreı·ek birınc i gelmıştir. lkıııct Pa\'lo\'içtir. 
lkincı Adnan, üçüncü i~matluıı" ·L '200 Bayrak yarışı lzmirdp ilk 

Büyükler: 100 metre sür:tt d efa olarak yapılmı~tır. :\IüsaLnka 
Lütfı 11,4 .sanıyede bırinc ı. Dm·- cidden alaka U\'andırmıı1tır. Netıce

nıtı" ıkınci, Feridun üçüncü geldıler. de , Alaedd in, Durmuı1, ·Lütfı. Ali, 
1500 metre yarı mukavemet: takımı koşuyu 1,45 dakikada bırnıci 
Bırıncı ::\Iuzaffer 5,17 dakıka, ikin- olarak b ıtirmhıtir. Bu netice İzmir 

ci Ali. üçüncü ~lustafa. ıçin yenı bir r;kor teşkil etmektedir. 
GüJle: Bu koşu ile müsabakalar :ıona er-
Birinci Atıf, 12,32 metre. lkiııci miş, derece alan atletlerin mükafat

İstanbuldaki .yangın 
- Bas tarafı biJOinci ıahifede -

y~gın, ahfap noktayı sararak 4,5 
saat devamdan sonra daha fazla ge
niılemesine meydan verilmeden önü 
alınmıştır. Polis bütün tertibatı al· 
mıı, itfaiye İstanbul gruplarının 
hepıini faaliyete ~eçirmiş ve paıif 
korunma ıu depolarından da istifa
de edilmiıtir. İnsanca zayiat olma -
mııtır. İlk tahmine göre yüze yakın 
ev, iki cami, bir mescid ve patrikha
nenin ikametgah kısmı yanmıftır. 
Vali ve polis müdürü yangın seyrinde 
bizzat tertibat almışlardır. Belediye 
ve kızılay müştereken faaliyete ge
çerek yangın felaketine uğrayanlar:> 
iafe yardımı yapmaktadırlar, Evsi.t 
kalanlar muvakkaten yerleştirilecek 
tir. Kızılav umumi merkezinden 
Ankaradan bu ailelere çocuk ve bü
yük e§yasiyle çamatır, battaniyr 
vesaire gönderilmesi icin icabeden 
tedbirler alınmııtır. 

Ankara, 21 (A.A.) - Aldığımız sor 
haberlere göre, 1stanlıulda Fener yan
gınında 9·1 ev, 2 cami, 1 me. cil Ye pat
rikhan('nin lıüro kı ımlun yıınmış tır 
Abdi Suba;ıı camiin i ıı nıiiezz i ni olur 
mezkOr camide yatan 70 yn~lııı·ı ııd ıı 
• Iehmedin ce;ıedi çıkarılmıştı~·. 

ları ~Ievkı kumandanı tarafından 
tP\' Zİ edılmiııtır. 

Saıd Odyakın ıdaresı altında ge('.en 
miisabakalar, ıntizam ve sürat noktai 
nazarından cidden çok güzel geç
miş; halk, müsabakaları zevk \'e ala
ka ile takip etmiştir. 

Is tan bulda likma°Çları 
başladı~ 

btanbul, 21 (Telefonla) - Burada 
!iğ maçlarına bugün ba~lanmış, kar.şı
lıışmala'l' Şeref ve Fener stadlarında 
yapılm1ştır. 

Bugünkü maçların neticeleri şöyle
dir: 

Fencı· 5 - 4 Altıntuğa, Galata~aray 
7 - O Taksim Gençler Birliğini), Be;ıik 
'aş 8 - O Beyoğluspora galip gelmiş · 
'erdir. lslanbulspor - Vefa 1 - 1; Bey 
koz - Sülevmani\'e 2 - 2 berabt:'l'e kal 
mı. lardır. · · 

- Ankar;t maçları 
Ankara, 21 (A.A.) - Bugün lig 

maçlarına Hl mayıs stadyomunda baş 
'anmış, 111Usalıakalar çok aliikalı geç -
TJiştir. Harbiye idman Yuırdu 6 - 1 
Kınkknlespcıru, Ankara Gücü 5 - 3 
:\>la. kesponı, Gençl<'l· Birliği 2 - 1 De
nirsporu nıağlıip etmi~lerclir. ---.000---ln~arıca ba ·ka za~ iat .'·oktur. E\'siz 

kalanlar, 129 ailede -176 ki ·idir. Bun- SOVYETLERE GORE 
!ardan muhtaç olanların giydirilmel e- _ Ba• tarafı 1 inci sahifede _ 
ri ve oturtulmaları belediye ve Kızılay daki L-ıyyareleri bombalamış, köprüle· 
tarafından mü~~reken temin edilmek- ri tahrip etmişti~-. 18 eylülde cereyan 
tedir. eden hanı muharebelerinde 16 Almaıı 

htnnlıu1. 21 (Hususi) - l•'cner tayyaresi dii şürülmü~tür. Bizim zayi
yangını ımlıalıleyin 4.48 ele <;ıkmış tıı-. atımız 1·1 tayyarcdiı·. 
Yangın saat dokuza kadar lıütii:ı ı:;id- Bir gemimiz B:wcııt denizinde bü
deliyle <lı.ıvum etmi:', . onrn ijn(i alın- yük lıir Alnı:ın nakli~·e gemisin i batır-
mış ve saat 11 de söndürll imli tu ı · mıstır. 
Riizgarııı çok şıddetli e. me ' i, ' ' fill"l· · ?l ( • A ) · ı ~ " MoskoYn, - ·"'· . - . 'molem:k 
nın ı:ıiiratle genış emesine . ebep ol • k bölg sinıle Timoçen ·o ordusunun lıir 
mustur. Yangının ı:ıöııdürülme~i içiıı piyaıle tümeni, garp istik'.ımetinde mu 
Üı:ıküdar, K".l<lıköy, Erenköy, !,.,tin.ve. kabil hlicumlnr yaparak .vırmi kilomd
Reyo~lu, lı:ıtanbuJ, Bakırköy •·e eli - re ilerlemis ve 1·1 köyü istirdad eyle
~er itfaiye grupları gelm~tir. Hazı miştir. 2 A.lman piyad tiinıeni ile lıir 
evlerden hiç bir eşya kıırtnrm:ık ka- Alman zwhlı :ı lnyııııı ağ-ır zayiat ver-

(ANADOLU) 22 Eyi:.:.i 1941 Pa:ıaıieai 

Şimal denizinde muha- ı rt O· 
rebe oıdu '-' ....... -~-------------iiıiiıiilıı--.... 

Bir l afileve hücum 
"' ede Alnı n botların-

Japonua, Rusuauı ueni-. Adana da bir genç, ana
sını boğarak öldürdü dan il· isi lıas<tra ığratıldı 

Loııdr:!, :!I ltaılyu) - Aıııirnllık 
dairesinini tebliği: 

. imal denizinde :<cyreden bir kafi!e. 
mize Alman ebotları tarafından hücum 
teşeLbü~iincle bulunulmu~tur. İki Al
man t>botu ha~ara uğratılmış. tlii{erle
ri pü>11'ti~·tiilnıü~tuı·. füii~·et ~ artl:mnın 
azlığı dü , maıı ehotbnnııı inılıa:-,ına 
imkan lıırakmaınıstır. Gemi! rinıizde 
has:ır ve in~aııca z~yi.t t :oktur. 

---000---
'' ordusu 

den protesto etti 
Bir balıkçı gcn1isi Sov
yet n1ayinlerine çarpa

rak hatn1ış 
Tt1krn, 21( A.A.) - japon lıiikü -

mcti, Koreli bir lıalıkçı gemisinin ma
yinlerc çarparak batma:-ıından doğan 
hitcliseri rı.Io;ıkova hükumeti nezdinde 
protesto etmi;; ve buna beııze.r kaza
ların öııi.ine geçmek için litzım gelen 
tedlıirlerin derhal alınma'1ını istemi~
tir. 

---x:---

Mühim bir keşif 

Ana katili, kıymetli bir bilezik 
yüzünden cinayeti işlemiştir 

Adana, (Jlu,;u i) - Şehrimizde savını. ve aııne,.;iyle btı~basa k::ılmış-
müthi,.; bir cinayet olmu., Aliclede ma- tır. 
hallesinde oturan 70 yaşlarında Sıdı- Bir kaç ~at ~oııra da, Hügeyinin 
ka i;;minde bir kadın, evindt' boğula - folaşla evden çıkıp gittiği görülmüştür. 
rak öldüriilmü~ olarak bulunmu~tur. ihtiyar kadının bileğindeki çok kıy 

Bu esrarengiz cinayet, zabıtanın metli altrn bilezik te ortadan kaybol -
şiddetli takibatı neticc:;inde siiratle ay- muştur. 
dınlatılmış ve katilin, maktul Sıdıka- Hü~eyinin her akşam saat 23, 2·1 
ııın oğlu Hüseyin olduğu tesbit eclilmi:, sularında yatmak adeti iken ~okakta 
ana katili deırhal yakalanmıştır. görülmesi, kadının evdeki başka eşya

Loııdrn, 21 (A.A ) - Albay Briton 
işgal altındaki mcmleketelere hitah(!n 
Lonclı-a radyosunda beyanatta buluna
rak (V) ordu~una hııırekete gecmek 
iı;aretinin Lonclradan \:erileceğini bil
dirmhıtir. Albay beyanatı, 25 Çeko>1lo
vak gencinin bir sualine cevap olaruk 
vapmışur. Bu genı:ler şu . uali ;;ormt;s 

Hüseyin, cinayeti i~ledikten ııonra Iarı bırakılarak yalmz bileziğinin çalın 
Enflücnza'nın n1ikrobu :abıtaya mür~caat.~cl~ı~e-~ ~na.yı;n b.o- ma ı, şüpheyi Hü:eyin üzerinde topla

gulmak suretıyle olduguııu bıl<lırnııs, mıştır. 
bulundu 1 poli. derhal tahkikata b.ai-ilamıştır. Çiinkü hariçten yapılacak lıu türlü 

Halbuki \·apılan tahkıkat neticesin- bir cinavet yalnız bileğin değil, daha 
anının geldiğini nasıl Kap, 21. <!>.,!'-·) - _Kap iılılıi ar·ı~- ıle hakikat · :u ,;tırt'tle nıeyıl:.na çıka- bazı eşyaların da ortadan kaldırılma<ıı-

)ardır: 
- Vurmak 

bileceğ-iz '! tı~·ına .enstıtusu, Enflucnza ve.ra g~·ı- rılmıstır. nı icap ettireceğinden, katilin Hüseyin 
ooo bı~ mıkr~bunu bulmuştur. ı:u keı;ıf Cinayetin i~lt>ndiği gece, Hüseyin, olduğu kanaati kuvvetlenmiştir. 

Askeri V • t dun:.'ada ılk defo olarak v3:kı olmak- annesi Sıdıka ve daha bir kaç kadın Bununla beraber, Hüseyin sucuııu 
azıye tadır. Ara~~ırma 1918 d.e ~Uny~yı s~- kendi evlerinde otuı·muşlar, muhabbet itiraf etmemektedir. Bi'l' lamba fitili 

. • • _ ran lıa~~alıgııı te~raı:ı ıhtımalme bı etmişkrr ve içki içmişlerdir. Saat •m ile ve boğazı sıkılmak suretiyle öldü-
- Battarafı l mcı sab.ifede naen mudafaa~ da~~·e"ı tarn!ınc~a:ı vu- dokuz .~ularında Hüseyin, misafirbri rülen kadımn ce:ıedi kaldırılmıştır. 

rit eclilınis bulunmaktadır. Rumen kı- kubulan hususı murac1at uzeı·ıne ya
talarıııın Kırımda mühim bir mevki pılmıstw. Direktör Klode şu heyan!ltta 
znııtetliği ele Bükre. ten bildiırilmckt~- bulunmuşü~r: . 
<lir. Yine Almanlara göre, garptan Kı- -_- Enflu~ı~za ~nıkrobunun h~lur:ı
yefp giren kıtalar, ı1imal<len gelen Al- du~u .ge mı;ıtP ~ır .kaç \'ak~ ıtldıa 
man kıtaları ile birlesmişler, mahstıı· edılmışge de bu ıddıalar sabıt olma -
bulunan Sov\'et kıtal;rının imhasıııa mı~tır. Fakat şimdi h~kiki mikrobu 
da Ki\'efin s~rkmda ve cenubu "arki- keşfettiğimizden eminiz. Bu keşiften 
~inde 'devam· edilmiştir. sonra hazırla:ıacak a ının muvaffak 

Sovvetleı· ise Ki\·efin Almanlar elin olacağına eminiz. Harpten sonra zu
de buİunduğu hab~rini ne teyit v~ ne· hur ed~~2k enflüenza ihtim~li.ne k~r
de tekzip etmislerdir. Yalnız, Kıyef şı teşkılat yapılmaktadır. Muhım mık
bölgesinde ve hatta Kiyefin b~nli~· ö- tarda aşı yapılma~ mümküns~ d~, 
sünde cok sddetli muharebelerın de- a<ımın ııe kadar muddet tutacagı bı
vam etÜğini, Kiyefi çevreliyen kı~ım- liııememektediı'. 
!arda binlerce Alman ce:ıediııin yıgıldı 000---

Kahire bombardımanını 
Islam alemi nefretle 

karşıladı 
Kahiı-e, 21 ( A.A.) - Gelen haber

leır Kahire üzerine yapılan hava akı
nı~ın. orta şarktaki bütün Arap mem
leketlerinde hasıl ettiği umumi nefret 
ve infiali bildirmektedir. Gelen haber
lerde, mihver tarafından yapılan bu ve 
diğer hakaretlerin, islam hamisi geçi
nen mihveır reislerine karşı hiddet ve 
infiali artıracağı kaydedilmektedir. 

ğını ve her tarafın tahrip edilmiş tank Fin Ticaret Nazırı 000 

ıarıa c1oıu butunduğunu ııöyıemektedir- Almanlar, Atlantik mu-
ıer. $imdiki halde cenupta vaziy.et ka. Berlinde 
rışık olmakla beıraber, Alman ilerleyişi harebesinden memnun 

Finlandiyada ecnebile
rin malları müsadere 

edilecek 
Helsinki, 21( A.A.) - Hükümet, 

ecnebi mallarının müsaderesi ve hazine 
ye irad kaydedilmesi hususunda Fin
landiya hükumetine salahiyet veıren 
bir kanun layihasını parlamentoya 
tevdie karar vermiştir. Bu kanunun 
çıkarılmasında görülen ilk maksat, 
ecnebi devletler tarafından Fin malla
rının müsaderesine karşı bir misilleme 
tedbiri .almaktı\". Kanun, 1 Ağustos 
941 de Ffnlandiyada bulunan ecnebi 
müess-~seM!rine, hisse senetlerine ves:ıir 
kıymetli evraka da şamildir. 

devam etmektedir. Tierlin, 21 (A.A.) - Fin ticaret ve 
Yine Sovyetlerin iddiasına göre, 0 _ sanayi nazırı Taner, Fin ticaret heyeti değil A . . Al 

'lf>sa mu"dafaasının u··,. noktasında Al- reisi sıfntiyle halen Berlinde bulunmak A) D rJantın - man mÜna-
- "' t d T d.. b h Al 'kt t Loııdra, 21( A. · - eyli Telgraf 

man "e Rumeı1 kıtalaı·ının bı'ı· ı'J.,.L· ·leme a ır. ııner, un sa a ınan 1 ısa h sebatı gergı·n "' • R b k "d" .. D gazetesinin Zurih mu abiri bilcli'l'iyor: •eQ<>bbü. üne kar"ı Sovvet bahri,yeli1eri nazırı ve ayş an umum mu urru r. N h 
"" " J .. - .. Funk ile uzun bir görüşmede bulun - «Alman Noyste a rite.n gazetesi, Berlin, 21 (A.A.) - BiltUn gaze-

mukabil taarruz yapmışlar ve JCO'l•ıs muo. ttıı·. Atlas denizi muharebelerinın Alman,·a ·· · ·· ı ..ı. ·· <l f ., J teler, Almanyanın Arjantin büyilk 
·oguse çarpışma ar,,.an sor~·a mu a na Bu görüşmede Almnn - Fin ticaret lehine in~işaf etmediği?i ~çıkça ?tiraf elçisi Fon Telman hakkında mebus 
nevzih:ıriııi ıslah evlemişlerdir. mUbadelesi ve tedi.•·e usulleri bahis mev etmektedır. Bu gazete, ıngılterenın ge- S b . 

Merkez cephesindeki vaziyet hakkın . ·' · k r·ı 1 •· · d h k tı· b' h' a ora tarafından yapılan neşrıya't-
. . . . zuu olmuş, aynı zam.,:!nda Avrpupa- mı a ı e eı mı a a uvve 1 ır 1 - la meşgul olmaktadır. 

1.a Berl ınden hıç bır haber gelmemı~- nın bütün iktısadi meselelerine temas maye altında bulundurmasından şika- Volkişer Beobahter gazetesi şöyle 
ır. Mo kovadan gelen haberler:le d'I . t·. yet ediyor.~ ·azıyQ.r: 

'<ıe, mareşal Timoçe=:ko ordularının e ı mış 11 • 
aaırruzunun devan:. t:ttiği, yeniden ~O rl>#' ooo .,Mebus Sabora, Telmanın Arjan-ç k Pa ' · L.b hes·nde tindeki sekiz senelik faaliveti • ile 
;iJometrelik bir İl<!rleme yapıkl!/!J V·e . apa rçur na yırı l ya cep ı çok memnuniyet verici bir h~Je gefüıil-
:4 köyün işgal olunduğu bildirilmekte Çapakçur, 21 (A.A.) - Önümüz®- Kahiıe, 21 (A.A.) - Orta şark in- miş olan Alman - Arjantin müna -
iir. Bu habere göre 2 Alman tümeni ile kı' peı·.,,,nbe gu·· nu" burada sonbahaı· bl - b h' ı k · Al k ı - · .,~ giliz te igi: se etlerlıli ze ır eme istiyor. Arjan-
Jır man tan a ayı agır zayıut v~r- Bı'ngo"l pana)·ıı·ı ,'t"ılacaktıı·. d f h ti "t d · · -. Tobrukun dış mü a aa a M'J o e- tin milli gururun an feragat P.tmek 
nıştıı-. 1)()(1 f 1 . h.. 'd' 

Leningı·adda mühim !ıir teo.d .ltil • F k sinde düşman mü ı·eze erıne ucum e- :stiyecek mı ır.~ 
ılmamıştır. İki taraf taı>.ırruz "<! mu- Berlın, ran f urt, Em- dilmiştir. . Berliner Burner Zaytung diyor.ki: 
kabil taarruzlar yapmaktadır. l b b d , d.ld. Libya hudud bölgesınde kayda değer «Komedyanın rejisörlerini tanımak 

Cephenin eıı şimalinde, l\formansk c en on1 ar ın1cın e ı 1 bir hiidiSP olmamıştır. güç değildir. Bu gnzetenin dolarlıir-
'Jölge:;iııde Rusların mukabil bir hu - - Baı tarafı t inci sahifede - • • • • la satın alındığını herkes biliyor.~ · 
cum yaptıklan, iki Fin Hlmcnini imha ·ada Emden limanına hücum ~lmiş Karelının ıdaresı 000 

yle<liklpı·i, şimal buz denizi Sovyet e bombalar atmıştır. Hiç bir mukn- Helsiııki 21 (AA) - ş k. K - Bir Bulgar vapuru battı 
f·ı k ·· ki " lı' Al k I k 1 I t ' · · ar ı are .ı osunuı.ı :ıs. ·eı· yu _u ır maı! ııa ·- ı em~t e .. a:şı !ışı mamış 1!" . lide mülki idare işlerine bakmak üzere Sofya, 21 (A.A.) - Istanbula git-
lıy~ gem ısını lıatırılıgı haber wırılmek- Gu~duz ışg~l altındakı Fıaıı~ada başkumandanın emrinde bir a,;keri ida mekte olan 4158 tonilatoluk Bulgar Bu-
tedır. ı\yovıl, Ruen cıvarında S~n ~ıel~_rınde- re tesis edilmiştir Bu idare ayni zaman dina ticaıret gemüıi 2 infilak neticesin-

Londradan verilen bir habere göre 'd tezgahlar, Şerburg denız ussu bom- da iktısadi içtim~! 'şle le v talim ter- de bir kaç dakika içinde batmıştır. Ge-
.le İngiliz tayyarecileri, İngiliz tayya- ıalanmıştır. Cereya~. eden hava mu: biye isleri iıe de ~e~gu~ ola~ktır mi tayfasından 4 kişi kayıptır. Gemide 
relerı.· il.e Rus cephe>ıindeki muharebe- 1are.beler.ind.e .1.5 dujma.n. ta.y,va .. resı ' 

000 
' • h 

O 1 . . amule yoktur. 'ere ı!:'twake ba~lamı~tır. tahr:p edılmı~tıı. n ngı ız t.ly~ are-

tice;;i olarak :ehrin \'aroşlarıııua lıir 
noktaı·a kadaı·· girmeğe nıu,·affak ol
'l!uşlardır. Dinyeperdeki Sovyet filosu, 
Kil·efin müdafaa~ı harbine işfü·ak et
mektedir. Almanlar bu hücumları on 
1,ırhlı fırka toplıyarak yapmışlardır. 

Pravtla gazetesi, Alınanların Kiyefc 
kar:ıı hücumu 15 tümenden fazla bk 
kuv\'etle ve havadan da taarruz ede -
rek yaptıklarını, müdafaa hattında 
bir bölgeyi yarmaları iizerine vaziye -
in güçleştiğini yazmaktadır. 

i kayıptır. 
İngiliz bombardıman tay,\·areleri, 

-rece fena hava şartalarına rağmen 
Berlin ve Frankfurtu bombalamışlar
dıı-. Ostandcla clokhrn da taarruz e
dilmi~tiı·. Dört tayyaremiz üs<ıline 
döıımemi~tir. 

Lon<lrn, 21 (A.A.) - Ila\'a ve da
hili emniyet nezaretlerinin tebliği: 

Alman tebliği 
Berlin, 21 (A.A.) - Alman reı;mi 

tebliğ'i: 
lngiltereye karşı Alman 

savaş tayy:ıre tPşckküllC'ri Sud-
hampton limanı tesisatını ve 
iaşe fabrikalarını ağır ve en 

aocı 

Mevkuf Almanlar 
Sandiyago, 21 (A.A.) - 27 Alman 

hala mevkuf tutulmaktadıır. Müdafa 
avukatlarının tahliye talebini sorgu 
hakimi red etmiştir. Hakim, ilan edil
miyecek bazı gizli vesikaların ele geçi
rildiğini bildirmiştir. 

Günün meselesi 

bil olamamı:;;tır. dirilmi~tir. 
Harikzedeler muht~ lif r:ıınileı"! Odesa civannda So\'yet müdafaa Londra, 21 (A.A.) - Beş aylık bir 

yerlestirilmiş, kendilerine :;ivec..:k hatları civarında lıir uç teskiline mu- mukav~metten ııonra Tolıruk erle•l-i, 

Dün gere düşmanın İngiltere üze
rindeki hava faaliyeti ufak mikyasta 
olmuştuı-. Cenubı şarRide bazı nokta
lara bombalar atılmıştır. Hasar ve 
az miktarda zaviat vardır. Bir diis -
man tayy:ır ·~i tahrip cdilmi~~iı·. . 

ağır çapta bombalarla dövmüslerdir. 
Ba ka .~avaş tayyareleri ~arki ingilte
red tayyare meydanlarına ve liman te 
~isaiına taaırruz etmiı;ler ve 4 bin to
nilatoluk bir ticaret gemisini batır -
mışlarclır. Diğer büyük bir ticaret ge
mhıi de hasara uğramıştır. 

Manş mıntakasında İngiliz hava 
kuVveUcri bi>t' taarruz te:ıebbü::ıiinde 
otuz dokuz tayyare kaybetmi~lerdir. 

- s .. tarafı 1 inci sahifede -

enaleyh şehrin umumi hayatında bu de 
rece rol oymyan bir şebekenin bütün ih 
tiyaçlarını sık sık, tam bir dikkatle 
göz önünde bulundurmak belli başlı 
vazifele~·iıniz ara>ıında bulunmakta -
dır. 

verilmi tir. rnffak olan Alman ve Rumen kıtalan- kendilerinden 1700 kilometre ötede 
An karadan. , kızı'.a~: meı::;~i. ~t~~ na kar~ı mukabil hücumlar yapan Sııv- ayni ~ekilde dövüşen Ode;ıa erlerine şu Londra, 21 (A.A.) - Hava nezn-

maşır ve elbı><e } ola . çı . ..ı mı, ı. vet bııhri\·elilcri gö~iis göğüse cereyan mesa.JI gon<lermişlerdir: retinin i~tihbarat seı·visi, İngiliz ha-
Umurbe" ne Camcı c ·,mıl 0 •·1 \'Unmııı- . . • .. 'l' 1. k 1 ·: • . ~·. ~ · · . . eden muharebelerden sonra dul-imam « ouı-. · mmaııclanlığın<lan O<leı:>a va kuvvetleri tarafından Ballık cle-
tır. Patrık oda:ı ıle kıl ı ı;;e yanmar:ı·•- pü~küırtmeg-' ve bu ucu bertaraf ede- kumanclaıılığına; nizi:ıdeki Ste1.tin Alman lim~nına 
tır ltfa·.,,..n · r.a · · t· ·ı ctımhııı·•ı• et e T · . ı:'"' ın " }J e 1 ı .e . : rck müdafaa mevzilerini ısl:ıha mu'"af- iliz obruğun mahsur garnizonu, cuma gec2si yapılan akın hakkınd :ı 
kız Jıı;;e-ı ve Sultan. Selım sen~'i.ı kuı·- fak olnrn~larclır. · sizin azminizi, cesaretinizi ve kahıra - tamamlaV1cı malı1mat ve'rmektedir. 
larılmı~tı~. Za~ar bır m~lyon !ıra nla- Leniııgrad müdafaasının paırolası manlığınızı :elamlanz. Biz Afrikada Pilotlard;rn biri şöyle demh;tiı·: 
rak tahmın e<lılmektedır. şudur: mahsur garnizon, sizin muvaffakıye- - Şehir tamamen görü!iiy0rdu. 

Enkaz a~·asında :rap~!an .. ara.st.ır · Geriye bir adım atılmıyacaktıı·. Al- tiniziıı devamını ve dü~mam eznıenizi Toplarm ateşi ~okakları aydınlatıyor· 
matla. Abdı Suba?ı camıı .mu.~zz.ını 70 nıanlar bizim :ehl'imizin anahtarları- temenni ediyoruz. )) du. Biz şehrin üzerine geldiğimiz 
v:asında ::\~eh~edın ~esedı komur ha- nı şimdiye kadar alamanu~l~rrdır. Hal- Odesa, be~ haftadaııberi tccri<l edil- zaın"'.ln yangınlar vardı. Ve bu yan
lıne gelmıi'i bır \'"ÜZıyette bulu•ınw · -

1 

buk! 18 .inci a~ırda Ruslar Berlini zap miş lıulunmasrna rağmen Alman ve g-ııılardan birinin çıkardığı duman, 
tur. .. . tetlıklerı zaman bu şehrin anahtarları Rumen kıtalarının en kuvvetli hamle- uzun ve siyah bulut halind~ uzanı -
.. Muezz.ın, sabah ezanını okuma ' nı almağa muvaffak olmuslardır \'e bu !erini durdurduğundan ve mü<lafaa i:ı- vorclu. Biz de lıaşka yangınlar tev -
nzere m!naı~eye. cıkmıs. yangı? baş- • anahtarlar ha!fı Ru~yadatlır. tihkamlarının şekli de l)enzediii:inclen lid etlik. Gece karanlıktı. Bunun için 
lnvıı?.ca ınmış, fakat .alevi r · uı .. ıtll! 1 Moskova, 21 (A.A.) - Sovyet ga- Rus.vanııı Tobrui:!u ismini almıştw. vangmlara ve şimal fecrine rağmen 
can:ııın kapısını • :.ırdıgından karama- zetelerine göre Kiyef için cereyan eden M:oskova, 21 (A.A.) - Tas. hedefleri byin icin fişenkle1· at'l'laga 
mı. !1r·.. . . . ~. .. harbin şiddeti artmaktadır. Alman - D. N. B. Ajansı. Alman tavyarele- mecbur kaldık. Fakat demfryolları, 
. l<at 1 olarak iesbı~ ~dılclı~ı~~.ır<ırc !ar, kahramanca mücadele eden • ov- rinin 17 - 18 ve 18 - 19 eylUI gec;0le- havuzlnı ve gemiler için 12 fişenk 
j;ınınndan ~~ h~ne, ıkı ~amı, :.ııı me yet kıtalarınııı kar:;;ısıııa yeni tümen- rinde Moı:ılwvayı bombardıman ettiği- kafi gelmişti. 
cıd ve natrıkın ıkametgahı tamamen !er atmaktadırlar. Riyefin etrafı Al- ni ve yanınnlar cıkar<lığını bildirmiş- J,ondra, 21 (A.A.) - Deyli Tel-
vıııımıslır. _ man a:keılerinin ce:..:etlcıri ile ödülmüş tir. Bu teblii!;, Almanlaı· i('.İn yalanla- ~raf gazeteı:ıinin halıer verdiğine 

Dokfo.,. tahrip edilmi· tanklar, kamyonlar ve rın artık ölcüqii olnıa<lıi!ını bir kerre g-öre, 15 eylülde yapılan bombardı-
otomobillerle dolmuştur. daha isnat etmisli·" Herke~ce malum- mand-:ı Almanya üzerine atılan bom-

alahettin Tekant 19 eylülde. cenupta Kivef böl - dıır ki, bu tarihlerde ~foskova bomba! baları:ı sıkleti, Almanların en ı;:iddei;.. 
gesinde şiddetli muharebeler ol- !anmamı~ ve y:mgm da cıkmamıştır. li taarruzlarında attıkları bombalar-

Çocuk hastalıkları mütehassısı mustur. Almanlar kat'i bir harbe te- Zikredilen gecelerde MoRknvaclaki rlan a~ağı kalmamıştır. Bu hücuma 
İkinci Bevler Numan Zade so- eblıüs etmislcırse de. şehri zaptetmeV,e ııskeı·i hedeflere muvaffakıyetle taar- ·'lncak 200 bombardıman tay.vare i 

kak 6 No. d~ hastalarını sabahtan muvaffak olamamışlardır. Ancak mü- ruz eden Alman tavvareleri değil, fa- istirak etmiştir. Fakat bu tayy<ı.rele-
•• a.k.,.ş:a_m•alııikiıiiaiiıidiiaiiıroıikıiıiaiıibİıİİuiiıl ııiieliiidiiiieriıi., ___ , dafaa hattmda bfr gedik açılması ne- kat D. N. B. Ajansıdır. rin bomba taşıma kudreti fazladır. 

2 Alman tayyaresi kayıptır. · 
Şimall Afrikada Alman savaş tay

yareleri Tobruk civarında lıir ingiliz 
konak yerini tahrip etmişl.erdh-. Dün 
gece düşman tayyareleri Almanyanın 
şimalinde ve ııiınııli garbisin<le uçmuş
lar, münferit tayyareler Berline kadar 
gelmişlerdir. İkametgah mahallerinde 
bazı ha,.ıaı!'lar olmuştur. Bu hasarlar o 
kadar büyük değildir. 3 ingiliz bombar 
dıman tayyaresi dü!'!ürülmiişlür. 

---000---
İtalyan tebliği 

Roma, 21 (A.A.) - İtalyan tebliği: 
20 eylül gece!'li hava teşekki.illel'imiz 

)faltayı bombardıman etmişlerdir. i
mali Afrikada kara cephesincle topçu 
faaliyeti olmuştur. Bardiyada dafi ba::.' 
taı·yalarımız bir diişman tayyaıresi dü
şürmiiştür. Sollumun cenubi şarkisinde 
tayyarelerimiz ingilizlerin asker oto
mobillerini mitralyöz at.eşine tutmuş
lardır. TrabJuqa biır hava akım yapıl
mıştır. 

Şarki Afrikada karşılıklı müsademe 
ler olmuştur. Ak<lenizdeki muharebede 
gemilerimiz bir clüşman tayyaresini 
hamule yoktu. 

Şehrin merkezinde çalı~an bir işçi, 
bugün, en yorgun bir saatinde Eşref
paşa yokuşlarıı'ı veya Tepecik, Kemer 
yollarmı yaya olaı·ak kat.etmek zahme
tinden kurtulduğu için memnundur, 
müteşekkirdir. Şehirli olmak hak -
kından istifadesi artmış olan böyle bir 
vatandaş, yarın, nakil vasıtasından 
mahrum kalırsa ne olur? 

Körfeze gelince; Bayraklı, Efes \'e 
Sur yapurlarından başka vapurların 
kömürle işlemesi dolayısiyle böyle bir 
endişe derhal hatıra gelemezse de, bun 
!arın tamire olan ihtiyaçları, istiap 
hacimlerinin azlığı gibi sebepler; Kar
şıyaka - İzmir vapur servisinin de mut 
laka ehemmiyetle nazarı itibara alın
masını icap ettirmektedi!l.·. 

Bu itibarla alakadar makamların, 
her ihtimale karşı şimdiden şehirdeki 
mazot, hatta taksi arabaları için esaslı 
bir tetkik yaparak vaziyete göre ted
biı· almaları ve teşebbüste bulunmala
rı mutlaka lazımdı:r. lzmir gibi umumi 
hayatı geniş ve hareketli olan bir şe
hirde, normal münakalenin temini için 
ne lazımsa yapılması çok muvafık olur • . ** 


