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Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

lıtanbul, 10 (Hususi muhabirimiz
den: Telefonla) - Altın fiati yavaş 
yavaf dü,meie batlamıflır. Altın 
bugün 2515 kuruş üzerinden aatıl 
mıtlır. - Günü ,.eçmiş nüshalar 25 kuruıtur. 

MOLOTOF 
.Sonuna kadar harp ka-

rarını bildiriyor 
•i ~0tıdra, t O ( A.A.) - Sovyet ha. 
L cıy e korniıeri Molotof. Britanya 

nasıl anlaşıyorlarnıış? 
Bern, 10 (A.A.) - Bildirildiğine 

göre, Fr:ınsız - Alman i~ birliğinin 

italyanın Fransayu kaırşı serdetm('kte 
olduğu taleplerde ~·apılacak bir uzla~
mıya istinat ettirilmek için Almany·ı 
tarafından yapılan t0şebbüsler, ita] -
yada hoşnutsuzluklar uyandırıyor. 

Tribün de jenev gazetesine Rom:ı
dan gelen bir telgrafta itıılyanııı Nis 
ve Korsikadan vaz geçmediği bildirili
yor. Ve Vişi hükiımeti B..,·linl-:> i~ bir
liğini italyaya karşı bir iılel olnrak 
kullanmakla itham edili.vor. q, ... 

, .. leıy., nazın Edene bir meaaj ---OO•"---

llı".'.'dererek Sovyet milli ba)'t"amı Birmanyadaki Japon 
1111'-"l.e . 1 . h""k' t" ı,, tıyle nıriltere u ume ı tebaası 
'fınd s h""k. t" .. ~ . •n ovyet u ume ıne gon~ 

1 
•ıı.,., tebrik telaraflarından dola- Rangon, 70 (A.A.) - Birmanyadaki 
letelck ı japon tebaasından kadın ve çocuk 40 

1 •• iir etmiı ve nihayet ıun a- t · 
'OyJeıni•tir. kişi Kamaro vapıwu ile harekete mış-
•llu . ... · tir. Bunların çoğu japon kredi•ine {>n 

ı,11 cıhanı aaran vazife tamam- bargo konmasından dolayı i~lerini kay 

Finlandiya 
Amerikaya da n1enfi 

cevap verecekmiş 

Teşebbüsü, insani de
ğil, askeri mahiyette --gorugor 

Fin mareıalı Mannerhaym 
Helsinki, 10 (A.A.) - Ofi Ajan -d.,:"caya kadar bu terefli yolda bdmiş kimselerdir. 

'f'ırı eltnefe and içiyoruz. Nihai japon başkonsolosu 200 kadar ja- sınd~n: . .. • . . . 
"• pon tebaasının olduğunu ve fakat bun Fınlandıya hukumetı, 23 ılk teşrın 

ıı-.," •araılmaz bir imanımız var· !arın memleketi terk etmiyeceklerini tarihli Amerikan notasına cevabını ha 
........... _________ .Jl bildirmiştir. - Deva1111 4 ııcU Sahifede -

Amerika 
Yardım yolları 

açıyor 

Ruzvelt, milli dua gü
nünü tesbit etti 

Çör çil 
Dün mühinı bir nutuk 

sövledi 

Japonyayı açıkça 
tehdit etti 

Alman askerleri 

r 
Bulgaristana Almanlara göre Sovyetlere göre 

·ndirilenSovyet Rusların esir sa-Bütün ceoheler-
Daraşütçüleri yısı şudur: 

_ soFYAYA GÖRE 3,632,000 
Bunlar topraklarımıza 

inselerdi neler söy
liyeceklerdi? 

Bir ordu genel kurnıay 
hey' eti kaçtı 

Macarlar doğu Ukrag
nada ilerleyişten 

bahsediyorlar 

Sofya, 10 (A.A.) - Gazeteler, Bul
gar toprakların:ı indirilen paraşütçü
lere ait tahkikatın neticesini neşret -
mişl~rdir. Bulga~ topraklarına beş pa 
raşütçü grubu indirilmiştir. Bunların 
ifade8ine göre, bunbr yapmak teşeb-
büsünde bulundukları işleri başarmak Berlin, 10 (A.A.) - Alman tebli-
için Rusyada yetiştirilmişlerdir. Bun- ği: 
lar hareket etmeden evvel kendilerine İlmen gölü ile Ladoga gölii arasın
Bulgaristanda bilyilk bir çete hareketi d~ Volh.ov n.!hri üzerine yapılan hare 
b?klenildiği, isyanın muhakkak oldu- katla pıyade ve zırhlı teşekküllerimiz 
ğu ve ııhalinin sabırsızlıkla komünist- 8 - 9 ikinci teşrin g;>cesi bir baskınla 
leri bekl,,diği söylenmiştir. Paraşüt - Tikvin münakale yolunu ele geçirmiş
çüler hareketlerinden evvel Bulgıı.r fi. ler, bir çok esir almışlardır. 
rarilerinden Gorki Dimit4"ofu zivaret Düşman dördüncü ordu kurmay 
etmişler ve ondan talimat almışlar - heyeti, otomobillerini ve mühim aske
dır. Dimitrof k~ndilerine demiştir ki: ıri vesaiki bırakarak firar etmişler -

- Depoları, fabrikaları yakacak, dir. 
köprilleri ve demio-yollarını tahrip e- Bu cephede 16 ilk teşrinden beri ya
decek, Almanları ve Bulgar devlet a- pılan harekatta 20 bin esir alınmış, 
damlarını öldüreceksiniz. 96 tank, 179 top, bir zırhlı tren ve 

ParaşütçülE<re yetecek kadar pnrn bir çok malzeme ele !!'eçirilmiştir .. 
da verilmiştir. Bu suretle doğu harbı esnasında şım-

Paraşütçülere verilen talimat mu - diye kadrır elde edilen es!ırlerin sayısı 
cibince, bunlar Tilrkiyeye indikleri 3,632,000 e baliğ olmuştur. 
veya Tilrk topraklarına geçmeğe mec- Berlin, 10 (A.A.) - Tebliğ: 
bur kaldıkları takdirde, Bulgaıristan- Britanya bombardıman tayyarele -
da hazırlandıklarını ve Bulgaristan ta ri, Almanyanın şimal batısında bazı 

-Duamı 3 lhıcU ıahifed- - Bat\vafı 3 lhıcU .. hlfede -

de şiddetli 
hare beler 

mu-
var 

2 fırka dağıtıldı, 1,.3 
tabur yok edildi 

L~ningradda geni zırhlı 
trenler yapıldı 

Moskova, 10 (A.A.) - Prıı\'da ga
zetesinin bildirdiğine göre Don havza 
sında şiddetli muhareb~ln olmakta 
ve Almanlara ağır kayıpl::ır verdiril -
mektedir. 2 Alman tümeni dağıtılmı~ 
ı,5 tabu .. imha ~dilmiştir. $ima! cep
hes:nde muharebeler devamdadır. Sta 
linin son nutku, Kızıl•ırdu için bir 
ilham kaynağı olmuştur. Pravda mu
habiri diyor ki: 

- Leningradda iki zırhlı trenin da 
ha inşası bitmiş ve bir üçüncüsün~ b:ış 
lanmıştır. Alman hava taan-uzl:ırı, 
Sovyet işçilerinin calışma"ın:ı m:ıni 
olamamaktadır. 

Moskova, 10 (A.A.) - Bu sabahki 
Sovyet tebliği: 

Kıtalarımız dün gecP bütün cephe 
de düşmanla şiddetli muh:ırPbt>ler~ de 
vam etmişlerdir. 

Moskova, 10 (A.A.) - 9 teşrıni sa 
ni günü rnü!Raddid Alınan hava grup. 
Jarı, Moskovada evlE<r üz~rine bomba· 
!ar atmışlar, bir kaç kişinin ölilmilne 

- Denmı 4 ncU Sahifede -
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(Şehir ve Memleket Haberleri) 

Şehir meclisinde kömür 
konuşuldu • • 

lŞl 

Bazı ihtiyaçlar Üzerinde teşeb
büsler yapıldıiı anlaşıldı 

Belediye meclisi dün öğleden !>Onra Özyaman tarafından odun kömürü 
beledi.ve ~alonunda belediye reisı B. ı ihtiyacı hakkında verilen bir takrir 
R 0 sad L~blebicioğlunun reisliğinde okunmuştur. Bunda, piyaRada kömür 
toplanmıştır. Büyük Millet Meclisi bu!Unmadığı bildiriliyot ve mevsim 
Rei!'\i !lalik Renda ve Dahiliye Vekili münasebetiyle halkın kömü•ı: ihtiyacı-

Halkevinde Atatürkf" saygı Faik Öztraktan meclisin açılmaııı mü nın fomini için t<ıdbir alınma,;ı ist~ -

B 
•• •• d A •• k •• · na!'lebetiyle çe'kilen folgraflara gd'!n niyordu. 

Utun Yur tatur Un Yasın tuttu cevaplar okunmuş ve bazı münakale- Reis Reşad Leblebicioğlu, İzmir<leki 
} Ie.r hakkındaki teklifler, bütçe encüm~ fakir halka kömür dağıtmak !c;in be.ş 

. . . . . . . . _ • nıne havale edilmiştir. bin liralık bir münakale teklıf <..dil -
-ı;ıaı tarafı 1 ıncı sahıfe~~ - tuşturdu. Bıtaµ düşen mılletımız, bıı· gazlanmak üzere olan bir milleti ku'l'- Arsa bedeli borçlarını Jiırmi sene- mi~ olduğunu bildir.erek bununla pi-

ıl~n ~mel .. kı!ıla!·ına kadar serılıp : r- 1 depr<'!ndi ve ayağa ka~ktı. . j tardın. Hizmetinin değeri ölçülemiye- de öd?mek için müsaade edilmesini is- yasadan kömür alınacağını söylemiş 
pılmış,_ buyuk ımparatorluk .kur~u:ı. ı t te o zaman en .~etın bır savas ~aş 1 cek ~adar muazzam ve namüfonahid'..r. tiyen 2 kişi tarafından nizam eneli- ve ~hir halkının kömür ihtiyacı mc~e-
n:ıe~e~ııyete bayraktı:ırlık etmı,; gunle- laclı. Bu sa\'a ·ta Tu~·k ordusu, Turk · Senın manevi huzurunda ::;ana clerın meninden gelen kararlar okunmuş, lesi için d~ şu izahatı verınhıtir. 
rımızın akşamı çoktan olmu~tu. Tun.a milleti, tarihe .en hü.\·~.k kahr~manlı~> minnet hh•lerimizi candan Runarız. bunlıırın da diğer arsa sahiplerinin is- - Oırman idaresinden aldığım nıa-
kıy~larıncl:ıı:ı bu yana her savag netı - ,·e en yüksek !Naı.wt orııeklerı verııı- Erkek 1i e:;i öğretmeni Sait Od - tifade ettikleri karar ve haklardan i;;- !Gmata göre. şimdiye kadar a:;;::ıı{ı yu-
cesınde hızım uzuvl~~ı-ınıızdıın biri da !er. yak tarafından Milli Şefimiz İ:;met tifadn eylemele~·i murnfık göıiilmüıı- karı 12 milyon kiloluk ihrakiye rnhsa 
ha koparılıJ·ordu. Duş~a.nlaıı: ~·anı~da Başına büyük cliihiler geçince h ur i- İnöniinün Atatürk hakkındaki beyan- tür. tiye:;i verilmistir. Ayni z:ımanda dı~
a~lımız (ha t~ adam) ı<lı. Ilızı tarıhe kalar \'arat:rn büyük milletimiz büvük namesi okuııwrak buradaki ihtifale Bundan sonra havagazı, Karşıyaka niz yoliyle lzmire getirilen kömürlerin 
gomm? ve mıı:a~ımızı. ~:ı~·lıı ma kon'.! : Cazim.izin önclerliğile 0 zamana ka.da r son verildi ,.e sonra ihtifalde bulu - belediyesi. tramvay, mezbaha. otobüs toptan satı!!I için \'İliiyet fiat münıka
ı-u . . dun,ra dıpa~~~ıt,.:bııı~n hımır· tlı dünyanın emsalini görmediği mucize- n~n.lar. önd<! çel enkle.r olduğu h~lcle idareleriyle muhtelif muhasipleri_n 1 be komisyonunc.-ı 7 kuruş fiat. t,ıkıli.r 
ın ~ '.:ularııdan bıı ı ol mu tu. . ler gfüı!Jzırdi. l>üşnıan denize döküldü. Bırıncı Kord?nu takı ben Cumhurıyet !)3!) ve !)40 seneleri kat'i hesapları, gız 1 olunmuştm·. Binaeıuıle.rh denı.z. ta!·ı: 

. l.'.ız, u.u < cıklı,. cluı:u~a: .beyııelmıle l ).1illi mi. ,;~k .hududlarımız içinde sh·a- n:eydaıuııa gıclerek Ata türkün he:;ke- li ıeyl~ kabul. ve tasdik edilmiştir. Has 
1 

kiyle getirilec~k kömür~er, €-;k.r.~ı gıbı 
h,ı~ at .. mu.:ac~:ıe,,ıııe n!ıbak edememek ,.:i istikli'ılımıze ı;ahip olduk. lıne ~·uzlerc.e çelenk koydular. Hey - ta bulunan ,.e beledi.vede mesaiı;inden perakende satı~ sebebıyle gunlerce, 
it• .~ıu!i.~ı~ ·hık. L .ncı ~~~ırda b~~yi~k Fakat hu kafi değildi. lktısadi is- k?.l ö.nünclen g 2çilerek törene ~on veril- ist1f:ıde mümkün olmıyan ~!etliye haftalarca kayık ve iskelede b»kJ.,miye 
~lll.lu~tı ı ı!_e ~·u~ua gelmı!i olan buylık tiklalimizi korumak, ve bütün içtimai mı~tır. .. rı;üfettişi Avni Sakanın vazifesine cektir ve hanlarda kömür ~trık

1

an yap 
ınkılap .. clun~ay;.ba1:11lıaşka .rnpmıştı. mü esseselerimizi asrileştirmek mec _ Ank:ıırn, 10 (Telefonla) - Bugun nıhay~t ve kendisine ikramiye veril- mak t:ı mümkün olacaktır. 
1kt_ı~ad~yat ~legış~!ş. ~ayatıı b ::ı kı ş buı-iyetinde idik. Atatürk askeri <le- memleketin her t::ırafmda olduıhı gibi mesi hakkınaaki nizam enclim.;ni maz Yani mevsim münaı;ebeti~·lc kömiir 
cl egışmı~. g2çım c~~gış~ıs, çalı~ma ş_a.rt hasından sonra içtimai dehasını. i•ti- Ankarada da ebei efin büyük h:ılı: l)atası, bazı mi.iııakaşal:wa sebehi~· ct temini için lüzumlu tedhir1eı·e has vıı-
Ja~·ı ~·e yol.~an d~gışmı .. h:r .ŞP.r ctegış- mai inkılii.pl:ır yapmada gösterdi A- rası l:!zİz edilmiı,tir. Merasime, Türl:ı vermi~tir. · q·ulmu~tur. Dahilden g~tirilecek k1i -
mı;)t.ı. Bu o~·Je bır sınır Hlı kı ondan l\' sırları, iki el parmaklM·ımızla sa\·abi- yenin heı- tarafında Atati.irküıı :{özle- Azadan bir kısmı, bu memurun mürler için vilayetçe vagon temini hu 
v~lkıııe e:>kı ~ay~t: ondan -.:onraya \'€- leceğimiz nllar içine :oktu. · rini dünyaya yumduğu zaman haşla- mümkün olduğu derecede tatmini hu- !'\Ul'tında teşebbfüılerde bultınulmu,; -
ııı h.ar_a.t den.ılebıl!r: . . . . Daha c,;ok yıllar ya~ayacağını umdu mış, mül-"akıben hatipler tarafından su,;uncta söz Rfö:lemişlerdir. Netic<>de tur. Alınan tedbirlerin ııeti_cel<ı·i hak
. 1:·~nzım~t ıle. bırıı.1cı \·e ıkınc~ mes- ğ'umuz bir anda ebediyete intikal et- hayatı, yaptıgı inkılaplar anlatılnıı" kanuni vaziyetinin yeniden tetkiki ile' kında yühek m"clise malumat ::ne-

1 utı) "tler ıl~ bu yenı. ha?·ata clogru :_ı- ti. Böyle bir varlığın bu fani alem _ ve milletin Alati.irke kaırşı olan t:.ıhas- bir mazbata hnırlanması kararla:ı -
1 
dilec:ektir. 

dm. ılar a~tık. Fa~a~ ı~erıdcn kara .du: elen sönmesine yalnız biz değil, bütün ~üsatı ve. y;~sı •. içten gelen sözlerle tırılmı~tır. Nizam encümeni, hu lıu-ı .MecliR, bu izahatı kafi ı::örmii~ \'<' 

~a~ı c~h,ılet. ~ı .ıı ı.ıl,ın. '.~~ m.anl.ar'.n dünya ağladı. Fakat 0 kalplerimizde ıfade edıln~ı:tır .. Her yerel mevcut susta tdkilrnt ~·apacaktı~-. . . ı~rsenbe g.i.in~i t?planıln1'tk uz ·r-.! c •1{' 
.~1.ı bo~m~ hıı ~ı. ınıllet~nuzın J cııı f 'ı: ebec!.ye n yaşıyor ve yaşıyacaktır. heykel ve bu:tlerıııe çelenkler bırakıl- Bundan ,;oma :wukat Halıt Tcvfık ve :oorı verılnuştır. 

J :~tta.) ur~!11esıne nıaııı ~ı~ı.ıkta ıı lı. Ata'daıı ebedi ayrılmamızın tesel- mıştır. Ankaraıla bugün. sakin ve de- -----= 000 
• ıhıı~e.t rlu~y.a hege~onısını ele al - li:;ini, .) e ı·incle onun büylik silah ve rin bir yas günü olarak geçmiştiı·. 1 
nu'..k ışı~de .ıkı kın:vetın çı!ı:µ!:!!11a g~ıı sulh arkada .1 lnönünü görmekle bul- Milli ~fin At.atürki.iıı muvakbt -.;.l ___________ ••-!l-" 

Sert buğday tohunıu 
ise elverislidir -:, ~ 

11 İkinci Teşrin 1941 SALI 

BUGONKO PROGRAM 
7,30 program, 7.33 hafif progmnı. 

7,45 Ajan~ haberleri, 8 senfonik kon 
sc.r,, .1!) C\'in sa:ıli, c,45 ,.;cnfonik paı' 
ı;:ılaı· programının ikinci kısmı. 12,!lO 
program, 12,:13 ka rı:-ıık şarkı ve tür
küler .• 12.45 Ajans halıerl~ri, 13 karı
sık 'iarkı \'e tiirküler ı;ırogramının de
" amı, ı:ı,:10 karı. ık program. l prog 
ram ve memleket s:ıat anırı. 19 fa ı 1 

heyeti. l!l,30 Ajans haberleri, 19,45 
~rbest on dakika, 19,55 ş, rkı \'e tür
küler, 20,15 Radrn gazetesi 20 45 
Radyo gazetesi, 2·1 ziıraat tak~imi. 21 . 
10 opera potpurileri, 21,30 konuşma 
(yüz ~ene önce nasıl y::ışıyorduk) 21. 
45 klasik Türk muziği programı. 22.~0 
Ajans haberleri, 22,45 muzik, 22,!Jri 
yarınki program. 

---OO•v----

Bir avcı 

Arkadaşının tilkige at-
t1öı saçmalarla öidü 

Tirede Tekke köy;i. ci,·arıııda biıı: kaza 
olmıı~tur. Süleyman oğlu İsmail Kilı
Q'it, yııngınkayıı mevkiincle yanında 
oğlu 30 yaşında i\1ehmet Kibritle :ıv
lanırkcn kayalıklar ara!'ından ansızın 
çıkan bir tilkiye çif~sini ate: etmiR. 
çıkan saçmalar hem tilkinin, hem ıle 
ansızın dönemeçten çıkan oğlu }leh 
medin yaralanarak ölmesine ~ebebiy t 
\·ermbtir. )'lchmct Kibritin öliimü hak 
kında ·kaza müddeiuınıınıiliğinc-e tah
kikata ~·a lanmıştır. 

-- -oooı---

Köınür fiati 
Vila~·et fiat mi.irakabe komi~yonıı. 

piy:ısad;ı tetkikat .ı aptırarak könıiiı·tııı 
toptan 7 kuruştan, perakende sekiz 
kurııstan !'\atılmasını muvafık gör 
mfö;tlir. ~on zanı:ında piya. ada k\i -
mü~· miktarı azalmış gibidir. Nakliyatı 
temin maksacli~·10 nıgoıı \' deniz ıno
törleri temin edilmi~tir. ------· ROMEO JULİET'i 

NAZİRE ... 

Ölmiyen AŞK le.ı ı gelıp ç.at~ı. C!haıı? bıı bırıne g.ır- ılıık. o İnönü ki 0 düşmanla be;ı:aber a:nıtını zıyaıı~tlerıncleıı sonra halkın ı K H b ı ı rı.ı.. o. ;wmııııkı galıı~Jerın haksız \'C ın-ı milletin m:ıkus taliini de yendi. Ata ve talebenin ziy:ıreti başlamı~tır. Saat ısa a er er .:,ıf ız mua~~elelerıne mı~ruz kaldık. ile beraı)cr cumhuriyetimizin ve in- !),20 de kordiplomatik namına Aıne- - Vilayetı:~ çiftçilere tevzi edilen ln-
Hatırasını hurmetle aııdıgımız \·e ela- ı k ı: .. .. . 

1
., .· . . k . rikan büvlik el,.isi f)'elerek bir ••el<>nk Karşı.yaka Halkevinde geceleı·i humluk sert buğdayların bu iklime uy 

. - b .... 
1 

't . . ı ap mues,.,cse _ ı ımızın urucw;u \e . " ~ y '" d 1 k · t· t 1 b · · b. - ı·· ·· · ı b ıma anac:ıgımız uru' .... an mı Ilı k 
1 0 

t .... k. d.. bırakmı·· \·e -) d'ıkı'kalık bı·ı· 1·ht;1 .. ,ın ers ça ı~ma ıs ıyen a e e ıçın ır gun olamn.·acagı c Ul$UnC')sıy e a1.t Büyük ve daimi bir muvaffa _ 

WUTHERİNG HEİGHT» 
İslanbulda üç haftadan beri 

. . . . · .. . · ·. orunıcusuc ur. nonu ı, unya ~ · ' · • ., \l' cıh:m tarıhının bode lı1t· fırtııırılı t ·. . 
1

.. .. .k <l vakfesimla bulunmu ·tur r.alon açılmıştır. Vaziyet sebebiyle ye~·Ierde müstah!'\illerin lıu tohumlan kıyet kazanmaktadır .. 
. . 

1 
... ··. . · a eş H;ıne ( uşmuş ı en o yur umuzu - · · b ı ı b b ı d dd el d" t · ·kı · ı ı z,ım_anım ıı goı U) oı uz. . . . hir sulh ,. çalışma adn 

1 
~·apmağı bil- Eu mi.ina!'\Cbetle bugün Ankaracl:ı petrol u amıyan ta e e, u sa on -a 1ekmekte tere ü e u~ u ?rı an a~ı · I'·---;...----·-------• :ntııı.11~!z .P~rç_ı~Ianmı~ • . mılh: tı~ız miştir. bcı.rr::ıklar ~urı:·a inclirilmi ve Ata _ saat l!l-22 aıasında derslerini çalı- mıştır. \'ilfıyet zir::ıat müdürlüğü, köy mir \'ilfıycti iklimi icin gayet elveri~li-

derın uı.~ l~!111t,.:ızlıge du,.,!n~ıst~ . . ~.o~:-\ Yattığın .'erleı· mır ol;.;un Atutürk! tu!:kun nıuhtelıf he~·kellcri clair~ler, •ac.-aklardır ltümüzün bu hu:<u!'\ta en küçük bir l~ dir. Kiiylünıüzüıı tohumlukları :ılıp 
numuz ık ·u cocııkhır ırıbı buJ·uk tıı ı ı t kk··ıı t f ı ' * Gi.ilna·r hükumet tabibi Sezai reddüd~ clüşmemcleı·i için alakadar- ekmekte hiç t redclüd gii"tormemel.,ı·i 
, .. ·. >." z · · ' b ' • : Bize e manet ett iği n cumhuri.re ti, ink ı mue~ e~e e r ve ese u er. a~·a .ınc an Yavaşca Kuşad-as ı hükumet tababc-1 ları teıwir etmi~tir. Sert bu<Tday, iz- kendi rııPnfaatlerı ı·e . ı bıııcl.· ııı d•. ı·. 
«?z.lcrın.ıız kınlı r n.s larla do.~u .. ı clı .r l fıp nıüesSP.seleırini ve :ıtalnr armağanı bırakıl a n celenklerle çevnlmıst.ı r. ,. ~.~r .. '~-ıkı.t duııynıırn uc kJla,;ı u. t uı~d" ar,;Janlar yatıığı Tiirk nırclıınu İnönü- lsüınbul, 10 (Telefonla) - Bugi.in tine tayin edilmiştir. 1 1 ıuyu · ınıpı.ratorhık. kurmu : tarıhc nün çevr~:<imle celik lıir halka te'kil yuırdun her tarafında olduğu gibi bu- * Aydın - Yenipazar nahiyeı;i be. -,:---~------:-.--~------0:.:-::.~------~,-k.nhn~nıanlık: ve~nk:~rlı.1 cirıwklHi ederek koruvacağ-ız ve daima vük~el- rada da Ebedi Şef Atatürkün ölümü- lediye ebesi Zehra Çakmak on beş ç i f T Ç J N ı• 'N K O ş E S ı• 
\<.:rmı. bb.ııyıık lmılle~lı~1ıze . . rnralı ,.e teceğiz. Ruh.un xfül \'e mıbterih ol,;ıııı, ııi.in :1 nci.i yılclönümü büyük bir acı Jira asli maaşla Seferihisar kazası . yorgu.ıı ı~· _ıııı-~ an gı )1 zencıı· vurul - büvük Ata.. ile anılmı.· Ye hazırl:ınan program ü- belediye ebeliğine tayin edilmıştir. -P.•-,.;ii; _____ ...;._ ____________ :.., _____ ı'!İI~ 
mak ı,;tenılırnrdıı ·B. .. .. 

1 
- . .11 . ~ . h . h . 1 'ht·f il * Bir senede Bornovadaki bele - 1 

1
, ·ıı t. ·. 

1 
·r . ır omrun c '~gerı mı ete \'aptıgı zerıne şe rın er rerınr e ı ı a er ''a ~\eyvcci ve. n1ey,1e nıeraklılarına ,u mı e 0 zencır vuru anı·ız arı · 

1 1 1 
· • • di.ve cfüırnııserine 4277 hasta müra-

h
. · · t·-kı~ı· . 

1
.. .

1
' 

1
· - hızmet e ö çii Ü!'. Sen, Riivük Ata, bo- pılmıstır. · ınıız. \''.!. ıs ı · a ımız c un~·rı ı.e ı :ırabeı · · caat ederek muayene ve tedavi edil- • 

YAZAN: Nihat İYRiBOl lıa,, J ar ve düııyrı durdukça mü.;ta ·il miş, 738 hastaya 982 lira kıymetinde 
ya ı.vacağız. Yalnız dil mnnlarımız bizi ilaç verilmil$tir. 65 yoksul hasta Bor-
wni Ergeııekoııa dııha atmı !ardı. A- nova belediyesi tarafından hasta - Egede deniz kenarlarının gü

7
.el ları. geı·; kalan '"ararmı~ ıdlcriııiıı 

tatiirk Karı.deniz k1\•1lnır111a arnk ın~ hnnelerc sevkedilmiş, bunlar için bir meyvesi vardır. Bu meyve Ada- de lekeli olduğu görülüı:. B;ızen lıll 
tığı gün. milletimiz: ı ir Ergeıırkı:ıı 136 lira nakliye masrafı verilmiştir. nada Yenidünya, lzmirde Hintelma- ı€keler yapıakları da sarar. Kaıal' 
i·iıı> atılmış lıulunuyordu. ;.1uht:ıç 119 kişiye 507 lira 36 ku- sı derler. . mış Ye kunımus me_,·,·e, uzun zam:ııı. 

r.tiyiik kahrnnıaıı arcıl:ın ~e~i iı ~ 1 U\i para yardım1 yapılmıştır. Fakir ~~şın yapr~ğıııı dökm!yen ve tam hatta ağaç yeniden çiçek açıncaya 
Lağmlı: Tlirk milleti, göklı·r µal'çrı mektep çocuklarına 160 lira kıyme - bugunlerdp çıçek açmag~ ba~lıyan kadar, dal üzerinde kalır. 
pan:ıı cı l ııp clfü;nıc dikc· , en son Tiirk indr der:-; kitabı t.evzi olunmuştur. bu meyve her meyveden once erdiği Bu hastalığın çaresi bulunmuştur. 
ülmeclikc;c mahrnlmı~«.raktır. Hu Jwh- * lktıı;ad Vekaleti birinci sınıf· ic'.in iyi para eder. Her şeyden önce hintelm:un agaçlıı-
raınan ~ecı, taQ·ihin ı: a:;il hir se:<i idi. mümeyyizi Ramiz Zorlu Balıak tz. I Hintelmasınııı en maklıulleri c:e~ rıı1111 hıyal' gibi büyüylip gelisi gü-
.Anadolunun yalcın clağlarnıcla "" ge- mirde çalışm'.lk üzere mıntaka iktı-1 kircleği küçük, eti çok Ve sulu olan- zel yükselme:;inc meydan vt!rilme -
ni~ ornlarınna dıılgalanarak :\T ·riç kı- sad müdürlüğü emrine ta~·in olun_ ılardır. Belli haşlı uzun aımut hiçi- melidir. Böyle ~·übek ,.e lıiiyük a-
\ ıl :ırına. Kar" y aylalarına, r·:g-e : alıil- muştur. 1 mi~d~ \'e bi_r de yuvarlak olan iki ğaçların hastalanınca terlavilerı de 
lel'İnJ kadar ya~· ılclı. Bütün kalplt•ri t u * Kızılçullu köy enstitihü ziraat çeşıdı vardıı · . . giiçleşiı· Ye hattıi mümkün olm: z. nu-

muallimi Bahri Yürük ziraat umum Hintelması ıyı ~ııkılırsa bol mah. nun için {'ğeı· ağaçlarınız yeni clikil-
müdürlüğü merkez teskil-itına taYin su! \'erir .. i\leJ\'enın en kıt zamanın- miş n• henüz genç iseler bunlar ııer 

Çocuk esirgeme kurumu genel 

1 
(Beşerin babası çocuktur. ) •dilmi<1tir. ·. < ' • da piyasaya çıktığı için sahibini rok sene küçük hudamalarla yuk-:ın kıı-

kazandırır. çan dallarını ke!'lmek ve asağı dallıı· 

--m-erke-zi _ 

Ticaret ()dasında 

insanı köpek sannıış 
Öclı->mişin Kazanlı kövüııde bir de

r~ içinde çalı~an İsmaiİ oğlu Hasan 
Kundağı köpek zanniyle tabanca kur
şunu ile ağzından yaralıyan ~ehmet 
oğlu çoban Mu!'tafa tutulmuıı, adliye~"~ 
H~:ilr'l.'ştir. 

Halbukı bahc;:!lerinde Hinielma:;ı rıııı bırakarak ağacı en \'Üks•!k dıı
rılan bütün bahçıvanlar bu mevve - ima küı;ü k bir merrlivenie yetisl'bi
den iyi para kazanmadıklarını ·~oy. lec:ek kadar kı-<:ı kalacak gibi bii~·iil 
!~·ı·ler. mek Itızımdır. Eski,leıı bi.ivünıiı~ a· 

Haklıdıdar. Çünkü b~ıh:mla sa- i{açlarııı da heı- :ıcne \'Übe.k dalları· 
Muameıe vergisi üze. - ı nı azar azaı· kaldır.aı.'ak a"acı bir 

rarmaga ıaşlıyan hintelma!'ı meyve- - ,., kac; yıl içinde el eri~ebilerek bic'.inır rinde f agdall bir toplantı Heykel önünde toplanan halk 
!erinin biı·den bire kararıp kuruduk- sokmalıdır. 

e rımız .. ıc,ı~~ \ c . a ' " .. a~ı ,ı . . . . ' : . . , ........ 1 re ll arının'"""''""'"'""""""'"""""'' . ·. ona amış ı. en . ~ .ı ı-Ş h · ·. t... t ., ·· ıınvı· otl t· Erte ·i gün ah··tm üzeri Krasnoe-ı NAPQLYQN Ü l l b·ıı· e"de k ki t B d b.t. 
nıfııı • laı ı .'0,,1e ·ıı ı -. . ı:ı zu uı:eı . ııe 14 ) c 'arılabılmek ıçın çok erkenden { :: şıktekı ahıra efradımı yerle~lırdım. 
•onte!ir, ıı cuma 6:.ııııı ,: ıı ıt -ı•ı lıeşte .rnla .~ıkıld!;. faka.t bu şehre varma-ıE MOSKOVA BOZGUNU ~ V.e temin ederim ki, geceyi kapalı 
Oda salonunda defterdarlık t:ırafındaıı d~n once ıçınde _ ımparatorla k~ra~- ; ; bır yerde geçirmenin hulyasiyle ade-
gönderilecek ~alahirnt ahilıi bir öz- gahının bulunduguııu kolbası, yırmı .. ,,,.,,. ı ta sarhostum. Fakat iş bizim hesap-

.. - t . t. r· f b ·kal·ıı·ı 1 be. bin Ru~un taarruzuna ugYradı. .. ....................................................................................................... , larım . h. d l b .. b .. cu, yag asır ,.e as ıye :ı rı , , ı - _ · . . • < ıza ıç e uymacı: u.; utün 
da son zamanda me~·iyete giren mua- dahn dogrusu. ılerı.leme~te yol, Rus- YAZAN: Napolyonun Perde ÇEVlREN: Şakir Hazım ~ersine çıktı. 
mele •·ergisi kanununun tatbik ~ekli lar. tarafından keııılmiştır. Bu vazı - Çavuıu Burginyon Ergökmen Kdı:asnoe'ye vardığımız zaman 
hakkında fabrika 

5
ahiplerine faydalı yetın ilk haberini kendi başlarına :rn - · dokııan bin kişi olduğu tahmin etli: 

\'e etraflı :urette izahlı bir konferans perake~de halde yol almağa çalışan- olan hir val(ayı bumda anlatmak - marşını çalmak emrh1i vermistir. len bir Rııs ordu~\U bizi dört hir h _ 
' '"reccktir. M.evsim hn ebiyle bilhıı:-;. a lar getırmişlerdi. Bir kısım peraken- tan kenclimi ulamıyorum. Bu vaka - Bu hadisenin cereyanından iki !'::t- raftan sarmak ve sırtımızdan ucuza 
zeytinyağ f:ıbrikal::ırı sahiplerini nıa- ~eler d~: azlık oldukhırına bakmak- nııı ehemmi~ et; olduğunu söylivemi- at sonra imparatoı· Krnsaoe'ye var - kazanılacak zaferler temini hevesi
kadar eden bu konfeıransın istifadeli .sızııı, dusmanla harbe tutu~mu lar: yecrğim. Runu izin takdiriniz~ bı _ mı~ bulunuyordu. Acaba, bu kad-ar ne düşmüstü. 
olacağı süph ~~izdir. h~r ~a~ırı;da_n ~ötürümleşmiş 'l l11ı:_ bir rakı ·orum. Fakat vaka, türlü türlü çetin bir hayattan ı-ıonra muzıkacıla İmparat.or, her ~eyden evnd bu -

~~kta.~ t~fra, ı, e Ru-:lnrın kucagına eki lele hik:lye edilmiş veya ynzılmış rın :anyana nasıl bulunduklarını, hat mm bö:ıle olmadığını ve bövle ola -
du,.mu · u ı - · · b d · Bugün ., · ole ugu ı çııı ana a mühim görün - ta kendilerindp borularını üflemek , mıyacağını gö,-ternıek kaı ·ırını ver-

Tauuare sinemasında 
Muhafız kıtaatının Grernıdiye ve mekterlir. parmaklarını oynatmak kudreti bul- di; gerçek lıir çok seyleı imiz mah -

a~·cı ku\'\'etle!·i ~·anaşık nizamda ve •Rıı . l:ır göründüğü zaman muha - dukl·arını kendi kendinize· soruyor volmuştu amma şere.f ve ces:~retimiz 
tumenler halınde ileri atıldığı za - fız kıtaahnın ilk alayları karşıla - mtmınuz, Bilmem. Fakat şunu he - sapa ·agfamdı. Bu ehemmi~·etsiz 
maıı, Ruslar hır harbi göze aldır- rında sanki düşman yokmu - v~ bir men söylemeliyim ki şerefiyle ya - miydi? .. İşte imparator bu kudret
mak. ızın yolu ~erlıe!<t bırakmağa geçit resmi yapnıağa hazırlanıyor - şamak istiyen mill~tlerin çocukları, le Ru~ kuvvetlerini bertaraf C'tmek 

Hususi 45 Balkon - Salon 20 mecbur kaldılar; bununla beraber muş gibi toplanıp ileri yürüyü~,, geç- maddeten bitkin olduklan -anlarda bi kararını vermisti 
Talebe salon _ balkon 15 kuruştur ortadan b_üslıiitün de ,·ok olı~ır.dıl:ır. mi ·!er. nıuzika da: le, en diri adamlar gibi -ayaklanmar Gece, geneı·~ı. Roııget, muhafaza 

Ucuz halk n1atineleri 

Arabacı'nın Kızı 
7,15 

Da.nı~~maga çalıştıl:.~r; ~olun ,;olıın: Burada t-vde olduğumuzdan daha ğa muktedirler. Şerefli inııanlnrın kıtalarının mevcud alavlariylc Rus-
dıı yuksek .~ıı:tlar uzerı~de . mevzı iyiyiz .. can çekişi dahi düşmanıııı tepeli..,·e- !ara hücum etmek emrini aldı. Saat 
alarnk. yuruyu " kolları ıızerıne lop havasını çalmnğa ba~Iamıstı. Alay- bilir. on bire doğru keşif maksaclivle bir 
ate~i açtılar. larııı aı·k.ısında imparator, kurmav Her ne ise, tekrar mevzuumuza takım müfrezeler ileri sürülc!Ü. Bun 

Olmuş meyveler toplandıkbııı soıı· 
rn bütiin hintelması ağaç !arını g<iı· 
den geçirerek üzerinde kuru Ye kaı·ıı 
dal yaprak ve meyveler \'arsa bun -
!arı el veya bir :;ırık ile koparıp toP
lamlı ve hemen bal r.rıle v:.ı.knıalı· 
dır. Tam bu mevsimde yapilacak i~ 
i:se; henüz çiçekler tamamen ac;ıl· 
madan giiz 1 :t'iı _ kireç ilacını ağııcırı 
her taı ,ıfıııa. vnprak Ye çiçeklcı·iıı~ 
)'ağ tulumbaları ile ince ve 8 ic gihl 
'erperek uğacı iliıçlamalıdır. 

Göztası - kireç ilacı ~ö~·le hazıt'l:ı· 
ıll": 

Akı;;amdan iki kilo gözta~ı bir fıçı· 
la 50 litı·e su içine sarkıtılarak fı~ı
ıııı kenarına bir çuval parçası ılı" 
'l,;ılır. abaha kadaı· göztaşı tanıtı · 
men erir. Güzel sönmemis ocak tcı· 
paç kiı ecinden bir kilo · t:ı.rtıJ .. 1rıı1' 
vüz litrelik bır fıcmın dibinr atılır 
Bunul1 üzerine nıvas vava~ 50 litre 
~u dökülerek kfrec va~·as \:avıt. iiıı· 
clürüli.ir. Kirerle • u~·uıı ii 'wııe ıriiı • . . . r 
taşılı >l\l .vav·as yava: akıtılıp ;yıc 
k a rı~t ırı lır. 

Tam bu nwv,;imclt> ağaçlaı·ııı diP • 
Ieı ini iricl' bt•llemcli \'P cliıılcriııi :ıt;' 
malıdır. 

Görmiyenlere son fırsat 
Matineler: 1,15 3,15 5,15 

9,15 

GELECEK PROGRAM 

\'atan Fedaisi-Paprika 

Biz i.~te bu top seslerind~n ileri- hey'eti il; birlikte ilerliyordu. \' a- dönelim: İmparator muı.afız kıtaa- lar, yakılan ateşleri gözönünde bu
lerde lm.·eyler olm::ıkta oldugunu an- ?.i7·et ve hali o kadar sakindi ki onu tıııııı ilk alaylariyle birliktp Karas- lunduı::ırak Ru!lların ell'erinde tut
l~dık; ı~dınılaı ~mızı_ ıkla~tırarak ~a- Pari:;te sükun · ıe bir at gezintisi noe'ye girdiği zaman, biz de berabe- tukları köye doğru ilerlediler. Ru"
' a~ yerıı~e yetı mege çalı, tık. Ora - \·apıyormus sanabilirdiniz. Fııkat az rinde idik. Ben, kaııabaya girdikten lar herhalde kuşku ve korkuda ol - Ru hastalık hakkında daha fazlıı 
\'a va~~lıgımız zaman bizi~ toplaı: sonı a imparator muzikayı durdur·- sonra, on beş kişi ile general Rouge- muş olacaklardı ki, müfrezeler köy- bilgi edinmek is'..iycıııer halk tıro,i.ır· 
ateşe k.'~ la~ış ve Ruslar gerılere dog muş ve: - tnin muhafazasına memur edildim. lere yakla!jtıklan zaman şiddetli !erinin 26 numaralısmı okum11Jıdır • 
ru nçe h ·<lige ~oykulmuşlardı. . İmparatorluğun selametini G;eneral çitten ve koçandan yapılmış bir ate le knrşılaı1tılar. !ar. Halk broşürlerini Anadolıı gnze• 

•U a o ur en ccr~yonn etmıp koruyalım gıbi hr.rbnd bir man:ı:ara arıenen · (Ark{\~I vnr) 1e~lnden iıııtiyf'bilirRiniz. 
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ı\I uallinı tayinleri 
Tı0rgarru .ın Cumalı köyü okulu tiğ 

ı·etnıe~i Kamı Emil, Kınık okulun:ı, 

Ödem Bağlar ki>l'iı öğretrııeıı _ H. 
· '-h:ıt Üıwı-, l>.:nı ır li kö)·iinc., K<·mnl
Jlaşa - Y brıkızılca köyü öğretmeni 
.'afi) Ardalıklııı- Armudlıı köyün•!, 
f·:nıine, Olga~ Kenııılpasa m"rkez oku
lıın,. tarın eılilnıisleı-dir. 

Bulgaristana indir ilen 
Sovyet paraşütçüleri 
- Baıtarafı 1 inci sahifede -

t«fıııdan gönrl •rilclikierini sö.\'liye -
t<•kford i. 

ParMiit~Lileı-in biı- kısmı öldüriil -
müs. ıliğ~r k1'mı \'akalanmıştw. Bun
ların maksatları, genis mikyasta sui
ka~d yapmaktı. Fakat para:;ütçül"r 
~ukutu hayale ugrnmı:;lardır. Bunlar 
RuJgar topraklıırına ayak bıısınca halk 
l<ın bekledikleri muıl\·enet yerine halk. 
hükfımet kuvvctJnı·i ;ı. oorııber ken -
<lilorini tııkip ctnıi•tir. Para:;ütcüle!._ 
Rulgari~tanduki nizHmı. halkın hıssı
l'atını rn kononıik. kültürel lıarcket
Jç.ri gCiı-iı · et hayret ctmi:-;lerclir. 

l{ara liste 

226 R. 
1 60 ;il. 

---. 
:ı~6 

807!!1 

ZAHIRF. 
ı .; toıı .'oh ıt ı r; 

58 cuval 
7r; ton Bakla 
28 cuval 

1 ~J;) ton Susunı 

12 50 

18 50 

15 fi() 

~l 

l~ir lno-iliz !!enıisi battı 
~ ., 

L1Jndra. 10 (A.A.) - İngiliz bah
rive ntızaretinin tebliği: 

· Bahı-i,·e nezareti konseyi, donan -
mamı7.a· men-up Ko,ak torpito muh
ı-ilıinin battığını tees~ürle bildirir. 

ALMANLARA GORE 
- Bat tarafı 1 inci sahifede -

,·erler" bombalar atmışlardı». Maa -
mafih askeri ehemmi.rette hasar yok
tur. Ahali aırasında bir miktar ölü rn 
yaralı vardır. 
Budapeşk 10 (A.A.) - Doğu _l'h

rarn~da müttefik kuv,·etıer yen:den 
dü~•man hııtlannı müt.eaddid nokta -
Jar;lan zorlamı~lar ve harekdlerine ele 
yam ~tier(lk gerilere nüfuz .~tıni~?~: • 
eli r . . 

1
. , 

Berliıı, 10 (A.A.) - Şımc ıye <'1-
clM· alınan haberlere göre, Sovyetler 
9 son te~rinclc toıı.rekôn 5V tayya.re 
ka;·betmi~lerdir . Bu tayyarele~·in yıı·
mi dokuzu hava muharebelerınde ve 
lıoşi kar:;ı koyma bataryaları tarafın
dan düşüırülmü~tlir. 

28 la)·yat·e de )·err], tahrip ed'lmi~
tir. 

\'aşıııl"ton ıo (.\, -\ ı . .\~ıerika l ı·----M .... ~A~~0::--E=:-:N:-::----ı hükumeti kara li~te;ıo } enıden 6r.:ı 
l'entıbi .. .\n1 erik:ı mtıe~~e""~~ini kor • 

~;.;.r. ------:~-• K ö m ü r 1 e r i 
Kulak, burun ve boğaz 
hastalıkları mütehassısı 

DOKTOR OPERATÖR 

Dahi Öke 

En ucuz. en temiz Kok, Sömi-
ı kok ye sair maden kömürleri en 

Ph\'en sartl:ıırla könıürleriııiz. nak
Jive \'e ·hamaJi,e de bize aid olmak 
rı'ztre yazıhnı{enizin, ~\'İ~izin rle
po<ııııa knrlar yerle~lırılır. 

ikinci Beyler sokağı No. (80 ) ~Hiracaat yeri: FP.vzi Paşa 
H11• talarını her gün öğled~n sonra Bnh·rtn No. 7 Telefon: 330! 

BatıR depoRu: Kestane pazarı 
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Müzikli Narin Lokantası 
ATATÜRK ~adde•indı:. 112 numnrncla teessüs eden ı\'ARIN lokantası 

lıayranıın birinci güniiııdcn itibaren umuma açılacaktır. Her gün öğle ye
llıekl•~·inılc saat "il ikid,.ıı bir lıurıııin kadar klasik muzik ve akşamlan 
Sn;ıt Af,TIDA.V itibaren mP.mleketin en mütena saz heyeti \'e okuyucuıa
ı·ını rlinlpm(•k zevkini ancak SA NIX LOKA:'llTA ve GAZİNOSUNU teş
ı·ır etmekle elde Nlebiliı·<iniz . 

Fiat mürakabe 
reislieinden: 

komisyonu 

Ouu., konı!ıı-ti fi.ıtJ,,ı·i .ı~agıda güslerilclijl:i şekilde teshil olunmuştur; 
Toptan 7 kuru~ 
l'tsrakende x kuru~ 

1 - Kayıkta. hanlaı-da, depoda M nıiktıır olursa ol"ııı bütün satış
lar toptan, 

:.! - Dükkanlarc!J w "'n"ır salıcıla~·da ise perakende sayılır An· 
ı·~k lıir ÇU\nldan fazla <at1'larda e\'e teslim şaı·ttıı-. 

l'e•lıit ('(lil<>n im fiatleri t<>ca\'liı .edenler hakkında milli korun ma kıt· 
~Un:ı Riırc cezai takibat ppılacai\'ı ilı<ıı olıınur. 1718 

Ödemiş C. M. U. liğinden: 4717 
. ~hıhik hir sebep mcvcnt olmadığı haldı: fasum. tabir edilen siyah renk

~. kı~nıaşı fazla finyatja .<atmak surutiyle milli koınııınıa ~anununa mu-
alft hareket etmekten suçlu Ödemi~ Akıncılar mahallesınden olup İs· 

lııctpaşa cadd 'İnde m:ıııifaturncılıkla mii~tcgil Riza oğlu 324 doğumlu 
' 1~hınet Emin A\'raıı.n 17 X 941 tarihinde Öd~mi~ asliye ceza mahke· 
lııesinde yapt.an ılJruşma •onunda: 

- -- {AftADOLUJ ............................................................................................................ "'.: 

Bulgur 20000 kilo 
Sadeyağı 10000 kilo 

ı _ Yukarı da yazılı iki kalem viyecck maddesi pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 _ Pazarlık ve ihaJe,; 17-J 1-941 pazartcsı saat 14 de izmir le
,·azım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

:ı _ E\'>"flf \'C hususi şartlar komisyonda görülür. 
4 _ Taliplerin mezkur gün \'e saatte kat'i teminatlat·iyle birlikte 

komisyona müracaatları . 

lzmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan : 
1 _ Pazarlıkla izmiı·den SeferihL<ar:ı 100 ton kaı-a nakliye işi 

ihale edilecektir. 
2 _ Pazarlık \'C ihalesi 12-11-941 çarşamba günü saat 15 de iz

mirde kışlada !ev-azım amiı-liği satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

:ı - Taliplerin muayyen günde kat'i teminatlan Ve 2490 sayılı 
kanunda yazı lı vesikatariyle komisyona mürac-aatl arı. 

latan bul levazım amirliği ıatın alma komiıyonundan: 
1 - Beher kilosuna 57 kuruş tahmin ed ilen 29 ton sabun -alına

caktır. 

2 - Pazarlıkla eksiltmesi 17-11-941 perşembe günü saat 14 de 
tophanede istanbul levazım amir l iği s-atııı :ılma komisyo
nunda y-apılacaktır. 

3 - llk teminatı 1239 lira 75 kuru~tur. Şartnamesi komi"yoncla 
görülür. Taliplerin belli rnkitte komL<yona gelmeleri. 11 15 

latan bul levazım amirliği •atın alma komnyonundan : 
l - Beher kilosuna 330 kuruş t-ahmiıı edilen 6 ton kadar çank

lık ham deri alınacaktır. 

2 -' Pazarlıkla eksiltme"i 13-11-941 perşembe günü saat 14,30 
ela tophanede İstanbu l levazım ami rliği satın alma komis. 
yonunda yapılacaktı r. 

:ı - İlk teminatı 1485 liradır. Numunesi komisyonda görülür. 
Taliplerin belli vakitte komisyona müracaatlan. 

l stanbul levazım amirliğ i ..atın alma komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna 425 kuruş tahmin edilen 15 ton kadar kun

duralık san vakete alınacaktır. 
2 - P.azaı-l ı k l a eksilt me•i 11 -11-94 1 cuma g ünü saat 15 d e top 

hanede istanbu.J levazım am irliğ ı .~atın a lnı n komisy onun d a 
yapı l acak ı r. 

:~ -- Şartna n1e ... i konıi~~·onda görliliir. T aliplerin bell i gün ve saat-
te komisyona müraca ,tları . 11 13 

Ha•biye yedek subay okulunda oatın alma komisyonundan: 
1 - :i-11-941 günü ihalesi ilim edilen 300 ton patates talip ctk

nıadığıııdan ayni miktar patates tekrar pazarlıkla miinaka. 
saya konmuştuı. E\'saf ve hıısusi sa.ı-t.lar komisyCIJ1rla gö
rülür. 

2 llehcr kilosunun muhammen bedeli 13 kuruştur. ihalesi 
15-11-941 cumal'tesi günü saat 10 da yapılac-aktır. Ta lı ple
rin te11ıinatlariyle birlikte hııı·biyed e ~·edek sub11~- okulun
da satın alma komi<yonuııa müracaatları. 

Çanakkale askeri satın alma komiıyonundan: 

1 - Çanakkale birlik leri ihtiyacı için beher kilosu 48 kuruştan 
100 ton sığır eti 2 1-11-V4 l cuma günü saat 11 de pazBrltk
la satı nalınacaktır. 

2 '.\l uhammen bedeli 48000 !ıra olup ilk temin atı 3600 liradıı-. 
:ı - Evsaf ve hu;;usi şartlar her gün komisyonda görüliir. İ•!ek. 

!ilerin komisyona müracaatla rı. 1 l 16 19 

Çanakkale askeri satın alma komisyonundan : 
1 - Beher kilosuna 55 ku!'uştan 15000 kilo domates salça•ı 12-11 · 

941 çarşamba günü >aat 10,30 da p:ızal'hkla a lınacaktır. 
2 - Kat'i teminatı 1237 lira olup evsaf ve şartnamesi her giin ko

misyonda görülebilir. 
3 - isteklilerin komisyona gelmelel'i. 

Çanakkale askeri satın alına komisyonundan ı 
1 - Beher kilosuna 60 kuruştan 10000 kilo kuru uzü m 12-11-041 

çar~amba günü saat 11 de pazarlıkla satın a lı nacaktır. • 
2 - Kat'i teminatı 900 lil'a olup evsaf ve şartnam€'İ her gün ko -

misyonda görülür, 

3 - isteklilerin ihale gün ünde ko misyona müracaatları. 

Harbiye yedek subay okulunda aatın alma komisyonundan: 
ı - Behe~· kilos un a 40 k u ru ş ta hmin edilen ellişer bin lil'alık 14 

parti ayaktan sığır veya gösterilecek ye rele teslim şartiyle ve 
pazarlıkla ,-e ayrı ay rı olmak üzere sığ ır eti alınacaktır. Bun
hırdan bir kaç partiye veya teminatlar yatıırılmak ş.wtiyle hep
<ine birden tıılip ç ıkabilir . 

2 ihalesi 13-11-94 1 perşeııbe günü saat on birde yapılacaktır. 
Kati teminatlar ı 7500 lirad ı r. E\0saf ve h ususi şartlar kom b
_,·onda görü li.itr . Taliplerin harbiyede yedek subay okulunda sa
tın al ma komisyonuna miirac:rntları. -------

Sayfa 3 

İzm ir levazım amirliği satın a lma komisyonundan : 

1 - Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuş olan 31500 l<iio Bul
guru eksiltme Ye ihale günü olarak muayyen 5-11-941 ta1·ihin
de talip çıkmadığından mezkur miktar bulgur 5-11-941 tari
hindı.m itibaren bir ay zıırfında pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Kilosu 22 kuruştan muhamn:ıeıı bedel tutarı 6930 lira mııvak
vakkat teminatı 519 lira 75 kuo·uştur. 

:ı - Taliplerin 13-11-941 tarihinden itibaren he!· gün kanunda rrı
zılı \'esikaları ile ve teminatları ile izmir kı~lad:ı levazım amir
liği satın alnın komisyonuna mürncaııtl:.ırı. 

l::z:mir l evazım amirliğ i ~a tın alma komiıyonundan: 
Cinsi '.\ıiktarı Dosya"' 
Çay 250 Kilo 41/ 2 
Soğan 20000 Kilo 40/ 2 
Nohut 25000 Kilo 39 2 

1 - Yukarıda cins \'t' miktıırları rıızılı üç kal"m ..-zak pazarlıkla 

satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık ve ihalesi 14-11-9-11 cuma günü saat on beşte Jzmirde 
kışlada izmir le\·azım amirliği satın alma komi,;,·onunda yapı
lacaktır. 

:ı l•leklilerin mezkur gün \'e saatta teminatlal't ile ve 2490 M)'llı 
kanunda yazılı vesikaları ;ı,, komisyonda hazır bulunmaları. 

4 şa.rtname her gün komisyonda görülür. 

İotanbul levazım amirliği satın alma komisyonundan : 
1 - Beherine 90 santim fiat tahmin edilen •ekiz milyon -adet ok-

side edilmiş bakır düğme alınacaktır. .. .. 
2 - Pazarlıkla eksiltmesi H-11-941 per ·en be günu saat on dort

te tophanede i<tanbul le\'azım amirliği satın alma komis· 
yonunda y-apılacaktır. 

:ı - ilk teminatı 4850 liradır . .Nümuııesı kombyonda 
ı,1eklileriıı belli günde komi,,·ona müracaatları. 

göı ülür. 
8-11 

Harbiyede yedek subay okulu aatın alma komisyonundan: 
1 - Pazarlıkla 800 ton kuru ot satın :ılınacaktır. 
2 - 400 tonu İstanbul içinde diğer ·100 tonu sirkeci i<!asyonunda 

vagona teslinı edilecektir. Miktarların ,-arısına talip \tkarsa 
ilı~lesi yapılabilfr. 

3 - Ev~af v ehususi ş-artlar komi.-;yonda gcirülebilir . 
<J - Otlar balyalı olarak alınacaktır. 

Teli ciheti ası;eriyeden verilebilir. Bu takdirde fiat teklif te
lin müteahhide veya ciheti askeriyeye ait olmak suretiyle ya
pılmalıdır. Kui·u otun Anadoludnn getirilmek suretiyle beheı· 
kilosunun muhammen bedeli 5-6 kuru~tur. !halesi 10-11-941 
pazartesi saat 11 de yapılacaktır. Taliplerin kat'i teminatla -
riyle komisyon,. müracaatları. 5 11 

As. Fb. lzmir Si. Fb. Sa. Al. 
Ko. Re. 

1 - İhtiyaca binaen a~:•i''ıda cins ve miktarları yazılı (:38425) lira 
muhammen bedelle üç kalem malzeme ayrı a,Tı \'CY:t tamamı 
kapalı zarf usulü ile münakasaya koıımu~tur. 

2 - Sa-tın alınacak malzı·melere ait ~artn-ume mesai günlel'i için. 

3 

de saat sekizden on altıya kadar Halkapın:ırda silah fabı-i
kast müdürlüğüncie görülebilir. 
:'llünakasa 20-11-D-11 ııerşenbc günü saat ı.ı de Halkapınnr
<l" :;ilah fabrik-arn1d:. müteşekkil komi.·yonda yapılacaktır. 

4 ~ istekli ul:ınlar ~' 7,5 nisbetiııde 2882 liralık muvakkat tcnıi-

Cinsi 

nat;:ı rı n ı izmir n1al sandığına yatırarak alacakları m-akbuz. 
ları ile bi ı·lik!e 24QI) sa,·ılı kanunun 32 inci maddesi mucibin
re t<tnzim edeceıde"i teklif mektuplarını \'e belli kanunun 
bu husu:;a ait (2,~) ncü mad dek'll·ine gore icap eden \•esai
ki hr.milen muan·en olan günde nıüııaka;a saatından biı saat 
P\'\'cliııe kadar llr.Jkapınarda sil'ıh fabrikasındaki satın al
ma konıisynııuııa m~ıkbuz mukıılıili teslim etmeleri. 

Mıktarı 

Siyah sabunlu kösele 
Siyah vaketa 
Karaman mesini 

7500 Kg. 
200 Kg. 

1000 Ad. 

;\fuhammen 
~deli 
Lira 

:15625 
1000 
1800 

'i( 7 ,5 
Teminatı 

Lira 
2672 

75 
135 

Yekiın '1812.; 

:ı i-11- l fi (-11G7) 

Bere:ama Vakıflar memurlu-
eundan: 4669 

Ağaç adedi No. 
17 123 
l i> 168 
71 116 

250 115 
lO 16V 
7 170 

12 171 

40 190 
100 125 

4 125 
250 l:ıo 

806 

150 4.1 
600 45 

70 4:l 

820 

1 '.\!AZ BUT 
('insi ;\lcvkii 

Ze.dinlik J{apı kaya kaya dibinde 
• Alacıılıır tegelti a,·asınd:ı 
> Alocalar ci\·arında 
> Alacal.ır ç•:ltik deresinde 
> ç, m kö~· narlıca arasında 
• Çam köy aba pınarında 
• Ç:lm köyden Hasan oğ-lu Hakkı 

tıırlasında 
• Ç:ım köy aba pınarında 
• Samanlı kövü niz:ılı me,·kiinde 
• Sinde) cleği~men tarlasında 

Çandaılıdıı ılıca deresinde 

Y8KÜX 

MÜLIIAKA 
Zeytinlik Zeylin dağı i"kelesi civa rında 

• Cnndnrlıda konüç me,·kiinde .. 
> Rcrıt:ımııda luığlM yolu movkıınrle 

Yukarıda nıe\·ki \'C numaı-:ıları rnzılı Bergama nıkıflar idaresine ı:it 
mazbut ve mül hak 14 p:ıırça zeytinİik Jerin 941 rıh.mııh':'.ulleri l -1 l -'J.J l 
den 14-11-D41 cuma günü <aat on be e kadar on ıçun nıuddetle açık ar
tırm:ıya ~ıkarılmıştıı-. Talip olanların p•)' <ilrmek ,-e ~erait; müz:ıyer!eyi 

ıınlanııık üı.ı·re her gün v:ıkıflar idaresine münıc~'2._iliin~~~~·-
Ulıutu fiile mebnı suçlunun nıillı kornnma kanununun 32 inci mucl

d1ısı d liıletivlc 59 2 ınci fıkrasına tevfikan 50 lira para cezası ile 7 gün 
h~l'e Jfı ·ı:ün <liikkanının kapatılm.<"ına karar \'"rilcliği iliın olunur. 

Menemen Mal müdürlüğünden: 
Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi 

Taze Temiz Ucuz İlaç 
ZAYi 

KAŞE 

r .\(~ııenıt>ıı kaza ı hükumet konağında yapılııcak in~aat \'e tamiırat işle· ,;f keşif _bcıleli olıın 137:! lira 91 k_uruş m~knbilinde ve .. şartrr.ume ve ke
ı. nan1°·1 muc,bince ll-11-941 tarıhınden ıtbaren 15 gun muddetle açık .. , ., 
.. 

1 tıney" ~ık. rılmıştır. arlname ve kc~ifıııımcyi görmek istiyenler her 
ıtu!1 Öğleden • onı-a mal nıüdürliiı!,ünu müracııat ed biliı-ler . 
l<l[ I'ııJip olanlann 26-ll-9ll tarihine mü adif çarşanbıı günü saat 15 de 
ııı nunen ibrazına mecbur oldukları ,-esaiki hamilen ~lenemen kazası mal 
UdürfOğiı da re iııcle mli!P.~ckkil komi~yona mürnc:ıatlnrı ilan olunur. 

1 • 11- 19 4694 

J.;yJıil 94 1 tarihinde Ödemiş or ta 
oku lundan a l mış olduğum 401 numa
ralı tasdikna meyi zayi ett im. Yenisi
ni a lacağımdan eskisinin hükmü kal
madığını ilan eder im. 
Bayındır Elifli köyünde mukim Ôd0 -

miş orta okulu A. 2 sınıfından 300 
numaralı Halil Çiçekçi 

Airıları dindirir 
ROMATiZMA, BAŞ, DİŞ, SİNiR ve BEL aji rıları ile soğuk alğ ınlı 

iından ileri ıelen vücut KIRIKLICl, NEZLE ve GRiP haotalıkları 
D E R M A N kaıelerlyle derhal ıeçrr, icabında ıünde l - 3 kaıe alı. 
nır, her eczanede bulunur, 



SAHİFE (4) 

~J)\/~li 
Kafkas cephesi ve 

lngiliz plinı 
---------

r 
Milli Şef 

-Baş tarafı 1 inci sahifede -

binasının etrafı, kesif bir halk kül· 
lesi ile dolmuştu. Milli Şef, giriş ye· 
rinde Meclis reisimiLle Başvekili

miz, Genelkurmay başkanımız, Par
ti genel sekreterimiz, Meclis Parli 
grubu ile müstakil grup reisleri ta
rafından karşılandı. Hep birlikte 
anıda girdiler ve Ebedi Şefin mane· 

• 
(ANADOLU) l 1 İkinci cşrin l 94 l SALI 

o _. Telgraf, Telefon v_e Ajans Haberleri 

Yeni· Panama 
hükumeti 

Türk"-Rumen ticaret müza
kereleri başladı 

Ankara, 10 (A.A.) - Türk _ Ru-

j 1 
· b } .. men tieaı et görfüımelerine bugün 

apon gazete erı, ll lU- llariciyı> Vekfiletinde ha~lannıış ve 
lul.nıct iı·in kukla hü- tıu ilk_ t~p~:ı~ıtı, Hariciye Vekitle~i 

"" ' unıumı katılıı Xıınıan .1 (•ııc·mcncıol{-

lu ile Roman\':ı elcisi Telemansın 
söylevleri ile ıı'çılmıştır. Her iki hey
et tarafından müzak<'l'!'lere <levam 
eıJ iJ ml' k lpıJ i I', 

GI. Veyvel vi huzurunda eğildiler. ne yanacak? Milli Şefle Meclis Rı::i~i, Başvekil 
geçme;;i, ~imdi Azak denizi ~imalini ve Mareşal Fevzi Çakmak, kabre 
dolal'.arak Kafka>1.\'a.va \'aran yoln 

künıct, diyorlar ooo 

Almanyaya yakında ihra-Alm:rnlal'llı Ro:-:tof öıı!crine gclıııi;; 
Lııluıııluğ-uııu O\'J et tebliğ-! n·inin ıle 
itiraf ettiklerine gön• Lir cKafkas 
c.phr:i:ı> ııiıı le.aJ.;kiiluntleıı Lah_\'tm~k 
\'e onun ıııi.istaklıcl dıırunıunıt iııcr.1"
ııwk me\':imsiz :-a.\'llınaz. 

Esas::-ıı geıwr.ıl Veyvclin, orılu"ıııı
ıl.,ıı bir kısmıııı Kafk:ı ·ı anı ,.ıiird[i;'r,i 
\'(•~·n ·iire ·~ği hakkınclnki • haberi ı.'ıe 
,\Jnınnlnrın Kırım Jarıınaıla ·ıııı zur
lanııya kall,nınları ı!:ı lıu ·cııi ceplı •
ııiıı açılmn,;ınn dclfü •t tl<>n mühim 
unarderdir. 

Filh:ı.\:ik:ı ~~kid~nb2ri biz İngiliz -
!erin Krıfkn~yadıı Alnı:ııılarııı karsı ·ı
ıın çıkıp bura.~ını mi.idafaa •.::decekleri
ne I·:ıııi bulunuı·c~·uz. 

llunun bfl'inci :5"bebi Knfka,;. iran, 
Inık petrollerini müclııfoa etmek, ikin 
: ;;ebe 1Jİ ıb Kafka~ı·ada knl:ıcak Rn;; 
onlu~.ma harp etmek imkanını ,. re
rek Alm·rnları LİI' C"phede rlahn me,;
gul eylemektir. 

Yok,;,ı ingilizleriıı Lu ~·, ııdaıı Al -
maıılnra bir daırh~ iııdirmeğ-e kalkı~
ma,.;ı, kuvvetlerinin azlığından dol.ı;•ı 
beklenemez. Her n • kadar orta . arkt~ı 
ingil zlerin kuV\'etlerini 7;i0 biı; - bir 
milyon ki:;iye çıkarttıkları öyleniy,ıı·
sa da bu kll\'\'ctiıı bu clernceleın çık -
mıı; hulunması halinde dahi bu ,;ah -
nııı gcniı<liği (Tolırnktan Afgan hııd;ı 
cltİna kadar) göz öni.in" g._tirilir,;e i-:e
safetin azlığı ıınh:sılır. 

Bina~nıılcyh gencr!ll Vey\"el Kaf -
ka;;yaya ayıracağı m::ıhd"d fırkalarını 
geri çekilen Ru,; orduları bakiye;;i a
ra.sıııa ·ıtarak eritmesi akln g 0 lemez. 
Olsa olsa Sov.retleıı:in Kafkasyac!a ka
lan kuvvetlerini destckEyerck ı;imali 
Kafka~ sibil2si boyunca çok kun·t?tli 
bir müdafo:ı haltının tceRsüsüne hiz
nı0t 2dcbiliı·. 

Şurası ela \'ar ki, bu müdafaa ne 
kadar Almanlnrı Bakü petrol !'1ahala
ga ~arkıııa cckilecd: esa;; Ru-< orclu.;u-
111 eı" ıreciı'nıektcn alıko\·arsa da \'ol 
na petrol temin edem:r,,ceğ-i ıdui, iıı
.ıı:ilkre ve Amrr.·ikadan srelecei!i sii\· -
Jcn<n \'ardımları ı!a . afrlıv:ımaz. K :z:ı 
Rostoftan lfofk'ls sil ile in" knılrır de 
vam {!den Y<' Ukrn~·naclaıı . oıır:ı Ru -
, aııın en nıüh:nı ,.ı:ıh[ısı olan lıir cok 
·,,,l:ı ''" ıl i!irm neilik saııayiin; ihtirn 
eıleıı \'!filli Knfk:ı~ lıcilg-e"-iııin ve.Grn
:om ıı.trol ;:;ahasının Alınaıılıırın "li
!IP ı"•CınP-.i ne de mani olaııı:ız. 

Almanlara v:elince; :-on ~iinlerde 
Kırıma kar,.:;ı balill\·an eehri ta'1rnı· 
zuıı arılacak Kafkn- cephesiyle . ı· 
kı aliıka ı 'ardır. 

('ıiııkü Kırım yarını :ıda. 111111 ı·le 

Siyanı - Hindi<;İni 
Tokyo, 10 (A . .A..) - Hududu tayi

ne memur Siyam - Hinıli<;iııi konıisy"
mı. ıl.!riıı lıir ılo,;tluk lı:ırn:ı icinde i,;e 
devam etm_kt~dir. · 

Huclud tayini i:-:i öniimiizdeki mal't 
:ıyındn bitecektLr. ----<ono---
Unıanski l'as ajansına 

L. i\lüdür oldu 
Vaşington. 10 (A.A.) - .Amerika 

radyoları. So\•yetlerin \' a.;ing-toıı bü
yük elçi'i Umanskiııin Ta,· ajan;;ı 
umum milıliirliiğüne tayin edll<liA-ini 
lıildirmektedirler. man><ki, e. ki bir 
gazetecidir. BilfLhar(• diıılnm.ı:ı me,;. 
!eğine girm i~, V :ı~ing-tond a ev,·e la 
maslahatgüzar, sonra Lüyük elc;i ola
rak ı:alııımıştır. ::\Iah1nı oldugıı vec _ 
hile, ~imdi Va~iııgton elçiliğiue Lit
Yinof tayin edilmiş bulunmakt:ıclır. 

---000 

ltalvanlar da itirar: 
ediyor 

Roma, 10 (A.A.) - Bir talyan ge
mi kafilesine karsı yapılan ve bu
günkü t:ılyaıı tebliğindr bildirilmi · 
olan fı;g-iliz hticumları hakkıııda iyi 
halıPr alan ltalvan kanıakl·arıııılaıı 
bilılirildii{ine gBre ton;·eküıı 7 İtal
yan t.ıcaı·et gemisi ta hı ip eclilnıi~tir. 

(~1. \ ' cvYcl Delhidc 
Delhi, 10 (.A.A.) - Hindistan or

duları ba kumaııdaııı g •neral V y\·ı.:I 
Singapurılnn buraya döıımüstür. 

Filimcilik aan'atının yeni bir 
Şaheseri .. 

KARA 
SEVDA 

CLARK 
GABLE 
f'LAUDETTE 

SPENCER 
TRACY 

l!EDY 
( OLBERT LA:\I.AR 

« BOOM TOWN» 

cat başlıyacak 
biıcer menekşe demeti bıraktılar. Tokyo, 10 (A . .A..) - D. , . fl. 

Lu yarımada iizeı·indeıı (•n az 
;)00-600 kilometrr kısaltacak Vn bun Ayrılışlarında, merasimle sclamlan- Gazelt>ler, Panamada, japonyaya 

' dl karsı 1ılınan tcdLil'leıden Amerika 
dan lıaska Kafkas\·ada leessü" eclL'- 1 ••• 1 .a.r. _____________ ,,1 ·, ı lıirlrsik clevletlerini me;;ul tutmakla 
cek cephenin ikmal i~IPrini deniz- \"c ( :·pnl Panama hükümı>ti, Amt>ri-
rlPn .ı·apma keyfi~·ptini sağlıyacak- Fı·nıa"'ndı·ya . '. ka lıirlpsik de,·letleriııiıı elindl· ıııı· 
tır , kııklad:ın La~ka lıir 'i<'Y değ-:Idir.) 

Asıl cepheye gelince: llazer_deni- -Baş tarafı 1 inci sahifede - D .. mektediı·ler. 
---ıı---

Ankara, 10 (Telefonla) Son ti-
ca. ı>t nnlaf!ması iizerine Almanyayn 
salılaıı maİlarııı tcslimiıw yakında 
baslaııaca ktıı-. 

Almanya, iki senec\p piyasamız -
ılaıı 20 mil.rnn liralık zeytinyağı, ku-

·u sebzeler, kuru mey\•e, ku~ yemi, 
/ağlı tohumlnr, tiftik, keçi kılı, de
~i, ve ııı:ızı alacnktır. 

Tlitüıı, pamuk ve mndenler s:ıtı
ııııı yalnız Laıık~ıl:ınmız ynpnc:aktır. 

------000 

zi_\ le Karadeniz anı:-ını g-('(lik ·ız ,.ıu- zırlanıaktadıı-. h·i malüm:ıl alan nıe -
rntle kapayan Kafka:; ><il,.;ılesi sima- hafilde lıildirilcı°İğine gôrP, lrn cevap. 
le kar><ı c"tlclen ideal Lir miidnfna hafta orla,:ınıl:ııı <'\'\el güncleril mi -
haltınİ te~kil ecln. Du ,;ibile lın,;lıcn ~ l'CCklir. 
üc; nokta el.an gcc:ilebilir: Fiıılfınıliya, iııg-ilt<.•rt'Y>.! vercliıi:i ce-

1 - Karadeniz ,.;ahiliııi takiben vap üzeriııcll' ı~war etmekte, !)'.l!) hu -
Batunıa giclrıı yoldan, duıllarınıı~ emni\ te alınmasııı<lan Yaz 

2 - Tiazeı· denizini Lıkilıc ıı Ba - geçemi~·eceği ınOlaleasıncla buluıını:ık-

Cibuti limanı 
\' işi, lngiliz isteğini ka
bul etnıek zorunda nıı? 

Hükumet, stok edilen malların fi
atlerini tesbit edecek · 

küya giden yoldan. tıulır. Am~rik·ı ve inl{iltere, lıu m~v-
:~ - Sil,.;ileyi lakriLeıı ortasından zuda, Finlfınıliva, ,·eniıl-en Amerika, 

"ecen'k Tifli,;e giden yoldan. İngiltero Ye Ru~ya tarafından garnııti 

Ankara, 10 (llustıtil muhabirimiz-
Londra, 10 (A.A.) - Vii;i hükü - H k' t · · · . . . . Ab· den: Telefonla) - ü ume , son 

melının Cıbulı Iımanı ıle Adı~ - "- günlerde gördüğü lüzum üzerine 

bu mallai· üzerin<le alış fiatlerinin 
te,;biti ile tetkikine başlanmıştır. 
Yapılan t~tkiklerin, ·bir çok mallnra 
azami fiat konmıısı veya hükumetçe 
mübayeası için yapıldığı söyleniyor. 

Sahil :olları ııbbeteıı münhnt ara- v.erilme,;ini, Petsamu mıntakmmıdaıı 
·.delen geçtiklerinden ve silsile üze - Rusyaya yiyecek girmesine mü::ı:ıacle 
rinde Jıfıkim ııoktal:ırı ihtiva etme- ec!ilm~,;ini istemi'51eı dir. Finliler, Ame 
likh'rinılen Alman taaı nızlarının rik:ı~ ı, ingilt ıı·eniıı görfüıünii kal.Jul et 
•ulnız bu _volbrdan yapılması akla tiği ve tesebblisü inı<ani sebeblerle de
~ı>lmez. Biııaenaelylı Kafka,; taarru !\'il miinhasıı·an askeri sebebl~rle .rnıı
w ve h~m·ketiniıı ıııilweri Tiflise tığı için takbih elmekteclirler. Gcı· -
riden ve eskiden beri c.Gürci~tan as- çekten İngiltere vo Amerikanııı ma:.. -
(eri yolu> aclı verilen orta yoldan ya saclı Fin ordusunu geri aldırmak, 

baya giden demiryolunun kullanılm:ı- tüccarın satın aldığı \'e depolnrda 
,;ı husu,.;untbki ingiliz isteğini kauul stok edilen malların fiatleı•in i ogren 
~tm~k zonında bulu!ıduğu anla:ıılmak- meği kar:ırlastırnııs. ve bu maksadla, 
tadır. Fran~ız mü~temleke nazwlığı - · -ooo-----

ıılacaktır. :\Iurmunsk ,.~ Ark:ınjel .voliyle Rus.nı-
) Tiflist ro!u. üzerindeki geçidin nın kola.ı·ca ia~e,.;ini temin etm<>kti~-. 
.300 metre ırtıfaıııd:ı, çok dar ve çe- Filhakika bu vollnrdan biri tamamen 
in oldıığu düşünülürse kı~m Alman- Fin kuvvetleı.'i tarafınd·ın kesilmi~ -
:_nıı ~ur'._d_'.ı __ haıekata girişecekleri tir, diğeri de t~hlike_ve g!rmiı:;tir. 
uphelı gonılur. Azıımi biı· ihtimal Baslıca Fin gazeteleri diyorlar ki: 
ılarnk Almanlar Tifli~ yoluna karsı Finlandiya, Amerikanın dostluğu -

nııı bir mümes,;ili, Cibutinin daha zi
radt- dayanamıyacağını bildirmiştiı·. 

---000---

Sıvasta çocuk sayımı 
neticesi 

Siva>ı, 10 (A.A.) - Burada yapılan 
suyım n ticesiııcle şehrimizde 7945 
çocuk bulunduğu anlaşılmıştır. 

Leningradda 
iki köy Almanlardan 

geri alındı 

Donetz havzasında ha
rekat durmuş gibidir 

Sivaı;topolda 

Almanlar iç müdafaaya 
giremediler 

Moskovada yeni bir 
taarruz bekleniyor 

rnrek t yaparak "" esas km:vetle~i na büyük bir kıymet vermektedir. Fa
ıur:ıcla tutarak Yl:1cli Kafkas - Ba _ kat bunu müstakbel emnivetınin t~h
q} ():?ni _Hazer sahilini takip eden likere düşmesi paha;;ına ,.;,tın alamaz. 

Ruıılardan 5080 i tahsil görmüş ve 
ya halen okulda bulunmaktadır. 2865 
i tah~il görmemiştir. 

Londrn, 10 (A.A.) - Rus mey- Londl'll, 10 (A.A.) - Selahiyetli 

Antonesko kazandı dan muharebesi bütün ııiddetiyle de- mahfillere göre, Alman kuvvetleri, 
vam e.tmektedir. Leningrad çevre - Sivastopolun dış müdafall hatlarına 

000 

·ol) uzerınden \'e eğer bazı va. ıta- ----<ooo---
ar getirir veya ele geçiıebilirJerse SQVYETLERE G"'RE 
lazer denizi üzerinden BakGva in - · ı 
ıeğe çalışacaklardır. • 
.. .:\l_namafih bu da çok müşkül gö -
•ınuyor. Bu sebeple galip ıhtimal 
Almanların ilkbaharın harekutn mü-

Baı tarafı bi..,inci ıahifed~ 

Bükreş, 10 (A.A.) - Dün yapılan sinde Ruslar hücuma gıe<;erek iki kö- kadar vai:·mış, fakat içeriye gireme
pilebist büyük bir sükünetle tamam - yü geri almışlar ve Almanları bir mi.ştir. Cenupta Harkof cephesinde 
'anmıştır. Gecp ilk neşrolunan -liste- miktar daha geri atmışlardır. Mos- Ruslar mahalli mukavemetlerle dü:ı
ve göre, 974910 kişi «evet» 17 ki~i kova cephesinin muhtelif kesimlerin- manı püski.irttUklerini bildirmişlt'r-
ıe «hayır:ı> demiştir. de son günlerde düşman terakki <lir. Leningraddıı. ve merkez cephe-sebebiyet vermişlerdir. 

Moskova, 10 (A.A.) - Ofi: 
kaydetmemişp benziyor. Donetz sinde Rus kuvvetleri inadla düşma-
havzasında harekatın bilkuvve dur- na karşı koymakta \'e müdafaaya 
duğu anlaşılıyor. Kırımda durum cid şi<ldetle devam etmektedirler. rnicl aylarına kadar ı:;imali Kafkas

ıayı ve Grazmi petrol . ~ıha~ını (bu-
anın veı•:ıni senNh• 7-8 milvon ton 

'rnclıırdıı') ele gclçirerı>k TI:ız'er deııi
·iııc \'armıık VP ot'adu bahan bekle

Sovyet komiserler heyeti bil- Sl!'fi 

yeni generaller tayin "tmiştir. Bu ye
ni tayinler haıı:lıin im. mcla>ı beri \'n
pılanların en €hemmiyL•lli!'.idir. Pi.yn
rlecle 4, topcmla 5, tankla"d•ı 1 tu;;;gPıl<' 
r:ıl ile piyaclecle 19, topçuda !), t:ıyy:ı

rede 7 \'€ taııklnrda :1 !iimg-eı;eral t:ı
.l'iıı oluıımuııtuı-. 

SON DAKiKA: 

Ak denizde 
didir. Almanlar tarafından bildirir Geçenlerde l\foskova önünde yapı
len Yaltanm zaptı hnberi teyid edil- lan son taarruzdan ı:ıonr:ı Almanların 
memektedir. kuvvetlerini yeniden tl'n>ıik etmeleri 

nclC'ı·idir. 
---ıooo ve kafi ihtiyat kuvvetleri varsa bü

000 

Çör çil Mo,;ko\'a, 10 (A.A.) - Sabahki 
Sovyel tebliğine ek: 

- Battarafı t inci aahilede _ 6 - 7 ,;on teıjrin tarihln·inde yalnız 
bü.ı ük lıir kı,;mı ~imdi müşterek ha:ı- Lcniııgrııd cephesinde 50 Almnn tay

ynresi tahrip edilmist'ır. Orel bölge -
ma karşı hareket h:ılindeclir. Akılen'z sinde Ro\',l'el çeteleri son iki ay içinde 
•le bizimdil'. :ı!l Alman kamyonu, 2 tank, 17 zırhlı o 

lngiliz donanmasının 
muvaf fakı yeti 

10 ita/yan vapuru, iki 
destroyer, daha batırıldı 

Bugiin, Alman lıa\'a kun·etleriııc tonıolıil, 11 kiipr[i tahrip etmi~ler \e 
viis'al Ye acledee ıı :t')ağı müsa\'İ lıu- 500 den fazla Alnı'.tll öldürmüsl<·ı·cliı'. Londra, 10 (A.A.) - İngilteıe bah 
lunuyoruz. Kalited~ıı lıalıis ılahi .etmi- Gcçenk·ı·cle Orelde Alman gaı:nizonu riyr. nezart-tiniıı lebliğ-i: 

Iran 
lngilterc ve Rusyadan 

neler istiyor? 

Bunlar 3 mühim esasa 
dayanmaktadır 

yornm. Pasifikte sulhun iıl:ınıe,;i icin kumantlaııı bu s!'hirıle Jıuluııaıı Alman lng-iliz harp gemileri parlak bir mu 
13irles_ik de\'lellcrct' s:·~·f0 ılilen ıı:İy- subm·Iarı ~ıı-efiııe biı· ziyafet vernıi~- zafferiy'2l kazanmışlar, iki le\·azım Tahran, 10 (A.A.) _ İran baS\'e-
r:tıe!·ın muvaffak olup olmıyacağıııı tir. g mi kafilesini imha etmi~ler Ye vapur kili dün bir nutuk süyliyell'ek, bilhas-
bılııııyo.ruz. Fakat, <.'g'eı- bu g.n.\·ı·etleı· s t t ·ı · h · k · 1 •·ı h' ele h ı· "em'Jeı" ı' (le O\'~·e çe ecı erı ~e r'! gıı·ere - zı- a,. ım:ıye e ıı a P 6 1 ıı 1 sa ingiltere ve So\'yetler birli••i ı'le .va-
nıuvaftak olmaz:a, Lıı ve,ile ı'le ."o"\. _ f · ·ı ı·- · b' ı b b ı h , t 1 1 G ı· " ·· ya etııı verı < ıgı ına_nı e om a arı nsara ugra mış anır. eçen cuma - pılan anlaşmada yalmz tefenuata ait 
1ü_vorun_1 ve. l_ıunu .ö.ll~nıegr 1• kenclı.-ıne t 1 · 1 · t 1 1 n· t · .. ·· ··-ı 1 · g·ı· ta'"\"'t \'C p2 ro şı:-ıe en a mı~ ıı~·l ır. ,ır .·mı- ~'\ı gunu og ·~um sonra ın 1 ız , · ' - bir kaç meselenin hallellilm~"ı· k,·ıldı-
bll' \'az:fe bılıyorıım ki nı·ı·le.c-ı'k J)n\•let 1 1 ı· J · T t b ı 1 t O"eı·JN· -~ n ·' " gın çı <mı~ ve müteac c ıd infiliik!Hr re en aran o cenu unca c es r ·' '· ğ'ını bildirnıiştir. Muahedede başlıca 
ler._.iaponya. i!• har1ır gircıı·se ingilt2- olmustur. Takriben 150 den fazln Al- hima\·esincle sekiz vapurluk bir kafi- ~u noktal.ırın bulunma~ı beklenivor. 
reı.1111 har. P ılanı lıir s:ı,·ıt bı'Jn ger.:ı'k- b -·ı t ı · · t-~- · ··ı m·· Jnı· h·ıbaı· ,·eı· · ' m:ın su :ıyı o mü~ ür. eııın seyre ıgıııı go u~ - • ' · 1 - Iran toprak bütünlüj(i.ini.in in-
mır:cok~ıı'. Eğer modt•ı·n harbin te- Fin cephesinıle do faaJi,·eUe lııılu- mişl<-'rılir. 'it m~lı çelık:e, _\·ıllık çelik i~tihsali yedi nan diğer bir çete bir gece.de miitead- Bunun üzerine 6 pusluk bPse'I' top- gı ere Ye Sovyetler b:a:liği brafınd:ın 
nıılyoıı .toıı kadar olan J'apon~·,·1 ı'•·ı·n 13ı·ı· J.·ı mı·ı·cehhe·~ ı'kı· kruvazör Ye iki clt>st- garanti "dilmesi, ... did köprü tahrip etmistir. ,, ? L"' ·· h' ı·ı· d'l t tan.~·a ımpuratorluğu istihsali hesaba ı·over. ıJi.i,;m:ın kafilesinin yolunu kes - - .uzum ıssel 1 ıı· <' 

1 
mez r:ı-

cl:~hı k:ılmadarı_ yıllık <: lik i:lih. ali c mek ;çin harekete geçmislNdir. Diiıı na asken yardıll!cla buluııt~Imaı<ı, • 
mılrnn olan BırlP:ik De\·letlerle filen ~1acar naibi hasta :-;alıah takriben saat Lirde 'ctu~m:ıııla le 3 - Iranı dogrudaıı dogru.I'~ _:ıl~-
mücadek• açmak h"r halele tehlikeli o- Dudapeşle, 10 ( A.A.) - Re. mi masa geçilince, bu kafile\·e a . - kadar. ecleı~ nıese}e~el·.de lranla sı~ ;ı,..ı, 
Jacaktır. bir tebliğe giire hlikümet naiLi tı:ı~ta- ııca iki destroyer hinıayesincle 2 }le- asken ve ıktısadı ıstıı;;ıırehr yapılma-

Pa;;ifikte :ulhun, lıiddm japon ıl~\'- lanmıstı!·. \'azını gemisinin daha iltih:ık etmiı;; bu Hl. 
!et adamhr111ın malüm arzul,·ıı·ı gı"'oı· . ( A) 1.:r"k" k 1 h ıı· . 8 1 k ' 1 J ıl - Dunım miisaade eder etmez Budape~tP, 10 A. . - ıu ·u - ~ar ınc a eı· ırı pm; u cop ara iııg,iliz ve Sov~·et ku\'\'etleriııin lraıı 
muhafaza edileceğini hararetle ümit met naibi A mimi Jlortiııin sıhhnli sbtcnıiııde her lıiri 8 pusluk toplarla 
ediyorum. Fakat uzak şarktaki Bri - hakkıııcl~ı neııroluıınıı doktor raponı, mücehhez 2 italyan kruvazörü taı·a - topraklarını tahliye etm"leri. 
tanya müttefiklerini ve bugün bahi~ ateşin cHişmrdiğini bildirmekte ve fından him:ıye edildiği göriilmüştlir. 000 

mevzuu olan mü~teı~k davayı müıla- naibin bir müddet clah:ı yntakta kal- Di.i::maııın üstünlüğüne rağmen he- Kavallero 
faa için biiti.in hazıırlıklar yapılnıı::!tır ma.~ı tnv,;iyc edilmektedir. ınrıı taaıTu1.u gec;ilnıi~. on le\'azını ge 
ve yapılmaktadır. mi~indeıı cloku1.u lıatırılmıstır. Bunlar 

Bir çok mahfill"rde bize ı<öyleıııliğl. ~--•••••••••1-, ılan ıııi.ihiııınıat dolu lıiıı· gemi havaya 
ne göı e. ıx·k .\':tkınıla Ucrlinıl<>n .-;ulh Acı bir ka vııJ uçnıu~tur. 11 bin tonluk viiklli Lir 
taanuzu elenilen bir hareket lıeklcme .l sarnıç geıııisi alevler içiııde. lJ1r'.1kılnıı~ 
liyiz. Dunun Lüti.in işaretleri \'e Pm:ı- Bir aydan beri hasta bulunan \'e 10 ~aat ,;oııra tekrar ı·anar halde 
releri şimdiden 'Jitaraf memleketleı·de şehrimizin maruf tüccarların - göriilmfüşti.ir. . • 
belirm~ktedir. \'e bütün bu i~aretler dan Abdullah Ömer Midillilinin Ilir clü~man destroyeri batırılmış, 
lıu istikameti l("fü;t_eımcktedir. flunlarııı cliğ.n· biri de ağır ha,;ara uih·amıştıı'. 
he · ı· · tedavi için yatırıldıg-ı İstanbul -psı ( ıyor ki: Ilir destı·o.\·erin ,\'ed,.ğe :ılııı·ak götü -

«Dünyayı cehPnnenı haline ::;okaıı da Amerikan hastahanesinde rüldüğii tesbit edilmiştir. lngiliz hııl'p 
suçlu insanlar, kanlı lıir zaferler ve yurdumuzun en hazık doktorla_ gemilerine ne hn~at', ne zayiat vardır. 
hıık,.;ız kazaııılmı'5 g:ınimetlerln mu - rının ihtimamlarına rağmen kur Dönüşte italynn tayyareleri torpil-

Fransada tevkif edikli 
Londra, 10 (A.A.) - Taymi.;; ga -

ıetesi yazıyor: 
ispanyanın eski nnzıı·l:ırmdnn Ka

vallero, Fran:-1ada tevkif edilmi~tir. 
Kavalleronun muhakeme,;i, göı·ü

nüştp Fran,.;ada yapılacaktır. Fakat 
1cr halde kendi,i 1span~"'l)'a teslim 
edilecektir. 

---ıooo---

k!idcleratın iizc~·leı·ine kaı)aııan a•'ın- !erle hücum ~tmis.k~·~e de hiç \ıir ne-
) k l 1 " tarılamıyarak Vlefat ettiği tees- B } 'k K } Al } Can 'Ur U mağı ümit ecli~·oı·laı'.> · lil'<• alamamışlardır. Çörçil bu mün:ı- C Çl a ra l Olan ar 

unu ııçık Ye mutlak olaı·ak Lilcliı·- sürle habf'r alınmıştır. İstanbul- st•lı<•tlc. cloııaıım:ı efradına telıriklerini • • 
mek isterim ki, i~ter müz:-ıharet g-örc- dan şehrimize getirilmiş olan ce- ve lıu harek:ıtııı Afrikaya doğru düş- ile İşbirliğı ısten1İyor 
!im, i,;ter tek lıaşımıza olalım; \'Ol istn nazesi bugün saat 12 de lzmir m:ın münakalesini ciddi sm·ette teh- Londrn, 10 (A.A.) - )fiistakil Bel 
diği kacl~ı· ıı_zuıı, ist('diği kaılı;r çetin vapurundan alınarak öğle vak- Jikuye dii~üreceı{iııi ve Nil üzerine <'Ok çika Ajansının verdiği bir habere gö-
obun, mılletın lıaşında Brilaıını hii- ti Hisar camiinde namazı kılın- taııba·i iliin edilen harekPtl€n'.'.! m:ıni ıre, mütareke yıldöııümünüıı te,;idi ~i.i 
kümeti. lıiiyük ve ılominyonlaır· hükıi- olacağ-ını bildirmiştir. nasebeti.vle Alman maknnıları tnı·afııı 

t . 1 k 1 · l'k h ı· ı h dıktan sonra asri kabristana def İ 1 ı · -me ıy e sı ·ı ııı· ı a ııH e areket c- tı• yan teb ığinde de iki destroyerin dan nJ>şredilen bir beyannamede, ilk 
derek hiç bir zaman Hitlerle ve ~·:ıhut nedilecektir. Çok temiz ahlaklı ve yedi vapunııı batırıldığı itirıf edil- defa olarak kral Leopoldün ismi geç-
Almanyada nazi rejimini temsil eclcıı ve yüksek seciyesiyle kendisini m"kte, buna muknlıil İngilizlerden Lir mekledir. BrükRelde nesredilen t:ı ir 
her hangi Lir parti ile miizakere ac- her kese sevdirmiş olan merhum, kruynzöre iki, bir de:;tro.rcıı·c de bir beyannamede miitar.ekeni;ı yıldönümü 
mıvncrıktır. · l torpil i!<:ıbet ettiği icldin olunmakt~dır. olan 11 .~on teı::,rin ve kı·al T -opoldı'ı'ıı 

• zmir ticaret aleminde tanınmış ~ JJl: 

Çörçil nutkııncla, Cinden de lıah=-el- ı~----- DOKTOR ·----•.ldoğum günü olan 15 son te,oırin müna 
· 1 · t · k' bir sima idi. mıs ve c emı · ıı· ·ı: ~ebetiyle her türlü \'atani tezahürlerin 
- Eğer bütün Çin ırkının i"tilaya Ebedi zıyı:ı muhitimiz için pek Afi Agah yasak olduğu bildirilmektedir. 

krr:şı ve ist:~m:ıra karsı a,.;il muka - acı br teessür dog· urınu .. tur. Kral, kendini hnrı) esiri addetti~ı· 
t . ç· ·ıı t' · b' · kl "' Çocuk HastaJ,ıkla.n Müteha.881.lH " veme ı ın mı e ının ıitlın oca. aıı- Kendisine Cenabıhaktan rah'· için lehine siyasi nümayişler y!lpıl -

vük ölçüde yrn~ bir tanrnız yapma
ları muhtemel<lır. Fakat im hu,;u~ta 
bir delil yoktur. 

000---

lsveçtc suikastçılar 
~tokholm.: 10 (A.A.) - Bit· gaz-'

~ııın yazdıgıııa göre, İsve<; r>Olisi, iki 
lımanda bazı V'.tpurlara bornba kol' -
ma_k .i~tiyeıı 1ıiri İsveçli, diğeri yab;n
cı ıkı .sahı,;ı yakalamı~tır. Bunlar, ca
susluk ve bozgunculuk dairesi taırafın 
dan muhakeme edil<'Ceklerclir. 

Ruzvelt nutuk verecek 
_ _Nevyork, 10 (A.A.) - Ruz ·el~ 

mutarekenin yıldönümünde Ameri -
kan milletine ve dünva\'a hitaben bir 
nutuk irad ed"ct•kti r. Nutuk, Vaşing
tonda meçhul asker abidesinde veri
lecek, yarım saat ve belki de daha. 
ziyade sürecektir. Burnda her sene 
Amerikan srfer he;'etiııin hatırası 
amlmakladır. 

---ıı:---

lngiliz tayyareleri 
Londra, l O (A.A.) - Hnva telıli

ği : 

Dlin gece lıonılıardıman servbiııc 
mensup ehemmiyetli teşekki.illerimiz 
Hamburg vr Almnnynnııı batı i,;ti -
k:ımet.'.ndeki limanl-:lru hücum etmiş 
!erdir. Bomlıalnrın hedefler üzerin
de patladığı Ye teksif edilmi:ı hiicunı 
lar neticesinde doklarda ve· ehirdt' 
yangınlar çıktığı görülmüştür. Kud ,;
hafeıı ve Emel en limanlaı ına da hii
cum eılilmil'!tiı'. Dunkerk Yp. o~tnnd 
da Lombalanmıstıı-. Bu harekattan 
2 t:ı,vyaremiz dÜıımemiştir. 

ANADOLU 
,. ..... ._.... ........ 

Sahibi ve Başmuharriri 

HAYDAR R0ŞT0 OKTE .. 
-::--

Umumi Neşriyat MQdQrtı 
HAMDI NÜZHET ÇANÇAll 

---::--

Abon • Yıllıtı 1400 ICr. e • 8 A7llfı 800 
Yabancı memleketlere 27 lira 

-::--
idarehane ı ikinci Be:rler Sokak 

GÜNDELiK TAKViM 

1360 ŞEVV AL20 
EV KAT 

S. D. PEK YAKINDA nın kurtulu~u ile neticelenmezse bu, Hastalarını Pazardan mada her masıııı istemi,·eceg· i mııhakkaktıı·. 

Elh da el 
- met dilerken kederli ailesine ve İki , 

mra nya me enıyeti için n büyük ehem- -gün ·nci beyler sokağında (84) Loııdradaki Belçika mahfillerinin 
8 miyette bir felaket olacktır. Bu. kalp- dostlarına samimi taziyetlerimizi numaralı muayenehaneainde kabul tahmin ettiğine gCır.e, bu b~yanname, 

S l N E M A s ı N o A !erimizin ta derinükl~rinden gelen biı· sunarız. ve t.edavt eder. kralın Almanlarla iş birliği yapmak 

Sabah: 6,43 
Öile :11,58 
fkindi ;14.38 

Akşam 
Yataı 
laıak 

s. 1). 

16,S! 
18,29 

,,. ______________ , histir. l ••••••••••••••ıl ı•-... -----·------•ıistemedlğini açıkça göstermektedir. 
SO! 


