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GUnU e • nUıhalaJ"25 kuru tur. Her gün sabahları (İzmir) de çıkar sivasi gazetedir. 

İhtifalcle nutuklar verilecek, geçit resmi yapıla: 
caktır. Gilzel sanatlar akademisinde Barbarosun bir 
bilstü de yapılmaktadır. 

Dil bayramı her tarafta em· 
salsiz tezahüratla kutlulandı 

Bütün Halkevlerinde meı:asim yapıldı 
Ankara, 26 (A.A.) - 9 unr:ı Dil ve nıınnrtle anmış, Milli Şefi setiirn !ine ı.rrçmiş, daha sonra tarih ö-ret 

bayramı ;-urdnn hPr tarafında, bü- lnnu~ ve. mı iletin, dil cereyanında cl:>. I nıc'.llerınde.n Tarık Zıyıı.._lşıtman~ eli. 
tün rnnmlrketin münevverlerin:, mu kendılerı ıJp beraber bulunduk.arını' lırrıızin tarıhınden bahsederek r .. ·k 
allimlcrini, gençliğini Ye taıelıeRin: if:ı1c!e e1ylcmişlerdır. \P.nin z.amanla bozulması sebepl~:·i-
hnreketP getiren milli bir bayr:un Zl\f RDE: ııı ve nıhayet mım· dil harcketı · · 
halint.le ve tezahl6atla kutlulnnmış- Dün 'nat 18 de İzmir Halke- Pnl:ıtmış ve ezcümle dPmistir kıc_rını 
tır. . . .. vı salonunda da bayram, büyük lıir - Bundan SOllJ:!l 26 p)•hil 1932 

Halke.vlerınde ve saır teşekkoller toplantı ile kutl~lanmıştır. V:ılı Fıı- pazartesı günü_, _Tüı:k dilinin kendı 
de zengın programlar dahılındc top ht Tuksal, beledıye reısı Dr. Behçet mıllı kudretlerı ıçerısinde iııki ·af 
l::ıntılar olmuştur. Bu toplantılarda, Uz, Parti ve Halkevi reisi Dr. Hü- ::ır:ımak ınaksadile Türk dili b~ .· ın~ 
d·l inkililbının, Ebedi Şefin ir.~at ve ~eyin Hulki Cura, öğretmenler ve l:urultnyı o güneş başlı set'in huııncı 
iş.~rellerile başlam.a~ı t.arihi~.d~~ lnı kalabalık halk toplantıda bulun: ile n~ıldı. Kurultay, bi~lerden ~.~:~ 
ı;:unp kadar ve J\Iıllı Şef lnon~ ııu_n muştur. )feı-a.ım: saat l~ de a•kerı lrrce ~'.11 uzak kalmış Tiirk dili Üze- ------~'Şark cepheıinde o;:.m,.::lar_arasına. gizlenıniJ bir S?.::'.Y_e_t ~~yası 
bnşknnlıkl:ırı sayesınde geçırdıgı bandonun ç.aldıgı lstıklal mı;rşılP.•rındckı mılli şuurun uyanışını h b r _ , ---------
safhalar, . tekamilller,. me~ı:kettc bn~lan_mış, müteakiben öğretme;ı 

1 

veren büyük bir kültür hareket~d:;. 1 lng ı· ı ı·zıere go" re 1 
uyanan dı.l cereyanı •. dıl aşkı ~e s~v Aluct~ın Cande~ır tar~fmda11 verı- _Tank Zıya, sözlerini şöyL' biti•-
ı;:ıRı tebarüz cttırılmış, harar~tlı nu len hır nutuk dınlenmıştır. Hatıp, m"tir: • /~~.··s~yjetlere göre . 
tuklnr verilmiş, şiirler okunmuştur. Tiirk dilinin kaynal<larını, geçirdiği -· Türk milleti istikliilıni k 1 * * * 

Bütiln hııtipler, Ebedi Şefı saygı tahııvvülleri ıınlatmış ve şimdiki şek - o ......... 4 ncü ..J.if .. d., ~ ıcı Sovyetlerden - K. f 
Dük dö Vindsor Harkofta şiddetli muha- ıye le 380 bin 

492 bin esir rebeler olacaktır esı·r ·ı d • • 

B. Runelt 

R uzveltle konuştu 

ınuntereue kat'i itimadı 
bulunduğunu söuıedl 

alınmıştır Leningradın bir mınta-
. kasında Almanlar ge-

Ukraynada ımha tamam- 1'ige atıldı. Murmansk-
lanmak üzere... taki taarruz da püs-

kürtüldü 

verı me ı 

Gomel m1ntakasında 
bir yer geri alındı 

23 Ey lülde 138 A lman 
tayy aresi düşürüldü 

Bitaraflık kanu-.Mektep talebesi üzerin Üçler konferansı 1 t 
nu kaldırı.labi- de ısrarla durmalıyız A~erriktaıı5ıar geidı1·. Lit- _f Askeri Vaziyet 

1 lecek mı? vıno a ovyet 1ey'e- 1 

Ruıvelt, J aponya ile 
müzakerenin kesilıne-

tine dahildir s } H 
Muallime, büyüklere, Cemı•yete .. ~foı!:lrnv_a,_26 (~.A) -. Sovyet hü- ovyet er arkofta mu•• 

kumetı Lıtvınof ıle Golıkovu Mosko-

•• t •ı • 1..., d vatla toplanacak olan Rus. İngiliz dafaa verehı•ıı•rıer mı•? saygı gos erı meSI 8Zlm Jr Amerikan konferansında Sovyet he= 
ınesine çalışıyormuş . . yeti azalığına tayin etmiştir 

Mektepl~r a~ıldı. Bıttabı ~a_şta. Je· nımaı:rıak, ~nun yaradılışı ve inkişafı .Moskova, 26 (A.A) _ · Moskova 
Nı>vyork, 26 (A.A) _ Stefani ajan- ~e:.ı temennı, Turk mekteplerının, :ulh a_leyh.ıne bır f_ren. kullanmak d~mek· milzakerelerine iştiırak edecek olun 

sından : ıçınde yaşıyan ana vatanın kucagın- tı: kı, ne terbıye ıle, ne de ruhıyatla Amerikan murahhasları gelm'şl d', 
Haber alındığına göre, Pasifik me- da, her ~eı;eden. da~a fazla. randım:ın a_Iakası vardır. Fakat hemen ilave ede- Sovyet, İngiliz işçi partisi ı k~~i~~~ ihraç yapılmaz, paraşütçü ku1lanıln1azsa 

K1rın1ın işgali zordur selesini halletmek üzere Amerika ile vermeler;dır. Mıl}etı:_ı ma~rıf _saha~ı!l- lım : . .. . _ . !erinin Moskovada içtimaları hakkın
Japonya arasında yapılmakta olan ~a.yaptıgı _fed~ka~lıga m.u~azı o!aı.ıK, Çoc.uk b~tun neşesınde, eglenmesı'.1· daki İngiliz teklifini Rusya kabul et-
mUzakereler nazik bir devreye girmiş- ıstıkbale aıt .. aılevı ve. ~ı~lı endışeler, de, g~lmesınde, sı.rnaşık, geveze, mil- :ni~tir. Bu toplantı, mümkün olur ol- Radyo gazetesinden : de askeıri müşaviridir. Hükiimet mer-
tir. Ruzwlt müzakerelerin kat'i ola- h~r şeyden once ~epımızı bu t.em~n- teca_vız, kaba, .ı ~urın_etten mahırum, maz yapılacaktır. Yabancı kaynakların ifadesine gö- !<ezinde mühim vazifesi olan böyle bir 
rak kesilmesine mani olmak için bii- nıye sevketn:ıektedır.. cemıyete ve b_uy~klerıne karşı perva- r~, Sovyetler cephesinin umumi heye· zatın Ukr<:ynaya sevki, hem Sovyet 
tün gayretlerini sarfetme!..--tedir. l\Iekteplerın açılışında, hatıra :.!'~- sız ol~amak ıktı_za eder. Ancak bun- v· • · tınde bir sarsıntı vardır. Bunun e.:!- nıild2faa kararının ciddiyetini, hem 

Londra, 26 (A.A) _ Singapura ye- len ~azı noktalar ~rasın?a genç n.~;l."1 l~r:ı rı?.yet -~~rt~yle~ir ki, çocuğun ışının protestosu nup .~ephesindeki son vaziyetten ileri de bu cephedeki buhranı ifade eder. 
ni Hint kıtaları gelmiştir. Bunlar, Ma. te;bıye ve Ul1!_Um.~ .~hlakı da muhım hızım s_oyledıgımız dığ~r h~kları mev- Kudüs, 26 (Radyo saat 21.lS _ gel_dıg_i anlaşılmaktadır. ~tokholm~an Leningı-.adda harp bUtUn şiddetiyle 
lezyada muhtelif me\•kHere dağıtıl- mıkyasta ve agır olçude Y~ tutmakta- zuubahıs olur. Halbukı, şoyle etrafı- Bk Vişi tebliğine göre y· . hilk.> Ofı aJansına verilen malumata gore, devamdadır. Almanlar, burncl:ı dar 
mıştıır. dır. mıza bakıyoruz : 1 ti, Hindiçinide bazı e;l !şı ~m~- Mareşal Capoşnigof, mareşal Budyeni- bir cephe üzerinde killfü:ctli mikdar-

Vaşington, 26 (A.A) _ Bitaraflık Müfrit bazı düşünceler gençl.erin Vapurda, tıramvayda, otobüste, yol- masından, sokakların ka~~~l araş ~ı • ye yardım etmek üzere Ukraynaya da askeır tahşi_t etmişlerd~r. llfo.skova-
kanununu kaldırmak hususunda ayan neşeye ve eğlenceye olan temayulle- da, mektep etrafında ve içinde ne ço- ve bir mikdnr tevkifat Y 1masın dan gitmiştir. Ofi telgrafı, bu haıreketc; dan Röyter a3ansına verıleıı bır h~
~eclisine verilen takrir münasebetile rini. şiddetle . reddederler. Hemen .. h~r c~l~r var _ki ,_ ~aş~ın! lii_übali hareket- dolayı J aponya hüküıne~pı 'ı:ı~~~~ ~n Sovyetlerin vaziyeti ne k_adar vahim ber~ nazaran buı;dan da maksat, bır 
Şıddı>tli münak:ışalar, aleyhte ve leh- dev.ırd~ ne;ılleır ara~~nda bu goruş lerı ıle hepımızı _düşundıirüyorlar, So- protestoda bulunmuştur. n e olursa olsun, mukavemetı b~rakmıya- gedık açsbılmektır. • 
te ~Yanatta bulunulmuştur. ve ıddıa yer. almış, ~.una~aşa mevz~ıu kakl~rda, ~m~mı yerlerde en ağır, cakları m~nasını verme~tedır. )[are- Len;ngradın cen.up d~gu ve cenup 

Bır m<>bus mebusıın meclisinin bu olmuştur. Bız esas ıtıbarıyle neşenın, hatta en çırkın şakalarla, çok kaba .,. •Y • ... • şal Capoşıgof, Sovyetlerın en biiyük b:ıtı kapılarında şıddetlı ı;arpışmalar 
~anunu kaldırmağa wya tadil etme- h~reketli_."? canlı 5>lmanın asla aley- ve pis kelimel~le etrafıııdakileri utan- ,,..._1_;::» A ~ e-- l.E.~ strateji üst~dı~ır. Fin harbinin kaza·ı olmaktadır. Her .iki tara_f, teşebbUsü 
ııe hıııır bulunduğunu her halde ka· hınde degılız. Çocugun bu hakkını ta- -D.,.am1 lkh:ıd aabifede _ _ 5 ~ rı. ı "°" nılmasında amıl olmuştur Ve Stalinm -Den.ıru ikind .. hifede -

rik~~\ ~~:.t~~~ ~a~::~t~~i ~mit et- .. ' E k. ş h Dayanalım, lngilizler Akdenizde __ _ 
de -;;ı~:~:~~~~r~i_mizee, denizıert- S ı a Başarırız elbet .. 
tik .. Bitııraflık ıçın müca~ele e .- 5 lah;ıre bu müM_!<alnunu dolayısıyle bı- Bu" tu" n emıa· kı.nı· Iı·an on günlerde ihtikar hadiıeleri 

~t --.ıe eden fk F Üzerinde yerinde b ir dikkat ve hao-
ka ben bu kanunu fe;:\~;;.\~: dil;= Illİİ}etı.ne bıraktı ıaaiyet göıterilmektedir. Bunun ne-

- ·---
Rusyaya yardın1larını 

daha artıracaklar 
ltalyanlar çok gemi 

kaybettiler yorum.. a 1 c ı ticelerinin iktitafı da batlaınıftır. 
İtidali ile tanınmış ol:ın • • Evvelce d'.' ~e~iğimiz gibi'. •.•la, Loı_ıdra, 26 (A.A) _ Salahiyettar Londm, 2_6 {A.A) _ Röyter ajıın· 

sından biri de ticaret ırenıiJY~n. az~- Se1'vetini ecnebi ban- me?'~ekette ihtikar yok, demıyelım •• 1 ma~~llerden bildirildiğine göre, R~s~ ısının A_kdenızdeki Britanya donanma-
lahlandırılma.qına taraftar ~dnı:_ı sı- v l~tikar, mutlaka vardır, faka t ken- ya ıçın tank imali haftasının tatbıkı sı ııezdınde bulunan muhabirine beya-
Söylemek suretiyle dostlarının bi~ıruı;:ı kalara gatırdıgı galandı1' dıne mahsus perde ve ı iper!er arka- gösteriyor ki, lngilteıre, muttefikine 1 natta bulunan yüksek rütbeli bir ~u-
larını hayrette bırakmıştw. ço • Tahran 26 (A.A) _ Of" . • ı~ndadır. Onu aramak, ~a~ıp etmek kar~ı bigane değildir. Hıızırl:ınan hn.f- bnr llemiştir ki : 

P 
Vaııingfoıı,26 (A.A) _ Unnyted dn • ' ı OJansnı l~zı~dır. Gıda maddelerınm kontro. tn, Rusyaya yardımın ancak s~mb.olil- - Tahmin edildiğine göre, 1talya-
r~s bildiriyor : ~ • 'k k kl d k lu, nıabeten daha kolaydır. Fakat 1 dür. Ayni mahfillere göre, şımdıden dan Libyaya hareket eden gemilerin 
Bir görüşme esnasmda ~yıın a"za- h be~lerı an.. ayna taarhınt an . çı ~.11 kumaf, ayakkabı, tuhafiye, hurda- Rusyaya ham maddeler ve sililh gön- beste biri Uslerine dönmemektedir. 

~ a ı ere goıe Iran ına aıt mu- t · 'b ' dd ı d d ·1 · b 1 kt d K !tal sından Mister Pont demiştir ki : h 1 te b't dTıt k d k' va çı e§yası veaa ıre gı ı ma e er e erı mış u unma a ır. ışın ve ge- yanlar clenizaltılwrımızdan ka-
- _Bitaraflık kanununun i!"'ası ı ce~ rr erd sik c 1 \-~eye a ar es ı ihtikar daha kolay yer alır ve daha lecek ilkbahar için aylık mühim yar- çınmak için ~ri gemiler kullanmakta-

.A.nı~rıkanın harp ilim etme.iine ~ua- şn E ~~il ~ n 11 on~a.~ ır. b' l T 1~1&izce çalıtır .. Mücadeledeki cid- dım progıramJarı hazırlanmıştır. dırlar. Akdenizi g~mek, İtalyanlar 
dild~r. Bunun ilgası Amerika hilkU- vapt~'!'~ ~ ~ a ma ~zer? . ı[. nfıı ız dıyetin bir zerresin in bile bu ıaha -1 l maliitta Rusya için hazırlanacak için son derece sinirleri bozucu bir 
~ktı.ne, !lii.nsız haırp salahiyeti vere- h .. k.. r n ~rşap~r ~\m~ş ~\ ran dan ekailtilmemeıi lazımdır. Çünkü tankların kullanılma şartları, süratle hadise olmuştur, 

tır. t u uakmeilı l}ll ıbn. 1 :ıikreAe nı 'k odny aş- her hangi bir gıda maddeainde bet imal ve nakilleri göz önüııde tutul- Harbin başlangıcından beri İtalyan 
B • ırm zere, ır eş merı a an ve kurut luk b · ziyan ı b t B 1 · · k 11 ı . · · · · · 
~ u ~aya göre, bitaraflığın ilgası cenubi Amerika devletlerinden vize 'b' dd l d b ımız İ, uraa, . u :uş d~r . ~n :ki ıydı u anış ı, tecril- la~ gem.ılerının yüz?e otuzunu kaybet· 
"-ı!'ı lesı ııyan meclisinde çetin milca· te . tın .. V 'ngto bü .. k 1 . ııı 1 ma e er e unun eı, on, yır- , e ı mış a ar ır. Yedek aksamı mışleordır. YUzde yırmieinin de tamir 
\OÇ. ere r ol _va••" .. -. mın_:.n~ını .,,aşı. S nhif dyu e çı· mi milline kadar aldatılabllirlz, ;kafi derecede çoktur. İcabında bunla· dolayısiyle hareket kabiliyetinde ol• 

...., _ ,.. Etki Şah Rııa Pehlevi H•n """'UIJ • ncı • a - Dayanalım, batarırıı elbet! .. ** rm derhııl resllmi mümkün olacaktır. madı,iı zannedilmektiıd !r, 



\ANADOLU)' 

k V • t Bir tecrid k:ımpından. Hadiseler içinde 
s er . ~~ye kaçan üç. Faşıst meselesı ~·J,W.l.W~·.·.:.wu\•U\'M\'J!'!!l'ı.t. 
- Bastarafı 1 ıncı aahifedl!' - Londro, 26 (A.A) - Bir atlad, k; Köu kalkınmamızda 

<'le :ılmağn ı;alı.:ımaktadrrlaır. Ru~lar tecrit kampında üç fo~üıtin firardan 
daha ziyade gece hücumları yapmak- 8onra yakalanmaları t!trafmda Dahili- ı"kı"ncı· hamle 
tadırlar. Kiyef mıntaka;;ında i~, bu ye vekaletince yapılan tahkikata ait 
hu~u,ıta iki tarafın tebliğlP i ayrı ay- resmi bir tebliğ neşredilmiştir.. 'Bı1 • • v • • v 

ıdı -. İngilizlere bakılırsa, cenupta tebliğe göre, tahkikat bitmek üze- Ödemışın ~~?'dag .ı:ıahır.e~~n~ bag!ı 
Alman çenbcrinclen kurtulan Ru: kuv- l!'edir. Fakat hadise etrafından çıka- Çoma.klar koyunde uç gununu geçı
Vf'lİNi Ifoırkofu mlidnfaa icin mare- rılan haberler iıarn edi:miştir.. Çok ren hır vatandaş anlattı. 
'al Eudyeniye iltiha!( etmektedirler. gürültülü v~ intizam~ız hareketler ol- ::-Ço~akl~r .. zengin ~ir mınta~a~ın 

• r 

• u zm 
•• emu c 

k 
f z r 

Dııgünkü Sovyet tebliğinde kara muş~:!. da kımse cebrı mum;ı'!e~·e ma- g~~e~. hır ko~~· .. F~~~.t ıhma! edılmı.ş.. R k ) h • d•) • v • d 
har<'kiltı hakkında iıahat ,·oktur. An- ruz k::ılmamıştır. Yalnız ıkı y[lralı Koylulerle goruştugum zaman derd. 8 am ar' ta mJR e ) J 210 en 
r~k Gomel bölge,;incle u'.ıeskun ~ir vardır. :Maaı:ıafih ci~di tedbirl<'r a ıı'- le~inin pek çok old~~unu ~ö~düm. 
meYkiin i;;tirdaclı haber verilmektedır. mıştvr. Tahkıkatın hıtaınından ,;onrn Koyde gıda meselesının hallı lazım.. k f b ) t 

lnrrilizler Budveni tarnfrnJ<m Har- l.'.::!ım gelen diğer ted')"rl•'r ı!» i:::J.aı Yakacak gaz gönderilmiyor, doktor ÇO 8Z 8SJ0J U muş Ur 

on ·eni tahsildar 
alınacaktır 

Hususı muhasebe idarc~inde yeni 
·' ıl bütçesine göre raıplacak tadilftt 
esasları b:ızıı:l-:ı.nmıştır. Kadroda 
liiğvedilmi~ olan 38 tebliğ memura
nun hepsinin tahı-ıildarlıkta istihdamı 
muvafık görülmüStur. Yeni kadroda 
48 talıf'ildar i fihdam edileceğinden 
hariçten 1 O tahsildar :ılınac-ak 
ta h~ilftt:ı ehemmi.ret Yeril ece ktir. 

kort; ku.rul~n ve-Hıvrkofun mühim si- rdi!fCektir uğrhıyo~. :sk~~enk herdhaftd ~ta Şehrimizdeki li>'<' ve orta okullara him bir ihtivacı muvaffakıyetle kar- Bir tayin 
lah !'nclü. tri·ini nıüdnfmı edecek olan 000 n . eş .~u~ e. ır aza an ° or im yıl vuku bulan müracaat ve ka.çıt, ılı:vacak tedbirleri süıratle almakla 
hat kaı· ıı:.ında sidd<'tli w kanlı muha- ALMANLARA GORE gelır, k?~lulerı m?ay~ne ed<.•r, b~- talıminlerclcıı pek fazla olmuştur. I-ı- yerinde ve iı::abetli hareket etmiştir.. Tiıe kazasının Boğaziçi nahis 
rf'beler olacai'.,rı.nı i~aret etmektedirler. zan da ılaçlar: ve~ırm_ı,. So. nra bu z!- .~elere 500 Ye orta okullara HOO fa!!.'.\ Fakat her yıl İzmirde ~ı_rtan bir talebe nıüdiirii Saffettin Türe Bergamanın 

k t b - 8a•t&rafı 1 inci Hh:fed .. - t d b h t b l~k d Bu fikre h:;tirak dilebilir. Fa ·a U· • . .. .. , vare .ay .. a .. n;~ ınmış, nı a~~ .. ır talebe nıiiraca::tt edeceği tahmin rıiu- ınikdarı ve bununla a a a ar olar.ık Çandarlı nahi~·e müdi.iırlüğüne tayin 
raöa kuvvC1tli bir cephe kunılma<\ı icl- rına hıç bır du!)mnn hav:ı hu.ıınııı •I- s~nedır bu~butun ~al~ış·:. Koyu na- nurken li!>elere !lOO talebe ve or::ı biı· mektep ihtirncı mey~ana çıkar. olunmu. tur. 
diaları bwaz ıaiftir. Hele, Alman fe\"· marnış~ır. . . .'ıyeye baghyan hır kopru var"".ı'l, okııllara :!.ıı)l) l; Jel,· eıi ·ıtcant \.Q ka~ - Bunun kat'i surette lıallı lazımr1ıır" --o . 
k~fülc tel:ıliğinde bnh. dik•n Sov,·et Berlın. 26 (A.A) - D. ~- R. nın ,nşa parası olarak üç bin küsur lıra derlilmistir. Bunun ~ebebi civaı· \•:tAı- Bun.un için ele 1zmirde yeni bir füe E f ·· J b l · 
o;dulnrı esir mikda~ı clo).!:ru ise o t;k. öğrendiğiı:e. gör~, Alma~\;~tnl~~:~~~;~ aynlmı,; fa~at bu para ile yapı!a: ret n~ kazalardan İımirtr~ki ok~ıll:ırıı binası in!3asına, bilha~sn ş~hrin en mü-ı ... es lTIUZe ve lara e erı 
dirde bu miitalftnlr.r bii<tbütrn kıym~t- Azak de;ıızın<' ~ler_ıe;:ıel~ t ·~ oı:ı~ mıyor ve epıy zamandır da talıbı zeleıılerin fazl:tlığıdır. Fııkat lzmir- tekilsif mınt:ılrn ı olan 'rılkilikte yir- Habeı· aldığımıza göre Efe<ı müze· 
t<>n <ili.ser.. olacak bır tarz a , 1 ş. ır~iı(Jn~ 1'24 ~\·- eıkmadı~ın~an öyl~ce duruyormu~ .. · den de müracaat ed~n!Prin snyı~ı. ~r<'· mi dersaneli bir orta okul fo Mınal i ve hwabelerinin İzmir müzesi 

Alman . avaşb~analıe "1 l<'tı~ \"n ı ,··ı·ı· Kışın koy ıfo nahıvt> arasında mu- (en vıl:ı. ııazaı·an frz.adıı·. kaL'i ihtiva" varclJJ". ı ıü<liirJiiO-üniin nezarctı· altında bir 
1··11 m"'h"m ır vo u ~il c ·' ' '~ - k ı· k ·ı k · • • " "} · " Cenup cc_nhesinden en aı yarım u < e u 1 · " na a at esı ece ·mıg.. · :VIaarif vekfüetinin bn 1 ıtıyacı tak- ;;ube halinde idaresi Maarif Vekilli. Je hombalamıı::l:ıırdır P.n kad:w f:ızla miir::ıcaatı lmr~•i;:- 1. 1 sı c k • 

milyonluk bir kmTct çekeı·ek böyle . .'' H · 1 f Ye Done en- Ben orada iken mah3ul satış za- mu~' için maarif miicli.irü }Iu~tafa R.·~ r ır ederek teclhiı· ama. • .o yerinde !'İnce tekarrur elmiş, gprek mezkttr 
büyük bir bo<:lu~u kı~n ıam.ınıla dol- 1'"~11 • demı~;ı: ~ıy rıı~~·~rnm:ı lııı:':·Ja- manı olduğundan bir tahsildar gel •. ~it Tarakçı mektep müdürlerini rJu·.-"t olacaktıır. müze ve geı·ek hara belerin daimi 0 • 

c1urmak zorduıı·. l mı rı mm a a 
11 

misti. Köylülerin, devlet vcrgısını ecler"k müteaddit trıpl:ı'1tıl::ır ~·ap._1,~ * !,ırak İ7.mir müzesi müdürlüğünün 
K b" d b h e<l' mn.1<:tadır. 96 (AA) Uk. .. nasıl severek verdiğini gördüm. Hiç l"e icap -edt'n SHi tecllJiri almıştır. Bu İlk okııllanla vaziy<:t normaldir. idare n~· mürakabesine verileceği 

Ç
. ~·~Alır z~man ~n .a h · ıror~z.. Budapeşte, b-· .. 1 k - 1 d .. 1 a_. ıın biı·isi, yarısını vereyim de bir kısmı- !<~yede hiç bir t:ıleb~ :ıçıküı n~ mck- Ilütün okulların mahrukat. tenvirat' bildirilmiştir. cEfes müzesi· memur. 

nh u ... _.ı:ıabn.1arakg~~·e ım1 . ~ 1:' Y K~? renberleri_n~n . u:ıh·u' ·tısmınc ~ uo::ınt:ı~1 nı gelecek sene alırsın gibi bir şey tep~iz lıırakılmanw·tır. ihtiyaçları temin edilmiş, biı· kısmın- !uğut da «Efes müzesi muhafıılığı 
mu areucsı ı me uZ<'rN ıı •e ı- kııvvetlcrının ım ası amnm.aıımı,.. ıı. d" M ı 1 r· l t · at yapılmı t ·ı - r 
veften serbest kalacak Alman ku\•vct· Temizleme harekatı ve alınan ;..:;ir r~yleme !: • ahsullerinin para ~tme- Alınan Uıclb:ırler şuııl:ırclır c a c a uzumu amır. . ır. na revrı mı<ı ır. 
. · · T k f d • ·ı ı· ·. · J . l . • ]· sınden, hukumetçe alınan tedbırler • . . . . . ~ --o ---o----
ıC'?'ının derhal l ar o a og-ru 1 er ıye- \·e gan:umın sayı ması ( e\am e.me ,- d . d b 1 nu- Bırıncı erkek lısesıne mevcudu ::l:ıl) Ihtı•kaA r , 

'·) . ı. b 1 l b·ı· B" 1 b. b t a· Çnnbeı·l€•·ı·n (]I~ d 1 ltı11'tn en memnun ve mııınet ar u u ·ı· . - ·ı . . . 1 T 1 b Ct'.ı{ cırı .. rn u o una ı ır. ov e ır oş- (' ır. '· " .,ın a )U ' 1 y I k d" k"" 1 • . ba 1 a\•CfUY!e ;:ı30 a J (lnCı lı~n mevcm il a e e 
ln'ru kanatmak kanaatimiz~e hemen ınıntnkalarda müttefik kııvvetler ~·e- kyor ar.I ~ adnız .ek~ ı oyd.ennlın • 1444 talebe fazl; verilerel~~1591 ~ ,_-ı-
wa "' • ..h. ·k·ı . · l .. ff k ımsız ıgın an şı ayet e ıyor ar.» ı. • . • . . . 

11 men imkfınsızdır. Belki Sov,·r.tler nı mu ım mH l "rı :c;ga" mm ,ı a Karılmıştır. Ikıncı erh•k lısf~ın111 ııt· -
diğer cephelerden gelen kuv\·~tı.,rle olmt~~l:ırdır. . . . B~. vatand~şı ~iı;ıledikt~n .sonra ; la kısmından ihtiyaç n: betind2 . ı'1 ıfı s l N f. re nu1h· - ' ı · ı r t 1 d· -
bir müdafaa cephe~i kurabilirler. Fa- Duşm:-ı!l•. cephe ~er.~sıncl~ ~ab~taJ ?ahılıye ~ekaletının, ~alılerı:ı .d~:~ b:ı~aıtmnk için iiçiincü ;;;mıf talc>b.''>i, "· aı~l ~ l a l~.' . . el l el (1 \ası a arın el pa 
k:ıt bunun, lm:ın ordu!. rinı dt'rılur- ~·apma'k ıçın parn utçuler ınclırmı'I. e s~ı.lı tetkı~ler yapabılme!erını " ı. ı:v ·? Karata<; f''!:ta OKU· sıbı teYlnf edıldı solar nasıl olacak? 
m.:ısı şüphelidir. Cenup A:man orc!ııla- ele hunlar berhmıf edilmiştir.. JI:l\"a mın maksadıyle haftanın hır l<aç ge. •. . ı r ti i. 1 rdir. - . , . ~ . . 
• • . • • • • r -ım cıafi topcumuz, hiıı· kac diişman lıom- cesini köylerde geçirmeleri hakkın- • . 

1
, : •• , • Şnmlı magaza!;ıııda mıllı korunma . Şehrımızdeki mektepler talebe~i-

ıtı Kıjefle ımha harbı \erırken h..l• . ı ta\·\·~ ·e-· • k v echııı· "'- d.,k· realı"st go··r··eı·· v · hetlı" kara- ' lı ı nclel.ı t.ılebe nukcları kanununa avkırı olarak baıı malların ·ıın trnmı:av tren denız ''C otobu·· lJ<il • d d "dert: ., )•. ır'•ı )U <, ol ~ını ac:;maga m ·· .~ 1 Uy U e ısa 19741 .. ' ' '• ' l" ' < · '·' ' • • 

. ge.w~ e Be cıd k1. Raarı uzk.ıı ~ .. j.' . mistir." rını bir kerre daka takdirle karşıla- ! . ~·r.. . . _ satışa· arzedilmediği \"C çu aki ku · pa,;oları için alakadar şirket ve dai· 
mı.-derdır. ura a ı u~ U\ \".ının · • .:ı k K .. 1 .. 1 d " b" • · zmır kız lıse:-ınde talebe veJ,unu 1 d .. k k f"· tıe ~ t ld - ı .. . . . · d"I .. ı ., ' ı f k d "b t Jel - z 11 ·e Derlin 26 (A A) _ Eiı· fı"-kerı :ıı . oyu er arasın a ır gecesı111 470 K k I" r . 1 . • ?CJl maı:: arın a yu ·, e ıa · a ı ıgı ı re erce "Jıı a~rı vıze e ı en pa~o ar 
·•1.1

• ktııd· :a aAnl ı ar1e 0 bug~ad·ı" 1)'.t~ ırenbacl::n D N .• p, aian~ına bilcliril- geçirecek olan bir idare amiri, onla.· _ .. 
1
: 

1 
aı:şıy~ 11 

1"'~ ı7se6;;1'
11H1e ıset-· e te.~bit edilerek mağaza sahibinin ad-' :.ıınması mecburi idi. Şehrımiz maa-

c: me e ır. manarın m., . · · · · '· • ,u,~mış \e \•ernn omusur. 1. ·la·-·. •ık n·· · t' "ct···ı·--,· t·l b f t . 
ı-a!liitcüler indirmeden vc\·a b rzrılıın diğine g0re 25 t'yliil günü >':t\'a'5 tay- rın derdi rini doğrudan dogru~a, · · . • . ıye:e vcrı ıg1111 yaznıı". ·. un a ·- ı mu m ugu, .ı e e .. m.~n aa ına a~ -

_ · . . . .. .. . ~ , , ., .. · ·:ırelerindı>n ve ~tu){alanlan ıniir )\· kendilerinden dinlemek, isteklerinın o;·b .. okL~~la~·t!~ln talebe mıkdarı ııye birinci ceza mahken~e ınde m~ı- j{.ırı olaı~ ~~: şeklm onu ne geçme.~ 
rlogu batı~ın.~ kuçıık naklıyc geınııe.ı ]·np mı"ı'hı"m tes<>kkt"ı'll"ı· sT·k CCT)DC- k . . k h "t ld • d bun 615- dıı. 1ılkılık orta okulunda 977,ıhakemeJerıne ba<:ılanaıı ~amlı Nafız ıcın teı::eubtı.-lerde bulunmırn, maarıJ 
·ı ·ı l K d . . '" " " . '•.. . , e serısı pe ası o ugun an, - T"lk"l·k 1 t k 1 el K , . , ' . . . . - .. . . 
ı <' ı uaç yapmac an ırım a asıııı ı"- ·inde a '·"r"ı h-->eflere hiicıım etPıi~- 1 b 1 k . k" ld ede ı ı ı rn: ora o ·u un a 501, ara- . . -. a· ııın m 'ııl muıı"'s·b· mudur1ugunce tabettırılecek yek. ,. • t 1 .· k"" .... 1 eld<.'- . ' "" t'."lı :ıra çare uma ım anını e e - t· "OO B 36_ R • 940 G . 'ie m.ı •az. sı e " ı ı k .. ,. _ .. . . . 
g,' eme eıı mum un gonı m m , lerdır J'ir t"\·vare mevclanıll(l·ı Yerde k· k"" .. "ht" 1 h ilinde <i~ ,, ' uca . >J, orno-va - ' azı .., , nlılıı· korunn1" kanunıı uıı ne::ı':l hun;ı:et \arakalarının paso\'~-
l . ç·· ı .. K . u·· . , . ha*' · • ..... , . , . ce , oyun ı ıyaç arını ma a uayrının •. n .. J . 
c ıı·. un m ırım !il' Ha~ ıM~ ı ',.,- hulun:m bir cok tavvnreler imh L edil- .. .. l "k h" ı · h"l k 737 ve Karşıyaka ortn okulunda 771, ti" ıncı nı:wctesıne te\-fıkan tevkıfıe ren mue-se er ve daırelerce muteber 
Jı,·a s h" d" ·rlı V"' a ıc· J· kilo 11et· ' • - . ' . aorup tet u ve tes ıt ey Lye ı ece - K . l • . v • • - av 1 ' k b 1 ı·ı . t". T 1 b • - n • 8 "' 01 r " ' 1 ' miijtir. Alman hm·a kuvvetleri cen: p- ~. V b" . 1 k h" arşıyaka Lı, esı orta nsmında 6hl rıııe karar verıımı ur .uuhakemeıe- ... 1 mas a u el ı mış ıı. a e e~ 

. (". d a· .., t' . "" la tır. e ta ıatıy e aza, na ıye ve t .... _ d • .. . . m·ıhstıs lıüvıv t ... k 1 . ı.·. k 1: ~:ııııı ıgı_n e ır . .,cn_Ye 1 :ı.~ı '?.111 "' ·_ ta ve şimalcl~ Sovyet bataryalarına is- köye kadar dayanan makanizmıı da aıeuc var ır. rıne meYkııfen devam olunacaktır. ~ '. · . : e ~ar.t .a aıı,. JJJI aç 
kilcuk kuv-.etıe.rle <lah: oha ustu~~ Al 1 tihkiimlı . .-ına, zırhlı tc:ıekki.il kollan- daima iyi işliyecektir. Li. e talebe i tnmamen verle~tiril- • -.. --- g(ııı. zaı fında ı~aa~ıf ıdaresuıce t:ı • 
mnıı kuvv:tıe~·ın~. kar:~ı .~~zıın, ımıddf'tl ııa ~idddli hiicumlar yapmak surcti~·le . . • . . .. miştır. Orta okullarda ela vazıyet böy- . . bettı~:ııere.~ butun,lıse ve or:a ~k~_lh-
muka\'eme,lerı mumkuıınur. f. kat Al- !unun harekatına müzaheret etm~k- Dahılıye Vekaletının, koy kalkrn- 1 • 1 T"lk.Jk ·J· 1 t k 1 1. ~AJ;[J Al.JA ra gonderılecek 'ie talebeye \Ctıle • 

J b. d f ı. h · - orc l. ld ' ' 1 ' masında ı"kı·ncı· hamlem"ızı" te<l•ı"l ede- e ıse < e 1 ı 1 eı 'et Ol' a 0 u ıınc .ı -·---~·- · -·-· - . . • cektı"r 
man ar. ır e a uu cep eyı yurmng.:ı tedir. 25 ey ti e asker ve ma zeme ., ~ kayıtlı ·100 talebe :ıçıkta idi. . . ı . · .. .. .. . 
mııv:ıffak olıırl:.ır- Ye ad:>cla açık s·ılırı- naklinde cok ehemmiyeti obn bir cte- c~k olan hu. kararının her laraft~ v Ull{l::ll. rı 'L HALAIJIL~\I : Yalnız kontrol guçlugu .~ı:bebıyıe 
ya cılrnrl~.r:;a o takdirde Kıırımm ,, i- ıııin·ofıı ıİılinakalatı rlıırdıırulmushır. suratle tatbı~ sahasına geçmesını te· :\1aarif .. vek~leti nezdinde yapıl~n M ezarıık ba~ıncıa Atıdurı ahman deniz ve demiryoll:ırı idarelerinden 
lfü;;ı hir glin me. ı .. si olur. · x--- menni eylerız. teşebbııs u~.erı.ne ?ulıı_nan mektep ıt- ogm J.Heıımet uyuıı, lıır ınektııp me ta>'clık!i ayrı hüviyet varakaları al _ 

SOVYETLERE GORE Süha Süküti TÜKEL tıhazm:ı musnı~ hır hına ~utulı:rıu~ Yı' "eıesıncten cıoıayı kavga ectıgı .ıu;;- mak hızım gelecektir. 
Leningı:acl müstesna. diğer ce;plı» ----- - 1 bur.a ının, a~·nı okula baglı hır ı:ıube tala ogıu ha.:;an 1Jananı JJlça:,ıa br. 

t~s~ıı~ı~~~~ a7ı~~!:~1~~~:.~·lüı clairı1 , ::ı!:'mt•::,~~o~.iııi;:~ :=;~h: ~- Zın1para nı~ deni j :a~:~1,:~~:~~·=~ıb~'~:~:~~;:r:d1:~1:ıı~im ~~;1~11~ar~e~:~k:~r~t!:ta~:ı~~~~~ı~ı~~ı.:; 1 ı. 
---otl'() yrıı~ ':_ardır. Fak:.ıt bunu halı ıızır- İstivorla r .<arı ·ı ~ e ayrı ır meseıe ı ı, rnnu- cıırıımış, sucıu yaka ıaııınıştır. ·:.-0.....,.---...:....;..;~::="----·-

G ünün nleselesı 
1

,\a taı1ı·ıh etmek güçtür. ..~ . .. 1 ııı azamı nıs~tıe~ ~iaıresınde <Jrt~ Hu~;;,ı~Li.K: ÜL.Ü.\l 
Londra, ~6 (A.A.} - Sovyı::t tl•J· lfayfadan muteaddıd tıı malaı" okull, ı- muallımlerının ders :.-ıaatlerı Karantınad·a Davit oğlu Bcıı•inyon K. S. K. ;S. 

_ Bas tarafı bir.inci sahifede ıınnma tayyareleri, harbin baş!angı- ı:chrimizdeki alakadar daiı'eleı·e mii- 1 arttıırılmış ve bôyıece muaııim ihtıya- Lımış ve .uonor ısak; gırdı.KJcr. ~ _ üzü.ıı 

1 A kl r k 1 1 l'mdanberı Baltık denizinde ;;u Al- racaat ederc>k zımp:.ırn madeni i,;fo- 1 cının tamamen karşılanması temin batay :Salı eıın evıııcten beş l,··a JH. :; 12 J T rant 1 4 ,4 , 
!1hı~~~or arcı. dyakl arıııı, ı:ıştt·ı;. arı71.~I m:ın tayyaresı dii:?Ürmi.işlerdır. mi. ler<llr. edilmi tir. l r:ı ııc bır ~·eşadıye aıtınını çaİ~tıkl3· 172 s: Erl:ın 9 nı. T. •> ·ı <>0 

ıı •. ıuna ayn ı annı zan ne ır('n ıır I Londra 26 (AA } _ Bir ,.";rı·rer .. , . . 1 -... 43 !l> 3u 
,,da ile oturuvor sigarnlarım ı:anıra- -· d' .. ·. · .•. .. '· d,) Boylece meydana çıkmak ıstıdadı nncl:ın tutııımuşıardır. Iı:ıı .:\{. J. Taranto ·12 ·1:! 
rnr. bağvrıy~r ~ağ-ırıyorlar.. j,~i<'frı- tcbl ıgın. e bılclırıldıgm: godrel, \un }> l ı · · J görüıen muaııım buhranı vaziyeti ber-

1 * Karantın:ıda .Alı oğlu .\hınet rn~ :.\( Portakal 4:3 75 ol 
"ı . k' t-' n b t"l ; k "t'Ce a\ rı anı U"an mutea (it J 1· :>C C<.ııye encün1enıncıe taı·at' edılntı"tıı· ' k kı "-a or 2'' ' ·ı . "(r\ -ı ı' pıpo ce 1<t ıren ıO <\ ı gecın;,ı~ · " •. · . " 1 · - ., · ... apra · ı-tuseyın zı ~ının' ..., ,., • .ı. .., u eymanovıç "" ;:ıO, 41 50 
; ·tiyen orta nı kt~p vfl·a bir l;llı"n'lk n•an ta) yarelerı )Ioskovaya ge mfı~ Belediye rei ·i Dr. Behc:.et Uz, dün • ıaarıf muduriı Reşit Tarakçı, mıi· ı;.ırın e\'.ıncten ~U !ıra kıymctınclc ~ i 02 )lillet Pazar 43 50 44 50 

k f t 1 •·- . l·. 1 .... 1.. \", calı~mı lar fakat tavyarc de ı F · b 1 · t· 1 K'"lt·· k 0 ıık 1 "l '11 k "O "' \"1' r rı «ını :ı c"" ı ıı" gor ı 11\ ır .. · •· · ' · · rı . 1 •evzıpaşa u varı ınşaa ıy e u ur-, ta ·ım ycnı ç ı: eıoı8esı ça llll\i ·e C' ı. rnyra · ·> .,o 2 
koı:uştukları mevzuları elini'' iııi;: .. l topçıısıı tarafından tardcc 1 mı;ı er- parkı tetkik etmiş, öğleden Ronra top- Eski .tı".:.ah y:ıkaıanm ı:;ıtır. · · 9 K. Tan r 4.1 4<> 
Acıyncak w ic;iniz"ıı -<ızlaclığıııı rl ı dır. · · - ,,__'"'&iki !anan B !etliye encümı>nine reislik V :::)Al{li O:;iLlJİ{. 67 :u. I:ıımir o. 43 4,; 
nıcnk~mız.. ..ıosko ·a, ~6 lA.A.) - Yuııkers yapmıştır. 1 - Baı tarata 1 uıcı .ahit'ede -- h.ahramanıarcİa Alı oğlu ,\Jt•stafa 61 l\I. Beşık•i o. :ıs •14 

:::; > ıqıııHt~ ıkı cll.~nıaıı ke~ıı ••l.\o) a. E h'-l'f · - ı ~ .., 4 4 .":; ncümende, mu ı.e ı ın. aat içiıı ,;ine bildirmistir. I; aııoeınır, sarnoş oıaral{ ııar,t atmış '-'' .,amı n.uso 4 u 

• Icıallimleri il.- ~ğleı!l-ııler. h:ıba n·::•, ~ar~ıımııa gıı_nu ogıellen ·u11ra lıazı kararlar alınmıstır. 1 t,sl<ı şah butuıı emlfı~ini lraı mii- Ye rncııetmıye ıe~eoou:te ıunan 40 lnan şirketı 44 50 •18 50 
ve annelerini her hangi bk mesel rı~ı-·:.o;;Kuva uzerınue rıol~maıı: ı::ırnmı~ ---- lebne bıraktıgına cıaır bıı· mektup ·m- poıı ·e agır sozler sarı eyJemı:; ıf. 40 Ş. B. -ı2 a5 42 75 
nasıl aldatıp atlattıklaırını öğüne öğli- ıı::r, :.ı-ıv uın kıtoınetre yuK::ıek.te YU 1 zaJa~ıştır. Hli;ı~h.L.t:'l' 1'.A/,A;:ıl: • 3<J Balcı yerli üzüm 45 46 5U 
ııe anlutanl r bunlar arasındadır. l .K" buıan . oır na va nıunureoe:ııncıı.: Mısırda _.......... .. Hornova 1\J er:;ınıı:ınden lzrnire 37 Reşat Leblebici 44 50 46 

(rl:!nç. kadın ve kızlaı·ın vanınd·t .\.ı· uu~uruımuşıerctır. Tahran, 26 (A.A) - Dün neş~·o- clog-nı bı.sıkletıe geçen Alı oğlu .Meh ;)2 Muammer U:slu 44 50 ·H ö<J 
pılrın patavut:<ızlıkıarııı i'~ haddi !ıt•-

1 

.11oskcv. • ıö lA.A.) - Harıı lıa- Jıınan bir tebliğde, t-ski şahın paru~ını rııet Çuk.ur; ıctaresındekı 1>ı,,ıKleti ı 28 Salahcttııı Z. 47 50 4U 
s+ıhı \·oktur. 11>,_ı ıerı arasıııo .... <;OKtanberı ı::ı:n. !;".!!; Idha lat . eş~ ·as~na karsı ecn_e~i bankaJ~~a _ratırmı,ı .. olduğu u.l'YtuıJah .oglıı Hakkı Şeın'iyc çar- 27 Anadolu ıukı al" 40 4;) 50 

· ııııyen Goml'ı, uunku naoen~rtıc Y1
• ''enı tedbırler ı hakkındakı şaJıalaı uzerıne hukumet- ı,,:rak ytizunden ve cllerıııden yara- 25 Ahmet Tabak 50 51 

:\1ektcp otoritelcı·ıııi alulıildiğinc •?..'.· ı .: rn:..:eıcnmıştır. ttır gazeıenı•ı ver- . J çe yapııan cıerın tahkıkat netıcesıncı.e ııınma:;ına sebc:hıyel \ermı,;tr,., Suc,;- 25 Eli Benbe-nistı 44 G5 •M 6f; 
~lştireıı ve bunu yaparken acleta k ·.il Ll'ıgı maııımata gore, \.:.iomeı rııınr~- . "!<ahırc, 26 (A.A) -;- )lısır baş\:t'· ı bunun teeyyut etmemış olduğu b!ldı·ı lu lutuımu~tur. 24 Ali Naci A. 46 • .l(; 
dik hymı: perde kahramanları cilıi ıw:;ıncıa ıne"l\Un oır mevKL ;::ıovyet kılı Sırrı pa~a, yaptıgı lı'.raııatta ii. rilmektedıı. (~eçenlt.'rde Iran parla- 50 Mani~a B. H, T. 43 50 44 50 
te · ll•ı· ; .... apan bu ve <!m;;a!i tale~yc tıı:ırruııarı ııetıcı::>ıncıc Alnııınııır- tun i·tihlilk !11addele~·iııcle. c:~ddi las~.·-' rnent~suncta eskı şah açıkça 1tham --=- ı ;3 RE>ınzı Wingöl' .ıı 50 ;rn 
ka •• ~ı. ne ~·apmak ı~zı1!?<1ı.r? • re y:ııı-ı cı:ııı gerı alınmıştır. Cereyan ecteıı rufa ehemmıyet Yerılmesını tavsıy 1 cclılmış ve servetlerini ecnebi mem-ı B. S. A. :~7 50 !'iO 
malırız kı. bıı ha ııı onunp geçmeli- ı.ıuna.-ebelerCie <!4 tank, '! zırhlı o- elmiş ve di~er b_ir. çol;: milletlerin ~:ı-lleketl€ıre yatırmış olduğu ~öylenmış- Lınaıl Kaııtan o . ..J!ı ı•ı 
\'İZ'!.. . . . 1 tıımooıı ve dıgcr harp maızemes: ~arruf tedbırleırını hatırlalmı.', lııl- tir. Iran matbuatı da hukumetin bu 

Biitün ümiLerıınızııı bağh,1101~ 1 ı t<ım·ııı ecııımı~ur. H<1v11c_ılanm1L -•~ hassa deniz aşırı memleketlerden it-1 gibi pııı:alara el koyması ihtimalinden 18~ı; 
genç ne li, bu ;;a.rgısı~, btı hınai mc'i- ııraoa ve ~ pıyacte Konagı tahrıp ey halat maddeleri i~tihliiki üzerinde behsetmiştir. Yarı ıesmi ıran gazete- BUGONKO PROGRAM 57648 
rep, im çığırtkan halı.n?en uz kla,h- ıemıslerdır. durmuştur. Sırrı paşa demiştir ki : ~i, eski Iran şahı ile bütün ailesi ef- ~ ., . .. . . . __ _ 
ı·u~ak içtimai aıemimızın m~ıhtaç :ıl- K~tdü:-ı, ~6 .(Radyo - ;;aat 21,15) « - Mısır, denizler·e hakim lıi:- radının, zevcesi hariç olmak üzere .. ı..,.~ Pı o~ram, 7.33 ~luzık ·. Hafıf 59184 
dugu vakar, :ıezahet ,·e teı·hıy~~·e .ı.1- .t:ıır :::ıovyet tebııgıne gore, Ct:piıe- d~vle_tin müttefiki olmak sayeRinde İranın cenubu şarkisinde Kerınanda 1'.10~~~~"' (I~i~' ·1·~5S A1an~k h.ıb_~:~~ 
sıl ulnştıracagıı !.. ıım oır oôlgesinde lngııız ve ;:,ovyet sımdıy~ kadaır harpten ewelki :;1ı;n; bulunduğunu yazmaktadıır. Sah ecne- ~ 1.; .,

0 
p." ~ uzı 

1
3 3;~vt?\ .rn;.~ık, . . . , . . . . : .. tayyarelerı, hava mııharebelı'rııH.te yışını ıdame etmiştir. Fakat bundan bi memlekete giderken aile~i efradı- ''"" 1• k~ ogı a~3 

45 
· A. 1 uz~ b ul r .-

:u_ektep ıdarelerını~ ".lah~)etı k_.ı.~- ı<> Alman tayyaresi <lüşurmuşıcrctır. sonra buna devam edilemez. ııın da kendisine refakat etmesi muh- ~1~"1 Pl\,.?.' .kar, T'. k. !~kani s a er erı, 

No. 
7 
8 
!) 

40 50 
42 

yet"ı:..:. e. bunun tevsıı cıh_ etıııc g~clıl- "unı.arııı ,.edıu, ı •ngilı·, av·cııan tara .,.,. . . · ..ıızı : ur çe p a ar programı 
1 ·h .., , " ı u .uısır hiikümetinin yeni bir eını·r- temeldır Y0 rı re!lm~ İran gaze+- ı 10 

11 

43 50 
47 !)0 

n_:.clidiı:.. Terbiye sistemınde _ı~ :ı al ııncıan düşürülmüştür. lngtlızlerıe · . . . • . · " : ' . • .. ""'' ' 111!• ikinci kı~nu, 14.30 Anka1·a son-
lazım~a durmadan yapılmalıdıı ::ıovvetJerın .bırer ta,.·,·are ka.npıarı namfsı mucıbınce, ıthalat eşyasının e~kı şahın Amerıkaya gıdecegını, fa- h .. h·ır •tt yarıslannııı tahm"nleri 

, , bazı arının ithalat mikdarı tahdit, ba- kat zevcesinin Tahrana clöneceğini ila- 14 4'011 fi ·rn 'Mti~ik. R': ~· • ' 
Terhiye müeyyideleıri nok,;aıısa tn- v:ı~~~·· ı6 (R d t :'.l 15) zılarının ithali yasak edilmektedir. ve etmektedir. lıu~· bı>ıı~cİ~·m, -18 Pr~gra~ a;: ·~~:~ 

mamlaıımalıdır. Fakat mutlaka ve us, ~ yo - saa ' le ket ~aaL ayarı. 1 .3 Müzik: Fasıl 
t.erbi.w:sini tehdit eden bu dağınıklı- .!:$•~-. ~ovyet . teblıgınde, Almanların Devlet Denı·z Yolları lzmı"r Şube 
&;!, bıı karrraM!ıi'ra bı"ı· nı"ha,·et ver:ne- hı.ım uzel'lne başladıkları taar.ruz - ~azı, 18.40' Müzik: Radyo caz ve 
"' " ""' " ·, hakk d 1 t 1 T:.ıngo orke:-;trası, 1 !'l Konıı:m .. : Kah 
l"d' G . b""tl' ._ 1 b . . b" 1 ın a şu ma uma veri meJite- • d 
ı ır. rcrçı u ın ı.a c emızın oy!! dır: sın en: ıarrııınlar l"'aati, l!>.15 Had~·o c.ız ve 

bir haleti ruhiye içinde bulundıığu Alman kıtaları dün sabah-·:'.k:~ 'J nngo orkestraRı programınııı deva-
·övlenemez amma sa,·ı~ı hı·,, t -z 26 eyliil cuma güniinden ı·ı·1· 1 ·ar·eı1 limanımızdaıı ı·..,Lanbula haı·el'et ııı "O A" h ı. ı 1•ı4· 

" J ' , "' " e " den berzahtaki Sovyet müdafaa hat JJ ~ ' mı. · .,, Jans :ıuer erı. . · · o 
olmı.vıın dig"er kısmı da kuı·taı·mak ,.e · edecek yolcu "aptır·ları "'alıahl k k h k t d cekl · d S be 0 t 10 d ı ·ı 1" r:~ 'ı·· ·1 · lc.rını bombardımana başlaml§ ye • ' ., arı ço er en aı:e e e e erın en er .., a o rn, "··>u •' ıızı <: 
oıııı da mektepte, mekU!p dıı.;ında ve nıııteakıben taarl'Uza geçmh,ılerdır. kamara ve güverte yolcularınm bir gün evvelden biletlerini acentalık- '.!'anınmış Rumeli türküleri, 2Ô.15 
aile kinde cemiyetin beklediği ')ir Düşman, genış mayın tarlaııu-ı ar- tan almaları ve gece yarısında gemiye girmiş bulunmaları ilan olunur. Raclyo gazetesı, 20..15 • lüzi'c az 

!)2 

t•ciR 

<J:~s S. Sülcymanovıç 
468 S. Remzı 
31 l ::\il. İzmir o. 
173 M. Besikçi 
127 R. ,J. Frımko 
10·1 Ritaf; 

65 Tarı~ 
413 R. J. Franko 
23 i. Şina~i 
14 R. ve T .• ·a:.ılı 

1rtıh V<' terbiyeye knvu:tıırmak limm- kaı;ındaki Sovyet ~uvvetlerine yak- 25 26 27 3963 ':serlerı, 21 Ziraat takvimi \·e top-
ılır.. laşınca, bunlardan pir kaç tabur he rnk mahsullerı borsası, 21.10 • Iiizı · 226!'l ** mtn hemen tamam n berhava edıl- s t 1 k 1 Dinleyici i. tekler•, 21.45 Konuşma: :~:.:a2·l 
------------- nıı-ıtir Sekiz saatlik bir çarpı~madan por Eaze e ve mecmua arı Q • Güniin me ·eleleri, 22 Müzik: Radyo 

• 

0

Al J k tl · i t · :-alon orkeıılra~n (Viyolonıst N'eciı> 36193 Evimize bırakılacak fitre zarfını : oııra man ar, uvve erın aıızım ı k • k 
boş çevirmekle Türk gençliğini ka. ır;:ıı ricat etmışler, fakat bu 11ırada e sıyonu satın ahnaca A~kın), 22.30 Ajans haberleri, 22.45 ZAHİRE 
nat11z; yoksulların yardımına koşan !::ıovyet uzun menzilli toplarmın ate- 'Iüzik: Radyo salon orkestrası prog 25 B. Pamuk 

1 - 1 B J t b. . .. d .. ı·· ".. J ramının ikinci kısmı, 22.55 /2:1 Ya- fi Ton su~am Kızılayı ilaçsız, sargısız; yetim yav- şı altına a ınmış ardır . .Hundan son- euen er ıgesl umum mu UT ugunuen: 

K.S. 
16 
16 
13 
14 50 
12 
17 25 

7 50 
17 50 
15 

K.S. 
26 
17 
22 
22 50 
18 
22 50 

7 :10 
Hl 
17 

7~ 
10 
uı ruları kucagvında barındıran çocuk r· takviye alan Almanlar, _bir nok- :·ınki program Ve kapanış. 10 Ton Fasulya 

l h Umum miidürlıik kütüphane i için 'fiirkiyede şimdiye kadar inti."::r !!ll•••••••••lll•••••••••••••••ı••••lll! esirgeme kurumunu da sütsüz, gıda- taı a atlarımızı yarmışlarsa da içe- '$ 1 
SJ;ı:, bırakmıf olursunuz. Çünkü hava rıre nüfuz eden kuvvetlerı derııa; eden ve ne!'lı:iyatını tatil ~tmiş olan 'lpor gazete ve mecmualarının kollek-
kurumunun topladıiı fitr~ler bu üç ımha edilmişlerdir. Şimdiye kadar siyoııları satın alınacaktır. 
kuruma aittir. aıınaıı raporlar~ göı·e, Şovyet ordu- Satmak istiyenlerin bir mektupla neşriyat ve propaganda müdürlüğü- PEK YAKINDA ELHAMRA SiNEMASINDA 
-----·-- hırı vaziyete hakimdirler. miizc müracaatları. 24-27-30 6938/3926 •••liiiiiiıllliıiiiiiiiiiiiııiillııiiiiiiiiıiiiiiiiillliiıiiıiiiiiıiiiiııiıiıiıı•••••ll 

BİNBİRİNCİ GECE 



1·1~;i; .... L~~~·;;-....... A;i;iiği""'ii'i~l;;;1 
·····,·····=·········· ············· ................................................................ , ............ : 

zmır levazım anurliği aatın alma komisyonundan: 
1. - Anafarta "lıtiyacı için beher kilosuna talibi tarafından 44 ku

ı·u~ 98 •antim fiat erilen 60_ ton sığır eti l\L :M. vekaletince 
pahalı görüldüğünden t~krar ihalesi 29-9-941 pazartesi ıı:ünü 
aat 16 da kapalı zarfla satın alınacaktır. 

2 - :\fohammen bedeli 26988 lira olup ilk teminatı 202.ı lira 10 
,rnruştur. 

:ı -- Evsaf ve ~artnamesi her gün Çanakkale :lfst. Mv. satın alma 
komisyonunda görülebilir. 

4 - Taliplerin ihale saatinden bir saal ewel teklif mektuplarir-
le birlikte komi;yona müracaatları. 12 17 22 27 

lzınir levazım amirliği satın alma k omisyonundan: 
1 - Kapalı zarf usuliyle 300 ton zeytinyağı alınacaktır. Beher 

kilosunun muhammen bedel; f!O kuru~ olup tutarı 270000 li
radır. 

2 K1ıt'i teminatı 14550 liradır. Ev;af ve hususi şeraitler topkapı 
maltepesinde askeri ,;atın alına komisyonıında görülebilir. 

3 Zeytinyağlar tenekeler \'eya bidonlar içinde alınacaktır. 
4 - İhalesi 2-10-941 perşembe günü saat 11 de yapılacaktır. 
fi - İsteklilerin ihale saatinden bir saat e\·vel komısyona verme- • 

!eri icap eden teklif mektuplar \'e muvakkat teminatl~rı bir-
liktı1 komisyona milracaatları . 12 17 22 27 ____ _ 

-,-z-mır-.--ıe:a;,;;-amirliii .. ;.;:ima k?miay~nımdan: .. .. • . 
1 - Eskisehir ha\•a okuluna nazarı motor ve teknoloJı ogretmenı 

ile bi~ radıotör Jehim,kayııak ve lastikçi öğretmeni alınacaktıı 
Ücret her iki"i için de 100, l 70 liradır. Talip olacaklara ya
pılacak imtihanda gösterecekleri bilgi ve liyakat derecesi
ne göre imtıha'n he.ı 'etincc t akdir ve tensip edilecek ücretler 
verilecektir. 

2 - Asagıdaki ,·asıfları haiz bulunan i.steklilNiıı okulda te~kii 
edilecek bir hey'et tarafından imtihanları, 10-10-941 tarihin
de yapılacaktır. TalıpJeriıı 8-10-!JH tarihine kadar Eski.şehir 
hava okulu komutanlığına miir·acaat etmeleri ve i.mtihan gilnü 
olan 10-10-941 tarihınde Eski~ehir hava okulu komu tar lığın
da bulunmaları itan olunur. 
A. Türk olmak ve ecnebi kadınlarla evli olmamak 
B. A"kerliğini bitirmi" olmak, 
c . ..\!edenıyet haklarından mahrumiyet cezasiyle mahkum 
veya devlet için muzır teşkıl:itlara mensup olmamak. 
D. ~]vi ahHik eshabından olmak hay~iyet) Ye namusu nuhil fiil
lerle \'e alelıtlak ağır hapıs ,·eya o derece cezayı müstelzim 
bir fiil ile mahküm olmamak. 
E. ::lıhhi ahvali vazife gormei\"e müsait olmak (raporla) 
F. Lı$e veya muadili tah"il g0rmilş olmak veya devlet memu
riyetlerinde hızmcti mezbuk olmak ve bunlara ait ve~ıkalıır 
ibraz etmek. 
11. Jo,n liç sene hizmet edeceğine dair ııoierlikçe mu•adc!ak ta-
ahhüt ~enedi Yermek. 2:ı 27 30 3 ---- --------

1 ı tan bul omutanlık satın alma komisyonundan : 
l ...,. Beher kııo una :ıı:ı ·uru, tıat ta'tımııı edıleıı 250 ton sığır 

e • .,ıı.9.\141 salı gtinü .aal ı de pazarlıkla ~atın alın;ıcak
tır •. ı!uhammen twael :ınoo ! ıra olup kat'ı tem nalı 122!)0 
!ıra dır. 

:.! - ~artname!'lt ner &ün ı~ o !n ı:-:.yonda görüle!_)ilır. 
:J - istek! lerın iıeılı gün ,.e • a:ıttc Fındıklıda satııı alma kom is-

____ r~nıına gelmcJçı~-· ------------ 25-27 
İzmir Levazım Amirligi Satın Alma Komıoyonundan: 
ı - 2060 ııdet bır numara lu~ı; adet ıkı mımar an 102;; adet 

üç numara aemır " ıba ı· l ınacaktır. Pazarııkla eksı l rmes ı 
;:o.U.U41 salı gunü sı: at 1 ı.aıı da ı,tanbulda Tophaned e lel 
vazını ıim ırtığı satın ıı ım ukomısyonunda yapılacaktır. 
Tallı>! •haıeaen bn· gl n rv,·el verecekler• obaların niimu. 
ııerleriıı birer adedini komı ·ona vPrecekler \'e işbu ntimune. 
lercıen bl'genıımeJc .-ur&t•l" pazarlığı ~·npılacaktır. T:ıkar
riir ~d cek ••at üzerınclen ~·üzd yedi bu~uk temınat :ılına-
ea ktır. 25-27 

İzmir levazım 
Cin. i 

amirliği 
:.\1ikt-an 

Adet 

satın alma komiayonundan : 

Büyük kazan 24 
Küçük kaznn 42 . 

1 - Yan 1ı,ıkırıarı cihe ti :,,n,•riy elen n•rilınek ve dıp bakırla-
riyle diğer işçiliği ?~1üteahhıde tııt olmak üzere yukarıda 
mik"tarı yazılı 66 adet kaznn pazarlıkla yaptınl;ıcaktır. 

2 - Evsaf ve hususi ,Mtl:ır her guıı ogle_ve kadar komısyonda 
görülebilir. . . 

3 - Talııılcrin 30-9-94.l salı güııJ_ saat J.1 de. kı~lada ızmır lern
zım amu·ligı :-atın alma komı yonuııa nıuracaatlan 

21 24 27 30 ____ _ 
~~---------

-

1 z mir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 '-- ezi ciheti askerıyeden veı·ilnıek .0 arıirle 20 adet e'r<• ü..t(iôü 

•ap nlacaktır. İhale gününde talibi çıkmadığından tekrar 
ııazarlığı 1-10-941 çar~amba günü 3aat "15 te kışl.ada ızınır 
levnzım .. mirliği satın alma komisyonunda y11pılacaktır. 

~ - Taliplerin belli gilnde temifıatlariyle birlikte komisyona mü
racaat etmeleri. 

İzmir levazım amirliği ıatın &ima komiıyonunda_n : . 
l - l.likifide bu1',ııaıı lıirlikleriıı ihtiyacı olan aşagıda yazılı yı~· e

cek kapslı zaıf ile eksiltmeye konulmu~tur. M~haı:ımen fıat 
tutarı ile ilk teminat bedelleri YC ihale saatlerı hızalarında 
yıızılnıı::fır. İhale,; 14.10-941 •alı günü Dikilide ala;: satı:ı a,1-
ma komisyonunda yapılacaktır. Ev:>af ve sartnamesı her gun 
komisyonda görülebilir. Taliplerin kanuni vesikalariyle tek
lif mektuplanrı ihale ~natinden bir saat EWel komısyona ver-

Cinsi 
melt>ri. 

:.\Iiktan 
Kilo 

~Iuhammen İlk İhale İhale 
şekli Tutan Teminatı ~na ti 

Lira Lira -Patates 
Kuru soğan 

100000 14000 1050 Saat 15 
Saat 16 

Kapalı Zıı. 

96000 4320 324 
~ , .1.l 

-~ıw .!it.ı .. .... ı&,:.Uı.tl 

Açık pazar
lık 

~ ,. • , , ... 23 2~...:.o __ 3 ___ _ 

l~mir levazım amirliii aatm a lma komiıyonundan: 
- Dikilide bulunan hirliklerin ihtiyacı olan 'ıtşağıda yazılı yem 

\'e mahrukat ve yiyecek kapalı zarf ile eksiltmeye konul.muş
tut-. )luhammen fiat tutarı ile ilk teminat bedelleri ve ıhale 
suatı~ri hizalarında vazılmıstır. İhale'i 14-10-941 salı günü 
Dıkllıde satın alma komi"·cinuııda yapılacaktır. Evsaf ve 
. r;ııame.i. her gün komisy.ouda göriilebilir. Taliplerin kanuni' 
'.e~ t-ııhı~ ıle t klif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev

-Sı)ır eti 
Saman 
O un 

\ e o~t•yona vermeleri. 
)Jık_tan llluhammen İlk 
Kılo T ta . u rı Temınatı 

İhale 
~aati 

Lira Lira 

180000 12000 5400 Saat 10 
·140000 22000 1650 Saat 11 
850000 17000 1275 Saat 12 

1 2~ 27 30 !3 

İhale 
şekli 

Kapalı zaıf 
Kapalı zarf 
Kapalı z11rf 

• lanbul Topkapı maltepe AS. SA. AL. KO d . 
1 22 rı "41 ta "h" d · an . - •v-:' • rı ;n e paz<ırlıkla ihEıle"i yapılan 100 ton yeşil 

nıercını~ge talıp çıkmadıgından 'eki-ar pazarlıkla ilialeye ko
nulnıuşlur". Beher kılo.>tt ıttn muhammen bedeli 20 kurnş 

2 
olup tııtnrı 20000 liradır. 

- E~·s f ve hususi ~artlar topknpı maltepe 88kerj satın alma ko-
3 mısyonunda görülebilir. 

- ~halesi 1·10-941 çarşamba günü saat 11 de komisyonda yapı. 
4 acaktır. 

- Ktıt'I teminııtı 5000 liradır. • 

\ANADOLU) 

lzmir Levazım AmirHii Satın Alma Komiıyonundanı 
Ciıısı .ıc ık till·ı R:ınti D • 

• 
Mak:ırn:ı 14000 · Kilo 15 
Çubuk makarna 5000 Kilo 15 15 
Şehriye 5000 Kilo 15 30 

1 -Yukarıda yazılı lic kr.lem yiyecek maddesine ihale günü talip 
çıkmailığını:l:ın tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - !h:i~esi :rn-9-941 -~alı_ ~ünü yukarıda yazılı saatlerde kıŞlada 
ızmı;· !e\Oazım <ımırlıp;ı satın alma komisyonunda yaoıhcak
tır. 

~ -- Taliplerin belli gün ve saatlerde t~inutlariyle birlikte ko _ 
mi~yolln miiracaatları. 

lzmir Le:"a~ım ~!iği. Satın Alma Komuyonundanı 
1 - Buyuk bır hına ıle paviyonlarının kapu ve pençerelerine si_ 

neklıkl~.1:. takılacaktır. Planlarını görmek evsaf ve •artna
~esını ogrenmek ~e pa~arlığını yapmak üzere taÜplerb 
~9-9-941 paz~rtesı gunu saat 14 de Jrat'i teminatlariyle bir
lı~e kışlada ızmır levazım amirliği •atın alma komisyonuna 
muracaatları.. 

A a. P. No. 2082 Muğla SA. AL. KO. dan · 
l - ll1uhammen fi11tı. bir kuruştan olm~k üzere 2,276000 kilo odun 

kapalı zarf usulıyle satın alınacaktır. 
~.' - İhale 13-10-941 pazartesi günü ~aat 15 tedir. 
, - .Muvakkat. tenı.ına_tı 1707 lıraclır. 

4 - Şartnamesı her .gu'.~ l<onıL,yo ıııımuzd 1 görülebilir. 
li - IRteklılerın b~}lı gun \'e >aatte kanuni ve•ikalariyle Muğla 

AS. SA. AL. KO. nuna müracaatları. 27 ı 5 10 

lı tanbuJ Topkapı maltepe AS. SA. A L. KO. dan : 
1 - Ka_palı zarf ~sulıyle 300 ton Pa'lıntez satın alınacaktır Pata-

tesın beher kılosumın muh f' t 10 k · • 
30000 1. d , 1 ammen ıa ı uruş olup tutarı 
, ıra ır. :_• uvakkat teminatı 2250 liradır. 

EvS11f ve .. h_~su.~ı .şartlar top kapı m:ıltepe "atın alma k · . . _ 
nunda gorulehılır. om.,~ o 

2 

:ı - !~~~~;i l 7-10-941 cuma günü saat 11 de komisyonda yapıla -
4 • Ta~ıpierin belli günde muvakkat teminat makbuzlariyle tek

lıf mektuplarını ~aat 10 'da komisyon'ıt \'ermeleri. 
27 2 7 12 

l atanbul Topkapı maltepe AS. SA. AL. KO. dan: 
l - P_azarlıkla 100 ton nohut •atın alınacaktır. Nohudun beher 

~~~sunun muhammen fiatı 17,5 kuruş olup tutarı 17500 lirn-

2 

3 

4 

Evsaf ve hususi şartlar topkapı maltepe askeri satın aın'i~ 
komı.yonunda görülebilir 
İhalesi 1-10-941 çar•anb~ gün .. sa.at 15 te komisvonda ,_·apı_ 
Jacaktır. · ıı ' 
Kat'i teminatı 2625 liradır. 

lstanbul Topkapı maltepe AS. SA AL KO d . 1 p ? • • • an. 
- azarukıa -O ton sadeyağı alınacaktır. Yağın beher kilosu

mı.n mt'.hamme~ füıtı 160 kuruş olup tutarı 16_000 liradır. 
Ernaf \e hususı şartlar 1opkapı maJtepe askeri satın alma ko
nıısyonuııda görülebilir. 

3 - I1 haıeksi 1-Kl0-~41 çar~amba günü saat 16 da komisyonda Y11pı-
aca ıır. ati temıııatı 2·100 liradır. • 

lıtanbul Topkapı. maltepe AS. SA. AL. KO. dan: 
1 - i~~~ cıh~tı askeriyeden verilmek şartiyle 200 ton makama 

. . ettmlecektır. :Makarnanın beher kilosunun muhammen 

2 
ımalı):e•ı 10 kuruş olup tutarı 20000 liradır. 

- ~v~at ve h_u~.usı şartlar topkapı maltepe As. Sa. Al. komi> -
~onunda gonıJebılır. ., ... 

4 

Taliplerin ihale günü 100 kilo undan ne kadar makarna ,·e
ıd·ebııecekler!ni ve kilo~unu kaç kurusa yapabilecekler!ni bil~ 
ıreceklerdır. -

İhale. i 2-10-941 Per. enıbe ıriinii . aı<t 10 da komi•yonda ya
pılacakt ı r. 

5 - Teminatı 3000 liradır. 

20 dökümcü alınacaktır 
Askeri fabrikalar umum mü
dürlüı?ünden; 

. Kınkk:Jtde '"ıhclarrı ed. ilmek ıizc·re askerliğini vapmı• uslt . k· I 
1 · ~oı·e l ''O d 'k.. .. 1 k , ' ı ve a -.ı ~' . cesınc e - o umcu a ın:ıcu · tır. Taliplerin evrakı müsbitel .· 
nı !'tıd;,ıarın: ı raııte 'l Kırıkkale gnıp müdürlüğüne müracaatları i~ı;:~ 
olunur. 27 1 5 !) 4008 

Vilayet daimi Encümeninden: 
l.zınu·, Iür~ı.,·aka, ı;ıuca ve Boıw,\'a ilkokul '" !ııa 180 ton kok kiı

mur_u _ naklettırılecektır. Nakliye ücretinin muhammen bedeli IJ.eh 
ton ı~'.n ~ Jıradıı· . ~akil io• 15 gii!ı müclde'lc: a~:ı.; eksiltmeye konuln~~' 
oı·d~g~ı~ .. az: ı~teklılernı şartn·,ımeyi görPlc:<. üz,! e her güıı n1aarif mü: 
c~urıugıı;ıc ı·e ~.hl,yet Yesikübrı ···~ :;10 kJ,· ıjl ıK temıııat maklıuzla
ıı ıle ıh.ıle g.~ıııu olan 9 birincite~rin 1941 ıı~rşembe günü saat 11 de 
encümene muracaat!arı ilan olunur. :.!7 ı 4 ·7 4007 

Vilayet daimi encümeninden: 
.Çe~me Namık Kemal okulunun 402 lira 68 kuruş bedeli kesifli ıa

mıı·.a.tı oıı beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Şart;ame ve 
~eşıf raporu her gün :llaarif :.'>Iildürlüğünde görülebilir. Taliple<rin eh
lıyet \'esıkalan nı 30 lira :?O kuru~luk teminut makbuzlariyle ihale gü
nü olıın 2 Te~rinien-el !141 tarihinde Encümene müracaatları ilan olu-
nuır. 17 :?:J 27 1 (3830) 

Vilayet daimi encümeninden: 
Url~ lsk.~le okulunun 633 lira 66 kuruşluk b~de!i keşifli tamiratı oıı 

beş gun muddetle a~ık eksıltmeyc lwııulınu~tı.ır. Şartname \'e kesif r:ı
p.oru her gün '.l~aarif ~1üdürlüğünde görülcbfür. Taliplerin ehli~'.et ve
sıknları ve ·17 l:ır:ı 92 .km·uşluk teminat nıakbuzlariyle ihale günü olan 
2 Teşrinie\'\'el 911 tıırıhıııde Encümene miirı:.caalları ilan olunur. 

17 23 27 1 (3829) 

inhisarlar umum müdürlü~ün
den: 
l - lzmirde çamaltı tuzlasında kapalı zaı"f usuliyle tuz haııg:m ,-ap

t ıı·• lncaktır. 

2 - :IIuhammen bedeli • 20345 . 50 lira olnp mm·akkat temin-atı 
«1525• . 91 liradır. 

3 - Eksiltme 10-10-941 cuma giinii saat 10 da levazım ~ubeôinde 
müteşekkil alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartn11mc proje ve keşfi mezkiır idaredC'n ve Ankara il<" 1zmir 
ba~müdürlüklerinclcn 102 kuru~ mukabilinde verilir. 

5 - İsteklilerin 15000 liralık bu kabil inşaatı yapmış oldukların:i 
dair Ye•ika ibraz ederek ihale gününden 8 gün en-eline kadar umum 
müdürllik inş:ıat şubesinden ayrıca eksiltmeye iştirak vesikası almaları 
11izımdır. l f (•. 

6 - Eksiltme~·e gireceklerin mühürlü teklif mektutplarını kanuni 
vesikalarını ve münakasaya iştirak vesikasıııı hav; kapalı zarflarını 
ihale sa atinden bir saat evveline kadar adı geçen komisyon başkan. 
lığına makbuz mukabilinde vermeler i lazımdır. 

25 27 30 ~ 8963·8431 . 

lzmir sicilli tica
ret memurluğun
dan: 

:;ab,fe (3) 

I LAN 
Kııid i harflerle açı ır (Ş ! fRE) 
iyi ·bir halde bir p ar a kas!!Sl 
aranmaktadır. Atatürk cndde

(IfAYDAR DÜNDAR \'e ŞÜKRÜ Rees Ye Şsi Ltd. müracaat l arı 
sinde 154 numarada T. Il o\ •e ııl 

TEZOL lRKETİ) Tic&ret unvaniyle rtca olunur. 25 27 2~ 
İzmi rde Alsancakta M es udiyi' cad de-1 iıı•miııiiiıiiiıııiıiıiiiıiıiiiiıilll•iiılı-•m-
si nde 1471 inci sokakta 1 . numaralı K • 1 k E 
mağazada Tütün alım \'C satımı ile ıra 1 V 
i~tigal etmek üzere te•ekkül eden i s :)lı 
şirketin ticaret unvanı ve şirket mu
kaYelenamesi ile Fikret Gürsan'a ve
rilen temsil vekaletnamesi Ticaret ka
nunu hükilmlerine göre sicilin 402;; 
numarasına kayıt ve tescil edildiği ilıin 
olunuır .. 

(~dztcpe t r nmvar durn ğ'ı n a ~OK 
yakın !H üncü sokakta 15 numaralı 
<'V kırıılıktır. tstiyenler Ciiııı iı ıı riy ... t 
t uh•arıııda 88 num :ırada el sçiye 
rnliracaat etsiıı . Telefon ;;2S7 

27-28-29 .. 
1 - ~IUKA VELE Haliı Zeytnnyaimdan ~ııl • 
2 - VEKALETNA"'1E.. Ô 
İzmir Sicili ti~ret memı.;rıuğu >C'- mer Muharrem 
mi mühürü ,.e F. Tenik imzası.. Çamaşır Sabunu 
Bugün 18/ 9/ 1941 Bin dokuz ~üz 

kırk bir senesi cyHil ayının on seki- TOPTAN KiLOSU 
zinci Perııc·mbe günü saat on iki sırn- 45 it'" t 
larında lzmirde Doktor Hulıhi İ><"Y ' n..UrUŞ Ul 1 
caddesinde K:ırdiçalı Haıı 15 numa- -
ralı dairei mahsusnsındıı Türkh·< -
CümhuriYeti kanunlarının lıahşelt ii(! 
salfıhiyetİe ''azife gören ben aşağıda 
mühür \"C imzasını koyan İzmir üçün
~ü Noteri Süreyya Olcay, yanıma V.P· 
len kanuni ehlivet \'e vasıfları hidz ol 
makla şahadete' ehil oldukları gör;ilen 
İzmirde CUmhuriyet Bulvarında 118 
numarada mukim )Jehmet oğlu Yusuf 
Aydın ve tzmirde Alsancakta fh)· at 
sokağında 23 numaıralı evde ot ur~ ı 
Süleyman oğlu Naci Sümer .. 

Nnm sahitlerin tarif ve şalıadetlc
riyle ıaai·yün eden ehlireti kanuni ye
vi haiz bulunan, bir taraftan İzm i rde 
Va'1f Çınar Bulrnrında Çaııçar apart
manında 4 numarada mukim Hasan 
oğlu HAYDAR DÜNDAR diğer taraf
tan yine ayni :rerde mukim Ahm 0 t 
Şaki'!" oğlu ŞÜKRÜ TEZOL'dan se
bebi müracaatlarını sorduğumda an
latacakh rı ırihi tarafımd:rn re>P >ı lı i " 
9İrket nltıkn,·elennme...-;inin tunzinıini 
istediler. him ve adresleri rnkarıda 
yazılı ~ahitler yanında müttefikan • Ö
ze ba~lıyarak a~ağ+daki ~artla .. daire
sinde bir mukavele akdettiklerini ~
yan ettiler : 

,.e ~ahitlere imza ettirdik.len so'1 r .1 
ben ele imza Ye tasdik ettim. B'n do
kuz yüz kı""k bir senesi eylill arının 
on ><ekizinei perşembe günü. 18/ 9. 911 

:il. G 
Taraflar : imzaları 
Şahitler : imzaları .. 

İzmir üçüncü Xoteri Süreyya 
Olca~· re8mi mühürü ve imzas. 

t:nıunıi _'o. 11050 .. Husu i • o. 
İşbu mukavelename suretinin daire 

dosyıı,ında saklı 18/ 9/ 941 tarih ve 
llOf>O numaralı aslına uygun olduii,u
mı tasdik edeırim. Bin dokuz yüz kırk 
bir ~enesi eylül uyının on ~~kiz ın c ı 
perşembe gunü .. 18/ 9. 9.U 

45 kuru~ i uk pul üzerine 
üçüncü .ı.. • ott:ri ~ür .;yya 
resmi mühürü ve imz:l~ 1 .. 

lzm1r 
Olcay 

Umumi Vekaletname 
~urt. a ::ı ı u<.. 1 ouıu Ci.tıgu1n ınerh~Zi 

ızmırue .ha~ n l liA l lJ .. \cı. ... J L,.;. U .. 4.l{ 
\ "e ~u.n.n.lJ l EL..VL ;:ııtı ı'\.r.; 1 ı ) u _ .. 
vanu .n.uıı~K ır ~ ıl'J\.ctı t.::ıa~ ıuu Kaveı~ .. 
LıJIUC.SI .. tnKainl u . u:;H) HC ~ ~l lK Sli .... -

t J yıe naJ Z OH..:Ugı..Pl l ıJU lu !l 11UKUK \ ... 
Madde 1 - Şirketin 11e v'i, Kollek- sııat \" C ~uıa 11ı ,,- .. ' ·.:.' rı rıı _ ı:-ı l rr.aı \t. LJ...:ıt" 

tiftir.. _ -ı nc,·ı aııtn .sa ... uı U!l1u ruıu.ı .I t ,.~ ~ ı r-
1\ladde 2 - Şirketin tınvaııı, (HAY- ıwcın ıeuc n .e u~ ı ' " ıı ~'"""' '"'.l '"' r

DAK DUNDA.l{ ve ŞUKRU TEtOL şı Lcıı1"ııı ııususc.ııu " ·"""" ~""" ışıc
ŞIHKETl) clir. Bu şirkete başka !Jirl rı yaıııııan, b<ll!n~• :ır , . ., sa.r n.ın.h. ı 
şerik ve şirket dahil değildir.. ,·e ııur...t ıı ı ı;: arıı ~ ıarıa muıı:tSl >ı.; t .ı.el'unı -

;,.~ınuue .> - ~ırKe[ıtl 111~rAez 1 lın1 ır zın ıua ı n~ıne, .;ırh...:L ııaın ır!.ı aı; u:rnı ş 
ve nı~rxt!z nıuaıu~ıatı ıznııru~ J\. ı:--a u-1 \·e açııacıu< h.•reu ıı er..:.cn ve l.! .. ırı H t'.::ıli lJ
CHKL-<t ... Ht!~UUJ\ e cauues11u.1e .l·J ı L Pll'l ı ı atuun para a ııp \ erı.ıeı\, ı,:c°' , ~.h ll('C, 
so.l\HKta ı nu~n:.traıı ntakctıauır. ive .:-;aır tıı:arı s,: neLı~ l' h..:~ .. L.\ \ h~lUUı 

.. H a u<1<' '1 - :,ı rKet ı n mt:!'\'zu u, t u- \.o ıınza ve ı.ıcueJi.\Lllilu ~ il.""Jl \ e ı LR.31 
tün anın \-e ~alın11 Jıe ı~uguı elnıt:.\."' \ e aıe ı unıum b::inKa nıuunlt.d:.U:llı 

tir.. _ _ -~---...... ... ..-.. ı ıası nu~u:-sa ı ı~c ı>eral>e.ı.· o •. untunı 

~Hnctde :; ....:... !;)irket in ~e ı ınaye~ı , 1 ue\' atrı re::$mlYoe , .e nusu::ıJ.) .. ..:ıc i!;unı-
(:iv.vuuJ otuz uuı ıurk uras ı uuaıı lruKıer \"l ııcvıet ueıu ır)lıuaı: . \"e .Jl

ıoare l oıup l~U.vuu) ı ırmi o ı n ıı r.:ı~ı I ıuz:yuıutrı ue Karreı nıah .. lII ı..J.t \·c J;C· 
.tıayuur uuııuaır \'C (.ıu.uuuJ un 111 1nıı~.}· uıı ı a•rur .. ~ı rx.eL ııa ın \'e ne~a.J ına 

ıırası <.la ~uı:ı:ru ı ezoı Laraııııoaıı yaz 1 / ııa.rı ruuanH~ı-e \: lfll<!K ve .s.Ch \·e aıl.! .}' Jl· 
tannnut \'e .Kaouı erııımışLır. 

1 

lt! ıKanıe euı nıı ~ ,·e ~auec ~s. o ıı unıLtm 
,

11
.K ua\"!Uaruaıı \'C n1e:;!UtOt!n uoıay ı n1tUJ.:..t· 

.,, eıe Yazecıııen serm·ı"e her h·ı•ı-
< .J '· l\en1e, nı una~ama \'e ru uı a taaı arua L . ı · 

gı oır uanKaoa n,.ııacaK Jl ı:' ...,·ıu·ı v•u ı-
~ · ' ' - ~ l ıuunuıK uav oHaıı at;ntatK ~aı\. ı.ı eL n~\! t\. 

rıu\ca.tttır ....... uten.·t ""IrK~t n u e ııın • ' ' • 
..., ' ' ~ llt u t · 1, az gc~ıntK anz \ C Kül)Z v e suın \t! 

hlL8ffilllU!tll Ye f)UUlllUm nı \ "•'U('"l hl 
1 

.. .. lı..ı r~lu.ı u ıı: Lıcrı y :ı.pmun. \"C IJU .saı3. ı :-
tastJ'· e:-ıınnen t' VYeı , .. ,ze ,, . •r ı ~ <> r-

.J · ' L n. H • .): euı.: rJu 'Jı r Kı~ını \'e}- ı. 1a m an11 ,ıc 
ln<tyeyı t·tm•\men v-e,.. · ı •r ı'l "' 
• ' .. .. <t Kısnıt>ı 0 \; un~Ktııa rı n ı t{' Yhıt Y~ <.tZ1E Lnıt:K. \"e!~•-
.Jlı:tmazlnr. 

su sır1<-ct ınuı :.M.ve ;namcmızın şı r~.;.-....~ 

. ,.\ıauue o - ~irketin tenı~ı , ::;. ~ r k.: - ' rın .. Lf.!In :;uı nusuo'::ıunua uws..umıerınlı? 
tı aıaJ\auar ec.tcıı.:eh.. \~ taannttL ~tt ~ lih ırorc şırhet nıtmına .Keıaıet ve ~arLo.ı 
koyacaK ner .. urıu nıuanıc..ı.aL \~ a.Kıt- ~ul~\..U.ılh. a.b.11.ı«ıe aıeı i.lmum sa·w
Jercıe şırket namına ~eıı1<ıe r Jıer ı.mı ıarll:ı ;;crın ım ~UKltL l'.l!.L.UL ııa 
munre.rıcıen veya muç•emıan şırKet mu~ıemıan ye ~ırkeu ılzam eaccck \c 

fırmusı ııc lıı.rıı1<te ımza;-a saıunıyet-, ta~nnu' ·uuna ''° '· acaK muameı·m ~-.-
taraırıar • • ' J M· ".... . ır-co.e ete ın .. ı.~ terıucn \ 'e ucn ı tcır...:ı 

.• aacte ı - Şırket muamelatıncbıı eıınen ~ureuı· ıc \':ız ı ınızaya ınczı n 
mutahassıı kar \'e melhuz zarar şur.ı- oınwh. \'C nıç oır ucrete rnuı ouıunm.ı
ka ar~ınctu münn~ıreven tak:sım edı- nluK l\nl ıl \·c ş ;. 1 t' lı}·ıe en ı ş t.cnı t ıt'\.l~ r. ı' 
lecekrıı. Kar, ancak meYcut etmeanın l:.t .. ıı;:,.'\._, 1 umurııı vcKıl \ 'C ınumc~-
tamamen satış ve tastıyesı netıeesın- sıt tayın ettıın.. · 
de tuıızım edııecek oııanço mucıbınre 
taksım ,.e t.e\'Zi oıunacakur. lzm!rdc Çerç:oğl.ı han:_aıı 7 J. ..ı 

"~ladcle 8 - :;;ureırncıan Jıer h:ını:i numarada tıcaret eden \ ' c 'll· ~ r-
bkisi münferiden <ırket nanı ve rıe- ,kczı lzmırde kaıu (linydaır D 'ı •-
:>ahına kefalet edemıyecegi gıbi şır- dar ve :;iuKriı 'l'~zoı ;;;ırıwn)_ un-
ket nan1 ve he~abına ~arrın tahak!{u- \·anlı ko1lekt1f ~ırı.::ctı şüreka s ı ı-
kuna talikan yapııacak bılumum akit· da n Haydaı· Diındar 
]erde bilittifak ntih•z rn imza altına lki yllz yirmi beş kuruşı..k pul 
alınacak ve bir kararla hüküm ifad~ I üzerinde 23 eylül JUH tar•' ,· .ı 
edecektir. Hilafına hareket olunursa Haydar Dilııdnr imz~sı.. ,, _ 
akit ~erik ~uhsen mesul ve zfımindir. Umumi • ·o. 11213 H~ u>1 -o. 15 - • ' 
Bu gibi bir muameleden şirkete hi~ hbu nk:l!etname . :ı!t~na . kor .;L 1 

bir zımnn Ye mesuliyet terettüp ed ~ - imzanın ... :lhı:; ve hüvıyetı daırec ,.. ıl a 
mez. ! ·:·uf hmirdo ('~içioğlu hanında • t ıı 

Bundan Iıaşka satışl:ur, şerikle,.in nı•nıaraıl:ı tic:u-et eden \'e merkez 1.

nıilşterek imzasıııı havi olması me-- 1 mirde !di'n (HA YDf\R DÜ- 'IJAR ,.c 
ruttur. 1 ŞÜKRÜ TEZOL ŞIRKETI) um· ;ıı • ı 

l\Iadde 9 - Şirket muamelatın:! 1 Kollektif şirketi şilrekası~dan HXY
ikinci teşrin 1941 tarihi!lde baslıy,,_ ı DAR DÜ:\DAR'ın _o:mıgıınu tasdii, 
caktır. Bu itibarla şirketin mürldeti l cclerinı .. B n dok~z ~:u z ~.ırk h ı r s 0 nc-
1 tkinci teşrin 19.U tarihinden ili b:ı- ,; ec·lül ayını• yıron ı uçu ı cu alı g"-
ren 1 ikinci te:,rin 1942 tarihine ı: ,_ 1 nil ... 23 ? !l4l.. .. .. • . _ 
dar bLr sen~dir. 1 tımırde uçuncu • oter ı ~urc;,~.ı 

.. (Şirket müddetinin hitamından ı:; , Olca~ ı.-e$mi. ~a··rıi n ir. -~ ı .. 
gun evvel taraflar ~irketi feshedec 0 !:- Cmıı~ı - o. 1 !2--: 
l~rini tahriren bildirmezlerse ·•ir::..ı Husus ı ~o. 1'ı 24<> 
ayni şartlar dairesinde ga\'l"i mııay- İşbu ' c·kalctn a nıı: s retı da i <! • -
yen müddet için temdit ~dilmis :ı.i- ya"ıııtlıı saklı 23, ~ı 1941 tarih H ' 

dolumır .. ) (1121:1) _umumi numaralı a ıııa l'~ -
Taraflar ba•ka bir diyecekleri 1- gun ol_duguııu tnsclik ederin Bin ı ~

madığıııı beyaı~ ve ifade dm~leri J~c- ku:- ~·uz .. kı .ı:k hir senesi e,l'l~ı . "'' •nın 
rine- ben yeminli noter '1fatıyle ,;n- yıı mı dorılu ndı ça r;;:ııııba gu ·~ · 
zılıııı bu mukavelenaıneyi açıkça e A. Ü. 24 !J 10 11 
Yüksek >e<le okudum \"e mana<ın• 1 ıı- . ı;, kurusluk ııul üzerinde 24 ı-
İattım . Diledikleri gibi y<ızıldığıııı ~- lu tarihi w iz: ir ü~iiııcü - • ı t •-
nim yz ~ahitlerin yanında tamamen r i Süreyya Olc.ı)- e'nıı - h ı•· 
kabul \'I' ikrar -ryledikten keııdileri·ı~ \ ' c imza. ı .. 

BİNBİRİNCİ G ECE 
.. •••• P~EKiiıiYiııiAıiıiıiK.!!!DA ELHAM RA SiNEMASINDA 



Dil bayramı 
- Bat tarafı bminci sahifede -

1le kurtı:ırdıkt:m sonrn sarsıhın kü!
turl :pü dt:> en ~nğl::ım temeller iiz.c-

Yunanistan dan 
çekilen kuvvı:t 

Ruzveltin bir 
makalesi 

rınclı> yr>nidım kendi ıılilc> Pbe>diyen D d l • · 
j-t!ŞllnHıl. , . ,. ya ııtın. k iÇ•ll tpkrar ona ımanın ürt tc )l- Reı·s ambargo etrafın 
l:nrnıııştur. nuv. ııı, EJJ(!dı Şt>f n adı- ri ele hu 1 vaı Iadıı- ' .. 
Tll lııiı met \'I' trızim],, nıı:ırkf'n onuı; dakı" fı"krı•nı• anlatıgor 
• olunda lıizlr>ı'i dil· ·e ,.:e>rcıle yıırii-
trıı • filli . 'efimiz ı ·nı"t. lıı<·ıııt·ı·ıı ~ lı ıı Orla şarktakı· Yıunan ' ' a iııgtoıı, 21; (ı\.ı\) - .,ııwnzin 
t: ,·ihi giin.dc IJirlik v · brrnb<>rlıği. " Başvekı·z,·nı·n beynnatı Kııı·y.c>ıle RıızVPltiıı bir mak.ılc:ıi iııti-
nı.7.ı Ye ona eaııd:ııı lııığlılığımnı en 't4 • · 

d 
· h'· t ··k h ' 1 · · , s:ır etnıı .. tıı:. 

erın urme VP şu rnn ı Prımız,e Kuıliis, 2i) (Rnrlyo - ~nnt 21.lf.) Cüıııhurr<>i. j Ruzvdt bu maka! ;;iıı-
tekrar edı>rız. Yıııınn hıışvckıli Cııderos Ka!ıırrc!e ılP l!l::!l E'mnıuzıımla kongn•dcıı. ilüh 

Alkıslanıın lın ııııtııkt rd::ın s.ınr:ı yaptığı lıı'ynııatt:ı, Yuııanü;tı:ıııdnk- amlı:ırgo k:ıııunuııun ilg. ını i' teıliği
kız ve ·erkı>k lı clt·ı· ı tnle:bclC'rı tara- km·vptlel'iıı mıtlıiııı lıir kı ıııının F•- ni lıalııfatm:ıkt:ıı ır. 
fıııcl:ın '!'ürk di!ı lı:ıkkıncln şıırlı•r. o- füun Yı' .\lı ır:ı çı•kılrıııye ııım·:ıffak M:ıl::ıl<' şii,rl<' ı!P.\am ,rıli} ... ıt' : 

kuııınıı:;; Ye> törC'ıw ıııha)' t \'Crıl mı - oiıltıkl:,rıııı. Suriye sı fpı IL•riw~ .,ıı- O \':ıkil k ııµ;ı·ı•ı1e harbın .. iir:ıtlr i. 
tır. rii.k l'<h•ıı Yıın:ın ian'•ll'L' ·ılc rin ıı lııı- laıı l'llılcel'gi V<' ılel'lıyerpğ:i :rnnrwdil 

KAH 11'.\.KAD.A: ll'ıı Anıt•rıkaıı ta}·;·aı·l'lrrı ile Orl:ı ıııemi,,ti .. nıı .;e}J('plr, anıh:ırı~oııun il· 

Kışlık ekim. hazırlıkları 
Çi tçi tasarruf ve istihsal f azlalıiından 

makineye. rağbet gösterivor 
Ankııl'a, 2G (Telefonla) - Ali'ı- lıi.iyük bir rağbet gi.ı terınektedirlcr. kırk kuruş etmektedir. Rlr dPka.r e

i :ııhr m:ıkaıııl:ıl'a gelen hnlıerl-:-l'c :\fakiıı" ıll' ckiındt: cl<ılıa yüksek hir kim :17,!'i kuru;; olduğundan bu su
görr>, yurdun ~ıer t:ırafııı<l:ı makine-' nı:ılı~;u] almdıgı gılıı 1ohumd: n <la rı•tle çiftçilerimiz eki!11i ad_et~ bl'da-
lel'lc kışlık ekım hnzırlıklaı-m:ı uaş- . k l ı ·· ·L · ı 1. h') ı. d va . ·apııı:.Lktadırfar. Kıs ekımıne hn-

• . Ul' ar ı:ı ·ıııa < ııı ı a uc~ ı •) ":ı "J' k.. 1 k ı b. "! · · b laıııııı~lır. UcçPn yıl makııw ıle ;ı.a- ' : ~ . . . . " zırh· nara nıcr {i'f_ o gc~ının u 
pılan ekimin faydasını gören cıfiçi- t::ı .~nrrut tcmııı -~d·~mektedır. Hu ta- g-iine kncl::ır yaptığı iş 60 bin <lekr.rı 
]erimiz bıı yıl da makine ile ekinw ;;arruf, bug·ünku fıatlnrla otuz bt:s, gecmi~ bulunmnkt.:ı<lır. 

~---~~~~~ 

Kar~ı:nk:ı llıılke\'iııdo clü ı sn:" lim·J·ta \'a;.:ıt'.: gördüklerıııı sdylemı~ • ga:-;ı ınıı,·afık görülmedi, Alrırnııya H~ 
18 de halkımız. nıektcp tnlı:>hl' ve Vl' Yunan ha•t.ı ve lie:ırct fılo~unuıı ! ltaly:ı. iıı:rillNl'.\e tek silfıh sntnnııya
i1i,reunenlerı lı:~zır bulunrluklnı·; lınl hit: b ir .;ey ka) bctııwılij:{iııi, harp fı. 1 cai•ınıız~ . aııflılnı· \. · bu k:ınnr,tb hnr
clc tlil ha~·rnmmm ) ılü<iniiınii tııı·enı lrıRuıııııı üürtte bırlJlın. tıcar<:>r rı to-ı e gııdıleı-. CüınlıudsNçi rn De ok- ~f ürkiye - ~lacaristan 
. ·ııpılmı:;; \·e S: ılık t...'ınaı· tnrııfıııd .. n s·ınun da ', fıO iııııı .\lı ır v..: l·'ıl· • rntlar, lfl1:i cııe ,inden <'.\\el l)İr .\v-
Lir koııf..,ı-. ııs \t~rılıni tir. Hund:ın tın(• ~·Pçtiı•ını, Yuııa ıı. tand~ halkıı• ııp:ı lı:ırbinr ihfiınal vermiyorlardı. ticari ınünasebetleri Kızıl'ayın Yunanistana 

yapacağı yardım 
orır::ı Avni r~:ııı t..'lr::ıfıııd:ııı T!irfiçe 1.c:r \'as ıla ılı· mıi.,te,•lı, <' kaı ~ı ıııu- 1 : .. ntl:ın Boralı, o vaki • Le::taııatt.:ı j · t~ ... !ıul, 26 ('I'elefonln) _ Y:,kır.:la 

ı,•r ~iır okuıımn~tur. Eb di "'t>i Atn- kn\·Pııwt gü:tenlığinı, ıı h:ılynı1 fır btıluıımu~ u. Bu h •pı :ı.h, .. imdi iı'.·:ı. :.\lac:ıl'isıanclaıı memleketimize lıir ti-
liirk'iiıı hatıraları ~·adı>tlilınis \ 'I'. liı- kı.;;ının Yuıınııı,;üwuı merk<'Z ve ee Ptliyorunı. ı ı· l ki" 11 • A 1 

. l h ı. . 1 L l 1 lıııı l . - Bor:ıh ta ."nı'.·ıı·aonıın 'ıfg1' ,.., !'... L':lret ıeyı> ı g'E' <'C<' . ır. l',\·e.. llK.ı· li 'efe minnet \·c s[i ;r:ın isleri i.1.- nııuunıı ışgn ı· ııı",; ' 1 1 ı .guıı.ı " u " - ,., ınne- r:.'.lda :ılilkacl:ırlarb ~\Iacari:ıtanın hiz-
hnr olunmu,.tııı·. . ;;ıı.denıışliı" "inde ı~raı· eylemi~ti. . den al:ıc::ıkl:ırı m:ıll:ır. tc:>lim \'•~ ieıii· 

Ankar:ı, .26 (,\ .• \.) _,_ D:ısvckd Bu lwyaıı:ı_uı giire, 'ı\ın:ıni !:ıııda, Tiıı1.\·«lt, lııı \'tı.zıyi't k:ır;;ıS!~'.b. ıl~:ı. \'C şnrtl:ıtını güroooii~eecktir. Çocuklara un ve nıda gı•decek 
Dr. Refık Saydam, bugüıı s.ı:ıt ı G::<ı !ı lnı:ın~ada ll:ıll·aıılaı". :u:a.,ıııda gt>- lıu sufıundu ı~nırcl:ın rnz geı;tıgını, ıa- · . . ~ 
chı Türk dıl kıınıınuıııı ı.ıyarı>t <'de- c:ıın;;ızlıl~ o kaılaı· ıl~rı bır ş,kıı al- k. L lı:t1·p ldtlil.:('8İııin y~ıkın olıluğuıııı T l d k. ·ı l 
rck dokUZlillC'll clıl b:ı.rranııııı J·ııt!u- nııı;tır k•, buııtaı· ıçın ayrı .ıyn lo- takdil' eltiği için ikageıd. ~ ()\'!ediği a 1ran a ·ı ını 1ver c - Ankara. 26 (Tcıe~"oıl:ı) - Yuna- bin liralık un Ye' diı{er çocuk ~ıd:ıl:ırı 
lnmış. Genel . ekreter '() kolbn . laı . k~rnt:ılar açmak :arnı:ptı h.ı ıl ol- lıiı· ııtıtııkta nıiilf·r~ı\'izk·riıı C(!Zı. 'l lZ -·ı · .· ()" r ' I . nistan harımın yapıl:ıcak yardım drn- da vardır. 
ııe konu. mu~tur. ımıştur. nn~\"Ckıl .ozlcrının sonunda k:ılmıyac:<gıncl.ın e>min olmalnrı lfızı 11 ç 1 Cl l ~c l:) or aı fında Ank:nacl:ıl:-emllnsl:ır yapmakta İ,;tanbul, 26 (Telefonla) - Kızıl 

An 
·:ıı·~. 

2
·
6 

(A.A.) _ P.ıı . ·.ıb•ıh Grr•.t harbıııdc Yunan askerierı ile geldigini beyan t>ltij!iııi mnl;ale. iııcl Ankara, 26 (Telefonla) - Tahrnn· oln beynelmilel "ı~ı ıaç cemiyeti aza- r.yın Yun:ınistana hediv ettF'i ı.•i· 
ü il lrnyra ... mı-olmak mlinasebetıie Dil ~;m yana ı~ .. r!) e~<'n Anıstralya lı . kaydeylenll'kledir. dnki A!man ve Bulgar sefirlerile sefa- kırı ~ırefirıe, lıugu.n ~n.:ıdolu ktılii- vecekleri götürecek ol~n he\·;t An-
kı.ırıımuna mensup lıir lıe.vet. b:.ısla · n.ıı.ında_lı. 'len• Zebııc~aıı _kun·ctler- oa r t erk~nı! ya~·ın (Bugün) saat 1?- bü_n?e Kızı!_aY ccrr:ıhyetı ıdare heye~i karadan sehrimize gelmiştir: He~·et 

· dm t l 1 1 1 h t t ç •• •ı ele şehrımızden geçerek lstanbula gı- ri'ısı bay Ranıı Tat , nn brafından bır • . . .. .. .. :' . ' 
rında kurum başkanı ve . Iaaı if \'"- ' : . . :(.il':> )~ ..<• ı~ı~. ıı:ınaı·~· er- orçı 1 decek Ye omdan ,\'Ollarınn devam rde- öi{le 7.i.vafeii verilmı~ \'(' mi;;nfirler, Kı_ıı~:ı.r merkl'Z sıcıl .muduru S:ıımın 
kı!i Has:ın Ali Yücel olduğu hnlc!c: ·~ 1~ ku\\ etlerıı~·n. gu:ıtcrdıklcı·~ ~~- •· h l 1 it d d K rt 1 D.bncl "ı nfın .mtı•.·.~kk::ıt kobırlerhıe s.ı.ct, mılletler•m_ ız arasıııd.a_ çozul- ceklerdiı-. nkş:ım lstanbula .. nr<''-.et ~tmişlcrdir .. 1'.!JS ıgı n ın :ı ır._ . u tı uş vnpuru 
r .. " " ·• " d tı k b ı h ooo Yummistan:ı gonderılecı\k yardım be~ dPfa Pıreyc gıdıp gelecek ve l.ıu 
giderek. bir celenk bırakmıs, kııb;r mez os u · nıs nrıııın t'··ı~ıne ız- ı·ı· k · 1 ' m."ddelerı" "~·.nsında, Kızıl:ıy •ftr,nfın- r.rncldeleri tnsı.vacaktır. Vnpurn ·Kı-

, • n met etm.~tıı·. dem i;(ıt• ını ~ongresıne nr Kas. ar PC''Ill0rı'ne 11arJ1 " .... . "'' .. . onünde saygı ıle eğ-ilmi~tır. uıınttuıı • "' ' " · .• J dan Yunnn çocuklnrınn gönderil<>tı :::oı nlny i~:ıreti konm:ıktndır. 
sonra ::.\Iaarıf Vekili kunıma gelere!i. 000---- n1esaj gönderdi htnnbul, 26 (Telefonla) - :.\Iü-
baYranıı kutlu)amı;; \'( ca!ı•m:ıl!ll' {TllfiUfll

0

Slc'lll(J,,l ''az•( ·et ı·a1 b kO . k 1" ·1 · · · · ı ~ ı Londr:ı, '26 (.\.A) _ Bugün ilnı~ , 1-:a c mısyonu ·as:>r ı .,,nıı 'Ji~e 
Dzeriııde kurum üye ve nıUPha,::;ıs- - w t k ı 1 .rnrdım cemiyetinin koııgı'l?:-:iniıı inik:ı- optan 120. pcrn ·ene e l· o kuruş 
Jı.rı ıle konu;ımu.2tur. h 1 t 

Ml.hvercı·ıer sauesı"nde clı miina,ebeti.\'le. kongıreye bir nıe~:ıj llllt' ;:oymuş ur. 
göndNcn ba ,·ekil Çörçil demisLir ki: ---oı>eıoo>0----

-Hnrbe de\'am cd rken g:ıyr"tlc- 5Bulo-ar n1aslahataüzarı 

-·----·-,------
Maarifte ıslahat 

---<0'00---
Polonya harbinde 

halka gıda temi.O rimiz uzun hiir müzakcre ve fikir te- ö ° K' I" •h J d•• kt 
ati i hakkının ela idame.sini istiyoruz. . Erzurum, 26 (A.A.) - .. Rulga-ı a DUD ayı 8 811 Un Çl J 

k 
Almanyanın Uzerire çöken zulmete rıstanm Talu·mı maslahatguz::ırı, a- . _ . . . . 

Olu naca ml kab ·ı b' 
1 
· ·ı" el 

1 
". • ilesile birlikte Bulgarist:ma gitmek. Ankarn, 26 (Tdef?nln) - Manrıf gına, eskı tcknık ıe. drısat umum rnil-

1 ı , ız c e ı ım a anı nı ımızm · k-l t· ı· teQkıl't • ·r 1 · dü ti R" t" ô 1 •- · d"I · b 

200 b
• ı d"f · · ç ı · h t• b' t k'I t üzer" sehrimize gelmis ve voluna j ve ·a e ı mer ,ez " ıı >e vazı e eı·ı r uş u. ze .... yın e ı mı.s ve u-

ln gara 1 el' 1 er a ı~ma;:ıl, aya ı 11' unsııı· c~ ·ı e - .... ~ ., • h k d k' k r 'h ' 1 "t k tik' k t a· ' ] 

Almanlar 90 bin ölü, 
Atiıın, 26 (A.A) - Ytmn;ı l1:ı~:ı·1..- ~ mzktcdi~·. ' cle\'am etmiştir. ak ~n a ı anun • ayı a<>.ıy c mcm- na ~ı . ~ırarname y se · 33 ı <a ar-

. • . ı.nz:rının istifası dolayı,;:, J.., Yunan j Almanların arkalıınncla bırııktık- 000 1eketın ı;ıu,htaç ol?~ıgu tcknık _eleman- zedılmış~ır. • . 
Londrıı, 26 (A.A) - lngılteretl~ı<ı baQvekili bir bnvennunıe ne~T"t- Ja 1 1 • .11 ti . t . M• •ı !arı yetıştırmek ıçın buna mütenazır :Maarıf vekiıletı, mevcut sanat okul-

p l 
• k -h b'ld' 1. .., . ·· - rı zarar arı mecenı mı e erın nmır h 1 ı a·· k 1• 'h 1 b k d b nl 

• ~ onY_~ um!>u3n!>ıı arn.rgda ınınk ı bı~~ ı- miştir.. Beyannameye göre, Asa- edebilmeleri için çok zaman ve bunıın 1 verCI er ol arakb· h~_zır ananecı··ııgerk ·anu_n tayı .a- tarıı~ın teugkl~n ~\il .. ~r~mbu \'.e u arıln 
gıne gore, . sene5ın e vu u u .• m yi<~· d·lha iyi temin etmeı.: makQa- ·ç· 1 b'T' .1 • k . 11 . f arı, ugun neşr ı ere· merıye e gır- evsı ve amL u ıçm u sene yapı· 
Almanya - Hollanda harbinde Almaı~- d·'.ı ' '. . . 

1 
h'l" . ~tı·' . ıbeın c e. u ~n •1 mı a~ na' aı ın sc. ~r- miştir. mnc;ı icap eden işle!." etrafındaki h:ızır-

1 !)o ·b. ..
1
.. 

200 
b' 1 .

0 
t.'ı le emnı:ı et ı;e ca ı ı:ı e nezar. crı r -edılmesı lazımdır. Fakat ben ılım I d d ı ·· .. k f'l y k~l t t ı.n"k o"" .. .. te ı ı kl b't' k üz d' ar . tn o u. ın yat·a 1 vernı:~. b' 1 t• '! . b p el 1 ' . ı·an a o'' ı·c uncu ·a l e E' a e e..: 1 ıcretım mu;ı :::ar ı- ı. arını ı ırmf' ere ır. 

"OO ta k . ... 00 t:ı . ·n"e ka,·lıctmi . ır e~ n·ı mış ve rırayn apa opu a,, adnmknmıztl:ı bunu yapacnk kudretı ' 
j, el'. n \e iJ • ~ \, 1 

J • getirilmiştir. Yeııi rmnirct tc kilttı,t göriiyorunı.. hareket etti = 
er ıı. . . 'Ik , .-. t )' t . d" işgal kuvn~tlcri ile mllştereken ük\ın E~riııiz içiıı bli) ük nıuvaffnl:ı~·et- • por ış. erımız • • 

Polonyayn nıt 1 • zn~ ı,ı ıs. e"!0 ': ve fı a ·i~i id:..me edecek1°rclir. Zi ·ııal !er dıleriı .. 
1000 den fazla zal)ıt ve ııgkerın ısmı . . . . 
bulunmnktndır. ne_za:<'tıne de b_ıış~a bıı· zat t:ı~:U'. etlıl- /ngilizlere göre 

alrr:ın , 26 ( •.. ) - Rü:t<' r :ıj:ııı
:>ının husu. i muhabiri bilıliri.r ır : 

:\1ihver ajm1larım. götiiren dördün-
cü tren çar~:ımba nkşnmı Ahvazı tel'· ---~--------

lngiliz elçisi 
Gl~ Franko ile görüştü 

mıştır. r:a~wkıl, ıaş.0 nıC'sele. ı ılc de 
:ıyrıc:ı meşgul olmu~tur. ~Tilwcr de\·· 
lefü.ri say<'sinıle halkın gündelik el;

J ıı1ı>ği kdnl'ik edilecek ve kömtıı·, pt'trol 1 ihtiyııcı ?a ltalya \'C, lnıaıwıı tnrafııı-

- Bıs.,tarafı ı inci ıahifed& - ketmiştir. Bu :ıjanl:ır lngillore iınp:ı- Oyunculara •ı k ) 
bu h:ıvııli,\·c ehemmiyet wrnrnk!e- ratorhıgunda l>ir ye~· giinılerilı>cektir. verı ece ceza ar 
rlirleı-. \' e bınaenalevh tf<ırkof•m • · Bunların ara: mda (50) Alman ~rnn Ankara, 26 (A.A) - Redm T<'rlıi- oyund:ın çıkanlanl:ı;rın müt.~akip iti 

Lizbon. 26 (A . .-\) - İngilieı· n:ıı• ılnn temın rıluıı:ır:ıktır. 
!,,paııya büyük elri:-ıi Samod Hor, x.---

miidafaa ı cok ı>idddli olac'.ıktn·. 
Almanlar, zİrlılı İm ·vctleı·iniıı Hnr- limanlarında yakalanan ltalyan gPmi· yesi i"tişare he)di bugünkü toplantı- müsalı:ıkava iştirak edcmemel;:ırine 
kofa :3 ~ mil me,;afedc bulundukiarı- !erine men::1up (80) bahriyeli, Rıışlt ,;ında futbol mi.i-ıabakalarında hadi:; karar ve~istir. Bu karar yarından 

Lonclr.ıyn gitmek nzer Lizboııa gel- Almanlar· 
n1iştir. 

rıt lıildirnıektedirlC'r. Ali isy:ıınınn iştirak etmiş ol:ın (·10) ?,lan vak'al:ır ü~_eı:~n?.e t;odbfo·~:~· alma_k . 'b ml';'i ol kt • • 
fraklı ıl • (16) kadın v çocuk Po1r:ın- uzere umum mudııruıı v<'rdıgı takrır ııı aren · aca ır. . 

Londra, 26 (A.A.) - Abam •a- yalı ve IIollandalı birer Nazi vardır. üzerine müzakerelerL\C bulunmuş ve m .. ·yE't amatörlük talimatnameşini 
.. ladrid, 2G (A.A) - ingilteren:n 

)fodrid biiyllk «kisi Samoel Hor, İn
giltereye har:!ket ten en·e) geıı•.t•:ıl 
I· ranko ve h:ıririye nazırı Snnyer ;ı<' 

Zl'İeleri, Kırıma karşı Alman tnar- Büyiik biıı.· otomobil kafilei<i de :ıltı ilk defa olmnk üzerı' futbol maçların- ve müsabakalar hasıllitının taksimi işi-
Doktor Maçeki ikna ıuzunun başlnclığını bildirmektedir- günlük seyahatten sonra Türkiye hu-'da kaYga ederek. hakem tarafından ni müzakeıre >e aynen kabul etmiştir. 

d 
. / ~ ler. Almanlar asıl berzaha hücum duduna varmıştır. ..... : 

e emıyor ar mı. etmekll'tlirler. Burasının •imalı ı,::ır- Bn knfilecli' Alman - RumPn ve I\Ia- B 1 
J ()ıı(ı .... OG (' \) \1 1 kisinde ()f'Jllll',\'Olıınun geçlilii daha 1 ·ı·ı 1 . • 1 ·ı ·ı un a k d ? uZtın mlidd<'t giiriişmii - tliı'. 

• '"''• - rt.i - J mnn:ır. o C':ll' f'Çıı•ecmın mımııırnrı ıe aıe- r u urmuş mu 
A b • • ? Hıı·vat lid ı·i \·p snbıl;: Yugo lavy:ı nfrık bır h0rı.ah hıılıınnıakt:ıdır. ri vardır. Bunlar ııakildekı müskü e ca a nıçın baı:we.kil nm:ıvini doktor )lact'ki Hır- :.\form:ın. k iİ'.lNiııe y:ı.pıl:ın ikiııri !at dolayısiylı• kü<;iik gruplar lı:ıl!tıclP 

'fok\· •>ö ( ~ ) _ 
1
. pon "zci lİ Hıtist~ınd:ı Y<'ııi lıir Kuizliııg- 'tıükiinı<'· taanu:r. da Rui{ ordusu , . l:\r;ıf'ınıl:ın Türkiyeye gi~·ını.'kledirleı'. 

o, - .. \.. ' .l u . d ı 1 b . p t. u~u •. lx>yanatla bulunmn .. lnr. 1 ti ku:mağa ikna etme~c çnlı~makL ~ urc ıını mu~a enzıyor. . Londrn, 26 (A.A.) - Taynıisin 8 • • d 
,Jnponyada ürlü P"ktm inız:ısının dır. \ugM!avyalıııı btila ıııdnn heı·ı .\Io~kova, 26 (A.A.) - Leıııııgracl tliplomati ·muhabiri yazıyor: ra JÇJD ayı, 

vıldönümü mlınMebeti\•le hu u. i tıwı-' )[:oc:ek iiz l·inde fc\'blad<ı büyük psi- c::rn alınııı~ s?n haberlere ıtih·e L~- han polisi, henüz ınütlefikierin 1 • • 
htiır:ıt ya nk edilmiştir=. :\Iilliy içi li- kolojik t.:nyikll'r yapılmakt:ıdır. Fakat nllll?l'll(~ bu~·uk m yclan muh. 1 Phe~ı, c>!inde bulunmıyan Alnıaıılar:ı y:ıl'l- yegv en erını kesmi~ler 

teyze ve iki · 

der _'akama lıil cıım:ırte.si yUnii siir- ).fo~<'k Alınan vm·a lt:ıh·:ın emel!eri r~ nı ~Hhl .. tle . ele 'nm . elınP.kteclır. n:ı 1 nclnr mühlPL ,·ermi lır. .\ksı tf 
liyec ·i~i nutıı ·t:ın vnz gPçmek ıııec- he alıııın çalı mufp d:ıiın; reıltletmiş- Kıyı>fın cluıımı>. •Mlenbl'rı alfl.k:ı ın~- takdırde bunlar lrnn nıalıkemeleı ı- İstanbul, 26 (Telefonla) - Bafra- d.:lerindon ayırarak gömmüşlerdir. 
lınri ... timl kalmı fır. lir.. ılı hrr zamandan zı::ıdc lı,ı kılı ı:e tevdi edilecektir'. Hu kanıl', tak- da Ha,;nn v~ IHiReyin adındaki !ki Katiller, bu nkia sı!ı'maz vahşeti 575 

· nokta i11~ennde toplanmaktadır. Son rrh<'n O :Almanı aliık:ıdar etmekte- kardeş 50 r:ışındaki dayıla~·ı Ila.~anla lira için irtikap etmişl~.rdir. 
Hırvat ameleler Alman- s gUnlprıll' ç:ırpışmalarııı dnlı.1 :>,ıyn- dır. 40 yaşındaki teyzE'leri A.rşeyi, çocuk- Hadi"eden sonra p:ırayı alıp kaçan 

k d•[J• OVyetler ele şıclılt>flt•ııclı~iııi . iiylcnı~k .mkilıı- . o<K' l~rı 14 y:ı~ındnki Hü. ı>:iıı ve sekiz katiller, bizzat bahaları Hü~yin tara-
yaga sev e ı ı ·:zLlıı·. c;nııkii imanlar bu rl:ır crıı- lngiltcrc _ Jsviç.re y::;ıındaki Neziheyi boğa:zlıynrak kes- fmdan jandarmaya haber vnilmiş ve 

Hu·ıı. 2G (A.A) _ ~ÜY(' Zlirht'ı' v . b. k _, he.\ · ı o kaılaı· <;ok Himen Ye o katlm· , . • .. mııtler V<' ıWrdUnün de bn~larını göv- yakal:ıtılmıf]hr. 
Çıt~ tuııg g:ızete~inin Zagı· JJ ~a;.eleh· .1. enı ır amanuan mr !zen~c yıgn~ı .. ,lardır kı <;Oh: ı ııı:ın . ;.'. rn.' ~6 f ~'.A~, ~a7;e~ 'leı~e. gu!::• • ---.-.--• ..ı.o-------
rine :ıtfcn venliKi malumata gİi!'(!, t qı"n ettiler rl:~nberı a:r.nmı gayı:etlerı Le'\lllgJ'f~.cl J~g 1!\ı: 1 ~~1 \'.1 .!ıks~~Ç'.\! ı~h,ıI:ıtı ı<:'. 11 • •us: Amerıka Harıcıyecısı Hanendelerin imtihanı 
bir ÇO~U madencilikte ç:ıJı :ın 46 l,ô 1 ı Q 111 U ıla fanlarmılan uır yol !1Cl11:! '· U- t~;cl~gt ,o :l}' J,ıJ' a" nıha) Pt ; N me~ı • • 
hırvat ameleEi, Alm:ınyaya sevke·U- Stokholın, 2G (.\.A) G~·1en hn- z •rınde tı>ksif etmis bulunmakta- '.· ~un~ s~,tx:P 01: 11 : 1 1~ Al~1•1 '.~· a .. -. 1 - Bır makalesınde zafere }s~anbul, 26 (Te~?f~nla) - Umn 
nıi>~tir. Bunn sebep, kaı·ııjıklıkl:ır vü- berlcre gi"ırc, :..\Iarc~:ıl Çı.~o~nıkof nın- clu·!ar. Çok !;ıdcletli çarpı..;ma!,11· ol- '!çf<ı _.tı:aı 1 ,ıııl,ı~n'.'1"~nı ıl~ıı ;s.uı m:- •t • d b ·ıd • . mı .'ı erle!·~e ~'.ırkı so ·Jıyen 30 _k~dı!l 
zündl'n madeni tilı alııtınııı aı·ttınla- p;::ı! Budyl'ııiye y.wdım ıc;ın cenıııı maktadır. Ilütün cephe iizerıntlc te-,~1 t ti'.ıçıel ~mıımı_ cfk~ırını1.ı1 ! 1 ·.r ha~- l ıma ını l ırıyor 'e erkcgın .~onservatuvardak: ıhtı-

• h · h k t t ' , l'ı· ~farc"al ıe U}<m< 11 nıı:,tıı · l ,cknt svır.rc•ı.n \T · t "6 ( \ A) II · · l'anlnn bugun vapılmıı::tır Bu J· r maması ,.c nakil \'asıUıl rıııın tahııp cep c. ıııe nr'"" ('mı;:- 1 •• • 1 ''. ııcbl,ii. li .ele almak içın miicadelc C<' lnı h·L ,, u h kl· t .. o. · · ·. r a ıııg on, ... ' · - arıcırc · < .. .. · " · n ·• -
erlilmi~ olma,.,ıdır. apo5nikofu11 Ukraynay:ı. hnno,wtı ı·eynıı elmel;t('rlir, Ruııl::ır, Aim:ıııla- \nrdı~: .ı a ,ının nııııı:ıc.ı,,ı unıH ı n.:ız.ırı ~ordd IIııl, ~eı~okı:~t lid.~rlc- d;.~ı ,d~~·du ~~vaffak . olaıı:ıamıştır. 

vnziy,·tin \'chaıneti ne oluı"n ol.sun nn ellpı·incle takvh·e t>tmck vakti nnııı :ılak:ıdar olılukl:ın hur duııya :.\JU~t.!Hen Scn:'r• Hamıy~t \e Suz, n 
Alnıanyaya. karşı H.uslnrın bu bülg<•cl" nııık:ıvenırti !?ı· J·nlın:ıdan kaleleri 'geri alrıwk iı;in °00 ıı;ccınunsınm il.k !'a).ısmd:ı nesrettiğ'i da ımtılınn edılenler ar:ısmrtadır. 

b t 
. d _, raknııık nir··tiııct·e oım:ı<lıkı:ırıııı gcıs- nn ı~ııı gc•cc ııul'ıımıarı r:ırm:ıkt:t Papa ile Amerika ara- uı·t· m:ıkakdc cı •. ~-o~· k~: . •----.-----------· 

sa o aı evamua teren biı· eldi! gilıi t<•lfıkki Ptlilın~kl"· \'(' düşman molörlii km·vetlernıi hü sında müzukereler - Demokra:ınuı .F.n.~ı<;tJ('re kar.~ı A N A D. o L u 
Lolı(ll.. 26 ( A) ı•'rnıumıl1 !':•ı- dir cıım" kn!J·nl', .. 1 d k z:ıfı'r kazanacagına ıtıınadım vardır. , , • • - • .. • ' .ıı-. uz.ere l'ep le " · ı 1 · ·· 

ikastlar dev:ınıdadır. N:ınl'ta bir ı;o!; ooo-- 111 cv7.ılcriııp varmadan evveı 8iclcfot- V:,·:ington, 26 ( A.A) - Papa lle .şııı ~uç ve ~amanın ~cclc ·?l~a.sına 
.............. ,. 

yağ dcpolal'l tahrip edilmi tir. Alınan- ~laltaya hücun1 lı topçu atc:ıine tutmaktadırl;ı._ Sov Ruzw•ltin Vütik:ıllllaki ıniimei'lsili ara- '.e mlıcndelenııı uzun s ırmesı ıhtıma- Sahibi ve Başmuharriri 
ır:rın işgalindeki sahada d:ı bu büy!e- • ~ d kıtal arı· duı·madan hücum et- __ ıııd~ ~~çen. mlizake_relere işti~ak için ~ıı:ıe rağmen nilıııye~ daha iyi ~ünler.e HA y DAR R O ş T O OK TEM 
dl!". .lalta. 26 (A.A.) - Çarıı:ıınba mckte ve ınah:ılli te:;:cbbü:ii ellerin- ur kışılık bır Amerıkım _heyetı yarın ıt.ırı:a~ın~ .vardı:·: la~n!z kendı e~n~- --::--

Yugo lavyada 1200 Yugo I. ,. çct"- rl re ·i bır knc; rlü~ınan tayyaresi g>) de muhııf:ız:ıya çalışmaktadır. Bv Hoınay:ı hareket ·deccktır. .r:tını.ız ı~ı? degıl, ~:> nı zamanda adıl Umumi Neşriyat MüdtırQ 
cLi bir şehre ta.ırruz ctmi !er, Alman ıni:J clenı:z , .e karaya bombnlaı· at- r.ıuharebclerde So,·yet kara vz hava ooo bır sulh ıçın d~ çalı,malıyız. 
garnizonu muk vem.~t erlemcıııi.:ı, ,\i- ınıslurdır. hn ·al' yoktur. keşif kollnl'llın biiyllk mesuJ;y,,t düş Aınerikada kara ]İste . 1:'eniılen ~iirriynl, .adale_t ve emni-

1 

HAMDI NOZHET ÇANÇAR 
nıan tayyal'<'l«ri g'ler k çctN~ilel'İ :la- 00ö nırktedır. Filhakika gelen h:ıberler, ~~tı ~a~ant~ ccl.ecek ı_m:nıııyet r;rcn· -: :- -
- t • b ı V:ışmgton, 26 (A.A.) - iktı11acli ·pi h r"rt"" ti k gı maga m"c Ul' oırrw. aıı·ı ır. ~laııç·tıl(Otla \'Cl)a Lir cok mahalli hrırekctte muvaffa- sı t t>r~nın nı aı zat" '"" mu. a. sn- AbOD • Yıllıiı 1400 Kr. 

~ 'orveçle Ber~C;ll(! y:ıkııı bl~· yenle L ],iyı,tiıı ke,if nı~hiyeline dayaııclığı- nıüdafaa ofisi, C'l'nulıi Amerıkada re le ınanıyorum.. e • 6 AJ"lıiı 800 
ı•srarengiz . rkil.le .,:r çrık de11oi:ı" \'.':- Tokyo, 26 (A.A) _ • l:ınçukomın nıilıverciler icin çalışaııların muııt:ı.- x·---
kılmı3tır. mCt'kl'7. ~chrinclr wha zuhur ctnıiı:;tir. nı ~~ösll'r171ekteclil'. .. zam hiı· k:ır:ı. Ji:-;tosiıu daha hnzırlat ;\,I l• • • l· • kA t"b" Yabancı memleketlere 21 lira 

AMEH.lKALlLARA GURF.: mı~tır. lltı Jı"terle gcc;<'ll foıted<'ki!C'ı'e J.l USSO tnlOin es l a l l --::--

Doktor 

Behçet Uz 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
Hutalanm 11,SO dan biN kada:r 

Beyler 10otıııda :Ahw m.atb&&lı 
"'" ınn• \a'hııl Jl.d,..,. 

Va~iııgt~ıı. 26 (.A.A.) - t:ııny- ilfıveten ::oo clnhn i~ını \'nrLlıl'. B;ı. nası l öldü? 
tı•cl Pre: bılılmyoı·: ııun tanzimini bizzat, Hariciye n:ı- • 

Snl'.k cephesıııtlen gelen lwherler, 7 ıı·ı Kordel llul hnlıcr vermistir. 11oskova. 26 (A.A) - Tas ajansıi 
Lcııingracl •yakınlarında işitılmcnıi:; Hu], birinci foıtetle ismi c:.izilmiş ~lan Cencvreden haber veriyor : J 

Dis hckin1i . 
\"ahş::t hıılıııdc muh:ırebelerın eerı>- G5 nıüesse~enııı ismini dt' bildiı·miş- }.luıı.~olininin eııki husu.i katibi Se-

:Merkez hastnh:ınec:;i diş miiteh:ıs:ı 0 ı yanını haber vermektedir. tır. bastiyeni bir hava tayya.re kazası ne-
Ha~talarım her gün öğleden Şehrin bUyük bir tehlikeye maruz ticesinde ölmü~tür. 

M. Sabih Ağabeyoğlu 

sonra ikinci beyler .sokağında 

No. 25 de kabul eder. 

TELEFON: 3680 

bı1lunduğu muhakkak olmakı::ı. be- , L.b l · Tas ajansı şunu ilfı\'e ediyor: 
raber, Leningratl müdafaa:ıı, biiyuk l yat a Ya zıyet Romada dönen ~ayialara ge;rc, ~-
mukavemet göstermektedir. HatLa Kahire, 26 (A.A) - Resmi tebliğ : hnstiyeni bir kaza neticesinde değil, 
muvaffakiyetli hücumlara geçildiği Libyada vaziyette hiç bir deği~ik- fakat bir çok feyler bildiği için öl-

----- · vakidh-. lik yoktur.. mU§tUr, • 

idarehane: ikinci BeJ'ler Sokak 
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