
gı:Jt l'ı 

ı p :ı· 

i bt·~ 

r . 

a 

J lı .. 
lı.::; ... 
C·!:\." 

an' 
el< 
100 
ınaıı 
a1·dl 
e )1ii 
te><tO 
şil11" 

bu ı1~ 
ce • 

meti 
detlı 
taı· 

e ik 
te • 

ilmi$ 
radı· 
cak· 

. 
l 

l}ç:~i 
") ·ı:t • 

ı ndt.' • 
ktif· 
e b tl"' 
. • ;\'e 
1~· .. 

i:;iııi 
u ııJ•1 

Ll ~fl"' 
h ..;t:' 

ihl . 
:.; \'r 

a \'Pt~ 

h i· 

ti 

, 
'fJ· 
sı 
,Z 

I'""" NÜSHASI HER YERDE ( 5 ) KURUŞTUR. "'\ 
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17 ADRES : ikinci Beyler sokağında 
2 nci Teşrin ANADOLU gazetesi idarehanesi 

7941 (ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Neşre d ilmiyen yazılar geri ve rilmez 

Alman Matbuat hey'eti 
lstanbulda 

lstanbul, 16 (A.A. ) - · Ankaraya 
gitmekte olan Alman matbuat heye
ti, bu sabah şehrimize gelmiı tir. 

Günü geçmiş nüshala r 25 kuruştur.1--------------------:--------------------------

Her gün sabahları (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 
~~~~~~~~~~--l~~~~~~~~~~~~============~~~~--l..~~~~~~~~~-----! 

31 iNCi YIL 

Na. 8705 

Almanlar~ . göre 
Rus kuvvetleri cepheye gid iyorlar 

( ' 
Sovyet donan- Sovyetlere göre 

r ' AMERiKA - Al MANYA 

Her iki devletin harp 
ilttnı nıuhten1el değil 

Esasen buna bugün 
lüzum goktur 

Ncvyork, lG (A.A.) - Xe\'
york Tay mis g·3zl"tl"~i veı eliği lıiı· 
haberde c:J:vor ki: 

- Ne Amerikanın, 11'.' de Al
manyaııın harp ;lanı muhtemel 
clc)(ildir. Bugünkü seki! csa,en 
bir nevi ilünı harptir Ye ~on ~~
nelerde tatbik cdilmeil;.: ba"lan
mışlır. nu nevi, askeri harekiıla 
uygun bir siyaset olarak telük;.;i 
edilmektedir. N itekim, j:1 poııra 
Çiııde üç seneclenber i bu sekilde 
hcırp etmektedir. · 

fngiliz donanması 

lngiltere Uzak Japon M. meclisi 
Şarkta da hazır açıldı 

Deniz üstünlüğü Ingil
tere ve Anıerikadadır 

"Şerefsiz barıştansa 
döğüş tercih edilir,, 

imparatorun nutku ve 
Kurusunun beyanatı 

Sandey Taymis, Japon
yayı tehdit edigor 

Bir noktada 
2174 Rus tayya. 
resi düşürüldü 

ması tehlikede Tikvin ceohesin 
mi bulunuyor? de de Almanlar 

Helsinki, 16 (A.A.) - S ı cfani 

Ilitleriıı de bazı devJ 0tıerin lıi
tarafhklarını ihlal ctti!i;i zaman. 
danberi bitaraflık e"ası da deği~
meğe başlamıştır. Şimdi lıu l.ıi
taraflar, ui[racl ıkları tcc:ıvüt. kcır 
şısıııda açıkça clemokrns;ıere ma 
nen müzaharetc başlam,~iarclır. 
Runlanıı. teclafiii lıiwr. ıf'ıkları _ 
ııı fili lıir şekle koymak i"ın, el-' Lonclra, 16 (A.A.) - Bliyük Bri- Vaşington, 16 (A.A.) - SıınJey 

ı1ı:::k~·r~iı!1 di!ıc!..!!b!!!a!i!şk!!!·a~ç~a;,;r!!e!!le!!r!,ıi !!!~!.· !!,'k~ı ;;.u ;,;r·!!!!!!~ J tanya hava kuvvetlerinin Alman h:ı Times yazdığı bir makalede, japony'1-
I' M • va kuvvetleri ile müsa\'i b'ı· hale gel nın, son senelerd~ 'ompatisini dikb

aCarıstanda , mesinden bahseden Cörç ilin ,,utku törtere temarüt ettirdiğinr raz3 rıık 
Ajansından: durduruldu 

Kronştad ile Petersburg a'"a-
dolayısiyle Observer gazel~'iıııl0 çı - diyor ki : 

Sivastopol civarında bir sında Finlandiya körfezi nin bü· Fakat Alnıanbaskısı 
tün doğu bölgesi §İmdiden buz-

kale zaptedildi larla örtülüdür. Askeri müşahit- devam etmektedir ka a 1 ki kan bir makalede deniliyor k•: - Japonya rüzgarın esişin i bekr2' sa ı ar - Deniz üstünlüğüne katılan hrı- !er ve girişeceği hareketi dilşünürkPn, 

ıere göre, bu keyfiye t bu çevr im- Bir makineli f.ırkanzn 
Bazı lngiliz ve Rus ge- ele toplanmış bulunan Sovye t 

donanmasının sıkışık vaziyeti. taarruzları püskürtüldü 
Asker Sark ceohesine 
gitnıck istemiyor 

mi/eri batırıldı ni artırmaktadır. Bu ş id detli so-
k! d d k ilfo,korn, 16 (A.A.) - Sovyet süz-

Bcrlb, 16 (A.A.) - Alm:rn bas- 'ğu a r evam e ece olursa , cüsü Lozo\'ski beyanatta hılunaral: 
kumandanlığının tebliği: \ içlerinde 60 denizaltı bu:unan Moskovadıı vaziyetin iyileştiğini, Bir-

Sivastopola k:ır~ı ~·apılan 1'licum Sovyet donanmasının ilk kanun- !eşik rlevletLrde bitaraflık kıınunuııtın 
farck:itında kıtalarımız k•ıv\'etli ter 1 dan evvel buzlar içinde k a laca· ı t:ıclilinııı m:hver ıçin ciddi bir darbe 
ıbata malik ve ~Ptin mı.idafa~ılı IHr t eşk il et t.ig-i ni :iöy lem i..ı v~ n iha ,·ct F !n-

l::ı l n'•ı' 1<«,'I] ntmı',)nı·ılı"r. ğı sanılmaktadır. ' J ~J' ~~ ,. ~~ '~::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~--::_~D~e~v~a~m~·~4~u~·n~c~, Ü~•a~h~i~fe~d~8~=--
ll ııv:ı ku\·vetlcrimiz, !::iivastopol ve -

l< eıç iizerine ,·apıl:ın k:ırn nıuh:ıre - H ı ...., d 
bf'Jcrinc istirak, düs'I!an gemı'efrıe ava ar sogu u 
''p linıun tesisatınu hücunı rtmi~l(:i·-
(lır . 

Bir So\')'Pl topçek 0 n; ile a.ker l:~,;ı 
Yan iki r.akliyl1 gpn1i..;i11e is;.~betlP!" O!-

- D evam1 4 üncü ıah i(ede -

Sırbistanda 
Dahili harp 
~lüsadenıeler halı."t de

vanı etnıektedir 

Kadeş vapuru dün geldi 
Dün, memleke tin he r tarafında şiddetli bir soğuk hüküm sürmeğe 

başlamıştır. lzmirde kuvvetli b ir poyraz da esmektedir. Denizde fır
tına, kısmen sükun bulmu§ ve Kadeş vapuru, iki gün den izde kaldık
tan sonra dün limanımıza gelebilmiştir. Son yağmurlardan sonra hava, 
yavaş yavaş normal seyri ile kışa doğru yol almağa baılamıştır. An
kara dan gelen haberle r , Ankara ve civarında çok şiddetli bir soğuk 
bulunduğunu göstermektedir. İzmlrde , soğukla beraber, kömür mev
zuu da halkı düşündürmeğe başlamıştır. 

Şehirlinin mühim bir kısmının elinde kömür yoktur. Kömürcüler de 
mevcut kömürün azlığından bahsetm ektedirler. Ellerinde maden kömü 
rü bulunanlardan bir kısmı dün sobalarını yakmağa başlamışlardır. 

FİNLER 
Yeni bazı nıuvaffaki

yetlerden bahsediyorlar 
Hels'.nki, 16 (A.A.) - Fiıı ajan

sından: 
Höngü cephesinde clü~m:ııı topçusu 

siddetli fa<ıliyette bulunmuştur . Fin 
topçu~u büyük lıir düşn1an :remisini 
bombanlım3n 0tmiştir. 

Kareli berzahın111 cenup kısmında 
topçunun hırpalama faaliyeti pek :ız 
olmu~tu ı· . Düşmanın \ 'alesaari biılge
sinele zayıf lıı r hücum tc~ebbüsü kuv-

Macar Hükumet Naibi 
Amiral Horti Macarlar Loııdra, 16 (A.A.) - Buracl:ıkı 

h ü~· Macarlar mahfilinde bilılirildiği

"·l f'') l · ne göre, bir :\facar şehrind0 \'ahim 
! f ütte 1 ( enn yeni arazi kargaşalıklar çıkmış, So,·yet hucludu-

aldıgv ını bil<liri)•orlaı· na sevkedile~k Macar ~sker!··rınin bu-
- l unduğu kışlalarda askerler ba r ikad-

Budapeşt , 16 (A.A .) -1\bcar ııj·ın· lar kurmuş ve em~·e karşı getm;şl<>r-
]•n dir. Bir süvari poli< müfrezesi kışla,·a sınc •• : , 

Donun başlanrn,iyle yollar ynnl!h•n hücum etmiş, iki taraft1n elli ld~i öl
müştür . Halk nümayişler yaparak asi 

kullanılalıilio· bi r hale geleliğ;ndı·:ı ,·e askerlere karşı semp:ıtbir.i izhar et. 
arazi vaziyeti daha ziyade İYi!cf,liğin - n1 iştir. Nümayişçilcl!', polise karşı da 
elen Ukr'1ynaela müttefiklerin hı:rekôıtı fena tavır takınmı ş l ardır. Maca r istan
için şarkta çok müsaidle~ıni~h" r:u ela mevcud rejime ka rşı mu_kavemet 
vazh"t bilhas"a Donctz havz·ı-ını':ı g:tlikçe artmaktadır. Bn vazıyet, bil-

'. ·: . , . . . . . . . ., • ;• · , ·. ha"sa çiftçile r arasında 1<enrl,sini gös-
wtler'miz ı,.·ufından püskürtülmüs

' tür. Fin şark cephesinin tcnuıı kc-<'i
mincle mahalli c:ırpıgmalaı· olmustur. 

Ayni cephcnin ~imal k•!s~ıninıl~ T•"'in 

bıl h,ıssa S,ıhl_ı .cırnı.~.ırın,ı .} .!J.ıoaıı ı111- !ermekte ve çiftçile r , Alman k ı t.ahırı-
cumbrda lcsırını goslermışlır. n ı lıcslemek içi n mahsullerinin alınma-

:1-I üttcfık ku\'retlH hrr tar3fta arui sını rrotcslo ederek lıu yibl~ıı Macru·
kazanmıslardır. l\Iacar kıtıılarnı•n !ıı.- la rn1 kfıfi mikta rda hestcnem~rlıkler;. 
rekiı• ke~imind~ l'hemmi~·etıi faaliret- ni ileri sürmektedirler. -

Yugoslavya kralı Piye r 
na ~~rn. 16 (A.A.) - fsdçre :ıja.ı,;ı

' •erıııkıı lı!lcl ~·ili ı or: 
k Orta Sırbistan s;ıhasında hüklımd 

ll\'\'Nil'ri)'I. giinüllü km·,·ntJer ;ıra
- Devamı 4 ncü Sahifede -

kıtaları müe"'ir mahalli faalıyctlrrde 
bulunmu~ ve ke~if hücumları yapmı0-
J1relır. Hava kun·etlerim;z Ladcıga g;;. 
lünün ~iınalindeki dü.~ınan tayyart2 
n1eyclanluıı·ına hücun1 ·et•ııh::dcr, 2 honı~ 
ba ta~·yaresi tah r ip e~·ll•nıi~l(·t' Ye ti\ 
av tayraresini has~ra uğ'ra~nn~·d:.ırdır . 

teri olmam ı,;t ı r. ._,. .. .._..,...,..,;...,. • ..,,.._, _______ _ 

' 1 SAR tTl.tR 

Almanlar 
~1allım dert 

va üstünlüğü de zafer demeklır. 111- Almanyanın Sovyet cephesi nde kaza-
- Devamı 4 üncü aahifede - -Devamı 3 ilncü aahifede-

l G lYl ifil lÜJ fi1 M~~eB~~D 1 

Alınan her tedbir, 
biziırt için faydadır 

------ ---
Bugün yer yüzünde Türk nıilletinden 

daha bahtiyar bir nıillet yoktur 
HükUmet, İa§e tedbirlerini genişle- manen yardımcı davranan milletin, 

ti?"or. Bu meyanda ekmek m eselesi- bunda da ona hak vereceği aıikir -
nın d ... yer alacağı anlaşılmaktadır. dır. 
Dünya ahvali ve bu ahvalin daha Kaldı ki, ekmek mevzuunun yeni
aonraları alacağı tekiller düıünülür- den e le alınması, buğdayın toprak 
ae, her tedbirde hükumete fikren ve - Devamı 4 ncü Sahifede -=--

Alman askerle ri hare 

Ruslar 
lBirkaç noktada tehlike 

içindedirler 

kat halinde İstirahatta 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Almanlar 
Kırımda şiddetli bir n1ü
daf aa karşısındadırlar 

Koi\"h .. to adalarında l1~inlı·rin l"lint1 

Havalarda harekat ,w~eıı .ıwnimetıcr ~:mdi sa;·ıınıı~ ııu
ıuıımaktaııır. Ganimetler arasınıl:ı bin 

·ruJayı alnıa tcscJ--bu" S- Yine kömür sıkıntıaı çekeceğiz ııa-
... ... .. ' liba !.. Bu sıkıntı, her kış mevsimin- G 

Icrinde ı; bin kisi kav- de lzmir ıehrinin kapılarını çatan, azeteler kışın nikbin- Ruslar Moskova böl-
~"ndı·a. lG (A.A) Jla\'.ı lehlii:i: toniliıbluk u:-:· ceph:ı:ıc gcmi,i, d.ıha 

tnr,
1
un akşam a)TJ a)'l"ı uc:ın ar. ınik- kücük hacimde iki '"'iJ"ı·, lıir deır.n· 

1 k n dü,m:ın ta\'\'lifl'~i fng;ıterc "° köprü dubası, 20 top, bır ruk t~phane 
~h~~Yaıı1;1 h!rlııri.nden 'uzak bh· kaç sanclıfn. ı~ıldaklar, telemetı·ekr, tor
C•h,. 1 ııe. bombalar atnu~lardıı·. llasar piller. 66 otomobil, oldııkç:ı k,ın·e!li 

{!1tnıyetsizdir. Knyıp _\·oktur. lıir tPl~iz istn~\"Ollll, ıclsiz nınkinrıleri 
lıib >ııctra , 16 (A.A.) - ıra,·a ıı:ızır- s:ıhra mullınkları, 67 at, bi:· tr;ıkt•lr, 

6°'. 1'-'lüıı aks:ı.m n~~reılilcn tdıliği: küllh·ctJi yj,·ccek \'c mühim mikl:ınla 
lıug-·:"c~ se~·,·ısınc mensup lan arder ıliıç ~·arclıİ" · 
>.i cttı n ~ımali Frnnsa üzerinde tııarrn- - - -------- - ----

11 .vı:ı~·p harekatında !ıulunmııstur. sı pkınında bir fabrikayı yakmışlıır-
!ıun •1 rı.~en tayyareleri_ tnrafı_nclan dır. . .. . .. 
lııu ,~eıın yakıııında lıır faJ, rık:ı.r:ı Bır yuk trenı. lıazı cluşmaıı knal:ırı 

$"-ffakıyetli bir hücum yapılmıı;lıT. ve otp ıne\'Zileı·i tesil"i: suretti' makiııeP 
ll~rePhtfııyer tayyar<ler i de birkaç h~- tüfek ateı;ine tıı tulmuştur. iki a \·cımız 

Ucum e tmişler ve Bcrç yarını adn- geri dönmemiştir. 

• J fakat buna rağmen zamanında ted - /" • • • [ • • d J.~Ç k • f 
betnıişlerdir bir almaklığımız için bizi hiç de tah- ıgını aza tmaga ça- gesın e muva ,a ıye -

r r 'k edeıniyen bir haldir. lışıyorlar Zer kazanıyorlar 
.. ' uilıisef. 16 (A.A.) - Tııh: ı Motör, benzin, §U ve bu, hepsi de 

hucumla almak tc~ehJ.ıü,i.ı, Al man- ikinci derecede ıeylcrdir. Her §ey- Stokholm, 16 (A.A.) _ Dün Mo•- Londra, 16 (A.A .) - llfo,knva 
lara 6 bin kişiye mal oimu~. bü\'ük lcıen önce, iti vaktinde tutmak ve ted- kova r yosunu n da kabul ettiği gibi, istikametinde cereyan. eden m•ıh ~ re 
bir kısım Alman tıı ırnız'arı akim bir almak hususunda bir prensibe sa- ge rek kvincle, gerek"e Kerç ve Si- belerde Tula ve Moja"'kte'1 lı are l; e 
kalm ıs bir çok \'erleıd" A lnıan 'l •'r- bip olmak iktiza eder. Biz ise, kışın vMtopol önünde R usla r ıçin vaziyette geçen A lmanlar, M~sk0v,!IY 3. gi-

.. ·• · ~ • ııelmesini beklemeği ondan son'ra tehl ikelidir. Bunu nla beraber Sov,·et- den Otostrat l a rı ele geç ırnı ege çalış 
leyışı durdurulmuş \'~ya ya v aşlııt ı l - ıfa (ıunun suraaınd~n mı, buraaın- !er, cepheni n diğer kısımlarındaki.ha- maktachrlar. A lmcın l:ırın yap'ıkl:a1 
mışhr . Pı'ke tan"<ıreler 'e Hı uncu ,.o dan mı tutmak lazımdır) diye araş. berl~r hakkında çok d'.lha nikbin dav- t:ıarruzlar ağır za~· i atla pil'küd;\I • 
yirmınci Alman alayları iiç yer de !(~ tırmağı itiyad ... dinmişiz. Böyle bir ranmaktad ı rl:w. müştü r . 
ri atılmış. \'e ~~mania:· y~ l nız bir ta itiyadın neticesi, hiç §Üpheaiz ki, hal- ~foskova cephesinde son iki günde Londra , 16 (A .A.) - Al:nan . R us 
hurdan b.ın ~ ı şı kaybetm•şl~rda· . . Al kın sıkıntı ve iziyet çekmesi, yüksek Ru sla r muvaffakıyetli geçen ka rşı hü- cephesinden Lond raya gelen hab2r-
m anlar şımdı ta nk ve ycııı takvıye fiatle kömür alması olur. Hem de böy cumlar yapmışlar , Volokolonsk kesi- - o.,,...,., dlWdlhı.-0 oaı.11,..ı .. -
kııvyetleri getirtmekted irlc r . le bir zamanda!. ** - Devamı 4 ncü Sahifede - 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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Singapura tehlike ne
relerden gelebilir? 

1 ........ 

(ANADOLU) 

Altay - Demirsoor maçını 
Altay 2 - 1 kazandı 

17 2 inci Teşrin 1941 PAXARTESl 

Gençlerde terbiye 
Talebe mevzuuna, hiç kimse çı

kıp da (gık, bıktık artık) diyemez 
sanırım. Her dem taze olan bu mev
zuda, hepimizin söyledikleri çoktur, 
fakat si:lvlemekte devam edec~ği de 
çoktur. Hani bir atalar sözü v.ı>-c!ır: 

VtJrdukça tozur .. 
İşte, t:\lebe mevzuu, böyl~ ı,·,. mev 

zudur. 
Dün (Akşam) ga'Zetesı,.i okuyor· 

dum. Dostum Va-Nü, vapıırda .ti bir 
müşahedesini anlatıyor. Söylediği 
şudur: 

Darüşşefaka, Asktri Liseler gibi 
disiplin sahibi bazı mel<tep talebele
ri görmüş ki, terbiye, w~kar, nezaket 
noktasından cana yakın ve ( bizd>!n) 
dirler. Keza bazıları da varmış ki, 
bunlar AnglG-Amerikano - CP.ı ma
na • Fransız tt>sirinc kapılmışlardır. 
Birincileri oturmasını, büyüklere, ih. 
tiyarlara yer göstermesini, konuş· 
masını biliyorlar. Şilmatac. değiller
dir, yayılıp uzanmıyorlar. 

Va-Nlı diğerleri i<:in bir şey söyle· 
miyor amma, bu sükut ile bittabi a
şağı yukarı bir çok şeyler söylemiş 
bulunuyor. Dostum nihayet !!U neti-
ceye varıyor: 

cBize, ecdadımızınkine benziyl'u 
tatlı-sert bir terbiye ve hir kimsenin 
mukallidi olmıyan bir :'1'1illi 1 erbiye 
lazımdır ... » 

Hay ağzını öpeyim Valacığını. Fa
kat ortada bir hakikat var: 

Maarif meselelerine, te'!"bİye i~le. 
rine dokundun mu, sağdan sold"n 
bazı modern ulema da hemen ayağa 
kalkıyor ve ayni mevzuda to."Peyce 
kalem sallamış senin ve benim gibi 
İnsanlara, «muasır mektepçilik, mo· 
dern terbiye» diye diye ilmi ıstılah · 
!ar(!) içine gömülmüş bir yığın mar 
tava! okuyor vP... Pvet, hi2c ( "("rİ 
kafalı, falaka taraftarı cahil) diyor· 
lar. Gerçi zora gelince mu:\rızın -.luı 
na (cahil, geri herif) damgasını ya· 
pıştırmak moda olmuştur amma, in· 
san yine kızmaktan kendini ahı.mı· 
-Devamı 4 nıü aahJ'ede -

Ekini erken ekıneli, n1e\·sin1indc de kurdun 
çıkıp çıknıadığ"ına haknıalıdır 

YAZAN: Nihat iYRİBOL:' 
çıkıp taze ekinlerin yapraklar•1!1 

toprak İçine çekip didikler ve gerrı 1 • 
rir. 

Kurdun en çok oynadığı aylar• 
ikinci kanun, şubat ve mart ayları• 
nın ılık ve güzel havalı günleridi~'. 
Eğer bu aylar ekinler büyüyemerrıı~ 
ve cılız kalmış ise bu kurdun zarar!' 
na dayanamıyarak kurumuş v netı• 
cede ekin tarlaları çıplak kalrrı 1f 

ı J Al:>ül YON Ordularının'"'"'""""'""""'"'""""""·~ rimize doğru lıir i"tikam~ttcn ?ıaı:e~:ıı demektir. . , 
~ ~ Davou:;t kolordu,.;t. dokuntulerınııı, Bu kurdun Egede en çok oynadıll 

17 ·aba hı, gün doğmadan. ~·ann
,.:ık nizamdı n• heı· kol tümenler -
den meyrl:.ınu gelirilmi:;ı oldugu hai
ne, yol i:;tikanıetine cloğru hareke
te geçtJik. Yani geldiğimiz tarafa 
doğru yola çıktık. 

MOSKOVA BOZGUNU § kazaklarla ,;;ıı·ılmı~ biır halde, fakat ve zarar yaptığı bölge MenemeP "t 
• : bize do<Tru ilçı·Iemrkt.e cle,·am ederken Alaşehir ovasıdır. O alanlarda re0 <

1
' 

~ i göırclük~ Kazaklar, caıılarından bezmi~ berlerı'mı·zı'n ı·yı' tanıdıg· ı bu zarar •
1 

Yolıın kenarına gel<liğimiz zaman. 
kar~ımızda ormanın keııann<Lı mev. 
zi almı~ bir Rıı,; kuvvetini bulduk. 
Bu vaziyetten kim"ecikleıin h11beri 
··oktıı. Derhal lfızımgelen nizamı al
~ıak için emir veı·ildi. Solumuz \'e ge 
rimiz oldukça yüksek :;ı!'tlarla ce\'
rilcliği için emindi. Yol bir vadi gibi 
çukur anızıideıı geçtiği için Ru s atl'~
!erine karsı da mahfuzdu. 

Hizıim ö'nümüzde 250 adım mesa
teıle (genç muhafızlar) fırka~ı ''ar
'!ı. Bu tümene nıeı-;hur albay Luron 
kıımancla ediyordu. Sağımızda lıir 
takım tümenler daha y-er almıştı. Ve 
bütün lıu kıtala~·ın topuna birden nıi 
·ıratol' lıizzal kumanda ediyordu. 

Ben inıp:ıra tunın on adını .nıı11 n
rlıın, anki bir gecit ı·e:;nıi yapıyormıı~ 
ı~ibi muntazam \:e :ık adımlaı·la geç
tiğ.ni gördüm. Gözler imparatora di-
1<ilmi . .ti. Herkes hiı· birinin omuzun. 
lan bakarak onu takibe çalı~ı~ Ol'. a

• tıınlarıııclaıı ve harekt>llerinden is
~ik halimizi " eçmcğe çabalıyorduk. 
· fmparntor kıtalarının t:ım ortasııı

da yer aldı. Tuttuğu ,;Pr, harp ,;aha
.~ının en trhlikdi nokt:H I idi. Dıır:tSI, 
Ru s topC'U lllP\'Zileıiniıı tıını kar-t
~ıııa dii 7üyorclıı. 

Den. bundan az •oııra kolağası 
Delııitrt>nin :ırkasındaıı iki adamım
hı birlikte ·ilcrlemeğe başladım. Ya
nıma aldıklarım iki kıymetli do:ıtum 
t ıı: Graıı~:i'l' ve Leboude !.. 
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........ ,,,_.- k tl eln1i" 1 lı - ve ta :ı arınııı sonuna g ş o an u kurdu kara bir böcek yapar. Bu kıt, 

YAZAN: Napolyonun Perde ÇEViREN: Şakir Hazım askerlere salclırmıvorlarclı. ra böcek biri başak ve harman t"., 
Çavu§u Burginyon Ergökmen Görünen ve uııl;t~ılan şuydu: ıı ~ manında biri de sonbaharda ilk ya .. 

- :rn - Sabahtanberı, ~Iareşalin koloı·du,;u, murların yağdığı günlerde olma_lc ~: 
tcıı ilk zanıı· göıen kolağası oldu. \'irmi'), karşımızda da mevzi almıs bu- daha doğrusu hu kolordum;n bir takım zere iki defa görünürler. Bu boct'~· 
Pı:r. gülle kolağasının iki baca~ını 

1 

luııuyoı:.lard~. Topçu hemen hemen ·heı·- peıakemleleıinclen iba~· t 0 an bir avuç ler toprak içine girip orada yuın"~rı 
ke:;ıp :ıtmı;ılı. keste clc•ı:t b ı r tarafımızın çevrilmiş ol- kuvveti :ıarmıı;; olarak takip ediyorlal'- !arlar. Bu yumurtalardan da elc't· 

Bacakları dizlerinin üstü nelen bı- cluğu kana:ıtini uyandıracak bir tarz- dı ve mareşalin a"kArleri, ortada ko- kurdu adını verdiğimiz zararlı kıır 
c;akla ke:;iimişti. Tek kelime sö.vlenı~- da ateş edivordu. mulanları olclugu halde, en küç[lk hir ı k J I .. k. arçı ar. "e 
elen ve en küçük bir se:; çıkarmadan Kolağası düştükten bir kaç dakika rahat.,ıılık duyma< an :u unelle yııl- Ekin kurduna karşı Pn güzel " 
olduğu y{!rc yığılmıştı. Bu anda kul- ~oııra, olduğumuz yere imparat-0r gel- l:ı.rıııa devam ekdiyori~~·clıl. pratik tedbir, ekini tarlaya erl>~ıı 
ağa-ı elinde atının yuları olduğu hal eli. Bu, muharebenin tnm manasiyle Böylece lıu .u:·\·e ııı c e yaklasnı:ı.·- ekmektir. Menemen ovasında u:ı:" 
ılr iinlimüzrle ilerliyordu. ba l:tclığıııın delili idi. ta olduğunu gonıyorcluk. Bun, bu ka- senelerdenberi yapılan araştırın•1'' 

Kumanrlan düştüğü zaman, biz Birden çok hazırlıklı oldukları go- filenin arasında ~e~hu.r kantinci arn-\ göstermi.~tir ki, tohumu eyl\ıl ııorı~ 
le .clurrı:ıağa mecbur olduk. Fakat rUnen Ruslar bütün topla•riyle ateş et- bacılari.yle, kant ı ııcık•l'ln çocuklarını ve birinci te,rin içinde tarlaya sıı"}, 
. •femız durmağa müsaıit değildi. tikçe saflarımızda durmadan boşluk- farket~ım. . . , _ lan t>kinler, kurdun tam oyo~ıl~'~ 

'ı anından geçerek ilerlemek isledim. !ar meydana geliyordu. Her atış, cid- Kafılt>, lııze epe~ ce . sokuldugu in- günlere kadar büyümüş ve ıY"'' ~ 
Tam yan taı :ıfında •iken kolağa:Hnın eli kayıplara sebep olmaktan geri kal- man, Rus lopçıısun~ın lıır ><alrnsu hl!'!· yapraklar.mış olduğundan kurt, lı~., 
gözleri ıı<;ık, fakat dişlerinin bırbi- mıyordu. Bizim daha çok mahdud sa- !arın içinden geçlı. .Bıze gönderilen, ların yalnız dip yapraklarından ~;ı 
ine çarpar bir halde gördüm. İhti- yıcla olan toplarımıza gelin~. daha fakat mare:ıalın kafı!esine za·ı·ar \'e-: ikisini yiye~ilmekte ve ekinin 1.1 • 

.l"ll"'ız clurakladım. Delaitre bana usta ellerde olduğu için ni:ıbi olmak ren bu g~illeler, .. ne gıb.i kayıplara :<e- yaprakları ile kamışa dokunarrı"01 ,, 
, azin Lir se,.;le şunları mırıldanır gi- üzere, daha iyi neticeler \'ermekte ol- bep oldııgunu goreıneclım: amma, :,,ı- 'ı ğından ekin kurdun zararından ı-ıı 
·,i ,.;ü~ · lecl•i: <luğunu söylem'?liyim. Yani d:ıha az dınhrın \'e <:Jcukl~rın kopardıklan tulmaktadır. .. 

- Atımın kııbm·lug"uııdan tabanca- c.alı~makla Rtıslaıra nisbetle oldukça çıg"lıklar oralarda hır .;evler olduğ•ırıu I G k.l · k. 1 • k d·•rl o) ,, • .. · · eç e • mış e ın er ıse ur ~ '/iP 
ıırı nıı alın \'e beni bu azaptan kuı - daha iyi neticeler elde ediyorduk. anlalnııya katı gelıyol'Clu. Ru,;l:w. ;:z 1 ııaştığı günlnP kadar büyüyelflc 11 ıı 
:ı rnı:ık için beynime ateı:ı edin. Size Bir müddet !lonra, toplarımızın bir ,·eya çoJ, herhaldt> bir tesir elde et-. kurdun ekinlere saldırdığı :ı:a~ıı· 
·alvarıyorum. kısmını başka bir tarafa nakletmek mişlercli. 1 henüz taze olduklarından kurd 

Fakat hiç k•imse bu cesareti gösle- için söküldükleri z:ıman, düşman za- __, . (Arkası v·ır) -Devamı 3 üncü sahifede_.. rcmecli. Gözlerimız yaş dolu, ba~la- yiatı azalmıya başladı. Maneviyat iizt!- ____________ ..,._,.._,_ ___ ..;;.;.;.;:::::...;;...:::::;.:..~;;;;.;---

rımız eğik. cevap vermeksizin zaval- rinde mühim te>sırler yapmakt.an geri DiLLERE DESTAN OLACAK BiR FiLM -· 
lıyı orada, olduğu gibi bırakııı iler- kalmıyan bu hal öğleden sonra saat 
lemive basladık. ikhe k:ıdar devam etti. 

B~ı :-1ırad~ Ru~ bataryaları ikinci Geçen bu müddet içinde Ru>ıla~·ın 
Baştan aşağı müzik, şarkı ve şiirle dola 

B İ R Ş A H E S E T~ 

Unutulmaz bir balo 2ecesi 
KIŞ KİMSESİZ ÇOCUCUN KOR. 
KUNÇ DÜŞMANIDIR. BUNUN
LA SAV AŞAN ÇOCUK ESİRGE-

ME KURUMUNA YARDIM ET 
ÇOCLK ESIRC;J~~rn K 'Rl::\H." 

GE. 'EL :\IERKEZ! 

Jllz. bizim kuvvetlerin ileri~iııe geç 
ın · ş . yolun öbür tarafında varmış ol
duğJm zam:.ııı, Ru;; topçusu bütün 
toplaı•iyle ;ıte§c !>ııııladı . ve bu ,ııe~ . 

lıir a ı:ı daha açtılar. Bu ateşten, ar Kranoe yolunu bize kapamak üzere 
kamızda üç dört kişi daha yuvarlan hakıki ricat yolunun vı-tüııe bir kuvvet 
dı ve daha geriden gelen !er, bu yara göncl~rmek istedikleri göriildii. İmpa
lılarla IJirlikte kolağagını ela götür- rator bu harekete oraya, Rusların ön
clııler ve böylece biııi de bir vicdan a- ce, eski muhafızlarclan bir tabur gön
zabınclan kurtarmış oldular. · dcıı:mekle c2v:tp verdi. Bu tabur claha 

Umumi vaziyeti burada bir daha çokluk olan Rusları durdurmıya m·ı
hlililsa .etmemde fayda var zannediyo- vaffak oldu. 

OYNIY A NLAR: 

....,.......~--------·~ ...... -------------- rum, Ru~l:u· sağımızı ve gerimizi çc- t~te böyle bir vaziyette iktın, sol ge-
ZARA LEANDER VE DiLBER MARIKA ROKK 
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17 2 inci Teırin 1941 PAZARTESi '{AftADOLUJ -· 
1 ;uİKIRL E R 1 ~~~;AEDERKEx, mu•dJEkin kurdu 
t 

ve Hamam lkiç~şmeliktı> Çuku:rçe~me<le Kilmil BUGONKO PROGRAM - Baştarafı 2 ncı sahifede -

l.•kıı•anl:ı , KaL.H_,, ha.ı·atından a.nı •• •. pnşn cadde>inde Nesim oğlu SU!eyman 7 "O 7 33 ... k 7 4 ~ A d 
.. d ı t k l " Gür•es, annesi Fidan ile kavga etıni~ •" program, . muzı , , " · !arın hem ta ze yapraklarını, hem e 
' , . ev ı>t eş 1 atı W ıclaresi ke<sı_is 1·:ı ıı-.· habeı·lerı·, 8 mu"..,ik programının çok naz ı"k kamı•ını d a k emirerek ku ett "'ı ı l h w kn\'ga\'3 karrn,an Hidayet ~!eııtı,~ · " ' , '" amıııı ar enü" l'elıa'et içi·~clc de\",ımı, 8,15 evin .aati. 8,:rn muzik )aşn·orhrdı !'" "k k 1 adında birini bıçakla muhtelif yerle- rutur. 

k .. · : . · ,u,.·u '~ ·aıa ııılık l'alı 'I pı·oaı•o, mı ııın son kısmı , J 2,30 prog- Bu kurdun her yıl zara r yaptıg" ı utıe], rnı ıd ı k' 1 k riııden ağır "urette ynrnlnmı• ve tu- ... " 
,.. · an:.' 11" t ·ı zor u.·Jar ı·(i. tulmustur. ram, 12,33 rast makamından ~aıkı · yerlerde eğer geç ekilmiş ta rla lar 
·lllldeıı kuvwtli iclare~·i !t•si« \'e te~ıiıı lar, ı 2,45 Ajan• haber leri, 13 lıüz - varaa ren çberle rin çok dikkatli da v-
~~·ı:ubı1'lm1:k içi

1
n ıI0iıı kıııTct ,ıe lıa[tlılık SAHTE SUBAY: zıım ve kiirdili hicazkar makamın ranınaları ve tarlalarını kanun ayla. 

;" .,, 1 \'al'C ı. wın"ıılar milletleri Evvelki gece Tep.eciktc Kfığıdhıııw 
13 0 

k k . "b k k .. d • 
ıclare içiıı yapılaıı büliiıı kunun \'(• ııı- caclde,iııde Nihad oğ-lu Mehmed Asaf dan şarkı l ar, ,3 anşı program, rından ıtı a re n sı sı goz en geçı-
zııın l d üzşeıı. ~khnıedin meyhnne,.inde 'eki 18 progrıım, 18,03 radyo dan< orke.; / re rek kurdun ilk zararı g örülür gö-
ı .. an ıır iıı,• i~tiııaıl «tıiriliyır·ılıı. Eıı •ı·.•ı·.'ı, ı 8,50 sarkılar, J 9,30 Aı'ans r u" lme z hemen köy muhtarına haber 
l\U\\etla \'C hr.k • ·ı .. l 1 i<;crkcn oraya g-~len bir .ş~hsa kaı·~ı ... .-. · • 
h . • . , . ·. •1 ın! .ı'I '""" :ır ;,r da nı- ı·-- haberleri, 19,45 serbest on dakika, vermeleri ve köy muhtarının da bu 

.anı ıe.slerın tesır!t•rıııılı•n kurtulan'!- kendisine •ubay ,;üsü vere ıgıııclen lu- 20 l" R d . 1 JorJ ı Il'J · tulnıu:-;. Adli~e~·<ı \'erilnıiştı,r. 19,55 şarkı ve türkü ler, , ·> a yo haberi zıraa t memuruna. u aşt ırma· 
, arcı. , gı;izlik ,·ıizüıııleıı lı:ızaıı · · "UZetesi, 20,45 bir halk tü.rk.üsü öğ- farı lazımdır. Ekin kurtları yağmur· 
ıı·fa~a çıkaıı lıir !ıustalı;,; lıiilün b''' HIRSIZUT\: ~ 
hııı t h lk Gazibulrnı·ıııda İtfaiye merkezi renivoruz. 21 ziraat takvımı, 21,10 lu soğuk, don olan havalarda top· 1 

aKn a ·ıııı 'Stil(ı ediım· Ye bir mu".,;'ık, 21,30 temsil, 21,45 radyo sen ra'g· ın derinlerine kaçıp görünmezler rok l!ını;el<'ri öilhru;•ordu. önünde bir ıırabad3n 25 tane boş tuz n 
O ı c.uvu!ı •·alarak ,;andıkçılarda Yusufa foni orkestrası, 22,30 Ajans haberle. ve zarar yapmazlar. 
. zarn.ın arın t.._'1<.i.kkilerinf' gür "'( ..... · 22 5- k k b d 1 k k b 1 1 tnıllctl · ı f ı · 1 22 li'l'a.rn satan Bu.nam Ze.nıel z:ıLı- ri, 22 ,45 dans mu,.,ıgı, , iJ apaııış. Fa at u ara a ı ı , aıca u ut u ·· erın ııışına e a <etler dııima Al- .. ı · d 1 1 l ·ıh I' t t l J ı oo veya guneş 1 ve on o mıyan gün e r-

h•ı a. ve. 'iM .. '."<1.ak,ıL<.zlik yüzünıl'.'" ncıı u umuş.ur. { d d b" k 
. ınırdı. H.ı,t ı.ıl.larııı Ç0)(11 da temız. BiR TOKATT..-U!A HADiSESi: Pan1uk stanc ar 1 de bir en ıre çı arak ob~~ca za rara 

'Jı:• • t · l'k Kordonda Ta.ı·.rnr• "incm:rnıııd.·ı .·\ b- " başlıyacaklarından bu gıbı havalar· 
1- • rıayc sız .ı ·ten l'e "irnyct l'e isti- l .. •- d d h k b ı · ııla ı 1 l rlurrahnı:ııı adınıla lıiri>i, ,ebebsiz Ali Pamuk mah'Lı ünun s ... n ar ı a ·- da renç er erın tarlalarını hiç göz-
] 'rı c a il' 1 <ten cılunLı . halk cami- k kı ncla alınan karar ve tedbiı·lerin fht- den kaçırmamaları lazımdır. Zarar ı:ı·.,. ve ki!i"elc•-,, gidcı·; hastalı"ın ı:c- Er:ılkaııı lo ·atlamı~tır. Alı, zabıt:ıvn . d k .. t h b 1 c·ıı j · ı " eı·k.'ıı·t•l ••lıııı's .. ·.s.• cl 0 s.·ııııı·.·ı cl,·ı\•,•ı·.·ıııcl:ııı ltırd-e h~tikrarı temın e ere· mus a ~il he nüz aş amış iken vaktinde ha .. . ·ı nıesın(' ( ua cdl~r:ı:ıı·ıl~. nu tırarla ';' .. - .-, l 
·ıkıl! k · ,·ez .~"c·ıni<t-ir. lehinı> olacağı ,.e fayda ar lemin ~cı •. ber verilen yerlere d .. vlct ilaç ve 
: ı \'<.~ Zt' ı idur,•riler teınizJi• .. in '' ·""''" -< k d' ıı ı ·"" ~ C<:!g"' i tabii görülme te ır. makine göndererek zararın onune . ııanı an geldiğini, iııı:ıııı lılitiin 0"111 -~ 
:n::ıaııJarııı t .. ·miı;li_g-,. riavctlerınin ~·11+- ( -. H p {( t • Bugün alB.kudarların Borsnda y~ql:ı. geçer. Fakat zarar ilerlemiş, iş itte n 
111 v . • ,, ... • • a ran ına na- cakları bir toplantıda evvelce biriııci v.,eçmiş, ate, bacayı sıırmı• ike n veri-
l< Ug'tıııu telkin eıler!.,nli. Billı:ı>.<a ld • 'b' ' 
ıeak iklimli .r<ı·ler.Je kunılan hükii- Jıive J ·ongresİ topland kalıtc akala için o ugu gı ı 2. 3 -,·e len habere koşan memurdan ve gön 

ıııetler ha'kında pisıikten kolera veba - \. ' l 4 üncü kalitelerin st:ın<lardları da t~,. derilen ilaçtan f ayda beklemem eli-
'"'' t 'f" . • C. H. P. Karantina nahiyesi kon- bit edilecektir. dir. 
1 : • 

1 ıı.s g Dı 0 zam1nlar i>'mleri bile gre>i, dün saat onda Vali Fuad Tul;- oooı--- - - --------------
ıılınnu;<>n h:ı>talı~laı· <Jrt1 ığı kanı- "al ve Parti viliiı·et ve kaza idare he•"- SL' ÇAL.lf ! S: 

l'I l'iarclı. , ~ l(iralık e 
j etleri :ıı:ılarının iştirakıyle toplanmı~- Karantinada Halil Rifatpasa c:ıtl- \' 
n•anlanıı havataıını!a ayTılıııaz .ır. cle". ı'ıııle ~1ehmed og"lu Adem Da;;ı·". tan- G' t t el • k noı· lıızım olan .-uyıı 1 mlıındu•'u rer- •· h ·' ·• k ~ ,, oz epe ram vay tıragına ço. ) .ı· 

1 ı "' · "a :ye hey'etinin ;;enelik iş rapoiu lı kahvesindeki su şir ~ti saatinin ile- kın 9.1 üncü 'okakta 15 15 ııumar:ılı 
ekrr '' pi.slığiıı m.ııı" ·ı kalmaz. Zaten ittifakla ta,viı> v~ kabul edilmiş.i<r. rı' kı·.·mın" bır bor u ilave eder~.k .•ıı k' 1 kt 1 · · · clevirlerflenbcrı iıı,anlar toıılulıık- • ., ~ , , yeni e\· ·ıra ı · ır . slırenlerin 2 iııcı 

J· 1 . k :\Iüt!> .• akiLen dilekler görü~iilmüş ·;e çaldığı şikıiyel edilmiş ve zabıtııcu Kordonda 88 nuıııarııcl:ı di~ tabibi~<' 
.ırını < aın1a su enarl:~rında kıırnıu;-;- \~ ı ·ı • ı t 
lard_ır. Bugün k' ,

1
,.l'il!I llızum \'e kı;·- a ı, dı ekler müna:;ebetiyle söz sö; ·e- tahkikata bas anmış ır. mürııcııat ehin. 

ın t 
mi~ tir. :. .... ••••• ••••• • • ••••• ....... • •• ••• • •• •• • • ••• , •••• •••••••• •• ,,, .. ,., ... ,, , ,,, ,,,, , . .. •• ,, •• 

0
. ,,, 11 11 ... ,, ....... • • :.. 

«_1 tamamen ta?.;diır €diln1i·,:; bulun-
cl 1 Dııha sonra yeni idııl'I!.. hey'eli se«- : J • L A • ı• " • JJ"' ı : uıcıı ıu an medeni olan bet· memleketin mi yapılmı~ ve hey'ete Bel'?d iye mec: f ZmJf ev azım IDJf JgJ an arJE 
~ıı küçük kasa:.ıa•~ı·ı d.ı tem,z suya !isi azasından Kültür matbaası sa h 'b: : : 
h1aliktir. BB 0 D " 1 F h . 9 E 1 .... 1 t :;,,,,,, ............ ,,,, ••••••• ~ ·· ······••••••• •····················· .. •·•·••u••········· .. ··••••·······•••••••••: 

(·un1huriyet dı=-\·rin1iz.l giı·n1eclen ·. nler ııı er.~ ~-a .~.ı .. ·~ u ! n J - Harbiye yedek subay okulunda satın alma komisyonundan : 
<·vı·cı nıcnıleketimi.z.le pek lıiiviik ne· n;:ıtık telefon mudurlugu .;eflerınd~n 1 - :\Hiteııhhit nam ve hesabına 50 toıı prime :;abunu açık ı>hiltııw 
bir! ı ı b · 1.unın,, Avt.ıkut. Remzı Duyar ve Bele·. ile münakasaya konmustıır. <>, 1 ... ·.·ıf ve hususi '.artlar konı:.,mııı-

<'r ve n1.nntJa ar uluı,n1 ısın~1. ray- ch,\'ıC fen daı re:-.ı ınemurlaıJ.'J ndun Relık r. · 
ıııeıı lstaııiıulıla Terl.;ı,,; ı·e Il amıcl've da göırülür. 
•>ıınJ · d ·ı · · · · S~zen intihııp edilmişlerdır. 2 Beher k ı lo ·ıııııın nı h ı d ı· ·~ kııı·ıı'ttıı· crın ı• ın.ı t~nnı yapıln1ış 'tk.::ır Yeni idar<.! heY'etine n1uvaffak1\·._ıt- " ~ l1 amm~n >e e ı 't•> ~ • 
8Udan lıa•ka lıı~ lı!r ~ehfr , .. ~ ;,asao:ı-

1 
. l'I .· · · ,, i ha lesi 29/11. 94 1 cumartesi günü sııat 12 de yapılacaktıl'. 

•'.",k'azdrateen\ı''ı·~z ~.-u:'u'umaıl'ıc t .. ı.'o':·iıaıtı.ı .~_:cıhpıırl"'.~.e.< Jt'la<pı oeınız. M meoıı·sı· açıldı Taliplerin tenıinatalriyJn birlikte Harbıyede yedek sulıaı· ııkıı· 
.~ .,, .: " .... ~ luncla :-:atın uln1a kon1isyonuııa müracaatları. 

kasalıalarııı m"haıle :ıralarında ban 1 13 - 17 - 22 - 27 
hayır •ah::ı:e .. ; tarr.iııııJan iıı-.ı dıi./ -Bat tarafı 1 inci aahifede - Hnılıi11c }'edık Subay Okuluııdrı SA. AD. Koınisyoıımıdan 
rılmış umumi çe~m,,ı,,r~ is:ılc ,·dilmiş nacağı bır zafere d'1yanmaktadır. ı<'«· ı Yerli hayvanlar ıçin ~0 .000 adet yem toırbası ve 30.000 adet 
sular halkın ihti.nıcıııı t<•m"ııılt•n ç:ık kat son hafta ıçinde, japonya ıçın gebre kapalı zarf usuliyle miinaka•a.ra konmuştur . 
uzaktı, <'hemmiyeti haiz iki hadi:<e olmuştur: , 2 Evsaf ve husuRi ~artları konıiwonda görülür. Yem torbalarının 

1-'ı•yizli Cuınhı.ıı.•et irnıresı az , . ., l - - Alıııan ilel'leyişi, japonyaııııı beheriııin muhammen heıl<'li 1S5 kuruş \'e gebrenin muhammen 
kıRa zaman zarrı•ııı.ı lııı ııoksanlıgı bh· istcdıği gibi çıkmamıştır . bedeli :ı.1 kuru~ttw. Bütün partiler bir talibe ihale ediil'ceğ gihi 
\'ok yerlcrı!e br~ı•ıulı re lı•ı ıı.ıksanı 2 - (.,örçıl ikı ııutuk irad etıııi~ re ılörtte bir mikdarından ""ağı olmamak üz<>re a.vrı ayrı talıplere 
"'asıı prensipleri nrn>ıııa alnu~ \ıı lı!n. japonyanııı gerek kendi emellerine, ;re- dt' ihale edilecektir. 
maktadw r~kse nıihwr temayüllerine uydurdu- 3 lhalP.oıi 29 11 ·911 cummit•oıi Raat 11 de yapılacaktır. Taliµleriıı 

llnlkınıızda "'kıd'!niwri koklesıni;; ğu takdirde tek ba*ına harbe mec~.ll' teklif mektuplariyle ihale ">uttinden bir •aat evvel HarbiyeJ,• 
\'e maalesef henüz deği~Uı'ıimcrniş kci· kalacagıııı bildirmiştir. ,-,,dek subal' okulunda satın alnıa konıi,~·onuna müıı:acaatları. 
iti lıir zihniret varılır kı im da h~r G el ı · · · ,:ızele, yazısının ~onun a c ıyor ": ,.,. · l~- 17 - 22 
f;(lyj uILtuğou gibı üz ~·ıııdı: rlurılı.1ğ:tnıuz ·- l·::-'t:f verici bir ih tilitf ç ı ktığı tıtri. - ...,.,....~---:--:--":"'--:--:-~-~--:-~~~~~:'.'.~:":"::-:"' __ _ 
•'· ı n· ·'e 1 ,.·e·t 1 J • ı ... · ı. · Harbı'ye yedek •ubay okulunda salın alma komisyonundan: 

.. ~i. ı u ı t! ı · '?Jl >E \lemeJ\dJ", utı dırde, Amerikanın büyi.ik, taze, tecrÜ· 
Vaziyet bizde tcşkfiiltc;!lıri İ:-jiııin hentız beşi az ol nlakla beraber iyi ycti~ti r il- ı ) lü ti'u hhi t na ın Yt~ hı ~:.dH n •ı :;o tın priıı"' ~nbunu a~1k c>ksi tnt, 
CanJnnmadığlıtl itir<ıf f'<lı}"Ol'. mİŞ ohllı tfonanma~lOlll yard lOllll l 1~k ile ntünakasa.\·H konmtı~lur. . 

!! k , b' . k k " 1·'.ı··.·,·ıf , . ., hıı-.·ı ı • ı· .-.aı· ll arı kon1,:;ı·oncl t g·fiq-(ılti r. Beher kılnsunu•ı "ı ·etlı ır rnlı,;o, ·aynıa ·aını \'e- iyı giireceğiz. Kıtalarııı mukaclder:ı- - " " 
•·a ç:ılı<kan bir loelcıli;-:; rehi olan nıü- tının da lıir kere cl:ıhıı olarak, büytik muhammen lıcılcli 4~ kıını~tu r. 
teş~LıLis \'C uyanık h3lka malik bulu- denız kuvvetlerinin i~ birliğine b:ı,:lı :ı lhal~.<ı 2!\' 11 n.11 cunıart,o<i ııüııü s:ıat 12 de )·apılacaktır. 
n h . k b · k T .. ı·ıı1loı·iıı tenıinatlııriyle H al'biy~de ,l«'ıit•k sııbav okulunda $a-nn ŞC• lr \'C ·asa alarınıız ı;a ;;a- olduğu görülecektir. a ,-

.ı • , k · k , 1111 .·ılnıak konıb.ı·onunn nıüracaııtlıırı. 1:3-, 17-22-27 manua uü;-iik '";"" ı ve ın .. <at ı»<·r- Nev~·ork, 16 (A.A.) - Japon .nu-
iol'i vücuda gelir ·Lili """ nıhhası KunıS<u tııyyare ile Neı·yo:-. 

Ilü,·ük ve k:1~a;1alık sehıı· ve J,a!"(a- ha gclrni~lir. J~urussu gazı.:ıt{lcilerc Ü~1-
Lalar. rluha "~•ııgiıı ,.e ;iaha ı.rılrgiiıü Yanatınrla : 
balar daha zengin Vl' daha görhlılii k :m · _ Aınerika ile anlaF:amıyac~lğıuuz 
st>lcrle fazJa teına~t:ın i~tifade edi\·or- n1esı:lelerın pek az olduğunu tahıııiıı 
lar. I·~nkat l!ahıy._• ııh:'rhezlC'.·iy 1 c İ .. ·ı •• - t1:Ui,·orum. 
lerinıı.iıı bır çugu ma:ılesef lıit ~ok iıcmistir. 

.l'l~rcleıı nı:ıhnım kalıyor, bu arnua ı Tokrn 16 (A.A.) - Japon melı• -
su ;,; buralarda ehemmiyetini iktkııı san mecJ

0

isi, bu sabah yeni içlıma de\'-
edemcm · buhnıuJ~or. . . ı resıne japon imparatorunun bir nut-
. _Halbuki lı.ıı ,gılıı rvrlerı~ 1111· ku ile girmi:;tir. Jmpal'alur nııtkuıd:ı 
ÇO~UOUll .}"3 1Çt~•lCl1 ya }>Cİ\ r:tKlll.lldi.l'I bifha;o;ı..;a dıyor ki: 
lırı, akar su:·ır ge\·tiıj'i ıtibi IJir çok tla 1 _ BugÜnkü rnziyet clolayısiyle ıü
ın.,nlıal:ır nıewu+lıır, sıhhai , . ., hay:ıt- zumlu kamın \'e munzam büdçe proj~
la.:-n. çok .al_ak:ılı olan bu_.,., i;;i ırn1'İ,\'el1erinin acele tutalmasını ve ahenkli l1il' 
;:~ciuı·lcr:nı~ en ehenımı.,eti,• ele ah- zihniyetle devlet idaresin<: yardım ı·a-

Il a:ı .n ı: .1 ~lır._ ... ·· . . .~ , . zifcnizi yapn1anızı a r zu ediyorum .. 
cı 1. :~ n~~~ı."e muduı u v~11.1ft~ı .. dt. \:ını A~ılış celsesi ;ı n c!tk bır çc~·rek .;a-
.t., ıgı muclılet~c merhz "" koylornıe al sürmüştü r . 
ktııık Vt'Yrt borular .. ı tenıız ~u \'c ntif'u- :..:===::=.:._ _________ _ 
•n ı:öri' • munt.ız:ını ~eşm~ l'C uıı·er ,,. ceI:ıı \'e dericilerle tem:ısl:ırdıı bultın
cnk haman1 .i·•ıııtır1r~a nıenılel\c:Lll\' ı1ugunu yazn1ı~t ık. 
\'ı nıilJ .. tine en lıüı·ük bir l''o,:fr•:ııı Et fiati, artmıyacaktw . Diğel' tar.ıf
lıa,arnıı, svı r. . A. f,', (,lilkflHI) l1lll ucuzlnnıa istidaılı da baş göst·l'· 

mıştır. 

Et fiati 
Dün kuzu etinin kilo:<u, bazı knsaı>

lanh 75 kuru~tan satılmıştır. 
lstanl.ıu ldan müh im miktarda balık 

Bt•lecli.ı· rei<ı R•<"d Leulehicioğlu- na gct ırilmekte rn lzmirde sat ı lm;ık 
l'"n, et f .ıtleri üzerınde clurclu[tunıı, t"ııtır. 

As. Fb. lzmir Silah fabrikası 
Sa. Al. Ko. reisliğinden: 

l fhtirnl'a lıinaen :ı~ıı)\'ııla c.ıı< \'e mikuır!:ı·rı yazı l ı 29600 liı·:ı nııı-
h.ınınıeıı bedeli i <i ka t•m malzeme anı :ırı·ı \'C)'a tamamen paza rlıkla sıı
tııı • ınac:ıktır. 

!.? - Satın aıınucuk nıalzen1elel'e :.tici :-;;.lrtııan1-e n1p:-;ai g ünleri içııuf.ı 
~nat 8 ıl - Hl )'a kaılıır Halkapıııar<la Siliılı fabrika,'1 müdürlüğünde Rli· 
ı·ülebilir. 

. ~ - :\hinakfü<a :ı 12 !)il Çarşanılıa günü saat 1 t de ll :ıikapın:wıh 
:;; .i'ı f:ılırıknsında miileşekkil komis,·onıla rnpılacaktır. 

J lstekl' ol, ıılar ', 7.5 nislı~tinde 2220 liralık muvakkat t~ nı ınat. 
ınrıııı lzn• ı· nııı· sandığına yatırarak alacakları makbuzla r iyle birlikle 
2·1!J() ~ayılı knnun ın 2 v~~ :~ t.incü n1addell1ri mucil>inl'f> icap eden ve~aik i ve 
!ı. ıı nıalı ~ılı tıcaret octa~ı ve;-;ıkc.tsını hamılt 1 11 ınuay~·en oln g-ün ve ~aa1l~ 
ı:t:ıtııı ttlnıa konıisyonuna müraraatlaırı. 

- luhtdıf cıralı çam 
tahta v kalıı>ları 
~l uht.elit' Kaı·aağ'aç 
k:ıl:ı•l~rı 

17 

~likbrı 

100 

20 

Yekün 

22 27 

Muhammen 
lıedeli 
Lira 

21'000 

lGOU 

29600 

ı 

t--
1 

( 17fi7) 

r; 7.5 ten1 inatı 
L ira 

2100 

120 

2220 
T 

u. 

Ça nakkale a ske ri satın alma komisyonundan: 

1 _ Tümen birlik leri ihtiyacı ır.uı takriben 5 lıin ton erzak n 
hayvan rnmi motör ve vapııl'larrlaıı ~ata n ·İskeleye ve ic<kl'
ı,.cien vesaitle Çanakkal«rh-ki tüm anbarıııa naklettırilnı<'si 
lüzumlu görüldüğümkıı k:ı palı zarf usııli)·ie 28-11-!14 l cııma 
A'iinü saat on be~te ihalesi yapılacaktır. 

2 _ lsteklilerin lıelli gün \'e <autla wsika l't' tenı!natları il<' lıir

lıkte konıi;yona nıüt·ncaatları. 
Sarlnaıııe,i her gün komisyoııd:ı görülüı· . 
('insi :\Iiktarı ;\ l uhanımcn bedel tutarı Teminaıı 

Erzak n yem 5000 ton 6600 lira 495 liı a 
('in>i miktarı tutaıı ve teminatı yazılı hamaliye ücreti molörden ~"· 

tu ve saltan iRtif motördeıı dodğrıı ya iskeleye veyahut vasılalal'la ~at
tan iskeledek i arnbaya arabadan deniz kenarındaki anbara i<tif kara 
vasıtalarından an baı a \'e anba ı·dan kanı va:ıılalarına ·istif. 

('in"i M i ktarı ;\Juhammen bedel tutarı Tcminalı 

- ------ -- --- ---- 5:\5 lira Erzak ve yem 5000 ton 7125 lira 
Şehir dahil ı araba nakliyatı 17 19 22 25 

-Topkapı maltepeainde askeri poata 350 aa lın alma komisyonundan : 
l - ihalesi 10-11-94 1 pazaıie>i günü gaat dokuzda yapılacaK 

olan :~.900,000 kilo oduna taliplerin \'erdiği fi:ıt komi<yonu
nıuzca yüksek görülmii<tüı'. Mezktll' odıın ikjnci defa pazar. 
!ıkla ihalesi 2 1-11-9-11' cuma giinci ,;aat dokuza bır:ıkılmı~
tll'. 

2 bteklilerin tem i natları ile 
pı maltepesind e k i As. :150 
rııcnatl nrı. 

mezkur ;aatta bt:ınbulda Topku. 
poHta ;atın alma komisyonuna mii 

J 7 19 

Harbiye yedek subay okulu salın alma komisyonundan : 
l - 31·1 0-941 g ünü kapa lı zar f usu lü ile ·i l iı n edilen 400 ton kıırıı 

üzüme uıVip ç ı k madığındıııı a)'ni miktar kuru üzüm ıınzarlık
ln münakasaya konm uştur. 

2 - Beher k ilosunun muh·:ımmen \ıec!rli 51 kuruştur . E\'<af ve hu 
su>! ş~rt l arı k om isyond a görülüı'. 400 ton üzeı•inden 200 tn
nu Çe k mece anbarına YP 200 tonu Sirkeci anbar ı na teslim 
ed ilecek tir. 

" " .J 
Anbarlara ait iizümlt'l' ayrı ayrı talipler de \'erilebilir 
ihalesi 21-11-9 41 cu ma günü 'a:ı t J O d a yap ı lacakt ır. Talip
leıcn H arbiyede yNIPk subay okulunda satın alma konıisı·o· 

nu na nı ürucaat l urı 

Harbiye yedek subay okulunda satın alma komi..oyonundan 
l - 11.11-94 1 g ünü ih a lesi ilirn edil en ao ton "ad ey:,ğına ta lip ç ı k 

m adığ ı n d aıı n;•ıı i miktar .'lıdcyaV; ı tekrar pazarlıkl-n ihaleye 
konmuştuı'. 

2 - E vsaf ve h ususi şartl ar komisyonda gör ülü r. 
:ı Asit d erecesi sekizdir. 1-50 tenekede \ıir n um une alınarak 

tnhFli yapılacakt ı r. 

4 Beher kilo"ınu n muham men bedeli 175 kuru~tıı r . lh a lc<i 21-
11-941 cuma g ünü saat on birde y:ı pılacağından ta li p leruı 
kati teminaUarı ile H arbiyede yedek subay oku lunda satııı 

alma komi•yomına müracaatları. 

Sayfa 3 

-) 'eni sene nıodellcri nıiz gclnı i~tir. 

Deposu: M. Tevfik Baykent 
Peştemcılcılar 73 Tel. 3332 

lzmir Defterdarhe-ından: 
~Hll!J 

.... "'"o. 
.\1 u hanımerı lx>d lı 

Lira Kr. 

955 (:\1. :\Iısırlı (·addcsinılc 17:17 acl.ı 17 ı•nr. •I :J7.,')l) 

(metre )12. 145, l :-\o. Arsa 
!l56 (lkınci Karantııı:ı ~l'nıiyc ~nknk J 7611 aıla :; par

(sel 616 metre .\1. Arsa 
!l57 (Karantina Nazmiıe \'C Kar:ıntina suk:ığı 175~ 

(ada 7 pnl!·sel 206 m~tre nlurahbaı 70 •ıun1aralı Ar:->a 
!ı.;x (ikinci Karantina Sel ııı:re sokağı 170\l ml:ı G par

(>el 297.7.j metre :\1 10 tııjlı Arsa 
!l<).J ( İ khıci Karantina Selımirc sokak Ji6o ala 1 par

(,el 321,25 m 0 tre :\1. !l 1 tajlı Arsa 
960 Clkiııci Kar:ıntin:ı Niznnıire >Okak 175G aılı. 1 pıır

(s~l ~70 nıet.e _\!. 70 • "o. ,Ar,,.ı 

!161 (ikinci Karantina Çeşmt• >Okağ'ıııda 17-17 ııd.ı l:ı 
(par,el 96 metre _\[. ·~ tajlı Eı 

H62 (İkinci Karrantirıa Kamariye E1ok 7~0 ada ·1 par

(>el 301 m'lr<> .\! 70 .'o . ..\r,;ıı 

%:1 (lkincı l<arantiıııı istiklal ;ok:ık 77!1 ada 17 ]'al»t'I 

266 

!167 

D6!1 

!170 

( 2:ı:ı,;;o met r 0 \1. 16 ~ r>ıı 

(!kinei Karantina lst klill ok:ık 77!1 ııdıı JG ı ar.«•I 
(26:3,50 merte :\!. 18 numııı·a ı Ar•a 
(İkinci Karantina 1.<tiklal srıkak 77!) a l~ par>ı·l 
(61.75 metre _\!, 14 numaralı A'I' .ı 
(ı1 k1Pri J{~runtin~ Kan1t>ri\c :, l~ak 7i0 acl .. 1 1 
(p.ıtrrel 27;},;Jo rıctı . f 70 nıını~ırah Arsa 
(!kınci Karaııtııu ~ükran >ııkak 71'\1 ada ı par
( sel 206,2;> metre -'1 70 ııunıarıılı Ar n 
(lk nci K:ır:ı'ltiııa Kanıcı:-iy ;okak 7~0 ı:Ja 4 •ııır
{>~l 2:~0.50 metre _\J. numarasız Ar>:ı 

(tkinci I«ırantina K:ıyst•n sokak 7Xll .illa 6 par>l·i 
(244,50 metre .\1. ııun1<1t'a"'z Arsa 
(Salhane I~nrt·rirt' ~ok'..tk HH~ .ıda :J part;r\ 2H n1'lt~ 

(re :iL 11!1 taj!ı Ar<a 

!)• ,,-
-" 

1 ı;; ıırı 

1;, ()() 

120 ı):) 

so ıııı 

70 ()() 

70 110 

70 ııo 

70 1)1) 

Sil oıı 

1 ') ()fi 

12 nı, 

Si) ıııı 

711 ili) 

7:1 ıııı 

1;) ()(\ 

Yııkamla ;-azılı mv:ıliıı mülki;c•I r·i lııd:ıyeteıı talip \'ıknı:ıdıiıııı•I. •ı 

12 11 9-11 tarihinden ıtilıan:n 10 git ıııüılıkt'~ i mdide bırakılmıştn. 
İhaleleri 2·1 11 HH tar hiııdedır. T ! plerin mezkür ırüncie )!illi ı·:ııı 

liık :\llidürlüğüııde ıııütee 'kk.l .,atı, kom is, onuna m iraea:ılt.nı ilfııı 
olunur. (4~27) 

lstanbul Defterdarh~ından: 
Ile.<ikla~ kaymakamlık L l\U>' ıın çatı kı;mında Y•lptırılac-:ık 

(2205:\, 18) lira keşifli tmlilat ı· tanı'rnt i~i kapalı zarf usı.Ji.ı le t·k
siltmerc çıkanlmı~tır. 

İhale; !l-12-94 1 çar~1'nıL;ı günli saat J5 ılc nıılli emlak nıiidiirlü • 
ğlinde toplanacak olan komisyonda y:ıpı':ıcaklıı'. Mıı\'akkat trnı'nat 
(1653) ı:ı a (99) kuru~tur. 

~ltıkavele, eksiltme, Layındıl'lık i~leı" ren,,1, hthusi ye fenni şart· 
nameleri proje ke~if hüliısa•iyle lıuıı ı nıiıtefen,ğ dığ<'t' p\'l'ak nıil'i 
emlak idare;inde görülebilir. 

J,teklierin teki f mektuplarını ıe e az lıir teahhlith- bu i~ benzer 
(15000) - liralık i~ ,·aptıklarınıı dııir .da el<'rden i~ :ılnıı~ old klan 
\"C<aike müsteniden İstaııbıı '"ayet ne müracaatla ek,ıltnıe tarihin· 
den _ re<nıi tatil giinicri lıarıc - üc gun en·e] alınını~ ehlyc• \'e !1 11 
yılına ait ticaret oda» vr•ika<ın n \'c "111\'akk:ıt tem ,at makbıızuııu 
2490 numaralı k:ınu ·un '.ırifntı daire. :ııdP hazır!anmış k:ıp:ılı zart 
denınıındn ihale günü <aat 1.ı e kadar k.1mi•yon reisl'ğine ınaklıuz 
mukabi linde te ı·di etmeleri mııktazıclir. ı~ ı 7 :.!2 27 1672-9710 

Devlet Demiryollarından: 
S:ırtnnnıesine bnglı cet\'C•lılc gü,1erild gi gibi 12 ı:nıeliy<'<leıı nıııT<'kk"!• 

\'e 79983 lira 6J kuruş nıtıhamnıeıı bedel! ve :)!167~9 tahmini nıanipJa,,·,,,ı 
t~najlı derince tahmii lahl'\e işi lıir sene nıüılı.-ı e ı knpıılı zarf ıısuli.ı 
le ıııünakasap lrnmılnıustt.r. Muvakkat teminat .ık,esi >24!l lira 11' kıı· 
ru~tur • .Münakasa 1 12 9ıı t.ırihine nııi ıdıf p '1rtC'sı günü 'arıt 11 ,ıe 
l{ayrlrı.rpaşada gar bina=--ı thıhılindn ı in,·ı ~ ltrı1e :~nn1ü .. yoı u t;~·afınd:tıı 
yapılacaktır. Ta!:plerin mt·zlıür tıırih'e aat 10 ııa kaılar kanı.ni w>a
ikleriyle birlikte teklif mektuplarını kom·syu. kalı:m lk wrmeleı·i li\zını· 
dır . l~u iş~ ail .sarlnunıe i!l~ n1,ı ·;1\'C'lt: prn. lfayd: 1~· 1 )aıın<la l.maıı lla"ı 
müfetti~liğ'nden Aııka racla iJdııcı. ! 1.11ıirılt '' ınci islt•tnw nıüdüı lüklcl'in· 

'] t ' 11 17 ~] »s,• (9. R, J•_> . t ~ı 72) den dört lira mukabı iıH ~ a ıııır. -

,----------------------------~ Müzikli Narin Lokantası 
ATATÜRK cnddesindP 112 numarada feesRüs eılen /\'ARIN lokantası 

bayramın birinci gününden itıbaren umuma nçılacaktır. Her gün öğle yP
mekleıri nde "aat oıı ikidı n bir burıır/ıı kadar kliısik muzik ve akşamla rı 
saa t ALTIDAN itibaren memleketin en müten:ı saz heyeti ve okuyucula· 
rın ı dinlemek zevki ni ancak NAR!.\' LOKA NTA ve GAZI ~OSUXU teş
r if etmekle elde edebilir sin iz. 
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1 1 
Sırbistanda Günün n1eselcsi o F } K R A - Baş tarafı 1. inci sayfada - O 

-------------- - Bas tarafı birinci sahifede - cf:si tarafından tevzii, kasaba ve 
"J l .. n<la ce~e\an <l~ı .on mu~a<lem~ tıO ko"'yler~ ihtiyaçları, ekmei~ şu ve- ~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ))ey}ctçilı ( YC )'O lllllllZ ;-;nat s.irmu '"e 10'1 giinülliı .J~ 10 .ıd- ya bu şekilde imali üzerinde geçen 

SAİMC SADİ kfımf't a:k 'I': ölıııtısttiı·. Ddı.rr:,dcla ('!- tecrübelerin verdiği bir netic ile de Cenaze to"reni den son- iman hey'etı• 
Türk inkılabı Vf' daha dogrusu :ı.ıı bir gazete, lıir çok rohiııe!rrın alakadardır. Hükumet, her yerde ih-

Türk varlığının maddi ve manevi bü- kiille haliıHle t~h<lıd eılildiğiııi .nızıır:ık tiyaca yetecek derecede, ayni zaman ra Alman elçı·sı· nerege 
tün sPrvı>t v"' kıymetlerini organize göııii!lül 'l'e. lıu tahrik lıan'kt•tkı"ııtl."ı da istihsal vP. stokumuzun vaziyetine 
ederek onları zamanın ve kendi bün •·azgrçnıelerini tavRİ~> <>t~ıeklPdiı'. uy~un bir tarzda ekmek imalini dü. 
yesinin ihtiyaç gösterd:gı en seri, Arııi ga1..ete ~unu da la\"" edı_\'.11!': . 1 şünmekle süphesiz ki, memleketin gı•tti ? 
en yüksek tekamül seviyesine çı - - Dugüıı Sırbbtaııda dahılı h,np bugününe ve yarınına en büyük hiz-
karmak mücadelesi, tatb;ki ~aha ve hüküm siirnıekterlir. metlerinc!en birini yapmıs olacaktır. v:şi, 16 (A.A ) - Cı•ıı ral TTııt 
sistem bakımından kPndisini devlet- Berıı, 16 (A.A. l - f;-;, il:re :ıja•PH- Bu mevzuda her yeni tedbirin, yine zingeriıı cenaze t1ireni idn 1 1_1 1 ~·-aya 
cilikte tecelli ettirmiştir. Devletçili- na BPlgraclclaıı hildirıliyor: hiç şüphesiz, millet ve memleket için ~elmiş olan Alman bii~ ;ık ,•lçı.;ı . l. 
gi, siyasi bir anlayı tan tccrid ı>de- SırlJ'. tan ha;-;wkil:, Sırhblamhn htr fayda olduğuna inanmalıyız. Çün Alıes ile büı ıil: ek: ilik nıibh' .. :ırı ı·e 
rek iktısadi, hukuki, zirai, ticari, .l\"rılmı.~ mın~akahrd:ın gelnıekt' ·ıl.ın kü tedbirler; ya tecrübelerden sonra miitarekP komi,.,ynntı ik.ı -:ı·l şefı, 
idari, medeni ve milli bir cılçüye ta- 2fJO b:n"mulncire yarılım ed'JmeK ÜZ'- C:aha iyi bir neticeye varmak, yahud lıu -abah hfılfı Yişide ;tlilrr. Aynı. ı·~~ 
bi tutmak v<> ferdin büti.ın hak ve re lıır 1 ardım komite,: kurnıustul'. da yeni veya muhtemel vaziyetleri si!p ile gelmi>;: olaıı İta!\ aıı lır . .-ctı \ 1 
hürriyetlerini büyük kitlenin vc.,rlı- Almanlar karşılamak için alınırlar. :--it!Pn uyrılmısttr. }lö,.,y.i Alıe~. :\!a-
ğı içinde mütalea ederek devlet elin- Her vatandaş, ayni derecede ek - resıı! PctC'ıı Ye Amir:ı, D:ıd:.ın ~l.: 
de organ iz,.. ı>dilmis bir cemiyet - Baş tarafı 1 inci sahifede - ek sarft>tmez. İnsanın i~İnP göre g·(irii nıek fır~:ıtıııı ı·erl'll iki zı_.ı·.ıı t_ t 

ler. ı ıo-kovr. lıiılge"iııd·· hillıa< a . 
1 kurmak, gittikçr tazvikini gÖ~ll ren . . . 1 T-ıı·ı .,,,. 1, 6 kmek sarfiyatı da vardır. Keza za- dı-ıııd•ı lam manasi~·ı, iı·:ı.;;ı ııı· .. !!O· 

bir t>mrivaki goibi ı>n libı>rni devletle. rula C'l\ ırınc"' elclr eılıle> 1 
• man zaman şu veya burada vilayet- rii:şmP dı•nehilec:Pk lıa~i·n lıir nhıza-

rin kapısını bile çalm·ştı!". vnff.ıkıyet!eı ini bildirıyor. Kır'!'~ ı::ı. !erin v, toprak ofisin buğday tevzii keı·e olmamı')lır. · 
Milletler artık k"ndi lıududları Almanlar IHıgim l'ı·rrl.'°'.~ .:\~·::z:; ı 1 

: "-<>klind~n s;kayetler edilmi,.; olabilir. nunııııla beralıcl' ~l. ı\h~..;iıı cn".:>1 .. 
icinde sokak politikası v,. .!Üını·,, kav ıırı ,;arı!nı·ı ıııclan heı·ı 1 

": l'' ,·: '.1! 1 İstihsal m:ntakalarının vaziy..tlerİy- cc· tahm"ıı cttİ~'İlldt•ıı 'l,dı~ı raz!ıı • .;u-
k ki k m.ıkavenıetten co c dahn k~."ı:lc·:l', ır ı~ mevcut stoklar mu'"bayeat mesele- 1 'I I•ı'"ıı gası yapma tan uza asmı~ Vf'O sı ·ı , ruı ;kanwti e,.,ııa.'lllC a ·"' maıı - ... 

1l kavemetlc k'ır':lusm 1 ·' r 11 .!\' · ' ı 
safi r 1<ı.rarak doğrud;ın doğruya 11 1 

• • .• • • t., ,, l !eri ve nihayet bütün bu mevzuun ·az ııoktai nazarhnnııı lP:ılİ:-,'ııe :r-.A lnıaıı re'lmı tclılıg:ı1 ııı . ı . u . .. , t yasavıslarını, varlıklarını s ran ve .. 1• k' 1 •. 1 ·ı·ıı \"t\"" 11 ,ı 1 ,-. n- muhtelıf teferruatı, hukumete, va an at btılıııns olma ı talJiitlil'. 
·ı ıol"c ı e ı teı'.ı ,ı rı • · • • ' · · · · ı k t · \] ı tehdid eden meseleler~ !.,v .. cci.ı 1 et ., 1 .• 1 • ·]' I-ırı' lwı 7 "•te- das ıçın daha ıyı kararlara ma ec- 8::tlahiı·etli nıahflll•·rıll! ı J11'.ll 

• J d' •· d" f dl · h ki 1an doır.ın 111 ı.ıj 1 
' _, » "'b l · · · 1 b"I' b ara ı · l k !oıı·ına mış er •r. :Sım ', er E"rı~ a arın· . .1 1. \l aııların Rıı ~ .. ,f ı ıi _ nı e erını vermış o a ı ır ve u - cJiıılomat arının ıtl ":111\l~m:ı •· • J · ·ı l 1 ki I ki k ·ıı gı ),( ır. ' m, ' .ı d b 'h · ı · l tay · · ı · ı ·ıkı egı, lopu u aı·ın \'nr ı. arını o• . 1 f 1 .• t··., oh•"ık ı ·ı~r•"' ·u·ı -.a a azı ı tıma ve şayıa ar or a millcller :uası mtiııa . .;'..'ll!'l <'rı ı. k b h . ı· l · • ~<'·ııH e aa 1

·
1 

C' '" '' • • · k b"I" M ı· 'k lu"'nı'"ın J • h · \"C ruma mevzuu a ısır. ı;ınc.P ya · . k 1 .. 1 .. k 1 , 1• 1·,.dnıı c!ı •. ı.:ı _ ı;ı a ı ır.. ese a, vesı a usu nııııclan lıüvük ),l' c• ı:mnıı,\'I t : 
k d ııunı -~. ,, vııç tı , ' ,,. " 'hd d . b h d'I b' ' le ı :ıanı!an ~a,.tlar, "n a-,i. v .. mu a · 1.,. . 1 • r r, dcwrıı y·ıp" ıı ",,. ı asın an vesa•reden a se ı e ı - ı ilmemekt~diı·. Alman lıilyüı' <' , ı,~ 

des hak olan ferd hürriyetınin bile . ıg-ı gıoı "e t l' ' ' ' - ı· lıtı ,,L .. ah otomobille> Vi~.'.i civarıncı_.n 
en'( ııin neti<"t'>ıini hPl.lenı. 1• ıı= .. 'i- ır.. . - u 

1 topluluğun saadPt VI' ku·;veti he sa· lı r Bütün bunlar, zamanın tı>sirlerı - bir yere g-itmiştir. x ere.ı·p g;ttiğ'i Jı-
blna. Onun Varll - ında eritilmesini le de lınmlcılııııa 1 ıı·. J' Akl b d d "Ik l1'11mem'"klc beı",ıbnı· b•ıı·,·ı""ıııl<'.1"11" ;\l. · r.u h;ilg~de kı 0 kadaı· ~ıılch t lj ele ır. ı aşın a vatan aşın ı va- " ,- " 
emredi,_ ·or. F erd, istedig- i i~lt', dile· zifeıi, şuna, buna, şu rivayete, bu I'ı' ""t" I .a\•:ılııı Vı' :-delen '.?.O kilnııwlrC' · rilclir. \'!' Kafka.yaya 'ıı·ıpnk ır·'.ı·- '" . • diği şekilde iştisı-al eôem-:z Vf! ede· ayiaaya değil, hiikumete İnanmak- k:;dar liZakta bulunan m:ılikfınc:'ill-·et]erinrlı' ,\ lrnaıııarın ,rr'lıd ıı r:-a- d 
miyec"k ... Amm"' menfaatinin mü · tır. O hükumet ki, bizi şimdiye ka ar l ] l v hnlıı·'ntılm·ı!·tıı<l ı• .,. •:,·r.tc "C'<'melcı·; lırkkne'ı'l ı·. t l' ot ngu " •' • '· • · 
maneat gösterdiği nokt.ula, ferd J aldığı çok yerinde tedbirlerle en em- iki cle\'let adamııı•n giiı iı nıc·~ 
kalkm kı>ndi haklarn-. •ccaviiz ve ç• d•kı niyetli sahillerden fırtınasız ve teh- mulılen eldir. Almall\ :ıııııı Jl:ır;.· 
lıürriyetinin tahdid Pdıl<liğindeı> iM 1 er likesiz olarak geçiriu gelmi;ıtir. O büvlik ckbi\'lc Vi~i hiikı1nıc-li arn -
bahseyliyemez ve t'yliyemiyecek.. hükumet ki, halkın ihtiyaçları, daha sın.rla de\'an~lı irlil;al t·~miııi ııe nw -

Ferd, dizS\'İn~iz bir fil·iı· hürrivet" iyi. daha ucuz geçinmesi bahsinde, mur Pclilınis olan Alm:ıı: lıaskoıı~PIO-
ku!"ama.z ve nihn.v t, hılkım toplu · - B, starafı 2 İnci sahif de - " mkinların fevkine çıkarak hn tür- "ll .I. . "iğıh öteki mtıı•ahlıasl.11 ·la 
luk te.z'.erinin miivMchı r.İnd • ş.-.h><i yor.. lü tedb;rP baş. vurmuştur, O hükumet Lıirlikte dönmiyecektir. 
mülaha1.aların<>. sıınc!aly;ı verilme:.i Bizde zıpcıktı bir talf'be tipi. var. ki, dünyavı saran karanlık içinden 
ni isteyemez vı> i~tE"yeıni~"~ek.. 'l•r. Bunun kıyafeti d"', konuşması, yollar arayıp bularak malımızı sa - Kanada 

Zaman, böyöle bir z:ımandıı·. füşüncesi ve duygusu da, bizim ma- tabilmekliğimize ve imkan niııbetin-
Bugüo, biz<le Uf' devi t, memle~t' ımız, vani bu topragın, bu giineşin, ':!ı> ithalat yapmaklığımıza çareler Uzakşarka yeniden 

tin, iaşe, ekmek, =stihlak mad u havanın, bu kanın ve bu verase· temin etmiştir. 
cieleri ve diğer e ya ı, digt'r in malı değildir. Ayol. Mılti~·et "a· Binaenaleyh, şimd;ye kadar ona asker gönderdi 
iktısad, iş, ziraat, su VI' bu me· ·ıl teşekkül ı>der caba!. Bi;ı. mi hiç 'lası! inandı isek ve yaptığını doğru Otüt\'a. 

16 
(A . .A.) _ Kanada L«<ş-

seleler;.,j topyekün !'l .Ütalı> t edere!-- )kumadık, yoksa biitün bil··i (e,, tnp- '>uldu isek, bundan sonra da ekmek vekili ~lakenzi K:ııınd:ı km·vetlcrin-t L" '"d h 1 ·ı- · u·ıl·rı .:ur..ı ıekı"ın modernı"ze ~dı'ldı" d •. biz J..:l)a · ı ı · d · t'hl"k d - v 
am nır mu a a P ı" •> • .ı J - c ve ıa~e .. me~e e erın .e, ısı. a ma - den bir grubun Ilong-Kong-a \'aı:~ıı!'.~'.~ :"1Üdai"<!ası ve topluluğun sa.uleti na· .;alvar • sarık ~afleti içindı> miyiz? deler•~ uzerı~de ~e ıktısad 1 sahada söylemi~, fakat kuvvetin O!İ\".[ııdugu 
mına tanzim yoluna rlo-';r: ı:idiyor. İnsan, eline br megafon a 

1 ıp, so- '\lacagı tedbırlerın mutlaka ve mut- hakkında ma!iıınat vermemı~hı'. .\n
Devletçiliğin geniş ölciidı• tatbiki kakta, vapurda, tramvayda, şurada, 'aka yerinde ve zaruri olduğuna dalcak Kunad:ı!ılaı· Iıon •-Kongl.ı dii:;\'1' 
demek olan bu gidiıı, hepimizin •u- burada; bu tipini göstereı·,,k; ·~~nıp ~e~inmeliyiz: Biz .. halvkı~ızın imp:ıratorluk kV\'('tlfi'İ garııi~onuı;ı~:ı 
ur ve isteğinin Pn yülcs .k te~vik Vt' - Eeeı>y, büyük terbiyeciler, eğer hoyle bır ıkazdan bıle mustagnı bu: bu askerlerle i~bir!iği yapacagını ı)a-
,.ardımına mazhar olmak <r•'rcktir. bizim dediğimiz tini eri tanm1adın•z; l d , b'l" M k d he~ı • 
J • • • • ,. • • • un ugunu ı ıyoruz. a sa , .. - ve nlmistir. 

Falan müessese, f:ılan işi artık ~örmedmız ve ışıtmı>dınızs~. ışte :;r.. mizin kanaatinin iştirak f"ttiği bir B-ns\'ekil soztl'l·~ ıin·aıııla, 
serbestçe v" kontrolsüz ;nıpamıya - lın dP bakın .. Ayaklarını hu,·ı~ı:-:ıuza mevzu V<> nı>ticesi üzerinde, gündelik -"nutrü:ıkü mıi"•"! ı\'İ/.tı '" .lıinv:ı-
cak... uzatanlardan, avaz avaz b;-,aı.r;ak hadiseler karşısında, ~nlayış.ımızı birlnııı h rlınngi 1nı·:ıfını1:ıı\.İ t 'hdi<ie k. !"-

Bundan dl\ha tabii nP \ardır? kahkahalarını ayyuka fırl.atan, " - daha top rlamaktan ıbareltır. müılııfa'I, lııiq·jı·· • i<:ınd? y:ı~!y:rn 
Falan maddeyi, u miktard:m vı> da ki.arının .kenarında . s•ga.1·n.larını Bu ün dünvada Tütk milleti kadar fııer mnmleKı'' in haklı miid:ıt~ı:ı. ı <1t'-

e. kisi gibi u kadar kurustan alamı- r"ğnıyerek. ~ılme~ h~ngı artıstın fa- bahtiyar millet yoktur. Sulh içinde • mekt:~·. Bıı ıl·jşiııwe ile Jmn·et!eı·iııı.'i.ı. 
-;acak, ve mesela. i te<li!"rııiz kadar l?'n Vf'ya fıl.a~ .elbısesınden halıı;eden v·z. istihsal yapıyoruz. Stoklar~ ma- arkl<1ki fnı_dE;, kll\'\"l'l:eri ar.ısııw 
kullanamıyacağız! tıp!erden bırısı buradadır. l"kiz. Ekmeğimiz var. Hıor çı>~ıd gı· katmııklığım•zm doğrn olac~.~ını ka-

Mt>mleketin yarını hesahın.ı buna işte, ayaklarını karşı -~~~_:ı.rı.eye _de daya sahibiz. Satıs da yapıyoruz, im- nırla~tır:m 
1 

lıuluııu ;o:•ııt.. 
kim katlanmaz! uzatıp avakta duran buyuge ve ıh- ka'l'l derecede ithalat ta.. · 

Şu veva bu maddP~İ, fı•:·d eleği), tiyara h:J,. yr,.. vı>rmİypn V<> ona du- Ve aklı selimimiz diyor ki: l• ·ı U k kf d 
<'ncak hükumet sat~bi!ıı· Cimkii dak ucu ilP gülümsiyen bir başka - Bu şartlar, harpten sarfınazar, ngı tere za şar a a 
ferd, yalnız kendi ticınelini ılü~ii - tip de şurada oturuyor. sulh clevresinde bile bir mmı>t için hazır 
ııiiı·. ll ıllı.ı~i ılP\"lPt, h"'nı diı.! r nıtı- Diyeceği gı>liyor. Yüz numaranın üksek bir saadet ve bahtiyıwlıktır. 
let ferdlerini, hem d,, memleketin ois koridorunc!a saçlarını ısl:>tarak ** 
yarınını düşünüı·. Bin.-ıc··ı .. lt•yh böy- orta tarafını:!an hörgüç ;ıkaı-~~ak -~ 
le bir yol, ancak vı> anı;ak bir i.·ıbcl •çın didinen tip d<>, bu ctf'dığimiz 
H• !ela met; ifade Ptm"7 mi"!. muhtelit - düz kırma gı>nc; tipinP da-

Bu memlekette siyasi, İçtimai n~ hildir .. 
ALMANLARA GôRE 

-Baş tarafı 1 inci sahifede milli fikir v .. istekler, ınilli birliğin Cebir.de metelik yoktur, küçük 
etrafında sımsıkı tutunan birer aki· dağların haliki gibi yürür, <;ıktığı mu. tur. Kişı·in mıııLık ı~ınılr iki i' · 
de haline gelmişlerdi,._ Bunl:ırın yuınurtavı beğenmez. Doğup büyü- fnh e nırn·:ıı IJölüğü. tPk lı:;<1laı·ırıı 
karşısına geçerek, birlii:İ'l'l hayatiye- -füğü sokaklara dİ$ .,. 1 cırdatır. Faki- 11:·: nıe\'~İ i-;ga! elıni. lenlir. 
· b ' l 1 r·ı . 1 .. . . d .. f" l d r- 'f,·t ,"\"'•ı·n]eı•imiz. iııgi!terc ci\'aı !il· tıne zarrır vere ı ece.c ı ,ır er ınu- rane mazısın en tega u e er. ;-u -· ' 

nakasa ed;lemPz v"' ed.lmcmclidir .. ve bu! • da F.ero atlalan ı·:ı.kınlnrınd .. lrıp -
Hareket noktası, bu biıliktir. F r- İşte bütün bu zıpc;.ıktılar, insana :;eklin 7 bin toıılıık :2 llli~maıı ~·enıi
din bütün şahsiyet VI" hiiviyeti, hu -lüoedüz bir terbiye mevzuunu hatır. ı.iııi IJ ıtırmı. larclır. 
birliğin gittiği istikamd ınecr<ı.>ma !atmaktadırlar. Ayrıc.t iki gPmide de cirl 0 li ha,::,r
ııkmıs, karısmıstır. Kabahati derleyip toparla,,,p dün lnr ık:t edilmiştir. Tavyl\," 1('t'imiz 

Ve nihayet, devletç;iik, bizi daha yanın v.id"şint> yüklemeğe kalkarsak gündüz y:,ptıklı>rı h:ırek:itta .:IJids -
kuvvetli yapacak ve lw, türlü ha. vay halimize.. lıurgla .\'lik~rk fırınlara i abct!rr k~y 
yat ve iktısad tazyikleri l arşısında ÇİMJ)İK dt>tmi~l<'rdir. 
milletin bütün mukav~mlllini artıra- Diin f"P!'e Drit:ınyaııııı cenup clrı 
cak en salim bir sistem <ılarnk karsı- 1 b ı.1'u ;;ahillpı·inde fm:m te i ler:ııe de 

" kıriPin en lıı.:l i :ı ·lı ::.lırı!:ımıdandır. · ı mıda duruyor .. Ona, biitün varlı.Tı- hücum <'dilmiş ve l\f::ınş clt•!ı:z•w e .. l\fabka kaııcuğuııuıı yii~d,, ü ı ii ,.e lrn-mızda duruyor .. Ona, !:.ütün varlıg·ı · · 1 i.•e k:ır;ıkol gemilerimiz in::r.ili"- lıii -
laı· madeninin ~ lİZl" 'l!l u .inıa:i A"l'lc-

ve muvaffakıyetlerimi;o:il" artaca<i:ın- · ·ı t ı,umbotlnı•'d2 bir mü :tc'eıııe •·er!'1i~-

- Raıtıtr,.fı 1 inci aahif,.d,. -
gılleı·e l'.ırnfmdaıı ~ar;;-n k.l\·vell:. Lir 
filo güı.clerilme-<i, ja pon\ r 11111 ;•mıt 
elınetliği lıiı· hi'l<i'sc olıııu~tllı'. Ilı.:; 
uır zaman Siııgaııııı lıu ],fl<laı· '.Hl\'
vetli olnınnııştıı'. 1\Ialezy<ı. ~zak 
sarkta yaki olacak hl•r hnn~ı h•ı' ta
arruz it:iıı müthi~ h:ı· ,•ngnldir. il oııg 
_ Koııg-." ikinl.:i bir k ı ı~ ol: ,.ak ~ıl;; !la 
ııın ornarlığı kahrnm:ıııca rolii ey -
ııanıai{:ı hazırdır. 

imdi salim bir siyıı,;et!P iıı! ;Jıap 
sıkla:·ındaıı biı ini cçmek Tcı] .. yo~·a 
rltismüşllir. Şüphc,;iz ki 'tın, '{'Cr:.:k 
iaıiony::ı, ge>rek~c metl~ııiy"t ir; ;1 mii 
Jıim lıir hfıılisc olacaktır. Sn nıııh .. k
kak ki. ıleııiz üslünlü 1J.ii ,\nıerikn ı ~ 
iııgilleredediı-. Barn;ı, .:crı:f;;;~Jik p. 
ha ına satın almaktan a c!iivii~n!cği 
tcı c:ilı rdeceğiz. 

---oooı---

. rikarn ihr:ıc: edı mel\ 0 d:r. lfarıı vazı-
dan şüphemiz olmama!ıdır, . 1 len!ir. llir ingiliz hlicıınılıotı• !ı:~tıı ıl 

SAiME SAD! ı·eti ve j;ıpoıılara m ,ıaz ırııı İ.ı.paıınıa- :nıstı r. -Baş tarafı 1 inci sahifede -
•. 1 tl<ıla.ı•ı,-i.vle lHi;ük Uril:.r:y:ı ikinci ı·ı · · 

1 
·ı · · 

1 1 
t ı 

Ruslar 
000 

niı· ikiııci;;iııiıı de ıahrip t".ı nıı-; mını 0 Pıevzı cımı :--:ıı:t anı a~ ırmı~ ·ır-(ıel.,,,.,,t!e lıir alı.cı olnıu ·l 1t·. llemeu iki ·~ , 
1 

·r 
h ·~- olması muhtcmeltlir. Biziı.ı lıiç ka.\"- dır. Dwer ı-:esiııılerdc d •niye Ye ;:e ı Sı•ngapura fe • nıih·on tuna nıkın gnc ·ıı ~en' japoııb- bınıız voktur. A t'rikaııııı !';:malinde lıareket!~ri olmm;tur. Tula Ye Knlinııı rııı. alı!ıklaı·ı ·.n::kfmn T11tııı:ı\; mikl:ır .t T · .. 

1 
.. 
1 

ı . 
1 1 

v. . 1 
, · ohruk nkııılaı·ııııla bir nH' ·~ı ' , bo ge.erınc e ı·azıy t t gı~ııı.se ıınnzı>-d ll"m.ır m.·ıcle·~ı· alnıı~l!ı-. .. ,.ııoıııM" Y:ı- · k ı l' J l•k ·· ıııgilızlı·rin tliilot·ı· bir d:ıyannııı kıta- nıeme ·tedir. Sima] rephc,;iıH c .ıı,; ar, 1 e nere en rım.·ıtl.·111111 b!clilmı:-kle oL ı ııı·ıd.ııl"- .. 

1 ::>n mtn·:ıffakıl'l'İk lırmb:ır<lLn:!n c- Alnıanl<ınn Balıkçılar yarım :t< a,;ıııa riııdl'll lıü.' uk ıııuıfaaiJu- teııı.ıı ' lı- cıilnıie• ·1 • çıkm:ık lei:elıhü"lerıııiıı mm·affakı~·d -
2"eıebı•ıı•r?. 'orlardı. Dün ,;ece ;..,giliz i:!yyarele··: i!'ıai i1.1İğ°" uğradığını hildirmekl ıfaJ.>r. Ga~. •t t,~.J).·ıclı"r ı,i J'J,ı:<ık~.y.t ,·,ıı\1 ı \' 1 

• ıatı~ı lıiill!e·iııe> akınl.ır ~ .. ıımıslrr- D :ğ'cr tııı·aftan Kaliııiıı de ı ıın:ııı :ı-Baştarafı 2 inci ıahifede - ol, bil cek hir j;,po•ı t:ıarnızunuıı e•ı dır. l'i~ tllicım:ııı t:ın:ıı· ... ;-;i ı!i'.•~iriil - ırın iıazı nıny:ıffakıy.et!eriııi itırafl:ı 
lıonıııa ,\ nı tralvn!;hı ı 1 lı:· rakııl. rı t::·ı lı gaye~i. ('i:ı h:ıı lıin" ı],,\·aııı ul '- müstür. · · · hr.ralıer lıunHla kavbedileıı mevzileri 
iintiııclp nöbet lıeldi,vcn lı r ı <• ... \,•.ıı:n IJilnıek ıc·ıı burr,r.:ıki lıaııı nı:.dd._.ne neılin, lG (A.A.) - .Alrr.:ın ~:ı,·a;ı gel'i almı~"t munıffak lllcluklarıııı :la 
liıılinden gelip J!eC".•'(/T'( u. Avu.;~1'.1l):ı!ı Ll koymaktı!'. D"- japıırı \;ı'.Jl'l'ılZll, k<•ı- l:ıyyar21Pri doğu ceııhe:-:iniıı u:I' c;rık il:h·c dnıekt,,dıl'ler. 
biı· keı·e. ıkı kerP, :i~ kere ,,c,aıııl:tdı. disi kir hiı· f •. '.ıknı ıe,,kıl "<'e~.'k r.J::ıı kr~imleriııtlC' dcnıin·ollan iizerirde- Kırımlla Sivaııtopol \"e Kerç ir.in çok 
Sonr, ~ub1\·m cVi•diiııctı defa 1111.ınd n Rritıınrn ku\'\"f'lil'l'ini 1• Iloi1:ı.ıda H n- ki trenler<' hlic:uın t•tmhdeı-, '>ı?nl:m . idclelli nıuhart:beler olmakt:ıclır. Kı
gr,c;tigini gi\riirre !'.i.'ıhını ulıa.nı '!rığ- di;;t:ını.nın. \"r Filipıııl"l'lll :ıır.klaııııL - bir cok Y<'rde ııznıı nıüılcl"t ·1'ırm·•1' ;ılorılıı ~Pflcri ~un hiicumuıı lıaşlı~·aca-

1 \ 1 11 81111 tahrik ılelı;J ı"ı·. B:r 1 cıı k ,\ıııcrikn . . r·ı 1 ru urnt:ıı·:ık kendini tu•:ını: r ı: « ı a • · mecbul'iyetıııdc lHraknıı,:laı-. lııı · ·ıı ğı K•""tm aha~ındaki nıüda ı erı en 
a kınıza. bıı· claha burad .ıı geçmeyi- keı.d.ni • l..lakaııın krını.tkl:ıl'llıcl.ııı ·;c da iki kıipı·ii ıle /Ikllnıı tır. S:w:ı~. Leııiıır~·aıl, Krons.ht Ye :\!o.,ko\"aılaki 

Filipin ~ıılalarının koıi•.:ol,irıtkıı mah-ııiz> dpclı. t1,·,·ar0Jprim:zdcn ilı:ıı·el L.:~f:i!!e!'. müd:ı.fil"ri iirııck olarak almalannı i~-.~İSG.1lPl"R l/J,·r.4 ;' l\l~'\'T;i\'/ rum ed bi!ocek böyle lıır tehd;dl' k:ıı-- ı;, son tc~rin giinii K•tımd:ı d:i~m·\ıı Lm ktcdirler. 
. l!UnAP.tAYA llA?flttıiU 1 ~ab:ıııcı k:ıl:ımaz. kıt,·ıl,·ınna mul'Rff:ıkı.•:etlP ba 'lı·ıhn GazPle"er de>. kıs dolayısirlc <lo{~a-1 1 iJı.tı; r)'-7,1, ,,, 

[,] ~r~! e:;i;k.A~n~ıc~ı~·i~k~alls~·~-n~g~"~· ı~ıt~ıı~· ~n~ı~ ·1 ~1 •• ,, taı İl-11111~~~~~--ı~~~----.. . Jı ii c um] :ı rdıı bu! un mu _tut'. füı ıı,, ı., ı.. bi 1 ece k lı i r ıı i k lı in liği aza! t m :ık is! e-

t•dilmistir. mulıar~be Rarllur.•ı karsısında bu yazı-

Dün Istanbuldan e eçti 
i,,tanhul, 16 (Telefonla) - ,\ıı karaya gitmekte olan Aln;nıı nı.ll

lıunt he\'eti. bu salı.ıh "'"lt 10,15 ele tayyare ile ~ehrimize geinıi:1tiı-. 
Ifeyelt•,. Alm:ııı matbua':. idare~i :ıcfi orta elçi Dr. Şmit ··iya,.;t•l <'1-
mcktedir. Refakatinde orl:ı elı.;i payesinde Alman h.u·iciye ıwznı l'
ti matbuat dail'!~'iİ ccmılJU ;:·ırki Awupa dairesi şef1, iki Pl(.'ilik k:.t
lihi. ikıi ha~nıuharrir. nıa, lıu:tt ııı.1 muriıı clain•.'i ~efi \"c bir futof:rafçı 
\'ardır. 

-------000-----

Antakyada hastalık saçan bir 
dalyan merasimle yıkıldı 

Aııta h:ı. 16 ( A.A .) - A -rn· J:ır dan lwı·: Amuk yay ln;;ına lı:ısl:ı lık 

sacan .\I;ızlum Pa~a Dal_v:ıııı lrnı,:iiıı yıkı!nıı~tır. Tuğgenrral Şiikrii K:ı 
na.tllı ilP \ıinlNl'l' ku,\ lii \" !5elıirli ııiıı lıuzuri\"le yapılan yıkma töre 
ıı:ııdt' \'alimiz Sükmrıısiie!", bir sıiyleı· vermi~; :\filli ş,,finıizle Ba-:;\'l'
kilimizin siikıaııa ı[pğpı· alftka~ı ile ha~arılan bu i~in camhuriyPt 
:<1an•siıw ;ıa:;ip olmıı~ en biiylik uir hizmet olduğunu 1Jeli:·u11i:3lıı-. 

• 000 

Bir J apon gazetesine g öre 

Pasifik mukadderatı 
Jaoon Başveki-
linin beyanatı 

Başvekil. Hariciye ve Çindcki muvaffakiyet-
Bahrİ)'C Nazırlarının sizliği neye atfediyor? 

· ~ verecekleri nııtukla Tokyo, 16 ( A.A.) :.'ılr>hu,:ııı 
ınecli>-iniıı hugliııkii iı;linı:ııııda ,ia - anlasılacaktır 
ııon basvekili Tojo Tfarl;i,1'(• ıı:ızın • .. 
;.ıfaliyle Çin harbiniı~ A"''~;kmc=-iııiıı Tok.)·o, 16 (A.A.) - lı!trırıyP, ıı.ı 
csbalııııı izah edeı·ek. o:ııııı lıilha$sa zırlığının gazete~i olan Dıpan '1 :ı:;
('lnliler1ıı bliyük lıir ilı,irnt kuvveti- mis gazetesi, parlame:ıt.rım:n fc\·~a
ıı~ sa~iıı .. olmahrından ıl eri ~elcli~i~ı iade. ol~r_ak topl~n-~şını. U7.ak .dogL;i 
ııı. çuııku hükumetin enırınde ıkı I da şımclı} e kada.ı .Y .ıı,:ııl.rn en oneın. 
m il::on asker lıulunduğ-ı: ıııı, sem h:i- •toplantılardan hırı dıy :! nH_ıflandıı -
di;-;elcr dolayı:-1ide ÇiP ıır<lusuıııla makla ve Pa~.i.fi_~ nı:.ı~rndı:erntının 
km·,·ei mane>viveııin kırıld:;;.ını 5Ü\" - belki de bu goruşmeler•! bagl: oJJu
ll:mi.<; ve clemi~hı· ki: " · ğunu ilüve etmektediı·.. Gaz et.:!'.. ~u 

- Vaz'.if em iz, t az\"İ ki artırmak husustaki yazısında bı!has«a ~oyıe 
\'e ablukayı daha fa;,la sıkışt;rmak- diyor: . , . . , ·r 
tır. «Bu pazartesı baş,·eınl ~encıat o 

---000 .ıo ile hariciye nazırı Amırnl Tog::ı 
ve lJ:thrive nazırı Mösyö Simr.d.ı Sandeg Tagmise göre millete hihp edince nnla::ıııacaktır. 
Bütün cihan japonyanın her ı:ıe.;: -

Y eganc sulh ü ınidi , Hit- elen evvel bilhassa kcn.Ii menfaat -
bm ile Pasifik menfaaı !arın! miid:ı

erin ka yıdsız, şartsız fan ctmcğe karar vermi~ olduğunıı 
öğre>necckti r . 

teslin1 olmasındadır R:ıbiııe, millet vcki1!rr; ile uzıııı 
ıızaclı_,.,ı ~ t:şarptle bulı.ıııch ktaıı oı. 
ra vazife'ini yapacaktıı-. Çin harlıi 
millete 26 milyarlık feıl:ık:irlıj{a mal 
olınuşluı·. Fakat millet v •ni fellıt -
kfırlıkla·ı yapmağa eh' a·zınetnıi~:tiı'. 

Londıa, JG (A A.l - İngiliz ba,1111 
Hitlerin ~ulh ic:iıı y:ıptığ'ı te~elıbibleı:cl~ 
murnffak olaınwac:,ğ-ı fikl'iıı.leılir. !n
giliz g-azelPle,.i, 'ıritit•ı-.· l'H<ıJJ ol:ırak. 
tank \'e ta•;y,<•'t~ iınaliıtımn :ı• tınlması 
t:ı vs i ı·ps; n .~ ,• lıu ı ıı ı mı:ı k ta ı ~: r l.ı ı·. 

Sa~ıd ,. T:ı•.ıııı..; d11·111· ki: 
4' 1\~gı"{ıı,• n;lıt;,r, i'~ \"t' sulh i:mid; 

Hith:ı·iıı kavııl~ız \"e ı;.ır~sr: o!ar;ık \,•.;
!im olnı:ı:.ıı;ılaılır.ı. · 

Gnı \"İn ObsPJ'\" •r ılt'. su rniıtah~:.tl.ı 
IJ,ıluıım·or : · 

<:Ilımı ii s lii ıı lii ğ' U lİ ., ıı i : ü ~ tii n ! ü ;!'u 
Ilc lıirlPstirilnıelidir. lııcrilteı·c ı·:"·"··!
tin i ı·ilt·~ıııe~iııi kısnıc:ı A]nı:ııı t.ın·a
rclcl'iniı; Rusl:·ır tarafıııtlı!ıı lahribİiı_o 
mecl_nı ııd ur. > 

Dem.ktediı·. 

Londra - Erzincan 
zelzelesi 

Loııılra. 16 (A.A.) - Erzlncnncl:ı 
,·eı~i bir ."<'!' <ll'pı·l'mi olıhı[~u ve ik• 
sı>nc önceki llepremdcıı soııra ~ :ı· 
rılan e~·Jeı·tleıı bazılarının yıkılclı~ı 
habeı•i Londrnc!a lee~-ül'le k:ııı~ıln n: 
mı.-tır. Fakat hasanıı ,·alnız macitlı 
olması, du/ulan lees;ürü azallmış
ır. 

l~usya İçin iaşe yolu 
-- -ooo Lonclrn, 1 G (A.A.) - A.o;keri mah 

()rta Şarkta harekfıt fillerde lıilcliri!diğine göre, Ru~y:ı 
Kahire, 16 (A.A.) _ (),.ta ~nrk için ia:-ıe \'!ıllarından biıı el,! Afgaııi:; 
ur-- Ln huduclu bonınca kl 'ı"!larak gi -

te 1 ~gbrı: 1 T 1 kt ·ıl··, 11 ını··ı~teo- <lPn lıir kac ası'rlıl· eski Ye 800 kilo-
ı \":tr :ı: o ll'll . il l • ' ., ,, 1 . . 

'tı· · ··k· t · · ı ",,.nıi~tn· Dev metre lıonınılakı .\·oldur. na ıı· Rtı ·uııe ıenıı e> ,., -. " • • f 
1 :yelerinıiz" dü~n~aııl:ı temas tes_i.; ~t JA PONYADA ASKERL K 
mecliklt>ri gilıi, cliism:ııı lı:ı_ı·a ı :ıal!
vetiııiıı ulın:mıası ıla dikk'ltı c;cknıı~
tir. Dii.,maıı loıırusu ve irnvaı_ı tüp -
lan az iilcüıle ·ateş elnıi~!l'rr~ır. Hı:
dud çenc~iııde clevriy'2ıPriınız faalı 
yetleı ine d l'\':tm rd iyorl:tr. 

---·000 

ARK ROYALDEN 
KAYBOLANLAR 

Londıa, 16 (.\. A.) - Re,; nı 0 n ip. 

y:m o'uııduğ' .ıııa ı:;öe. Arv ILıy:t!d;'n 
nılnı1. b'•ı: kı,.i k:ı.\'D0 nıu~uı 1" 

--- 000 
SOVYETLERE GORE 

Baı tarafı b irinci ıahifede 
laııclirnııııı Anıeı·ika rn verdiği ı::e\'ap
ta kt;ytleltiği gilıı, Ru~y:ı 1 ;ıı:~ıfıııılaıı 
bütün Finlerin yok ~d~lm 0sın;n t:ıl:-p 
olunmadığını sö,vlen11')lı~" 

l\Io~kova, 16 (A.A.) llu ;;eceki 
Sol'l'et telıl iıı : 

ı4 soıı!esl'in g-üııii kıtnl:ırımız lıü
tiin cephe lı~ınınca dü~~rnnl:ı muhaı"
lıelere cle\"am 'İmi~l enlır. 

:\Ioskova. 1G (A.A.) - üu salıahk 
So\'yd cPblii:\'ı: .. 

Bu gece, bütün ceph~l(!J.ll~. llu~nıanla 
muh:ırebeye cle\'am ('dılmı:ıtıı-. 

Toho. 16 (A.A.) - ,Japon iıııp:ı
ı·atorn.ııuıı ı"enı hiı· cminıanıt>,;iııd<' 
asker· toplanı~l tısuliinde cJpği:-ıikli','.•ı" 
yapılnıı~lıı. Ilu emir a:sl:eı·lij(i 1 Dl ı) 
sınıfına kadar \"lİ kscltmekteılır. 

,'imdiye kad:ı.r Çin '.'c Hoıı;{-Koııır
ta lıu ya~br da silitha aııııaıılar, a~
kcri makamlarm enıriıw ı,eı·ilmi*]('r
dir. 

LONDRADA BiR HEY'ET 
Loııılra. 16 (A.A.) - CPnubi .Af 

rik~ı parlamentosuna mcıı.,up bir !ıt: 
yel, ing-ilterenin harp g-ayrctl!'rı_ııı 
tetkik etmek için ıjChı·:ıııiu gclnıW 
tı J'. 

ANADOLU .................. ~ 
Sahib i ve Başmuharriri 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEflf 
- .. --

U mumt Neşriyat MüdQrtı 
HAMDI NÜZHET ÇANÇAlt - .. --
Ah Yıllığı 1400 "1'· one : 6 Aylığı soo 
Yabancı memleketlera 27 lir• 

-::--

l-• DA - .... , Sil·as!opol limaııınrla!..i tesi,.;a~ ,ı., a-- mcktedil'ler. 

KARA S V · . BT 
0
0 WO. MN · ğ-ır n• ort:ı ı:aııla lıomlıalarl:l h;i~ı.n- Pmvda g-az"te"i. kı. tan dci(il, ycı~i 

Ba;k:ı la\·ynre lcskilleri Si'. :ı,:(o - yelten lfıyikiyle islifad~ cdılmek ve 
polıl:ı nıiist:ıhkem clii mı::ın nı '- Yzile- gitikçe arlan inaclçı !~ı!· _muka\'em~t 

;,\foskorn. 16 (A.A.) - ~"il gelpn 
haberlere göre. L~niııgra~lı:ı cenup 
cloğusunchı Tik\·in cephC's!lıclr alman idarehane: İkinci Beyler Sokalıi 
]arın simale doğru y:qıtıkla·:ı Üıarnız _ 

AŞK, iHTiRAS, FERAGAT ve FEDAKARLIK FiLMi r:ne kaısı ~ .. ıpılaıı brn harel·[tfııııı g-ii,,Lerilmek lazım gcldıgrnı y:ıznıakla-

lb H A M RA~ CLARK C:AHLE vardım etmi ·Jer<lir. dır. 
~ SPE. TER TRACY • Bcrliıı, 16 (A.A.) - Gecen l}:•fla Radyo , . ., A":t7.t"leler, dü:nıanrn :\fo:ı-

CLA UDETTF. COLBERT t::ıyyarc: .. tımiz So,·yetlere kıt!''' bii- kornya yeni hücıımlar ~-aı acağ-ını ,:iir-s 1 N E M A S 1 N D A IIE.I)l' LA:'IIARR vük muı,affakıyetlpı· elde e+111icıll1 r- !emekten de geri clmnı:ımaktarlırlar. 
- • ;lir. 1 - 8 ikinci te'rin ara•ıncla SoY-

GÖRÜLMEMiŞ BiR MUVAFFAKIYETLE DEVAM EDİYOR yetler lopyekün 2174 l:ıyya•·r k~y 
SLAR 1 30 4 6 30 9 d betmi~lerdir. · SEAN : , , , , , a... . 

AYRICA :\1. U. M. 1IE;\ILEKET .HJRN ALI Buıılurın 1293 ü h:ı.va mu hn!'~lıc· 
•••••••liİııİİmİİIİıİİıİlilmı••••••••••••••••••• Jeı•:nde, 412 . i k::ırşı koyma bııt:1rya 

lıırı t:ırafınclan. üst t'ırafı da v.:ınlc 
tahrip edilmiştiı-. 

Avni devrede doi';u cep hesin le f.iz 
183 "t:ıyyare kaybettik. 

ılurclu{·ulmuslur . Fakat huna ral{ıneıı 
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