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Japonya 
Harbe cesaret 
edemiyecek 
Knoksun beyanatı 

Amerika gemileri Ak· 
denize girmiyecek mi? 

Japongada gizli cemi
uetıer ve beşinci kolun 

rolleri 

Sovyetler 
GI. Kışa dayanı

yorlarmış 

Almanlar divorlar ki: 
• 

"Sovyetlerin bütün 
ümitleri boştur,, 

''Alman ordusu, Rusga. 
da dört kış geçirmiştir, , 

Londrn, 19 (A.A.) -perli T~lgraf Fon Papen Berfin, 19 (A.A.) - Rusya nskeri 
f.azet~si Kurusunun Va~ıngtoı~ zıyare- -F p \'aziyeti hakkında salahiyetli Alman 
}ne tahsis ettiği bır yazıd:ı, JllpOn)a- r on apen-, mahfilleri su beyanatta bulunmuş -

1 

Sovyetlere göre 
"an k ı·· tc · t ı t' · . a ı m1na u ınmn~ı zaruır.e ınc !ardır. 

ışal'nt eylemekte, beşinci kolun mühim ' Kı ·ı~ ,·arımadasının doğu kı.mı ı T 
~ol oyn11.d~ğ~nı, Hind_içinid<: hakiki biı: Beyanatta bulunmadı dü ~andan t~miıilendiktw sonra Rus ar ulada 
1~1h. ksl'ını~ı zıırurı ol.uugunu, :ık~ı , .. l I d kıt!ıarımızın harekatı, bolşe\'iklerin 

• 

Alman mayin tarayıcı gem ileri 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~1oskova cephesinde bir 
çok Alma n askerleri 
soğuktan donuyorlar 

. kd.ırde besıncı kolun ıaponyayı deh- e m uta ea ar a taına- 0 ··sıeri olan Sivastopol üzerinde bı•r noktada 
~e bır h k t.e k l • · · k s n u. k d Londra, 19 (A.A.) - Bugün Lon-tactı are ·e se\· ·ec ecegını yıızmn ·- miyle uydurnıadı r toplanmıştır. Burasının n:u a de~~a-

,r. . . tı Alman başkum:ındanlıgınııı mu _ k•J dranııı salahiyetli mahfillerind~ temin 
n \a~ıngton, 19 (A.A.) -:- .Bahrıye Berfin, 19 (A.A.) - Rızı ec- n~sip göreceği zamanda tayin oluna çe 1 diler edildiğine göre, mühim miktarda Al-
Si~~ırı Knok~ beyanatında: ılk onc~ Pa: nebi ı·adyolar, Aiman~·~.ııın An- caktır. Donetz ha\'zasında da vazi- man askeri, llfoskova cephesinde don-
J\ k ve İngıltere -. Amerıka ve şımaıı kara büyük elçisi Fon Papen ta- ret bö.l'le olacaktır. Esasen bu Do - Almanla r bir a lay tele- muş olarak bulunmuştur. Alman as-
ri \"l'upa arasındakı saha, so. nra K.ız.ıl- netz bölgelerinin işg".lline dfü,maııın 
~enız d h Ati t k d rafından bir İ•p~n .. "l gnete,ine kerleri arasında Rusya kışının soğu-i. J·. • a a sonra . ' un ı. cnı:ıne mukavemetinin kırılması ııisbetinde f at verdiler 

• 

Almanlara göre 

3 günde on bin
den fazla esir 

alındı 

~1.ı~en .v~purların sıl.ıı~lıtndırılacııgını verildiği ileri sürülen bir müliık:ıt de\'am edilmiştir. Ruslar, fena hava ğuna day3nabilecek d':!recede giydiril-
110)lemıştır. Fakat sılahlandırılmıınııı hakkında rlleri geri mütıılenlar farı kendilerine b:r müttefik saymış miş kısım azdı.-. Öliilerin çoğunun üze- S l d b• k• 
...,e zaman başlıyacağını s~ylememistir. yürütmektedirler. Fon Pnpen hiç ve kışa gü\'ennıişlerdir. Fakat unu - Düşmana şiddetle mu- ı·inde kadın kürkleri ve buna benzer ovyet er en ır mev ı 
~ nkat bu hafta başlıyncagı, başka m:ı. bir mülakat ,·ermemiştir. \'e bu tuvorlar ki Alman kuwetleri rnlnız kavemet edilmektedir kışlık eşya bulunmuştur. Halbuki, daha zaptedi/Ji 

Bu haf ta Ruslar 23~ 
tayyare kaybettiler 

aRıarca zannedilmı:!ktediı:- . itibarla bu radyo ve gazeteler tn- kıŞa muk:ı{·emete değil, onu ,:enme- l\loskovada harp eden Sov:;et kıtaları, . 
t noksun beyanatı, bahrıve nezııretı u.e de alısıktırhr Moskova 19 (A.A.) - Dün geceki .. t h. d·ı 

1 
d' Berlın, 19 (A.A.) - Alman baş 

nrafı d· . ı ·ık . ·• ı .. t ""'ın.ı 0 n muhthlı'f ·kombı·ııezon b ' ' • • '... ıvı °C ız e ı mıg er ır. k d ı • t hı·· . lır n .ın ) apı an ı resmı >e; .ına - '""' "" " · ... ." Ne fena havalurııı, ne de rol bo- So\'yet teblıgı: · · uman an ıgının e ıgı. Lo . farla, lıu haber etrafıııdan yımı- zukluklarıııın Alman kuvvetini dur- 18 sonteşrinde kıtalarımız bütün 111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111 - Devamı 4 üncü aahifede -
~: n~·a, 19 (A.A.) - Deylı Telgraf tü1en mütnlealar hiç hir esasa dn- duramıyacağını anıamak için Alman cephe boyunca düşmanla çarpu~mışlur_ ~ .. '""""'!'""""'"•11111111111111111111111111111111111111ıu1111111111111 1 11111111111111111111111111111ı 

ızVete~ı yazıyor: . . 1 :;anmıynn tamamen uydurma lrordularıııın son harplerde uğradıkla dır. Çarpışmalar, bilhassa Kafinin ve : !: A k A 1 }" 4 f : : 
l\ur aşıngton.' yenı ıapo~ m.ur:ıh~a"ı şeylerdıir rı zlırlukkırı ve Polonyadu ne şnrt- Volokulansk cephe!Prinde ve şimal ba- §_ • ~- S erı V azıye §_· • ~-
ı·et ~~~.dan _ı.apon. tecavu.zle.rı~ıe. '.Hh.ıı- · - Devamı 4 üncü aahifede - tıda bir kesimde şiddetli olmuştur. Kı- • • • • 
e k ~ıf: ı ıl<'ccgı hnkkınd.u .t~mın:ıt ı:-.tı~ ~- tala~ımız düşman hücumJ::ırın-a muka- ............... .......................... ....................................................................... . 

e: t!ı .. Tokyonun n~_ırı.sıyasetınde, gızıl H k . \'emet et~ekt.edirler. Tulada Rusların vazı·-lı ını~·,.tıerın w ~şıncı k~lun rolu nıu- ava urumuna yenı Moskova 19 (A.A.) - Bu sabahki 
ıı;:~k~kt!'" _Ya general Toıo. y:ıhucl her Sovyet tebllği, 

t~!'k~ı~ t~~~a~e~!e9f~:e~\~:~ ~:: teberru··ıer başla~ııştır lıü;.~n ~~~~:r~~y~~~:·~id~~~~e~~~~~~ ye ...... ı· nazı·k go··ru··ıu··yor ı·a1ı Cek ve lıı~ tı:ırı~ ~ıyasetı tutac~k, &&J be lere devam etmişlerdir. 
Lır Ud da lx";ıııcı kol J!l~onyayı delıcc Moskova, 19 (A.A.) _ Pravda ga-, 

harekete sevkedecektır. 1,ete•i )'1ı zıyor: * M J k t• h t f d h • Kuvvetli Alman kıtaları, Tulanın ~Qdyo uazrlcHiıufrıı: em e e 10 er ara ın a amı- doğusunda Sovyet mevzilerine hücum 
R n~ington müzaker 0 leri . hakk.ın!~a •• b k •• ••1 kt d• <tmiş, kıtala,..ımız, şiddetli bir surette 
~ı~n hatx:rler .. ~ör~~me!etııı ırı l~ır yet MUSa 8 aSJ 20rll me e lr mukavemette bulunmuşlardı~. Yalnız 

1• ılde gıtmedıgını gosterm~ktedı'I'. bır noktada Almanhr tank ustünlük-
,\~tek. japon .e~çisi Namımı, gerekse Ankara, 19 (A.A.) - Memleketin her tarafında Hava Kurumuna le~i sayesinde kuvvetlerimizi geri çekil-
~irerıka harıcıye nazırı Hull. gazete- ,·eııideıı geııis mikyasta teberrulara başlanmıştır. Teberrua en uzak mıye meclJur etmişlerdir. Fakat diğer 
~ı~re ~·aptı~lıırı .. ~ranatt;ıı. net.:ce ~ak- kövleı·imize kadar \'atandaşhr iştirnk etmektedir. Adana mınlakasında kısımlarda tardedilmişlerdiır. Bahsi 
,1. ~ıt ıııkbın goruıımemışlerdır. Şım- dü.ıı şehirde yalnız bir kaç hamiyetli vatandaş tarafından 3800 fıra geçen noktada Almanlar günün ilk ya
n~ er tarafta, japonrı:n~ıı istedik!-· ·ı- verilnıi.~tir. rısıncla b:r '1fay kaybetmi~lerdir. Bu-
k ~oparamaması takdırınde harekete ANADOLU - Haber aldığımız·!\ göre İzmirli tüccarlar da mem- nun yarısının esir dü ·tüğü, rnrısının 
~:çı~ı geçmiyeceği sorulmakta ve kim- · öldliğii anlaşılmaktadır. Sovy~tler bir 
r'J 1.ıırafındun huna (evot) cevabı ve- leketteki bu harekete örnek olacak şekilde işbirak etmek için kendı noktada 20 - 60 kilomet.,-e kadar iler-
/ ln•ınekt.eclir. Çünkü japonların Ame- aralarında toplaııtılıır yapmaktadırl1'~". ~ün bu münasebetle Hava ku- - Devamı 4 üncü sahifede -
ll~ka, lngiltr'l'e \'e Hollanda Hindisbnı rumu lzmir şube~iııde bir ıçtıma ııktedılmıştır. . 
o· harbi göze alacakları şüphelidir. Ankıu·a, 19 (A .A.) - Türk Hava kurumu genel merkezi idaore hey'etı 
ııı ~akdinle jupoııya esasen ş'k[ıyet et- dün 6 aylık toplantısıııı yapmıştır. Merhum general Cemil Mersinlinin 
.,,,e le olduj(u (A. B. C.) çeııberine clü- ruhunu tazizen a.ı·akta beş c13kika durulduktan sonra geçen 6 ayın zabıt 

C<>ktir. 
llııdyo anzetexı"ıdı ,1; hülasası okunmuş, çalı~ma rnporıı \'eblaı~ço tet~ik edi!miş müteakıben 

lı J\merika lı:ıhriye nıızırının beynnn. Ba,r Nuri Demirdağ tarafından verılen dılekç~nın teclk;ki içın 21 sonle~
k nda Amerika gemilerinin Akclcnize rinde bir içtim:ı daha yapılması kararlaştırılmıştır: 

Bir J a pon nazır, hüku
n1eti harbe girnıeğe 

teşvik etmiş 
Vaşington, 19 (A.A.) - Salı gü

nü japoıı ziraat n·:ızırının japon par
lamentosunda irad ettiği harpcuya
ne nutuk burada ancak <şaşkınlık> 
kelimesi ile vasıflandırılacak bir ak
sülamel uyandırmıştır. 

Sovgetıerin Sivastopolu kendlliklerinden 
terk etmesi ihtimali vardır 

1~1ectği hııkkıııdn hiç bir bahis yok
rıı.'.'ic Bizi, bilhaS>a bu cihet ilgilendk
ı\k te,~ir. Fakat, pek muhtemel olarak 
ııı den ız, Kızı iden izin b:r devamı ol
kaak üzerz telakki edilecek \'e Ameri
Çijn gemileri buray:ı ela girebil•ceklir. 
tın nku Amerikanın Akdeniz limanla-
1 •. 1 dıın alacaj(ı pek miihfm maddeler-
, tdır. 

naVasiııgton, 19 (A.A.) - Hao:-iciye 
tıs~ın Kıı.rdel JI~ll, gazı-l ·cilcr toplan
•·1 ndıı, ı~u--usu ıle nıııd~n konu~ıııak 

N:ızır, Amerikayı bugünkü Avru
payı buhrana sürüklemekle itham _et 
miş ve japonyayı derhal harbe ırır-

. t• Rus subayları harekatı takip e d iyorlar meğe teşvik eylenıış ır. . . 
Buradaki intiba, japon nazırları- Muhtelif islikmııetlerden ~foskorn- Ruslar •çın bir:ız nazik görülmekt<>dir. 

nın, hükumetin fevkalade mümessil ya doğru olan Alman baskısı ve bilha'- A.lmanlar, yeni takviye kuv\'e•leri il~ 
olarak gönderdiğli Kurusunun vazi - sa Tula civarında cereyan etmekte bu- hucumlarıııa devam etmPktedirler. th
fesinde muv,1ffak olmamasını arzu lunan muharebeleır, eh•mmiyetini nıu-\tün taaııruzlar kar,,wnda Ruslar bir 

.. ~ .. t' . . fk tıı··' ıııdc oldui(unu ,.;ü.vlcmı:;. "·at 
<ıl uz_uk~renin tatminkar mahiy?tle .ol~p 
ıı i•lllıgıııı ,.;öylenıekteıı ç~kınııı:~lır. 
1 4 :~ I, lOiizak·•re m•ı·zularının hep yoK
tıı'..ıeı Olduğunu \'e umumi anla:;manııı 
h 1~ıtken:siııe henüz \':ıı·ıın:~clı_frın!: b~ 
kıızııı,ta ızahat \·eremır<c:•gını, çunku 
~Otkrıı~in y:ınlıô anln~ılmasından 
hiy tuııunu, konf{"l·aıbta umumi ma-

ettikleri mer~ezindedir. hafaza eylemektedir. Burad:ıkı durum - Devamı 4 ncü Sahifede -

1 SAR t.Tl.E.R 

Daha da neler 
huı~tl.oki meselelerin müzakere edilmiş Şu bizim spikerlerden bazıları, 

1unduğuııu ifa,·e etmi~tir. Allah için, sanki dinleyicileri sinirlen 
rle ~ndrn. ]!) (A.A.) _ Son günler- dirmek için aranıp hulunmuı ve bu 
· ""an ır· ı· · · · l S • Sovyet aakerleri it e getirilmiıler .. Ellerine verilen ha-.ııı1, · sız ııu ıçınısını c '.tygon~ı " .. 1 !l A A) ı k ı .. . 
Jıı ün kruvazörü gelmistir. Bu hiıdisc, Londı.'ı.'. · . { ·. Almanlar ?L~ arı~ıı. • ısım ara 1ber notl'.'rını, ~umlelerı berbat ede-

Rusya -Japonya 
ihtilafı 

Batan Japon vapurun
dan doğan ihtila f ve 

Japonların fik ri Doııyuııın Savlan w Sirnm üzerinde- - Rtı~)adukı n'ke- .ı)ırm.ık \e lllos -,re~, kelunelerı .yanlıı okuyarak ve 
..._ - Deva;.u 3 üncü. aahlfede- ri \'azıyet hnkkın - ko\'anın Rostof lı. - 1 ikıde bir ( ıey, affedersiniz ) nekara- Tokyo. i9 (A.A.) - Japon haber-

"\ d:ı cepheden :ılıııan maııı \'e şımal dcnı - tını tutturarak okudukları kafi de· fer bürosu sözcüsünün dün, gazeteciler 
Jl son h,ıbcrlere göre Sovyet kUVVet zı limanl~r~ ile mü- ğilmiı gibi, dikte servisine gelince de toplantısında bildirdiğine göre, bir 
\.llsya - 1\lançuko hu- Almn!ılar. Mosk.o - nakalelermı kes -' ma~ifetler icad ederler .. Ö~eye git -

1
sovyet mayinin~ çarpmak suret'.Yl.e 

d . . \'a bolgeHınde, bu - ı • • b •• ı "' mek teşkıl eylemek mege ne hacet, gazetecılerın kalem- batmış olan Çehı _ Maru vapuru hadı-
Lidunda bır Jıadıse yük fcdakiırlıklar erını Q mee:e teclir. 1-;nnde her gün bet on defa kendi- sesinden dolayı, japonya ile Sovyetlcr 

1' pahas•na Rusları Londra gazetele - aıni gösteren ve bugün Aı>adoluda biorfiği ara•ındn ~·ap ı lan müzakereler 
J\· okyo, 19 (A.A.) - Domei hafif surette geri - çalışıyorlar r i, bu yeni Alman bir köy çocuğunun hile tereddüdsüz- devam etmekte i~e de japon.ra şimdiye 
Jıınsı IIef,inkideıı bildiriyor: letmeğe muvaffak taktiğini bel irtmek ce yazdığı Amerika cumhur reiainin kadar tatmin edici hiç bir cevap afa-

l !lir Sovyet birliği, pazar günü olmuşlardır. Ve ~inı tedirler. Deyli Tel - adını, dikte aerviıinde bize (R .. . O ... mamışlır. 
btaııçurinin 15 kilometre ~imal di, lki köy etrafın - l d grafııı Stokholm O .... Z ... ilh ) diye diye, yani yanlıt Sözcü, beyanatına i!a\•e olarak daha 
~tısında Mançuko arazisine gir- da kanlı bir mu ha- Sovyet er ayanıyor muhabiri diyor ki: yazmaklığımızdan korkar gibi harf mayinin menşei üzerinde münakaşa 

llıış, bı·r Rııs 
0 
.. ldı·ı·rı·ı·fmu··,,·, ?. Rus rebe vapılmakta - nlalzenle Ve nlu·· hı· nl- «Naziler l\fos - harf okurlar. Bu perhiz ne, bu tur- edilmek(# olduğunu söylemiştir. Baş-

~Sir d·ı k dır. - kovanııı 290 mil ıu ne!... ka suallfre cevap veren sözcü: 
ı e ı miştir. l\fançuko ına anı- Diğer taroftan at ta geliyor cenup doğusunda Kendi hallerine hakaııyarak hi- - Japonya üçüncü bir devletin, 

karı hadL-eyi Harbindeki Sovyet vaziyetin bariz vn - m Vcjro l cıj·e varmak zim bilgimizden bu kadar iıtibah e. Uzak şarkın şimal işlerine müdahale-
._on,oıosu nezdinde şiddetle pro- sıflarından birini de Almanların liçin Orel-K urskhn doğrudan doğru denlere aöyliyeceiümiz ıey ıudur: sine müsamaha ıedemez. 
""&t0 etmişlercür. ~foskova şimalinden ve Moskova ce ya taarr uz hareketleri yapıyorlar. - Gölre etme batka ihıan iıte- Demiştir. 
..._._.-.;~~=------·l'nubundan iki ilerleme ile Sovyet or- - Devamı 4 11ell Sahifede - mem. ** - Devamı 4 ncU Sahife4e -

I' --Ruslar --, 
~lüthiş bir tayyare 

kullanıyorlar 
Stokholm, 19 (A.A.) - Şark 

ccphe"inde Alman ordusunun 
\-aziı·etiııin çok nazik olduğu şu 
zam~nda Ru,far, Alman yürüyüş 
kollarınıı ve kuvvetleı;ne karşı 
tesirli neticeler veren bir tayyare 
kullanmağa başlamışlardır. Bu 
tayyareler Alm"1nlar tarafından 
<öldürücü düşman• diye ta\'SÜ 
edilmektedir. Alman askerleri ise 
buna •zırhlı tayyare• ismiııı ver
mişlerdir. Bunlar yürüyüş kolla
rına, topçu me\'zilerine ve Alman 
hava meydanlarına 20 metre k1'
dar alçaktan top ve mitralyözle
rinin öldürücü ateşini te\'cih ede
rek hücum etmekte ve karşı koy
ma bataryalarının çok şiddetli 

ateşine t11hıımmUl etmektedir • 



20 2 inci Te~rin 1941 PERŞENBE 
Sahife 2 ---.. - (ANADOLU) 

__ .... _._.... 

Gördeste R.ADYO (Şehi·r ve Memleket Haberleri) 
- • 

Heyelan vaziyeti ve 
tehlikeli bir könrü B ı • w BUGÜNKÜ PROGRAM U Yı Zeytınyagı Satış 7.:rn ıırogram, 7,33 müzik. 7,45 

• Ajmıs haberleri, 8 hafif programın 

GÜZEL CEM 
Gördesten yazılıyor: k? de\'amı. ,15 evin sa ali. 8,:rn hafif 
Sekız yüz haneli Gördes ka:<alxı:<ının 1 l ı a µrogranıın son kısmı, 12.30 program 

yegan" yolu, Gördes - Salihli ara>ırnda arı na Si o a c e 12,:rn oyun havalan, 12,45 Ajans 
düzgün ve muntazam 82 kilometre haberleri. 1 :~ ince saz faslı, 13,80 
uzunluğunda şosa yoludu~·. karı:;;ık program, 18 program, 18.0:1 

Bu yolun kasaba önünden geçen ve 1 ·ıt 'd k -OOO l t 1 OOQ kadınlar faslı s-arkılar, 19 konu>:nuı. 
~hri kısmen ikiye ayıran Kum~yı ngı ereye gı ece , ·> ton oa an1u ' 19,15 hafif sololar, H>,30 Ajans. hn-
iizerinde 150 metrıe uzunluğunda harap ton valeksin tevzii )'apılıyor bcrleri. 19.•>5 dünya şarkılan, 20, 15 
ve berbad bir ahşap köprü;;ü vardır. - radyo gazele;ii, 2(},45 müzik, 21 zi-

şehzadenı•n o••ıu••mu••ne yalnız Ve her sene tamir edilerek yaşatılmak_ Bu sene zeytinyağı rekolte::>i 40.000 fiati fob İzmir 90 kurustu~·. Bunun 8 raat takvimi, 21,10 müzik. 21,:rn ko-
tadı·•'. Fakat köprü bu sene h<>men yı- tondur. Bunun 20.000 tonu mahalli kuruşu da fona a_vrılmı;;tır. 90 hı- nuı?ma, 21.45 müzik. 22.:10 A.ian. 
kılmıya ve çökmiye yön ve yüz tutmuş ihtiyaca kafi geleceği için zeytinyağı ruştan fazla fiate yapılacak satışların haberleı·:. 22,45 müzik, danns muzi-f İIİ oin Elen a ;,..lamıctı bir halcledir. lisansı vcırilmesine devam olunmakta- yüzd~ 50 =-i de rona a.yrılacaklır. ği. 22.rı:; ~-~ırınki ın·og-rnm \'{' kaııa-

11:; YI Havaların kurak gitme»incleıı Ye dır. Birincikanuıı vadeli 72 _ 7;~ kurnıı- TVTON SEVJ\.11 ATI: nıs. 
1481 haziran an-r YAZAN "'\ i~tediğine f!!ali_k ~l- çayda sunın ılahi azalmıs bulunma- tan bazı alivre satışlar da yapılmıştır. Geçen ,,ene işlenmiş olan tütünlet'iıı, ·ı 1 

nın 26 ıncı günü: İs- manın zevkı bır ıh- sınclan i;tifacle edilerek bu köprüni.in Mahalli istihlaktan fazla zeytiny_ağı- Basra yoliyle Amerika.rn ihracı için -~~~--"="'"="'~--~--~~ 
tanbuldaki süvari l Nivazi Ahn1ed f tiras halincl~ iciııi clerhal tam:ri lfızımdır. Yağmurl:ır nın ihracı gayet tabii hiı· mesele_ ıkl:?ıı vagon temin edilmiııtir. ı Kısa Haberler ı 
yola çıkıyordu. Bu;ı- ,tyakıvordu. 1-ı:ı~lııvınca bu fırsat c(>lden kaçacak, bazı bakkallar, bunu fırsat bıleıek PALAMUT TETZl LiSTESJ: 
hırdan birine su emir Yeriimişti: Bu muhakkak ki bir parça da etn,- kasabanın ~·e~ane yolu kana nacaktır. zeytinyağının kilosunu 100 kuruştan İngilizlere son defa satılmış olan -------------

- At. catlar~a. b:ır ke:;(! altına de- fında toplan:ınların vcrdikleıri ceRa- HEYELA;V VAZIYET]: fazlaya kadar çıkarmışlaırdır. Halbu- 5000 ton palamut ile 1000 ton valeksin, Şehrimizde bulunan Balıke:-;ir vH-
j}.stir. ba!i·ka bir atla Karamana ulas ... retle oluyordu. Bezayıdın ordusu Görcle.~te iki senedenberi başlayıp ki, bu kadar vüksek fiate satış yap- ihı·acatçılar arasında te\'zi işleri hak- Hsi Recai Güreli Balıke:.<ire !{itmi~ -

Diğerine: Bur: an muhıısara edince, Cem, bütün kısa' bir zaman icinde sürat ve seyrini mak için ortada hiç bir sebep mevcut! kındıı dün Birlikler binasında ihracat- tir. 
- Si\'ri ok!Hı· Ylicudunu delerse de kurduğu planların kurn bir hayal ol- artıran ve üç m;thalline ele büyük yı- değildir. Vaziyetin tedkikine başl:tn- ı:ılar birliği umumi katibi Atıf İnanın * Kuşada:'ı k'.trmı~ka~ı Kennı 

w'ri bakma. Amasyaya yeti.~... duğunu ı;ezdi, bir gece en candan r- kıntılar. cökiinfüler husule getiren he- mıştır. reisliğinde yaptığı toplantıda palamııt Özd~yı_ kazay:-ı aı~ _bazı ıı-ılet'. , için * kadaşla•rını yanına çağırarak: yelanın ilinden güne "eniı:;ledıği gö- ihraç edilecek zeytinyağları i('.İn be5 ihracatçılar birliği idare he~"eti t:ırn- şehrımıze ~~I;,nış._vıl.'.ıyetle vah 1' ııad 
14 ,rnşıııda, koca bir de\'leti eliııe - Canımızı kurtarmak gerek.. rlilmekterlir. Kı'5 ı.relr'i. Yağmm·lar aMt e.~as iizerinden asgari ihraç fınclan kararlar alııımı.:tır. Tuksalla goru~muştur. 

alarak arkın muazzam Bizansını ftt- Diye kaçmak isiedi~ini anlattı. başl:ımak üzer~di r. Halkta da ,-~ııiclf'ıı ------000-. * Belediye reis muavini ve fut-
h<>den koca Fatih ölmüştü. Tehlik.eyi onlar ela hissetmişlerdi. rndi~ Ye kc~·ku bas ı.ı-östermi~t!r. il .k } l' J bol Ajanı Suad Yurdkonınun, lıelr· 

'f,•tht bo.~tLı... Çünkü daha evvel onlar kılıçtan o-eri- G Dr. Behçet Uz ıtı ar )el( ıse eri diye reü;liğine intihap edilen Resad ·' " ıecen ilkbaharcla belediye; lıu ür: . 
Fatihin Balkanlarda kanlı muhıwe- rileceklerdi. mahalle halkını tadırlarda barındır- Denizli mebusu Dr. Behçet l'z, ın- Karşıyak·ada İnce !'>Okağında bak- L~ble.bicioğluııcla~ açılan _b~de.ıı. ter 

lıelcrine devam ettiği bir sırada öiü- - Emır Sultanımızındır. Dediler mıştı. Güz geline~ halkın bil' kısmı, Lu tihap dairesi Denizlide müntehiple- kal Ali oğlu Salih, dükkanında ke - bıyesı ~ısbm;~aı~lı~ına tayını vılay('t· 
mü. vatan. milt(!t kaygu,,una daima ve karanlık bir gec.ede yola çıktılar. yıkılnu~. ve bir yığın wkaz haline gel- ri.vle tema:;lar yaparak şehı,imize gel pek meYcut olduğu halde müşteri le- çe teıısf P e.clılmış1ıı~._ . 
\'ıırmak, kırmayı teı·cih eden Yeniı:er.- C'.€nc. c.esu~-. fakat tecrübesiz C'enı, miş ve tehlikeli ol:ın e\·Jere gene lasın- miştir. Aldığı iki aylık mezuniyetini rine satmadığından, Keçecilerde A- *' Izmıı· heleclıye merkez hckını: 
foıt• meydanı bo.: hırakmı::lı. H:ılelıe geçerek .:\!ısır kölemenlerine mrntır. ııehrimizde geçirecektir. nafartalar caddc~föıde kırtasiyeci lerı~ıden yı·. Ce'·.det Uyaııık. vat.anı 

Ordu ikive a\'J'ılmı. tı. Bir kısmı K:ı- :;ığınınca,·a kadar ölüm korkusiyle tit- nu aileleriıı kısın ve daimi 'lt'kilri'~ 000 Aziz oğlu Hamit, ispermeçet mumu- vazı~fe:ııı~ ık.mal ıle tekrar belcdıyl'-
ramanda b~ılu~an Fa.tihiıı kiiçük oğlu reeli. barınabilm~sini teinin için i:;kan 'umum mın t .. 

40 
k tt _ dekı vazıfesıne başlamıştır. 

( 'anı sıılt·.ıııı taht.·ı "e"iırmek, biı· kıs- C'em Halep!P.n Şama, Şamdan l\.Iısı- o ı·k ''alı" n1Uc'l\'I.nı' on anesını uruşa sa ıgın- * Burdur nüfu~ mücli.irli .\tn ... ,.., ~ müdürlüğünden giiııclerilmış 18 ev ı dan h kl d k b ı 1 A l b 1 b ,, 'ı'k nö-'tı ra " eti Ko"lemen ~tıl~·anı Ceme ıa· b · 1 a arın a ta iba!a aş anmış- Rtıhı· Kızıl S,·ıı·.~n. İzmı·ı· nt'ı'f'tt" ıııii-nıı ( a ma:;yac a ıı unan ııyı .,,,. ' " · · ·0 
.... • • barakalık kr~·esteler bir aydan en Şehrimiz vali mua\·ini Ekrem Y~ı - tır. ' " - " 

Rayezidi balııısınııı .'·~rıııe ırctirmek .dk bir i:tikbııl hazırladı. Ona acıdı, kamyonlarla Görclese taşınmakla Ye çınkaya, Urfa vali vekilliğine tayin cli.irlüğüne ta~ıin edilmiştir. • 
ist:rnrılu. onu teselli etti. Fak:ıt bütün bun 1ar b ft 1 · t · 1 h ı y 1 ooo * Gayri me~nı çocuğunu hela ir bra an < a ın-ıaa ış eri azır.ana- edilmiş, emri de gelmiştir. Ekrem a 

Üllim haberim kim tez alır. istan- Cem in yetim ruhunu te::ıkin edemiyor_ rak faali} ete ı.r2cilmiş bulunmaktadır. çınkaya İzmirde kısa bir zamanda Oğlunu vuran bab·t çukuruna atmak \'e öldürme ki!' ;naz 
hula. kim c;abuk )!('iil's<'. tahta o ger~- du. Zavallı Cem hakikaten bir \'etim- Hükümetin bu alakası Gördeste de- k d' . . d' . t· K d' . ye ' nun Esrcfp-:ısada baYram verındı> 
l'<•kli.. di... · . . .. . . ~ 11 ısını ."2v ırmış ı. en ı~ıne. - Kemalp·aşacla Yeni kövde Ahmet 303 üııc'ii :okakta Ali. kızı ı 7 vaRııı-rın bır sukran uyandırmı!5tıır. :Maks l· nı Yazife!-!ınde de basarılar dılerız. -1 •. . . . . .. • . •. !-

Taht. Fatihin büyiik oğlu Ba.n~zide Bir mliddet Mıswda oturdu. r
1
ilin dın binın en-el tahakkukunu dilerir.. F J · f . og u Abclıınahman Demırııı zeytın 

1
dd N~cıyC' Tuı k~en!n· suçu :abıt. o 

nasip ımis ... istanhula geldiğ1 rnkit ,.:akin sulariyle dertlesti. Burası da , 4 1ı' ırın arda te tış rne:-ıelesinden oğlu Ahmetle mün·ı- madıgınclan b rnetıne kanır \'erıl -
zıırlnların her tarafı kasıp km·ıırduk- onu sıktı, Hicaza keııcİini attı. ASJJ[ KAS. ' ı nelediye rei:si Resad Leblebicioğlu ka~aya tutu~mu~ ve Ahnıedin bir s~- miştir. ~ .

1 11 
. el l"~ , 

1. rını gördü. Yezirl<ıriıı evleri tftlilll Cem. burada h!lccetti. O:;manlı 1 B o lrS a 1 dün şehrimizdeki fı~·ın]arda teftişler- züncle'.ı m~ğber olarak tabancasını d,·ı*,'eh,,b;ı'.z,'.eeıA· bdC<ul(lkcaedsıı.ıı~ı·ne ka"h',.e.le~'.i Nlil.mi~ .. sa. drazam idan_ı Ed_ilnıisti.. . T,lirkte, r.i saltan~ıtına._m_en:sup . olanlar- d b 
1 

t ekm -
1 k t 1 h d 1 e u unmus ur. Ç ıs, og unu u··c \'cı·ı'ııclen ·ıırıı· ·tı k t ld - · · ·ı · t k ·ı \ cnıı;erıler. (rem) ı getırme - ıs ı- c .ın acce en eı', bırı Çelebı >:ııltan · 

000 
tt : . 

1 
. • '., · - • um~ır oyna ı ıgı ıçın n aye araı 

~ orlarılı. Bunuıı içiıı lıir an taskııılık- }[ehmedin kızı hiri ıle C€mdi. ·--------------- • --- • re e y,n a amıstır. ıle zabıtaca kapatılmı~tır. 
tan )!eri durmı\·orlardı, Cem. bütiiıı bunları kendini avut- üze. f Pıre otu zıraa tı 1 1 

1.-<taııbulda qpılaıı bu ta:::kınlıkl'.l~" nrnk, bir türlü yenemediği ihtiırasını K. S. K. S. Devlet Zirnal işletmeleri memkket -,,----:.:------~---------:---------,~ 
ıinıidi kalmıyan C'em'e yenırbı ünıid unutmak içiıı yapıyordu. 113 incir T. 42 47 için çok faydalı ve çiftçiye iyi gelir ge- ç 1 F T ç ı· N ı· N K o·· ş E s ı· 
\ermiye Jıa~ladı. Babasının ba.,laclıgı Bıır,;ayı Yirmi bir günlük saltanatı 45 F. Solarıi 46 2S 46 2S tiren pire otu ziı·aali .vapınıya ve te~-
işi ba~arm:ık için ı,.;Jahata rlev:ıma ha- babasının YJJrine geçmeyi Bezayıttan 36 M. j. T. 4S 47 kiliHının Lulunduğu .verlerde Tü~·ki~ c- -ııı--------.;.------------ii:.-----..;-
1.ırlaıııııı Be.rnzıd, C:em':ıı tahtı elinden intikam almayı unutmak istiyordu. 33 Süley. 45 SO 4S SO miz için yeni olan bu mahsulü .rnrmıya 1 
alnıak içiıı Kanı mandan bir ordu ile Hacı olduktan sonra: 15 L Talat 47 550 47 SO kal'ar vermi~tir. nu İRİ temin icin lıi- p t t 
h:ıre.ket ettiği haberini aldı. Kcilıetııllalw l'(li'l)J /Jiı· yrz tn·rıj ıs M. Beşik . 46 50 46 so ıinci ınırti ol~ır:ık on s~kiz bin p{re Olll a a e s 

\'azivet tehlikelivdı. İki kard
0

:::. aza- eylcdi!Jiıı 6 Recep 54 54 fidesi, Fethiyenın I>alamaıı çiftliği ta-
nıi me;ıfaat İl' n karsılıklı kan dök~- Riıı lü11n11ırrıı, biı1 Arcın, biıı ı--- ı·,nfıııcl.·ııı Boı·ıı<ı",'l mu··c,·ı<lele 1·,,.·t,·1°.·~·o- B 1 ·· k' •· o " · ·' .unc an oııce ·ı yazımızda çoğumn-ceklcrdi. ınf"mlc,..·rti sm<iw/ı, · 2 63 nundaıı alınmı~ ,.eyerine gön<l rilmiş. 

<'em. Bıır,:ayı isg-:ıl etmi . e.trafrn'.la Dip' kendı :-nndiııe teselli ediyor, 1ı6846 r.r. zun tanınmadığı tatlı patatesi Eg~ c;ift-
toplananların te"\'ik' il~ t•akıt ~ec: ·r- Osmanlı .vurdunn verilen kı~·meti cleı--- ---ooo--- çisine tanıtmıştık. Bugün de hepinıi-
nı.eden namına hutlx' okııt:ır:ık ıı••ra inkar ediyordu. 117109 zin tanıdığı patatesin ziran tini gö:;le-
lıa,.tırnııstı. Haddizii.tinde has;;as, içli olan C'em, 7 47 l'icaret odasında receğiz. 

Benızİcl ııe olursa rılsuıı karde.~i.\ le içini yakan bu derdi, güzel şiirler yaz. 8 48 50 M 
1
. . t h b 

1 
k Dünyanın pek• az yerinde patate,.;i 

çarpı~acak. onıı ol'ladaıı kııJclırdıkl;.11 makla da avuturnrdu. 9 SO 80 ıs ın i a 1 uapı aca henliz tanımıran \·erler YH"'dır. Dizim 
·ııııra memleket İ'5lı.•riıı<· lıak:.ıcaktı. Uzun seyahat"ıer, Cemi bedbin ,rap- 10 53 !I ı,ark vila~·etl~riııcle de patat~si tanımı-
Ruııa kat'i sıır tt<> karar ,·n·diklen mıştı. Asırlar g.:ıçer. Biz, baki mi 11 58 Tıcaret \·e Sanayi odası mecli,;i aza- .rn ıı köyler mevcudclıır. Çünkii bııııun 
·uııra. kuH

0

tli lıir orılıı ilt· Hnr:;a iizr- kalacağız'! Sfıki !. . Tatlı mecliRİmiz- Sfl'AIJ sının, kanuni müddetleri 942 sene:;i da ana vatanı Amerikadır ve dünyanm 
r,ıw vlinidii. d~ kadehini dolastır .. Dh·e siirle~· ,·az- 572 Franko 13 SO 24 ba1:1ıııcla bitecektir. Yeni intihap edile- öteki kıtalarına geli~i pek eski dcğil-

C~m. "altanatıııııı ~·irmi lıiriııc:i günü clı. . . . . 478 incir ih. 16 21 50 cek aza için intihap ha;r.ırlıklarıııa dir. Bir seb1.>yi vem mahsulli tanıma_ 
• ,,~ p rırılıı.•İ\lt kar·ıla:;tı. Hal- Sriki karll'lı iıl'dCl'r lıh.ıat'eı· :a- S2 Albertı' 16 SO 17 50 b 1 t B k il T. t k b" k · J · N

1
"t k" Al . as anmıs il'. u ma sac a ıcaı·~ ma ır ·ııstı-r değı dır. ı ı e ·ım -

buki, o, hır parn daha km·,·etl•:ndik- ıww he.~r~ı 4 Hasan Ca, lS 50 15 50 odası reis.ı Hakkı Balcıoğlu, azadan İs- manlann çoğu b;zim güzel patlıcanı Ye 
ten sonra lstaııhul üzerine ırt-c:.ec:ekt'.. JJt-ı•ri ıı»«f ki lıı·ı· gii-:C'rcl lıı'lll ı--- mail Hakkı Sur, Borsa q·eisi Cevdet kıymetli karpuzıımuw tanımazlar. 

B •nızıdııı ku\'\'Htli ordusu kar,_;ı. ııı- .:<rıııaııı ııırı.. 1106 Alanyalı, tüccaı·clan Sabri Si.ile~·maııo- Patatesin hiiyük harpte insanlığa 
dıı C~m. mııkavenwt edemedi. Rir kaç -Devamı 3 Üncü sahifede \'İç, TürkiYe Cumhuriy:ıt merkez ban- çok büyiik hizmeti dokuıımu,,tur . ..\c-
ay en·~l kendi ·ini tııhta geçirmek için 83972 ka,;ı müdürü Nazif İnan ve Ticarf:t Jık tehlikesi karşısında biiylik Ye kÜ. 
n.·z:rler,ıı C\'lerini yakan. sarlrıazamı ------ 85078 odası umumi katibi Tıırg-ud Ti.irkoğ- çlik .~ehirler halkı bahçel:ırine ııat:ıtes 
parcalıyaıı _,·enic1..~·i: ~imdi F:lur;;a 7eh- Hırsızlık ZAfl i RE Junclan mürekkep bir intıhap komisyo- dikerek bu tehlikeden kuıtulmu~lardır. 
riııi taliııı ptmi,·e. ~ı>hzacl(' r.cmi ııar- 209 çuval Nohut IS nu teııkil olunmu~ Ye komisyon rlıin Patates; icinde besi madcie]eij·i lıol 
c;al:ımıya azm0 tmislı•r~i.. 1400 kilo T. B. içi 200 oda salonunda ilk toplantısım ,rapmııı- bfr mahsulrlür. Ekmek .ı·eriııi tuhıbi-

Cem, tehlikeyi pekala anlıyordu, R .. k 40 ton susam 50 50 51 lır. Müzakeıre nı>ticesinde birinci mliıı- leczk kacllll' unlu, \'e heı· r;eşid yemeği 
canını kurtarmaktan hııska C'an· yok- uşvet te verme ---l)(IO tehiplerin jsimlerinin bir listesinin yapılabilecek kadar l(!l.zetli bir ,;~bze-
tu.. z"stedı"/er K<'>'ıııu" ı- \ 'e petı·oJ tanzimi ile oda salonunda bir av miid- dir. G"ııc . ehz.·ıcle. virmı· lıir giinliik '.al- d ti taı·kı' "e ·t· J k b · ı k 

" . e e • ı • ı ıraz arın a ulü k:ı- Dağıla, O\'a< a. ·urnkta ve neıııli tan:ıtın verdiği gurııru bfo· türlii ~en~- .\Ienem0 nde Helv:ıcı köyünde oturan Dün petrol tevziatı ve kömür mev rarla~tırılmıştır. 26 birincıkanun pa- yerlerde ağır w h:ıf:f topraklarda H!-

nıirnrclu. .\Iehmet kızı 47 yaşında Dudu Acar :rn- zuu üzerinde vilayette yapılan top- zartesi günü ikinci müntehipler seci- ti~~n pEk çok çeşicllcıri \'arclır. 'Bi;de 
İ•:mretmek. istediğini y:ıııtırnrnk. 1 bıtaya nıürac:ıatle heslaediği bir kuzu- lantıda müzakereleı· cereyan etmis- lecek ve onl~w da bilahare Oda nıt•cli,; patatesi en. i~·j .retiştireıı yer. Adapa----------------·a' tllın Ila,;an oğlu IHi~yin Dağlı. Yu:sııf ~ir. Belediye re'isi Reşad Leblebicioğ az!tsını seçeceklerdir. zarı ce\'res dır. Egemizde en i\'İ pai.a-Taggare Sl·neması Deniz ve Şerif Özgeç taraflarından hı da toplantıda bulunmuştur. tesi ödemisin Gölcük "" Hozcloi\::ı•ı höL 

ç:ılınclığını ~ikfıset etmiş, suçlulnr tıı- Çocukluğa ve gençliğe alitkıt in- ıtesi y.etistirir. 
- TELEFON : 36 - 46 -

Bugün matinelerden itihml!n çok 
zengin progT:!mlar haşlıyor 

Ölmez eserleriyle tanınmı~ 
DESTEK AR 

Çaikovvski nin 
Haya tını, e.~cl'lerini. :ı~kını ve ken
disinin bir ~ahe.-.eı" olan \'e billiır 
ZARAH LEANDER ile dilber rak 
kase MARIKA • RÖKK tarafla-
rırıdan lemsi! edilen Almnnca 

sözlü. şarkılı. dan~lı 

unutulmaz bir balo 
Gecesi 

ltulmu:;; ve itkafta btılunmu~lardır. komutanına on lira riis.vet teklif etmi~ ,.-anlııl-a -alakadır. · O· ı · ı 
.., ·ı " ., va arımızc a bahC'elercle p:ıl<ıtes Suçlular, kuzunun parasını ödiyecek!e. ve her iki suçlarda haklarındaki ÇOCUK ESİRGEME KURUMU · t' ı · 1 rı'nclen bahisle haklarında muamele h zı_raa 1 yapar ar. Akdenir. adaları \'e 

ta kikat evraki_vle Adliye,ıe verilmi~- GENEL MERKEZİ bılhassa Kıbrısta patates kı~ ,.e ıa:ı.: 
y:.ıpılmaması için jandarma karakol lerdfr. olarak iki men:ım dikilil'. Orada cok 

ilahendazların harp mevzilerini NAPOLYON Ü l 1 d b kt ki ·· ~ · · 
· k · ba - d ~ "'""' r( U arının""""'""'"""""""'""""'"'•" I e ıra . ı · arımızııı acısı yul'egınıı-geçtıkten ·onra, asa ı:ın ag.zın __ a - ~ ~ zi vakı\'ordu 

~·olun on adım solunda, ılk evın o - : MOSKOVA BOZGUNU ·. ı A. · . · b kt -" h : z :-<Onı·a ge!'llere a · ıgımız za-
lniinde topçucu~uz~n ateşe . azırl~n ~ ~ man .varı cıplak bir halele bir takım 
mış oldugunu gorduk. BunJ.ın • .oı a. -..4 . ~ insa J · · • · - s· -

b "z• v·ıkından takip ................................................................................................................... .. n arın bıze ) etışmege ~1va!ilıgı-
ya varır varmaz . 

1 1 
"• ba~ladı- nı görödük. Bunlar. Rusların ~·oyduk 

etmekte olan Ruslara ateşe ·. YAZAN: Napo.lyonun Perde ÇEViREN: Şakir Hazım !arı yaralılardı. 
lar. . k as-a - ı Çavutu Burgınyon Ergökmen Biraz durakladık ve böylece vii _ 

Toplurın . ı:ıuhafızı olaıa ·· g .· , . . - 3,8 .. - .. .. .. .. . cudları soğuktan ve yaralarından a-

ı yukarı 40 kışı kadar vardı. Ve bun- ıışanlık halını almıstı. ıokuz surusunun olii olarak dere bo- kan k-anla renk ı"'nk olmuş bu , _ 
!arın başında tugay komutanı geııe· Bu muharebe Rus başkumandanı yunca yattığını gördük. Göriinilrde'nllıları hiç ol nı •t;,s·t şu .

111 
için ~'\-

' ral Longchamp~ bulunuyordu. Bu Ku.tuz~fa, ~11. amı•zların düştükleri jyalnız başları vardı ve açık kalmış '. '_ ,, . ~ '.'' ' . . . u .. 
kuvvet buraya, ölünoiye kachr harp bu perış~n ve azlık vaziyete rağmen . gözleri ile sanki diı:i imişler gibi bi- laı ı:naga _muv .ıffa~ olduk. Heı ke.~ u
etmek için bırakılmıştı. boyun egmekten uzak oldukları ve ı ze b:ıkıyorlardı. Efrad yiyecek bul- zerıııdekılerden bır şey Yererek lııııı

Geııeralle bizi malay kumaml-anı i)~Ce tutulmuş topçu mevzilerine ku- dukları zehabına düştüler. Fakat ö-'ları giydirmeğe çalıştı. 
k_arşılaştık~arı zaman ~!ısır harple- durmuş~-.ı _taanuz ettikleri• sözlerini küzlerin eti buz tutmuş, donmuştu. Ak~am imparator Liyadui kiiyün-
rı_nd~ı~ ~eııı arkadaş olan bu iki z-atın söyletmıştır. Balta ~ile tesir etmiyordu. de kaldı. Bizim alar köyün az ileıi-

Filminde göreceksiniz. Bn film bn·bırını kucakladıkları görüldü. Yine bu muharebede hazır lıulu - Şehl'm sağlam kalan evleri. barı- . k k kİ· l K·· ,·· 
Ağlıyorlardı. Nihayet b.u hazin kar- nan İngiliz generali Vil~on huna: nılacak olan her tarafı yaralıhırla ııııne ge. çere .. 011 .a .ıc ı .. O) u geçer-a.nıi zamanda t:ırih·1 Rus :;aray- k b k ı b k aı ı l 1 ı k·ı 

1 şı_laş.man_ın_ ilk hızı geçtikten sonra •kahramanlar harbi» demiştir. Bu 
1 
dolu idi. Bunlarla meşgul olmakRı-' en ır u u enııı en ne a "!? • 

!arını. balolıırını, operalarını vel- bu·bırlerını :uk-arıdan aşağıya süzer savaşa gerçek kahramanlar harbi zın hepsini oldukları gibi bırakarak 
ha:1ıl Ru,c; zenginliğini ve hayatı- 1 gıibi bakınarak konuRmağa başladı - denebilir, fakat bizim hesabımıza .. 1 geçtik. Zavallılar yürekler parçalı _ ( Aı·kası var ) 

Dikiniz! 
YAZAN: Nihat İYRi807. 

:;oğ~k v' don olmadığı için eylül \'e~ ıı 
teşr!n.l"rde patı.le,.: ekilir. '.'Jisan \'C ııııı
yıs ıçınde mahsul alınır. Egenin soğııl' 
ve do~ı ,\·aııınıyan deniz kıyılarında ,,, 
mesela Ce!!me, Sıgacık, Bodrum. Kii.I'' 
ceğiz. Dalaman g-ibi yerlerde b'.'lki kı· 
şın ela P.atates zirııati yapılabiliı·. 

. Egcııııı sogıık Ye ıloıı yapan yerle· 
ırınde ııatı:t.es O\'ad:ı şu!ıat sonu ,·c.rıı 
martta. dağlık ,·erlerde. nb:ıııd:ı c'i· 
kilir. · 

O\'a ı·e k:ırak lıölg !erin patat"sı 
ayrı oldıığund:ııı bt· g-ilıi Y~rlerde t.ıır· 
fanda ol:ın p:ıtateslerı tohumluk ıılıı
rak almak \'e dikmek Jüzım<lır. Omlar· 
ela gec P'lİ~eıı. ku·rnklarda ><ulu n.rh'· 
re geİe;ı patatesin ee~idl 0 ri ılikili""r 
mahsul eldl· edilemez. . 

PatatPsin t:ırlası kıstan iincn bir ikı 
defa dl•rı ıı sü riilın + ·ve baharda hw 
fifçe toprıığııı ıiizii aktarılarak ,;iıı·giı 
çektikten sonr;; patalesleı· b'r1cr biıel' 
35 santim ar:ı ile 50 santim ara!ıldl 
sıralara clikilmelidir. 

Patat 0
.-, ya c:aı>a ile otak :ıcılar:ık· 

ve vahud sabanın arkasıııcla aı;ıltı 1 

kabarık toprağa ı:>I ile b:rcı· bırtij· g!i· 
miilerck dikilir. Yumrnlan cok ıJerııı 
dikmemelidir. Kumlu \'e nıe\"illi toıl· 
rakJarcJa 8 ,;antim derinlik veto.T. 

Patatesi y('ı·ıne göı·e bir iki J fa c:ı· 
pal:ıma · \'2 dip doldu rnıak Jazınıdıı· 
Çok kurnk yerlt.rd<• dip doldıırmak zıı; 
rarlıdır. Kurak .ı·"rleı·de patatesi r 
~ulamalıdır. Sulanan p:ıta1Psh•riıı d r· 
!erini doldurmak fa\'(lalıdır. . 

Bi~· dekanı ı:> - 2o kilo JHıtafr:; gı· 
der. I>ikilect'k tohumluk patate~ yıı'11 

1 k "J<l'C rıı an tanı yıımurb,;ıııdıııı hü.ı·u ]< 
olmalıdır. Bü.viik patatesl2rı böler 
dikm 0 k aııeak r.anırel olursa rnpılıı.:ı
lıdır. 

Bu zarurPt kar~ısıncla pat:ıt<' .. qı~;; 
her p:m;ada lıol göz kalabilecek. IJ1• 1~ kc;;kin bir ('.akı il<' lıölmcli ve kul ' 
karıslırarak kesik \·erl~re iki gliıı )i:ı· • . ı-

ılaı· beklPtilıp kalııık bağlaclıktaıı ;ını 
·a dikmelidir. ··.re, Patates tarla ·ı ili Lakılır n• gt1ı-, 1 

gübreleııİl'Sf' dl'k;ır;~ Lin kilodan rııııı 
mahsul verir. 

P t l . cJ'ı'·ılrıı a at·~s < ik;ııiz. Patat•>s " 
,·enle holluk olur. , 

Buııd:ın sonraki \ azımızda kı:p el 
yanacak gilıi patatesleri nasıl <;;ık ıı
mak icap ettiğini patates hastalıklll' 

· Je· nnı ve bunlar:t karşı dwrmak cııre 
rini anlatacağım. ....... 

Deniz Gazinosunda 
ııı ırostereıı Süpeı· filmdi•· 1 llar. Biz altı yedi bin kişi ile doksan bin y-an feryatlar koparıyorlardı. Binler 

_ 2 Generalin ilk sözü şu oldu: Rusa karşı koymuştuk, ce kişi karanlık bir istikbalin insaf 
- Benim meşhur tugaydan geri Biz Krasnoeye girerken Ruslar da ve merhametiyle karşı karşıya bıra-

0•• ld.. e kalan i~te hep bu kadar! toplarını kızaklara yükliyerek şeh - kılıyordu. ur n orman 1 Bizim alay komutanı bu bakım - rin dış mahallesine gelmişler ve ora- Yürüyüş devam ediyor, Ruslar da 

' 

İngilizce sözlü hiiyük . ergli:ı:eşt 
filmi. Koloni hayatında. sen·et 

cl:ın daha çok bahtiyardı. Kırk kişi dan ateşe başlamışl-ıırdı. Bizim bö - takipten geri kalmıyorlardı. Fakat 
bir tugay sayılırsa bizim alayın üç lükten üç kişi öldü. Bir mermi par- atıı,lar d-aha gevşek ve seyrekti. El-j 
beş ordu yerine kıymet alması pek ça. ı tiifeğıimin tahta kısmını parçala de bulunan bir avuç ~üvaı·i solumuz-

pe~iııcle koşıın insanların meraklı ala mümkündü. Hele dün yani bu _ dıktan sonra önümd,, yürüyen bir ne da yürütülmeğe başladığı için bun· 
macernl!ırını göster ıı eııt<'rt•,ı:;an günkü harpte uğradığımız kayıplar feri yere serdi. Adamcağız, kafasın- ]arın da tesiri azalmıştı. Gülleler te-

film. Q,·un :::ı:ıtlnri: henüz elde iken kimlıi.lir kaç ordu dan yar-alanmış, o anda ölmüştü. pemizden aşıp gidiyordu. 
Öld ·· A.d 2 ~. 8 ele ı;ayılacaktık. Bugünkü harpte vazife Krasnoe, ortasınd-an bir dere geçen Şehirden biraz ayrıldıktan sonra 111·en anı .• -ant: . v 

B !ı,:rn da ahın bütün kıtaların zaten berbat o- iki hafif meyilli sırt üzerinde kurul- daha fazla bir 8ükilnete kavuştuk. ,...'.a.ıo"!'-'G•,e•c•e"'l""".i "'~l.;, .. :J.o •. _6,;,.·:.ıo_._____ lan vaziyetleri, bugün büsbiltun pe- muştu. Dereyc> gclcUğimiz zaman biı' Yüriiyüş devam ediyor, fakat ger) 
1 • ' . 

Macar Çigan caz orkestrası ile 
• • 

Bu gece Perşembe eğlenceler~ 
Masal'lr Yemeklidir. Evvelden angaje 

edilmesi rica olunur 



45 
ın 

fif 
m 
ns 
ao 
0:1 

"· 
ıı. 

15 
zi~ 

O· 

ıh 

zı~ 

a-

·n1 

in 
:ıd 

i
le· 
ıd 
r
t· 

nı

n i 
"l~' 

\'1 
Ü 

11İ 
[11. 

de 
ı ıı· 

)· 

(1 . 

ri 
ıı~ 

.,. 

ıd 
:ı 

rril 

e" .. 
' 

·' 
ı ı· 

:ı· 

r ,,. 

hl 
il~ 

:ı 

ıı~ 

,, 

c· 

20 2 inci Teşrin 1941 PERŞENBE 

GÜZEL CEM 
- Baştarafı 2 ncı sahifede - Bütün gözl~ı-. genç selızadı.'~·e çevril. 
Bey(, bu~·~ canlı !Jir m ı<alidir. mişti. Bu: . * - Yakalanırsak, Cemi bojl:ar dt•ni-
Karanınn hanedanından son kalan ze atar, gene teslim etıneviz .. 

\e Siiifkeyı• gclnıis olan Kasım bey. Demekti. · 
(em; buldu: Mukadderatı, bir kaç :;l'rseri şövul-

- Sultıınım, dedi.. Haccı ifa etmek yenin elinde bulunan Cem, her şeye bile 
rı:.1gamberden isliaıw etmek demektir. bile katlanmak mecburiyetindeydi. 
Bır kere daha talihini tec.ı·übe et.. Denizi kaplıyım sonsuz bir sis taba
v C..en1. ht!r seyin bir tnlih eseri oldu- kası, ~övuly4'.> gemisini, ko-r~anlarda11 
ınıııa kan idi. Talıh ona yiır olabilir ve sakladı ve Cemi salim<:!n Ni"' götürdü. 
b'.ıbasınııı tuhtıırn w.•çebilirdi. Övlevoe Cem, şövalyelerin arasındayken: 
b:r tecrübe daha... · · Kclı dii:rüııiip, kiihi clıırııp, keh 

'leni ümitle tekrar harekete geldi.. güliibeıı kô.lı ağ/o1Jı.n 
A kH· toplıımıya lıa~lııdı. Bnııu duyıın K eh ka 11 ırudup, sa ı hoş olııp 
Ra.wzirl, kliçük kıırrleHine ııaHihat sekra11 olayıp biı · zamaıı 
Piti. ' Gibi şiirler yazdı. 

Fakat, babasının tahtındıı Ba;-ezid Nbe çabuk alıştı. Genç arkadaşhr 
kadar, belk. daha çok hak gören Cem: buldu. Onlarla işüişrete daldı. Artık: 

- Niçin. lıen mihnette, ,....n z('vkii Kopanı· lıaşıma kı11amet oh ... 
'"fada kalasın ~ 4 .\'e btlıidıı· bu kaddii kamet ah .. 

Diye isyan etti. Baş kumrık ıxı11iııe saadettir. 
Rayeziıl şu ce\ ahı ,·erdi: Lik 1111k /ırtfftı lııı ,,aodrf alı ... 

('iin ı ·,ız11 CZt'l kı.1onf'f olıuınıuş Diy~ yanık şiirler yazmıyordu. 
biw deı•l' t, Şimdi: 

Tokdiır 1·1~<1 ı·cmı.e::.,in böyle F"'li !fıllık kayı11ıı111ş ,qafi şarnlıı 
.•ebep ne?.. liil-i mip 

• ff,,t·citlharı nı ı · y11i11ı lil'!fll ben ~ Sükii xin1iu rlinde her taraf ı·in -
dava kılur.<1111 diindıl'. 

R11 sıı//ıııınl ı rlıiı111~ı·i11cyi buııcıı Şeklinde şuh şiirler yazıyor, zevk 
tıılep ne?. safaHında geri kalmıyoT<lu. 

H<ıyır ... Butün uu .,özler (',.;mi yohı Tac. taht nklıııa bile gelmiyordu. 
ııelirmedi. Ba;·ezid iein makul olan na- Celdiği vııkit de uu beyti mırıldanı
sihatJprj dinJ.,mij cl\, ·hatta hwsı dahıı rnrdu: 
:ırtnn ('{1m. talihinı son defn da dı?- l'adişohlık f,,,,,rfau özke olamuz 

.~elızade Ctm rleııed; .. 
Talih ılcnrıı anha ku~u i'e bu "ef•:r 

ele göı):ün lıir kııtından kımıldamntlı. 
llcılı,.111 //(/~fJlfı· tcı111 i~ mec/i,qi 

<'~min askerleri Kuramaıı etrafında Karde,inden 
'iııdiirıdiı" .. 

intikam almayı düşii-
P.ayeıidiıı kmTetlel'i tarafından da
ihtıldı. 

iki karıles ara•ııula ccr~yan eden 
!Ju kanlı lJoğu~malar halk üzeırinde fe. 
na tesir hırakıyordu. }!cmlekete göz 
koymu~ olun Rodo" şöval;·eleri hPr fır
<attn akır.hır yapıyorlar, zıırnrlnr vc
ı\rr~·larclı. 

Bunun farkında olan Bayezid <er
keş karıle~ ; ni affetti. Bunun netice 
'·eı·miye~ep-ini, memleket inde y:ı~ama
Hını teklif etti. 

f',om, bunu d:ı 1Jfr gurıır meselesi 
. ı·:ıptı: 

Tur ,., k11hoyı f('J'kfdüp 111'!/l'rı 
olayun bir zaoıa:ı, 

r;u,/Jp//ı• ::ryıruı <yleuiip ınihnırın 
o/(1!flın b,.,. znuıau 

("t 11k-ii rilhohiu .-:ohbeli 1nntrnU1 
louıanı nldu artık 

Rt' : oıı /Jpfıirfn. tıı•tı ,qihi nalôn (}frt 
uıuı bh· zaınaı1 .. 

Diye h 0 ı· "eyden ümidini kesti Ye 
kardesiıı.n, memleketinin en büyük 
diişmanı olnn Rodos sörnlwlerine sı-
ibndı. · • Cemin no( O:'a ~ığınnıa~ı. kuzunun, 
ktırt si.iril~fi orasına dü~nıcsi gibi.rdi. 
Onu 1 ft?vkalllde ihtirnn1lu knbui edf.'n 
Şôval~·eler, her vesileyle Ba;·ezirldeıı 
ııara C<?kivorlardı. 

Ceni, ltoclosta otuz dö;rt gün kaldı. 
ı;;örniyeJnı-, ellednd ' bulundurmayı 
daima bı r istinatııah telakki ettikleri 
f\•mi keneli nı alarında tehlikeli gördü· 
ler. Ba;·<'zİt Ucretli katiller göndeı·er0k 
iildürtebiE>rdı. 

flir g in sı)\•ıt.l_reJel'İn rc i ~ı J)(j lhı
f'.la.n: 

- ~ı Jt,rnım, eledi.. Burarlıı kaim.ık 
s:Lna hi~ hir t'aydn vermE'z. 1-.,ran'u 
kr:ılı t:ıcı e· ı ıl'.? almaıı için h(•r yarclı
nıı ) apar. !(İtmez mi<in? 

Renım arlık tac Ye t:ıhttan iimı
ılını k:ılmaclı ki ... 

~a<ıl kalm:ıclı.. (;ııJilıa lstanlıul
dan gelen haberleıri duymu.\·orsunuz'! .. 
Rütüıı ordu; . n;z Cemi istPriz.• diye 
taskınlıklar yapıyormu~ .. 

nüyor: 
r· ;ıı · ii ,.,,,. 111 Baye.<iıl ·sen arir 

devranı,ıa 

Srıltaııol lıııki kcılııı derlerse bu 
!l"I" ııdu .. 

BeytiyLe te;;elli buluyordu. 
Şehzade Cem, bütün ,;erbestiliğine 

ı-nğmen esir vaziyetindeydi. Şövnlye
lerden, prenslerden maada papa ela 
ondan İ<tifade etmek istedi. 

Bayezidden para ~ekmek için teşeb
büsler,• geçildi. C'astel Leon isminde 
biri lstanbula kadııı· gelerek <'<'miıı 
kesik Lıa~ıııı geti .. eceğini vadetti . 

Bütün bu eHnalarda güzel Cem, bü
tün hayatını kaplıyan acı günlerden 
fionra hayatının t•n mes'ucl gün1eı·ıni 
vasırordu. 
· B.ir zıımaıı hapöedildiği kalede Şa
senaj clükaHlnın kızı Filipirı Elen ile 
>evi~mi~. bu aşkını gizliden gizliye t~
madi ettirmişti. 

Bütün Avrupanııı W>ndh;iyle ala
kadar olduğu şehzade, Fransa kralı 
tarafından papanın elinden alındıktan 
bir a,,- sonra gözk.-ini hayata yumdu. 

.\'/YAZ/ :llIMF.:D 
---00,0---

Jaoonya 
-Baş tarafı 1 inci sahifede -

ki taz;·ikiıı'n artırıldığını gösternı0k
tedir. 

Şanghay . 19 (A.A.) - Bugün 
burada daha sakin bir hava \•aıclır. 
Londra ve Çuııg-King, Kuru<unun mu. 
rnffakl\{'lsizlige uğ-.rıyncağıııı zaııııet
mektedirler. }!fü;alıidler, müzakereJoı·. 
deki iht:rıızı. iyi bir ~lamel olarak gör
mektcclirler. Hiç bir kim'"• muht-~ınd 
bir :ıııla~m~ zemıııi görmemekle be'•a
lıer harlıin lıu defıı da Pasifikte patla
mıyacağı mütaif.onHıııd:ıdırlıır. florsıııla 
\'aziyet 'ak'ııdir. 

B.irlesik Amerika kon<ulo<luğun ıl<ı
Yctide 200 Amedkalıdıın :ıncıık 25 ki
~'· ingi!iz kadın ,.e GOcukları ile erhk
lerden ancak 1 O kiHi brn·a,;ıııı t,.rki k:ı
bııl etmi•tir. Zav:ıllı Cem. artık bir onıncak ol

ıııustu. ·örnl.wlerin >Özülll.' de kandı. 
.'ih·nJvpJer <ehznclevi ;>;ise götürec.'k ZAB/'7' ADA 
lıir g~mi huzırlaılılaİ· ı·e bir .•abah ('pm 1. .L"'l 
\'ola çıkuırıldı. ·-·-·-:e·z·zr .. 

Cem rlenı Zf' arılclıktaıı lıiraz sonra, HJJISI ZLJKLAR: 
ıfıık brarmıya baHlaılı. Gök kara bu- İkiçe~meliktc Ahmed oğlu Hakkı~ın 
lııtlıırla donanıyordu . Dalgalar köpür- cıımıcle namaz kıldığı Hl•racla bir ~ap
rlü \'e muılhiş bir fırtına lıa~laclı. Ge- ku ve bir çift kundura81 sabıkalılardan 
trı_ clnlgnl:ır arasında bocahrken v:w- Ahmed ojdıı Ali tarafınchıı çalınmı<· 
<liradan se,Jer, tıagrısmahır koptu; tır. Suçlu tutulmuştur. 

- Nııpnli korsanları gPliyor. . * Alsaııcakta 1532 inci xokakta 
:'.-;:ıpoli kor<:ınları, Cemi ;;ürnlyelerın Hay r ullah oğlu '.\lehmed zabıtaya mü

<•linden almak için gemi~·i takıp '.'tmi;·c racaatla e\•inden elbiselerinin çalınd•
Onşlumı )arılı. Şörnly0ler, gittikçe ku- ğıııı ~ikıi;·et etmi~. araştı rmalara b~;;
<hwan denizle JH1'11 çarpışacaklıırını lanmıştır. 
rlüşünürlerken. üste bir d0 korHanbrın * Demirciler çarşısında cuvalcı Ha
'akibinc uğramak korkularını kat kat ~im oğlu Ali Ekberin 20 boş çuvalını 
nrtırmı.tı. • çalan lbrahim oğlu hanıma, .\ şır Ad-

!'emi ellerindı•n kaçırırlarsa. lıütiin liyeyc verilmiştir. 
~11ı<·kleıri bosa ~ıkacaktı. ÇOCUKLAR AllASINDA: 

Kumanclanın: Güzelyalıda lbrahım kızı 40 y.ıs11da 
- • Şchzııdeyı teslim <•tmi)·ct.,'.İİ'İZ . Ftma ve Fazlı kızı 15 yaşınd:ı Senih .ı, 
!lire lıağmlığı du;·uldu. çocuk meselesindı.'n Adil oğlu Beşi~· ve 

- kızı 1-1 yaşında Müzeyyeni taşla ba•ın.. 

'<'EN i NEŞRiYAT 

Egespor 
8 •ahıfe ıılar:.k ngin ve mütene\·· 

elan yaralndıklarınclıın t'ltuınııı, · ye 
Adliye;·~ sevkedilmişlerclir. · 
EŞYA YVZONDEN: 
lkiçcşmclikte 561 ınci sokı.kta Llıtif 

oğlu Hasan, '.'şva meselesinden Musta
fa oğlu Fahriyi dö,·müştür. 

TABA.VCA TA.<]/l'ORMUŞ: r rniindericatla ınti~nr etmi,;tir. Bil
ın~:::.n ~roreularu lH\"·:.i.v~ E·deriz. Kemerde Umumhaneler araHındn 
--------------- Osman oğlu :\fchmedin üzt'riıul•• bir 

tab:ıııca bulunmuştur. 
HAKARET: Gaip aranıyor 

4 
1938 ders sene"' lstanlıulda Behek- Bay ı ndırda Hacı İ brııh itı1 mahalle

.' ~hıltan Hamid Hıın'ut okulunda tah- Hinde İbrahim oğlu Mehmed Emin 
~ilde bulunan b;ıraderim !~tip muh·1- Tunçkan 'arhoş olarak ~fuhasebei hu
~ tleriııdeıı Halit Ziyanın hayat ve me. <usiye tahsildarı S:ılih Uçaga hakaret 
~atından lıugüne kadar halıer ahımı- etmiş ve Adliyeye verilmiştir. 
; 1°~uz. Kendisini tanıyan \·eya bulun- K C'M.4.RCJLIK: 
llıuııu yeri lıilenlcr varsa, ınsani.rct ıı:ı- Öclemi~te Aclagide nahiy~,ine bajl:lı 
trı ıııa aşağıdaki ad.-e<ime malumat ver- Adııgüme köyünde H:ısan ojl:lu Nuri 

eleri r'ca olunur. Coşkunun bah~.e kulesinde Beki r B~-
lzmirdc Kahrıımıınlanla 1411 ci yeır, Mehmecl Riliç , Recep çnvu~ ojl:lu 

sokak 28 No. evde hemşire><i ve lbrahim ı,;kambil kağıdiyle kumar 
ZEHRA INCEÇA 1' oynarken tutulmuelHdır. 

'{Al'IADOLUJ 

f f ;;i; ..... L~;~;·~·;· .. ·A;i·;i'iği"'"li'i~i~;~I 
.•.................................. ,. ...................................................... ., ................... : 

lsmir levazım amirliii aatın alma komiıyonundan ı 
1 - Kor anbarına te•lim ~ıırtiyle 9 ton beyaz J){'yn;.- pazarlıkla sa

tın alınacaktır. 

2 - Pazarlık ve ihalesi 26-11-941 çarşnııba günü saat on beşte iz
mirde kışlada Jernzım amirliği •ntın alma komi•yomında p
pılncaktır. 

:ı - Beher kilosunun muhammen bedeli yetmiş kuruştan tııtarı 6300 
liradır. ihale lıed<'li iizcırinden ;·üzde on beş knti teminat. alın:ı
caktır. 

J - Vasıf ve şartlar her gün komisyonda görülür. isteklilerin temi
natları ve 2490 sayılı kanununda yazılı ve"ikaları ile komisyonn 
müracaatları. 15-20 

lzmir levazım amirliii satın e.lma komiayonundan: 
ı Kur anbnrına teslim şartiyle 27 ton •adeyağı pazarlıkla satın 

alınacktır. 

2 İhale ve pazarlığı 26--11-941 çarşanba günii saat on beşte izmiı-
cle kı~lada Je ,•azım amırliğ-i satın alma komisyonunda icra ed:
Jecektir. 

:1 }1tıhammen bedeli kilosu 167 5 kuruştan 45225 lira olup ihal!' 
bedeli üzerinden yüzde on beş kati teminat alınacaktır. 

4 - Vasıf ve şart l ar her gün komisyondan öğırenilir. 
;; İskklılerin t.eminatlan ve 2490 say ı lı kanunda yazılı diğer V!'si 

kalada birlikte muayy'.'n gün ,·e saatta komisyonda hazır bu-
lunmaları. 15-20 

lzmir levazım amirliii satın alma komisyonundan: 
1 - Kapalı zarf usuliyle 144900 kilo patates satın alınacaktır. 
2 - Kilosu 12 kuruş 25 santimden muh ammen bedel tutarı 

17750 lira olup muvakkat teminatı 1331 lira 27 kuru~tur. 
3 - Şortn3mP<; hn gün komi-vonda görülür. 
4 - Eksiltme ve ihalesi 28-11-9.41 cum-a günü saat 15 de izmirde 

kışlada lev~ıın amirliği salın alma komisyonunda yap ıla. 
caktır. 

5 Taliplerin rnezkür gün ve saatte ihaleden en geç bir sut 
evveline kadar temin-atlariyle ye teklif mektuplariyle bir-
likte komisyon:ı müracantlnrı. 12 16 20 24 

JS T . LV. Amiıliği Saf,,, Alma Fı:omisyoııuııdarı: 

ı - Beher kiloouna 174,'5 kurus tahmin edilen 12 ton pamuk ipliği 
alınacaktır. · 

2 Paza .. Jıkln eksiltmesı 21 / ll , 941 Cuma günü saat 15 d.e Tophan~
de tst~nbul levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacak
tır. NıiıııJnesi komisyonda görlilür. Kal'l teminatı 3141 lira
dır. bteklil.erin belli rnatte komisyona gelmeler i. Hl 20 

Ez'ne aakeri ~atın alma komisyonundan: 
Cinsi Miktarı Muh. B. Kati temınatı 

Makuııa 1000 kilo 5900 lira 885 lira 
1 - Yukarıda cins ve nıiktan muhammen bedeli kati teminatı ya

zılı makarna 29-11-941 cumartesi günü •aat on birde Eziııe
de satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatta teminatları ile birlikle ko-
mi<yona müracaatları. 20-23-25-27 

lsta nbul l evazım amirliğ i sahnn alma komiayonundan: 
1 - Beherine 145 kuruş tahmin edilen 13 bin adet anbaliijlık tah

ta alınacaktır. 
2 Ebad ı 4-22 25 28 30-18 ara<ındad ır . 

:~ - Paza rlıkla cksil tnıesi 27-11-9 41 pc>rşen bc gü n ü :-:a-at on beştP 
·r o phanede lc\'azı m n n1 i rliğ i ~atın a lm a k om i.-;yonu nda. yapı -
Jacak t ır . 

•1 - tik teminatı 14 13 lira 7,; kuruşıur. isteklilerin belli saatıa ko-
misyon<ı gelmeleri. 20-25 

-i stanbul l evazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 Beher kilosuna 6 kuruH 50 santim fiat tahmin edilen 600 tıı•ı 

kuru ot 22-11-941 cıımarte:-ıi günü saat on birde pazarlıkla , 3 • 

tın :ılınacaktır. Şartnamesi her giin komi,yonda g-örülür. ~1ıı
hammen bedeli 3ll bin liradır. 

•> - Kati teminatı 5850 liradır. istekliler.in belli gün \'~ Haatta Fın
dıklıda 'atın alma komisyonuna miiracaatları. 

Harbiye yedek subay okulunda satın nalına komisyonundan: 
1 - 14-11.941 günü ihale,;ı iliın edilen 225 ton kur u ota talip çık

madığından tekrar pazarlıkla münakııft;aya konmuştur. 
2 - Evsaf n hususi şartları komisyonda görüliir. Baly-alı otun be

her kilosunun muhammen bedeli 6,5 kunıştur. Ve teli ciheti 
askeriyece verilmek üzere 6 kuruş 15 santim ve döküm halin
de beher kilo~unun muhammen bedeli 4 kuruş 75 santimdir. 

:ı - lhale<i 24-11-941 pnartesi günü Haat on dörtte yapılacaktır. 
Taliplerin H arbiyede yedek •ubay okulunda <atın alma komi•· 
yoıııına müraca:ıtları. 

İ stanbul levazım amirliği satın alma komisyonundan : 
1 - Beher tonuna 15 lira 60 kuruş fiat ta hmin edilen 3430 ton lam 

marin kömürü 22-11-941 cum-:ırt!'si güııil 'aat 12 de pazarlı!,. 
la satın alınacaktır. 

2 -4 ~Iulıammen bedeli 53508 !im olup kati teminatı 7851 liradır. 
İsteklilerin beli; gün V<' saatta Fındıklıda '-ntın alnı:ı kn miHY0• 
nuna m!iracaat l arı. 

latan bul levazım amirliği aatın alma komisyonundan: 
1 7500 to n buğday kırdırılarak un 11lınacaktı r . 
2 Pazarlık l a ihalesi 25-11-94 1 salı giinü saat on dörtte Topha

nede istanbul l eYazım amirl iği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır . 

:1 - Kırma ücr etini tahmin bedeli 56250 lira, ilk teminatı 4~62 
lira 50 kuru ştur. 

4 - Şartnamesi komL~yonda görü lür. Taliplerin değirmenleri mu
ayyene ettiı·ilmek üzere eksiltme gün ün den üç glin evvel '1i. 
lekçe ile amirliğe müracaatl arı şarttır. 

' 20-24 

Çanakkale Mat. Mv. aatın alma kom isyonundan: 
1 - Çanakkale birlik leri i htiy ac ı içi n beher kilosu 26 kuruştan 50 

bin kilo k ı rmızı mercimek 28-11-941 cuma g!inü saat onda pa
z:ırlıkla satın alınacaktır. Kırmız ı mercimek bir talipe ihale 
edildiği gib i yarısın da n aşağı ol mamak şaı-tir l e ayrı ayrı ta
liplere de iha le yapı laca ktır . 

2 Kati teminatı 2175 lira ol up evsaf ve şartnamesi komisyond.ı 
g-örültir, İstekli l e ri n ihale günü komisyonda bulunma l a rı . 

20- 26 

lz;rıir l~eva:ı,ı 1 A ıntrlitii Satın Al1na Konıisyo1,,undan: 
1 - 50 Toıı nohut pııza rlıkla satın alın acak t ı r. Paza.-Jık ve ihalesi 21 

11 !J.1 1 Cuma günü saat 15 de Kı ş lad:ı Levazım amirl iği sat ı n 
alnın komisyon unda yapı lacaktı r. 

2 - İhaLe bedeli üzeri nden ~;. 15 kat' i temina t alınacaktır . 
3 - Nüm uncHi ve şa rtları h• r g ün komisyo nda görü lür. isteklile r in 

muavyen g ün ve saatte temina tlar iyle ve 2490 sayılı kanunda ya
z ılı vesikala~iyle komisyona milracnatları. 

Sayfa 3 

İzmir levazım amirliği sa.tın alma komisyon un d a n: 
Cinsi Mikt.ırı Kilo muhamıııe!ı brch·li Tutarı 

Pirinç 50 Ton 45 kuruş 21500 L. 
Zeytinyağı 10 > 75 k .. ruş 7500 > 

Mercimek 20 • 18kuruş 75 i'untim 37500 , 
Şehriye 30 !l7 kuruş 11100 • 
Bulgur 70 '> 2!~ kuru ş 'iO santim 16590 • 
Makarna :15 • I;~ kuruş 40 santim 15190 > 

1 - Cins vı• miktarı iiat ve tahmin bedell eri yazılı altı kalem yı

yecek maddesi ayrı ayn pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık ve .halesi 27-11-911 1wr~enbe günü "aat on beşte 

izmiı·de lenızım amirlii/:i satııı alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

:ı - Vasıf ve şartlar her gün konıis;·ondan öğreninlir. 

4 - lstelkilerin kati teminatları ile ve N!lO sayılı kanunda yazılı 
vesikaları ile birlikte muayyen gün ,.e saatta komis,·oncla h:ı 

zır bulunnmaları. 

lzıııir Ltl'":ı11< Amiıliyı Satııı Alnın Komi.•yoiluııdaıı: 
l 15 Toıı kuru üzüm pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık ve ihale•i 28/ 11 / 941 Cuma günii saat 15 de lzm re!~ 

Kışlada !Rvazım amirliği ><atııı alma komisyonunda yapılac:ıktıt-. 
3 Kat'i teminat ihale bedelinin <(; 15 şidir. Beher kilosunun mu

hammen bedel tutarı 60 kuruştur. 
isteklilerin muayyen gün ,-e saatle kat'i teminatlari;-1<' bkliktı' 

kon1hıyona rnürcaatları 

Karacabey harası müdürlü-
2-ünden: 

1 - Hara )·etişt:o·mexi Ye yarı~ ıçin yük"·~k ,· :ı,;ıflı altı ba~ >af kın 
iııgiliz ve dört baş ,;af kan arap ta.vi :J0-11-941 tarihine müsadif p~•ar 
günü saat on üçten sonra Ankaru yarış yerinde paznrlıkla '1ıtılacaktır 

2 - Her tay için 120 lira teminat alınacaktır. 
:ı - Satış şarlnnm oini görmek j;tiy<>nleriıı Ankara atlı >por kulii-

büııe ve hara müdürlüğün(' müracıuıtları. 12 20 25 29 9727 16% 

lzmir ticaret ve sanayi odası 
intihap heyeti riyasetinden: 
1 - 1 Kıinu·ıusani 942 ele müddetı bıte<eek olan İzmir T:c-aret V<' =-'•

nayi Odası m4 clis azalarının yerme .veni azalar intihap edileceg;n
den Ticar.?t ve Sanayj Oda1arı nizamnan1P~ıııın 26 ıncı madde"in
dcki ev,;afı haiz olan yan i Odaclıı en az clöırclündi sınıfta mukayyd 
bulunan ve bir senedenberi İzmircl~ ticaretle meşgul olan milnt '· 
hibi evveller in ısin1!er i ni hav l i~te' r Tic:ırc• ve ~an:ıyi Odasınrla 
iliın mahalline asılmıştır. 

İntihap hakkını haiz olup da lıu lı>telercle ' ,imleri yuzılı lıulun
mı~-,ınlar 27 Sonteşriıı ı 941 Pc .. ~mıbe günü >aat 17 ye kanar 
itirazlnrıııı İzmir Ticaret ,.e Sanayi Ocla<ında intihap he;·'Ni r ·· 
:1asetin<' hileli receklercl i r. 

2 }Hinteh;bi :-ıani intih1ılıı 22 Birine-kanun !l! l Pazartes. ;aat !l <b!l 
17 ye kada.- lznıir Ticaret n• Sanıı;·i Oda•ı alon. nda yapıl:ıcah
tır. Meıkür tarihte hu saatlerclt' mliııtehilıı evvellerin Oclaya gele-
r'.'k re; !erini kullanmaları iliın olunur. ( 489.J) 

Çamaltı tuzlası müdürlüe-ünden: 
~r uzl1mız ma~zemr anbnrının c~~ . tı ı k\ Yt• s ı ikma ·~İ puzarl kla i:t .. 

lısine ih:ıle edilec~ktir. 

Muhammen hede! 29!)..16 liradır. Kcs ı f , .e proje müdürlüğümiizl<' in
hisarlar lzmir Başmlidü·rlüğü levaıım ;ııbe inde görülebilir. 

istekl ilerin 4 12 911 Per~enıl.ıe günü saat 11 de paz:ırlığn 'ştirak , . ._ 
mek üz~ı·!' '• 7.3 teminat ak~ elı>rıyle lıir!ikt{' Tıızla mürlürliiğünde müte 
şekkil komi";·oııa nıiiracaafowı. 211, 2:ı 27 (.1891 ı 

Bornova belediyesinden: 
1 - Borno\·a belediye parkı ciYarııHla lıelcdi.v '; ,, ait :ııl:ı ı:ı te 2:ı ııı ·s:ı 

ve ada 52 2 d' 20 aı»a 'atıl:ıc:ıktn. 

2 - :\Hizayede :ı 12 !l41 Çıor~an1lıa ı:unü •aııt 16 dıı !lornoYa lıt'ledi;<' 
dair<'s'nclc ;·nı>ılacaklır. 

:ı - Ar<ııln.rııı b<'h<•r metre· ıııurauhaı muh:.mmcn kıynı ·t! 25 kunıştLır. 
·I - :\Jiizay•rleye i~tırnk i~in ' 'i.fi depozito :ıkÇ<'='İ yatırılacaktır . 
5 - isteklilerin llorııorn lıı•l ~ di y('sine mürac:ıatlnrı 

20 24 2~ ( 184·1) 

Yeni sene nıo<lelleriıniz gelnıi~tiı-. 

Deposu: M. Tevfik Baykent 
Peşte malcılar 73 Tel . 3332 , 

Müzikli Narin Lokantası 
ATATÜRK caddesind.e 112 numarada teessü• eılen NARIN lokantası 

bayramın birinci gününden itibal'en umuma a1;ılacaktır. Her gün öğle ~·e
mekleıı:inde saat on ikiden bir bııçurja kadar klasik muzik ve akşamları 
saat ALTIDAN itibaren meml('ketin en miitenn •az heyeti ve okuyucula
rını dinlemek zevkini ancak NARIN LOKANTA Ye GAZİNOSUNU tes
rif etmekle elde edebi'i r9iniz. · 



SAHiFE (4) (ANADOLU) 20 2 inci Teşrin 1941 PERŞENBE 

As~~~! L ~~~~!et ıı.:~t~~:~~~~~~.~~1~~.'~'''" Fransada g ~ 
noktada bazı nıühıın. razı kı mını t!- cumlnr bıı ıamı~tı~ Son Dç gün i~in )7eııi sııi~~lSlller \'C lıii- ~~~~~~~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
kt' mcclıur kalmı=-lar. fakat bıın::ı rng-

1 
<le gecen mııharelıeleı·de 1 O hinden 

men, inisiy.ıtifi tamamen Almaııl:n:!: faz la ~·sir altnnııs, J 71 zırh 1ı tank yük o-rcvlcr 
l<>ı·k tmiyerek kar~ı hlicuııılanııı •ı'k- 't •thriıı edilmi tıı· , 0

1 
( 'J 

1 
.·· t 

k l 1 'l ' ·. · ·\nk·ıı"ı - Ivt( \'o .ı a ıı·ı·c go,., e-r:.daırnı ·ta devam e mı~ er. '"' ınaıı- s·\ ·ıstoııol J··ıJe,.,ine k·ırşı v·ıpıhn _. '. '. , ' · • t · . ı ·· . ·· · · · ·. · ı· · · ·l. ·d· · .... ' ' " · ' · ' ' rılml·mıstır) I• ransız \'a anper\ rı· c•-lıı~ .ı lı.ızı J,cı~ıpl,ıı \eH ıııııı~ ~ı ıı. h \'!! hücumlarmda clepohrtl·ı ve tez 
1 1 1 

•· d ı ı · 

1 • • ·h' · k' t' kt ' ' ~ ' ' '' ·ıı·tıı·mı~l·ırclır :\Ieıısucat ·ı rı .ıı a -

Anıcrika durınadan. gc
ciknıcdcn ta Y\'arc, top. 

•' ~ 

tank yapacak K.ılinin ve :.\lo:;ko\'aııııı hatısındalghh.l·ırch siclclefö' inffl'lkl·lr' olmııs ri, A ınaıı :ıra ,ar~ı mucf·alıc'l)'· elrıııı 
Alman ar ıc:ııı mu ını ııı .ı~n. ;.o· ur. limandaki hii~ük lıir !)ilep Jrn,.;arn uğ' , ', ı'. '. k'. · l ,k·t· el· Al 
Rurmla ,'O\ yetle_rin ı:ne,·zıle_ı-ıml-: nııı-, ratılmıştır. rıı~d,ı.) a:_ıgııı:~ı . ~ 1 :n ı gl<I .'1 •1,1. " • • .. R 
kavemet gfo,t rdıkl~rı ,.;anııma brlır., ' .. ' ' . ·I 'ii ·. :\I ·k .. ·p m.tll} .ı ıc;.111 h.ızıı I.ııı.m _o hın k.ıl kış Endustrı teşkılatı UZ-

. •• •. 1• • • • •. l :n.ıs ta}).ın. eı.ınız • .0 ~'·1 ' ]ık unifornıa vakılnııstır. Almanya ' .\Jo,.kcı,.ııı.n nıw afn. "ı ıc;ııı Pi) u< · I enıııgr•ıdd·ı ·ı ·kerı h"•ı~lerıııe ,.e · · 1 . 1 · l O< lı 
Lrnk ,.e motörlu lrn\'\ctleriıı ııakli <le- , k. <k 1 .'· '.. 1 h .· ; .· . l ki ı~ın t:a ı~aı~ fa ır~k:ılan a. 2. ) 111 eıı· takdı·r Lı'ndberg • , , • . . ıner ez e. ımınc e cep c geıısıııc e I• raıı. ız i~\l'ı gr, ,. ılan clmı,.,!ır. V 1 
· .ını dıııcktedıı. • clıısnınıı nıiin~ıkale yollnrıııa lıiicum · ' 

• \0Io~k1·o1,ı: ,·e Ro1-t\o'f ııra,1ınc~ul~k"ıır~k ~tıı°ıi;::ler. IHıyıik Bı·ıtaııya ada. ı üze. Radyo gazeles!den· gı•b•ııer·ı takb'ıh edı·gor 
\P n• < ogu:-1111< a u·oıı z I>' !. anıt:- rinde IR ı <J "ecesi bütün s·ı}ıil lıo - ·

1 
. ı' 'l ı 

t · ı. · · ı: · 'I · t· · · · · ' - · ,... . · · • Şg ıJ Prlılen Fransar a n man ara •nı e ~ eııı ı.ı rı nı,ııı .ı. ı ı ı,zıııııııı ıı.- vıınc·ı liman \'IYcc<"k ın·ılzcıııc 1.P- k .,. - b 
k .. f h· lı . , . ı kt r. ~, .,, ıi · • _ • · · · • · 1 ar,ı sı~ır.:ı,dlar.ı·apılcııgı ve unun \' . t 19 (AA) \nıeri-ış,ı ı ,ı eı \etı me e_c ı_ı. .ııı,ı.,ı nı_ - ,.i,.,leriııe agıı· eapta lıoınbalar atmış ... , ·.. • . . . • : 

1
, .· k .. . r- a~.ng on. . . . -. • . 

h·ın bir "ana.ı İ ıncrkezulır. r aka! hı!- , . j • . u:-'eı.ıne ~J.lZI 1.< hın(' eı 1}1 _ııı~ıın,\ C 1 ka l'IHliisfri teşkıl~ltmın millı komıte-
lınss·ı K·ıfk·ıs - :\fo,;ko\"ı · n-ıı d·ıkil 1 " 1 c ıı. ~ · ı · ı "'ı · zılclıklprı malıımclıır. 1enı bır lıabe- s· t•ıı"ıJ'ıııcl·ııı \'Prileıı kar·ır kon"re .._.._, .._ '-· • ' '·''- 'J-l.>8ontt1 :=;ı·1n<P\~1·p:-\11l(t. .. ~C\- .. ı· k 1 l ·ı ı·ı,, " ,,, t"> 

<;İl t hatlı d~miı:~ olıı :izer:!~tle 1 ıult•ıı- ~·eti el' 2:~i t <1v.ı·~ırp kaylıptmi«lerclil'. 1;e goı'l'. ı;r .. ::<; . .<:Yc}ın ıe~·'.. c ~\'an~. t tarafından kabul. ecli~mi~tıi'.·. P.ıı ,kn-
nı·ıkh ınıihınııh· tr·ıt 'J'" •hC>nını - I k ı ·ı ı · · · t · •) ı ı< en lıu h,ıdı,,c ıızeı ıne F ı.ın,.,ız ' 1 r 11· .\ıııPriha C'nclıi~tn tL""kıhtı Hu~-• • · • • ~ · hın:ı mıı -ıı ı, m~ını zayın ımız - k . } ... l ı ·. 1 . • , . • • ' . .., ' • 
\eti el<> \'ilrılır. T:uıııınl:ı JPı,ılıer }rn . .. . ., r. 1 !ll·I. ıı •• ı ıen ili ı~_ıaıın:ımt ne~tt· - y •• ,·a. Çin. \"p IııgilterC>\'p ~:ırdını lııı 
taarr,ı~un r •• l_ga)e:siııin _..lhriıı z·ıııte- t,ı.}ril::'.ı;~,11 jq (.\ . ..\) _ ıı. ,', ı:. ,\- ~,1 ~~ıış .v~· •1.' 111H~a ·:ııltk:'."'.ııa_ı_·ıı~, .lı'~~~~ sıı-.undaki Jılikunıct ;ip~Ptı!ıw uıııı 
dilm,sııırlmı z.)ad '. dı:ını1'.}ol.ıııun t>lt jan~ınd:.ııı · il ı,ın,,ızl .. ı.ı nı k.ıd:ıı z.aı.ıı .'rı_dıgı ınıiznh,ırd giiskrilnwai hakkıııd:ıdıı· 
g ... <: rilnı si oıııı:ısı ıııııh'<.•melcl ı. Ger-j , On. c•kizinei Alıııaıı f'ıı·knsının l~akkııııla halkııı dı~k:ıtı cekılıııı tır vı :ılkışlnrla knrşılıııııııı..tır. 

yurdları 
~--------

Maarif Vekili 
sekreteri 

ve Parti genel 
Istanbulda 

İstanlıul. 19 (Tı'lcfonla) - :\Iaa-;cnk obıı. ~-<' açık bulunan talelı'.• 
l'if \ oJ·ı·ı· Il·ı ··ııı t Ii Yücel ıle r·ırti 'yurclları ı~ıyle nıe.:gul olnıaktadıı . 

~ \ 1 ' "· ·"" • .. · ı ı 1 ı . 1 p t. 1 . · · ·r ·. . . 1 Buguıı ı ' o arnk ve~. , nr ı gene 
genel sekı·eten Rıkrı uzeı' Jll sa- k t · ı· kt·· ·· · ·ı . . se ·ıe ~·l'ı. Ya ı Vt• re· or. unıver:;ı <'· 
lıah Ankaradaıı :;;ehr~nııu gelmııılc•ı· ele toplaıı:ırak talebe yurdu işini tet 
Ha~·clarp:ı~:ala \'<ı hi. f:;tanlıul Parti kike lıa~lamı~lardır. 
reisi. rektor \'(' lıir cok ZP\'al tara - \"ekil, lnırarla hiı· kaç gliıı kah -
fınclan k:ırsılaıınııslanlıı·. cak ,.P .\'Ük~Pk nwktepll•ri dP tPftiş 

:\la:ırif \'<>kili. but'ada ~·<'ni a~ıla- c>clen•klir. 
----000----.... 

M. meclisinde dün riyaseticum
hur tezkeresi okundu ~e bu ~:oı, :\lo:ıkO\a.bolg,,~:nele kı.;11,_ııııl- oıwu kıtalrm'. lıol c·\İk tanklı kuvvı>tll.'u lı?~·:ı.nııaııw~(· ,g.t'.~·2_. --~ıı~:'."cl~ı~a ." . Yine ayııı kaı·arda, Huzvt·lt t:ır~ 

ın::ız lııı· ha.e gelmış.e_ıl~ '.ııkıırıkı kı-llainiıı mııdnfaa cttikl ri lıir me' k:i ı_ııı bı~ -~1:-.111'. ~·le g~<;t~ıl_n_ı_ı~tıı. ~,_ız'.l,lıı lınılan takip eclileıı si~a~etin ı\nwıı-
sımlardnn nu,.,Jı~· hala , tıfad> <!tnı ·-. ,. 1 , . ·I ·<l • ı~ ela ıı.ınnı.ıkl.ıdıı. Suık.tsdçıl.ıı f.ı. ka in 11 ııek \"Oluncb olduğu isaret .. - Ankara, 1 () (:\.A.) - Düyiik :.\Iillet )f Pcli,.;i bugün ~a.ıt rn dt• Dr. 

1. • L 'I k • I' g.ı etmı;;ı eı 11
• ı• J··ıl·ıı·tl·ı h•ıı·ei·etl>ı· \"ıpnı"kt·ı lıır · · · · ı,· "I h · ı· l t ] 1 · 11· et 1ı1 ~ıcktr'. ı!'. .\ e ıtı. ay~c·~ .ı o., -.ı\' ın.ııı Öğleden sonra Itııslar, tank kL\'- ''. '. "' . • : :~ . ,'. .. ''. : · .• _ clılerek Ruzvclt takdir uluıınıakt'.ı ı »az ar Germenin rı~·a;.;e ınc e oıı aıımı:ı \·e !il' ay mezu ıy a ı ı 

ı,_o,,toı ı ·tık::ınıctıııde kuvv l ka) dıra- vetleri iiı' karııı hlicııma geçmi:;:lersp ço~, ~.eı l~ 1,'. 1 <' .m.ıh"ı:ı~ı;u .~ .ıkn_ı.ı~:·: _ taraflık kanununda . ·apılan t:ı~lı!ler Bnşvekilimiz Dr. Refik Saydamın dönlişünc kadar Bnşvekalet Yekilli-
'1 ny•ktecl ı· er. ılı' tank k ffsı kcll'nıa lıatarvalaı·ımız rlıı l.u. sg,ıl ,ıltınd.ıkı .. b,ızı ) cı 10 tasvip edilmekte ve Liııdberg gıbı a- j!inin Ihıric:ive Vekilimiz Şükrü Saraçoğlu tarnfınd:ııı ifa edilecC>ği 

Doıı nı_ı!ıtakı.sına geline·· rFin_kU Ai- ta;·afından ı;ıisk~ırlulnıı.i l •;·ılir. ~eı: sı:-':'.1. hab?r~e~·e go.r;, lı.una_ b~ıı: damlıı,rııı faali~etiucleıı füıhisle, A-. hakkındaki ıi\'n~eti cumhur tezkeresi oknıımustur. 
man tcblı•»ııclc. havaların nııı~aad~- D ı ı. l'l (' ' ) 'I· ... zeı h.lHketleı .ııtmnktadı · Dıtt,ıbı tnl'rik·ıııııı llr·ı·li•riııı· bozm•ı<Y·ı nıatuı · · 

" ,ut apeş c. · ·'"'··"'· - ·' .ıt.ıı k · · J • ı·ı · b 1 k · ' '"' • • ,.,. i\I ı· ·· ·· ·· l k. !)er ·eı 1 ·· ·· t 1 kt ı:incl'n \'e yolların aldığı ~ek.iden hare t\. ~ 1, 11 : JH! • ıyı tec: ıız ~< ı nıı:j u unan ın- olan bu gibi fa-ıliyetleriıı. cHilleriıı ı ec ıs, onumuz< L' ı ~ ı Je gunu op annen ır. 
h:ıtıı; l?urııda ye~ıiden lı_a hclt~ı l.ı!JJ,- • .J~~r

1

:~
1

~~ 11
1

auakı nıüttrfik kun-etlN·, :·et.ı;·~·e. kar?. t~kt-r te~er ~~ı~tula~ı.:~ b_c~inc; kolu faıü:~ efü ??eklinde tef- ------=ooo 

rıl~u tı. R~ lnr ı:-ıe, ak ıı~e olnral: lm~ ,,i:'tenıatık lıir sllrPtte diism:mııı me\·- suıe.L '.ı:- h:ıı?~',c~ten .ı"tendı,~ı 11~t'.~'.l Sil' edilmesi lı"ızım geJcl;ği kaydolun (Hamlet) Pı"gesı· gu"zu''nden dogwan dava r:ıcıı hakıkı kı ııı ba)adıgını. :-;, ra> ı z'lermi almakfa, [{o:;tof \'<' Yoı-o<il- alııı,ı~ı~z. Suı".ı clçı},ırın ) ıptı~J.ı makatdır. Ruz,·elt kongre.ve güncler-
ve krimür nıınta~n :ına doğıı·u .1:n~: ~ı~ g~·::ıcl b1il.l!Pleı·irıcle -arnzi ele geçirn~ek l~u -~·U. .. ı~_:ıı:eket~0 r _ı~e. ~eı:ek .. _ı~~'.ıl <ligi bir mektupta, ı . . , .. 
ı\lm'.11' gn\Tetlerının boa gıtt11•ını 1 1. 1 'I:.ıcaı· k ti . k . 1 km\etl,ıınııı. geıekse h.ılkın uzeıın '"'ecı·kmeden ,·e .11 .. 1 \'t>l'nıeden htaııbul, Hl (Telcfonl.ı) - ht,ın-J Bu knbil ne!'\t·iyat davalarının faz . • , e<ırC'r.cı. "ll\'\~ erııı ·c,.,ımıııcc 1 .. ı·· .. - . 1 - - ,, • • l ı· . f d t 1 ı- 1 d. h k b,.ıJi-m0ktedirı r 1.. 1 · b·r f ı· i 1 re tur ıı turlu te.,ır eı· \"aptıgı mu - toıı t·ııık rrenı·ı inı·ıı· 1 :1 ,, 1 nıclıı· :\Iil bu şe ıır tıvalrosu tara ın an em- a a akn top n ıgını ve mu a eme -

Jı[( al:ırııı hangı,;ıııııı do •rn o.du qı A l · .ı a"tıı. Jet ve hükumet lıtııı:ı aznıctmi~tiı-. sı e ı ~n Hamlet pıye:;ı. c o .ı) hı~ c nın se a_me : C_:! ı c_, anın::ı manı. on-
. • • • . • • • • l llll ıa· ı a;ı J\'(; o n~anırntır. h· kk ı. . • • ' ',,. 'ı '" .• -ı ·ı d·ı • . . . 1 I· •. · 1' . ı· ll . .. . 1 

1'ilı ımecliği için lıurnclnk, h::ıreka~ hal;. manfar l>rınekterlir muharrn· Cchileddin Ezıne taraf!n- cnk ııekıldc ızd ıham hm;ıl ol du!"ıınn 
k•r.ıla hiç bir ~e\" .ö.ı·ll·n~m z. . -Baş tarafı 1 inci sahifede - Ino-ilterede askeri Scf- Vaşington, .1!) (A.A.) - Reisi dan Şehir. tiyatı-osıı rejisörü Ertu~ - g~z. önünde. bulunduı:-an mll d<lcıumu 

D'ger taraftan .\Iacarla•r Jtc.:-!.ılt•!l Bu \Clli Alın. 11 hıırc•keti Krnsnanı b • cumhur Ruz\·elt. 5 ilk k<'ıııun için t.:!='lrul Muh~ııı aleyhine açıla!ı Ye lııl - mılık, \'akimde tedbır _al.ar ak ma_h-
1 rımn her tnrafınchn mütt1.;fik km- •7 ·e··t·ı Sovvet •ızet . : 1 ı··· «.· }er arasında tay•inJer bit edilen clenıirvolıı grevine nl'lni oıımukab:!le Eriıu,ğrul Muhsııı 1.n\·::ıfın keme salonuna ancak ıstıap e d ebı le 

1 · ı h rı 1 ·~· • ,,\ ~.' • g, e 
111111 cecıgı h'l , · • el C l'I ıd· E · P um· Sıfa -·kel d. 1 · · lı m~t Eu ı·~t.~r taralı!H an n~ıı a,;ar~ < < -~ \ıı.ııııı bi Alnıaıılann nıııazz:ını kı~ hare kıl- İ mak için clemiryolıı kıımpaııyal~rı 

1 
an . c.~ _ec ın_ ,zıne, ~·y ı. ~ cegı a ar ın ~~ıı_cı a n ı .• ı~·· 

b l~ıı.nı~ktPılırler. _hıkııt bız lıo~ '.t ı_ı·- tı pliinın:ı dahıl bnlıınmaktadır. Londra, ın (A.A.) - ınpı.ra:or- erkfüıı ile i::;çi sC>ndikaları miime=-"il \'e Tas\ırı Efkar gazelesı ale~ hıne d~ru::>m:ula her ıkı tar af da . dınl.~n-
<l~ıı.w'ltı P}k tahmın etmıyorııı. S ~!r· Bu plan muhtelif Ru,; ePp!JPlrrir luk gen2! kurmay lıaşkanı general !erini gürü~meğe dn\'Pt etnıi~tir . açı!~n h_a~a~et dava!"ına bu ilabah mış \'e muhakeme haşka lıır guııe 
:'ımal. clogıı \'e batı kı~mıııri::ııı e \Tıı •- tecricl c·tnıek heclefiıı. gütnı••ktedir Sir Con _llil, ilk ki'ıııııı~tla vazife. in - a. lı) e bırınc:ı cez·:ıda bnşlandı. lıırakılmıştır. 
lıiliır. Fakat cenuptan mııh:ı ara t•dilP- Al . lı· k . d· lı ~ . , den çekılecek ,.e yerme ana Yatan Am.ııcıı.rı•kada ~ooo 

. , maıı ,Lş unı,ııı ,ın ıgı bu suıetle ordu!· . b· k d· g •I CC'ktit· oııc::-
m z ve lıuı·aılan Rus_lnrın tnkvı~ e :ı - muhtelif CPplıeleri kaı--ı kısta tr·scb- 60 .• ıı 1 ·,ı~ı l luı~aıı. ,ınlı· '( (' .. ı· Alman Matbuat erka" nı Ankaradan aurıldı m·ılnrı ve Ro~tof mu~l ıhkenı ,;<>hrını b .. ·· ı · d b k • • · . ~:ışını c o c uı mıı~ o an geııeı a 
lı .',' ··.1 ı t el h ·· ı~ ,·.. r' - ı .· usu e ııı l'n ırıı ·maclan a,;garı mık Sir Con Dile feld m::ıresal unvanı ve 11 

muu< e a n muc •1 .~n e nıe eı 1 t· rtl·ı a kerle t t ı,·ı • · ·· ·d· ı ' Hı'tlerc kaı·sı yu" kselen ht td'. ·~ ' • u a 1 ecegı unıı ııır e- rilmekt:?dıir. Bugünkü Bomba·· vnli:ii •, 
m~"i· eme u,. h"I" k d'. . .. 1 f ctirr. Ruslar bu taarruz hareketi~c de \"tzife~ini biu:riııce maresa/ orn\"t' b' 
t' ·r~,..~~rıo B a a ·~n _ ı ınıl m.~ıc :~ ,~:ı !ı'.eldctle mııkavcmpt etmekte \'e 1'u- t~\'İn .olunac~ktır ' Kurma~: iklı;di sert 1r SCS 

e.nıe ·lebı'rl. ·~ı;a~l·ı < ~ntız ~-o tı ı< e a_ - İadn mevzilerini hi,;solunur ,lcrece- b'askanı <la ba8k; ise vorilecek Vl' 
vıyı<> a a ı ecegınc en ı,; eıııı sc, ıJttra ·ı- le ivilestirmehe ı· ·l . ' ' ' . ~ . J 
11111 müdafaası uzun olur. l•'ak.ıt Sov- ( T "ı '. 'ı (sıl eı. Al lıuraya ı15 ya~ıncla bır tumgcneral Harp ne vakte kauar 

Ankara, 19 (A.A.) _ Alman he- tasyonda ayni merasimle teşyi edil
yeti reiııi orta e lçi Şmit ve refakatin- m;ştir. Heyetin 1stanbu lda iki' g ün 
deki matbuat erkanı, bu nkşam ekıı- ka lmas ı ,.e or adan tayyar e ile Ber
presle İiltanbnla h areket etmiş ve is- !ine h ar eket etm esi mu k arrerdir. 

. · . . u a cı\'".lrllH a , ovvet topcusu - t .· J . kt . --------~ 000 
,rdlerııı burası ıcın lıo;;ıı bo.~ııı:a kuv- . ki· . b.. . .. . . [i} ın o unaca ıı. . . ? Oı·ta Sa kt 1 re 
\'•t sı ·f t in ki •ı·i v Odes:ı • b: m,ın tnıı :ııınııı 11 . 11.~~~munu tank G::mel kurmay ikıncı ba~kam da devam edecek c r a 1ava ' 

C • l~ e m · ce .. e . e g laı· daha fula lıanll\'O>lUne \':11'!11:1 - "8 · d · \' l l " 
Lıuı:::ısıııı da kendılı~lerıncl11:1 tt•rkt·lm"- elan kırmı,tıı·. . ,) :,aşın a Hı. , \'aııiııgtoıı, 1!> (A .A.) Dallon i.ara hare {atı 
len çok muhteıneldır. 'l'' . t . . 11· l t p·t , ••. ·k Il eı"ılcl "''tzete~iııtle . 

l" . ı., .. l · . y. t ll'r d~mı!t g:ız,. esınıı~ . ııt• •_ nıı mu Loııdru. !!) (A.A.) - Yeııi genel ı man.:~e\foı , ,,. . :' l{alııre, 19 (A.A.) -Rl'smi lC>b-,azı )auaııcı IUC)u \(' gazc e • lnlı·ı· ıse ll·ızi'r u .. nızı ve ı,-afkrıs\ ı k ı. 1 All ne rettıgı lıır makalt!clt• Amerıkanı ı·· Al I' . l • ·h· ı Kcı t"n h' fkııs ·a- ' .' ' L ' ' • • • ' • ' urnıııy u:ı~ rnııı geııcı !il en Burıı- . . 
1
.: t ·. ıı<: maıı .ııııı t(;l .ı • . t.·. rolı.,·le ltus ·aya nııılll,fik n-.cnıll•kct- fechl·uı· \'e l.'l' ııı· ıııg·Jiz zabitleri 1 _ 1 t>nıııı~·,.t verecek lııı· c unyayı a~\'ır B!ltı JıucluduncJ· ·"dl •tr hava mu 

yıı :ıtl~y~ca~I:ı.rıııı \'era af~lamı :ı: ıs ık~'- !erden lmı ton harp nıalzcme,.i VP ip- deı; biri olnnl:h faı:ınnıı .'tıı· rnlo ,ederek i ter krallık. isler cumhuri - halef eli harek't~ı ~ı ~tec ıve;·m~kte--
ce!,Jorıııı bıld !'.\OrlM". ,'z 'ıııuıı o- t'd • l<l .. l ·ı ·, 11 • • '' • ~ . • • .. et ·,t,r tl'ı" "t" '1''1 et 'el· rr·· 'k ' a a se . 
la~ t,ı 1111 rncağı 'n• uzıııı fı.,z•rlıkl:ır.ı . '

11
, 
111 '.1 ~ .e .~oııc l'rı llll:j 

0 
l tıguııu da _Fnııısa lıc·~irıwtiııı nıiiteakıp hu·'. 'ıs l.! 111 ' h,~.1 •• 1 ı .1• ' 1 ~ı ~~-. diı·. Buııa rağmen nıotiirlu km·\'rtI:ı-ı. 

ı b. 1 1 - h kl 1 .· l bıldıı nı~kt~dıı. \"tzıfeı·u "elııııı:: J•'ı"ıııs··ıd" ı·kı·ııcı· <ıı· lıııcle o],,1111, Amo ık,uıııı k.ıııuıı,ı huı nıı·., gal'JJ ,.,. cenuı) kı ·nıınch dus-mu ıtııç u ıınc ugıı n {in' .ıKı f°' '' • , " b ~· • • • " • • ı ·ı b. d ·· d 1 "• ~ ~ ' · 
kıına:ıtimizi hrılfL ınuhııfaza etmektı:- SOVYETLERE GORE du kumandanı ik2ıı Alm·ııı orduları- ~ıet e~m:s~~t Jı .?11

, • •1: .• 1 uı.~ya ~'. 1 :1ı .. t- man nrazisine girmi~ ve b!r Al?'lan 
\ ız. . . • . na k:ıı·~ı çarpı~ını:;;, umumi harpte dP ~ 11~ 1; . ~11 ~. ~1 ~ute,c.nız eı_~ıı .-, z,ııarıcıcwiyc> otonıolıilini zıqıtetm ı ış l er!iır . 
. l'ullııı h·ılıel'lrr Sark ceplırsiııdn """'."' Baı. tarafı bırıncı ıahifede - Frnıısa Vl' Bl•lçik:ıda \'nzifo gür - -,:eı_emı~ecek h.ıle _ge!ml'~eı~ 1.ızı_m oll Kahire, 19 (A.A.) -- Jıc:;mı teb-

' '. · · . • . lemı;;Jcrdır. ·· ·. ı· ı· . "' 1 • clugunu heı· hangı hır hukunıetın ya ,.. ha\"a hareka ının ela <.;ok ~ıdıtı:tlrncl g.- , · . .; . mu~tuı. \.C>llc ısı "raıısac a tlogmuş- , .. h· kk . . l'k 
1 

. . ., 
1 
• •• •;g: .. . t 

. ··,;ta. ·kt r. ı ( enup cephe.,,nde muaıınıdane mu- tur ve ,.uJ[ı)p,;;i, kn melli Ralı;;i\'<'ileı· ~anı,ık a ın.ı ma ı o m.ı,,ı \C rn~I Dün gnrp çölündeki hı.ıxa hcııek.1-
nı (\'o .• ınıt: ~< 11

• (/' 1 , • / •J harel.ıelerdeıı soııra b:ızı ko.\·lor istıı·.I 'Ptistırnıi tiı· · · · k:d:ınııa da yaşamak hakkıııı ver - tıııl ıı·· ı· ,.\ .. ıı··nıı·ze mukalıil en rız 
.ıu11ıı rıı.ı rR 1 ı·ı . ıı· . • . .. . . . t'"·. k d . k'' c:ı ıı .ı._. - ı·ı 

R ]ı · .h· i / '"',ç d:;< ec ı nııs ıı· kc:'ımd • .\imanlara * nwsı ıc:.ı~ et.ıl(ını yaznra · ı:'·or ·ı:jıs dlisnı:ın t:ıyyarPsi tahrip ru _ 
ıısya- aponga ı t a, ı ngır ka~ l]Jlal' n rcl.ril<>rek g ri atıl- Radyo "'a le . d . - Hızı Tlıtlerdeıı ayıran !ark. o- ııı· ·t· .. 

t ' o) " ze sın en . t . . 1 . c r I'.. 1 ıs il . -Baı taraf ı 1 inci sahifede - mııı ır. •on ~4 . aat z:ırfıııdn lıurad:ı E,;ki genel kurnım· b:ışk:ıııı onlu- ıı~~n er,;ınıızc; '.ı an \'azıye il ıı·. ,,..un: Tan'arcleı'İıııiz >ter;L'll pazartesi 
Tokyo. l!J (A.A.) Donıei ajan- l:l!JO Alnı:ııı :ı kel'i iınhn eılilmi~tiı·. va h'r nı::ıı>aj gündeı.-erek veda' etıııi>ı k~ 0 • kuvYetı le ba~halarııırn a~'.nı.gece~:; • ·aııoli '"~ Breııdi:vly! yeni -
d ,_.\losko\:a. l!) (.\.ı\,) - SO\'Yl'İ t.2iı- nwvkiini gene kunıaııdaıılarn teı-k duıı.ı·ac~a. y:ı_şanı?sını ısh•nwmektedır.ldcn lı;ınılıanlım:ın etnıi~lcrdır. Fe!ıa ııı :.ırı: 1 lıgiııe cktıı·: ı . Onun ı<'ıııclır kı harp, Almanya ka-

1
. . .··. t ,

1111
· olmasına ı·av _ .T:ıpon hnrici~e ıınıırı me ı'tı.·aıı . etmekten zevl· ıluvdugunıı v. ·ıı·. . . . . 1 U\ anın ı U\ e c ııı. 0 

lngilterede Kanadalı 
askerler 

Lonrl ra, lG (A.A .) - Kanatla ha$-
n·kiliııiıı söy ledi i(i gilı i müdafaaya i:$· 
tirak içın yeniden İ ııgilterey~ lıinlerce 
Kanadalı nsker gelml.~tir. Bu yeni :ıs
kerler :ıra,;ında sahra topçusu ile :::i
ml'ndit\•r kıtıılan ela vardır. 

l mparatoı·luk hava kuvvetleri namı 
na y~ti~tirilcıı yüzlerce tayya rec i rlc 
gelmiştir. 

Kafilt', Atla ıı tikte bliyük fırtınalar 
geçirıni~, fakat ne bir A lman deniza l
tısına, lll' ele lıir Alman tayyaresine 
·a:tgelnıi:ıtiı·. ' 

---0 00..__ __ 

nırcli,iııde \"aki lıi>r ,-ual. cevnb 11 ja- C'epheııın batı kl'~inıiııde hareket hn_ : ' • .. .. e • - 11 
- ııuııa ı·ıa~ et eclıııcı.ı e vt>ya kım~e.l'l' m. " ·rtl clenıinolıı ve enılea 

!inde lııılu_nnıı bi_rliklerlmiz :::> top, 65 lı~ıııcl_an. hı1;_· ı_ııı· !ı.·rss.·unı bulunınaclı- zaı·aı· VL•reııı:yecek h:ı.le clil')iincı·.1 e g.·•eı~lıa, ı·"ı •ı'.11~.o :(!heı·ı·cle b:{zı hedefleı·e pon vııpıınmun torpile çarp, rak lıııt- k.·ıcl·.·ıı· · , " ,, Radyo gazetesinden: ın: .. ı etı·:ıfındaki j:.poıı ııotnsırıa Hus- t~nk ~ahrıp etnıı~le~·di~-. Çetclerimiz, ııı bılclırıııı ·tıı·. i eııı genci kurıııa.ı· devam ederektn·. isabetleı· v:~ki ul<luihı giiL'ülmü!itlir. Amerikadn n g r evler hakkında gl' 

1\ınerika<laki grevler 
tabii görülebilir 

l:ır tarafından verılc>n <:~vahın reddc>- Kal·nııııll' rlıı>ınıan ıhtıyat kuvvetleri- lıaşkanı Allan flurg ol'cluıla «:-;ihiı·- Almanlar Pazartesi güııli lı ir destroyer ve tay len hııbe.rl er e h enımi\•eUi b ir sekil 
rl ilr!iğ'ini ,;ö,·lemi~: ııe dıı rnıadan darbeler 1 ııd 1 rmektediı·- i baz~ d i,ve aııılm".lkl:ı ve kuvvetlel'~ıı ~· areler hima~·esincle ~ kdenizde seyr gösternıektedfr. Çü n kÜ bu gre~ lc• r , 

Çiink.ü. Rus ceı-.ılııııda zikreıli- 1
"\1 ·k . 19 ( \ A mak:nele~Uıı'lmesiıı<l<' mlitdı:ıs::ıı~ J(crç·i al ınadıJar harntle lıt.ılıı. an .~ duşm:ın genıisinel1 kömür ve elemi!· g ibi müdafııaıırn 

len ·eb bler küfi değildir. • ~" 
0
'a·. · '· .) - Pranla ga- I· .. k t· . kt· d . hiicunı :!dilmıs, bır tanesıne tam İsa- iki mühim unsuru üzerinde v u k u · • I' zet sı .\fosko\'a r·ıdı·o~ıınun :\I ·ko "l 0 ,ıı.t ,ıııııını,ı '1 11 · ı· ·ı · f 19 (AA) S t ·· t · Gem· <l 

l>l'mi. t r .• 'nzıı·. ılaveten. •US no- · h '.· 1 h. · . :_.0~ :~ 0 uıı ıı~e . • . · ~ ovyc ;;;uz 
1 
beller olmus uı · ' ı epo;;unun i~ bulmaktadır. Yalnız şu cih ete i~:ı -

t.ı.ının nazarı itibar~ :dııını:ıbw;ı c~ı.' ekıttı:. şu 'lırn \'~l'clıgını ı;u- cii~i.i LoZO\ski gazett>ciler toplantı -ıtiğalinden ileri g-eleıı lıiı· infiliikhıı 'ret edilmek lflzımdır ki, Amerik:ıda 
mayın çarpmaları etrafıııd:t tedbirler rlıı mey~'.{~· 1.. • ' ' a ndel ' 'ilkinin )~uz- :--ında muhtelif cephelerdeki vazi - 1 soııra _gemi all'vler ic,;indı~ yanarken 'herke,; tehlikc\·i tanı manash-le an-
'ttih·ız edildiğini lıilrrrnıistir HnrbİH' ----:-- ".ı .ı ,ıkrımız t uşm, na agır darbe- ltt · l <l"J J • veti :ınht l'ak, Almaıılarııı Kırımlbırakılmısiır. lı-ımıs cleg·ildir 'tsr·iler bilhass"ı islih-
, '· " . . !er ııırlırme te rlevını ecli•·o 1 \' 1 VC en IS e I p erı . ,, K · · 1 tt·ı 1 · l lı · 19 ( \ A) ' ' . ""' ' ·• . \'e lıahril· nazırları da mm·iııleı- ·ık- . .k 1 • . , r ar 0 0

- \. aclasınua erc;ı ı:;;ga e 1 <en ıa e- Kalııl'e. • ~ · · - Üd".l sark ~·ıVitın vük~nldiO-i zım·rnlarda k<>n ~ 
• · · k hıı"k ı tı·a111·tennde ı··, k · · 1 ı h·ı· ı h. · · ır-· ' ,·•' · ·- " ·· • • kında ordu ve ~oııanmanın ıı-. clü,..ün- .?' L. '.. k ~ <u:~ı_an <: 0 • Xe\'york, 19 (A .A.) -- Vandel rını ~·a.:ıı\ amı~. a 11 • rn ~e ıı· cıvı~ - 1 iııgilız tı;_J_.gı: .. eli ücretleı•iniıı de artırılmasım ister-

dug·ii şeklindekı ımallere su oovapl:ırı !:!ıddPtlı ?!,un d (!~. H.) m~\kııne hu- \·ı·lkı· ·ı .. ıcl ettı·g·ı· bı·ı· ntıtukta Rtız - rındakı muharelıelerın devam ettı - Batı çoluııcle dun ı;iddelli \"agrmur- !er Tecrüb..,ler bunu "Östermislit'. 
' et mı~ tar o ıııınıu>: ·ıgır k- · 1 ' ' ' ' ' · · · R t f · ı Al ·t 1 k J • ' • • - "' ' vermi lerclır: cum .. ·•· . . . . · • • .... ' 1~ 1 P ar . 1 · . . . , . ,1 1 .· d . k 1ı·. ,,· gını, O:< 0 cıvarınc n mnn \'e ı a ılar as ·erj ıarekatn mani olmuştur. F·lkat bunlar, harbi balta lama şek-

- Ordu. her ih_f~ıalc kar~ı hazırdır. YPl'~·~t.11" ~.ı.rnc~a (~. II._> ko.nı.ne ı~la~- '.e tın '.~.~ 1 n:esc e, eıın e . .ı;'... '. 1 
•.

1
• \:ııılaı:ıı~ h;c biı· terakki kı~ydedem•:- ?.!aamafih_ motöl'!ü clewiy~lerimiz !Jnde bir te>;i r yapamazlar. Çünkü 

- Her tlirlü haclısclere karsı donan- mıık ıçın ~ ·•ııtıgı ) .ırma h.ırı ketııırle ) ascl ıl.ııı ttmeı:ı.ııden şık,ı_, etle hu- dıklernı.ı. :.\I oskova cephcsıııdc vazı- Sıcli Ömerın batısında ve cenup batı bun lar A merika bakımından tabi i 
mn bütün hazwlıklarını tamnmlamı.~- ~\'V~la __ tan~lr.~·ı, _ar~~:;ı'.Hl:. pıy~ıdeyi kunıet işleııincle işçilere de nıesııliyet yetin iyile!imekte olduğu!ıu: mukalıil sında hücunılarıııa clevam etmisler- say ı labilect•k iktısadi hıi d i~el~rdiı·. 
tır ılerı sıırmuştur. Su '

1

1
1.?·1 ~ı<lde~lı mu- Yeı·ilme.~ini ve kanunların onn göre hucümlarnı siddetiııin gıttıkÇl' art - rlir. Az dü~man muk·ıvenıelivle kar- ooo---

. SOVYETLER h~relıeler olnıa_ktı~İ' ıc-~;~m_ı~n ,~ıg~\ za- tanzimini İ'ieri :;ürmüs tedbir oln - tığını, Leningrnd ~arkınrla Tik\•ııHle> :ıla:$ılmı>?tıı·. Il!r Alınan nıutiirlü dev r"nıeı·ı'l{a<la bı'r ı·e<l 
yıat verme~tcdır. · JO ge:;ııH e. aı!k .. . . . . . . • . .· ." , .·. . . hiilü çelin muharebeler cere) nn et- riyesi ele g-eçirilmis1iı· ·\. 

- Baı tarafı 1 lncl aab lled11 - \·p yiy.ncek rlolu 6 kıımyon~t tahrıp <'dıl- ı,ık lııı ı~~ı ~onse)_ının ı.:şkılını '.e ınekt-: olcluğuıııı, F:ıı \'ı• Alnıaıı km•: ' . 
Jaı· nltın<la harp \'ercUklerini hatırla nıi·tir. bu koıısc,\'lll ısçılerı hakkıy]p lenısıl \'etlerin:n :.\Tıırmaııskta hiç bir ilcrı B'. I . . . l . l 
mak yeti.'ir.. Ihı yıl Ru:-ı.rn, kı 't etnw ini, i~ n:ızıı-ıııın basit lıir yar- hareketi .\ rqıanıadıkJ.:ırıııı sii~ lemi - ll ngılız -:;ılc )1 Jattı 
g-üz oniinde tutulduğu zamandan dir. dııncı olmakt~n c,:ıkarılarak h[ıku - tir. • 'ev.rnrk, ı !l (A.A.) - Bir iııgliz 
çok önce gclmist;r. Fakat \iman Uu knclar zarerlf>rden ·onı·a . Al- m<'t işlerine fili şekilde i'i~İrak etti _ 111 1111111111111 11111111111 1111111111111111111111111111111 ,ııelıi cenup Afrıka. ınrl:ı E~t L ındoıı 
on.lıılnrı zorlukları. ,,·en_mişt. iı.·. f;;ga.I 1 nıan o_rdııl_ı_ırının maı.'e.•vi .k.u'.·'.·.etııı_.· - ·ı . ·ıçıkl·ırııı ı ı t tıı· 

R d •; 1 k rı mesıni . ilcı·i siirıniis.·tlir. S ON DAKJ.K' .ı1.. ' • < a ıa ·mı~ · edıleıı . nh-al:ır genı;.;letılnıı...;tır. ıı.: 
1 

eıı kını şuphJ eclelııLı·. ,,ıgiııc ·~- rı 
!ar . .A iman hatlnl'lnn k:ır~ı ,.,üvan ı znmntlarıncla ve~a ircde kı~lar p;eçı- oo 
kııvntlcri kullanmağıı lJ:ışlaınışlnr ren bıı onlu, Rıı . ..;,\·:ı ceplıe~i için kiıt'i (lece boınbanlımanları 
\'e biivlelikle \"edek kıı\'vetleriniıı tii kunet toplamıstır. 1 '} . 
hndi~ini itir:;f etmişlerdil'. Bu Alman ııl~"ıde~i .. on harpte ·1 YC ngı terede bır cereyan 

Fakat bu suretle hiç bir . onun~ sene Rus cephe.·iııcl<• kı~a clnyaııınış- I.onclra. 1 !) (A.A ) _ Gece honı-
c ide edcnıiyeceklcrdir \'e lıu Ru:> hu tı:. ~OV):?tı:rın genemi lu~a cl:ı.nrnaıı barclımanlarıncfan vnz gh~'ilmesini 

GI. Vey2and 
azledilmiş 

cuml. rı erimekte de,·-aın edecekler- butun umıtleri lıo;.;tıır. · 
temin ~c:iıı te~ekkiiJ e1mi~ koıııi.syo _ \':ışiııgton. l!l (A.A.) - GeıH'r:ıl 

t\liın tiat i 
İstanbul 19 (Trlefoııla) - Dugiin 

istaııbnl lı~rsasında altın fialı 2585 
kııru;ın karlar c,:ıkmı~lıı·. 

-----000---
Lozovski 1 EL HAM A S

• d nun v:ıki trılebi hakkıııdıı. hava ııa:lı- \'eyganclııı azledilcliği sali'ıhiyet -lnemasln a tar lıir nH'nlıaclaıı it•\'it Pdilnwktl•clir. rı A\·am Karıı:ıra~ınrl:.ı rlrnıbtir ki: · 
21 2inci Te~rin CUMA gu··nu"• - Ilı··ıı.ı·ınıet. lıtı "·'A,l:ı·l(J" lıeı· h,·ııı- Lonclrn, ~!> (A.A.) - .·evyorkta fng1'}1'z -At11crİka11 yaı·-

T " "· ~ gayl'i resmı kaynakların umıımi~·l't- ' • 
.\lııtinclerclf'n itibaren g, bir teklifi müsait kar~ıl:ımnğa ta- le i/i haber alan mahfilleriııc!Pn öğ_ dınıı hakkında ne diyor? 

EMİLİE BRONTEN 'in .\[e':)hur Romnnından lktibas Edıh•n raflar değildir. renildiğine göre, Hitlcl'in t:ılelıi üze- c: . ., 

---000 rinc \'işi hükumeti, general Vey _ Kui_bişef, 19 (A.A .) .- _I ı~gi li z : 

kararı 
Vaşiııgloıı. 19 (A.A.) - i\IlinıP:=:

<ller meclisi hararetli biı· müznke n ' 
den soııl'a siy-nsel bakımından ~imd i 
bütün yabancılarııı adli ta hkikata 
hacet güı ülnıeel-;n güz altına a lı n:ı -
bilmeleri için hükti m ete sa l fı hiyetlt'l' 
n~ren lıiı· kanu n projesin i 141 r eye 
ka r~ı 167 r ry le red etm iştir . 

Bir 1\lacar vapuru battı 
BuclapC>şte, 19 ( A.A .) - :.\Iotörl~ 

ıııliyen L'ııgııaı· :ıc lı ndaki ) facar vapu
nı , K:ıracleıı:zcle bir mayine çarp:ı rak 
lıatm:~tır. Bu \'aınıı· 1200 toni latolu k· 
tur. )Hiıett:ılıatıııclan on ki>u öl mii:;
tiir. 

000 

L~<lCill. n bey'anatı g-aııcldan şimali A frik:ı kumıınchınlı- Amerıkan ~·ardınıın_ın şımd ı kı h al~ 
c. Ki um·anıııı geri alnııstır . h akkında sor ulan lıır sua le Lozov~kı Londra, 19 (A.A.) - Hava \'e ic. 

Lonclrn. 19 (.\.A.) - Hariciye na ~ıı cevabı vermiştir : em niyet n:ız ı rlıklıll'lnın tebl iğ i : . 

K.arşılıklı hava akınları ÖLMEYEN AŞK 
MERLE 

OBERON 

................................................ 
Wuthering Heights 

.................... _ .............. "41 

LA UR ENCE 
OLİVİER 

ROMEO JULİETTEc nazire olalıilecek yegilne eser. enenin en 
lıUyük, edebi ve Jıiyemut lıir aşk fılmi. A:la ıınııtıılmıyac:ık 

muazzam lıir ~ahe~er 

Hu film Beyoğlunda 4 HAFTA dm mi bir muvaffakıyet k:ızanmı.:lır. , 
EA • LAR: 1- 3-5-7- 9 da ba~lar . C. erte::;i - pazar 11 de başlar. 

HER GÜN İLK MATİNE UCUZ SEANS 

zın eden A vanı Knnıarasında: L•by d h k" t - Büyük Bı·itanya ve Amerika - Dün gece, gece yarısındnn evve l bıı· 
- Birnıaıı.rn yoluna yapılacak lıir ) 8 8 are a nııı Ru sj':ty:ı yard ım e tmek istemiye- kac; düşman tayya resi İngilterenin do--

hücumun vahim bir vaziyet doğura b d cekleri veya e d emiyecek le r i hakkın ğu ve cenu p doğusu k ı.1ılarına bombıı.~ 
cağını aliik·~arların açıkça anlamı aşla J ela ki A lman ve. it~ l yan iim it leri ta - !ar ~ tmıştır. Biraz ha sa r, bi~· kaç ölıt 
lotcluklarını limit ederim. hakkuk etmemıştır. ve bı rnz .vara lı vardır. 
1 Ihnıiş ve bir işçi mebu~un, bu yo . l~ahlı:e, ı~. (A . ~ . ) - R~sr:ıen bil- Amer ika ve Biiyiik Britanya R u:- Londra, 19 (A.A.) - İngiliz havn 
lun kapanm::ı>:ıı takdirinde, Amerika d_ırıldigıne g~ıı-?, ~ıranny~ ı:;tıkame - yaya harı> malzemesi gönd er mek is nezareti tebli ği : . . 
Rusyn, İngiltere için bunun lıir fela- lınrle umum ı ılerı har~kat başlamış ltiyorla ı· ve gön der eb il ecek vaziyet - D ün akşam g urubn cloğrn bi r ~:3ı f 
ket demek olduğunu bilip bilmedi- '80 k·ilometrel.k bir ilerle~·iş kayde- tedirler . Fakat t-abii bu işin tafsila- uçuşu esnasında bombardıman tayyıı
ği hakkında k endisine vaki suale ce- dilmiştir. lll ' tı üzerin de a nca k harpten sonra ko- ırele ı·imiz, Bres t doklarını bombardı· 
\'a p vermiştir. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111 nu şulabilir. , man etmişlerdir 


