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N0SHASI HER YERDE (5) KURUŞTUR. 

SAL/ TELGRAF: ANADOLU - IZMIR 
TELEFON: 2776 

18 ADRES: ikinci Beyler ıokağmda 
2 nci Teşrin ANADOLU gazeteıi idarehaneıi 

l941 (ANADOLU) MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

San1sunda zelzele '" 

31 lNCI Yit. Ne§>'edilmiyen yazılar geri verilmezı----------------------,---------------------------
Gfuili a-eçmi, nüshalar 2s kuru,tur.I Her gün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi gazetedir. 

Samsun, 17 (A.A.) - Dün sabah 
Samsunda orta şiddette üç saniye 
devam eden bir zelzele olmuştur. 

Hasar yoktur. 

No. 8706 

BaşYekil Dr. Refik Saydan1 Mersine hareket etti 

Milli Şef, garın salonunda Dr. Refik 
Saydama iyi temennilerde bulundu 

ve musafaha ederek ayrıldı 
-------····-------

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoilu Dr. Refik 
Saydama Vekalet edecektir 

r -------"\ 
Ankara, 17 (A.A.) - Batvekil Dr. Refik Saydam, genel sekreteri ve Pari Meclis Müstakil a-ruplar 

tnezuniyetlerini ceçirmek üzere yanlarında huıuıi ka. azaları, MebuaJar, Devlet ŞU.raıı, Divanı muhasebat 
lem müdürleri ve yaverleri olduğu halde bu akşam Temyiz reisi ve azaları, Riyaaeticumhur hususi kaleO: 
huıuıi bir trenle Mersine ıritmİ§lerdir. müdürü, Genelkurmay ikinci batkanı ve askeri ve 

Baıvekili uğurlamak üzf>r,. iıtaayonda icra Vekilleri mülki rical hazır bulunmuşlardır. 
Hey'eti azaları B. M. Mecliai Reis vekilleri C. H. P. - Devamı 4 ilncü aahifed" -
"""'""'------------------------~~------------....................... ..;;;;;.;.;;.;;-..;.;;;Oiioii ................. _....., Japonyanın fevkalade 1 R AN 

Ingiltere ile bir ittifak 
muahedesi yapıyor 

Ankara, 17 (Radyo gazetnsi) - iuih 
Ver radyola<rı. İngiltere ve İran ara -
sında bir ittifak aktroilecejfiııden ba
hisle İr!lna hücumlar yapmaktadırlar. 

lr:ın ba~vekili Furugi, bu mualıc -
denin 1919 da aktı?dilen muahedeye 
benzediğini söylemiştir. 

ltalyan radyosu, bu muahedeııin !
tanın istiklaline aykırı olduğunu Jıil
di~k başvekil Furugiye hücum et
lniştir. 

murahhası Kurusu 
faaliyette 

Rusya da 
işgal edilen yerlerde 

Aln1an idaresi 

D•• b &rlin, 17 (A.A.) - Füh•·er Al _ un eyaz saray man kıtalar• tarııfından işgal ed:ien 
\"e artık muharebelerin sona erdi.-..i da Ruzvelt fara topraklardı.' ı;-tülki idar~nin kurulma~. 
nı emrctn1ı$lır. 

f d k b 1 Sivil ıdarenin başlıca vazifesi Jıe1· 
ın an a u s0 yden evvel asayişin yeniden tesis ve 

d
• d• muhufazasiyle un:mr\i hayatın i~leme e ıl 1 sini temin etmektır. z 

Berlin, 17 (A.A.) - Alfrecl Ro
zcnberg, Führerin emriyle şarkta ih-

~,---------------~~~~~~~~~..:...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~._; 

Kerç şehri ve li
manı iş2al edildi 

C~!lhe~ 1 ~d~ Alman tankları 

ır 

Atlantikte 
l\lihvere ait bir ticaret 

gen1isi yakalandı 

Bunun bir denizaltı ik-

• • 

Sovyetlere göre 
Moskova önün
de harekat çok 

2üçleşti 
İngiltere ile fran arasında bir itti -

fıık mu~esi aktedileceği malOm ol
llıakln beraber henüz bu hususta ma!O
lnat mevcut değildir. 

mal gemisi olması \ 'eni lngiiiz tankları 

* muhtemeldir 
Berlin, 17 (A.A.) - Alman tebliği: faaliyet gösteriyor 

G t das edilen yeni nazırlıji-a t:ıyin edi1-
ÖrÜşme yarım saa miştir. 

sürdü. Görüşmelere Ha 
riciye Nezaretinde de-

Kırımda Ruslardan 101 
bin HOO esir alındı 

GI. Veygand 
Fransa Harbiye Nazırı 

mı olacak? 
Viı;i, ı7 (A. A.) 

-- Salfıhi yet tar 
ltıakamlar:ı göre, 
F'ransnnın Af -
l"ika murııhha'1 
ıteneral V c:1 -
gand, bugün ta -
:1·are ilı> Cezairden 
lt'!lmişti r. Tah -
ltıinlere göre her 
Şeyden evvel Har 
},Jye nazırı gene/ 
raı Hutzingerin 

6lümü me,elnleri 
ltörüşUlecektir. 

Gl. 1' cygaııd 

Vişi, ı7 (A.A.) - General Veygand 
bu snbah marc"al Pet~nle uzun bir 
ltörüşme ;·apmıştır. 

Ne,,·ork, 17 (A.A.) - Nev\•ork raci 
)'osuna göre Almanyanın Pa~is elçisi 

- Devamı 4 üncü aahifede -

Japon Diuet mecllslnin 
f evkalide toplantısında 
Başvekil ve Hariciye na

~ırı bevanatta bulundular 
• 

Bir anlaşm':l yapılaca
ğı imkansız görülüyor 

r· l'okyo, 17 (A.A.) - Ba~\·ekil g.0 ne
;ı Tojo, :ıyan meclisinde japon ve 
tı!'lerikan müıııısebetleri hakkında yap 

4 
ın beyıııı:ıttıı japonya ile Amel'ika 

r tasında yapılan miiz~kerelcrin neti
~~ını kestirmek güç olacağını söyle -

ış ve ~yle devam etmiştir. 

Radyo gazet{!><inclen: Fe\·kalüde tebliğlerle daha önce de ı ı ......... 
Führer •. ~usyad.a işgal edilen Yer- bildirilmiş olduğu gibi Alman ve Ru _ Vaşington, 17 (A.A.) - Ameri - l'rloskova, 17 (A.A.) _Geceki Sov-

lerde. y.enı ıdarenııı kurulm:ısını cm- men kıtaları dün kanlı bir s!lvaştan kan bah1'iyesi, Ameıika bayrağını yet tebliği: 
vam edilecek retmıştıı·.. . . . sonra ehemmiyetli bir yer olan Kerç taşıy:ın bir mihver gemisi yakalamış 16 Son !Eşrincle çarpışmalar bütün 

Vaıington, 17 (A.A.) _ japon Yeııı ~.vıl. ıclar!', b~r Alman nazırı şenrini ' v-; limanını almışlardır. tır. Bahr>iye nazırlığı, mihvere aid <'- cephe boyunca devam etmiş ve bilh::s-
fevkalade murahhası Kurusu, japon tarafından ıcla;e edılecektır. Kırım yarımadasının doğu kısmı lan bu ticaret gemisinin bir Ameı·i - sa Kalinin bölgesinde ve cenup batı 
bu··yu'"k elçı"ı"ı Namora ı"le uzun b"ır gö- llk olarak Lıtvanya. Let.onya, Ru- s.imdi tamami.vle eLmizdedir. Kırım- kan kruvazörü tarafından Atlantikin kesiminde şiddetli olmuştur. 

t t k ı el b d k u,türn hattı üzevindeki sularında ve llloskova, 17 (A.A.) - S3 bahki 
rütmede bulunmuttur. Namura pa - enya mm " ·a !lrm a u ı arc ·u - da yarma ve koval!ıma savaşları sırıı- 6 sonteşrinde yakalandığını bildir - Sovyet tebliği: 
zarteıi ıabahı, Kuruıuyu hariciye "Ulacak, bu saht1,.,0slnnd ".lclı!ıı ıda • sınclu alınan esirlerin sayısı 101,öOO 

H 1 t kd' d kt" ö · cuk, bır Alman \uksek komı<erı ta- kişivi bulmustur mektedir. Amenik11n bnyrajfı, bu 16 - 17 son teşrin gecesi, kıtaları -
n~ldz~~·. u ~. a Kım e e~e u-.h a.r4:- rafından idare o'ıunacaktır. riüşm·ın k"ara. muh·ır{\beleri E~ııa - ~eminin güvertt;~jn.de \·e- her iki bor- mız bütün cephelerde düşmanla çaır -
nı ıgıne gore uruau Japon arıcı- Uk . el· d .··k k . . ._ ._ ._ · ua~ında resmedılmı~ bulunuvor:ltı p 1 d ray na a a yu se komı,,erlık sında uğr:ıdıi<ı knnlı ve nğır kayıplar- '. .. . . ' . . . . J • ışmı~ ar ır. 

- Devamı 2 nci Sahifede - kurulmuştur. d:ın başka kıtııl:ırını K<'rç boğazı yo- Kruvazor, tıcaret gemısını hır !ima- ÇETE FAADIYETI: 
•••••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••il•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· ı· 1 k t - J - d .1 na göt.ürmüştür. llıo,.·kova. 17 (A.A.) - So"vet "b-: : A k ~ • : : ıy • ur armaga ca ıştıgı sıra a ua 'J "' 
E : A t :; + : ağır kayıplar v(.-ıniştir. Vaşıngton, 17 (A.A.) - Dün ak - liğiıı> ek tebliğ": 
~- • ~- S erı azıye ~- ~- J,· .. Sav_.a.ş v,~ .. av .tayyarelerinde,n mürJ~<- aın resmen bildirildiğine göre 6 Sovyet çeteleri, ayın on altıncı gü-

P t şek rnlleı ::\fosko v ı <l >on teşrinde şafakta bir Amerikan nü 100 kil ·Jr.ıelr" uzuı~luğunda telgraf -...... Aı~;~ı·;;;"K~·~·ç·"''""'6~'~""'"'" ~~;·~~~~r~ı~~~~s~1~;~~~~:~i~~~ -ADevamlım4 ünacü •nahifedB .. -a Si nDevHarnı 3eünycü ~aehife.:eı· 
- 0..•arnı dördiincD .. lılfcd• - -

ğazını aşacaklar mı? ıngiliz ablükasının te-
siri hakkında bir itiraf Atatürkün muvakkat kabrni zigaret eden 

Moskova üzerine 19 cu taarruza Loncıra, 11 <A.A.ı -Alma!lla· ın- Alman heg'eti, kabire bir çelenk kogdu 
h ı k v kt giliz a~lukasının ~esirli oldu~Lı°nu' ilk Ankara, 17 (A.A.) - Alman ha- buat hey'eti, bir çelenk koymuf'"' 

kalkıştılar ava ar ÇO SOC1'°U ur d~fı: c~u'.ı ~k~a"°'. ıtıraf.~:m şb:r .. Bu S~ riciye n~zırlığı basın dairesi reisı ~e Ebedj ş,.fin manevi huzurund:ı 
f O ret~· ,!) nı za_m,rnda ).ı:17cek .~1~dde.ı Orta elçı Dr. Şonitin başkanlığında •aygı ile eğil mişlerdir. 

ı--::"";""-ı,.....~--,,.,ı;.,,.:E""..-""'!" ıhtıyacı da .. gızlenm~mıştır. Koı;rnbecg Alman basın hey'eti bugün Anadolu Anka ra, 17 (A.A.) _ Alman bü
radyosu. d.u~ akş,am RusI:ıra hıtap <'- ekspresiyle şehrimize gelmiş ve gar- yük elçisi Fon Papen ve refikaları 
derek Stahnın, ~'·Ye~ekltt n yakılmııs~ da Alman büyü' elçisi Fon P 11pen ile tarafından bu aktRm Aimarı büyük 
hak~ındakı _emrıne ıtaat etmem0ler:ııı matbuat. ıı_mum müdiirü Selim Sar _ ,-lçiliğiııde Alman haricıv• ndztrlığı 
tavsıye ~tmıştır. per, Harıcıye Vekilli ği istihbarat dfti- basın ~irek~örü Dr. Şmil ve riyaset 

Spiker şöyle demiştir: resi reisi Celal Osman Abacıoğlu tll. etti ği hey' et şerefine bit sÜv>\rc ve. 
- Bir gram yiyecek gelmesine fır- rafından kaqılanmıştır. rilmiştir. Süvarf'de Batvekil vekili 

sat v~ı miyen Amerika ve İngiltere tah Ankara, 17 (A.A.) - Dr. Şmit, ve Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu, 
didatı karsısında daha ileri gitmeğe şehrimize gelmelerini mütea1<ip Al- Hariciye Vekaleti umumi katibi Nu · 
imkan yoktur. Zapt.edilen memleket - man büyük elçisi Fon Papenle birlik- rnan M<>nemencioğlu ve Hariciye Ve. 
Jer, Almanya<lan yiyecek maddesi bek te Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu !<ileti erkaniyle bir kısım büyük ve 
lememoliclirler. Smolen~k. Vit b~k. )- ile Hariciye Vekaleti umumi katibi orta elçiler, matbuat umum Müdürü 
de::;a, I-Iarkof ve daha bir çok şeh~r Numan Menemencioğlunu makamla· Selim Sarper, Anadolu Ajansı umum 
halkı yi,·eceksiz k:ılmıştır. Almanlar, rında ziyaret etmişlerdir. müdürü Muvaffak Menemenc:oğlu, 
bu şehirleı halkına bir dilim ~kmek bi- Öğleden sonra Atatürkün muvak- Yerli ve ecnebi ajanı ve basın müm~• 
le vermez':::r. E~a~~n prensip olarak lfat kabrini zirayet eden Alman m?.t ~!ileri hazır buluumutlardır. 
bu gibi raüracaalları reddetmektedir-=========================--==:-::----. 
Jer. Bu şeh'rler halkı, açlıktan ölmeğe 
mahkum bulunuyorlar. 

-· •Y '* • I SAR t.Tl.tR 

Polonya başve
kili GI. Sikorski 

h -- Vaşingtonla müzakerelere tek -
g""r h:ışla.makla japonyn şu mııksacll:ırı Şark cephesinde tahrip edilen bir Alman tankı 
Utınu~tür: l\1oskova müdafaa çevresindP- Kıı- motörlü vasıtaların hareketine müsait Ana, babanın vazifesi -,fobruk cephesin<leki

kuvvetleri teftiş etti le/ - Çin nizamının üçüncü bir dev linin ve Tub şimalindeki noktaların- bir hale gelmiştir. 
ler·tarııfından ihlal edilmesi te~bbiis- dan )-eniden büyük taarruzlarn baslhn Cenup mınt>ıkasındıı da harl'kiitın 

ıni Ix>rtar:ıf etmek; chğı bildiriliyor. inkişaf edco·ek lıir sanayi merkezınin 
Yıı. 2 - Yabancı d~vletlerin japons:ı- ~foskov'.lnın batı tarafından ela yeni müttefik kuvvetler eline düştüğü bildi 
llb karşı giri$tikleri, mesela ekonom;k den büyü~ bir taarruzt~n ba~lamak ii- riliyor. İtimada değ~r bir habere gö
\· luka gibi hareketleri tasfiye etmek zere oldugu .ha,b.'r .verılm.ışlır. Bun - re, Rostof şehri şimalden ve cenup -
n'C norına1 ekonomik miinasebetl'O!ri ye- dan dolayı, bulun gozler, yıne llloskova tan sarılmaktadır. 

1den kurmak· cephesi istikametine çewilmişfü·. Al- Vişı habereler;ne göre, Kırımda 
:l"a ~ - Av>rupa harbinin Uzak şarka manların i\lo~k~~ayı. istihdaf .eden lıu Kr>rç şehrinde iki taraf kuvvetleri a
n) ılnuısınıı her türlü V3sıtalarla ma- taarruzlar'.!. buyuk bır ehemmıyet v~r- rusında sokak mu harbeleri olmakta-

1 °Iınak. dikleri anlaşılıyor. Almanlar, şımdıyP- - Devamı 4 ncü Sahifede -
n}'okyo, 17 (A.A.) - japon hariciyo kadar l\Io~ko\•nya karşı. 18 büyük ta- 00, __ _ 

8 .. ~ırı Tojo, bu sabah parlamentoda arruz yapmışlaırdır. Netıce, mal(lmdur. y 1 d l l 
ı::r~diği nutukta bilhassa şöyle de - Şimdiki bu on dokuzuncu. taarı:uz ugos avya a n1Ücac e e 

~ır: da bir netice \·ermez ve vazıyet yın~ devanı fedi •or 
'>uı-.. iapon dış siyesetinin esası doğu şimdiki gibi kalır,n, bu ~a:-ıyet bel~ı t ) 

tıı Yada :ıdal~te dayanan bir sulhun d4 Alman subay ve erlerınm manevı- Londra.'. 17 (A.A.) - Alınan h~-
llo UhafaUıSını hedef tutmaktadır. ja- yatı üzerinde büyük tesırler yapacak- be~·l0re goıre Yugoslavy3da albay Mı
d nya, Cinle iş birliği yapmak arzusun tır. haılo.vıç kuman_clasındakı Yugoslav "'e
~r Ve bu ilj birliğini milli Çin hilkil- Diğer bi<r habere göre Moskova ha- t7ler!• Nış .. şehrı cıvarında dıişman :nev 
~· ıne teşmil etmek azmindedir. japoo valisinde şiddetli soğuklar başl!imış, zılerıne hucumla<r yapmışlardır. Al-
a Cunır-King rejimine boyun eğdir-ıhararet şimdid~n sıfırın ~!tında on be- manlar: rehine ola~ak bir çok masumla 

- Deveıııı 4 nı:U Sahifede - şe dU~mü§tur. Don sebebı.rle topraklar rı tevkıf etmektedırler. 

Çocuk, tramvay altında kaldı .. 
Haydi ıztırap, haydi vatman hak

kında takibat!.. 
Otomobil, kamyonet, bisiklet, mo

toı<klet çarptı. 
Haydi şoför, haydi bisiklet sahi • 

bi .. 
Evet, hiç şüotıesi.ı adliye ve ka. • 

Orta Şark memleket
lerinin ihtiyacı olan iaşe 
maddeleri tesbit edildi 

nun, hlltayı tetkik ve tahlil ediyor, Kahire, 17 (A.A.) - Resmen bil
auçlu varsa cezasını veriyo?". Fakat dirildiğine göre Polonya başcekili ge
buna mani ol.mak, yani biitün hunları neral Sikorski, Tobruğu ziyaret ede
tevljd eden sebepleri de düşünmek rek oradaki Poloıwa kıtaları ile diğ.'l" 
lazım deki! mi ? . kıtaları [;>ftiş etmiştir. General Sikors 

Çocuklarımızı salıv<>riyc.r, aramı- ki, cephede ön karakollara kadar gi-
yoruz. derek bir noktada ft..qlyan hatlarına 

Çocuklarımıza, bu !?ibi vasıtalar 350 metreı•e kadar yaklaşmıştır. 
dan sak1nmaları için hiç bir şey söy- }·eni blr ordu: 
!emiyoruz. Kahire, 17 (A.A.) - Şimali Afn-

Kabahat hep batkalarına yükleti - kada sekizinci ordu adiyle yeni bir or
liyor, fakat ana ve babanın vazifesi- clu teşkil .edilmektedir. Bu ordu, b:ıtı 
ni yanıp yapmadığı hiç düşünülmi • çölünde faaliyette bulunacaktır. 
yor. Bu olur mu? Kahire, 17 (A.A.) - Orta şarka ** gelmi~ olan muhtelif memleketler iaşe 

• 

Polonya baıvekili general Sikoraki 
teşkilatı memurları, Kahirede toplan
tılarında karar vtrdikleri projeleri vü 
rürlüğe koymak için memleketleri"ne 
har~ket etmişlerdir. Üzerinde muta. 
bık kalınan nokta, bu iŞe mümkün ol-

-Devamı 3 üncü Hhifede-



Sahife 2 (ANADOLU) 18 İkinci Teşrin 1941 SALI 

Japonyanın fevkalade 
nıurahhası Kurusu 

faali Yelle 

( ' Hamiuetli Türk anası 
Urlanın Yenice mahalle::ıiııde otu 

-Baş tarafı 1 inci sahifede - ı~.ın iilü Kırlı :\1ustafa kızı ~~k~en 
ye nazırı Togoya bir rapor göndere- yaşlarında Bayan Rukiye, l't'la ha
cek ve bunda Amerika ile japonya .Japonya harbe 
arasında bir anlasmıya varılabilme- \a kurumu :;ıubesine (1500) lira 
sini temin edecek ilk şartları bildire· kıymetindeki evini bağışlamıştır. • 
cektir. Bu hamivetli ve ,·atanpl!rver 

Londra, 17 (A.A.) - Kurusu bu T'' k ·t kd' d · 
gıremez 

.. . . . • . - ur ·· anasını a ır e erız. 
gun Amerıka harıcıye nezaretıne ----------------

ORHAN RAHMi GÖKÇE 

gitmiş ve nazır Kordel Hu! ile yirmi Z.'AB/-r ADA 
b d k' ~ .L"'t, Şahsen, kehanetin daima aleyhin-e4 a ıka görüşmüştür. .., •• .., .. ..,. ... , ........ ., b 

1 
h k 

--·---·-·- - • de u unanlardanız. Fakat mu a e-
Esrarcılık: 

Vaşington, 17 (A.A.) - japonya 
fevkalade murahhası Kurusu, yanın- me ve mantıkımızın, aydınlaşnı·ş ha-
da hariciye nazırı Kordel Hul ve Gaziler caclut"<inclc Vey,.;el oii; - diselerden İstifade ederek, b'lzen 
japonyanın Vaşington büyük el- lu sabıkalı Sadullahtu bir miktar es- tahminler yapmağa, bazen de kıot'İ· 
çisi amiral Namura olduğu halde bu rar bulunmustuı-. ~ete yakın mütalealar ileri s1iı-nıege 

k b Sarho~Iuk · hakkı oldug· unu da kabul ederiz. a şam eyaz sarayda Ruzvelti ziya- ~ · 
ret ederek reisicumhurla bir saat İkic;eşmelik caddesinde bir oto- Bizim, bu yazıda yapacağımız 
fl'ÖriifmÜştür. Kurusu, beyaz saray- büs içinde ;vı:abud oğlu ~iehmed sey, İşte bövle bir tahmindir .. 
dan çıkarken gazetecilere beyana. sarhosluk vüzünden nara attığınclan Şark cephesi hadiselerine müva .. 
tında, iki memleketi alakadar eden tutulmuştu'r. zi olarak, dünyanın karşısında bit' 

1 1 Y Uzak şark ve Pasifik, daha doğru.su mese e eri görüştüklerini söylemiştir. angın: 
000 

Tire ka,aba:ıııda, hükumet lıinası- bir Japon muamması bulunmaktadır. 
--- mı 600 metre uzaklıkta Namazgah Düne kadar bu muamma, hakikaten, 

\T a}İvİ ziyaretler mevkiinde Dere mahallesinde Cafeı kalın bir kesafet içinde idi ve ve heı·
• ehrimizin veni İngiliz general kon 

solo. u Hııgl, dün vilfıy-::tw vali Funcl 
Tuk. alı ziyaret ctmi. Ye vali. kon"olos 
luğa gid rck im ziyareti imle <'ı•lenıis-
tir. · · 

Şeh~·imiz Yunan konsolo .ı ela öğle
den .·onı·a ,·ilayett \aliyi zi.rnr0 t et
mi~Lir. 

---000---

~ffıtün n1übaveası 
ehrimizıl~ki Amerikan tütün kum

rı:.ınyalarının mübavea re tetkik ınP
murları, bir kaç gÜn zarfında ti.itü~1 
mıntakalarıııa g·idec::klenlir. 

Haber aldığımıza göıe: Amerikıtıı 
tütiiıı kumpanyaları. piya~adan tütün 
:<atın almağa k:war vermiıılerdir. Bu 
yıl. mii!:ıayeat ,\·apacak firmalar fazl:ı
dır. Bu ~heple tütün rekoltesinin ta
mamıııın iyi fiatlerle satılacaj(ı ·iiph~
sizdi r. 

Piyasanın açılıs tarihini, 
\'ekfıleti te,.:hit ederek ir. 

aoo 

Halkevinde bir toplantı 

Tosuna aid bahçe kulesinde yangın kes, Jııponyanın ne yapac:ağını so
cıkmıs bina ve vanındaki saman ruyordu. Bugün bile ayni sual, dünya 
damı ~~·anmıştır. i50 lira kıymetinde siyaset merkezleri arasında şeytani 
bir beyırir ve araba 'ko~umları y·aıı - bir hızla dolaşıp durmakta ve Japcın 
mıstır. Yangının, Cafer Tosunun hiz- başvekilinin vereceği nutuk merak· 
metkfırı Silkrii Hubunın hayvana la beklenmektedir. 
bakmak Üzere yanık sıgarn 'İle ahıra Japon gazeteleri şöyle ya:.ı:mış 
girmesinden ileri geldiği anla. ılmış- böyle çizmiş olabilir. Demokrat 
tır. memleketlerde, gazeteler her zaman 

Hırsızlık: hükuml"tin tam siyasetine ve düşün-
Tirede Demircilik mah".tlle.'İnd<> cesine terceman olamazlar. Kaldı ki 

Mehnıed oğlu Ahmed Fıratın vedı Japonyada yıllardan beri, bu kab•l 
parça eşyasını ve ~ekiz lirasını ~alan neşriyat hiç eksik olmamıştıı". 
Osman oğlu Hasan Karalar esv·a ile Şimdi; asıl meseleye gelelim: 
hirlikt 0 ttuulmu.~tur. · Ne diyorduk? * İkiçe~melikte 409 uncu ;:okakb Evet; bir Japon muammasından 
.Mehmed kızı 50 vasında Vesile bahsedilmektedir. Geliniz ; hep bc
Mustafa oğlu Fethi-ve oğlu 1 4ya~m: raber ~u muammanın nikabını vey"' 
da Şükrü, komşuları Mehmed kızı vücudunu saran siyah Ö\-tüyü ke • 
Ayşen in evine girerek b-azı ef;.nı ça 1- narından tutup kaldıralım; 
clıklarından tutulmuşlardır. Japonyanın, bir Asya diktatorat.ı 

Tehdid: ve daha doğrusu modern bir tabirl~ 
Bergamada T:.ılat paşa mahalle - hir uzek şzo.rk nizamı kurmalr istecl:

;:inde Ali oğlu Sevki İnce Adil kızı ği malumdur. Bu istek, Japonyanın 
:ıo ~·a~mda Münire Gülbi~an~n 16 ananevi siyasetinin bir esasıdır. Ja • 
v:ı~ıııuaki kızı .:\Iemmıneyi evlenmek pon idealistleri, militaristleri, kapi -
üzere i 'lemis, ''erilınemesinden muğ. talistleri ve mütefekkirleri, bunu Ja 
hrr olarnk ~liinire:i tehcl:d etmi tir. ponyanın bir istikbal ve hayat dıwası 

Feci kaza: olarak çok eskiden beri terenniim et
Di.i n Keçecilerde :.\lüsevi y<ıt:nı ilk mektedirler. Fakat uzak sark, l"ski 

~İl'e, (Hu,.;u;:i) - 15-11-!lH cumar okulunda bir kaza olmuı:.tur. Talebe. büyük demokrasilerin m·~nfaallerinin 
e,.;i günü aksamı Tire Halkevi kıs ca- den Avram Kohen oğlu' 13 ,vaşında sıkı sıkı birbirine kenctlı>ndiğı bn 
lı~malanna baslamıs ve bu müııa; het İsa k Kohen, merdivenin kenarında - mıntakadır. Japonyanın Çin üzer in-
le zengin bir ecİebiy:~t gece:-;i progı-:ımı ki 8-10 metre yüksekten clii~mi.i"· deki hareketi, Hindistan, Siyam, 
h:ıZB'l:ımı,tır. ağır surette yaralanmıı:.tır, Yaralı Hindiçini, Malezya ve nihayc-t Hind 

Programa göre. Tire ka\ nrnkaını çocuk, hastahaneye kaİdırılmı-;tır. ve Pasifik denizleri üzerind~ Japon 
Buy Rü'iclli Ülken tarafındaı; biı· :ı<;ı~ Tabanca ateş aldı: E.mperyalizminin asıl ruh ve ~cdefini 
hitabesi ile toplantı açılnııs ve mütea- Rallıkııyu mahallesinde 72 rur.ıa- ·stihdaf .. der ki, buna, ne İngiltere, 
hıbeıı :-1iirler okıınmus, mü ahabcler ralı c;vcle oturan Hasan oğlu Salih ne Amerika, ne Rusya, 'le c!e hatta 
yapılmı'i: hunları <;a.\-: mü;,;k \'C dan.· Birvan;eren gece ~aı hoş halde e'l.'irıe Çin müsamaha gösterebı!irler .. 
takip tmis ,." toplantı tam bir ıı ,,;e giderken yere dü~müş, yanında ta~ı- Şark cephesinde geçen hadiselerin 
içinde geç v:ıktı.> k:ıdar :;iirmiiştür. dığı t:ıbanca ateş almış v~ . :-lih ~ağ ilk saflıaları, Japon tr::mayiAll.:rini 

(Şehir ve Memleket Haberle.ri) 

Şehirde bugünkü kö. 
rr1ür vaziyeti nedir? 

Belediye reisi, tetkikat yaotı, 
kömürcülerle konuştu 

IHALK DİYOR Ki 1 
Bornova belediye nıec

Jisinin kararı 
Azadan 6 zat, vaziyeti 

nasıl görüyorlar ? 
Dün, nornO\'H belediye l11l'clisiıı -

den 6 azanın 'mza8iyle su mel:tuhı 
aldık: 

«Bornova belediye mecli:inde 1Jir 
tezad• serlevhası altında nrnhtercPl 
gazetenizde intis:.ır eden yazı~ n 'ıe! -
diye mecli>ıinde mı>vzuubahs lrnr:ıı a 

Şehrin bazı semtlerinde odun kö- şebbüsleri karşısında bundan böyle muhalif k'3lanların cevabı: 
muru bulunmam"'lktadır Bazı kö- müracaat edecek müşterilerine birer Domova beledive meclisinin Bnt'
mürcülerin dükkanlarındaki kömür- çuvaldan fazla kömür satmamak için 11ovanın sabık ve· merhum belnllivc 
!eri sakladıklarından ve evlerine söz vermişlerdir. Bu suretle mevcud reisinin evine yapılan su tesisatı mü
naklettiklerinden bahsedilmektedi:. kömürlerle 15 günlük ihfo·ac; temin na~ebetiyle takındığı vaziyet. ~·ek 

Ru gibilerin şiddetle cezalandırılma- edilecek, ondan sonra da İzmire her ı•aırnrda. bu yazıda gfüüerilmPk i:.:te
sı, bulunacak kömürlerin müsadere taraftan fazla ve bol miktarda odun nild'.ği gibi bir kadir.~iııa~lık g-ilıi gi; 
. i ve kendilerinin de mahkemev~ ve. kömürü getiı,ilme$(e baslanacaktır. rüni.iyoı. Halbuki hakikat hi<: ti.' ö~ le 
rilmcsi için araştırmahra başlhn 1nış- Şimdi köylüler. tohum ekmekle ıne~ de~ildir. 
tır. gul oldukları için kömür imali için İ~in iç yüzü ~uclur: r.rçı>n ııi;an 

Fakat şarhrin bazı yerlerinde kö- çalışmamaktadırlar. Kömür imalinde toplantısında bir cel. eden soııra azu 
mür vardıı'. Toptan ':11,;uru!3tan, pcnı- çalışanlar, pek azdır. Fakat 15 gün arasınd·a yapılan bir hasbıhal esnasın 
kentle 8 kuruştan satılmakt:ldır. Fa- sonra bu vaziyet tamamıv!P değise- da azad~m Bayan Ayşe :Nihat Eyri · 
kat mevsim münasebetiyle hav-·tla1• cektir. Hatt:l kömüı eliler. belediye boz sabık belediye rei~inin evine •;L' 

birden bire soğuyunca kömür 'lrı.\ an rei,..ine su hu~usta söz vermişlerdir: tesisatı yapılmasını ve suyun ınec:c:ı
Iar artmıştır. Kıslık kömürünü tPda- 15 gün sonra İzmire hd' taraHaıı nen akıtılmasını azadan i~timza · •·t
rik icin kömürcüTere müracaat eden- fazla v2 ucuz kömür gelmeğe başla- mi· ve merhum Fehminin vefatından 
!er. döıt, beı:, çuval kömür birrl"n al- yınca kömür fiati de dfüıeeek H' " sonra belediye meclisince ittihaz e -
mak istemektedirler. vakit daha ucuza ·kömiir satılncakhr. dilen bir kararla aile><ine 600 lir:ı ik-

Belediye rei~i Reşad Lebleb;eioğln Belediye reisi, ııazarla 1 ·tlaki gıda ramiye verilmek suretiyle tatmin t-

ev\·elki gün ve dün ııazarlarch ve maddeleri i.izeriııdP ele lt>tkiklercle dildiği cihetle meccanen ı:u V<'rmck 
sehrin muhtelif semtlerinde kömür bulunmu;ıtur. ke',/iyetiniıı adj bir imtiyaz mah:y '.
~,ıtıslarını tetkik etmiş ve kömiircü· Fethi~·e. Antalya \'e Çanakkale· h:ı- tinde olacağı cihetle. BornoYadakı 
!erip göriismüştiir. Samimi bir . ekil- \'ali~i i,.;keleleriııde 1zmirı! giinderil - mekteplere ve ~ı,;keri müe;;-;e~at:ı 
de bütün is tarzlarını mevclaııa vıı- nıek üzere hazırlan mı« olan J. öınürlı>- meccani :u verilmediği bir zamanda 
ran kömüıcüler. belecfo.'e ıei,Jniıı rin getirilme:i ic:in ele tı;~t·hbii,;lt>re bö:IP bir imtiyaz vermenin doğru o-
hüsnü ni,,·etini ve halkı düı:ıünPn te - giıi~ilmistir. lamı~·acağı ilı>riye sürülerek rnki 

------=000-· teklif ııezaketı>n reclcledilmi. ti. Hıı-

lı11aı1 l(OfllİSyQflll vila- 8 bin lirayı alıp kaçan na nığmell en.Cİ.illll'll içti~:aıııcJ:ı 
' • '- mevzuatı ·k-anunıveve muhalif oıla -

Yette toplandı Veznedar nerede ? rak Ve meclisin' a'rzımıılH raf•nH"l 

Y.iliıyelte teşkil olunan imaır ko -
misyonu, dün ilk iı::timaıııı Yali mua
vini Ekrem Yakınka\'anın reisliğin
de yapmıştır. B.elecli;e reisi Re>iad 
Leblebicioji:lu da toplantıya hitirak et
miştir. 

Kanun mucibince, imar komisyonu, 
\'ilayette imar işlerini tanzim edec"k 
!'Chrin, ka,.:aba Ye kö.rl"riıı sağlık <lu
nıml:ll'I ile alakadar olacaktır. 

Eıı komi~yon, evlffin sıhhi vazıyet
leri_vle ele alakarlar olacaktır. Dünkü 
toplantıda komisyonun mı>,.:ıi e:-;asları 
üzerinde görüşme yapılmıştır. Ede -
rin yapılı~ tarz:arı. muhtelif istikanı"t 
!erdeki uzaıııslaıı nıevzul:ıı·ı, komi~ -
yonıın çalı>;ma nsaslann:ı clnhilcli~ .. 

---0·<>0---
Sün1erhank bir şube 

açacak 

Dikili M:ılive \·eznedarı Talısi.ıiıı 
ka>'adan sekiz· bin Ii ra alarak ortadan 
kaybolduğunu ~·azmıştık. Haber aldı
ğımıza göre, bu paraııııı bir kı:-1mı. mu 
ha~ebei husush·e Yergi tahsilatına ait
tir. Bu se~ple°hadiı<e ile muha~ebei lıu 
susiye te~kilfltı da aliıkadar olmakta, 
paranın meydana çıka~·ılnıa:<ı için ı;a
Jısılmaktauır. 

lıö~·le lıiı· karar ittihazı, meclis :ıza,.;ı
nı ne'l.,İnı:ı hıi<;e saymak gibi biı· ma
hiyeı ta~ıdığıııd·:rn soıı encümc·ıı k:ı
raı ı reddedilmfı: bulunmaktadır. 

Her sehircle <;lduğu gibi Bonıov:ı -
da hizmet etmis ve- etmekte bulunan 
bir çok iıı,anl:ır varrlır. Bun la11n -ıi· 
lelerine meccani ,.;ıı vermeğe kalkı"
mak, z·nm:ınımızca. halti't b»ledip' 
:mecli~'.nin bile selühiyeti dalıilincl<' 

Z:.ıbılac:.ı yapılan esaslı 
!arda bir iz bulunmustur. 
dernm olunnıakt:.ıclır. 

arastırıııa-. olmasa gerek .. Dom ova halkı ml'l' -
Tahkikata hum Fehmiye kar~ı olan kadirı:inas -

--~ooo---

i\1ahkun1iyet nakzedildi 

Halke\'!nin bu vıl ilk defa olarak' •r. bacağından varalanmıstır. Tahkih:ı- iştihah bir hale getı.ıııek .ç-.u cpiyce 
t . tt' · · b ı · ı'· · 'h t d 1 • · mu"s•ı' 1J bır manzara ar-.cıı:. ı••r(Tu .. a Yaptıg"ımız nes.ı".'·at üzerine 1znıiriıı ljl e ıgı U er e:ııyat g,cesı IH'ZI • :e- a evam O UllU\'Or. ~ • • r 

0 1i ,.e istifadeli gecmi::tir. Bir aile kavg~sı: belki de kabine tebeddülü 'Japonya· ihtiyacını nazarı dikkate alan Sümer-

Şanılıla·r müe,.:ses"siııin nıanifatur:ı 
ticarethaıı. i nıüclül'ü • "afiz Şanlının 
lıir ay, mesul muha~iıı Hayl'inin 10 gün 
hapislerine ve para cezasına carptınl
m'.11arına dair olan şehrimiz asliye bi
rinci ceza mahkemeı;i kararı, Tnmyiı 
mahkemesincı> nakz ve iade eclilmi:,tir. 
Muhakemeye rakıııda tck:rar ba~Jaııa
caktır. 

lığını vefatıııdan soma ailesine 600 
lira ikramive vermek :;uretilt· izh:ır 
etmiı:; hulu~maktadır. Ve Yine bu ail 
hakikat.en müza ·ikada i~e keneli. ı· 
ne karşı lı:ı~kac:~ da yardım L•tmpğı 
reddetmı>k hic bir azanın hatırınd:ı ı 
ı;eçmrz. Anenk kolayca ,;ui istinıa 
edilebilecek hiı' takım imli' azatı hıı
kimseye vermemek bir premıip i~ı -
dir. Bornova belediye mecli,:i lııı 
prensibe olan :-;ada katını ispat (•tnıi · 
ise bundan dolan nankörlüklt> iı -
hanı edilme. i bü.vük bir hak~ızlıl• 
olur. Bu cevabızimın muht'ert.'m g:ı • 
zeteıı'zin ;n•ııi sütununda nesredilnıt'· 
sini cleı in s;ıygılarımı;,la rica ed •riz. 

Bilhassa değerli k:ıymakamımızı ıı Bergamacla Atmaca mahal ıe~inde yı daha faal ve Rusya aleyhine ha- bank umum nıüdürliiğU, İzmirdc bir 
irticalen söylediği :ı~ı,.; hitııbesi c:ok Hüseyin oğlu Remzi Pınar ve lbıa _ ıeket .. getirmdc için ihdas edilmi~ yNli mallar pazarının bir ~ubesini ac: 
\ · l · t · h ı l' hı·m kızı "• h'h ·ı ı· · (' .. bı"r ma~~ ···a ı.ıı·. Çu''n'1 1·1 zann·~dılı'yor- mağı muvafık görmi.i~tur. z l · l · 1 l '' :ı Hr esıı• yapını~ \'C .ıccaıı a :ı ,,:J.~ , "es ı an ı e ge :nı ~ emıle •. , '' " • e ) Ö ( ll 
!aıınııstır. IIitabe cidden <;ok gtizı>l•li arasında !!1ün-:.ıkaşa c:ıkmı5 . iki ka _ clu k;, Ru~la d"'rlıal yık• ..... al<, Al. 'imdiki bin'.t zat:!n ihtiyaca ldı'i .... lir Clll] 

---000---

r \e toplantının nıak>:ıd ,.e rııhuııu, dın. Remzıyi taş Yl' tep,.;i ile ba~ın _ manya ._l.\rk Ci.:phel\i~dt• serlcst ka _ gelmemekte icli. Yeni bina. bü~·i.ik ııl:ı- Akıııcakta (;azi orta okulunda g-e-
!lalk,.,·lerimizin gayel~ı·ini es:l'!ı :ıir el an yaralamı~lanlır. hncd 1nr:iltere kPrLl. ad.ı-;ında ve cak \'(' iki bin:.ıcl:ı, hall~.ııı giyecek e'i- ce lıekçisi Osman oğlu G~dizli 58 ,\'il - ·ya ha ncılarda n nuıvaz-
.;Pkilde ifnde Pcliyordu. Valimiz ele ı, 11 Bir kaza: Avruı,Zi !uların.Ja ko.bıı:;"ı·" çC>kile · ya-.;ıııııı bol "'kı!dt• k\'zıı için fazla .':.t- :ıında İımıail Aı·p:ıcıoğlu. dün mekte-
ge ·e ·e;n Tir.'..!ye cl:l\·et erlilmisti. F:ı _ Kar:ııyakada Turnnda Al:clullah cek, Amerika da teı·eJdüd eden·k tı~ y:qıılacaktır. bin il€kçi oclasıııcl:ı ölü lıulunmu~ - zaflığını . _yapınıyanlar 
kat m sı.nıliyeti maale~nf lıııııa nıaııi oir)u :.\Iehmed ~Ierc~ın. toıırak ta::;ı _ uzak şarkta Japony..ı İ·c" bn- an~··ı - tur. l 
ıılnııı~tıır. ,m~ıkta çalışırken bir parmafr.ıl'ın kay mağa temayül edect:k ve h..il.\ısa; lıklı üslere sahiptiri~r; ~·.ı halde Ja- Yapılan mua,\'enc ll"til'esincle g.:•:e çağırt ıyor 

1 1 ma"'iyle toprak :ıltı:ıda kalnıı~ ve eli Japonya, istediğini kuı:ıL\~acak. ponya, ricata mecb,ırdur. Binaena- mangalda yaktı,:\'ı kok kömüründen iıı- 1 :ı:ı7 ve daha en·elkı doğumlu!, r 
- eleleı· taı·afı d ı · ··1 k Halbuki ortaya, 'ark ı;ephesınde leyh, başvekil gene~al T::>jcmun ira- tisar eden hamızıkarbonclan zehirlf'ıw 

1 K H b J,1'er am · ' • n .an y<,.ı~ı ere ~ · eratından muhabere, tank, topl'll 

ısa a erler 1 knıiarılnııştır. Kol "e viic:udunun di· bir kış harbinin lflltması ve İngiltere dedeceği nutukta, !larp b.tyı.ıklarını rek ölcliiğii :ınhışılmıstır. 
'l A 'k d h b d b ki Y J vrsı~ire ile aynldığı sınıfı her ne 

- irer \'erlerinden y:ıralan·an .:\1ehmed ı e merı anın a a ser eat ve a. açması e enemez an:, aponya ---ıooo--- oltırsa olstın, ~ı·mcli:·e kaclaı· mil 
lhrııı.:at ·ılar l.ıirliği umıımi katibı ~1er~aıı, ha-tahane>·e kaldınlmı:tır. ha endişesiz bir tarzda Pasifıkte artık hiç olmazsa 5-6 ay için Çin. h .1 ., 

Atıf lıwn. diin lstanbuldan :Phrimiz.~ Kadınlar kavgası: açıkça Japonyayı tehdi.J·~ ka:knıaları, den başka bir devl.-tle ~arbe gire- [ lı d'ır vazzaf hizmeti için sevkeclilmemi~ 
bütün Japon emellerini b·ı· hamlede mez. Çünkü böyle b:r harp, Japonya J J 91 c • ·• 

gdmistir. T;re<le l)tı,•ıt~ııe nıahal!n_, 1·ı"i· JI.;- 1 Ces.m"de ~Iusalla mahalle:<inde b:ık 1 o an ar - -11-J41 cuma guııuııc • ' '· çok geriye fırlatmıştır. Mademki için hatırı sayı ır hiı· mac<-r.t olur ki · * duglanın ,apu sıı.:il muhafıllı- lil kızı Emine Altın ile Ali kıı.ı Fat- şark cephesinde harp devamdadır ve Japon siyasetini idare edenlerin ki: kal Ahmet oğlu Sadullah Kaıınlmnt., 1 kadar subemize müraca:ıtlaıı nıeıı-
ğııııı ta) in edilmi,.: ol:ın İzmir kad·ı4ro ma Dokur arasında ~avga cıkmı~. Almanya meşguldür ve yine rnadcm· yasetinden bunu beklem(:k biraz ha- gelincik ,.;igarasını on dokuz 

0

kurw:a faatları icalııclır. Aksi la ·dirdC 
nıuılüırlıigli tapu azası ~a,;uhi Se\'"ll Emme biı tasla Fatıııan La.;ınrlan ki lngiltere ile Amerik;. Pasifikte talı olur. sat:uak ihtikar yaptığından acil iyeye 1 gelmiye11lel'in pek ağır ,,urette cc· 
D nizli tapu <İci! muhafızlığına ta)İll \·aralarn! lıı·. · · üstün bir deniz kuvvt:tine ve hazır - ORHAN RAHMİ GÖKCE ·ı · t' 1 d ) ki ı· 1 
~lilmi·ti~ lzmir lı~inci mıntaka ta~ı ~~~~~~----~~~-----~--~--~-~~-~~---'~~~'-~-~_·ı_m_ı,_s_ı_r_._ za anın aca. :ın i an o unu~ 

i il muhafızlığı mııa\'İni Yusuf Uwıı Bıı ·ıı··ı 1 · J k f'] TAPOLYON Ü d ] -'l · d'k'1 

Foç:ı tapu ,;icil memurluğuna. Foca si aramıza gi.rerkı>n HÔllan<lalılar - f ~ Gözlerin alabildiği kadar genis 
. ' ( a \'anı maresa ın a ı e- .,. ........ 1 r u arının'"""""""""'""'"'""'""""~=- gı mıy ı . 

t..apu sicil memuru ismet Kurta,.. ıla dan mürekkep muhufız Jrıtaları ta· § MOSKOVA BOZGUNU kar ovasında inliyen, feryat eden, 
muavinliğe la~ in olunmıı~tıır. rafından tutulma ktn olan bir mevzi : ağlayıp ı;ızlıyan, bırakıp gidenlere * İzmir iiciiııcii sınıf ornrnn kati- l{u:;ların eline geçti ve buralara ;, i -hak \'ermeksizin - küfiir eden b.n 
bi ~Iehmlld fJemir, ikinci sunf',·ı t ı·fı· R t ı1111111111111111ı11ıııı1111111111111111111111111uı111uı1111111111111111111111111111u11uu1111111ıu•n•ı••'- k BUGONKO PROGRAM 

yel'ie~eıı ııs opı:u.:1u~ıun açtığı 1ıteıı- !erce yaralı yavaş yavaş ar -ada ka-
ettirilmistir. le b:z de mevzılerımızde tutunamaz YAZAN: Napolyonun Perde ÇEViREN: Şakir Hazım lıyor .. Kulaklar ve hisler her an, giL 7 .:ıo ııı·ogrnm. 7 .33 müzik: hafii: * I"oça kaza<ııııla Fo ·ateyn l;,,; bir hale geldik. Çavuıu Burginyon Ergökmen tikce kuvvetten düşüyor \'e :ağırla - program (Pl.), 7..15 ~ıjans halıerJcrı. 
ocaklnrı irk ·ti değ-irnı ııta ı oca•rı Bu sırada numar:ı~ını hatırlıya. - 37 - ııvor!. 8.00 müzik: senfonik paıçalar (l'l.l· 
nıe.,ul müdi.iırli.iğ'line Halil Orgımr; t;- mallığım bir alay. Hollandalıların ciı me ·i demel<ti . bir ateş açarak zayi-at verdirmekte . İnsa~ neleı·e alı,mıyor ve alı~maz 8.15 e\•in ,;a~ıt'i. 8.30-8.45 müıil<· 
.rin cdilmi~tir. bıraktıkları mevüileri tekrar İ%,'1ll Bu korkunç manzarayı, cleh ·~t c!e,·am etti. Gem çe'kilirken yürüye - k'., ı 12.30 program, 12.a:~ mi.izik: uer:ı: 

!
----------------- ıçin ileri sürüldü. Bu ala.r muvaffak i~iııde seyretmekten başk·ı elimiz - lıilen ve yardımla yürüyebilecek olan ı S;ğımızda mevzi almış şimdi de ber !1arkılar, 12.45 ajans haberlc.rıi 

BOB:=ls a l olmadan geri çekildi. Sonra b~nu~ d~n bir şey gelmiyordu. Nitekim hiç yaralıları da topladık.. önümüzde ilerlemekte obn silahe!ı- ı:urn mü~ik: şarkı w tiııküleı. t:~. 3 t 
U üzerine önümüzde bulunan hafüf pı- hır yardım yapamadık ve höylecr Harp meydanından ayrıldığımız :!az avcı alayının harp saha,.;mda'ı l 4.00 müzik: karışık program (l'l.)' 

---------------- rade nlayı ayni rnzife ile taar!'UZ~ koca bir alay, Rus kılıcı altında ta - sırada. savaş sahasında bırakılan ya· '.{eçerken, bizim ikinci taburumuz ri- 18.00 program, 18.0:3 müzik radY'; 
ÜZ ".:ıı gecirilcli. Bu alay top mevzilerinın clı- mamen can nrdi. Hepsi gene; efn>.t- ralıh1rın biı· ağızdan söyleniyormtı<. cal kolunun solunda ardcı olarak salon oı·kestrası, l!l.00 müzik: fıı~~ 

Bugün ~ekirdeksiz nıu:ıınek· ~ok- hine kadar ileri em iye muvaffak ol - tarı miiı·ckk 'il olan bu alavclan v·•ıl- gibi, çıkardıkları sesler ve imdat ta- ilerliyorduk. Bu sıra ela bir çol;- rJo,,t- heyt>ti, 1 !l.:rn ajans haberleri, 1 !l.,1'' 
tıır. clular. Fa·kat bu sırada 15 gece ·i bi - nız on bir ki~i kurtulabilmiŞti. Ne-. :~cı leplcri çok hazindi. Yüreklerimiz !arın ve tanıdıkların ölülerini sevgi ı;erbest 10 dakika, 19.55 muııl'• 

SİYAH zim karsımıza cıkan vP ;ıalchrmağa değil mi'! parçal.ı.nıyordu. Bu feryatları işitme- ;e huşu ile selaml-amak zorunda kal 20.15 radyo gazetesi, 2?.45 müıir 
:)6 muvaffak olamıj:an Rus zırhlı süvari- • aat ikiye geldiği zaman bizim a- mek için kulaklarımızın ımğırlaşma- dım Bunların arasınch ,·akı·ı h•ın- keman ı<olol: rı, 21.00 zıraat tak'· 58 inhi~aı· idnı·p i 1) ., ... , 

K. S. K. S. !eri önlerine c;ıkarak alayı dıırdur - lny da mevcudunun iicte birini kav- ;;ıııı seve seve istediğimiz anlar oldu. ~eriİeı im de vardı. .. · 
1 

mi, 21.10 miizik (Pi.). 21.~0 kont~~: 
du. Alayın vaziyeti birden bire cid- l•etmiş uulunuyordu. Önümüzde b~ı Ayakları kopmuş yahut kırılmı5 Acı! .. Acı! .. Sonsuz bir acı! .. n eı 

1 
ma _ ( l 00 sc•ııe .. ö~ce n~sı.! Y!.ı~ıycn•~u

dileşmi. ti. Alay deıhal H~re nızamı. lunaıı ,.;iliıhendaz avcı abyının va- a:-1kerleı, yerde siirü'klenerek ve sii- ,·erde_ be!1Jijbmi kavunı,,·ordu; artık ~h~~.) 21.45 muzık: klasık Turk ıil. 
na geçip, üzeı ine ~aldırmak istiyeıı ziycli ise daha fecidi. Bu alay sehre riiııeı·ek bizimle birlikte gelmek isti- hakikı bıı: ?~Yat. mücadelesi halini ı ~'.f'., pı~~m'.11ı, şef. ~1es~d " r.~;iJ;: 
sü\•aıiye karsı ko~·mak teşebbü~ünd,-. \'akın olduihı için Rus topc;u:u bun - ,·orlardı. Arkalarında kıpkızıl bir ic alan bu gıdısın hı~lıir tarafıııcla hd -~ .. ,O ,ı.ı:rn~ habeılerı, 2-.4o nıu • ı 

HJO <; . .:ır. H .• 'azlı 1:) 50 18 
164 '. R. j. Franko 1•1 50 26 

67 F:t"k So.ruaıı 14 15 50 

421 yektin 
3364 dünkü yektin 

bulundu. !arla daha c;ok meşgul olmu!i Ye bu bmıkan bu ölüm mahkumlarına içi- ıcazlıand (Pi.). 22.!J.i-2:-1.00 vıırıni{ 
Süvariler alayı kendisine li"tzım- alaydan daha büyük 'kayıpl·ar veı mi:j miz kan ağlıyarak bakmaktan haş. kalmamı tı. Ark:bı var) program ve kapams. 

gelen çeki düzeni vermeden önce ile- ti. ka elimizden bir şey gelmiyordu. 8.. ••k b • • h "'d • • 
ri altılıvermişti. Bir aı·bedf' koptu; Öğleden sonra imparator, muhafız Binlerce ölü ve yaralı, geniş bir kar uyu ır sınema a lSeSl••••••'I 

8:1785 u. yekun fakat çok Y!lkııı bir m.es:ıfeden ala- 1 kıtaatı~ın 
1ilk alaylariyle, büyük yo- deryasının üzerine serilmiştıi. Bura. Her zaman em,..aline te~adüf edilem ı.ı·<>crk lıir ~ııhe,.:eı bir ~uper fını 

PALAMCT yımızın açlıgı ateşle mtihım kayıplar lu takıp ederek harp meydamııdan -ıı biı· can ve ölüm pazarı idi. Ölen bir ZARAH LEANOER Ye MAR!KA RÖKK gihi iki bih·ük \'lldızııı 
2703 kental 400 780 •·ererek siivaı·i geri çekilmegc mec-I çehıildi. Saat ikide ortada yalı!ız bi- ilah ve can çekişen bir mes'uttu !. beraber oynadık lan 

ZAHİRE lıur kaldı, ikinci bir hücum -ayni akı· zim alayla diğer alayların lıırnktık- Bizler, bir takım bedbahUardık ki. 
15 ton bakla 13 bete uğradı. . . . ! !arı bir takım küçük 1,llÜ~rezeler kal- bun \arın vardıkları saadete kavuşa- Çaikovviskinin Hayatından 
20 ton :ıusam 50 Kaışımızda kısa bır zaman ıçınde mış1.ı. Bu kuvvetle ellı hın kadar tah Lıilmek için, belki, daha çok uzun \·e 

120 Ç. K. badem 25 25 olan lıu hareketleri11 sonunda alayın min edileıı Rusa kar·ı koymak istiyc.:- daha çelin azaplar çek e'k mecbu - Unutulmaz sı·r Balo Gecesı· 
l6 ton ana;on 60 her cephesinin önü, bir sürü insan cekler diye kendi kendime düşün - riyetinde idik. Sözün kısası, yaşa-

----------------- ve hayvan ölüsüyle dolmuş görünii - düm. Fakat az sonrn marc:-.ıal Mor- m:ık bir cehennem azabı, ölüm saa
vordu. Fakat üçüncü bir saldırı:~ tier ricat emrini verdi. Biz de, diğer uetin bizzat kendi~i' ve öz~ idi. Şim
tenli be~ı:ne bir kaç top fa iştirak et- müfrezelerle birlikte geçit resmi ya- c';; ayakta duran ve yürüyen bir ta -
tirdikleri için alayın müdafaa niza- nar gibi, muntazam adımlarla har·e- kımlarımız, az sonra, az daha evvel 
mı kırıldı. Bu, Ru!ıların, alayın içine kete geçtik. Rus topçusu derhal bizi bıraktıklarımız gibi, olduğu yerde 
girmesi ı:e l$nğ }{_alan!arı kılıçtan ıc- takibe koyuldu ve üzer!mize müthi:;ı hırakıp ge~mek zarureti önünde de-

Kı. geleli. Binlerce cocuk grızk.riııi 
izden gelecek yardıma çevirmi~tiı" 

<'OC(,'J\ E:Sl RGf,'.lf g !{[' RT'.\1 U 
GEXEf, MNR[(EZI 

Çaikowı-ıkiıl'in Pil gü7,e] ~~nfonil rini, en mutena e.""rleriııi 
dinleten film 

önüıüzdeki hafta 11T4YYAREOE,, 1 



\ 

l 

' 

j, 

i. 
ti 

,, 
ıl 
;; 

1-

1. 

t 

18 ikinci Te~rin 1941 SAL! -- --- '{AftADOLUJ Sayfa 3 

SOVYETLERE GORE 
- Bat tarafı birinci aahifede 
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Mes'ud Akid ~ zmır evazım mır ıgı an arı~ 
hııtt ııı t.ırl"ip dmi~lc!"<' ir. Diğer bu· 
Yl'rı•l' çete_ '" 12 Alma öl<lürmüs, lııç 
ııı,ıırt w:. ı•l ıı --ışkı bır bölgeci• 16 
<lu man •· 'f <'! is w 10 ılü~man p-
1 ılanıı l.ırılır 

\nk.tra ('umhurivet ını•rkez ban- i ....................................................... , ....... , •. ,,,, .... ,,,., ... ,,,, .. ,1 , 111, .............. ,: 

ka,;ı wzııectal'larındı;n Ba;· C'em~I Vy- İzmir levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 
ğııl' ilc merhum Hü,aıııeddiıı kc>rimc<i Cnsi Miktarı :'ıftıhammeıı fiatı :lluhammen tutarı 

lı ııiz kll\'\ tler1nı . •ı,kl'ri m:ılzc
tııe ~ uklU l r .\lm.111 vapuru yakalıı -
tııış Wl'd r. 

} (I :Tt·ı ı. //(( J/f 11. 

ı,, ndl'u 17 (A.A.) - Ru,;·aıla. du
uııı ıın .. ıkli · 'luhakkak obn lıil' '>"\' V• • 
·ıı·s ı , o da .\ nıaııların bıılıındukları 

Yeı·cı , ramıı .ıcııklardtı'. Ya ileri. ·a 
~ "' g tmcğc ~cchu rılul'lar. Rtı<,rn~la 

ı o. artar ~ '~t!id'r ki, açıkta barı:ı 
tııng, L ciı yok ur Buzlu rüzg-fü·la
ta rnara.: .ı.<.ı,_ a... .ızımdır ... .\ tes:-tiz 
k11'lırlarda barınılıımaz Tu;·ra1-e kor-

darı ~ lııı-1.ınla ateş ıl(' rakıla -
r~m:ıkt.a .ır A 'maıılnr. ~iıldet!i don -
a1 <laıı lstıf ı 1 tanklarını kullun -
nıağı tecrübe edeceklerdir. Bu da ııeti
t.ı;ı.~ız bir oyund:1 ı~rar t'tn1ektir. 

l\ıı/iııilı Cl /Jhfr.:İılfl(: 
L<ııtt!rn, 17 (A.A.) - )fo,ko\'a rat! 

\·o~uııuıı CJ.:i>L<'d ıı alcvrak Yercli,{i bir 
t€lgı·•fıı göre Ru. birlikleri. Kııliııiıı 
k('ph nin bütıın sağ k:ıııadı üu1·inı!t• 

"rl \'isler ııı muvnffakıyetlt1 g-.,ııi.:;_ 
<'t'll ı<teıli• Alman piı·adesiııin lııi -

Hik zarıırl r \' rdiği fakat ('etin Lir 
t:lukav nıet lı-P' •rer· kar-.:ı taa'J·rıız
·~ra geçtıg· ı:ıi,ılirilmekte<tir. <B > rem

' ile h'ldil'ilen nohrin batı k11·1<ın -
ı;k l··r çok köylerı 7.aptetmi» olan 
.ı ~tı\'\'e p yncle birliğı. ilcrlcme 1P ~ 

r•ı1 tlevar- m(•kt ,.lli r I>r snıanı c l; 
nokt.a:.1ınrl· urıı ..r ı n·uvaff 1< olan 
~~:· ıir h ıcıımda 600 Alman iilmi.i,; -
u I', 
Loı "'"" 17 (.\ \.) R,., ceph~ -

hıııcJen alın.o ~orı hab.:rlere göl'~ ft:n:ı 
nı·a •artlıın :\lo,;korn çevr>->sindekı 

·~ r-:;ı u'k~ri harekatını çok gliçles 

1 
•rnıı lir. Rushıır. yeni alclıklıın inıd-
1~ tnnklarını muharelwve ,;okmuslar -

' 11" Finlaıı<11-1ıı ceııhe><i;ıde Almanlara 
f•r,ı n;uı affakt~-.!tle konulnrnktaılır. 
. .ınıll\·a ccplı.esındc günler, me~ -

•ını münasebctıyle ımdiclt-n k1'a]m,wıı 
~~şlamıştır. Finl<indiya batı>ındı~ki 
arp, )1 urmansK cel)ubuncl:ı de\'am et 

~- ktP<lir. 6UO mil uzunluğunda olan 
ın ~ııhcsinu çok kwr ragrmı"tır. Bu-r 1 • a( a ancak kayaklı kıtalar harek,,t e-

lleLUirler. 
lmiın ı ılı], •I A.lmnıı kııvrılll'l'i: 
Loıırlra, 17 (A.A.) - ~loskorn rml 

,.~ unun bu sabah verdiği bir habPr.., r1·c, bu son Üç gün zarfında \'oloku
ı~ın1 k <;evrın1 nde genr..ır:ıl Hogo!"thof 
,.ltaları, fiiirt di.işnıaıı taburunu imna 
\e Ro kadar tank uıhrip ctmi"lerılir. 

·~ agır top, 11i r <:ok mitralyöz, mn .... 
tosıklct \'C•air nıalzeml de ele geçi il
nı ı·r. 

ı ,,~'1~ .. el! ~il r, (.; tcşr 1 11 .. o.-ı~.ııı k 
IJ !Ctınii çinclc yenle ,.e hamda 0 1!( Al-

tııa t ~·y.ıre><., 181 tunh, piyade ı·e 
c Phaııe 4ı ını·,kt.ı olan 1300 kam;·on, 
~ 1 henzin ıl~po,u, muhtelif çapta 50 toµ 
'-ap tmişler v~ lıinden ziyade Alm:ııı 
·'-ker <ildılrmü lerd l'. 

Lo Hlru, 17 ( A.A ) - - Almaıı kıta
•aı·rn n Kcr(,'e girm s oldugu Ye bu :-;L1 -

hıı.,ı, sokak nıuhal'cbeleriııiıı' yapılm;ık 
a '" ııııduğu hakkındaki Alman ııldi

j1· .'· Loııılıı-.ıda teyit edilmemektedir. 
~ıg~ taraftan Ö)rn•nildiğiııe gül'e, 

uslur, ·raganrog v Iln .... tof hö!ı:t"l 1riıı 

ı 
8 Alman hücumlarını püskürtmfü; -
'l"ıiır. 

1 Londı·a 17 1 A.A.) - Tas Ajan ·ı 
ı"1· kaç g n ne Aim:ınların Kal ınin 
>ulge inde bıi) uk ao•ken h·ızırlıldaı· 
~nııtıklarıııı l ·liriyordıı. Güriinlise 
rOl'e bt lıoJ ede mıihi"'l bir lıtal'r1tz ba:; 
nnıak ıızel!'·dir. 

r11ntan 11.::;~~crl'-,ı 11.·tts111dtt h11.~tulıN 
:-\tokholnı. li ( . .\ A.) - Sımali Fn

ıa ıdiycıl' ı ı,etsanıu bülg0 si. ve i\lur -
'11 •ııı.k sah'lleri Alman kumandıııılığı 
a, kı·l']c ın lıır kı"nııııın soğuktrın Lac-

Brıynn Zchranııı ııik[ıh merasimi tli.in 
• .\nknrn C'Vll'nmt• m~murluV,unda kalH~ 
Idık ı·e güzide da\·etli klitlc<i öııundı> 
ıcı·,ı eıl imi lir. E\'lilcre saııdeliM' ılill' 
riz. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Polonya haşvekili ge-

n~ı-al Sikorski 
- Baı tarafı 1. inci sayfada -

ıluğıı kaılar :ız vapur tahsisicl'ir. Ka -
bire mahfilleri. orta ~ark memleketle
rinin her türlü ihti.rnçlariylc bilhassa 
iaşe maddeleri ihtiyacını temin kin 
alınını~ ol:ın kararları mcmnu~iy:::ı.tlc 
knrsılamı,;lardır. lsg-a! ettikleri yerler 
deki ia'~ maddelerini )·ağma eden Al
manların hattı hareketine mukabil 'ıı
gilizler. ~ıı~ır. İran, 1r2k ve Suriy-enin 
muhtııç olılııklaıı i:tse ıııaddelc1·ini te
min etnwkte. )!'önel rmekteclir. 

---0000---

'..! 1 saat süren karanlık 
Stokholm, 17 (A.A.) - Fiııliındiıa 

ha\·ali~indl' glinürı 24 :-:aatind-e karan
lık dernm eden mevsim baı;ladığınılan 
imal cephesinde harekatın bir ınüdtl"t 

için inkıtP.a uğranıa;-;ı mnhtem~ldir. 

"Sen\ sev\~orunı 
ıı r 

Ş;ıycd siz de bu crızip güzelllk 
rcçete,inl kullanırsanız, siz de bu 
tıtifuıa naıl olabilir~inl?. Çlinkü 
bu rrc;ctc ('11 sert ve çirkin bır cıl
dl kadife gıbı yunıus:ıtıp beyazia
tır, s:ıf ve t.1ze r::ızibe ile ~ü lrr 
TııkJ.lon k;cn1ı"de me\·rut kı~·~ 

ınetli ccv V'rier siyah nokt ta· 
eritir ncık ıneh.-nıeleri sıkla~· ır, 

ve cıld<" bir gü y::ıpr~~ı yu!""lu" k· 
lıAı vertr ve ıtJ.}'anı ı>erts• hı-- tr 
tcırtln eder Toka: ln kr"'ml l 
)'f'rdf' satılır 

!oka hastalığına tutulduğunu ba>< ku
mandanlığa hildirmi~tir. Bu ha,;talık 
Almanlar için olduğu kadar Rıı<lıır 
için ıle tehhkelidir. Kumanclnn a><kcw
lerin ıitl, biri hastalık :·üzüncleıı tama 
rni.rJp ış .. ,raran1:tz hale geln1ed~ 1 n C.'l' -

nuba ıı.lınnıa~uıı i~tenıi!jt;r. 
/4ozor.o.:;ki11iıı lu lf'IJ1fll1.· 
Kuihisef, 17 (A.A.) - So\',l'Cl is

t hhnrnt d:ıiı"l.:Sİ r~i . ..; n1uayjni l.1ozov:-:.. 
kı, clıin Kııilıis;'fteki ecnebi gazetl.'ciler 
muhabirl~riııe lwyanatla lıulunmu~ ı·e 
a·\.in1an taarruzunun Kırımda ('Ok ..;j<]. 

detli oldıığııııu bildi.:m;~tir. 
.:\ l nuı 11 t t Jul iti i: 
Lıındrıı, 17 (A.A.) - :llosko\·a rarl

,ı·osu bugünku ne~ri,ı-atında l{rrc-, ,:;i
\~ı,;lopol \'e 'imalı Kafrka,;y:ıda Al -
nııııı t hd'.dinı kabul etmektedir. !Iit -
lt•r •ıütün in'1ın \'e techiıat ihliy,.tl:ıı·ı. 
ııı tepheye ><ürnıek nıecbul"iyetinde kal 
ılığı cin Alman kudretinin çok wı·ıf
iadıı\'ını ><öylenıiştir. 

lsta nhul heledizcsindcn: 

Taksimdeki mezarhk arsala
rının satış ilanı 

J>n t1"9. + nı .. ıh.ıllt.•.... !tı !-'t'tıit ~\Juh 1 ar :ok".lğııııla csk rnezurlık a.r:-', :-\l. 
t~ nz r1 en ıniş P 1 irr;,ır plnnnuı gör<' bloklara tuk~im olunnrak olbnp. 
ı r.kı ~artlaıı \'eçrrı IJ •ı 1.ıı· ınsa .<'dilml'I< Ü7.Cre kapalı zarf ll><ulü ı.e ar
t.•·m. ;.1 kıııııılnııı t I'. H< r lıınk 16 mt•tn' geııişlk \'e 3~ metre derinli
!:!" ı:rı Lıı· :ı-;ah.:.ı e~kil c rı 11 l\lt"dir. c·enı:ın ti parça<lan ibar!'t olan hu 
Lırıklaı ıluıı her hır 1in :?:: nıPt re t<•phe \'C 35 ml'I re cı{~rinliğindı.. olnı~ık 
tiz rl' ıkı """ Elı' aı ı"lıp . a ılnıası da mümkliııclür. Her !ılokun me><a
•.~·· ::5\.11. lGJO nırto·e nım·:ıhb:ıı olup ikiye tefriki halinde 2:ıxa5 
"ıı.; nıe ·e r r~lıl.aıdır. !:;'imdi! k iıu clokıız l.lnktaıı 1 numaralı blok >a
l n ç k n ı••ı · ı:eh ·ı· nı~tr ~:n·n muh:ımııı~n satış lıedeli 150 Jirn

'lır. ilk tem• ı nı kt,ırı lGlO me(rP nıuralılı:ıı için 1:ı,:ı25 lira ve R05 
'il t •·abı çjıı 12~7 1 ra .iO kıır~tur. İhale 16 12 !J.11 salı g-üniiıı 
n t li c ls ıınlı: lıeie• i;c;' cinimi l'rriim ııi oda<ında yapılacaktır. 

Jı, :ıa .ı rt•ııı ~ \ ı rojd r 12 !ıra ı< K..ıruş mukabi>ıııd~ imıır nıü
l1L1rhı)!t1P. l•n :ıl 11ttbı!ır. Şı;"'r:ı.t C>grenm k :sti)·tlııltır her gün ı~tanbııl 
he r·di\e ı ZE~ıt Vt• ın1 ır-u la1 müdiirhiğü knlcn1ind~n nıaltimat alalı:
J ,,J•'l' '1'1,ı! 11t r.!1 ık tp iıır• nınkbuz \'eya nıektupl.ırı, inızalı şartnnnıe 

l '(' \ ,ı rl ':. ~:ı ·t•1:u11~ mıır Linc~ ibrazı ı~lzım g-elen diğer vesaik 
2' •O ıı.ıı ,r 11 . .ı 1Lıı1tı ı tnrifatı Ç"\'l';:'inde hazırlıyacakları l<'klif 

ı, ~1lt gliııü ..;;~:ı1 on dördt> kadar dainıi encümen~ \'eı·me--
1 ~-- 26-4 - 12 ·18·17 9962 

lzmir belediyesi havagazı mü
pürlüğünden: 

19 da~mizııı cl20• l:ra aylık ücrctlı muhaselıedliği münhaldir. imtihan 
'l' 

1
l1 U4 J Çar inha günü <aat 14 de Harngazı idaresinde yapılacaktır. 

il i,ıl r.n !Uz mlu \' şikalnriyle müracaatları 'l:'l n olunur. 16 18 (1805) 

Pırnsa 112000 kilo 6 kuru'l 6720 lira 
Lahana 67000 kilo 11 kurnş 7370 lira 
l'Pllllllk 97000 kilo 11 kurıı~ l 0670 lira 

1 - C'ins miktar mulwmmen bedel tutarkırı yukarıda yaıılı üç 
kalem yaş ;ebze kapalı zarf usuliyle sahn nlınncaktır. 

2 - lhıılesi a-12-941 çarşamba günü suat J 5 ele izmir kışlada le-
\'azım amirliği satm :ılınıı komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mikt-arı 1857 lirndıı·. 
4 - Vasıf ve şartlar her gün komisyonda görülür. 
5 - Taliplerin muayyen glinde en geç bir saat e\•veline kadar 

2490 sayılı knnunda yazılı vesiknlari;·Je birlikte müı-:ıcant-
ları. 16 18 23 25 

Harbiye yedek aubay okulunda •atın alma komiayonundan: 
l - Kapalı zarf usuliylc 13550 metre mikiılıı kere.·te müııaka•nr-s 

konmuştur. Kerestenin >->vsaf ve ehadı komisyonda görlilebili~ .. 
Muvakkat teminatı 5975 liradır. 2 

" ,, 
l 

İhalesi l 12 941 pazarksi günü sual 11 de yapılacaktır. 
Taliplerin Harbiyede yedek subay okulunda satın alma komis-
yonuna müracaatları. l:'l-18--23-28 

Topkapu maltepe aakeri aahn alma komisyonundan: 
1 - İhalesi J 0-11-941 pazartesi gtıııü "''at 9 da yapılacak olan 

2 

·1,500,000 kilo oduna luliplel'in verdiği fiat komisyonumuz. 
ca ,-nksek görülmüştür. 
;\fe;kür odun ikincı clefa pazarlıkla ıhalesı 21-11-941 cu
ma günü saat 9 za lıırakılmıştır. bteklileriıı temiııatJ.ariyle 
mezkür '1ı:ıtte i-tmıbıılda topkapu maltepesincleki a,. :'!50 
posla satın alma komi,yonuna mürııcaatlrı 16 18 

Ezine askeri satın alma komisyonundan: 
Cinsi :\fiktaı·ı Mu. R. l(at'j len1inatı. 

Arpa ~ehri)'l' LiOOO k. 5900 825 ı;ra 
1 - Cins' nı'kt,ıı·ı muhammen bedeli ve kaL'i teminatı yazılı arp, 

~ehriyesi 29-11-941 cumaı'tesi günli saal 11 de Eziııedl!kı a<
heri sntı n:ılma komisyonunda pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 lst 0 klileı in mezkur gün ve snalle lenıinatlariyle birlikle ko-
misyona müracaatları 18-19-23-27 

Harbiye yedek subay okulunda •atın alma komiayonundan : 
l Pazarlılka 700 metre mikabı kere>te alınacaktır. Kerestenin 

elı'at ,.e ernafı komis.voııda bu miktar loptan bir bayi~ ihale celi 
lebileceği gibi kısım kı;ım ih:ı!csi teklif olunur. Beher metre 
mikabı kerestenin muh"mmen Jıedeli 75 füadır. 
ihalesi 19-11-941 çar~:ımlıa günü saat 10 da ;-apılacaktır. Ta
liplerin kat'i temiııatlariyle harbiyede yedek 'ııbay okulun
da :-.-atın almct komisyonurıa nıürac:ı[!t)arı. 

Harbiye yedek aubay okulunda ıatın alma komiayonundan: 
1 Pnzarlıkla 150 ton nohut satııı alıııacnktır. EYsııf \'p hu"ı.<i 

~artlar komisyonda g-öı'lilür. Beher kilosunun nıuhamm"n he. 
deli 22 kurnştur. 

2 - 1halesi 21-11-941 cuma g-ünü ,;aal 14 de yapılacaktır. Taliple
rin l'arbiyede yedek subay okulunda ;atın alma komısyonuııa 
müracaatları. 

İstanbul levazım amirliği aatın alma komi..yonundan: 

1 Deher kilosuna 3·t0 kuruş tahmin edilen 12 bin kilo yün ~orıqı 
ipliY,i alınuraktır. Paznrlıkla rksıltnıesı 20-Jı-v.ıı per~t•n1bl' 
giinü saat 15-ao da tophanede istHnhul lc·\·azını :ınıirHJ(i "'atın 
-:ılnıa komisyonunda yapılacaktır. 
~un1une ve şartnamPsı komisyoııd:ı göl'lili.ir. İlk teminatı j060 
liradır. Her ikı bin kilo içın a,-rı ll'minat alınarak tesliminde 
!!'~"; \'el'iletektir. l><teklilcıfo lıellı vakitte komi,yona müraca-
:ıtları. 18 rn 

-İstanbul levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

ı Yapılan pazarlıkta talibi çık mıyaıı 10 ton karaman konın eti 
21-ll-941 cuma giinü 'aat ıı; de pazarlt'kla satın alııı:{caktır. 

::? :\lıılınmmen bedeli 22000 lira olnp kııt'i teminatı s:ıoo lirndıı'. 
;\artname><i her gün komi•yond'1 göı·ülür. isteklilerin Jıelli 
giııı ve saatte fındıklıda atili alına komi><yonuııa ge!meıe,.;, 

-İzmir levazım amirliği satın alma konıisyonundan: 
1 - Mayıs 942 nihayetine kadar devı.m etmek üzere lznıirl. Alı_ 

d nllah ağa Kilizman Seferihisar Çeşme: ;\! eııteş, Foça, :>ögiit
clik ve Üçtep~ler arasında l•i ıı taıılıık kara ııakliye,;i i&i pa
zarlıkla ihale dilecektir. 

2 - Pazarlık ve ihalesi 21-11-941 cuma g-ünü '-aat 15 ele izmirdo 
kışlada levazım amirliği s:ıiın :ılma ·komisyonunda yapıı:ıe.qk -
tıt'. 

:J -Şartname her gün komisyonda görülür. 
'l - Tnlipleriıı belli gün ve saatte lemiııatlariyle \'e 2490 'a.nlı 

kanunda yazılı ve~ikalaı~yle komi"yon:ı müracaatarı. 

ı:ıııiı "··'iu, ikiııri lııılnık lırikimli _ Hamdi Nüzhet çançar 
fjiildf'JI: 

lzm'>r Hurşidiye mahallesi rnos lnci Sıhhat Eczahanesi 
sokak :ı2 numaralı evde oturan Saz- • 

Yeni sene ınodelleı-inıiz geln1İ~tir. 

Deposu: M. Tevfik Baykent 
Peştemcdcılar 73 Tel. 3332 

lzmir emrazi sariye hastaha
nesi baş hekimlie-inden: 

1ia;--;lahanPıı ın 1 ~J.l 1 ma:i yılı ihtiv:ırıııclnıı nıiktar Ye ~ınsleri cı~ağtd.ı 

yıızılı 1>rrnk Jl'tzarlıkla ıılllWC'<ıı."ınclan ist.. klilerin l !J ik'nci lPsrin 1911 
çal'~anba günü sa:..ıt cJn b.rd.e l·ınrazı :-;:ıri.rc ha~tahan<.>. ... incle toplallilCHk lo 
nıisy,;na tf..·nt'IHıt rnaLlıuzl~,rı ık. lJirlikl.t..· n1 ilırrtcantları 

('insi 
Ekmek 
Koyun ·ı i 

Kilo 
151l00 

!lOOIJ 

Tutarı 
J\urus 
ı~oooıı 
441000 

~111\':tkk..t 
rreminntı 

Kuru:-:.-
13;)(}0 

:ı:ıo75 

lstanbul Jandarma satın alma 
komisyonundan: 

1 - .Jandarma iht ~·rırı için 62100 kil11 S ğır <'Iİ 25 11 !141 Sa ı 

günü "aat 15 de lstanlıul Taksim - AyHzpa•:uln .Jandarnıa miifett·~ligi 
dairesindeki i~taııbul jandarma ,atın ulıııa · ımisyonııııcla kapalı zari 
usuliyle taahhüde lıağlanacaktır. 

2 -Etin beher kilosunun bhnı;ıı led i ~~ kurı.s \'! ilk !Pıııııı.ıt 
miktarı 2711 lira 40 kunıştur. 

:l - ~nı1nnm:ı.~j hcı;r ,Jriin kun1İ-.:\onıınıu 1
.• gıirUlek.lt·tt•gi gibi 1Xl 

kuru~ lıedel mukabilinde alıııalıilir 

4 - bteklileriıı ı,taıılıul Levazım anıirliğ• ınuhasrbeciJiğ; vezııe'!in•' 
yatıracakian lk tl'nıinat maklııız veya Ranka k.f:ılet nıc·ktııbu ve ~ rt 
kiığıclında yazılı s.air heJgeJ<'rı ,.c ha\ tckli1 zarfhır~nı ek-.:iltme ~nati 

cl<'n lıiır :-;aat e,.,.<>l'ıH .. - k:ıdar kon1isyoıı nıuzd,l bulundurulnıaları. 

Hl l 1 ],; 22 ( 16:)7 !);)6!lJ 

lstanbul Nafıa müdürlü~ünden: 
27 11 !).J l Peqcnıbe güııli "'"' Jii ık Ltaıılıtılda Xafia :\1üdürlü;r<i 

eksiltme komisyonunda 11820.02 lira kt~i[ bedelli Apz:ıjj':ı kô~kü taml~·i' 

kapalı zarf usııliyle eksiltmeye konulmuştur. 
ll!uka1·ele, ,.ksiltme, Bayındırlık işleri ıı;en~I. Iıu·u,;ı \'<' foııni şartıi'l

nıelerj, proje keşif hülft~a:;iyle buna ınütcfPrri <lığt1'r ~vrak dair~:o\İtı<tt1 

görüle •kt:n'. :\fuyakkat teminatı 1112 liradır. 
İ><tcklileriıı teklif mektuphın ve en az bir IP.ahhudde J0.000 liralık bıı 

İŞ<> lıeıızer tarihi ıı:ııa tnnıiratı i~i yaptığına dair d:ırelerinrlen almı~ o!
duğu n'ikalarıı i'tinllll ıı lstaııLul \'U:i,ı·etilll.' nıüracnatla eksiltme tari

hinden tatil g-iiııleıri hariç c:ıı gilıı cnel alınını~ ehliyet \'(' ıqı ,11lııın :ıiıl 
T:caret odnsı \'e"ikalanııı havi kaııalı z.ırflarını 27 il !!41 perşembe gıi
ııü »tal l t d<> k:ıdar Xafi:ı )llinUrliiğliııe \'ermeleri. 

~ 1 ;ı 1 i' 23 (.1 G~9 Ofi\lS) , ........... _______________________ , 
Müzikli Narin Lokantası 

ATATÜRK caddesind<> 112 numarada t<'<'gsii.< etlen ı\'AR/S lokantası 
bnyrnmııı birinci günüııd~n itibaren umuma açılacaktır. Her gün öğle Yi'
mekkırınd.; saat on ikidr ı /ıir lııırııfjrı k:ıdııı· klii•ik mnzik Ye ak~aml:ırı 
sn:ıt Al,TIDA:\' itilınren nıPnıleketin en mütena saz he\·eti \' oku ·ucuia· 
rını dinlemek zevkini ancak SARI.\' LOKA:-IT A ve GAZ!NOSllNU teş
rif etmekle elde edebilirsiniz. boıuı :-lahum tarafından mahkemeıe Taze Temiz Ucuz ilaç 

\'eri len n rzuhalde 4-12-939 tarihinde ...!:============:::::~1-=::::::::::::::::::::~~::::==:::: 
vefat eden l~st~r Nahumun vernseti lzmir gümrük muhafaza alayı satın alma komisyo-
!ıabası :l!osc Nahum ile nnası Sazbo-

nara münhasıı· olup- İzmirin B<'ni Is- nundan: 
ıail mahııllesı hane 390 cild 130 sn
hife ;i5 de kayıtlı ;\fos, :'.'<ahuınun vir 
mi seneden fazla bir müddettenb?ı·i 
ne doğrudan doğruya ve ne de bilva'1ta 
hiç bir habel'i alınmadan gaip!·iğinel 
kara'I' \'erilm 0 si istenilmiş oldıığundan 
;·ukanda •ıdı geçen 1300 doğumlu 
! :ık oğ. )lo<: Nahum hakkında malfı
matı olanların )!os~ Nahumun hayat 
\'e mematı veya bulunduğu yer hak
kındııki nıalümatlıırını şifahen ı·era 
tahrir<'n mahkemeye lıildirmeleri .;,e 
deııi kanunun 32 inci maddesi mu -
cib:ncrı kararı mahkcnıe:ı•e i~tınaden 
ilan nlunwr. 186:; 

/:,,,fr lır/1r/İ!1PSİ!lde11: 
77 1 ><ayılı 'okakla ölü Semiye \'•'l'~

><elPriııe aiıl 9 sayılı evin ü't kal yan 
dm1rları ~:ıkülde kaçmı~ ve iç lıiil -
meleriııin bir kl'nıı da tehlikeli lıir v:ı 
ll)"Jt alını~ olduğu görülerek mahwnın 
izale~i için :-\:thipll"l'İnin nerede olduk
lan aıılaşılamadıibndıın tebligat y:ı
pılanıam1şlır. 15 gün iı;ıinde bu evde
ki mahzur sahipleri tarafından iz:ıle 
edilmedıği takdirde belediy,,,ce yıktıı·ıl 
mak suretiyle mahzurun giderileceği 
ilıin olunur. 4861 

('insi Jlikt:ırı 
Kilo 

:lf. bedeli 
Lira Kt'. 

:\!. lenıın.1 ı 
T..it'.l Kr. Tarihı 

Odun 678680 ll876 90 891 00 1 l:! 9·1 ı 
Oclıın kömürii 2107~ 117iJ 46 111 00 t 12 !>il 

r·: k.~ lı t n1en 1 il 

(;iinü 

Paııarı ·; 

1 - İzmir Gümrük Muhafaza lıılıı"'u ihtiyacı olnrak yukanıl~ t'İQ,i mikt:ıı·ı \' nıulı.ımmeıı 
teminatı yazılı Odun kapalı zarfln \'e Odun köınürli clt' aı·ık Ü<ıltnıe.,·e k ınulmuştuı·. 

1:; 
w 

twrh• 1 iy le , lli 

2 - Ş~rln:ımeleri h~r gün komisyonda görlilebilır. _ 
:ı - Talip olanlann Belediye verıı Tit!'lrcl ndıısınd:ı ka.vıtlı ol luklnrııı" ılııiı· ıesı ·,ı, 't nıı··.ı~l:ır•ııı l:ıiınr 0 ı!, 

Bn~ milclür..·liiğü Veznesine yatırdıklarına ılnir \'eznc: nıaklıuzu ile ınuo.ıyy,. 11 glııı \ sli.,1•t"' kl·m ~rc1 ıH1 n-ıüratnat 111 
meleri ve kapalı zarf içinde l.'ksiltmc ><antııııl:ııı lıir saat e\'vt·liııP kadar teklir :rektu; .ırmı kom .. \'oıı lla'i<ol 
lıihıııı vermis olmaları ilan oluıııır. ı ı ı 2ll 2!1 ( Jj.J;;ı ===.. __:__· ~--~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~-

KAŞE 

A 2-rıları dindirir 
ROMATİZMA, BAŞ, DIŞ, SİNiR ve BEL ağrıları ile aoguk alğınlı

ğından ileri gelen vücut KIRIKLIC!, NEZLE ve GRİP haıtalıkları 

D ER M A N kaıeleriyle derhal ııeçer, icabında günde 1 - 3 kate alı. 
nır, her eczanede bulunur. 



SAHiFE (4) 

Başvekilimiz 
~lersine hareket etti 

Atlantikte 
-Baş tarafı 1 inci sahifede -

krı1\•a;1,orii. her iJ;i lıorıJo,ıında Anw-

Kızılay 
Zelzele f eltıJ~etzedclcrinc 

(ANADOLU) 

- Bas tarafı birinci sahifede - rikaıı lıaı ı·akları lııılıın:ın ı· e Fil:ıdrl vardıın cdİvor 
Başvekil Refik Saydam, trenin fırn liınaıııııa ba~lı hiı Amrrik:,n vn- , l 1 ~ (A \ ) (."'.) . ı· . . . r 

h k t . d h' .. B M M · . · . I · t· t .-.n rnrn. ı .. . gı· ·ııc •gıııı.-are e ın en ıraz once . . ec· purunıın ısmırıı ta~ıvan ıır ıcar<' ge- . ., . . , . 
!isi reisi Abdülhalik Renda, Mareşal . . .. .. l s·-' 1 . . k Zl' gore. :l\'Jll on 11\J,;ıııdc• i'.J'Zlllcaııd.ı 

m.s~. gornıtı:'$ ur.( 
1
-. ııı)ı le u~ı•rıne . 1

1 ·.ıı - vukıı lıula;ı ı · ~ı· ıleı ılf'c•ııım•,;iıHl(•n nıii -Fevzi Çakmak, Hariciye Vekili \'lll.or gemrn• c ur emrı VPJ'nıı,; ır . · 
Ş .. k .. s ·ı ·ı ı · ı r- .' · 1 ·k·k· · ı· 1 k teeHsır olanlara ı anlını olmak uz ·ı-c u ru aracog u ı e gara ge mış er ,,enııııırı ıa ·ı · ı ı·azıl'l' ını an :ım·ı · F. . · 

1 1 1
• . • 

k J'I · · h ki" ti · . 1 · 1 11 b . • b .. 1 · ı .rzıınım traıı:-ıt ı eposıınc an '.rzınr:-ve en11ı erını e ıyen zeva a ayrı ıc.;ın ıır ;:~ııH a a ıı· :<U a\' gonc er: - - )O \ k l I 
1
• h 

ayrı selamlaşmışlardır. Bu esnada mis H' •uba'", gt'nıİ\"e ,·:ıkl:ıstıgr sı - n10·a0 .ıı ·
1 

'ı ıı ara .'
1 

:ı po;:t~kıHt : ııı 1 '~1·ı_nıı . '1 
• • • • • • • .. J • • c;:ıc ır 11 ı;;;tenı en mı - arı a ı fü' • ._. Reuıcumhurumuz VP Mıllı Şefımız racla muı·Ptit>lıatın vaptıııı terkt•t- .. 

1 
.
11

.• . .
1 

· (' 
ismet lnönü gara gelmişler ve garın mek iizere olclıığurıu göı nıii,:;, nıürf't- ~ı~ııısım:ıi~ ejyıısı gunıtn_ı 1f1 gı ı'1 ·.r: 
medhalinde Meclis reisi, Başvekil ve ll•lıal ela: z r•tnılm t ı'ızı.lmt k nı~r 1'"7.l~H) ·

1
11 'ı e . · .ı ı 

M J f d k 1 1 .. ·• 1 ~a:ı, l''ını a · ııııııt' .ıl ı:ıl;ııııı-. aresa tara ın an ar§ı anmıs ar - - Sandal gorıdrrnıız. ıatıyonız. ·ı · . h t 
1 

k h. ' . .
1

. ' 
dır. Milli Şef, salonda bir müddet İsareti \'ernıi,.:lı•rcliı·. ımac; 1 ' .? 

1
•1 1.'

1
1 · ı~·ıl l'lW)JrP. 1 " p:ıı :-

k 1 k R f . · · · · · ı 'k' aneı "OIH er ı rıııs ı r. a ara e ık Saydama ıyı temennı- Bıı ısan•tın henwn arkıHını aıı ' ı J' · 
1 

. 't .
1 

t 1 
1erde bulunmuşlar ve kendisiyle m•ı infiltik 'cıunılnıu~tur. Knı\·az(iı-. del'-

111 
:·:·;1,ıııtcaııc,:ın ısı eııı e;.: :1ımanı m ıe: 

f h d k 1 1 d .. . . . n· k :ı.uma ""l ıll' !fl' nı z ~17.1 :n unııımı 
sak.ah a Be erek'layrı mdış har

1 
ır. M

1
utc

1
·- hahl gt1•m~.ı·: kl>0.chlamı!{ \'ı'? 

1
111 ı la t. ın'rkezi lfizunılıı C'!Y:t.\'I •ırı·;ea gii•ı _ 

a ı en aşve ı, gar a u unan ara '"" lll' rı·ıııı ·aııamıslıl' aııı :ırı P. - 'le kt' 
- . .a. ' •l(• ~ 'l" 

Milli Şef 
lnününün Zongulda.~·a 
şeref verdikleri gün, hü 
Yük nıcrasiınle kutJandı 

Ztıııgulclak. 17 (A.ı\.) - J{. ı~i 

cıınıhıır İ~nwl İııiiniiniin Zııı.gul
clajhı ılk grli!)lerinin ;ıckizitll'. ~· ıl

diiniinıü ııl:ııı diiııJ,ıi giinli Zııngıı!

dak halkı, Lir ha.nanı g-iinii ol.ırak vedalaşarak vagonlarına geçmişlcı· kı'ktıl. !!ı•miııiıı nııh\•t·ı· tclıaasınılaıı ' ' · .. A ya:-ıamı:-ıtır. 
ve İyi istirahat temennileri içind•! ı;riıır aiıl olclıığ'ıınu gi>strrmi,.;tir. sker"ı Vazı·yet H l' !' taraf lı:ı\ r:ıklarla cl0ııaıı-
Ankaradan ayrılmı~lardır. :\Iiırettelıatı t:ınıfırıcl:ın pek az ha -

Ankara, 17 (A.A.) - Bugün bir sara ug1atılmı;; olan lııı gPnıı. fent: _ Ba• taralı 1 lnrf uıhlf..,d• _ mı~ \"c binlt:ın:c• halkııı istir, k t•ylı · -
aylık mezuniyPtlP şehrimiz • \'aziyPltc:> lııılunrııaktnclır. Knıvazcir, dır. r;ı, halı r. lwniiz Lonılraılr tc-yit diğ; toreıııll' siız alaıı hatiplı I' .\Iı · 
den ayrılan Ba~vekil Dr. Refik Say· g-emıı· ; ye<..lekdP lıir A.nwrikaı.ı l~ma - ecHnı n .. ;;,;e ıll' bu,ırlirıkü Alnıan tc ı - li Ş . l'iıı ıılııs \"'yurda yaııtı:·ı lıu-
dama, avdetlerıne kadar Hariciye rııııa ,ıretirnıi~tir. Tanııı· edılclıkle1 liğ-i, Kpı· liman ,. , .·,hrinin ısg:ıl o- .\'iik lıizıııell<·ri \' lıu arad:: :;, .. :ı-
Vekili Şükrü Saracoğlunun vekalet :-Olll'a gerııin;n kull:ırıılmak iizrre lunclıığııııu lıılclinııislir \'e lrn h:ılıeı· guldağa hcdi~, !'ilikleri ~tik·"'" 
etmesi yüksek tasdike iktiran etmi~- müsaılenı.~ıııe tr~tıblıfü; cdill'ı•ckl>ı-. t r:ül etnıi.,iir. Alrıı'anhı· taı·:ıfırıcl:ın 
· ~ J t ı. t l k · " rnclii,;lri lesi;;ll·l'iııiıı ı·priı~ı ı ~ .. Ji~· tır. I Kuıt.arı an nııirl'l l'u:ı .. ( :t - ~·m·az••l' alııı:ııı ;;jq·lerin :o::ıyısı ela 101,100 ıi 

000 lt"ratıııclaıı lirıı:ıııa gctırılrrı ,;lır. lı!ılmustur. Kınnıd:ı mühim ktı\'\' Plle- nı~Lıiııi lwlirlıııi')il'rdir. c:L:: ' de 
Japon f)İyet nıec}İsİnİn * rın imhasını lıildiı·•n Almanlar. aeaiıa llalkeYinde bir loplaııtı .ı apılnıı~-

18 ikinci Teşrin 1941 SAU 

n v.e Ajans Haberleri 

Millet meclisinde yeni 
Vekillere muvaffakıyet 

temenni edildi 
Erzincanın yeni yerinin tesbiti 

ek kanunu geri alındı 
Ankara. 17 ( ,\,,\. ı - ı: .. \1. :11 .. l'li- lannııslıı'. 

:<iııde lıugiiıı g-öı·ii~ıııcl,..rr lı:.~ :ııınıaıl.m :\Ieclis ~·"r!"»:ı kunıl:ırak olan Er · 
imce, .\Iilli :ITiid::ı'aıı \'"k:IJ;ğiıHleıı i<- zint:ııı ~wlıı·i ·'<Tinin i:<tinılilkinr nit 
t ifa eden E•·zinvı:ı nı ' lıu;nı ~affet ,\. 
ııkaııın ::~!· i.ı• ~lt:ıı:~ ı nwlııısıı Alı lti- ~aııuııa ek 1':"ıti:ı ıihiha->ınııı r:eri alın
za Artıınk 1 ı,:ı, :IIıiıı::bıla~ \"tkilıi.-,ın- nııı<rııa dair B:ı:;,·ekf:'f~ tezkeresi okun
tlc•ıı istifa '"İi'll Ct•,•dn: K<'ı·irn ine.da- duldan sonr·ı e :\L .\I-:cl!~i l!l·H yı lı 
yının yerine d.:ı S·ı•11°ıııı nıt'lnı~ıı .\nı:- nisan, mayı,; tı\'ları hesalıı hakkındaki 
ı·al Fahı·i T·>w">:iı. t;1,,·iıı <·cl!lıiiı<:t rini .\Ieclis hl'saplan tetkik eııc(iıneni m:ıı~ 

Raclyo. gal.ett:siıııll'll: . • , şimdi eh· hal K!'rç lıogazıııı k:ır;-:ırn tw. 
fevkahlde toplantısında .\tlarıııktc ı~ır Anıl'rıkan .nıı,·a - geçme.ı( .. (':ılrnacaklar mı? -~-------------··ı 

zörii tarat.'ınılan. ~·akaLın:ııı bıı nıih- Geni~li•~rj :) metrr\'İ bulan bu salı.t- Şano -Kag - Şek Fiat Yükselişi 

,lııldin'n cumh ıı· J"İ~ı. t,,zkPI'<'!eri u:nı- lıatasıııı ta~viıı eylemi~ ve ç:crşantm 
ııarak mUl'<ıt'fakıv"r dıJ .. kle•J'l ıle k:ı:·~ı- giinü toıılaıını:ık iil.•re dağılmıştır. 

oooı-----

- Baştarafı 1 inci sahifede - ı Al ı "' · 
\'eı gcın.,;ınıı; ııı· nı:.ırı c Pıı i zaltı yı ı;cçnwk ı"in Giridd nlclug·ru g-ilıi mek ii1..er0 a,.;k ri hareketler clt•\ ::ın k k 1 ı " 

,•ıle!'ektir. ı·e.\'tı ·or;;aı! ,1 ·nw gcnıısı 0 .nıa~ı c;·ı~ Almanların paıa~ülc;Li kıl~tlal'I kııll·ııı- J J l 
1 nıuhtenıcldıı. Non' "Ç ><ahıllerıncleıı nıal:•o.·ı muhtenı"ldir. Maanıafih Rıı :ı _ , anOn)•anın <tırtu UŞll A nııın\'a i'e So\'yetl r lıirligı .. r:ı- k t t · 1 'hl" 

1 1 h"lre ·p ~ ~ıış o nınsı ı rnıali hulun- !arın Tarnıaıı adı Yercl'klrri Ye <'ok Jıal\.· l\.· ınll .. ·ı be,·anatt,·ı sııu r. d a keri h:ı rekata rağıııen. ja- - · b J · ı · 
dugıı gı. • .ıaporıya ııııan anııda bu- tahk:m ·!tikleri lııı sahan Almanlaı·ın .1 poıı.ı·a imnlde Prııııiyetin nıııhafı;.:w-<r ı ı · 

-----------
Hükumetçe alınan müsbet ted-lııııaıı mı ıver vnpur arından biri ol- kiıfi deı--ccde hazırlık \'aj)maclan hii- btıltınlltı 

e :l,;ına dayanan ,;iya~etiııc dcYrını ı t - ı .. k · ı · · b• J f d ) • 
. l ' ması ~ <I mum Ütıc 111'. Çünkü geL·e:ı- cunı f'tm Jcri mıırnfık olamaz. Diil'İl• •. ay a e t de 

nıı;ı:i;:iciye nazırı, lıund.ııı oımı. ~ ı. leı;d·: .ı.apoıı ~~!l~ı·rıı.ıla lıııluııaıı lı ı.ı· ?ir hiicunı yapacak olıırl.ır~:ı nıurnr - ~· ~ııng -. J~ırı~, ~7 ':~· \-). - :lı.ı.:·~: ır er arını gos er 1 
mali A:rac!a Yaziyeti muhafaza İL'. n ~~'.h'.eı ~e.'.n '. ını!ı ık mal ~nal;-en'e,;ı lak11nt ihtimalleri c;ok azdır. ':'.ıl.'-:,ııı - I~.ı~ ~'.'k. !){'' '.ıtı.'.l.ı ht'.I\;,_ İstanbul, 17 (Hususi nıuhalıiı imız- veri~ çok durgunlaşmış, fiatier ele bir 
Rusp ile bir pakt imı:alaılığını ,ö~ l •· -~ı~lu ol:'.~ .ık m.ıln· ı•;· deııız:ıl.ıları~~·· 8iva~top?la ~r~·sı ~:ırekat devanı ~·! ,ıı''.k ·~·:ı~~ın.' <1nın k.~ıı t~ı·~·ı'u'. ·:~ı~,ıJ, \, .. d .. n: Telefonla)- - :lfuhte.lif "~Ya ve miktar düşmüştür. 
miş, japonrn ~),. Frnıısız Hindicini~i ı~ııc~ı:,n ı~.ıı~ Atl.uıtıge lın.rek!'t ettı;j• mcklNlrr. Şımdıcleıı lımaııın ,. ~ ..:;!'lıl'llı cn.ç,l.'1'.mekle munıkuıı ol.ıc.ıgıııı :-; . maddelerde v~ fiat yiil,scl!;ııni önleme:- Piyasada fazla mnl olduğunu bilen 
ve Siyam ;ırasıııdaki ıntiıuk( lı lıc.·in bılıJ~~ :ı~ıı"t'.. Alnı.an denızaltılarınrn topeıı ate'!i altına alındığı bilclirilnı~k- lenıı!; ~:. .. ç· r· kl· ıJ ı· .. ; için hi.ikümetc:e alınan kaıı:al'lar, piya- Anadolu taeirleri de mal almnm:.ıkta-
do.-;lırn" mahıyetini h(•]irtmı v• el rni , eı.ı 1 1.ı~ '

1

1 
12 ma,,·ııı l:ısınıaları ,;(•bp- .ı•clir. r-' ~plOn}~'.1 ın'.. ıı~ '1

1 
" 1,ı "\'! u,~1 : sacla cJ.erh:ıl le,;irini ~ii.;tcnııiştir. Alıs- dırlar 

tir ki: lıı .• e ııs rrirıe diiııerck ikmal .nıp _ Tuuııoı·ı zııııiolı: < ı :ı.ııc~ı · ıo~ ır l'll\'aCLa:ı •:ış .. a ıı·· sc ~ ______ 
000 

· 

., nı:lk•nn .·a. böyle \'"ıııu:·IHrla ikmal al- Alnııınlrıı·,·ı 
0

go"ı· 0 ~.·011 oıı ,'l\''l.·ı ı'ıl!d . ılcgıldır ... - Lçüneü dcvJntiıı k<itii ııroııa~<1ıı , ' " ' .. 1) t 
·nayı tercıh ııtlikleri k:ıbııl edılcbili:·. lizleı· 2301 ,.,. 'ln1.·ıı1J,·ı~ 600 t,·ıvı· are enıı~ ıij·. dasınııı. japoıı~ :ı~ a lııı nıeııılekcll:.:re k · 1 rl ' 

k rün u < eniz:ıltılan•ı cok uzaktaki kavbetn1isl~ı·clı'r•. · ---ooo ·arşı t.:.ıan1ız meller. atfotmis olnıa.~ı, 1 · " 
p k çok tee,.;,;{jf cdih·ck b:Q' hfıcli~e - 'is erıııe gidip gelmeleri tehlikelidir. . (Radyo rıa:cfcsi) Pasifikte tehlike çok, 
dir. fngiltcre v~ Dirlr~ik Jleı·letl~rin °00--- ---000>---

tazyikı, doğrudan doirrura impara tor· \"tınanistanda Ltırİsada ALMANLARA GORE pe• ÇOk bU"UU"ktU"r 
1uğumıızuıı hayatııın ılnkunm:ıktaılır. l 1 
J·npon.\'a, 11i ·anchıııbeı·ı· Anı ·ı·.J, .. ,1 "!'.' ze ze}e -Baş tarafı 1 inci sahifede 

• u· )ı" ı ı d D · Sidne\·, 17 (A.A.) - A\'lısiraly:ı 

Zahire ve hububat piyasasında 
düşüf(lük bekleniyor 

İstanbul_. 17 (Husu~i muhabirimiz-ıdüşüklükler beklenmektedir. Yeni t.c-
clen.: Telefonla) - R•ı hafta içinde şekkül eden milli ticaret birliğinin 
zahıre ve hububııt piy:ı~asıııda nıühım hattı hareketi bund:ı amil olacaktır. göriismelere el v:ıııı eclh·rr;;a ılıı bu - Sofnı 17 (A A ) n , ye ı urum :'Q' yapmış ar ır. iın ı.;~- b k t 

· k b · • · '' · · - •il! a, <1 ge!vıı ce Moskov·ı \'" Leııiııgı"ıd bonıbarclı _ aşve ili fill beyanatta bıılunmuıı ur: oooı-----
günte · a~laı· İl' anlaşnıa)a mnlnnıa - haberlere göre, ş.i.mali .Yun:~.ııistan_da ~an edilm.isli;, L ' - Pasifikte Avustralya i~in tehli- lstanbulda fecı· bı·r tramvau kazası oldu mı, ır . .ıaponyanın tııltuğ'u uy;;:ıl h.ı- Larisa. sehrind uç dak:k:ı stwm :ııd- B"rlin 17 (AA) _ Kerç ~ehr;·ıiıı kc çok, pek çok büyiiktüı. JTic; bir. 
reket hattıııın huclud:ar·ı rnı'<lır. Ar:ı~- cletli ı)JJ' zelzele ol ·t· . ıı · h k · · · ' .. A t ı ı t f · · 
rika, bizim "İbı· ılu"ıı\".ı s.·ıılhtı11tı nı .. ztı , ·ı· · ·ı· muş .ı1. a,.,ar a . viiz bin nlifusu vardır. Son zamanda vus rn ya ı va anını müda aa ıc.;ııı l ·tanbul 17 (Hı .. · h lı:" . , k . . ·ı . , 

" " kında t.ı sı at alınam·rnwüır Geç"ıı ,, . . . . . . . ne v·ıkit v·tzifeye c·ıii;rıhcağını ke,;- s ' • ısusı mu a .ıınıız- \iermı:me ıeın bı etçıden .ı<açarken ye· 
et ti~ln_i \'P japonyaııİı_ı cloğıı A yach. son kfmuııcla vuku bul;,ııı "zl'i;.eleclP bu u~7!ıı· ~~.'ıcl.:ıı ı ı~·ıı·ı · şletılnıes~l'l ~ . fev - tiı·en;ez. A ~usl~:aıviı: P:ı~ifik tt• trca- den: Telefoı~hı) -:- Üsklid:ı rdan Bağ- .,_.e at.lamış ve zavallı yavru romorkun 
kı ıhtıy:ıçları \·e \'azry'.lti lıakkıııd:ı ~ 0hir, a:-!ağ'ı .\"llkan t:ım:ıın..,n n:;ılıııı<>- kl.ı ·'.

11 ~ohı .t k.ızaıınııştı. D.mıı 1111 vüzleı·p k:ır~ı mıı·k:ıvenıetc h azırdır. lar lıaşın:ı gıdrn hır lramvara takılan .:ıltına dli~rek iki ayağı birclı:-n kesii· 
.·ıııl.·ı)'I "'o".·leı·clı'-,ı· takclı"•·ılL• ],·cınıı 111 - ''· ' ı enıniıı 2 nıill'ar 700 ınilnııı i!P :ı;; · on ı"ı ·ınıl·ı Y"hn1et t · t' ç k h h l 

"' · " Si<lııey, 17 (A.A.) - A\"thlralya · ·~ • · ' " , ramnıv parası mı~ ır. oeu :ıstn :ınecc ölmüştür. !arın do."L ll:! lı!ı· tarzc!:ı n::oticl'll'nıne- ınilyoıı ton ı·acltlesin<le lınluııdıığu t:ılı 
000 miıı ılil~y01 ._ başvPkili. h er ay tıılim içiıı Amı·rika ----

;.:~'.ı ~~:
1

~~;i
1

;:t~('
01

:~ıi~~~~.~~;a r;.~~ii~
1

'ı; ... ~ Singa purdak i Hind . [ı voıınl , 'l'a ıraıırog- fı.hrikal:ırı w ~1~111ı~a~~~~~~~:t {,öı~~!~~·::.~ı~ıı';}ı'ı~ıl '.1;i.~~ı~1 ~ Milli Ticaret birlig"i dünden itibarın f aaııuate geçti 
r"cl ı lm".uı'n" .·ı ı·t ık ftı"'.ll rıı halr11anıı ,.;tıı· kıt 'alat•l f) ' ııye p L' r ha \Zıısıııdhi f-tlırı kal ar rJt• - ,., 1 ' ·' '· · ı · · b ı ' ı ·ı l ı mistiı·. füı~ı·ekil Holl:ınıh fliııdi~t·ı- 1 - .. . /f 

1
. . . İmparntorhıgun hayııtıııı +ehdiıl ed - nııı· <'<'\' ıer. ııı tıra< an ' f arı' ~ nı 'ıi· 

111 
• 11 j 1.' h . 

1
. k• b 

1 
t · .' stanbul, 17 (llıısu~ı muhabl1·1mız- aa ıye~ geçmıııtır. Bu tesekkiil valnız 

bıleeck \'E.\'~ı japonyaııııı. oiirliJ, dP\'- Singapur, 17 (A.A.) - Eur:ıcl.ıki te idile r. t'ıncBııı ghc :.nt_Jır lleylle 1 1 ::ı 1
t
1
1. c1 .m1·.~- den: Telefonla) - Yeni 1.e~ekkül edı:!n Türk t:ıcirlerden meyd:m:ı gel~istir. 

TI 1 k t 1 k . . . r.·,.ı·c cı·ı··ı ııı I t z ,. 1' ,..., ı . >U e\ e ın, o anc ,ı ınc ıs ,1- ·11· t' t 1. ı··· b .. 1 'l 'b . lrt ıılifıızuntı lıozalıilccek her hangi hir 'ne ·ı a annı ta \'J\'e ıcın ,·cniılcn .r-. · r ( a u-. e n .uıg:ııı ,, 'h · t tt k . . t _ mı ı ıcarp ıır ıgı, !IJ.nıııı Pn 
1 

ı aren 
f·~·.~at zıılııır erler""· .ı·aııoıı.ıa azinı! . nıiih : m kıtal:ır g-etiı·il~ıi~ı(r. lnı:ıdeıılrri de lııılıınnıaktaclır. nıı ~"lıt:p nıııa 1 raca 1 ar ırnıa · ırııı yap ı:.rı =OOO 

1 I{ 1 · ı · ı · f t · l·ılc•bi tervic eliig"ini ve bunun ıcın - ---lnı vazi~·ete k:ıı·~ı koyacaktır. JHiı li _1 " er~'. <' sunayı co' •ıı .;.ışa ı• mı,.;•, ır. , 

mille(, bııgiinkii ıni~li gönilnPmis ZOJ' \ e ııazırınııı lı'\'anatı hic· dl' iı·; kar _•Düyük kını.l'lt fabrikal:ırı, a\"l'ICa 1ı ı· c~.::a~~i~l.ı~\e:~'..,.~~l~~cı·eUe bulun:ıcay:ııı lngiliz başvekı·ı Pariste 90 a"bı·de 
vaziy ti ·ttlatmak İ"il! lıil'lı•smcliılir. ~ılanmanıı:tıı._ . . . tayyare- n~ lıaro nıal;r~nwsi fa 1 ırikası 

I ' · · "kt k l ı G ·ı · h k'l ı \'ellington. 17 (A.A.) __ ,\,·ıı~tı·al-ııtıi/ı: 11ıı:rtr/rıi 11 e ıli11ııı ! Pa,.ıfı · t! ·i gerginlik azalm:ınıı,;>.ır. la vaıc ır. "lllı cnn anıza C'' ·ı l•n• ' ·' • • Ati k 
. · l · · · · ı ı.ı· · l ·h yatlaıı burn.' ;ı gelc'n Yeni Zel:ıncl:ı muavını y YJ tırılacak L11nclra, 17 (A.A.) - fıı.,ilı'z. !l,·ız.>- lngilız gazel •leri. hu lıc.\•an:ıtı ~·iı· a _ :ıının wın c <· ır geıııı ı·zga ıııa .n:ı-

,., -- - · ı ·ı · h ı ı · ı mali.ı· e ıı:ızıır. Pasifikte h:ırbiıı ııat-telcı·i. japonra hrwil'İ,\' mızın , nıi _ kaılık \'P sahtckül'lık halita~r ~al'nıak- ; ;tıı·. ~·" rc • i" c.r· ;tı ik santr.ılı 
ı·:tl Togorııın i)('yaııalıııı rinıkftrlık ı· tadır. nıewııc ı ıır. •I ını :ıwın uzun ııgu ill' . 11 l' ht 1 1 - . lanıa~ı nıüın ·ün olclııgruııu. Anısll':ıl- Anıeı·ı'l{a \ 'e Kanallada Bunların bronz maden-

J 1 b . t ı· ...., h · 1 1 t ı Y .ıda her türlu hazırlıiTııı itmam NliL ~ahtekfırlık halitesi ı!iı·c tm· ·if etn•ek- . :ıpoııya nıa iye nazın nıecli;:le iz:ı. ın ıııc ı·ec ır . .,,c nıı ceııu rnııc ıı ııı: "1 ,., .. <l" kJ · l J I · 
· h t lı ı ·ki lı ııt t · ı t mis.· lrnlııııılııgrunıı sö.l'lc•ıııis \'(' .ı'aıınıı- .~or U Cl"lll( en ro { erı erı.tı·Jecek ve terlirler. at a u unnıu . Çin harbinden ıhla- yu ·eme \'C o t. mayı l'mın ı·ı l'n e- , ~ "' 

l . · ı · t 1 l'kl' B"t" l ı ı varıııı, nıihverll' lıirlesnıt•irp '""n-is bir Loııılr:ı radyosu Spikeri. Pasifi!i:tn yı nı'.ı ı~ enın miiş.,iil clıınınıcla olma - sı:<a :ı c a nıa 1 ııı-. ,u uıı nııı arı aıı · " " k il J k 
- ·11 · 1 1 K h · ı·· J • ı l t-wkilclı• tecavüz h:ırekcotiııe karaı· Jllenınun U anı aca · g rginliğin :ıı·taeak nwhiydte olmadı. dı~ıııı. mı ~tın iktı.·adi f€dakfıl'lı ra ı o ayı '" :-! • ı·ı. c ıgcı· ~~· 111· er l' ınu. · 

ğ'ını .iiyleıııi:)tir. dernnı edeceğini .ıiyl"nıistıl'. nu Ul'\':t- kıı.n·,;' edil-:cck kadar eh~mmı.\'f't!itl:r. \'!'l'll1i\i olduğuııı, beyan eylı·nıi~lir. Liz1ıon, 17 (A.A.) - Birleşik Deı·- ~'ransız hükumeti, neşrettiği bir * ııatı çok rıiklıin giiıml'nıt•A-e inıkı'ın "uk \'isi, 17 (A.A.) - Rus ccphe.~ill'l ·ıı 000 !etler \'e Kanadadan dönen bmı\'ekil emırnam" ile ~an'at ve milli değeri ol-
ı:ııılıııı flt1:c/c .çiıııluı: tıır. son grlen halı.ıo·elere göre. Alman ~·~ O f Şa k la muavini Siı· Atly, tay,rnre ile Ameri - mıyan bütün bronz heykelleı·in ve abi 
.J:ıpon :ne li;:inin toplantısı fevh,Jii Çinde oıı .~ııeık·ııkri uıfrasan j:ı- Ruıııcn kıt:darı Kırımda Kel'!' mliılafa:ı r a r kadarı lıura.rn gelmiş gıızetecilere ~ll <lelerin yıkılp e ritilmesini kabul etnıili• 

el!' olnıu. ,:a da, mecliste sö.' !enen ~öz- ııoııy:ı, vv
0
la .\Iaııçuko kııkl,·ı hlikü - hatlanrıı kırarak ~eh re girmi,.;lercl ir. H 1 1 •· t 'J beyanatta lıulunnıuslu r: tir. Yalnız Paıriste =lecek haftn doK· 

· k 1, 1 C' ava an a .!!os crı cı1 · I' 1 1 .. ~ 1 I', fevkalfıdc ~ılnıamı~l : ır. Hattfı m~Un: ·ıırnı;ı ll'•ı:. llıih1 ('inle nıu!ıa- :-..umcn ~r. '"'iv:ıstopol cİ\·anııch kuv- ..., --- Birlt>sik D.!vlı•tlerle \.an :ıt ac <1 ;::ın anıt yerlrrındeıı kaldırılucııktır. 
Pı n,; Koııoye halıinc,;ı tal'afıııda•ı r~.be. ıltl'am. e:diyor. Amera;a ve dig·€ ı' \"etli lıiı· kalP elde tnıü-::crıli~-. llornc faaliyet gördlikleı·inıdl'n pek çok m·0mııunum. HarlJin lıa~ın<laııl>cri bu gibi teclbirle.r 
.·iiylcıwnlerden fazl:ı hiG bir ~ey ;;ii\· -lhuk.unı .. tlorın aldı!daı·ı zecri ledbirlJr el~ b'r .an:ıyi rnerkezı daha de goçiril- - Harncılık m:ktepk~·indeki çalışmaları alındığı görülmiiştiir. Bunun son nıı· 
lrıımrm . yalnız ç;n, Ru~.ra. Hindici- el.! J'iponyanın kııdretiııi çok :o:ar,.,mı~- nıi'!tir. Leningrndıla \"aziyet norm1l - Kah!re. 17 (A.A) - Orta »a•rk Ye harp gayretlerini gördüm. Ameri - sallerinden biri de İngilterede kıra! ırn· 
ııı ,.e Amerika ile miina,;~betlercl en , .... tır. clir. Lcningıııdın ;:inıalinılc- Yol!rnı' İngiliz ha\'a km·ı·ptJerinın cliinkii teh. kncla toplanan bt'yn~lnıill'l i. f~dera.yo rayının demir parmaklıkları da dnhil 
vazil'etlerd n bnhsedilnıL~tir. japony;ı :rok:ı·?· _ 17 .< A.A.) - .}[ iı•ı . . ın r:ı~ı: sehri Aln>anlar tıırafıııclaıı alınmı:;lır. !iği: nu kongresinde ele buluııdunı. Kongre- olmak üz~re her y~rcle demir parnı~ık· 
ha~·ıciye nazırı, Almnıı-Rus harb'ıı' Ji;ı ıeısınııı bır orıısuna ce\•, p .ılanıi\ Tik\'İnin lıü\·iik ı,:~. tl'hliken• m·ınız Ilonılıa la}.ı·aıeleı.;miz lü ;:on tes- ce harpt n ,;oıını cliiııyanııı yeniden i- lıklarııı sökülmes'clir. 
rnğnıen j:ıpoııyaııııı Ru va iJc. ı\ ı lıa~\'ekil gençral Tojo, hiikünrt t:.ı.ı - lııılunduğuıı~ı Ru--hır ela itiraf '.?tnıek- rinde '!imimi ile Gazala t·ı, rar llll'~· nıan iı;in k:ır:ır alııınııştw. Ayrıca H:ıırp zamanlarında bu gibi t('cluiı'
müıı:ı"ebctler~ cleYanı edeccğiııi ,sih·l~- fındnn takip l'ılilcıı sİ\ a ı•t r 1 ... :ırahııt- teclirler. Rushr, Laduırn gölii ceph~ - claıılarıııa ll1U\'affakıyelle hilcum el ·_ IIitleri;1,min imhası ic;in de tedbir alın- !erden başka harp gayreti nokta~.;ırı· 
miştfo-. Halbuki biı· ay eVYe) Ru~lar la tayin l'Clilmi~ buluııılui{urııı ,.~ €:--><.- :'indeki F:n kuv\'ell. l'İııe siddrtli ,:,- mis'"~~lır. Timimiyl' yapılan hücumda mı!itır. Dıı kımıı·, üz"!rimde derin bir dan daha faydalı işlerde ,·ardır ve 
nazik bir \'aı:iyelle iken Silıin·a,·:ı hii- sen nıecli,; ' r.isiniıı arzuhrıııa uyguıı aı ı uzlar ı·:ıpmıslar,.;:ı da Fin kıliı!.ı;·ı lıcş du~maıı tayyar.-si ha,;ara ıığ-r:ıtıl- te:-<ir hıı1-1ule getirmi~tiw. kullanılacak nıuhtnJif macldel<•r dı> 
cıım için hazırlıklar yapıyonlıı. · olduğunu sil) !emiştir. tarnfınclaıı pii,;kürtiilmü~lercl'.ıi'. ınış ve tayya:-ı.J,..• arns:nda .rnrıgıııl:ır ooo mevcuttur. 

~azıı" japony:ının Iriııcl:e~nıye lıile General Tojo hfl' tlHii gizli ıı ~·a,e- Fııı kıtalarnıırı cevirınis oldukbı·ı çı~artıl.nııı)lıı. (;azıılad:ı ta.ı·.,·arderi - G d · l ltal,•anJar Şu kadaı· ki Fr:msa şimdi harp ılu· 
taanuz nir{!tindc rılnıaclığını :iiyleıııis. te mıılıaLf olcluğwıu "" c1•" ı•m;ııı ;ıt1ı- II:ıng<ı cqıhe~ind~. Fin tu.pçu " tı, !lı. ~ rnı;1,. ılu~man ~ı,· taı·yar ~ l 0 ril'll! hedef OD at(. a ., rumunda değildir. Tarihi ve lıiiyiık 
tir. Hallıuki. lıııgiin Tlincliçini i:ıpoıı tji hakkınılıı cliplorı?·ıt.' '" :ı,-ı;,.~·i tecl- toplarıııı . ıı c turnıağa murnft'ak ol • iize:riııık c:arp1'~1 J>)lardıı-. ca;,alacl:ı .-la arasıntla isyan '!ahsiyeUrr.·e ait ftbide Ye hatll'aıtırı 
bga,; nltınclııdır. lbirl"'rin alııırılll ' l.l ı P "ı.:\•l cılıı :•ııı,ık mu tur. ~ aııgııılar c;ıktıJ.{ı giiriilnıüstür. Bl'~"ı- < .nkıp eritnı<'si içııı sebep yoktur. ı>ik· 

IInrıci.r nazırı Aıncr;ka ile arala- ,aı tiyle her an ın'lld' ha. 1 ıl'•' \" ·~1 1'k -..-~ da IJ'r tııy~·ar., el -nizC" ılli~Ü riilmiiştiir. X:ıerolıi, 17 (-LA.) - ·• eş:·l'liil· 11 kat o dc•ğer bir nokta ela haberin Pil· 
· ı · ~ ( 'J \ T l Av ta.\'.nırı:lerin11· ·z. CLını·.lı·t~.~: !!l"ıııı"ı. resmi tehliğdt' lıildiıilcliğ-ine gö?·e . t 1 1 1 rnıdaki miin,. eb:ıtın g~1·gııı e~tığiııi içiıı nıiimkliıı oLııı !l0 r :;l(')"' y;ı ı .. (.'.,ı:~ını J • C)'Q"c'lll( - "·'· ., 

1 
.. 

1 
rıs en g • mrsi ve orada tatbik:ı baş aı • 

ı · ~ ._, ik.i dli.;man aı· t:" ,\'aresı· ııı·ısı'lı·nıı·1·,..,·l<>ı· Ilalıesi:<taııd:ı Gonılar Hı ge,;indd:i n1 ,. 1 c.·ııJıl·. :öylerkeıı bunun ~ebepleı· nı saynıı ·, ıhiY.! "lnıiştir. "" - j · k k 1 ·' 
'r R f 1 h'I d:q" Cunı:ı gı•ce.~ı ıloıı,"ııııı:ı t.· 1 ,- 1·,·ıı·el ,.1· tali-an nılistf'nıle · p a:< ·pr eri arasııı-japonı'<tııııı c;. nlıeı· icine alııının::.ına ç ı_ Tokı·o, ı 7 ( A.A.) - .ı t• HL an - •ıtara ı md •a • .. r1,. - .. • • · l .

1
. . 

lr ıldığını sriylemis ,. lııııılnrı lıertrı - meclisi, :hkr.ı·i mı ,ı·;•fı·ırı k:ıı. ıh. Ahe.~. eltin ı.t'eı,rr.·al Ilı..tzingPriıı l'crı.ı· (;:ınılmt tayyare merclanıııı lıo.nılıala - c!a isyan cıkıııı::ıtır. ng-ı ız sıııe,,(•riııe ( Rcııl yo ga :elrsi) 

· ı , ııo ı "J · z. lll"ı·,·1".·ı·mı'ııcl·· lııı1Lıııı1ııı."ttıı· .. \ 1111·1 .• 1 ı nırslıırclır. 2 Du"t·n1,·ı.ıı tn~·.\·,·ıı·p.~ı·ııı'ıı ,,. iltic:l ec!Pn bazı askerler, isy?.ıı•ı: ı . ı raf etmek ıcın t dbirl..'ı' n ıııacagı•ıı •n:ık lize e !t>kı;,· l ılı n ;, " •1 • ~ ı:ıı • ., ., , •ı " 
1 benın etmi><liı·. .ik nıun;1,,ı ·~ lıii:cerc aid ırn•;1•ıı ıır · !Jarlaıı süı· I.dii.\'i nutukta. ('eııa~ • töre- le~ aldığı \'e tayy:ır~ ıneydanıııın lıa·;- mal dc•\·anı ett.:ğ'i:ıi ha ıeı· vermislc.r · L,itvinof ve arkadaşları 

..fahranda ·ı "il · · · ı.ıı'ıı" nıı·ının.,• .0 ı'lluı· "'c"ııı(J~ı-.· 11 1\Jm.·ıı1 \'"' ka lıir kısn11ııcl,·ı )",·ı11gıııl,·11· "çıktıirr i!·ı· ı:. dir. Eiı· tn!!ili;1, devriyesi. cliiijır.aıı . ilı••'ı ııgiliz n• Anıeı·ilrnıı mnlılı ,.,.!L' ~,·sini ı tt','a la : . -ılı;: et 111.~liı c ,., ,, ' r. , ,· , ,.. ·~ .. 

giir• Amerika_ japoııra y , ni miizakr•- Tokyo, 17 (A.A.) _Ayan m"t:!',i, lt:ıl.1anlan :ısil ruhlu diye t:ıY . ..;il' <•t _ riilrııii15liiı'. Bir ta\'\·aremiz cliinınenıis- mevzilerine hücum 
1
ederek ~ to pu 

rcl"riy'e bir anlıı,.;nıarn inıkiııı )'oktur. ıttı ·akla hir tnkrı~· kalıııl ~tnı:~tir. Dun · ·ı nıi,;, tiı·. tir. · · .. usiurnıu~.', 1 J I) esir a m•ıjlır. lıı 0"·iliz 
1 * (" clt•n:ycsi, p"'k h:!t'if z:ıyiat:ı tı~ran 1 ı.-;-I:ir (lef:ı Amerıkn, Çine ~ardını etım·k c a

0 
~1ark Asyasıııdaki :ıııla;-:nı~ ,.iıı'• ıı l' r I . 

/ 
JClleral \T cyvcl ord ulan tıı·. 

Tahran, 17 (A.A.) - Sovyetl<'ı' 
Ilirliğiııiıı Amerika büyük elçisi Lit • 
vinof ile Amerikanın Moskova büvült' 
elçisi Şla.nıhard ve ingilt~ırenin Ka • 
hire ı~tihbarat servbi şefi Rober taY• 
y:ıı"t· ile lıuı·aya gelmişlerdir. 

teılir . .\Iare;;a( • an _ Kay 'eki tut - c;a u' iııtaeı, mü:;:terck cepheı i, ref:ı- ıll• !1 11 ftır:ı ı• ·1111 ı n : _ 
nııı,.;t.ır. lJig ır nıühinı 'ııir nokta d•ı hı t 0 nıiıı i~iıı jap<ın p0litilrn 111111 hiı; Fı·,nı. :ı harlı:~ e nazın R 'IWr:ıl Hm- YC bir haber 
Çin, jrqıonyaya \"erildii{i takcl:rde ja- ıı:r dcj(,.;ıklik yapmaıh.ı <ln\•anıı nııı- zing ~·in öliinıü. nımı;ııı lıir ıııe., il' 

lı k ı ıJ · · • · ,.. fık g 'ri ld" · · ı ı ı · ı · t' lf"I · nıe.l'(lanu c.;ıkarnırslır. Bu nw""'"· J1,11._ Loııılra, 17 (A.A.) ~ fü,l'Jin :ı,.;kcri ponynnııı aş a ;;ey "l' e ı:lıyeceg'ı ı u va u. ı ugu •: •r nııı: ıı'. u rn- ı'Jı·.,·e ıı,·ızıı·lıgrııın kı'n11·n ı..•etı'ı·ı·ı,.,c-·ir:ı - nı:ıhfilleri, Hindistan orduları bask,ı-iinc :-idil'. ln,ıri'iz ve Amerikan nı·ılı- metten, ıç ve ılı~ dunımu kar~ılıı·;ı,·ak .. ... ·.,, 
b. J cliı-. nıandaııı general \'en·eı kıtalarıııı ha ~erinde japony:ı bn,.;vrkil. \'e harici· teıl ır.er a ııınuı~ı ela ist •ıın'i~t:r. ' Parisll'ki Alman :::!çisi Alıe.~iıı \'i~iı·i l'cketc g·!!tirmektc acele etmislerılıı·. 

KARA SEVDA 
;;;;;;;;;;;:: zı.rar,.,ti cip lıununıa alilkaclardır. G~;ıı:ı Hundan Almanların Kafk.asvadaki 

~ g & X ~;~1 e \;<~;;~~~1i 1 ıı:u~ı~~~\~ı:ı::~1fJ,:~~11~~:.z~~iı~;ı: ~~~~ı~·~k?t~~ı~ı:~:·eı~/~;;~1d;:e~~;ft~k~:;~~:ı~~n~ 
nıokted:n.-. hl-iılnıaktadıl'. 

AŞK, İHTiRAS, FERAGAT ve FEDAK.ARLIK FİLMİ Londra nıahfill!!ri. geıwral \·e.\-gıııı i\fühi111 bir teberrÜ 
ılı Almanlaı ııı Afrikadıın ıız:ıklastıı· -e "H fi M R fi. CLARK CABLE nıak nıak~adiyle h·ıı .. ket ıJttikl ı·iııi 

~ 16 ~ ~ SPF.:-.J'CER TRACY ileri siirii,ol'!ar. 

S 1 N E M A S 1 N D A 
CLA L'DETTE COLBERT Genera·I i,'eygancl, ıııaı·e,·al Petcn 
HEI>Y LA~1ARR ve Anı ~·al Dal'lanla görü,.;ınibllir. \'i-

GÖRÜLMEMİŞ BİR MUVAFFAKIYETLE DEVAM EDİYOR i kaynakları bu ziya relin si mali ,\fri 
k:ının iktı;;adi durumu ile :ılalrndar ol

İstanbul, 17 (Ilusu:-;i muhahiıiın;z. 
den: Telefonla) - Enırklı stıl.ı!I\' 
'ıı~ik. İstanbul hastaha• el,.ri içiı; 
:ıoo.ooo lira te!ıeJTiide bııl•ınn!u~tur. 

Ahın fiati 
SEANSLAR: 1,30, 4, 6,30, 9 da ... 

AYRICA )I. U .• I. :\IEMLEKET JURL.ALİ ....................................... 
ıJuii;unu \'e generalin bir iki gi.in."! ka- 1stanbul, 17 (Jfusrn;i muhabirimiz
dar Afrikaya döneceğinı bildirmi~ler- den: Telefonla) - Bugün borsada al-
dir. ' tın 2580 kurnşa kadar yükselmiştir. 

---000>---

Italva - Finlandiya ti
~aret anlaşn1ası Ordumuza teberrüler 

Roma, 17 (A.A.) - Orta r:!.;i r.. Adana, 17 (A.A.) - Kahraman ıı,.;· 
Caı:an.li rr.isliğiııde lı~ı: .Fin Plrnııo!ni kerlerimize kışlık yardım olm:ık uze· 
hey etı R?ma.rn gel~ı~tı_r. Bu hey :!t, re Kızılay kurumuna Yakııp İnli tar•1• 
yeni biı Italyun - PPı tıc~:·!'t :ı:ıla~ - fından 4 bin, Liitfi tarafından 2 billı 
ıııası içııı nıiiz:ık<:r(•ler.i!' hılnıı:ıl'ak- Fatma ve Ömer Sabancı taır:ıfl:ırındll;JI 
lır. bin lira teberm edilmiştir. Dahıı. bıı' 

ln1tihanda ınuvaff ak çok zevat teberrularda bulunmuşlar • 
dır. 

olanlar Bahçe tesis etmek 
Ankara, 17 (II usu~i muhalıirinıiz. 

den: Telefonla) - Ankara J>ukuk İstiyenler 
fakü!te><.; parasız y-atılı kısmııı:ı ka - Ankara, 17 (A.A.) _ Z!ra:ıt w~a-
bul ımtıhanında ffill\•affak olun !1. · Jeti, valiliklere gönde•rdiği bir tıunıJ?I• 
mir lisesi mezunlarından Kern:ıl A - d e bahçe tesis etmek istiyenlere her~" 
lev, Osman Candan ve Ahmed Ko- vi meyve fidanı tevzi edileceğin• bıl• 
nµrdur. dirmi§tir. 


